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لرحيمبسـم الله الرحمن ا  

 

َض َوُهَو الأَعَزيُز الأَحَكيُمُهَو  َرأ َماَواَت َوَما فَي اْلأ َ َما فَي السَّ َح ّلَِلَّ َسبَّ

َر َما  َل الأَحشأ َل الأَكَتاَب َمن َدَياَرَهمأ َْلَوَّ َرَج الََّذيَن َكَفُروا َمنأ أَهأ الََّذي أَخأ

انََعُتُهمأ  ُهم مَّ ُرُجوا َوَظنُّوا أَنَّ ُ َظَننُتمأ أَن َيخأ َ َفأََتاُهُم َّللاَّ َن َّللاَّ ُحُصوُنُهم مِّ

َرُبوَن ُبُيوَتُهم  َب ُيخأ عأ َتَسُبوا َوَقَذَف فَي قُلُوبََهُم الرُّ ُث لَمأ َيحأ َمنأ َحيأ

ََل أَن َكَتَب  َصاَر َوَلوأ َبأ َتبَُروا َيا أُولَي اْلأ َمنَيَن َفاعأ َدي الأُمؤأ َديَهمأ َوأَيأ بَأَيأ

َهُم الأَجَل  ُ َعلَيأ اَر َذل َََ َّللاَّ َِ َعَذاُب النَّ َخَر ْأ َيا َوَلُهمأ فَي ا نأ َبُهمأ فَي الدُّ  ء َلَعذَّ

َ َشَديُد الأَعَقاَب َما 
َ َفإَنَّ َّللاَّ

َ َوَرُسولَُه َوَمن ُيَشاقِّ َّللاَّ
ُهمأ َشاقُّوا َّللاَّ بَأَنَّ

ُتُموَها َقائََمًة َعَلى أُُصولََها فَ  ن لِّيَنٍة أَوأ َتَركأ ُتم مِّ َزَي َقَطعأ َ َولَُيخأ َن َّللاَّ بَإَذأ

ٍل  َه َمنأ َخيأ ُتمأ َعلَيأ َجفأ ُهمأ َفَما أَوأ ُ َعلَى َرُسولََه َمنأ
الأَفاَسقَيَن َوَما أََفا ء َّللاَّ

ُ َعَلى ُكلِّ َشيأ ٍء 
َ ُيَسلُِّط ُرُسلَُه َعلَى َمن َيَشا ء َوَّللاَّ

َوََل َرَكاٍب َولََكنَّ َّللاَّ

ُ عَ 
ا أََفا ء َّللاَّ ُسوَل َولََذي َقَديٌرمَّ َل الأقَُرى َفلَلََّه َولَلرَّ َلى َرُسولََه َمنأ أَهأ

َن  بَيَل َكيأ ََل َيُكوَن ُدولًَة َبيأ َن السَّ َيَتاَمى َوالأَمَساَكيَن َوابأ َبى َوالأ الأقُرأ

ُه َفانَتُهوا  ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكمأ َعنأ نََيا ء َمنُكمأ َوَما آَتاُكُم الرَّ َغأ اْلأ

َ َشَديُد الأَعَقابَ َواتَّ 
َ إَنَّ َّللاَّ َرُجوا َمن  قُوا َّللاَّ لَلأفَُقَرا ء الأُمَهاَجَريَن الََّذيَن أُخأ

 َ
َواًنا َوَينُصُروَن َّللاَّ َ َوَرضأ َن َّللاَّ ًل مِّ َتُغوَن َفضأ َوالََهمأ َيبأ َدياَرَهمأ َوأَمأ

اَدقُوَنَوالََّذيَن َتَبوَّ  لَئ َََ ُهُم الصَّ لََهمأ َوَرُسولَُه أُوأ َيَماَن َمن َقبأ اَر َواْلأ ُؤوا الدَّ

ا أُوُتوا  مَّ َهمأ َوََل َيَجُدوَن َفي ُصُدوَرَهمأ َحاَجًة مِّ ُيَحبُّوَن َمنأ َهاَجَر إَلَيأ

َسَه  ثَُروَن َعلَى أَنفَُسَهمأ َولَوأ َكاَن بََهمأ َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنفأ َوُيؤأ

لَُحونَ  لَئ َََ ُهُم الأُمفأ فَرأ لََنا  َفأُوأ َنا اغأ َدَهمأ َيقُولُوَن َربَّ َوالََّذيَن َجاُؤوا َمن َبعأ

َعلأ فَي قُلُوَبَنا َغًلً لِّلََّذيَن  َيَماَن َوََل َتجأ َوانََنا الََّذيَن َسَبقُوَنا َباْلأ َوَْلَخأ

َحيمٌ  َنا إَنَّ ََ َرُؤوٌف رَّ  آَمُنوا َربَّ

[ ١٠ - ١الحشر:  ] 
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 بسـم الله الرحمن الرحيم

 

"Ҳар чӣ, ки дар осмонҳост ва ҳар чӣ, ки дар замин аст, Аллоҳро тасбеҳ 

гӯянд. Ӯ ғолибу ҳаким аст! Ӯст он худое, ки нахустин бор касонеро аз аҳли 

китоб, ки кофирон буданд, аз хонаҳояшон берун ронд ва шумо 

намепиндоштед, ки берун раванд. Онҳо низ мепиндоштанд, ки 

қалъаҳояшон метавонад дар баробари Аллоҳ нигаҳдорашон бошад, Аллоҳ 

аз сӯе, ки гумонашро намекарданд, бар онҳо азоб овард ва дар дилашон 

тарс андохт, чунонки хонаҳои худро ба дасти худ ва ба дасти мӯъминон 

хароб мекарданд. Пас, эй хирадмандон, ибрат бигиред! Агар Аллоҳ тарки 

диёрро бар онҳо муқаррар накарда буд, дар дунё ба азоб гирифторашон 

мекард ва дар охираташон азоби оташ аст. Ва ин ба ҷазои он буд, ки бо 

Аллоҳу пайғамбараш мухолифат карданд ва ҳар кӣ бо Аллоҳ мухолифат 

мекунад, бидонад, ки Аллоҳ ба сахтӣ уқубат мекунад! Ҳар дарахти 

хурмоеро, ки буридед ё онро бар решааш боқӣ гузоштед, ба фармони Аллоҳ 

бувад, то нофармонон хор гарданд. Шумо барои он чӣ, ки Аллоҳ аз 

дороияшон ба пайғамбараш ғанимат дод, бо аспе ё шутуре натохта будед, 

балки Аллоҳ пайғамбаронашро бар ҳар кас бихоҳад, ғолиб месозад ва 

Аллоҳ бар ҳар кор қодир аст! Он ғанимате, ки Аллоҳ аз мардуми деҳот ба 

пайғамбараш арзонӣ дошт, аз они Аллоҳ, пайғамбар, хешовандон, ятимон, 

мискинон, дарроҳмондагон аст, то ки сарват дар байни сарватмандони 

шумо даст ба даст набошад. Ҳар чӣ, ки пайғамбар ба шумо дод, бигиред ва 

аз ҳар чӣ, ки шуморо манъ кард, парҳез кунед. Аз Аллоҳ битарсед, ки Аллоҳ 

сахтуқубат аст! Ғаноим боз аз они муҳоҷирони фақирест, ки аз 

сарзаминашон ронда шудаанд ва онҳо дар талаби фазлу хушнудии 

Аллоҳанд ва Аллоҳу пайғамбарашро ёрӣ мекунанд. Инон ростгӯёнанд. 

Касоне, ки пеш аз омадани муҳоҷирон дар диёри худ будаанд ва имон 

овардаанд, онҳоеро, ки ба сӯяшон муҳоҷират кардаанд, дӯст медорад. Аз он 

чӣ, ки муҳоҷиронро дода мешавад, дар дил эҳсоси ҳасад намекунанд ва 

дигаронро бар худ исор мекунанд, ҳарчанд худ ба он ниёз доранд. Онон, ки 

аз бухли нафсаш дар амон мондаанд, наҷотёфтагонанд! Касоне, ки аз паси 

онҳо омадаанд, мегӯянд: "Парвардигоро, мову бародарони моро, ки пеш аз 

мо имон овардаанд, бубахшо ва кинаи касонеро, ки имон овардаанд, дар 

дили мо ҷой мадеҳ. Парвардигоро, ту мушфиқу меҳрубон ҳастӣ!""           

                                                                                                          [Ҳашр, 1-10] 
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 بسـم الله الرحمن الرحيم

МУҚАДДИМАИ ЧОПИ ДУЮМ 

     

 

 

Баъд аз он ки нусхаҳои чопи якум тамом шуд ва ба нусхаҳои ин 

китоб дархостҳои зиёд омад, аз нав чоп кардани онро ба мақсад 

мувофиқ донистем, зеро ба мо баъзе иловаҳо, мулоҳизаҳо ва 

тасҳеҳоти чопӣ низ дастрас гардид. 

    Ҳамаи ин иловаҳо, мулоҳизаҳо ва тасҳеҳот дар шакли дақиқ 

мавриди омӯзиш қарор гирифт ва он чӣ, ки мо роҷеҳ донистем, ба 

инобат гирифта шуд. Китоб бо мақсади ислоҳ пурра аз нав баррасӣ 

гардид ва ҳамаи ҳадисҳои он мавриди эҳтимоми зиёд қарор 

гирифт. Мақсад аз ин таҳқиқи ҳадисҳо аз рӯи матнҳои китобҳои 

саҳеҳ ва дур кардани ҳар гуна ҳадиси заиф буд. 

    Ҳамин тавр, ҳамд ба Аллоҳ, чопи дуюм чопе гардид, ки ислоҳу 

таҳқиқ шудааст ва ҳадисҳояш низ мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтааст. Аз Аллоҳ илтиҷо мекунем, ки ин китобро барои 

Ислому мусулмонон манбаи некию манфиат гардонда, барои 

мусулмонон замонеро, ки ин китоб дар Давлати Хилофати Рошида 

ба татбиқу иҷро мерасад, битезонад. Албатта, Аллоҳ ба ҳар чӣ 

мехоҳад, қодиру тавоност.  

21 раҷаби 1408 ҳиҷрӣ 

9 марти 1988 милодӣ 

Муаллиф 
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الرحيمبسـم الله الرحمن   

МУҚАДДИМА 

     

 

 

Ислом, ки Аллоҳ пайғамбараш Муҳаммад (с)-ро бо он фиристод, 

низоми ҳаёт ва рисолати ҷаҳонӣ мебошад. Аз ин рӯ, давлате лозим 

аст, ки Исломро татбиқ ва дар саросари ҷаҳон нашр намояд. Ислом 

муқаррар кард, ки ин давлат "Давлати Хилофат" бошад ва он 

шакли мумтоз1 ва сохти беназир дорад. Шакли ин давлат чи дар 

арконе, ки давлат бар он бунёд мегардад, чи дар дастгоҳҳое, ки 

давлат аз он таркиб меёбад ва чи дар дустуру қонунҳое, ки аз 

Китоби Аллоҳ ва суннати Пайғамбар (с) гирифта шудааст, аз 

тамоми шаклҳои давлатҳои ҷаҳон фарқ мекунад. Халифа ва 

умматро воҷиб аст, ки ин дустуру қонунҳоро риоя ва татбиқ 

намоянд, инчунин бо аҳкоми он муқайяд шаванд, зеро ин дустуру 

қонунҳо на қонуни инсоният, балки шариати Аллоҳ мебошад. 

Ислом сарпарастии корҳои уммат ва идораву сарфи молҳоеро, ки 

ба давлат ворид мешавад, ба Давлати Хилофат супоридааст, то ки 

он ба сарпарастии корҳо ва ҳамли даъват қодир гардад. Далелҳои 

шаръӣ даромадҳои молиявии давлат, навъҳо ва тарзи ҷамъоварии 

он, инчунин ҳақдорон ва ҷиҳатҳои сарфи онро баён кардааст.  

    Дар ин китоб молҳои Давлати Хилофат ва аҳкоми онро баррасӣ 

намудем, даромадҳо ва навъҳои он, аз чӣ ва аз кӣ гирифта шудани 

он, вақтҳои пардохту услуби ҷамъоварии он, ҷиҳате, ки ин молҳо 

ҷамъ оварда ва нигоҳ дошта мешавад, инчунин ҳақдорон ва 

ҷиҳатҳои сарфи онро баён намудем. 

    Азбаски барои муайян намудан ва ҷамъ овардани ин молҳо 

донистани андозаҳои дарозӣ, масоҳат, паймона ва вазн зарур аст, 

мо ченакҳои лозимиро мавриди омӯзиш қарор додем, то он пурра 
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равшан гардад, воқеи он маълум бошад ва барои надонистани он 

ҷой намонад. Мо ин ченакҳоро бо андозаҳои дарозӣ, масоҳат, 

паймона ва вазни маъмули имрӯза нишон додем, то ки он дур аз 

норавшанӣ ва осонпазиру осонфаҳм бошад.  

    Азбаски дар молҳои Давлати Хилофат ҷиҳати пулӣ бо сабаби 

вобастагӣ ба аҳкоми шаръӣ аҳамияти хоса дорад, мо ба он эътибор 

додем, воқеъ, асос, воҳидҳо ва вазнҳои он, инчунин мушкилоте, ки 

дар он пеш меояд ва роҳи ҳалли ин мушкилотро баён кардем.  

    Аҳкоми молҳои Давлати Хилофат аз Китобу суннат баъд аз 

омӯзишу баррасии суханҳои саҳобагон, тобеинҳо, табаатобеинҳо 

ва гуфтаҳои имомони муҷтаҳид бинобар далелҳое, ки мо онро 

пурзӯр донистем, гирифта шуд, бо эътибори он ки аҳкоми шаръӣ 

бо ғалабатуззанн2 гирифта мешавад ва дар он қатъияту яқиният 

шарт нест, чунонки дар ақоид қатъияту яқиният шарт аст.  

    Аз Аллоҳ илтиҷо мекунем, ки мавриди татбиқ ва иҷро қарор 

гирифтани ин аҳкомро дар Давлати Хилофат бароямон амалӣ ва 

муяссар гардонад. Аллоҳ хоҷаи мост. Ӯ хоҷаи накӯтарин ва ёвари 

беҳтарин аст.  

16 рабеунуссонии 1402ҳ 

 10 феврали 1982м 

Муаллиф 
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БАЙТУЛМОЛ ВА ДЕВОНҲОИ ОН 

 

 

БАЙТУЛМОЛ 

    Байтулмол ҷиҳат (3) аст ва бо ҳар моле, ки ба давлат ворид ё аз 

давлат хориҷ мешавад ва мусулмонон ба он ҳақдоранд, сарукор 

мегирад. Аз ин рӯ, ҳар моле, ки мусулмонон мувофиқи аҳкоми 

шаръӣ ба он ҳақдоранд ва ҷиҳати муайян дораду соҳиби муайян 

надорад, чи замин, чи бино, чи маъдан, чи пул ва чи коло, 

новобаста ба он ки ба ҳимояи байтулмол дароварда шавад ё на, 

ҳаққи байтулмоли мусулмонон ба ҳисоб меравад. Инчунин ҳар 

моле, ки сарф кардани он ба ҳақдорону соҳибонаш, ё дар роҳи 

манфиатҳо ва сарпарастии корҳои мусулмонон ва ё дар роҳи 

ҳамли даъват воҷиб аст, хоҳ дар амал сарф шавад ва хоҳ на ҳаққест 

бар зиммаи байтулмол. Пас, байтулмол ба ин маъно ҷиҳат ба ҳисоб 

меравад. Бояд гуфт, ки байтулмол ба маънои маконе, ки 

даромадҳои давлатро дар он мегузоранд ва аз он сарф мекунанд, 

низ истифода мешавад.  

    Байтулмол бори нахуст ба маънои ҷиҳат баъд аз нузули қавли 

Аллоҳ Таоло дар Бадр, вақте ки мусулмонон пас аз интиҳои ҷанг 

дар болои ғаниматҳо ихтилоф карданд, таъсис ёфт: 

َوالرَُّسوِل َفاتَُّقواْ اللَّه َوأَْصلُِحواْ َذاَت ِبْيِنكُْم َوأَِطيُعواْ يَْسأَلُونََك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِلِّه 

ْؤِمِنيَ   اللَّه َوَرُسولَُه إِن كُنُتم مُّ

"Туро аз ғаноими ҷангӣ мепурсанд. Бигў: "Ғаноими ҷангӣ азони 

Аллоҳ ва пайғамбар аст. Пас, агар аз мўъминон ҳастед, аз 

Аллоҳ битарсед ва бо якдигар ба оштӣ зист кунед ва аз 

Аллоҳу пайғамбараш фармон баред!" [8:1].  

Аз Саид ибни Ҷубайр ривоят аст: "Ман аз Ибни Аббос дар бораи 

сураи "Анфол" пурсидам. Ӯ гуфт: "Дар Бадр нозил шудааст"". Ин 
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асарро Бухорӣ ривоят кардааст. Ғаниматҳои Бадр аввалин моле 

буд, ки пас аз ғаниматҳои сарияи Абдуллоҳ ибни Ҷаҳш ба даст 

омад. Аллоҳ ин ғаниматҳоро бо баён кардани ҳукми тақсимоти он 

ҳаққи мусулмонон гардонд ва ба Пайғамбар (с) ихтиёр дод, то ин 

молҳоро мувофиқи нигоҳи худ ба манфиати мусулмонон сарф 

намоянд. Бинобар ин, ғаниматҳо ҳаққи байтулмол мебошад ва 

онро валиюламри мусулмонон мувофиқи раъйи худ дар бораи 

манфиатҳои мусулмонон сарф мекунад. 

    Аммо байтулмолеро, ки ба маънои макон истифода шудааст ва 

дар он молҳои воридшаванда гузошта, аз он молҳои 

хориҷшавандаро сарф кардаанд, дар замони Пайғамбар (с) макони 

муайян набуд. Зеро молҳои воридшаванда ҳанӯз бисёр набуд ва аз 

моле, ки ба мусулмонон тақсим ва барои сарпарастии корҳояшон 

сарф мешуд, ҳеҷ чиз боқӣ намемонд. Пайғамбар (с) ғаниматҳо ва 

хумсҳоро баъд аз интиҳои ҷангҳо тақсим мекарданд, тақсимот ё 

сарфи молҳоро ба ҷиҳатҳои лозимӣ ба таъхир намеафканданд. 

Ҳанзала ибни Сайфӣ, ки котиби Пайғамбар (с) буд, гуфтааст: 

"Пайғамбар (с) ба ман гуфтанд:  

ٍء لَِثالِِثهِ "  "اِلْزَْمِنى َواْذكُْرِِن ِبكُلِّ ََشْ

"Маро ҳамроҳӣ намо ва ҳар чиро рӯзи сеюм ба ёдам биёвар". 

Бинобар ин, ҳар гоҳ моле ё таоме ояд ва се рӯз гузарад, эшонро 

огоҳ месохтам. Пайғамбар (с) онро ба муддати шабе низ ба таъхир 

намегузоштанд". Аксар вақт Пайғамбар (с) молро худи ҳамон рӯз 

тақсим мекарданд. Аз Ҳасан ибни Муҳаммад ривоят аст: 

  " َلْم يَكُْن يُِقيُل َماًلا ِعْنَدُه َو ًَل يَُبيُِّتهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللِه  ". 

"Пайғамбар (с) молеро ба муддати шабе ё рӯзе низ ба таъхир 

намегузоштанд",  

яъне агар мол пагоҳӣ ояд, то нисфи рӯз тақсим мекарданд ва агар 

бегоҳӣ ояд, то пагоҳӣ намегузоштанд. Бинобар ин, дар ҳамон вақт 

моли захирашаванда, ки ба макон ё дафтари сабт ниёз дорад, 

вуҷуд надошт. 
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    Ҳолат дар замони Пайғамбар (с) ҳамин тавр боқӣ монд. Вақте ки 

Абӯбакр халифа шуд, дар тӯли соли якуми хилофати худ бо ҳамин 

услуб корро идома дод. Агар ба наздаш аз минтақаҳо моле ояд, 

онро ба масҷиди Пайғамбар (с) мебурд ва ба ҳақдорон тақсим 

мекард. Ӯ дар ин кор Абӯубайда ибни Ҷарроҳро ноиби худ таъйин 

кард. Вақте ки Абӯбакр ба хилофат омад, Абӯубайда ба ӯ гуфт: 

"Ман туро аз ташвиши мол раҳо медиҳам". Вале Абӯбакр соли 

дуюми хилофаташ ба байтулмол асос гузошт. Ӯ дар ҳавлиаш 

макони махсусро ҷудо кард ва молеро, ки ба Мадина ворид мешуд, 

дар он гузошта, ин молро ба мусулмонон ва манфиатҳояшон сарф 

кард. Вақте ки Абӯбакр вафот кард, Умар ибни Хаттоб халифа шуд. 

Умар одамони боваринокро ҷамъ оварда, ба ҳавлии Абӯбакр 

даромад ва байтулмолро кушод. Дар байтулмол танҳо динореро, 

ки аз халта афтида буд, пайдо карданд. Дар замони Умар фатҳҳои 

зиёд ба вуқӯъ пайваст, мусулмонон замини Хусраву Қайсарро фатҳ 

карданд ва ба Мадина моли зиёд омад. Умар барои мол хонаи 

махсус ҷудо кард, девонҳо тартиб дод, барои ин девонҳо 

котибонро таъйин намуд, аз ин молҳо тӯҳфаҳо дод ва лашкар 

омода сохт. Вале баъзан хумси ғаниматҳоеро, ки ба наздаш 

меоварданд, дар масҷид мегузошт ва бе таъхир тақсим мекард. Аз 

Ибни Аббос ривоят аст: "Маро Умар ба наздаш хонд. Дар назди ӯ 

бӯрёе дидам, ки ба он тиллоро чун коҳ рехта буданд. Умар гуфт: 

"Биё, инро ба қавмат тақсим кун. Аллоҳ хубтар медонад, ки Ӯ бо ин 

кор некиро хостааст ё бадиро. Зеро ин молро ба Пайғамбараш (с) 

ва Абӯбакр надод, вале ба ман дод"". Аз Абдурраҳмон ибни Авф 

ривоят аст: "Умар дар нисфи рӯз ба ман одам фиристод. Ман ба 

наздаш омада, ба ҳавлӣ даромадам. Ӯ аз дастам гирифта, маро ба 

хонае даровард. Дар он ҷо халтаҳои болоиҳам хобидаро дидам. 

Умар гуфт: "Ин ҷо Оли Хаттоб дар назди Аллоҳ хор шуд. Қасам ба 

Аллоҳ, ки агар мо дар назди Аллоҳ иззат медоштем, ин халтаҳо 

пеш аз ман ба ду дӯстам насиб мекард ва онҳо дар ин бора бароям 

коре мекарданд ва ман аз он пайравӣ менамудам". Чун суханони 

Умарро шунидам, ба ӯ гуфтам: Бо мо бишин, эй амири мӯъминон, 

фикр мекунем. Мо нишастем, аҳолии Мадина, дар роҳи Аллоҳ 
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дармондашудагон, занони Пайғамбар (с) ва боз дигаронро 

навиштем". Инро Абӯубайд ривоят кардааст. 

    Ҳамин тариқ, мусулмонон соҳиби байтулмоли барқарор шуданд, 

ки дар он молҳоро ҷамъ меоварданд ва девонҳоро нигоҳ 

медоштанд, инчунин аз он тӯҳфаҳо медоданд ва молҳоро ба 

ҳақдорон тақсим мекарданд.  
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ДЕВОНҲОИ БАЙТУЛМОЛ 

     

 

 

 

 

"Девон" ба маънои маконе, ки дар он котибон менишинанд ва 

қайдномаҳоро нигоҳ медоранд, истифода мешавад. Ин калимаро 

ба маънои қайдномаҳо (4) низ истифода мебаранд. Ин ду маъно бо 

якдигар вобастагӣ дорад.  

    Таъсиси аввалини девонҳо 

    Бори нахуст дар замони Умар ибни Хаттоб, соли 20-уми ҳиҷрӣ, 

девонҳоро таъсис доданд ва барои нигоҳ доштани ин девонҳо 

макони махсус ҷудо намуданд. Аммо дар замони Пайғамбар (с), 

гарчанд эшон барои навиштани мол котибонро таъйин карданд, 

байтулмол девони нигаҳдоришаванда надошт. Пайғамбар (с) 

Муайқиб ибни Абӯфотимаи Давсиро ба ғаниматҳо, Зубайр ибни 

Аввомро ба садақот, Ҳузайфа ибни Ямонро барои чен кардани 

меваҳои Ҳиҷоз, Абдуллоҳ ибни Равоҳаро барои тахмин кардани 

меваҳои Хайбар, Муғира ибни Шӯъбаро барои навиштани қарзҳою 

муомилаҳо ва Абдуллоҳ ибни Арқамро ба заминҳою обҳои мардум 

котиб таъйин карданд. Бо вуҷуди ин, дар замони эшон девонҳоро 

таъсис надоданд, барои нигаҳдорӣ ва навиштани девонҳо макони 

махсусро ҷудо накарданд. Ин ҳолат дар тӯли хилофати Абӯбакр 

низ давом кард. Вале баъд аз халифа шудани Умар ибни Хаттоб бо 

сабаби афзудани фатҳҳо ва ворид шудани моли зиёд ба Мадина 

ҳолат тағйир ёфт. Ин ба таъсис додани девонҳо, навиштани 

қайдномаҳо ва ҷудо намудани маконҳои махсус барои нигаҳдорӣ 

ва навиштани ин қайдномаҳо водор сохт. 
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    Тавре ки ривоят аст, сабаби фикрронӣ дар бораи ташкили 

девонҳо чунин буд: Абӯҳурайра ба назди Умар ибни Хаттоб аз 

Баҳрайн моли басо зиёд овард. Умар аз ӯ пурсид: "Чӣ овардӣ?" 

Абӯҳурайра гуфт: "Панҷсад ҳазор дирҳам". Умар ба ӯ гуфт: "Оё 

медонӣ, ки чӣ мегӯӣ? Ту хоболуд ҳастӣ. Бирав, то бомдод хоб рав". 

Чун Абӯҳурайра пагоҳӣ наздаш омад, ба ӯ гуфт: "Мол чӣ қадар 

аст?" Абӯҳурайра гуфт: "Панҷсад ҳазор дирҳам". Умар гуфт: "Оё ин 

аз ҳалол аст?" Абӯҳурайра гуфт: "Ман чунин мепиндорам". Он гоҳ 

Умар ба минбар баромада, ба Аллоҳ ҳамду сано хонд, сипас гуфт: 

"Эй мардум, ба мо моли зиёде омад. Агар хоҳед, бо паймона, 

вагарна бо шуморидан тақсим мекунем". Он гоҳ марде аз миёни 

қавм бархост ва гуфт: "Эй амири мӯъминин, девонҳо тартиб диҳед, 

то ба мардум аз рӯи он дода шавад". Воқидӣ мегӯяд: "Умар ибни 

Хаттоб бо мусулмонон дар бораи тартиб додани девонҳо 

машварат орост. Алӣ ба ӯ гуфт: "Молеро, ки дар наздат ҷамъ 

мешавад, ҳар сол тақсим кун ва ҳеҷ чизро аз он нагузор". Усмон 

гуфт: "Моли зиёдро мебинам, ки мардумро фаро мегирад. Агар 

барои маълум шудани шахси гирифта ва шахси ногирифта ба 

рӯйхат нагиранд, метарсам, ки бесарусомонӣ сар мезанад". Валид 

ибни Ҳишом ибни Муғира гуфт: "Ман дар Шом будам ва дидам, ки 

шоҳон девонҳо тартиб дода, артишҳоро омода месозанд. Пас, ту 

низ девон тартиб дода, лашкар омода соз". Умар сухани ӯро 

пазируфт. Сипас Ақил ибни Абӯтолиб, Махрама ибни Навфал, 

Ҷубайр ибни Мутъимро, ки қурайшитабор буданд, ба наздаш хонд 

ва гуфт: "Мардумро аз рӯи манзалаташон нависед". Онҳо аз Банӣ-

Ҳошим оғоз карданд ва онҳоро навиштанд. Сипас Абӯбакр ва 

қавмашро, сипас Умар ва қавмашро ва сипас қабилаҳои дигарро 

навиштанд. Онро ба назди Умар оварданд. Умар, вақте ки ба 

рӯйхат нигоҳ кард, гуфт: "На, ман намехоҳам, ки рӯйхат чунин 

бошад, балки аз хешовандони Пайғамбар (с) оғоз кунед, 

хешовандони наздику дури эшонро нависед ва Умарро ба 

манзалате, ки Аллоҳ ӯро муяссар гардондааст, гузоред". 

    Ин ба девони ҳадиядиҳӣ ва омода кардани лашкар тааллуқ 

дорад. Он бо забони арабӣ навишта шуд. Аммо девони ситондан ва 
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ғундоштани молҳо аз ин фарқ мекард. Девони Ироқ, чун замони 

давлати Форс, бо забони форсӣ навишта шуд, инчунин дар 

кишварҳои дигаре, ки ба ҳокимияти форсҳо тобеъ буд, девони 

хироҷу ҷизя ва молғундорӣ бо забони форсӣ навишта шуд. Аммо 

дар Шом ва минтақаҳое, ки ба Рум тобеъ буд, девони ситондани 

хироҷу ҷизя ва ғундоштани молҳо, чун замони ҳукмронии румиҳо, 

бо забони румӣ навишта шуд. Ин ҳолат дар Ироқ ва Шом аз замони 

Умар ибни Хаттоб то замони Абдулмалик ибни Марвони Умавӣ 

идома ёфт. Сипас соли 81-уми ҳиҷрӣ Абдулмалик девони Шомро 

ба забони арабӣ гардонд. 

    Мегӯянд, ки Абдулмалик ибни Марвонро ҳодисаи зерин водор 

сохт, ки девонро аз забони румӣ ба забони арабӣ гардонад: Котиби 

девони румӣ барои рангдони худ ба об мӯҳтоҷ шуд ва ба ҷойи об 

пешобро истифода кард. Абдулмалик, вақте ки аз ин хабар ёфт, 

котибро ҷазо дод ва ба Сулаймон ибни Саъд фармуд, ки девонро ба 

забони арабӣ гардонад. Сулаймон аз халифа пурсид, ки ӯро ба 

муддати як сол ба хироҷи Урдун таъйин кунад. Ӯ Сулаймонро ба 

хироҷи Урдун таъйин кард. Хироҷи Урдун дар ҳамон вақт 180 

ҳазор динорро ташкил медод. Соле нагузашта Сулаймон аз 

гардондани девон фориғ шуд ва онро ба назди Абдулмалик ибни 

Марвон овард. Он гоҳ халифа котиби худ Сарҷунро ба наздаш хонд 

ва девонро ба ӯ нишон дод. Котибро андӯҳ фаро гирифт ва аз 

ҳузури халифа бо ғаму андӯҳ берун шуд. Ӯ, вақте ки бо як гурӯҳ 

котибони румӣ вохӯрд, гуфт: "Зиндагиро аз касби дигар ҷӯед. 

Аллоҳ ин касбро аз шумо қатъ кард". 

    Сипас Ҳаҷҷоҷ – волии Абдулмалик дар Ироқ, ба котибаш Солеҳ 

ибни Абдурраҳмон фармуд, ки девони Ироқро аз забони форсӣ ба 

забони арабӣ гардонад. Солеҳ ду забонро хуб медонист ва ин 

корро пазируфт. Волӣ ба котиб мӯҳлат дод ва ӯ девонро ба забони 

арабӣ гардонд. Вақте ки Мародиншоҳ ибни Зодони Фаррух – 

котиби форсизабони Ҳаҷҷоҷ, аз ин кор огоҳ шуд, хост ба Солеҳ 100 

ҳазор дирҳам пора диҳад, то ки ӯ худро аз ин кор оҷиз нишон 

диҳад. Солеҳ инро напазируфт ва Мародиншоҳ ба ӯ гуфт: "Тавре ки 
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ту решаи забони форсиро буридӣ, Аллоҳ туро низ ба ҳамин тавр аз 

дунё решакан созад". 
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ҚИСМҲОИ ДЕВОНҲОИ БАЙТУЛМОЛ 

     

 

 

 

 

Девонҳои байтулмол аз ду қисми асосӣ ташкил меёбад. Қисми 

якум даромадҳои байтулмол ва молеро, ки ба байтулмол пардохта 

мешавад, дарбар мегирад. Қисми дуюм сарфу харҷ ва молеро, ки 

бар зиммаи байтулмол воҷиб аст, дарбар мегирад. 

    Қисми даромадҳо 

    Қисми якум вобаста ба навъи мол девонҳои зеринро дарбар 

мегирад: 

    Девони файъ ва хироҷ 

    Ин девон макони нигаҳдории қайдномаҳои даромадҳои давлат, 

ки файъи умумии тамоми мусулмонон ба шумор меравад ва 

макони сабти ин даромадҳо мебошад. Дар ин девон даромадҳо аз 

андозҳое, ки баъзан ба мусулмонон воҷиб мегардад, низ нигоҳ 

дошта мешавад. Ин гуна андозҳо дар ҳолати нокифоягии 

даромадҳои байтулмол барои пӯшондани моле, ки сарфи он дар 

роҳи манфиат ва ободонӣ бар дӯши байтулмол бо бадал ё бе бадал 

воҷиб аст, аз мусулмонон ҷамъ оварда мешавад. Барои 

даромадҳои молии ин девон дар байтулмол макони махсус ҷудо 

мекунанд ва ин молҳоро бо молҳои дигар омехта намекунанд. 

Зеро ин молҳо барои сарпарастии корҳои мусулмонон ва дар роҳи 

манфиатҳои мусулмонон мувофиқи раъй ва иҷтиҳоди халифа сарф 

мешавад. 
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    Девони файъ ва хироҷ вобаста ба молҳое, ки ба ин девон ворид 

мегардад ва молҳое, ки ҳаққи ин девон мебошад, аз бахшҳои зерин 

ташкил меёбад: 

    а) Бахши ғаниматҳо, ки ғаниматҳо, анфол, файъ ва хумсро 

дарбар мегирад; 

    б) Бахши хироҷ; 

    в) Бахши заминҳо, ки заминҳои унва, заминҳои ушрӣ, заминҳои 

бесоҳиб, заминҳои моликияти давлатӣ, заминҳои моликияти 

умумӣ ва заминҳои мамнӯъгоҳҳоро дарбар мегирад; 

    г) Бахши ҷизя; 

    д) Бахши файъ, ки қайдномаҳои даромадҳои заминҳои бесоҳиб, 

ушрҳо, хумси рикозу маъдан, он чӣ, ки аз фурӯш ва иҷораи 

заминҳою биноҳои давлатӣ ё заминҳои бесоҳиб ҳосил мешавад, 

моли касе, ки ворис надорад ва моли муртадҳоро дарбар мегирад; 

    е) Бахши андозҳо. 

    Девони моликияти умумӣ 

    Ин девон макони нигаҳдорӣ ва сабти амволи моликияти умумӣ 

мебошад ва бо тадқиқот, кофтуков, истихроҷ, фурӯш, сабти 

даромад ва сарфу харҷ машғул мегардад. Барои даромадҳои 

моликияти умумӣ дар байтулмол як макони муайянро ҷудо 

мекунанд ва ин навъи молҳоро ба молҳои дигар омехта 

намекунанд, зеро он мулки ҳамаи мусулмонон мебошад. Халифа 

онро аз рӯи раъй ва иҷтиҳоди худ дар доираи аҳкоми шаръӣ 

мувофиқи нигоҳи худ ба манфиати мусулмонон сарф мекунад.  

    Бахшҳои девони моликияти умумӣ вобаста ба амволи ин 

моликият ва чизҳои барои он лозимӣ аз бахшҳои зерин ташкил 

меёбад: 

    а) Бахши нафту газ; 

    б) Бахши нерӯи барқ; 
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    в) Бахши маъданҳо; 

    г) Бахши баҳру дарёҳо ва кӯлу чашмаҳо; 

    д) Бахши ҷангалу чарогоҳҳо; 

    е) Бахши мамнӯъгоҳҳо. 

    Девони садақот 

    Девони садақот макони нигаҳдорӣ ва сабти молҳои закоти 

воҷиб мебошад. Бахшҳои девони садақот вобаста ба навъи молҳои 

закоти воҷиб ба бахшҳои зерин тақсим мешавад: 

    а) Бахши закоти пулҳо ва колоҳои тиҷоратӣ; 

    б) Бахши закоти ғалла ва меваҳо; 

    в) Бахши закоти шутур, гов ва гӯсфандон. 

    Барои молҳои закот дар байтулмол макони махсус ҷудо 

мекунанд ва ин навъи молҳоро ба молҳои дигар омехта 

намекунанд, зеро Аллоҳ Таоло ҳақдорони моли закотро бо ҳашт 

синф, ки дар қавли зерини Аллоҳ Таоло зикр шудааст, маҳдуд 

сохтааст: 

َدَقاُت ِللُْفَقرَاء َواْلَمَساِكِي َوالَْعاِملَِي َعلَْيَها َوالُْمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم َوِِف الرَِّقاِب وَ  َا الصَّ الَْغارِِمَي إَِّنَّ

ِبيِل   َوِِف َسِبيِل اللِّه َواْبِن السَّ

"Ҳароина садақот барои фақирон, мискинон, омилони 

садақот, дилромшавандагон, ғуломон, қарздорон, роҳи Аллоҳ 

ва ибни сабил аст" [9:60].  

Аз моли закот ба дигарон додан ҷоиз нест.  

    Қисми сарфу харҷ 

    Гуфтаҳои боло дар бораи қисми якуми девонҳои байтулмол аст. 

Қисми дуюм, ки ба ҷиҳати сарфу харҷ ва моле, ки бар зиммаи 

байтулмол воҷиб аст, вобаста мебошад, сарфу харҷи девонҳо, 

бахшҳо, идораҳо ва ҷиҳатҳои ҳақдори зеринро дарбар мегирад: 
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    Девони дорулхилофат (5) 

    Ин девон чизҳои зеринро дарбар мегирад: 

    а) Дорулхилофат; 

    б) Идораи мушовирон; 

    в) Идораи муовини тафвиз; 

    г) Идораи муовини танфиз. 

    Девони манфиатҳои давлат 

    Ин девон чизҳои зеринро дарбар мегирад: 

    а) Бахши амири ҷиҳод; 

    б) Бахши волиён; 

    в) Бахши қозиён; 

    г) Бахши манфиатҳои давлат, инчунин бахшҳо, идораҳо ва 

соҳаҳои умумии тобеи он. 

    Девони ато (6) 

    Ин девон макони қайди фақирон, мискинон, мӯҳтоҷон, 

қарздорон, мусофирон, кишоварзон ва соҳибони корхонаҳост, ки 

халифа мол доданро ба онҳо лозим медонад, инчунин макони 

қайди касонест, ки халифа ба онҳо мол доданро аз манфиати 

мусулмонон медонад. Ба ин се девон аз даромадҳои девони файъ 

ва хироҷ сарф мешавад. 

    Девони ҷиҳод 

    Ин девон чизҳои зеринро дарбар мегирад: 

    а) Девони артиш: таъсис, таркиб, омодасозӣ ва таълиму машқи 

артиш; 

    б) Бахши мусаллаҳгардонӣ; 

    в) Бахши истеҳсоли аслиҳа. 
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    Ба ин девон аз даромадҳои ҳамаи девонҳои қисми якум харҷ 

мешавад. Аз ин рӯ, ба он аз даромадҳои файъ ва хироҷ сарф 

мешавад, зеро ин кор ба байтулмол бо бадал ва бе бадал воҷиб аст. 

Ба он аз даромади молҳои ҳимояшавандаи девони моликияти 

умумӣ низ сарф мешавад. Ба он аз даромадҳои девони садақот низ 

сарф мешавад, зеро ин девон яке аз ҳашт синфест, ки дар оят зикр 

шудааст: 

َدَقاُت ِللُْفَقرَاء َواْلَمَساِكِي َوالَْعاِملَِي َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَ  َا الصَّ ِة ُقلُوبُُهْم َوِِف الرَِّقاِب َوالَْغارِِمَي إَِّنَّ

ِبيِل   َوِِف َسِبيِل اللِّه َواْبِن السَّ

"Ҳароина садақот барои фақирон, мискинон, омилони 

садақот, дилромшавандагон, ғуломон, қарздорон, роҳи Аллоҳ 

ва ибни сабил аст" [9:60]. 

    Девони сарфу харҷи садақот 

    Ба ин девон аз даромадҳои девони садақот, агар дар он мол 

мавҷуд бошад, сарф мешавад. 

    Девони сарфу харҷи моликияти умумӣ 

    Ба ин девон аз даромадҳои девони моликияти умумӣ бинобар 

раъйи халифа мувофиқи аҳкоми шаръӣ сарф мешавад. 

    Девони ҳолатҳои фавқулодда (7) 

    Ин девон ҳар як ҳодисаи ногаҳониро, ки ба сари мусулмонон 

меояд, монанди заминҷунбӣ, тӯфон, гуруснагӣ ва ғайра, дарбар 

мегирад. Ба ҳодисаҳои ногаҳонӣ (ҳолатҳои фавқулодда) аз 

даромадҳои девони файъю хироҷ ва аз даромадҳои девони 

моликияти умумӣ сарф мешавад. Агар дар ин ду девон мол мавҷуд 

набошад, ба ин соҳа аз молҳои мусулмонон сарф мешавад. 

    Девони буҷети умумӣ, девони ҳисобдории умумӣ ва девони 

тафтишот 

    Девони буҷети умумӣ девонест, ки буҷети ояндаи давлатро 

мувофиқи раъйи халифа омода мекунад, яъне даромад ва сарфу 
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харҷҳои давлатро муқаррар намуда, даромадҳо ва сарфу харҷҳои 

умумии амалиро бо ҳамон буҷет муқоиса мекунад ва натиҷаи 

даромадҳои давлат ва сарфу харҷҳои амалии давлатро меомӯзад. 

Ин девон ба дорулхилофат тобеъ аст. 

    Ҳисобдории умумӣ молҳои давлатро муқаррар мекунад, яъне 

активу пассив ва даромаду харҷҳои давлатро ҳисобу китоб 

мекунад, то муқаррар созад, ки кадом чиз амалӣ шудааст ва кадом 

чиз бояд амалӣ шавад.  

    Девони тафтишот девонест, ки баёноти ҳисобдории молҳо ва 

манфиатҳои давлатро мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор дода, 

мавҷудият ва дурустии активу пассив ва даромаду харҷҳоро 

муқаррар мекунад, инчунин аз ашхосе, ки ба ҷамъоварӣ, 

нигаҳдорӣ ва сарфи ин мол ҷавобгаранд, ҳисобот мегирад. Илова 

бар ин, ҳамаи девонҳо, бахшҳо ва кормандони давлатро дар 

корҳои идорӣ тафтиш ва муҳосаба мекунад. 

    Ин шакли умумии девонҳои молияи Давлати Хилофат аст. 

Далелҳои таъсиси девонҳо ин аст, ки девонҳо яке аз услубҳои 

идора ва яке аз воситаҳои иҷрои кор ба ҳисоб меравад. Пайғамбар 

(с) чи дар соҳаи молия, чи дар соҳаҳои дигар бевосита худашон бо 

идора машғул буданд ва котибонро таъйин мекарданд. Мо қаблан 

дар баҳси "таъсиси аввалини девонҳо" аз шахсоне, ки Пайғамбар 

(с) дар соҳаи молия котиб таъйин кардаанд, ном бурдем. Илова 

бар ин, ояту ҳадисҳое, ки дар бораи мубоҳии анфол, ғаниматҳо, 

файъ, ҷизя, хироҷ ва пардохти ин ҳама аз ҷониби кофирон ба 

мусулмонон омадааст, инчунин ояту ҳадисҳое, ки ба воҷибияти 

закот, ҳақдорони закот ва моликияти умумӣ далолат мекунад, бо 

далолати илтизом мубоҳии истифодаи услубҳои идориро 

мефаҳмонад. Бо ёрии ин услубҳо молҳои мазкурро ҷамъ мекунанд, 

нигоҳ медоранд, менависанд, ҳисоб ва сарф мекунанд. Зеро ин 

услубҳо шохаи асл ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ба асл дохил 

мешавад ва аз ҷумлаи корҳои мубоҳ аст. Халифа метавонад ҳар 

услуберо, ки барои ҷамъоварӣ, танзим, нигаҳдорӣ, тақсим ва 

сарфи ин молҳо лозим медонад, қабул ва табаннӣ кунад. Дар 
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замони хулафои рошидин дар пеши чашму гӯши саҳобагон 

таъсиси девонҳо қабул ва табаннӣ гардид, вале ҳеҷ кас аз онҳо 

инкор накард. 
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МОЛҲОИ ДАВЛАТИ ХИЛОФАТ 

 

 

МОЛҲО 

    Аввалин моле, ки мусулмонон ба даст дароварданд, ғаниматҳои 

сарияи Абдуллоҳ ибни Ҷаҳш буд. Пас аз он ки Пайғамбар (с) ба 

Мадина ҳиҷрат карда, масҷидашонро сохтанд ва оҳиста-оҳиста ба 

бунёд кардани Давлати Ислом пардохтанд, Аллоҳ мусулмононро 

ба ҷанг иҷозат дод ва мусулмонон ин молро ба даст дароварданд. 

Ғанимати мазкур аз шутурҳои Қурайш, ки пӯсту коло мебурд ва 

сария онро моҳи ҷумодулохири соли дуюми ҳиҷрӣ ба даст 

даровард, иборат буд. Моҳи рамазони ҳамин сол ҷанги Бадр рух 

дод. Мусулмонон дар он молҳо ва силоҳҳоро ба ғанимат 

гирифтанд ва дар тақсими ғаниматҳо ихтилоф карданд. Он гоҳ 

Аллоҳ Таоло сураи "Анфол"-ро нозил кард ва дар он қавли зерини 

Аллоҳ Таоло низ нозил шуд: 

 يَْسأَلُونََك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِلِّه َوالرَُّسوِل 

"Туро аз ғаноими ҷангӣ мепурсанд. Бигӯ: "Ғаноими ҷангӣ азони 

Аллоҳ ва пайғамбар аст" [8:1].  

Аллоҳ тақсими ғаниматҳоро ба Пайғамбар (с) вогузошт. 

Пайғамбар (с) онро бе гирифтани хумс тақсим карданд. Сипас 

мусулмонон молҳои яҳудиёни Банӣ-Қайнуқоъро, ки аз тарафи 

онҳо паймоншиканӣ рух дод, ба ғанимат гирифтанд ва яҳудиёнро 

ба Азруоти Шом бадарға карданд. Ин воқеа як моҳ пас аз Бадр рух 

дод. Пайғамбар (с) ғаниматҳоро тақсим намуда, мувофиқи "ояти 

ғаниматҳо", ки пас аз ҷанги Бадр нозил шудааст, хумси онро 

гирифтанд: 

ٍء َفأَنَّ لِلِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرََب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَسا ن ََشْ َا َغِنْمُتم مِّ  ِكيِ َواْعَلُمواْ أََّنَّ

ِبيِل   َوابِْن السَّ
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"Бидонед, ки ҳар гоҳ чизе ба ғанимат гирифтед, хумси он 

азони Аллоҳ, пайғамбар, хешовандон, ятимон, мискинон ва 

дарроҳмондагон аст" [8:41]. 

    Аввалин замине, ки Пайғамбар (с) фатҳ карданд, замини Банӣ-

Назир буд, ки ин қавм пас аз ҷанги Уҳуд паймони худро шикаст. 

Пайғамбар (с) онҳоро понздаҳ шаб муҳосира намуданд, сипас бо 

онҳо ба шарти хориҷшавӣ аз Мадина сулҳ бастанд. Ба онҳо рухсат 

доданд, ки ҷуз зиреҳ ва дигар силоҳҳо он чиро, ки шутур бардошта 

метавонад, бо худ гиранд. Ибни Исҳоқ дар "Сирати Набавӣ" 

овардааст, ки Пайғамбар (с) молҳои онҳоро ҷуз заминҳо танҳо ба 

муҳоҷирони аввалин тақсим намуданд ва аз ансориён танҳо ба 

Саҳм ибни Ҳаниф ва Абӯдаҷонаи Саммок ибни Харша доданд. Зеро 

ин ду ансорӣ фақир будани худро ёдрас карданд. Аз ин рӯ, ба онҳо 

аз ғанимат доданд. Вале заминро бидуни тақсимкунӣ дар ҳоли худ 

гузоштанд. Эшон аз ин замин барои аҳли байти худ нафақаи 

солона медоданд. Замини боқимондаро бо мақсади омодагӣ ба 

ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ барои чорво ва аслиҳаи ҷангӣ ҷудо карданд. 

Дар ҳамин ғазва сураи "Ҳашр", аз ҷумла қавли зерини Аллоҳ Таоло 

нозил шуд: 

ُط َوَما أََفاء اللَُّه َعََل َرُسولِِه ِمْنُهْم َفََم أَْوَجْفُتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوًَل رِكَاٍب َولَِكنَّ اللََّه يَُسلِّ 

ٍء َقِدير    ُرُسلَُه َعََل َمن يََشاء َواللَُّه َعََل كُلِّ ََشْ

"Шумо барои он чӣ, ки Аллоҳ аз дороияшон ба пайғамбараш 

ғанимат  дод, бо аспе ё  шутуре натохта будед, балки Аллоҳ 

пайғамбаронашро бар ҳар кӣ бихоҳад, ғолиб месозад ва Аллоҳ 

ба ҳар кор қодир аст!" [59:6].  

Ҳамин тавр, Аллоҳ ғаниматро барои Пайғамбар (с) хос гардонд. 

Сипас, вақте ки Банӣ-Қурайза паймон шикаста, ба мусулмонон 

хиёнат кард ва дар ғазваи Хандақ ба гурӯҳҳо (8) ҳамроҳ шуданд, 

ғазваи Банӣ-Қурайза рух дод. Пайғамбар (с) ҳангоми тақсими 

молҳои онҳо дар байни мусулмонон ба савора се ҳисса ва ба пиёда 

як ҳисса мол таъйин карданд. Сипас, баъд аз он ки Пайғамбар (с) 

дар Ҳудайбия бо Қурайш созишномаи сулҳро ба имзо расонданд, 
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ғазваи Хайбар рух дод. Аллоҳ Хайбарро барои пайғамбараш ва 

мӯъминон бо қувва фатҳ намуда, эшонро ба замин, диёр ва молҳои 

Хайбар соҳиб гардонд. Пайғамбар (с) ғаниматҳо ва заминҳоро пас 

аз гирифтани хумс тақсим карданд. Заминҳоро ба ҳазору ҳаштсад 

ҳисса ҷудо карданд ва он ҳаҷдаҳ қисм шуд, ки ҳар як қисм сад 

ҳиссаро дарбар мегирифт. Сипас бо аҳолии Хайбар бар нисфи 

ғалла ва мевае, ки аз заминашон мерӯяд, ақд бастанд. Пас аз фатҳи 

Хайбар аҳолии Фадак омад ва бо Пайғамбар (с) бо шарти додани 

нисфи замину хурмозорашон ба Пайғамбар (с) ва боқӣ мондани 

нисфи дигараш дар дасташон сулҳ бастанд. Нисфи Фадак танҳо аз 

они Пайғамбар (с) буд, зеро барои он аспу шутур натозонда 

буданд. Пайғамбар (с) он чиро, ки аз он ҷо меомад, ҳамчун садақа 

сарф мекарданд. Пайғамбар (с) бо аҳолии водии Қуро, ки кишвари 

онҳоро бо қувва фатҳ карданд, низ монанди аҳолии Хайбар 

муомила карданд ва бо шарти вогузоштани замин дар дасташон 

бо онҳо сулҳ бастанд. Аммо аҳолии Таймо бо Пайғамбар (с) бо 

шарти пардохтани ҷизя ва боқӣ мондани шаҳру заминашон дар 

дасташон сулҳ бастанд.  

    Баъд аз фатҳи Макка ғазваи Ҳунайн рух дод. Пайғамбар (с) 

молҳои аҳолии Ҳунайнро тақсим намуданд. Вақте ки вакилони 

Ҳавозин омаданд ва аз Пайғамбар (с) афв кардани занону 

кӯдаконашонро, ки ба дасти мусулмонон асир афтода буданд, 

пурсиданд, Пайғамбар (с) онҳоро афв карданд. Дар ғазваи Табук бо 

Яҳна ибни Рӯъба, ки соҳиби Ақаба ва насронӣ буд, бо шарти 

пардохти ҷизя сулҳ бастанд. Эшон бо аҳолии Азраҳ, Ҷарбо ва 

Муқанно, ки яҳудӣ буданд, низ бо шарти пардохти ҷизя сулҳ 

бастанд. Инчунин Ухайдирро, ки Холид ӯро асир гирифта буд, афв 

карданд ва бо ӯ низ бо шарти пардохти ҷизя сулҳ бастанд. Ухайдир 

соҳиби Думатулҷандал ва насронӣ буд. 

    Сипас, намояндагони Наҷрон ва Яман омаданд. Ба касе аз онҳо, 

ки Исломро пазируфт, закот фарз гардид ва ба касе аз онҳо, ки дар 

насроният ё яҳудияти худ боқӣ монд, ҷизя муқаррар карданд. Дар 

он вақт аллакай ояти ҷизя нозил ва закот фарз шуда буд. Дар 
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аснои ин ғазваҳо Пайғамбар (с) Нақеъро барои шутурҳои садақот 

ва барои шутурҳою аспҳое, ки дар роҳи Аллоҳ ба ҷиҳод мебурданд, 

ба мамнӯъгоҳ табдил доданд. Инчунин конҳо, обҳо, чарогоҳҳо ва 

сӯзишвориро моликияти умумии ҳамаи мусулмонон донистанд. 

Вақте ки Пайғамбар (с) ба Рафиқи Аъло реҳлат намуданд ва баъд 

аз эшон Абӯбакр, сипас Умар халифа гаршта, фатҳҳо оғоз ёфт ва бо 

сабаби ин фатҳҳо моли зиёде, аз қабили ғаниматҳо, ҷизя ва хироҷ, 

ба байтулмоли мусулмонон дар Мадина омад.  

    Бо ин ифодаи кӯтоҳ метавон молҳоеро, ки ба байтулмоли 

мусулмонон ворид шудааст ва Аллоҳ барои мусулмонон мубоҳ 

гардондааст, тасаввур намуд. Аллоҳ онро ба ҳаққи байтулмол 

табдил дод, то аз он ба ҷиҳатҳое, ки дар аҳкоми шаръӣ омадааст, 

мувофиқи иҷтиҳоди халифа дар он чӣ, ки аз манфиати 

мусулмонон ва сарпарастии корҳои мусулмонон мешуморад, сарф 

шавад.  

    Бинобар ин, молҳои Давлати Хилофат аз бахшҳои зерин иборат 

аст: 

    1) Анфол, ғаниматҳо, файъ ва хумс; 

    2) Хироҷ; 

    3) Ҷизя; 

    4) Моликияти умумӣ бо тамоми навъҳояш; 

    5) Моликияти давлат, монанди заминҳо, биноҳо, корхонаҳо, 

муассисаҳо ва даромадҳои ин ҳама; 

    6) Ушрҳо; 

    7) Моли ғалули ҳокимон ва кормандони давлат9, моле, ки бо 

роҳи ғайришаръӣ ба даст меояд ва моли ҷаримаҳо; 

    8) Хумси рикоз ва маъдан; 

    9) Моли касе, ки ворис надорад; 

    10) Моли муртадҳо; 
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    11) Андозҳо; 

    12) Молҳои садақот – закот. 

    Мо ин бахшҳоро мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод, то воқеъ, 

тасарруфкунандагон, тарзу ҷиҳати сарф ва ҳақдорони онро 

бидонем. 
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АНФОЛ, ҒАНИМАТҲО, ФАЙЪ ВА ХУМС 

 

 

 

АНФОЛ ВА ҒАНИМАТҲО 

    Анфол умуман ба маънои ғаниматҳо истифода мешавад. Аллоҳ 

Таоло мегӯяд: 

 يَْسأَلُونََك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِلِّه َوالرَُّسولِ 

"Туро аз ғаноими ҷангӣ мепурсанд. Бигӯ: "Ғаноими ҷангӣ азони 

Аллоҳ ва пайғамбар аст" [8:1].  

Аз Ибни Аббос ва Муҷоҳид дар бораи анфол, ки дар қавли Аллоҳ 

Таоло ( ِيَْسأَلُونََك َعِن اأْلَنَْفال) омадааст, пурсиданд ва онҳо гуфтанд: 

"Анфол ба маънои ғаниматҳост". Инро Табарӣ ривоят кардааст. 

Инчунин анфол ба маънои молҳое, ки аз кофирон гирифта 

мешавад ва амир онро пеш аз ҷанг ё баъд аз ҷанг тақсим мекунад, 

истифода мешавад. Бинобар ин, анфол ва ғаниматҳо як чиз аст. Он 

молҳои кофирон, монанди пул, аслиҳа, коло, хӯрок ва ғайра аст, ки 

мусулмонон бо ҷанг дар ҷанггоҳ ба даст медароранд. Аз сухани 

зерини Аллоҳ Таоло ҳамин чиз дар назар дошта шудааст: 

ٍء َفأَنَّ لِلِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل  ن ََشْ َا َغِنْمُتم مِّ  َواْعَلُمواْ أََّنَّ

"Бидонед, ки ҳар гоҳ чизеро ғанимат гирифтед, хумси он азони 

Аллоҳ ва пайғамбар аст" [8:41].  

Ғаниматҳо ба умматҳои гузашта ҳаром буд, вале барои Пайғамбар 

(с) ҳалол гашт. Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ا لَْم يُْعطَُهنَّ أََحد  َقْبلِـي"  "أُْعِطْيُت َخْمسا
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"Ба ман панҷ чиз дода шуд, ки пеш аз ман ба ҳеҷ кас дода 

нашудааст". Эшон аз ҷумла гуфтаанд: 

 "َوأُِحلَّْت ِِل اْلَغَنائِمُ "

"Ба ман ғаниматҳо ҳалол шуд".  

Аз Абӯҳурайра ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

مـاِء َفَتأُْكلَُها" ُؤوِس ِمْن َقْبلِكُْم، كَانَْت تَْنِزُل نَار  ِمَن السَّ   "لَْم تَِحلَّ الَْغَنائُِم أِلََحِد ُسوِد الرُّ

"Ҷуз шумо ба ягон қавм ғаниматҳо ҳалол набуд, аз осмон 

оташ меборид ва онро мехӯрд". 

    Воқеи анфол ва ғаниматҳо ҳамин аст. Аллоҳ Субҳонаҳу 

салоҳияти тақсимот ва тасарруфи онро ба валиюламри 

мусулмонон супоридааст. Ин чиз дар қавли зерини Аллоҳ Таоло 

омадааст: 

 يَْسأَلُونََك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِلِّه َوالرَُّسولِ 

"Туро аз ғаноими ҷангӣ мепурсанд. Бигӯ: "Ғаноими ҷангӣ азони 

Аллоҳ ва пайғамбар аст" [8:1], 

 َوَما أََفاء اللَُّه َعََل َرُسولِِه 

"Он чӣ, ки Аллоҳ ба расулаш арзонӣ дошт" [59:6].  

Инчунин ин ҳолат дар корҳои Пайғамбар (с) ва дар корҳои 

хулафои баъд аз эшон, ки ғаниматҳоро тақсим карданд, кушоду 

равшан ба назар мерасад. Зеро Пайғамбар (с) бо тақсим ва 

тасарруфи ғаниматҳо шахсан машғул буданд. Халифаҳо низ бо ин 

кор шахсан машғул буданд ё нафареро дар тақсими он аз ҷониби 

худ вакил таъйин карданд. Бинобар ин, халифаи мусулмонон дар 

тақсим ва тасарруфи ғаниматҳо соҳиби салоҳият мебошад. 

    Кайфияти тасарруф бояд бо тақозои аҳкоми шаръӣ мувофиқи 

раъйи халифа дар бораи манфиати мусулмонон ҷараён гирад. Вале 

бояд ба эътибор гирифт, ки Шореъ сарпарастии корҳои 
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мусулмонон ва амалӣ кардани манфиаташонро ба халифа 

супоридааст, то мувофиқи аҳкоми шаръӣ, бинобар раъй ва 

иҷтиҳоди худ ва бо услубе, ки манфиати Ислому мусулмононро 

амалӣ мегардонад, кор барад. 

    Тақсимот, ҷиҳатҳои сарф ва ҳақдорони ғаниматҳо 

    Масъалаи тақсимот, ҷиҳатҳои сарф ва ҳақдорони ғанимотҳо 

чунин аст: Абӯубайд ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) 

ғаниматҳои Бадрро бе гирифтани хумс дар байни ҷанговарон 

тақсим намудаанд. Ибни Моҷа аз Ибни Умар ривоят кардааст, ки 

Пайғамбар (с) барои савора се ҳисса ва барои пиёда як ҳисса 

додаанд. Вале дар ғазва ва ҷангҳои дигар хумси ғаниматҳоро 

гирифтаанд. Ин нишон медиҳад, ки Пайғамбар (с) нисбат ба 

ғаниматҳо на бо як тартиб, балки дар равиши гуногун кор 

гирифтаанд. Пайғамбар (с) анфолро аз ғаниматҳо гоҳо пеш аз 

тақсимот ва гоҳо баъд аз тақсимот додаанд, гоҳо онро аз асли 

ғанимат пеш аз гирифтани хумс ва гоҳо пас аз гирифтани хумс 

додаанд. Инчунин эшон баъзан аз хумс анфол додаанд ва баъзан 

аз ғаниматҳо ва футуҳоти минбаъда анфол ваъда кардаанд. Дар 

ҳама ҳолат бо назардошти манфиати Ислому мусулмонон кор 

гирифтаанд. Аввалин ояте, ки дар бораи анфол ва ғаниматҳо 

нозил шуд, масъалаи анфол ва тасарруфи онро ба Аллоҳу 

Пайғамбар (с) ва баъд аз Пайғамбар (с) ба валиюламри минбаъдаи 

мусулмонон вогузошт. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

 يَْسأَلُونََك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِلِّه َوالرَُّسولِ 

"Туро аз ғаноими ҷангӣ мепурсанд. Бигӯ: "Ғаноими ҷангӣ азони 

Аллоҳ ва пайғамбар аст" [8:1].  

Ин оят масъалаи тақсимоти ғаниматҳо ва анфол, инчунин 

кайфияти тасарруфи онро ба Пайғамбар (с), яъне ба валиюламри 

мусулмонон вогузоштааст. Аз Абӯумома ривоят аст: "Аз Убода 

ибни Сомит дар бораи ояти "Анфол" пурсидам. Ӯ гуфт: "Ин оят дар 

бораи мо – иштирокдорони Бадр нозил шуд, зеро мо дар бораи 

ғаниматҳо ихтилоф ва бадахлоқӣ кардем. Аллоҳ онро аз дасти мо 
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гирифт ва ба Пайғамбар (с) дод. Пайғамбар (с) онро дар байни 

мусулмонон баробар тақсим намуданд"". Ин асарро Аҳмад ривоят 

кардааст. Ояти мазкур умумӣ аст, ки ҳамаи ғаниматҳоро дарбар 

мегирад ва ба ҷанги Бадр хос нест. 

    Ин гуна рафтори Пайғамбар (с) дар хусуси ғаниматҳо нишон 

медиҳад, ки масъалаи ғаниматҳо ба раъйи имом вогузошта 

шудааст. Имом дар ин бора мувофиқи раъйи худ оид ба манфиати 

Ислом ва мусулмонон кор мебарад. Абӯубайд аз Ҳабиб ибни 

Маслама ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) сеяки ғаниматҳоро 

додаанд, инчунин баъд аз гирифтани хумс чорякашро додаанд. 

Абӯубайд аз Абӯумома ва ӯ аз Убода ибни Сомит ривоят кардааст: 

"Мо ҳамроҳи Пайғамбар (с) ба ғазва баромадем. Дар оғози ғазва ба 

мо чоряк ва ҳангоми бозгашт сеяк доданд". Инчунин эшон чизҳои 

душмани кушташударо ба кушанда доданд. Аз Абӯқатода ривоят 

аст, ки Пайғамбар (с) рӯзи ҷанги Ҳунайн гуфтаанд:  

 "َمْن َقَتَل َقِتيًلا لَُه َعلَْيِه بَيَِّنة  َفلَُه َسلَُبهُ "

"Ҳар кас душманеро кушад ва барои ин кор ҳуҷҷат дорад, 

чизҳои душман аз они ӯст".  

Ибни Исҳоқ дар "Сират" овардааст, ки Пайғамбар (с) ғаниматҳои 

Банӣ-Назирро танҳо ба муҳоҷирон тақсим намудаанд ва аз 

ансориён танҳо ба Саҳл ибни Ҳаниф ва Абӯдаҷона, ки фақир 

буданд, додаанд. Аллоҳ иллати чунин тақсимотро дар сураи 

"Ҳашр" баён кардааст: 

ِمنكُمْ ََكْ ًَل يَكُوَن ُدولَةا بَْيَ اأْلَْغِنَياء   

"То ки мол дар байни сарватмандони шумо даст ба даст 

нашавад" [59:7].  

Пайғамбар (с) рӯзи Ҳунайн ба дилромшавандагон ҳадияҳои зиёд 

доданд. Аз Анас ибни Молик ривоят аст: "Пайғамбар (с) 

ғаниматҳои Ҳунайнро тақсим намуданд ва ба Ақраъ ибни Ҳобис 

сад шутур, ба Уяйна ибни Ҳисн сад шутур, ба Абӯсуфён ибни Ҳарб 
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сад шутур, ба Ҳаким ибни Ҳузом сад шутур, ба Ҳорис ибни Калда 

сад шутур, ба Ҳорис ибни Ҳишом сад шутур, ба Суҳайл ибни Амр 

сад шутур, ба Ҳувайтиб ибни Абдулъуззо сад шутур ва Ало ибни 

Ҷорияи Сақафӣ сад шутур доданд. Ба баъзе дилромшавандагон аз 

ин камтар доданд. Ин кор ба дили ансориён сахт расид, зеро 

Пайғамбар (с) аз онҳо ба ҳеҷ кас чизе надоданд. Пайғамбар (с) 

онҳоро ҷамъ оварда, хутба хонданд, ҳатто онҳо аз ин хутба ба гиря 

омаданд ва хушнуд гаштанд".  

    Хулафои рошидин низ баъд аз Пайғамбар (с) чунин рафтор 

карданд. Онҳо баъзан пеш аз ҷанг ва пеш аз тақсимот ғанимат 

доданд. Масалан, Умар ибни Хаттоб ба Ҷарир ибни Абдуллоҳи 

Баҷалӣ, ки ӯро ба ҷанги Ироқ хонд ва ӯ ин таклифро пазируфт, 

инчунин ба қабилааш Баҷила аз замини Савод баъд аз гирифтани 

хумс сеякашро дод. Ӯ дар тӯли ду ё се сол сеяки ҳосили Саводро 

хӯрд. Сипас Умар онро бозпас гирифт ва ба ӯ гуфт: "Эй Ҷарир, агар 

ман тақсимкунандаи ҷавобгар намебудам, он чӣ, ки ба шумо 

тақсим шудааст, аз они шумо мешуд. Мебинам, ки мардум бисёр 

шуданд ва ба андешаи ман, ту бояд заминро ба онҳо баргардонӣ". 

Ҷарир заминро баргардонд ва Умар ба ӯ ҳаштод динор мукофот 

дод. 

    Ҳамаи ин оятҳо, инчунин тасарруфоти Пайғамбар (с) ва хулафои 

баъд аз эшон нишон медиҳад, ки масъалаи ғаниматҳо ба имом 

вогузошта шудааст. Имом дар ин бора бо услубе, ки барои Ислом 

ва мусулмонон беҳтар мешуморад, кор мебарад. Агар ӯ тақсим 

кардани ғаниматҳо ё як қисми ғаниматҳоро ба ҷанговароне, ки 

дар ҷанг иштирок кардаанд, лозим донад, ин корро анҷом 

медиҳад. Вале агар лозим донад, ғаниматҳоро дар байтулмол 

гузошта, бо молҳои дигар, монанди файъ, хироҷ ва ҷизя, якҷоя 

мегузорад, то аз он дар роҳи манфиатҳои мусулмонон сарф 

намояд. Зеро дар ин рӯзҳо маҳз давлат артишҳои амалӣ ва 

эҳтиётиро омода намуда, сарфу харҷҳои онро мебардорад, ба 

сарбозон ва оилаҳояшон музд медиҳад ва яроқу аслиҳа омода 

месозад. Аслиҳаҳои вазнин ва лавозимоти ҳарбӣ мисли пешина 



35 
 

фардӣ (10) нест, ки ҷанговарон ба он соҳибӣ кунанд, зеро яроқу 

аслиҳа тараққӣ ёфт ва аслиҳаи вазнин ба вуҷуд омад, ки он 

моликияти давлат ба шумор меравад. Ин аслиҳаи вазнинро ба 

моликияти фардӣ табдил додан ғайриимкон аст.  

  Бинобар ин, ҳукми ғаниматҳо монанди ҳукми файъ, хироҷ, ҷизя 

ва ушрҳо мебошад. Он ба байтулмоли мусулмонон гузошта 

мешавад, дар роҳи сарпарастии корҳои мусулмонон ва амалӣ 

гардондани манфиатҳояшон сарф мешавад. Халифа метавонад аз 

ин ғаниматҳо дар шакле, ки ба манфиати Ислому мусулмонон 

медонад, ба иштирокдорони ҷанг тақсим намояд. 

    Файъ 

    Файъ ба маънои молҳое, ки мусулмонон аз кофирон ҳамчун 

бахшиш бе асптозонию шутурронӣ, бо ибораи дигар, бидуни 

сафарбарии артиш, душвории сафар ва ҷанг мегиранд, истифода 

мешавад. Чунин воқеа бо қабилаи Банӣ-Назир рух дод. Ё кофирон 

аз тарси мусулмонон мегурезанд ва хонаву молҳояшонро 

вомегузоранд, сипас мусулмонон онро азхуд мекунанд. Ё кофирон 

аз тарс ба пеши мусулмонон омада, бо мусулмонон сулҳ 

мебанданд ва як қисми замину молҳояшонро медиҳанд, то ки 

мусулмонон бо онҳо наҷанганд. Чунин ҳолат бо аҳолии Фадак, ки 

яҳудӣ буданд, рух дод. Аз сухани Аллоҳ Таоло дар сураи "Ҳашр" 

айнан ҳамин маънои файъ дар назар дошта шудааст: 

 َوَما أََفاء اللَُّه َعََل َرُسولِِه ِمْنُهْم َفََم أَْوَجْفُتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوًَل رِكَاٍب 

"Шумо барои он чӣ, ки Аллоҳ ба расулаш аз онҳо арзонӣ дошт, 

аспе ё шутуре натохта будед" [59:6].  

Молҳои Банӣ-Назир ва Фадак аз чунин файъ буд, ки мусулмонон 

барои он аспу шутур натозонданд. Аз ин сабаб, молҳои мазкур 

холис барои Пайғамбар (с) буд. Пайғамбар (с) ҳангоми 

зиндагиашон аз он ба аҳли байти худ нафақаи солона медоданд. 

Он чиро, ки аз ин зиёдатӣ мекард, бо мақсади омодагӣ дар роҳи 

Аллоҳ барои чорвои ҷангӣ ва аслиҳа ҷудо мекарданд. Баъд аз он 
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ки Пайғамбар (с) ба Рафиқи Аъло реҳлат карданд, Абӯбакр, сипас 

Умар дар ин бора аз Пайғамбар (с) пайравӣ намуд.  

    Бухорӣ дар боби хумс овардааст: "Усмон, Абдурраҳмон ибни Авф, 

Зубайр ва Саъд ибни Абӯваққос иҷозат пурсиданд, то ба назди 

Умар дароянд. Ба онҳо иҷозат доданд, онҳо даромаданд ва 

нишастанд. Сипас Алӣ ва Аббос омаданд ва иҷозат пурсиданд. Ба 

онҳо низ иҷозат доданд. Ҳар ду даромаданд, салом доданд ва 

нишастанд. Аббос гуфт: "Эй амири мӯъминон, дар байни ману ин 

кас ҳукм бикун". Ҳар ду дар хусуси моли Банӣ-Назир, ки Аллоҳ ба 

расулаш додааст, кашмакаш мекарданд. Гурӯҳи якум, яъне Усмон 

ва ҳамроҳонаш гуфтанд: "Эй амири мӯъминон, дар байни ҳар ду 

ҳукм бикун ва якеро аз дигаре раҳо деҳ". Умар гуфт: "Ором шавед. 

Аз шумо бо номи Аллоҳ, ки бо изни Ӯ осмонҳою замин пойдоранд, 

мепурсам: Пайғамбар (с) гуфтаанд: "Мо мерос намегузорем, он чӣ, 

ки мегузорем, садақа аст" ва бо ин худро дар назар доштаанд. Оё 

инро медонед? Ин гурӯҳ гуфтанд: "Дар ҳақиқат, ҳамин хел 

гуфтаанд". Сипас Умар ба Алӣ ва Аббос рӯй овард ва гуфт: "Аз 

шумо ба номи Аллоҳ мепурсам: Оё медонед, ки Пайғамбар (с) ин 

суханро гуфтаанд?" Ҳар ду гуфтанд: "Оре, чунин гуфтаанд". Умар 

гуфт: "Ман ба шумо дар ин бора ҳарф мезанам. Аллоҳ дар ин файъ 

Пайғамбар (с)-ро бо он чӣ, ки ба каси дигар надодааст, хос 

гардонд". Ӯ ояти зеринро то охир хонд:"Он чӣ, ки Аллоҳ ба 

расулаш аз онҳо арзонӣ доштааст" ва сипас гуфт: "Ин молҳо 

холис барои Пайғамбар (с) буд. Қасам ба Аллоҳ, ки шуморо 

вогузошта, ин молҳоро худ нагирифтанд ва касеро аз шумо бартар 

нашумурданд. Аз он ба шумо доданд ва дар байни шумо тақсим 

карданд, ҳатто аз он ҳамин мол боқӣ монд. Пайғамбар (с) аз ин 

мол ба аҳли байти худ нафақаи солона медоданд. Сипас моли 

боқимондаро ба макони моли Аллоҳ мегузоштанд. Пайғамбар (с) 

дар зиндагии худ ҳамин гуна рафтор карданд. Аз шумо ба номи 

Аллоҳ мепурсам: "Оё шумо инро медонед?" Ҳама гуфтанд. "Оре". 

Умар гуфт: "Сипас Аллоҳ расулашро ба наздаш хонд. Он гоҳ 

Абӯбакр гуфт: "Ман пайрави Пайғамбар (с) ҳастам" ва молҳоро ба 

даст гирифта, кори Пайғамбар (с)-ро давом дод. Аллоҳ медонад, ки 
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Абӯбакр дар ин кор ростгӯй, парҳезкор, росткирдор ва пайрави 

ҳақ буд. Сипас Аллоҳ Абӯбакрро низ ба наздаш хонд ва ман 

пайрави Абӯбакр шудам. Ман ба тасарруфи ин молҳо пардохта, дар 

давоми ду соли амириам роҳи Пайғамбар (с) ва Абӯбакрро пеш 

гирифтам. Аллоҳ медонад, ки ман дар ин кор ростгӯй, парҳезкор, 

росткирдор ва пайрави ҳақ ҳастам"". Ин як қисми ҳадиси дароз 

аст.  

    Аз ин рӯ, ҳукми ҳар гуна файъе, ки мусулмонон аз душмани худ 

бидуни сафарбаршавии артиш ва ҷанг мегиранд, монанди ҳукми 

моли Аллоҳ, аз қабили хироҷ ва ҷизя, ки онро аз кофирон 

мегиранд, мебошад. Ин молҳоро ба байтулмоли мусулмонон 

мегузоранд ва мувофиқи раъйи халифа дар бораи манфиатҳои 

мусулмонон дар роҳи манфиатҳои мусулмонон ва сарпарастии 

корҳои мусулмонон сарф мекунанд. 

    Калимаи "файъ" ба маънои замине, ки онро бо воситаи қувва ё 

сулҳ фатҳ мекунанд ва ба маънои хироҷи замин, ҷизяи сарикасӣ ва 

ушрҳои тиҷорат, ки ба чунин замин тобеъ аст, низ истифода 

мешавад. Сухани зерини Аллоҳ Таоло ба ин далолат мекунад: 

ا أََفاء اللَُّه َعََل َرُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَرى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرََب َوالَْيَتاَمى َواْلَمَساكِ  ِي مَّ

ِبيِل ََكْ ًَل يَكُوَن ُدولَةا بَْيَ اأْلَْغِنَياء ِمنكُْم   َوابِْن السَّ

"Моли аҳли шаҳру деҳот, ки Аллоҳ ба расулаш арзонӣ 

доштааст, барои Аллоҳ, расул, хешовандон, ятимон, мискинон 

ва дарроҳмондагон аст, то ки сарват дар байни 

сарватмандони шумо даст ба даст нашавад" [59:7].  

Умар аз ин оят айнан ҳамин маъноро фаҳмид. Аз ин рӯ, дар хусуси 

замини Саводи Ироқ ва замини Шому Миср, вақте ки Билол ва 

ҳамроҳонаш аз ӯ тақсими заминҳои Ироқ ва Шомро, ки Аллоҳ ба 

онҳо ҳамчун файъ дод, пурсиданд, аз рӯи ҳамин маъно амал кард. 

Умар ва саҳобагон чунин фаҳмиданд, ки замини Ироқ, Шом ва 

Миср аз ҷумлаи файъҳоест, ки Аллоҳ ба онҳо додааст. Ҳол он ки 

онҳо ин заминҳоро бо теғу шамшер фатҳ кардаанд. Ин чиз аз 
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суханони онҳо, ки бо Умар муноқиша карданд, ошкоро маълум 

буд. Онҳо ба Умар гуфтанд: "Оё он чиро, ки Аллоҳ ба мо бо теғу 

шамшер ғанимат додааст, ба мардуме, ки дар ҷанг иштирок 

накардаанд  ва гувоҳи он нашудаанд, инчунин ба фарзандону 

наберагонашон мегузорӣ?" Ин асарро Абӯюсуф дар "Хироҷ" 

овардааст. Инчунин аз сӯҳбати Умар бо даҳ ансорӣ, ки онҳоро 

барои машварат фаро хонд, кушоду равшан маълум аст, ки хироҷ 

ва ҷизя низ аз файъ ба ҳисоб меравад. Умар ба онҳо гуфт: "Ман ба 

андешае омадам, ки заминҳоро дар дасти соҳибони кофираш 

вогузорам, ба онҳо барои замин хироҷ ва барои худашон ҷизя 

бандам, то онро пардозанд. Ин хироҷу ҷизя барои ҳамаи 

мусулмонон, ҷанговарону фарзандони онҳо ва наслҳои оянда 

ҳамчун файъ хоҳад буд". Ин асарро Абӯюсуф дар "Хироҷ" 

овардааст. Манфиати чунин молҳои файъ, инчунин манфиати 

ҷизя, хироҷ, ушр ва дигар молҳое, ки ба он тобеъ аст, мусулмонони 

сарватманд ва мусулмонони камбизоатро фаро мегирад. Онро дар 

байтулмоли мусулмонон мегузоранд ва барои сарпарастии корҳо 

ва амалӣ гардондани манфиатҳои мусулмонон сарф мекунанд. Ҳар 

кас аз мусулмонон дар ин мол ҳақ дорад. Умар баъд аз ҷорӣ 

кардани хироҷ ба заминҳои Ироқ, Шом ва Миср гуфт: "Ҳар кас аз 

мусулмонон, албатта, дар ин мол ҳақ дорад". Сипас, аз ояти: 

والذين جاءوا من ) то ба ояти [59:8] (ما آفاء الله عَل رسوله من أهل القرى) 

 хонд ва гуфт: "Ин ҳамаи мусулмононро дарбар [59:10] (بعدهم

мегирад. Агар зинда бошам, чӯпоне, ки барои ин мол арақи 

пешонааш нарехтааст, бо асои сарви Ҳимяр меояд ва аз он 

насибашро мегирад".  

    Хумс 

    Хумс панҷяки ғанимати тақсимшаванда мебошад. Далели ин 

қавли зерини Аллоҳ Таоло аст: 

ٍء َفأَنَّ لِلِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرََب َوالَْيَتاَمى َوالَْمَسا ن ََشْ َا َغِنْمُتم مِّ ِكِي َواْعَلُمواْ أََّنَّ  
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"Бидонед, ки ҳар гоҳ чизеро ғанимат гирифтед, хумси он барои 

Аллоҳ, расул, хешовандон, ятимон ва мискинон аст" [8:41].  

Хумс дар замони Пайғамбар (с) ба панҷ қисм тақсим мешуд: қисме 

барои Аллоҳ ва Пайғамбар (с), қисме барои хешовандони 

Пайғамбар (с) ва се қисми боқимонда барои ятимон, мискинон ва 

мусофирон. 

    Пайғамбар (с) аз хумс насиби худро ба мусулмонон сарф 

менамуданд ва ба роҳи Аллоҳ бахшида, чорвои ҷангӣ ва аслиҳа 

мехариданд, инчунин ҷанговаронро муҷаҳҳаз месохтанд. 

Абӯдовуд, Аҳмад, Насоӣ ва Абӯубайд аз Амр ибни Шуайб ривоят 

кардаанд: "Вақте ки Пайғамбар (с) аз Ҳунайн баргаштанд, аз 

замин як тори мӯйи шутурро гирифтанд ва гуфтанд: "Аз 

ғаниматҳои шумо ба ман ҷуз хумс, ки он ҳам ба шумо 

бармегардад, ҳатто мисли ин мӯй низ намерасад"". 

    Аз қисми хешовандон дар замони Пайғамбар (с) ба Банӣ-Ҳошим 

ва Банӣ-Мутталиб медоданд ва ба хешовандони дигари эшон 

намедоданд. Саҳми хешовандон ҳамчун тӯҳфа барои Пайғамбар (с) 

ва бо сабаби ёрӣ додани Банӣ-Ҳошим ва Банӣ-Мутталиб ба 

Пайғамбар (с) ва Ислом буд. Аз ин сабаб, эшон бо ҳамин 

хешовандон маҳдуд шуданд. Аз Ҷубайр ибни Мутъим ривоят аст: 

"Вақте ки Пайғамбар (с) саҳми хешовандонро дар байни Банӣ-

Ҳошим ва Банӣ-Мутталиб тақсим намуданд, ман ва Усмон ба 

ҳузурашон омадем ва ман гуфтам: Ё Расулаллоҳ, инон Банӣ-Ҳошим 

аст ва бо сабаби мартабае, ки Аллоҳ ба шумо дар байни онҳо 

додааст, фазилати онҳоро инкор наметавон кард. Вале дар бораи 

Банӣ-Мутталиб чӣ андеша доред, ки ба онҳо додед ва ба мо 

надодед, ҳол он ки манзалати мову онҳо дар назди шумо яксон аст. 

Пайғамбар (с) гуфтанд:  

  " ء  إِنَُّهْم لَْم يَُفارُِقونَا ِِف َجاِهلِيٍَّة، َو ًَل إِسْ  ـا بَُنو َهاِشٍم، َو بَُنو الـمطَّلِِب، ََشْ ًَلٍم، َو إَِّنَّ

، َو َشَبَك بَْيَ أََصاِبِعهِ   "َواِحد 
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"Онҳо ҳам дар ҷоҳилият ва ҳам дар Ислом аз мо ҷудо 

нашуданд. Банӣ-Ҳошим ва Банӣ-Мутталиб чизи ягона аст" ва 

ангуштонашонро ба ҳамдигар дароварданд"". Ин ҳадисро 

Бухорӣ ривоят кардааст. 

    Баъд аз он ки Пайғамбар (с) вафот карданд ва Абӯбакр ба сари 

ҳокимият омад, саҳми Пайғамбар (с) ва саҳми хешовандонро, ки аз 

хумс мегирифтанд, ба байтулмол гузошта, барои манфиатҳои 

мусулмонон сарф намуд ва як қисми онро барои ҷиҳод дар роҳи 

Аллоҳ ҷудо кард. Ҳолат ҳамин тавр идома ёфт. Аз Ибни Аббос баъд 

аз вафоти Пайғамбар (с) дар бораи насиби хешовандон пурсиданд 

ва ӯ чунин посух дод: "Мо гумон доштем, ки он аз они мост, вале 

қавмамон инро нахостанд". Вақте ки Наҷдаи Ҳарурӣ аз Ибни Аббос 

дар бораи саҳми хешовандон пурсид, Ибни Аббос гуфт: "Вай аз они 

мост. Умар моро фаро хонд, ки аз он беваҳоямонро хонадор кунанд 

ва ба бенавоёнамон хизматгор киро намоянд. Вале мо инро 

напазируфтем ва хостем, ки ҳамаи онро ба мо диҳад. Умар инро 

напазируфт". Ин асарро Абӯдовуд ривоят кардааст. 

    Мо дар боло дар баҳси ғаниматҳо бо далелҳо баён кардем, ки 

имрӯз ғаниматҳоро дар байтулмол мегузоранд ва масъалаи онро 

ба халифа месупоранд. Халифа онро мувофиқи раъй ва иҷтиҳоди 

худ дар роҳи манфиатҳои мусулмонон сарф мекунад. Хумс, азбаски 

як ҷузъи ғаниматҳо ба ҳисоб меравад, ҳукми ғаниматҳоро мегирад 

ва дар макони ғаниматҳо гузошта мешавад. Ҳамин тавр, 

ғаниматҳо ва хумс монанди ҷизя, хироҷ ва ушр сарф мешавад. 

 

ХИРОҶ 

    Хироҷ ҳаққи мусулмонон аст ва онро ба замине, ки аз кофирон 

бо ҷанг ё сулҳ гирифта мешавад, мебанданд. Хироҷ ду навъ аст: 

хироҷи анва ва хироҷи сулҳ. 

    Хироҷи анва 
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    Хироҷи анва ба ҳама заминҳое, ки мусулмонон аз кофирон бо 

қувва дар ҷанг мегиранд, баста мешавад, монанди заминҳои Ироқ, 

Шом ва Миср. Асли ин хироҷ қавли зерини Аллоҳ Таолост:  

ا أََفاء اللَُّه َعََل َرُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقَرى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرََب َوالَْيَتاَمى َواْلَمَساكِ  ِي مَّ

ِبيِل ََكْ ًَل يَكُ وَن ُدولَةا بَْيَ اأْلَْغِنَياء ِمنكُْم َوَما آتَاكُُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َوابِْن السَّ

لِلُْفَقرَاء الُْمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمن  َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب 

وَن اللََّه َوَرُسولَهُ  ِديارِِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبَتُغونَ  َن اللَِّه َورِْضَواناا َويَنُُصُ أُْولَِئَك ُهُم  َفْضًلا مِّ

اِدُقوَن  اَر َواْْلِميَاَن ِمن َقْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوًَل يَِجُدوَن ِِف الصَّ ُؤوا الدَّ َوالَِّذيَن تََبوَّ

َمَّ أُوتُوا َويُ  ْؤثُِروَن َعََل أَنُفِسِهْم َوَلْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصة  َوَمن يُوَق ُشحَّ ُصُدورِِهْم َحاَجةا مِّ

َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِْلِْخَوانَِنا  نَْفِسِه َفأُْولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 

ٌ  رَِّحيم  الَِّذيَن َسَبُقونَا ِباْْلِميَاِن َوًَل تَْجَعْل ِِف  لَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك َرُؤو    ُقلُوِبَنا ِغًل ا للِّ

"Он чӣ, ки Аллоҳ аз мардуми деҳот ба пайғамбараш арзонӣ 

дошт, азони Аллоҳ, пайғамбар, хешовандон, ятимон, 

мискинон ва дарроҳмондагон аст, то ки сарват дар байни 

сарватмандони шумо даст ба даст набошад. Ҳар чиро, ки 

пайғамбар ба шумо дод, бигиред ва аз ҳар чӣ, ки пайғамбар 

шуморо боздошт, бозистед. Аз Аллоҳ битарсед, ки ҳароина 

Аллоҳ сахтуқубат аст. Он боз азони муҳоҷирони фақир аст, 

ки аз сарзаминашон ронда шудаанд ва онҳо дар талаби фазлу 

хушнудии Аллоҳанд ва Аллоҳу пайғамбарашро ёрӣ мекунанд. 

Инон ростгӯёнанд. Касоне, ки пеш аз омадани муҳоҷирон дар 

диёри худ буданд ва имон оварданд, касонеро, ки ба сӯяшон 

ҳиҷрат кардаанд, дӯст медоранд. Аз он чӣ, ки муҳоҷиронро 

дода мешавад, дар дил эҳсоси ҳасад намекунанд ва дигаронро 

бар худ исор мекунанд, ҳарчанд худ ба он ниёз доранд. Касоне, 

ки аз бухли нафсаш дар амон мондаанд, наҷотёфтагонанд! 

Касоне, ки аз паси онҳо омадаанд, мегӯянд: "Парвардигоро, 

мову бародарони моро, ки пеш аз мо имон овардаанд, бубахшо 

ва кинаи касонеро, ки имон овардаанд, дар дили мо ҷой мадеҳ. 

Парвардигоро, ту мушфиқу меҳрубон ҳастӣ"" [59:7-10]. 
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    Билол, Абдурраҳмон ва Зубайр аз Умар ибни Хаттоб талаб 

намуданд, ки заминҳои Ироқ, Шом ва Мисрро, ки Аллоҳ онро ба 

онҳо бо теғу шамшер додааст, ба ҷанговарон тақсим намояд ва 

далел оварданд, ки Пайғамбар (с) замини Хайбарро баъд аз фатҳ 

ба ҷанговарон тақсим кардаанд. Он гоҳ Умар оятҳои мазкурро ба 

раъйи худ дар бораи тарки тақсим ҳуҷҷат овард. Умар ба 

ансориён, ки онҳоро барои машварат хонд, бо мақсади асоснок 

кардани раъйи худ гуфт: "Ман ба андешае омадам, ки заминҳоро 

дар дасти соҳибони кофираш вогузорам, барои ин замин хироҷ ва 

барои худашон ҷизя бандам, то онро пардозанд. Ин хироҷу ҷизя 

барои ҳамаи мусулмонон, ҷанговарону фарзандони онҳо ва 

наслҳои оянда ҳамчун файъ хоҳад буд. Оё ин марзҳоро мебинед? 

Барои он одамоне лозим аст, ки онро посбонӣ кунанд. Оё ин 

шаҳрҳои калонро, монанди Шом, Ҷазира, Кӯфа, Басра ва Миср, 

мебинед? Бояд ин ҳама бо лашкар пур бошад ва сарбозон музд 

гиранд. Агар заминҳо ва кофирон тақсим шавад, онҳо аз куҷо музд 

мегиранд?" Сипас ба раъйи худ оятҳои файъро далел овард ва то 

қавли зерини Аллоҳ Таоло хонд: 

 َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم 

"Касоне, ки баъд аз онҳо омадаанд" [59:10].  

Сипас, гуфт: "Ин заминҳо то рӯзи қиёмат аз они ҳамаи мусулмонон 

мебошад, ҳар як мусулмон дар ин файъ ҳақ ва насиб дорад". Ҳама 

ба раъйи Умар розӣ шуданд ва гуфтанд: "Раъйи ту ҳақ аст. Чӣ 

сухани хуб ва чӣ андешаи зебо! Агар ин марзҳо ва ин шаҳрҳо бо 

лашкарҳо пур набошад ва барояшон музде, ки аз он қувват 

мегиранд, ҷорӣ нашавад, кофирон ба шаҳрҳои худ бармегарданд". 

Умар гуфт: "Ба ман фикре омад. Кист марди соҳибназару 

хирадманд, ки заминҳоро ба мавзеи худ гузошта, ба соҳибонашон 

аз рӯи тавонашон хироҷ мебандад?" Саҳобагон ба Усмон ибни 

Ҳаниф мувофиқат карданд ва гуфтанд: "Ӯро ба кори аз ин ҳам 

муҳимтар фиристода метавонӣ, зеро ӯ соҳибназар, соҳибхирад ва 
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соҳибтаҷриба мебошад". Умар дарҳол ба ӯ чен кардани заминҳои 

Саводро супурд.  

    Усмон рафт, замини Саводро чен кард, ба он хироҷи муайян 

гузошт, сипас корро ба Умар расонд ва Умар онро тасдиқ кард. 

Пеш аз вафоти Умар даромади худи замини Кӯфа ба 100 миллион 

дирҳам расид. Он вақт дирҳам дар вазни мисқол (4.25 грамм) буд. 

Ҳамин тариқ, Умар заминро дар дасти соҳибонаш гузошта, ба он 

хироҷи муайян таъйин кард, ки онро ба байтулмоли мусулмонон 

мепардохтанд ва он то рӯзи қиёмат ба файъи мусулмонон табдил 

ёфт. Хироҷ то рӯзе, ки замин ва мавҷудоти он ба назди Аллоҳ 

бармегардад, боқӣ мемонад ва ҳарчанд соҳибони замини хироҷӣ 

мусулмон шаванд ё онро ба мусулмон фурӯшанд, хироҷ ба ушр 

табдил намеёбад. Зеро сифати замине, ки бо қувва фатҳ шуда, ба 

он хироҷ таъйин кардаанд, бе тағйир боқӣ хоҳад монд. Аз Ториқ 

ибни Шиҳоб ривоят аст: "Ба ман Умар дар бораи зани заминдоре 

аз Наҳрулмулк, ки ба Ислом даромад, навишт: "Ба ӯ заминашро 

бидиҳед, то аз он хироҷ диҳад"". Ин асарро Абӯубайд ривоят 

кардааст. Аз ин ошкоро намоён аст, ки Умар ибни Хаттоб аз 

замине, ки онро бо қувва фатҳ кардаанд ва соҳибаш мусулмон 

шудааст, хироҷро бекор накард ва соҳиби заминро баъд аз 

мусулмоншавӣ низ ба пардохтани хироҷ ӯҳдадор сохт. 

    Хироҷи сулҳ 

    Хироҷи сулҳро ба замине, ки бо соҳибонаш сулҳ баста мешавад, 

мебанданд. Замин мувофиқи созишномаи сулҳ, ки дар байни 

мусулмонон ва сулҳкунандагон ба имзо мерасад, тасарруф 

мешавад. Агар дар созишнома қайд гардад, ки замин аз они мост 

ва мо онро ба муқобили хироҷе, ки соҳибонаш барои замин 

мепардозанд, дар дасти соҳибонаш мегузорем, хироҷи ин замин 

абадан боқӣ мемонад ва ҳарчанд он бо мусулмоншавӣ, 

фурӯхташавӣ ва ғайра ба дасти мусулмонон гузарад, то рӯзи 

қиёмат ҳамчун замини хироҷӣ боқӣ хоҳад монд.  
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    Агар дар созишномаи сулҳ қайд гардад, ки замин аз они онҳост 

ва дар дасти онҳо боқӣ мемонад ва дар муқобили ин ба онҳо 

хироҷи муайян ҷорӣ мешавад, ин хироҷ дар мақоми ҷизя аст ва бо 

мусулмон шудани онҳо ва фурӯхта шудани замин ба мусулмон 

бекор мешавад. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

 َوأَْوُفواْ ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد كَاَن َمْسُؤوًلا 

"Ба аҳд вафо кунед, ки бозхост хоҳед шуд" [17:34].  

Пайғамбар (с) низ гуфтаанд: 

وِطِهمْ "    "اَلْـُمْؤِمُنوَن ِعْنَد ُُشُ

"Мӯъминон дар назди шартҳои худ ҳастанд".  

Агар заминро ба кофир фурӯшанд, хироҷи замин боқӣ мемонад ва 

бекор намешавад, зеро кофир аз аҳли хироҷ ва ҷизя ба ҳисоб 

меравад. 

    Хироҷ аз ушр фарқ дорад. Ушрро аз ҳосили замини ушрӣ 

мегиранд. Заминҳои ушрӣ ин аст:  

    а) Нимҷазираи Арабистон, зеро аҳолии он ҷо бутпараст буданд 

ва аз онҳо танҳо Ислом пазируфта шуд. Илова бар ин, Пайғамбар 

(с), бо вуҷуди он ки якчанд маконро дар он ҷо бо ҷанг фатҳ 

карданд, ба он ҳеҷ гуна хироҷ набастанд; 

    б) Ҳар замине, ки аҳолиаш, монанди Индонезия ва Осиёи 

ҷанубӣ-шарқӣ, бо ихтиёри худ мусулмон шаванд. Пайғамбар (с) 

гуфтаанд:  

أُِمرُْت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحتَّى يَُقولُوا ًَل إِلَه إًِلَّ اللُه، َفَمْن َقاَل ًَل إِلَه إًِلَّ اللُه َفَقْد َعَصَم "  

ِه، َو ِحَسابُُه َعََل اللهِ   "ِمنِّى نَْفَسُه َو َمالَُه، إًِلَّ ِبَحقِّ

"Фармуда шудам, ки бар зидди мардум биҷангам, магар он ки 

"Ло илоҳа иллаллоҳ" гӯянд. Ҳар кас "Ло илоҳа иллаллоҳ" гӯяд, 

ҷону молашро аз ман нигоҳ медорад, магар он ки ҳақдор аст 

ва ҳисобу китобаш ба Аллоҳ ҳавола".  
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Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Абӯҳурайра ривоят кардаанд. 

Замин низ дар мақоми мол аст; 

    в) Ҳар замине, ки бо қувва фатҳ шудааст ва халифа ба 

ҷанговарон тақсим мекунад, монанди замини Хайбар ё ба 

ҷанговарон рухсат медиҳад, ки ба як қисми он соҳибӣ кунанд. 

Чунонки Умар ба лашкари Шом рухсат дод, ки ба соҳилҳои дарёи 

Ирбиди Ҳимс ва чарогоҳи Бурдаи Димишқ соҳибӣ кунанд; 

    г) Ҳар замине, ки бо соҳибонаш бар ивази пардохти хироҷ сулҳ 

баста мешавад ва мо иқрор мешавем, ки заминҳояшон ҳамчун 

мулк дар дасташон бимонад. Ин замин, агар онҳо мусулмон 

шаванд ё онро ба мусулмон фурӯшанд, ба замини ушрӣ табдил 

меёбад; 

    д) Ҳар замини нокорам, ки мусулмон онро эҳё мекунад. 

Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ا لَْيَسْت أِلََحٍد َفُهَو أََحقُّ ِبـَها"    "َمْن أَْحَيا أَْرضا

"Ҳар кас заминеро, ки аз они касе нест, эҳё кунад, ба ин замин 

ҳақдортар аст".  

Бухорӣ ин ҳадисро бо лафзи зерин ривоят кардааст: 

ا لَْيَسْت أِلََحٍد َفُهَو أََحقُّ "    "َمْن أَْعَمَر أَْرضا

"Ҳар кас заминеро, ки аз они касе нест, обод кунад, ба ин замин 

ҳақдортар аст". 

    Ушр ҳамчун ушр боқӣ мемонад ва танҳо дар ҳолате, ки кофир аз 

мусулмон замини ушриро мехарад, ба хироҷ табдил меёбад. Он гоҳ 

кофирро лозим аст, ки барои замин хироҷ пардозад. Кофир аз 

замин ушр намедиҳад, зеро ушр закот аст ва кофир аз аҳли закот 

нест. Закот садақа ва барои мусулмон поккунанда аст. Инчунин 

замин набояд аз маҷбурияте, монанди ушр ё хироҷ, холӣ бошад.  

    Ҷамъ шудани хироҷ ва ушр 
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    Хироҷ дар аввал ба замине, ки бо ҷанг гирифта шудааст ва 

ҳангоми фатҳ кофирон ба он соҳибӣ кардаанд, баста шуд. Агар 

замин дар дасти кофирон монад, хоҳ киштукор шавад, хоҳ на аз он 

хироҷ пардохта мешавад. Аз ин замин ушр гирифта намешавад, 

зеро ушр закот аст ва кофирон аз аҳли закот нестанд. Агар онҳо 

мусулмон шаванд ё заминро ба мусулмон фурӯшанд, хироҷи замин 

соқит намешавад, зеро сифати замине, ки бо қувва фатҳ шудааст, 

то рӯзи қиёмат боқӣ мемонад. Аз ин рӯ, онҳо бояд якҷоя бо хироҷ 

ушрро низ пардозанд, зеро хироҷ ҳаққест, ки ба замин воҷиб 

мегардад ва ушр ҳаққест, ки бо оёту ҳадисҳо дар ҳосили замини 

мусулмон воҷиб мегардад. Дар байни хироҷ ва ушр зиддияте 

вуҷуд надорад, зеро ҳар ду бо сабабҳои гуногун воҷиб мегардад. 

Ин ба ҳолати шахсе, ки эҳром бастааст ва дар Ҳарам сайди каси 

дигарро мекушад, шабоҳат дорад. Ин шахс бояд нархи сайдро ба 

соҳибаш пардозад ва ин ҷазо ҳаққи Аллоҳ аст. Ҳанафиҳо дар бораи 

ҷамъ нашудани ушр ва хироҷ аз Пайғамбар (с) ҳадиси зеринро 

ривоят кардаанд:  

 "ًَل يَْجَتِمُع ُعْْش  َو ِخرَاج  ِِف أَْرِض ُمْسِلٍم "  

"Дар замини мусулмон ушр ва хироҷ ҷамъ намешавад".  

Ин сухан ҳадис нест ва ҳофизони ҳадис онро аз суханҳои 

Пайғамбар (с) нашумурдаанд. 

    Бинобар ин, аввал хироҷ гирифта мешавад. Агар баъд аз 

пардохти хироҷ миқдори ғаллаву меваҳое, ки дар он закот воҷиб 

мегардад, ба нисоб расад, аз он закот бароварда мешавад. Агар ба 

нисоб нарасад, закот воҷиб намегардад. 

    Воқеи амалӣ, ки имрӯз бояд аз рӯи он амал кард 

    Имрӯз мо аз замони фатҳҳо дур шудаем ва дар ҳама заминҳое, ки 

бо қувва ё сулҳ фатҳ шудааст, бештари мардум мусулмон шудаанд. 

Инчунин бештари девонҳо ва дафтарҳои сабт нобуд шудааст. Ин 

девонҳо ва дафтарҳои сабт тамоми навъҳои заминҳоро, аз қабили 

заминҳои иқтошуда, заминҳои эҳёшуда, заминҳои анва (заминҳои 
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бо ҷанг фатҳшуда) ё заминҳои сулҳ (заминҳои бо сулҳ фатҳшуда), 

ки дар дасти соҳибонаш мондааст, тасдиқ мекард. Аз ин рӯ, роҳи 

зеринро метавон пеш гирифт: ҳолати бештаре, ки маълум аст, ба 

эътибор гирифта мешавад. Чунончи замине бо ҷанг гирифта 

шудааст, аҳолиаш дар он мусулмон шудаанд ё дар он услуби 

муайян пеш гирифта шудааст.  

    Аз ин рӯ, ҳамаи заминҳои Ироқ, аз ҷумла Кувайт, Эрон, 

Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Туркистон, Бухоро, Самарқанд, 

кишвари Шом, Туркия, Миср, Судон ва Африкаи шимолӣ замини 

хироҷӣ эътибор карда мешавад, зеро ин кишварҳо бо қувва фатҳ 

шудааст. Дар ин заминҳо ба аҳолии мусулмон ва кофир хироҷ 

воҷиб аст. Инчунин ба мусулмонон, агар ҳосили заминашон аз он 

чӣ бошад, ки закот ба он воҷиб мегардад ва баъд аз пардохти 

хироҷ ба нисоб расад, ушр воҷиб аст. Агар мусулмоне бо далелу 

санадҳо ушрӣ будани заминашро исбот кунад, аз пардохти хироҷ 

озод мешавад ва бо гирифтани ушри замин аз ӯ кифоят мекунанд. 

    Аммо нимҷазираи Арабистон, Яман, Индонезия, Осиёи ҷанубӣ-

шарқӣ ва ғайра заминҳои ушрӣ ба ҳисоб меравад ва дар он хироҷ 

воҷиб нест. Дар ин заминҳо танҳо ушр воҷиб мегардад, зеро ушр 

закоти маҳсулотест, ки дар он закот воҷиб аст.  

    Роҳи муқаррар кардани хироҷ 

    Ҳангоми муқаррар кардани хироҷ халифа бояд шахсони 

соҳибтаҷрибаро, ки роҳҳои заминченкунӣ, муқарраркунӣ ва 

тахминкуниро медонанд, вакил таъйин намояд. Чунин кор бо 

Умар ибни Хаттоб, ки мехост бо мақсади таъйин кардани хироҷ 

замини Саводро чен кунад, рух дод. Ӯ аз мусулмонон машварат 

пурсид, ки ба ин кор киро таъйин кунад. Ӯ гуфт: "Ба ман фикре 

омад. Кист марди соҳибназару хирадманд, ки заминҳоро дар 

мавзеи худ мегузорад ва ба соҳибонаш аз рӯи тавонаш хироҷ 

мебандад?" Саҳобагон ба Усмон ибни Ҳаниф мувофиқат карданд 

ва гуфтанд: "Ӯро ба кори аз ин ҳам муҳимтар фиристода метавонӣ, 
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зеро ӯ соҳибназар, соҳибхирад ва соҳибтаҷриба аст". Умар дарҳол 

ба ӯ чен кардани заминҳои Саводро супорид. 

    Шахсе, ки барои таъйин кардани хироҷ фиристода мешавад, 

бояд ҳолати заминро ба ҳисоб гирад, ки оё он замини хуби 

серҳосил ба ҳисоб меравад ва ҳосилаш нағзу даромадаш бисёр аст 

ё замини бади камҳосил ба ҳисоб меравад ва фоидааш кам ва 

ҳосилаш бад мебошад. Инчунин бояд ба инобат гирад, ки оё ин 

замин бо оби осмон обёрӣ мешавад, ё бо оби чашмаю чоҳҳо, ё бо 

оби каналу дарёҳо ва бо оби равон обёрӣ мешавад ё бо воситаи 

обкашҳо ва дастгоҳҳо. Зеро сарфу харҷҳои ин ҳама баробар нест. 

Ғаллаву меваҳоеро, ки дар ин замин мекоранд ва ҷамъ меоранд, 

низ ба эътибор гирифтан зарур аст, зеро ғаллаву меваҳое ҳаст, ки 

нархаш гарону боарзиш аст ва ғаллаву меваҳое ҳаст, ки нархаш 

арзону камарзиш аст. Ҷиҳати ҷойгиршавии заминро низ бояд ба 

ҳисоб гирифт, ки оё он ба шаҳрҳо ва бозорҳо наздик аст ё дур, оё 

он роҳҳои ҳамвор дорад, ки расондан ва кашондани маҳсулотро ба 

шаҳрҳо ва бозорҳо осон гардонад ё роҳҳо ноҳамвор аст. 

    Ҳамаи ин корҳоро бояд риоя ва мулоҳиза намуд, то ки ба замин 

ситам нашавад ва ба он хироҷи берун аз тавонашро бор накунанд. 

Абӯюсуф ривоят кардааст, ки Умар ибни Хаттоб аз Усмон ибни 

Ҳаниф ва Ҳузайфа ибни Ямон, ки замини Саводро чен карда, ба он 

хироҷ муқаррар намуданд, пурсид: "Ба замин чӣ гуна хироҷ 

муқаррар кардед? Шояд шумо ба мардум он чиро, ки берун аз 

тоқаташон аст, бор кардаед?" Ҳузайфа гуфт: "Замини зиёдатӣ 

партофтам". Усмон гуфт: "Ду баробар зиёдатӣ партофтам, агар 

хоҳед, бозпас мегирам". Инчунин бояд ба соҳибони замин миқдоре 

гузошта шавад, ки офат ва сахтиҳои ногаҳониро ҷуброн намояд. 

Пайғамбар (с) фармуданд, ки ҳангоми тахмин кардани меваҳои 

закот ба соҳибони хурмозорҳо сеяк ва чорякро гузоранд: 

ُفوا الَْخرَْص َفإِنَّ ِِف الـمـاِل اْلَوِصيََّة، َواْلَعِريََّة، َوالَْواِطَئَة، َوالنَّاِئَبةَ "    "َخفِّ

"Тахминро сабуктар кунед, зеро дар мол васият, сармо, 

мусофир ва мусибат аст".  
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Ин ҳадисро Мовардӣ дар "Алаҳкомус султония" овардааст. 

    Хироҷро метавон аз рӯи замин ва метавон аз рӯи ғаллаву меваҳо 

муқаррар намуд. Агар аз рӯи замин таъйин шавад, муддати 

пардохти хироҷ бо соли қамарӣ ҳисоб карда мешавад, зеро 

муддати закот, ҷаримаҳо, ҷизя ва ғайра шаръан маҳз бо соли 

қамарӣ ҳисоб карда мешавад. Агар хироҷ аз рӯи ғаллаву меваҳо 

таъйин шавад, пухта расидан ва ғундоштани он ба эътибор 

гирифта мешавад ва ин вақт муддати пардохти хироҷи он аст. 

Хироҷро бо пули нақд, ё бо пулу ғалла дар якҷоягӣ ва ё бо ғаллаву 

мева дар якҷоягӣ пардохтан мумкин аст. Агар хироҷ бо пули нақд 

ё бо пулу ғалла ва ё бо ғаллаву мева пардохта шавад, муддати 

пардохти он бо пухта расидан ва ғундоштани он фаро мерасад. 

Имрӯз хироҷро аз рӯи замин бинобар киште, ки дар он кошта 

мешавад, бо пули нақд пардохтан осонтар аст. 

    Миқдори хироҷ 

    Барои муқаррар кардани миқдори хироҷе, ки ба замин баста 

мешавад, мутахассисоне лозиманд, ки тартиби муқаррар 

намудани хироҷро донанд. Ин аз мавзӯи гузашта равшан гашт. 

Умар ибни Хаттоб ҳангоми фиристодани Усмон ибни Ҳаниф, ки 

мардум ӯро нишон доданд, айнан чунин рафтор кард, зеро Усмон 

марди соҳибназар, соҳибтаҷриба ва соҳибмулоҳиза буд. Умар ӯро 

ба Кӯфа ба соҳили дарёи Фурот фиристод, Ҳузайфа ибни Ямонро 

ба он сӯи дарёи Даҷла фиристод. Ҳар ду замини Саводро чен карда, 

хироҷеро, ки замин бардошта метавонист, муқаррар карданд ва 

корро ба Умар расонданд. Умар онро тасдиқ намуд. Аз Амр ибни 

Маймун ривоят аст: "Ман дар назди Умар ибни Хаттоб будам, Ибни 

Ҳаниф омад ва бо ӯ гуфтугӯ кард. Ман чунин гуфтани ӯро 

шунидам: "Қасам ба Аллоҳ, ки агар ба ҳар як ҷариб замин як 

дирҳаму як қафиз (26112 грамм) хироҷ муқаррар кунӣ, ин ба онҳо 

вазнинӣ намекунад"". Дар ҳадиси Муҳаммад ибни Убайди Сақафӣ, 

ки Абӯубайд ривоят кардааст, омадааст: "Умар ибни Хаттоб ба 

аҳолии Савод барои ҳар як ҷариб: чи обод ва чи обзеркарда як 

дирҳаму як қафиз ва барои ҳар як ҷариб юнучқа (беда) панҷ 
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дирҳам хироҷ муқаррар намуд". Шаъбӣ дар бораи Умар гуфтааст: 

"Ӯ Усмон ибни Ҳанифро ба Савод фиристод ва Усмон ба як ҷариб 

ҷав ду дирҳам, ба як ҷариб юнучқа чор дирҳам, ба як ҷариб 

найшакар шаш дирҳам, ба як ҷариб хурмозор ҳашт дирҳам, ба як 

ҷариб токзор даҳ дирҳам ва ба як ҷариб зайтун дувоздаҳ дирҳам 

хироҷ муқаррар намуд". 

    Аз ин аён мегардад, ки миқдори хироҷе, ки Усмон ибни Ҳаниф ба 

замини Ироқ муқаррар намуд ва он аз тарафи Умар тасдиқ шуд, на 

яксон, балки гуногун буд. Ҳангоми таъйини хироҷ ҳолати замин, 

ҳосилхезию обёришавии он ва навъи кишт ба эътибор гирифта 

шуд. Инчунин аён мегардад, ки Умар ҳам аз замини ободи 

киштукоршаванда, ҳам аз замини обзеркарда хироҷ гирифтааст. Ӯ 

аз рӯи замин ва аз рӯи ғаллаву меваҳо хироҷ гирифт, хироҷро бо 

пули нақд ва бо ғалла муайян кард. Ҳангоми муайянкунӣ 

бардошти замин ба ҳисоб гирифта шуд, дар ин кор нисбат ба 

соҳибони замин беадолатӣ ва чизи берун аз тавонашон таклиф 

карда нашуд. Умар боқимондаро ба соҳибони замин гузошт. 

    Азбаски муайянкунии мазкур дар вақти муайян истифода 

шудааст ва бар иҷтиҳод бунёд гаштааст, пайравӣ намудан аз он ва 

зиёд ё кам накардан шаръан воҷиб нест, балки халифа метавонад 

мувофиқи раъй ва иҷтиҳоди худ ва тағйирёбии ҳолати замин 

хироҷро аз он зиёд ва кам кунад. Халифа серобтар ё бадтар 

шудани замин, бештар обод шудан ё хароб гардидани он, бо 

сабаби мусибатҳо бекор мондани он, бисёру кам ва ё хушк шудани 

об, рӯй додани офатҳо, гаронӣ ё арзонии нархҳоро ба ҳисоб 

мегирад. Ҳамаи ин дигаргуниҳо ба муқарраркунии миқдори хироҷ 

таъсир мерасонад ва онро ба эътибор гирифтан лозим аст. Аз ин 

рӯ, миқдори хироҷ бояд ҳар вақт аз нав баррасӣ шавад, то ба 

соҳибони замин ва ба байтулмол зулм нашавад. 

    Сарфу харҷи хироҷ (ҷойҳои сарфи хироҷ)  

    Суханони Умар ибни Хаттоб ҳангоми гуфтугӯ бо касоне, ки дар 

бораи тақсими заминҳои Ироқ, Шом ва Миср бо ӯ муноқиша 
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карданд, ҷойҳои сарфи хироҷро кушоду равшан нишон медиҳад. 

Тавре ки Абӯюсуф дар китоби "Хироҷ" овардааст, Умар ҳангоми 

гуфтугӯ гуфтааст: "Агар заминро тақсим кунам, ба касоне, ки баъд 

аз шумо меоянд, ҳеҷ чиз намемонад. Пас, аҳволи мусулмонони 

оянда чӣ мешавад? Зеро онҳо мебинанд, ки заминҳо тақсим шуда, 

аз падарон мерос мондааст ва азхуд шудааст? Ин фикри дуруст 

нест. Сарҳадҳо бо чӣ посбонӣ карда мешавад? Ҳоли кӯдакон ва 

бевазанони ин ва дигар шаҳрҳои Шом ва Ироқ чӣ мешавад?" Ӯ боз 

ба ансориёне, ки онҳоро барои машварат фаро хонд, гуфт: "Ман ба 

андешае омадам, ки заминҳоро дар дасти соҳибони кофираш 

вогузорам, ба онҳо барои ин замин хироҷ ва барои худашон ҷизя 

бандам, то онро пардозанд. Ин хироҷу ҷизя барои ҳамаи 

мусулмонон, ҷанговарону фарзандони онҳо ва наслҳои оянда 

ҳамчун файъ боқӣ мемонад. Оё ин сарҳадҳоро, ки барои он 

марзбонон лозиманд, мебинед? Оё шаҳрҳои калонеро, чун Шом, 

Ҷазира, Кӯфа, Басра ва Миср, ки бо лашкар пур кардан ва ба 

сарбозон музд додан зарур аст, мебинед? Агар заминҳо ва 

соҳибони он тақсим шавад, ба онҳо аз куҷо музд дода мешавад?" 

Сипас оятҳои файъро то ояти зерин тиловат кард: 

 َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم 

"Касоне, ки баъд аз онҳо омадаанд" [59:10]  

ва гуфт: "Ин оят ҳамаи мардумро дарбар мегирад. Ҳар як мусулмон 

дар ин мол ҳақ дорад. Агар зинда бошам, чӯпоне бо асои сарви 

ҳимяр, ки ба он арақи ҷабин нарезондааст, меояд ва аз он 

насибашро мегирад". 

    Аз ин равшан мегардад, ки хироҷ ҳаққи ҳамаи мусулмонон аст, 

аз он барои тамоми манфиатҳои давлат сарф мешавад, аз он 

муздҳои кормандону сарбозон ва ҳадияҳо дода мешавад. Аз он 

артишҳоро омода месозанд ва артишҳоро бо силоҳ таъмин 

мекунанд, ба беваю мӯҳтоҷон нафақа медиҳанд, манфиатҳои 

мардумро адо ва корҳояшонро сарпарастӣ мекунанд. Хироҷро 
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халифа бо раъй ва иҷтиҳоди худ барои беҳбуд ва манфиати 

Ислому мусулмонон сарф мекунад. 
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АНДОЗАҲОИ ДАРОЗӢ, МАСОҲАТ, ПАЙМОНА ВА 

ВАЗН 

 

 

 

 

 

 

Донистани бештари аҳкоми шаръӣ, ки ба хироҷ, ҷизя, закот, дия, 

буридани даст ва каффорат алоқа дорад, донистани дарозӣ, 

паймона ва вазнҳоеро, ки дар замони Пайғамбар (с) ва асри 

саҳобагони киром (р) маъмул буд, тақозо мекунад. Азбаски замони 

ин андозаҳои дарозӣ, паймона ва вазн дур шудааст ва имрӯз он, 

ҳамааш набошад ҳам, бештараш аз истеъмол мондааст, донистани 

он, миқдори он ва муқоиса намудани он бо андозаҳои дарозӣ, 

паймона ва вазни маъмули имрӯза, ки осонпазир, дастрас ва 

дақиқсанҷ мебошад, ба кори душвор табдил ёфт. 

    Бинобар ин, андозаҳои дарозӣ, паймона ва вазнҳои мазкурро 

баррасӣ мекунем, то воқеъ ва нисбати онро бо дарозӣ, паймона ва 

вазнҳои маъмули имрӯза чунон баён кунем, ки равшану осонпазир 

ва сабукфаҳму дақиқсанҷ гардад. 

    Дарозӣ ва масоҳат 

    Ҷариб воҳиди асосии масоҳат буд, ки барои чен кардани 

заминҳои кишт ва муайян кардани мулкҳо мавриди истифода 

қарор гирифт ва дар асоси он миқдори хироҷ муқаррар шуд. 

Шаъбӣ гуфтааст: "Умар ибни Хаттоб замини Саводро чен кард, 

масоҳати он ба сию шаш миллион ҷариб расид". Ин асарро 

Абӯубайд ривоят кардааст. Дар "Алаҳкомус султония" омадааст: 

"Ҷариб даҳ қасаба дар даҳ қасаба (10×10 қасаба) ва қафиз даҳ 



54 
 

қасаба дар як қасаба (10×1 қасаба) мебошад. Қасаба шаш зироъ 

аст. Пас, як ҷариб се ҳазору шаш сад зирои мукассара ва як қафиз, 

ки даҳяки ҷариб аст, се саду шаст зироъ мебошад". Ҷаъфар ибни 

Қудома дар бораи фарсах гуфтааст: "Фарсах бо зирои масоҳат, 

яъне бо зирои ҳошимӣ нӯҳ ҳазор зироъ аст". Қалқашандӣ 

гуфтааст: "Зирои ҳошимӣ ба 1.33 зирои даст, ки зирои мурсала аст, 

баробар мебошад. Зирои даст ба шаш қабзаи инсони миёна 

баробар аст. Ҳар як қабза аз чаҳор ангушт: ангушти шаҳодат, 

ангушти миёна, ангушти беном ва ангушти хурд иборат аст. Ҳар як 

ангушт бо шаш ҷави паҳлӯбапаҳлӯ баробар аст". 

    Мусулмонон аз дарозиҳои зерин истифода бурдаанд:  

қабза 

4 ангушт 

зирои мурсала 

6 қабза ё 24 ангушт  

зирои ҳишомӣ 

8 қабза ё 32 ангушт 

қасаба 

6 зирои ҳошимӣ 

ҷариб 

10 қасаба   10 қасаба 

10 қасаба 

10 1 6 зироъ (дарозии қасаба), яъне 60 зироъ (дарозии як тарафи 

ҷариб як қасаба аст)  

масоҳати ҷариб 

60 зироъ (дарозии як тарафи ҷариб) а 60 зироъ, яъне 3600 зирои 

ҳошимии мураббаъ  

қафиз 

1/10 масоҳати ҷариб, яъне 360 зирои ҳошимии мураббаъ 

    Воқеи ин дарозиҳоро ба андозаи метр, ки имрӯз истифода 

мешавад, донистан мумкин аст, зеро метр барои чен кардани 

дарозӣ ва масоҳат андозаи осонтарину дақиқтарин мебошад. 
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Барои ин мо бари ангушти миёнаро бо сантиметр муайян 

мекунем. 

    Дар натиҷаи ҳисобкунӣ муайян гардид, ки бари ангушти миёна 

ба 1,925 см баробар аст. Бинобар ин, дарозии андозаҳои мазкур 

чунин аст: 

ангушт 

1.925 см 

қабза 

4 ангушт 4 1.925 см (бари ангушт), яъне 7.7 см 

зирои мурсала 

24 ангушт 2 1.925 см (бари ангушт), яъне 46.2 см (газ) 

зирои ҳошимӣ 

32 ангушт 3 1.925 см (бари ангушт), яъне 61.6 см 

қасаба 

6 зирои ҳошимӣ   61.6 см (дарозии зирои ҳошимӣ), яъне 3.696 м 

10 қасаба 

10 1 3.696 м (дарозии қасаба), яъне 36,96 м (дарозии як тарафи 

ҷариб) 

масоҳати ҷариб 

36.96 м (дарозии як тарафи ҷариб) а 36.96 м, яъне 1366 метри 

мураббаъ (м2) 

    Бо ибораи дигар, як ҷариб тақрибан 1.33 донум аст. Масоҳати 

қафиз даҳяки ҷариб, яъне 136.6 м2 аст. 

    Ин ба андозаҳои масоҳат тааллуқ дорад. Андозаҳои дарозии 

масофа барид, фарсах ва мил мебошад. Он бо зирои мурсала, ки 

зирои аслӣ ва зирои шаръӣ ба шумор меравад, чен карда мешавад. 

Дарозии он, чунон ки дар ченаки масоҳат гузашт, шаш қабза ё 24 

ангушт, яъне 46.2 см аст. Муаллифи "Алаҳкомус султония" 

гуфтааст, ки дарозии мил бо зирои мурсала чаҳор ҳазор зироъ аст. 

Китобҳои фиқҳ иттифоқ кардааст, ки як фарсах ба се мил ва як 

барид ба чаҳор фарсах баробар аст. Миқдори ин андоза, чунон ки 

дар боло гуфтем, аз рӯи километр, ки имрӯз маъмул аст ва 
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осонтарину дақиқтарин андозаи масофа ба ҳисоб меравад, чунин 

аст: 

зирои мурсала 

6 қабза ё 24 ангушт 

мил 

4000 зирои мурсала 

фарсах (фарсанг) 

3 мил 

барид 

4 фарсах 

    Ин ба ҳисоби метр ва километр чунин мешавад: 

зирои мурсала 

24 ангушт 2 1.925 см (бари ангушт), яъне 46.2 см (дарозии зирои 

мурсала) 

мил 

4000 зирои мурсала 4 46.2 см (дарозии зирои мурсала), яъне 1848 

м ё 1.848 км (дарозии мил) 

фарсах 

3 мил 3 1848 м (дарозии мил), яъне 5544 м ё 5.544 км (дарозии 

фарсах) 

барид 

4 фарсах 4 5544 м (дарозии фарсах), яъне 22176 м ё 22.176 км 

(дарозии фарсах) 

    Азбаски масофаи қаср 16 фарсах ё 48 мил аст, бо ҳисоби 

километр ба тариқи зер мешавад: 

масофаи қаср (аз рӯи фарсах) 

16 фарсах 1 5.544 км (дарозии фарсах), яъне 88.704 км (дарозии 

масофаи қаср) 

масофаи қаср (аз рӯи мил) 

48 мил 4 1.848 км (дарозии мил), яъне 88.704 км (дарозии масофаи 

қаср) 

    Бояд гуфт, ки барои чен кардани масоҳат ва масофаҳо 

пазируфтани айнан ҳамон андозаҳое, ки дар гузашта маъмул буд, 
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шаръан воҷиб нест. Зеро андозаҳои ҳамонвақта воситаҳое буд, ки 

барои иҷрои кор ва осонгардонии иҷрои он пазируфта шуд. 

Бинобар ин, метавон ҳамон андозаҳоро пазируфт, инчунин 

метавон барои осонтар, сабуктар, дақиқтар ва дастрастар шудан 

андозаҳои дигарро пазируфт. Тавре ки маълум аст, ҷариб дар асл 

андозаи форсӣ, фаддон воҳиди андозаи Миср буд ва дар Миср 

ҳанӯз мавриди истифода қарор дорад. Масоҳати фаддон аз 

масоҳати ҷариб фарқ мекунад. 

    Метр, километр ва донум, ки имрӯз истифода мешавад, 

осонтарин ва дақиқтарин воҳидҳои ченак ба шумор меравад. Аз ин 

рӯ, донумро ҳамчун воҳиди ченаки масоҳати замин, метрро 

ҳамчун воҳиди ченаки газвор ва биноҳо, километрро ҳамчун 

воҳиди ченаки масофа қабул кардан мумкин аст. Ҷарибе, ки Умар 

ибни Хаттоб дар асоси масоҳати он хироҷро муайян кард, ба 1366 

метри мураббаъ баробар аст. Он тақрибан 1.33 донумро ташкил 

медиҳад. Зеро масоҳати донум тақрибан 1000 метри мураббаъ аст. 

    Паймонаҳо ва вазнҳо  

    Абӯсаиди Худрӣ мегӯяд: "Мо дар замони Пайғамбар (с) барои 

закоти фитр як соъ таом, ё як соъ ҷав, ё як соъ хурмо, ё як соъ кашк 

(қурут), ё як соъ мавиз мебаровардем". Ин ҳадисро Бухорӣ ва 

Муслим ривоят кардаанд. Ҷобир ибни Абдуллоҳ мегӯяд: 

  " ُر ِبالـمدِّ  ملسو هيلع هللا ىلصكَاَن َرُسوُل اللِه  اعِ َو يََتَطهَّ يَْغَتِسُل ِبالصَّ " 

"Пайғамбар (с) бо як соъ об ғусл ва бо як мудд об таҳорат 

мекарданд".  

Ин ҳадисро Муслим аз тариқи Абӯбакр ривоят кардааст. Аз 

Абӯсаиди Худрӣ ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

  " ِمْن َخْمَسِة أَْوُسٍق َصَدَقة  لَْيَس ِفيمـا أََقلُّ  " 

"Дар чизи аз панҷ васақ кам садақа нест".  



58 
 

Ин ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст. Васақ шаст махтум, яъне шаст 

соъ аст. Зеро Ҳасан ва Ибни Сирин гуфтаанд: "Васақ шаст соъ аст". 

Шаъбӣ ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) ба Каъб ибни Уҷра 

гуфтаанд:  

ْق ِبَثًلثَِة آِصعٍ ِمْن ََتٍْر َعََل ِستَِّة "   ؟ َقاَل: ًل. َقاَل: َفُصْم ثَلًلَثََة أَيَّاٍم، أَْو تََصدَّ أََمَعَك َدم 

 " َمَساِكَي، بَْيَ كُلِّ ِمْسِكيَنْيِ َصاع  

"Оё ҷондоре дорӣ?" Каъб гуфт: "На". Он кас гуфтанд: "Пас се 

рӯз рӯза бигир, ё ба шаш мискин се соъ, яъне ба ду мискин 

яксоӣ хурмо садақа кун".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Аз Муҳаммад ибни 

Убайдуллоҳи Сақафӣ ривоят аст: "Умар ибни Хаттоб ба аҳли Савод 

барои ҳар як ҷариб замин хоҳ корам бошад, хоҳ нокорам як дирҳам 

ва як қафиз хироҷ баст". Ин асарро Абӯубайд ривоят кардааст. 

Абӯубайд боз дар китоби "Амвол" овардааст: "Як соъ чаҳор мудд 

ва як мудд 1.33 ратли бағдодӣ аст. Пас як соъ ба 5.33 ратл баробар 

аст. Ин аз рӯи гуфти Молик ва аҳли Ҳиҷоз сои Пайғамбар (с) 

мебошад". 

    Аз омӯзиши ҳадисҳо ва калимаҳои паймона ва вазн, ки дар 

суханони фақеҳон, муҳаддисон ва пешвоёни луғат омадааст, 

равшан мегардад, ки соъ воҳиди ченаки ҳамаи паймонаҳои 

истифодашаванда буд. Инчунин аён мегардад, ки як соъ ба чаҳор 

мудд ва як мудд ба 1.33 ратли бағдодӣ баробар ва ратли бағдодӣ 

128.57 дирҳам аст. Дирҳам бо грамми имрӯза чунин аст: Вазни як 

дирҳам 3.17 грамм аст. (Ин дирҳами пулҳо нест, зеро вазни 

дирҳами пули нуқрагин 2.975 грамм аст). Пас, вазни ратли 

бағдодӣ 408 грамм аст. 

    Ҳамин тавр, миқдори ин паймонаҳо ва вазнҳо бо грамм ва 

килограмм аз моддаи гандум дар шакли зерин муайян мегардад: 

мудд 

1.33 ратли бағдодӣ 

мудд 
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1.33 1 408 г (вазни ратл), яъне 544 г (вазни мудди гандум) 

соъ 

4 мудд кайл 

соъ 

4 мудд 4 544 г (вазни мудд), яъне 2176 г ё 2.176 кг (вазни сои 

гандум) 

қафиз 

12 соъ кайл 

қафиз 

12 соъ 1 2176 г (вазни соъ), яъне 26112 г ё 26.112 кг (вазни қафизи 

гандум) 

васақ 

60 соъ кайл 

васақи гандум 

60 соъ 6 2176 г (вазни соъ), яъне 130560 г ё 130.560 кг (вазни 

васақи гандум) 

    Аз ин чизҳои зерин равшан мегардад: 

    Азбаски нисоби закот панҷ васақ аст, вазни он 652 кг гандум аст. 

Азбаски сои хурмо, далама ё мавиз аз вазни сои гандум фарқ 

мекунад, вазни нисоби закоти хурмо, мавиз ё кашк аз вазни 

нисоби гандум фарқ мекунад. Зеро ин моддаҳо, ҳарчанд дар кайл 

(паймона) баробар аст, дар вазн аз якдигар фарқ мекунад. 

    Закоти фитр як соъ ва ба ҳисоби вазн 2,176 кг гандум аст.  

    Фидяи ибодатҳо 3 соъ ва ба ҳисоби вазн 6,5 кг гандум аст.  

    Чунон ки маълум мегардад, вазни қафиз, ки Умар ибни Хаттоб 

ҳамроҳи як дирҳам ба як ҷариб замини Ироқ хироҷ муқаррар кард, 

ба 26.112 кг гандум баробар аст. 

    Дирҳаме, ки ӯ муқаррар кард, дар вазни мисқол, яъне 4.25 грамм 

нуқра буд. Азбаски масоҳати ҷариб ба 1.366 донум баробар аст, 

миқдори хироҷе, ки Умар ибни Хаттоб ба як донум муқаррар кард, 

ба 19.117 кг гандум ва 3.11 грамм нуқра баробар аст. 
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ҶИЗЯ 

     

 

 

 

Ҷизя ҳаққест, ки Аллоҳ мусулмононро дар натиҷаи сар хам 

намудани кофирон ба ҳукми Ислом аз ҳисоби кофирон ба он 

расонид. Мусулмонон дар назди кофироне, ки ҷизя медиҳанд, 

ӯҳдадоранд, ки аз онҳо худдорӣ ва онҳоро ҳимоя кунанд, то онҳо 

бо сабаби худдории мусулмонон осудагӣ ва бо ҳимояи онҳо паноҳ 

ёбанд. Далели аслии ҷизя сухани Аллоҳ Таоло дар сураи "Тавба" 

мебошад: 

الَِّذيَن ًلَ ُيْؤِمُنوَن ِباللِّه َوًلَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوًلَ يَُحرُِّموَن َما َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه َوًلَ َقاتِلُواْ 

 يَِديُنوَن ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتاَب َحتَّى يُْعطُواْ الِْجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 

"Бо касоне аз аҳли китоб, ки ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон 

намеоранд ва чизҳоеро, ки Аллоҳу пайғамбараш ҳаром 

кардаст, бар худ ҳаром намедонанд ва дини ҳақро 

намепазиранд, биҷангед, магар он ки бо дасти худ дар айни 

хорӣ ҷизя бидиҳанд" [9:29]. 

    Ҷизя аз кӣ гирифта мешавад? 

    Ҷизя аз аҳли китоб: яҳудиёну насрониён, хоҳ араб бошанд, хоҳ 

ғайриараб гирифта мешавад. Далели ин ояти дар боло зикршуда 

мебошад: 

َوًلَ َقاتِلُواْ الَِّذيَن ًلَ ُيْؤِمُنوَن ِباللِّه َوًلَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوًلَ يَُحرُِّموَن َما َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه 

 يَِديُنوَن ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتاَب َحتَّى يُْعطُواْ الِْجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 
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"Бо касоне аз аҳли китоб, ки ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон 

намеоранд ва чизҳоеро, ки Аллоҳу пайғамбараш ҳаром 

кардаст, бар худ ҳаром намедонанд ва дини ҳақро 

намепазиранд, биҷангед, магар он ки бо дасти худ дар айни 

хорӣ ҷизя бидиҳанд" [9:29]. 

Пайғамбар (с) аз яҳудиёни Яман ва насрониёни Наҷрон ҷизя 

гирифтанд. Аз Урва ибни Зубайр ривоят аст, ки Пайғамбар (с) ба 

аҳли Яман номае навиштанд:  

 "َوَمْن كَاَن َعََل َيُهوِديَِّتِه أَْو نَُْصَانِيَِّتِه َفإِنَُّه ًل يُْفََتُ َعْنَها َو َعلَْيِه اْلِجْزيَةُ "  

"Касе, ки дар яҳудият ё насронияти худ бимонад, аз динаш 

боздошта намешавад ва ба ӯ ҷизя воҷиб мегардад".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ибни Шиҳоб ривоят аст: 

"Аввалин касоне, ки ҷизя доданд, аз аҳли Наҷрон, яъне насрониён 

буданд". Абӯбакр низ аз насрониёни Ҳира, ки араб буданд, ҷизя 

гирифт. Инчунин Умар аз насрониёни Шом, ки аз арабҳо ва 

дигарон иборат буд, ҷизя гирифт.  

    Ҷизя ҷуз аҳли китоб аз маҷусиҳо (оташпарастон), собеиҳо 

(ситорапарастон), ҳиндуҳо ва коммунистҳо гирифта мешавад. 

Пайғамбар (с) аз маҷусиҳои Ҳаҷар ҷизя гирифтанд. Аз Ҳасан ибни 

Муҳаммад ривоят аст: 

  " ُجوِس َهَجٍر يَْدُعوُهْم إََِل اْْلِْسًَلِم، َفَمْن أَْسلََم ُقِبَل ِمْنُه، َو َمْن ًَل، كََتَب َرُسوُل اللِه إََِل مَ 

، َو ًل تُْنكََح لَُه اْمَرأَة   بَْت َعلَْيِه الِْجْزيَُة، ِِف أَْن ًَل تُْؤكََل لَُه َذِبيَحة   "ُُضِ

"Пайғамбар (с) ба маҷусиёни Ҳаҷар нома навишта, онҳоро ба 

Ислом даъват карданд. Ҳар кас мусулмон шуд, аз ӯ 

пазируфтанд. Ҳар кас мусулмон нашуд, ба ӯ ҷизя бастанд, ба 

шарте, ки ҳайвони забҳкардааш хӯрда нашавад ва занонаш ба 

никоҳ гирифта нашавад".  

Аз Ибни Шиҳоб ривоят аст, ки Пайғамбар (с) аз маҷусиёни Ҳаҷар, 

Умар аз маҷусиёни Форс ва Усмон аз барбарҳо ҷизя гирифтаанд. 

Ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб ҳангоми ҷизягирӣ аз маҷусиён 
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таваққуф кард ва чун Абдурраҳмон ибни Авф гувоҳӣ дод, ки 

Пайғамбар (с) аз маҷусиёни Ҳаҷар ҷизя гирифтаанд, ӯ низ ҷизя 

гирифт. Инчунин ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

 "ُسنُّو ِبِهْم ُسنََّة َأَْهِل اْلِكَتاِب "

"Бо маҷусиён монанди аҳли китоб муомила кунед". 

    Аз арабҳои бутпараст танҳо Ислом пазируфта мешавад. Дар акси 

ҳол ҷазои онҳо теғ аст. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

ُوُهمْ َفاْقُتلُواْ  الُْمْْشِِكَي َحْيُث َوَجدَتُّ  

"Мушриконро, ҳар ҷо ки ёфтед, бикушед" [9:5]. 

لُْمَخلَِّفَي ِمَن اأْلَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن إََِل َقْوٍم أُْوِِل بَأٍْس َشِديٍد تُ  َقاتُِلونَُهْم أَْو يُْسلُِمونَ ُقل للِّ  

"Ба аъроби бодиянишин, ки аз ҷанг тахаллуф намудаанд, бигӯ: 

"Ба зудӣ барои ҷанг бо мардуми сахт нерӯманд фаро хонда 

мешавед, ки бо онҳо биҷангед ё мусулмон шаванд". [48:16].  

Ин дар соли ҷанги Табук – соли нуҳӯми ҳиҷрӣ буд. Ҳамон сол сураи 

"Бароат" нозил шуд, ки ҷизя гирифтанро аз аҳли китоб ва 

куштани мушрикон, яъне арабҳои бутпарастро воҷиб гардонд. Аз 

соли даҳуми ҳиҷрӣ инҷониб ба мавҷудияти арабҳои бутпараст 

хотима бахшида шуд. 

    Аммо воқеи шахсҳо ё гурӯҳҳое, ки мусулмон буданду сипас аз 

Ислом муртад шудаанд ва имрӯз низ ёфт мешаванд, мавриди 

омӯзиш қарор мегирад. Агар онҳо аз муртадҳо таваллуд шуда 

бошанд, яъне на худи онҳо, балки падарону бобоҳояшон ва ё 

бобоҳои бобоҳояшон муртад шуда бошанд, монанди дурузҳо, 

баҳоиҳо, исмоилиҳо ва насириҳо, ки Алиро худо мехонанд, бо онҳо 

мисли муртадҳо муомила карда намешавад, балки монанди 

маҷусиҳо ва собеиҳо муомила карда мешавад, яъне ба онҳо ҷизя 

баста мешавад, забҳкардаи онҳо хӯрда намешавад ва занонашон 

ба никоҳ гирифта намешавад. Агар онҳо аз нав Исломро 
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бипазиранд ва мусулмон шаванд, он гоҳ ба онҳо ҳукми 

мусулмонон ҷорӣ карда мешавад.  

    Агар худи онҳо аз Ислом муртад шуда бошанд, чунончи ба 

яҳудият, насроният, коммунизм ё фикрате, ки аз ҳузури Аллоҳ 

нозил шудани дини Ислом, пайғамбари Аллоҳ будани Муҳаммад 

(с), воҷиб будани татбиқи Ислом ё баъзе оёти Қуръонро инкор 

мекунад, гузашта бошанд, бо онҳо монанди муртадҳо муомила 

карда мешавад. Ба ин гурӯҳ коммунистҳо ва амсолони онҳо мисол 

шуда метавонад. 

    Ҷизя аз мардони оқилу болиғ гирифта мешавад, аз кӯдак, 

маҷнун ва зан гирифта намешавад. Пайғамбар (с), вақте ки Муозро 

ба Яман фиристоданд, фармуданд, ки аз ҳар як марди болиғ як 

динор гирад. Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Умар ба 

амирони артиш нома фиристод, ки ҷизя банданд, аз занону 

кӯдакон ҷизя нагиранд, балки танҳо аз касоне, ки риштарош 

истифода мебаранд, ҷизя гиранд, яъне аз болиғон. Ин асарро 

Абӯубайд ривоят кардааст. Агар кӯдак ба балоғат расад ё маҷнун 

ба ҳуш ояд, ба ӯ ҷизя воҷиб мегардад. Агар ба балоғат расидани 

кӯдак ё ба ҳуш омадани маҷнун ба аввали соли ҷизяпардозии 

қавмаш рост ояд, ҳамроҳи онҳо барои як соли пурра ҷизя 

мепардозад. Агар ба балоғат расидани кӯдак ё ба ҳуш омадани 

маҷнун дар миёни сол бошад, ҷизяи боқимондаи солро ҳамроҳи 

қавмаш мепардозад, то муддати ҷизядиҳии ӯ бо қавмаш дар як 

тартиб шавад. Ҷизя ба коҳинони дайрҳо, аҳли кулбаҳо, беморон, 

нобиноён ва пироне, ки доро мебошанд, воҷиб мегардад, зеро ояти 

ҷизя ва ҳадисҳои ҷизя умумӣ аст ва онҳоро низ дарбар мегирад ва 

нассе нест, ки онҳоро истисно кунад. Агар онҳо фақирони 

садақахӯр бошанд, аз онҳо ҷизя соқит мегардад ва гирифта 

намешавад, зеро онҳо пардохта наметавонанд. Дар оят омадааст: 

ا إًِلَّ ُوْسَعَها  ًلَ يُكَلُِّف اللُّه نَْفسا

"Аллоҳ ҳеҷ касро ҷуз ба андоза тоқаташ амр намекунад" 

[2:286]. 



64 
 

Абӯюсуф ва Абӯубайд дар бораи Умар ибни Хаттоб ривоят 

кардаанд: "Ӯ аз назди пирамарде аз аҳли зимма, ки дар назди 

дарвозаҳои мардум гадоӣ мекард, гузашт ва пурсид: "Кадом чиз 

туро ба ин ҳоле, ки мебинам, водор намуд?" Ӯ гуфт: "Ҷизя, пирӣ ва 

мӯҳтоҷӣ". Умар ба ӯ гуфт: "Агар мо аз ту дар ҷавонӣ ҷизя гирифта, 

дар пирӣ зор карда бошем, инсоф накардаем". Сипас ӯро ба хонаи 

худ бурд ва барояш хӯрданӣ дод. Сипас ӯро ба хазинабони 

байтулмол фиристод ва хазинабонро фармуд, ки ҷизяи ин 

пирамардро бекор намояд ва ба ӯ аз моли байтулмол диҳад.  

    Ҷизя кай соқит мегардад? 

    Ҷизя бо қабул кардани Ислом соқит мешавад. Касе, ки Исломро 

қабул кунад, хоҳ дар аввали сол қабул кунад, хоҳ дар нисфи сол, 

хоҳ дар охири сол ва хоҳ баъд аз анҷоми сол аз ӯ ҷизяи сарикасӣ 

соқит мегардад ва ба ӯ ҳеҷ чиз воҷиб намегардад. Аллоҳ Таоло 

мегӯяд: 

 ُقل لِلَِّذيَن كََفُرواْ إِن يَنَتُهواْ يَُغَفْر َلُهم

"Ба кофирон бигӯ, ки агар (аз куфри худ) бозистанд, барояшон 

корҳои гузашта омурзида шавад" [8:38].  

Ибни Аббос аз Пайғамбар (с) ривоят кардааст: 

 "لَْيَس َعََل الْـُمْسلِِم ِجْزيَة  "  

"Ба мусулмон ҷизя воҷиб нест".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Ҷизя бо сабаби куфр 

пардохта мешавад ва пазируфтани Ислом онро соқит мекунад. Дар 

ҳеҷ сурат ҷизя ва Ислом бо ҳам ҷамъ намешавад. Ислом, ки ширк, 

куфр ва гуноҳҳои гузаштаро бекор мекунад, чӣ тавр ҷизя ва хории 

онро бекор накунад? Ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "اْْلِْسًَلُم يَُجبُّ َما كَاَن َقْبلَهُ "  

"Ислом корҳои пешинаро бекор мекунад".  



65 
 

Ин ҳадисро Аҳмад ривоят кардааст. Абӯубайд аз Масруқ ривоят 

кардааст: "Яке аз аҷамҳо Исломро қабул кард. Аз ӯ ҷизя гирифта 

мешуд. Ӯ ба назди Умар ибни Хаттоб омад ва гуфт: "Эй амири 

мӯъминон, ман ба Ислом даромадам". Умар гуфт: "Шояд ту барои 

паноҳ бурдан ба Ислом даромадаӣ?" Ӯ гуфт: "Оё дар Ислом чизи ба 

ман паноҳдиҳанда вуҷуд надорад?" Умар гуфт: "Бале". Сипас Умар 

санаде навишт, ки аз ӯ ҷизя гирифта нашавад". 

    Агар шахс баъд аз гузаштани сол бимирад, бо марги вай ҷизя 

соқит намешавад, зеро ҷизя ба ӯ аллакай воҷиб ва қарз шудааст. 

Аз ин рӯ, ҷизя монанди дигар қарзҳояш бояд аз моли вогузоштааш 

пардохта шавад. Агар мерос нагузошта бошад, ҷизя аз ӯ соқит 

мегардад ва ба ворисонаш воҷиб нест, зеро ӯ дар ҳукми мӯҳтоҷи 

фақир мебошад. 

    Ҳеҷ яки аҳли зимма, ки ба ӯ ҷизя воҷиб аст, аз ҷизя озод карда 

намешавад, зеро оят ва ҳадисҳо на афв кардан, балки ҷизя 

гирифтанро воҷиб мегардонад. Агар зиммӣ ба сафи артиши 

исломӣ даромада, ҳамроҳи мусулмонон бар зидди кофирон 

биҷангад ё дар вазифае кор кунад, то он даме ки дар куфри худ 

мемонад, ин корҳо аз ӯ ҷизяро соқит намекунад. Зеро ӯ бар ивази 

ҳамроҳшавӣ ба сафи артиш ё иҷрои вазифа музд мегирад. 

    Барои ҳамаи аҳли зимма мувофиқи дин ва гурӯҳҳояшон 

қайдномаи хосе тартиб дода мешавад. Барои қайднома дар 

шӯъбаи ҷизя макони махсус ҷудо карда мешавад. Қайднома ҳама 

маълумотҳои заруриро, чун таърихи таваллуд, синну сол, фавтиш 

ва ҳолати молиявии онҳоро дарбар мегирад, то ки ҷизя бар асоси 

он муқаррар карда шавад.  

    Миқдори ҷизя 

    Миқдори ҷизя, ки дар замони Пайғамбар (с) ва хулафои баъд аз 

эшон гирифта шудааст, як хел набуд, балки дар ҳар ҷо ҳар хел буд. 

Пайғамбар (с), вақте ки Муозро ба Яман фиристоданд, фармуданд: 

  " ا، أَْو ِعْدلَُه ِمَن الْـ ِة ِديَنارا مَّ َمَعاِفرِ ِمْن كُلِّ َحالٍِم ِمْن أَْهِل الذِّ " 
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"Аз ҳар як марди болиғи аҳли зимма як динор ё дар баробари 

ин коло бигир".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Умар нисбат ба аҳли Шом 

ва Миср ба сарватманд чаҳор динор, ба одами миёнаҳол ду динор 

ва ба фақири косиб як динор хироҷ муқаррар намуд. Илова бар ин, 

ба онҳо ғайр аз ҷизя хӯроки сарбозон ва меҳмон кардани 

мусулмононро таъйин кард. Нисбат ба аҳли Ироқ ба сарватманд 

чилу ҳашт дирҳам, ба миёнаҳол бисту чор дирҳам ва ба фақири 

косиб дувоздаҳ дирҳам хироҷ муқаррар кард. Инчунин ба 

насрониёни Банӣ-Тағлиб, ки ба онҳо таъйин шудани ҷизяро 

нахостанд, ду баробар закот муқаррар кард. Аз Нӯъмон ибни 

Зуръа ривоят аст, ки ӯ аз Умар ибни Хаттоб дар бораи насрониёни 

Банӣ-Тағлиб, ки Умар аз онҳо ҷизя гирифтан мехост ва онҳо дар 

мамлакат пароканда шуданд, пурсид. Нӯъмон ба Умар гуфт: "Эй 

амири мӯъминон, Банӣ-Тағлиб қавми араб ҳастанд ва аз додани 

ҷизя ор мекунанд. Онҳо мол надоранд ва танҳо зироату чорво 

доранд. Онҳо дар душман кина доранд. Бо сабаби онҳо ба 

душманат бар зидди худ ёрӣ мадеҳ". Сипас Умар бо онҳо ба шарти 

дучанд кардани садақа (яъне закот) сулҳ баст. 

    Дар "Саҳеҳи Бухорӣ" аз Абӯнаҷеҳ ривоят аст: "Ба Муҷоҳид 

гуфтам: "Чаро ба аҳли Шом чаҳор динор ва ба аҳли Яман як динор 

хироҷ таъйин шудааст?" Ӯ гуфт: "Ин чиз аз рӯи сатҳи 

сарватмандии онҳо таъйин шудааст".  

    Динорҳоеро, ки Умар бо он ба аҳли зимма ҷизя муқаррар кард, 

бо грамм, ки имрӯз воҳиди ченаки тилло ба ҳисоб меравад, 

метавон чунин муайян кард: 

дараҷаи мардум 

динор 

вазни динор бо грамм 

граммҳои тилло 

сарватманд 

4 
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4.25 

17 

миёнаҳол 

2 

4.25 

8.5 

фақири косиб 

1 

4.25 

4.25 

  Аз ин маълум мегардад, ки миқдори ҷизя як хел нест ва монанди 

нисобҳои закот бо ҳадди ягонаи гузаштнопазир маҳдуд карда 

нашудааст, балки он ба раъй ва иҷтиҳоди халифа вогузошта 

шудааст. Ӯ дар ин бора ҷиҳатҳои фаровонӣ ва тангиро ба ҳисоб 

мегирад, то ба аҳли зимма гарон наояд ва ба онҳо зиёда аз 

тавонашон бор карда нашавад. Инчунин ба ҳисоб мегирад, ки ба 

байтулмол низ зулм нашавад ва онро аз моле, ки бояд аҳли зимма 

ба он пардозанд, маҳрум насозад.  

    Дар муайян кардани ҳадди сарватмандӣ, миёнаҳолӣ ва фақирӣ 

ба урф ва дониши мутахассисони ин соҳа муроҷиат карда 

мешавад. Аз ин рӯ, халифа аз байни мутахассисон шахсонеро 

таъйин мекунад, ки миёни сарватмандон, миёнаҳолон ва 

фақиронро ҷудо мекунанд, барои донистани сарватманд, 

миёнаҳол ва фақир ҳадҳо мегузоранд ва миқдореро, ки 

сарватманд, миёнаҳол ва коргари косиб бардошта метавонад, 

пешниҳод мекунанд. Сипас халифа дар асоси он мувофиқи раъй ва 

иҷтиҳоди худ миқдори ҷизяро чунон муқаррар мекунад, ки аҳли 

зиммаро тангӣ наорад ва ба онҳо берун аз тавонашонро бор 

накунад, инчунин ба байтулмол низ зулм нашавад ва ҳаққи онро 

кам накунад. 

    Вақти гирифтани ҷизя 

    Муддати пардохти ҷизя бо даромадани сол фаро мерасад, зеро 

он ҳар сол як бор гирифта мешавад. Таъйини соли ҷизяпардозӣ аз 
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аввали муҳаррам сар шуда, дар охири зулҳиҷҷа ба охир мерасад. 

Бо мақсади он ки пеш аз даромадани моҳи муҳаррами соли оянда 

ҷизя пурра ҷамъ оварда шавад, се моҳи охири сол, яъне шаввол, 

зулқаъда ва зулҳиҷҷаро барои пурра ситондани ҷизя муайян 

кардан мумкин аст, то ки ин вақт барои ҳама аввалу охири солро 

маҳдуд кунад ва барои ҳар як шахс соли ба ӯ хос таъйин карда 

нашавад. Мақсад эҷоди танзим ва осон гардондани ҷамъоварии 

ҷизя мебошад. 

    Барои пурра ситондан ва ҷамъ овардани ҷизя ҷамъкунандагони 

махсус таъйин мешавад ва барои онҳо дар шӯъбаи ҷизяи девони 

файъ ва хироҷ қисми махсус ҷудо карда мешавад. Музд ва рӯзии 

онҳо на аз ҳисоби аҳли зимма, балки аз байтулмол дода мешавад. 

    Ба ҷамъкунандагон роҳ дода намешавад, ки бо баҳонаи ҷазо аз 

миқдоре, ки ба шахсҳо муқаррар шудааст, ягон чизи зиёдатӣ 

гиранд. Зеро гирифтани моли зиёдатӣ зулм ва зулм дар рӯзи 

қиёмат зулумот аст. Ин кор аз ҷониби ҷамъкунандагон хиёнат ба 

шумор меравад ва хиёнат дар дӯзах мешавад. Инчунин ба 

ҷамъкунандагон роҳ дода намешавад, ки ҳангоми ғундоштани 

ҷизя аҳли зиммаро зананд ва шиканҷа диҳанд, зеро Пайғамбар (с) 

аз ин кор боздоштаанд. Абӯюсуф аз Ҳишом ибни Урва ва ӯ аз 

падараш ривоят кардааст: "Умар ибни Хаттоб ҳангоми бозгашт аз 

Шом дар як кӯчаи Шом аз назди қавме гузашт, ки онҳоро дар 

офтоб нигоҳ дошта, ба сарашон равған мерехтанд. Умар пурсид: 

"Чаро инон дар ин ҳолатанд?" Гуфтанд: "Дар дӯш ҷизя доранд ва 

онро адо накардаанд. Онҳоро то адо кардани ҷизя шиканҷа 

мекунанд". Умар пурсид: "Онҳо чӣ мегӯянд ва дар бораи ҷизя чӣ 

узр меоранд?" Гуфтанд: "Мегӯянд, ки ёфта наметавонем". Умар 

гуфт: "Онҳоро озод намоед, ба онҳо чизи берун аз тавонашонро 

бор накунед, зеро ман чунин гуфтани Пайғамбар (с)-ро шунидаам: 

بُُهُم اللُه َيْوَم الِْقَياَمةِ "   نَْيا يَُعذِّ ُبوَن النَّاَس ِِف الدُّ بُوا النَّاَس، َفإِنَّ الَِّذيَن ُيَعذِّ  "ًَل تَُعذِّ

"Мардумро шиканҷа надиҳед. Касоне, ки мардумро дар дунё 

шиканҷа медиҳанд, Аллоҳ онҳоро рӯзи қиёмат азоб медиҳад". 
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Умар онҳоро фармуд ва онҳо ин қавмро озод карданд". 

Пайғамбар (с) Абдуллоҳ ибни Арқамро ба ҷамъ кардани ҷизяи 

аҳли зимма таъйин карданд. Вақте ки ӯ аз назди Пайғамбар (с) 

мерафт, ӯро ба наздашон хонданд ва гуфтанд: 

  " ا، أَْو كَلََّفُه َفْوَق طَاَقِتِه، أَِو انَْتَقَصُه، أَْو أََخَذ َشْيئاا ِبَغْْيِ ِطيِب نَْفِسِه،  أًََل َمْن ظَلَمَ  ُمَعاِهدا

 "َفأَنَا َحِجيُجُه يَْوَم الِْقَياَمةِ 

"Огоҳ бошед, ҳар кӣ ба муоҳиде зулм кунад, ба ӯ чизи берун аз 

тавонашро бор кунад, ӯро таҳқир кунад ё аз ӯ чизеро бе 

розигиаш гирад, рӯзи қиёмат ман даъвогари ӯ ҳастам". 

    Ҳар кас аз аҳли зимма даъвои тангдастӣ кунад, аз ӯ исбот 

кардани тангдастиашро талаб мекунанд. Агар исбот кунад, ба ӯ то 

вақти тавонгарӣ мӯҳлат дода мешавад. Агар тангдастиашро исбот 

накунад ва исбот шавад, ки ӯ кашолдиҳанда аст, ба ҳабс гирифта 

мешавад ва то пардохтани ҷизя дар зиндон мемонад. Абӯдовуд 

ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) кашолдиҳандаи қарзро ҳабс 

кардаанд. Ҷизя якдигарро фаро намегирад. Агар ду сол ва ё беш аз 

он ҷизя напардозад, ҷизяи ин солҳо якдигарро фаро намегирад ва 

монанди қарз ҳамаи онро партохтан воҷиб мегардад. Вале барои 

адои ҷизя колои зиммӣ фурӯхта намешавад. 

    Дар ҷизя танҳо тилло ва нуқраро таъйин намекунанд. Ҷоиз аст, 

ки ҷизя аз тиллову нуқра, аз колоҳои дигар ё аз ҳайвонон пардохт 

шавад. Инчунин ҷоиз аст, ки ҷизяро бо арзиш муайян кунанд ва ба 

ҷояш чизи дигар пардохт шавад. Тавре ки дар ҳадиси 

фиристодашавии Муоз ба Яман омадааст, Пайғамбар (с) ба ӯ 

фармуданд, ки аз ҳар як болиғи аҳли зимма як динор ё ба ҷойи он 

коло, яъне либос бигирад. Пайғамбар (с) инчунин бо аҳли Наҷрон 

бинобар 2000 либос сулҳ бастанд, ки нисфашро дар моҳи сафар ва 

нисфи дигарашро дар моҳи раҷаб медоданд. Умар низ дар ҷизя ба 

ҷойи динор ва дирҳам чорво ва ғалла мегирифт. Халифаҳои дигар 

низ чунин кор мебурданд. Имрӯз барои осон кардани ҷизягирӣ ва 

осон кардани нигоҳдорӣ ва тақсимот ҷизяро аз пулҳои маъмул 

гирифтан мумкин аст.  
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    Ҷойҳои сарфи ҷизя 

    Ҳеҷ кас аз мусулмонон дар бораи сарфи ҷизя ба ҷойҳои молҳои 

файъ, монанди хироҷу ушр, ихтилоф накардааст, яъне ҷизя ба 

байтулмол гузошта мешавад ва мувофиқи раъй ва иҷтиҳоди 

халифа, дар чизҳое, ки ӯ барои сарпарастии корҳои мусулмонон ва 

амалигардонии манфиатҳои онҳо лозим медонад, инчунин дар 

роҳи Аллоҳ барои ҷиҳод сарф мешавад. 
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МОЛИКИЯТИ УМУМӢ ВА НАВЪҲОИ ОН 

     

 

 

 

 

Моликияти умумӣ чизҳоест, ки Шореъ онро мулки ҳамаи 

мусулмонон қарор дода, дар байни мусулмонон муштарак 

кардааст ва истифодабариро аз он ба фардҳо мубоҳ гардонда, 

фардҳоро аз соҳибшавӣ ба он боздоштааст.  

    Ин гуна чизҳо ба се навъи асосӣ тақсим мешавад: 

    1) Хадамоти маишии ҷамоат, ки ҳаёти ҳаррӯзаи ҷамоат аз он 

беҳоҷат намешавад. 

    2) Чизҳое, ки табиати таркибиаш соҳибӣ кардани шахсҳоро ба 

он намегузорад. 

    3) Конҳои тамомнашаванда ва қатънашаванда. 

    Ин се навъи асосӣ, маҳсулоте, ки аз он мебарояд ва даромаде, ки 

аз он меояд, мулки ҳамаи мусулмонон ба ҳисоб рафта, дар байни 

онҳо муштарак аст ва яке аз даромадҳои байтулмоли мусулмонон 

ба шумор меравад. Ин чизҳоро халифа ба мусулмонон мувофиқи 

иҷтиҳоди худ ва зимни аҳкоми шаръӣ дар роҳи манфиати Ислому 

мусулмонон тақсим мекунад. 

    Навъи якуми моликияти умумӣ 

    Ин навъ аз хадамоти умумии ҷамоат, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ 

ниёз дорад ва бо сабаби набудани он пароканда мегардад, иборат 

аст. Пайғамбар (с) сифати ин лавозимотро баён карда, дар 

ҳадисҳои ба он алоқаманд онро пурра шарҳ додаанд. Абӯхаррош аз 
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баъзе асҳоби Пайғамбар (с) ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд:  

، َوالنَّارِ "  "الْـُمْسلُِموَن ُُشَكَاُء ِِف ثَلًَلٍث: الْـَمـاِء، َوالْكَََلِ

"Мусулмонон дар се чиз шариканд: об, чарогоҳ ва оташ".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Дар ривояти дигар 

омадааст: 

 "النَّاُس ُُشُكاَء ُِِف ثَلًَلٍث: الـْمـاِء، َوالْكَََلِ، َوالنَّارِ "

"Мардум дар се чиз шариканд: об, чарогоҳ ва оташ".  

Ибни Моҷа аз Абӯҳурайра ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

 "ثَلًَلث  ًَل مُيَْنْعَن: الْـمـاُء، َوالْكَََلُ، َوالنَّارُ "  

"Се чиз манъ карда намешавад: об, оташ ва чарогоҳ".  

Боз дар як ҳадиси он кас (с) омадааст: 

  " َجرُ الْـُمْسِلُم أَُخ الْـُمْسِلمِ  ، يََسُعُهمـا الْـمـاُء َو الشَّ " 

"Мусулмон бародари мусулмон аст, об ва дарахт ба ҳар дуи 

онҳо умумӣ мешавад".  

Об, чарогоҳ ва оташ аз аввалин чизҳо буд, ки Пайғамбар (с) барои 

тамоми мардум мубоҳ карда, онҳоро дар ин чизҳо шарик 

гардонданд ва онҳоро аз печонда гирифтани яке аз инҳо 

боздоштанд. Чизҳои мазкур ҳаққи ҳамаи мусулмонон аст. Масалан, 

мардум дар сафарҳои худ ва дар саҳроҳо ба замине мефароянд, ки 

дар он ҷо наботот рӯидааст. Ин набототро Аллоҳ барои чорво 

рӯёндааст, ҳеҷ кас дар шудгор, кишт ва обёрӣ кардани ин замин 

меҳнат накардааст. Аз ин рӯ, он аз они шахсест, ки ба ин ҷо пештар 

омадааст. Ҳеҷ кас аз мардум онро дар танҳоӣ соҳибӣ карда 

наметавонад. Дар он ҷо шутурҳо, говҳо ва гӯсфандони онҳо дар 
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якҷоягӣ мечарад, инчунин аз оби он ҷо менӯшад. Мардум дар ин 

замин шарик ҳастанд. 

    Масъалаи мазкур бо ин се чиз, ки дар ҳадисҳои боло зикр 

гардид, маҳдуд нест, балки ҳар чиро, ки дар он васфи хадамоти 

маишии ҷамоат намоён аст, дарбар мегирад. Далел ин аст, ки 

Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

، َوالنَّارِ "    "النَّاُس ُُشُكاَء ُِِف ثَلًَلٍث: الـْمـاِء، َوالْكَََلِ

"Мардум дар се чиз шариканд: об, чарогоҳ ва оташ".  

Дар айни замон эшон дар Хайбар ва Тоиф тасдиқ карданд, ки 

якчанд нафар чоҳҳоро ба танҳоӣ соҳибӣ намоянд, то аз он 

бинӯшанд ва ба ҳайвону чорво ва боғҳояшон об диҳанд. 

Пайғамбар (с) онҳоро аз соҳибӣ кардани ин чоҳҳо манъ накарданд. 

Ин чоҳҳо хурд буд ва ҷамоат ба он мӯҳтоҷ набуд. Аз мувофиқ 

гардондани ин ду ҳадис равшан мегардад, ки агар ҷамоат ба обе 

ниёз дошта бошад, он мулки ҷамоат ба шумор меравад ва ба 

моликияти шахсӣ табдил додани он манъ карда мешавад. Вале 

агар ҷамоат ба он ниёз надошта бошад, моликияти шахсӣ ба 

шумор меравад ва ба он соҳиб шудани шахсҳо ҷоиз аст. Меъёри 

ниёзмандии ҷамоат ба об чунин аст, ки ҷамоат дар ҳаёти ҳаррӯзаи 

худ аз он беҳоҷат намешавад ва агар он набошад, ҷамоат дар 

талаби он пароканда мешавад, чунон ки қабилаҳо бо сабаби 

мавҷуд набудани об ё чарогоҳ барои ҳайвонот ва чорвоҳояшон 

пароканда мешуданд. Аз ҳамин сабаб, ҳар чӣ, ки ҷамоат ба он ниёз 

дорад, дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ аз он беҳоҷат намешавад ва бо 

сабаби мавҷуд набудани он пароканда мешавад, моликияти умумӣ 

ба шумор меравад. 

    Ба ин навъи моликияти умумӣ ҳар гуна асбобе, ки дар ин соҳа 

истифода мешавад, шомил мегардад, зеро ин асбобҳо ҳукми ҳамон 

чизҳоро гирифта, монанди он ба моликияти умумӣ табдил меёбад. 

Аз ин рӯ, дастгоҳҳое, ки аз чашмаҳо, чоҳҳо, дарёҳо, кӯлҳо ва баҳрҳо 

обҳои умумиро мебарорад, асбобҳои обкашӣ ва қубурҳое, ки ба 

манзилҳои мардум об мерасонад, моликияти умумӣ ба шумор 
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меравад, зеро обе, ки ин асбобҳо мебарорад, мекашад ва 

мерасонад, моликияти умумист. Агар ин асбобҳо дар кӯлҳо ва 

дарёҳои калон, чун Нил ва Фурот, гузошта шавад, ҷоиз аст, ки 

моликияти шахсӣ бошад ва дар шакли инфиродӣ аз он истифода 

баранд.  

    Инчунин дастгоҳҳое, ки аз шаршараҳои обҳои умумӣ, монанди 

каналҳою дарёҳо, нерӯи барқ истеҳсол мекунад, симчӯбҳо, симҳо 

ва нерӯгоҳҳо моликияти умумӣ ба шумор меравад. Зеро 

дастгоҳҳои мазкур нерӯи барқро аз моликияти умумӣ истеҳсол 

мекунад. Аз ин рӯ, ҳукми онро мегирад. Монанди ҳамин, агар 

нерӯи барқ аз чизҳое, ки аксар вақт барои сӯзишворӣ истифода 

мешавад, истеҳсол гардад ва рӯшанӣ ба он тобеъ бошад, ҳарчанд 

нерӯи барқ бо воситаи асбобҳо истеҳсол шавад, дастгоҳҳои 

истеҳсоли нерӯи барқ, нерӯгоҳҳо, симчӯбҳо ва симҳо моликияти 

умумӣ ба шумор меравад. Масалан, барои пухтупаз, гармкунӣ, ба 

кор даровардани дастгоҳҳои корхонаҳо ё гудохтани маъданҳо 

истифода бурда шавад. Зеро дар ин ҳолат он оташ мешавад ва 

оташ аз моликияти умумӣ мебошад. Бинобар ин, дастгоҳҳои 

истеҳсоли нерӯи барқ (генераторҳо), нерӯгоҳҳо, асбобҳо, сутунҳо 

ва симҳо моликияти умумӣ маҳсуб меёбад. 

    Агар дастгоҳҳои истеҳсоли нерӯи барқ, нерӯгоҳҳо, симчӯбҳо ва 

симҳо дар роҳи умумӣ сохта шавад, хоҳ ба ҷойи сӯзишворӣ 

истифода шавад, хоҳ барои равшанкунӣ, моликияти умумӣ 

дониста мешавад. Зеро ягон шахс ё ширкат наметавонад, ки дар 

роҳи умумӣ чизеро ба моли хусусӣ табдил дода, онро печонад ва 

мардумро аз он манъ кунад. Танҳо давлат моликияти умумиро 

мамнӯъгоҳ карда метавонад. Агар нерӯи барқ аз дастгоҳҳо ҳосил 

шавад ва дастгоҳҳои истеҳсолкунанда, нерӯгоҳҳо, симчӯбҳо ва 

симҳо на дар роҳи умумӣ, балки дар мулкҳои соҳибонаш бунёд 

гардад, ин чизҳо моликияти шахсӣ ба шумор меравад ва дар 

шакли инфиродӣ ба он соҳибӣ кардани шахсҳо ҷоиз аст. 

    Аз ин рӯ, моликияти умумӣ шудани корхонаҳои газ ва 

ангиштсанг ҷоиз аст, зеро газ ва ангиштсанг моликияти умумӣ 
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мебошад. Ин ду чиз аз конҳои бепоён ва аз ҷумлаи оташ аст. 

Конҳои бепоён ва оташ моликияти умумӣ мебошад. 

    Навъи дуюми моликияти умумӣ 

    Ин навъ аз чизҳое иборат аст, ки табиати таркибиаш ба ин чизҳо 

соҳибӣ кардани шахсҳоро намегузорад. Табиати таркибии ин 

навъи моликияти умумӣ, ҳарчанд он монанди навъи якум аз 

хадамоти маишии ҷамоат буда, онро далели хадамоти маишӣ фаро 

гирад, бар хилофи навъи якум ба он соҳибӣ кардани шахсҳоро 

намегузорад. Зеро табиати ҳастии навъи якум ба он соҳибӣ 

кардани шахсҳоро манъ намекунад. Аз ин рӯ, чоҳҳои хурд, ки 

ҷамоат ба он эҳтиёҷ надошт, ба моликияти шахсӣ табдил ёфт. 

    Ғайр аз далелҳои навъи аввал, далелҳои дигар низ ҳаст, ки 

моликияти умумӣ будани ин навъро исбот мекунад. Пайғамбар (с) 

гуфтаанд:  

  " َسَبَق  ِمناى ُمَناُخ َمنْ  " 

"Мино манзили он касест, ки пештар омадааст".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Аҳмад ривоят кардаанд. Боз аз Пайғамбар 

(с) ривоят аст, ки эшон дар моликияти роҳи умумӣ шарик шудани 

мардумро тасдиқ кардаанд ва онро азхуд кардани шахсе ҷоиз нест. 

Мино макони маъруфест берун аз Маккаи мукаррама. Он 

маконест, ки ҳоҷиён баъд аз вуқуф дар Арафот ба он ҷо меоянд, то 

ки ибодатҳои муайяни ҳаҷро, монанди сангзанӣ, забҳи қурбониҳо 

ва шабгузаронӣ, адо намоянд. Манзили шахси пешрафта будани 

Мино маънои онро дорад, ки Мино мулки ҳамаи мусулмонон аст. 

Аз ин рӯ, ҳар кӣ ба ягон ҷойи Мино пештар ояд ва дар он ҷо 

манзил гирад, ҳамон ҷо аз они ӯст, зеро Мино дар байни 

мусулмонон муштарак аст. Он мулки касе нест, то мардумро ба он 

ҷо нагузорад. Роҳи умумӣ низ монанди ҳамин аст. Пайғамбар (с) 

тасдиқ кардаанд, ки мардум дар роҳи умумӣ шариканд ва ҳама 

ҳуқуқи гузаштанро дорад. Эшон аз роҳ гирифтани озорро садақа 

шумурданд. Дар ҳадис омадааст:  
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 "َُتِيُط اأْلََذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقة  "  

"Агар аз роҳ озорро дур кунӣ, садақа аст".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз тариқи Абӯҳурайра ривоят 

кардаанд. Пайғамбар (с) дар роҳҳо нишастанро низ манъ 

кардаанд. Бухорӣ ва Муслим аз тариқи Абӯсаиди Худрӣ ривоят 

кардаанд, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "إِيَّاُكْم َو الُْجلُوَس ِِف الطُّرَُقاِت "  

"Аз нишастан дар роҳҳо ҳуддорӣ кунед".  

Зеро дар роҳ нишастан ба гузаштани мардум мамониат ё тангӣ 

эҷод мекунад. 

    Касе, ки ба воқеи Мино ва воқеи роҳи умумӣ эътибор диҳад, 

мебинад, ки табиати таркибиаш соҳиб шудан ва моликияти хусусӣ 

кардани шахсро манъ мекунад. Ба Мино ҳоҷиён барои адо кардани 

баъзе маросимҳои ҳаҷ меоянд. Табиати сохташавии Мино, ки 

барои ҳамаи мусулмонон макони адои маросимҳои ҳаҷ мебошад, 

аз тарафи шахси муайян ё шахсони муайян хусусӣ гардонда 

шудани онро манъ мекунад. Арафот ва Муздалифа низ монанди 

Мино мебошад. Инчунин роҳи умумӣ аз они ҳама аст ва барои 

гузаштани ҳама омода шудааст. Аз ин рӯ, онро хусусӣ гардондани 

шахси муайян ё шахсони муайян ҷоиз нест. Ҳамин тариқ, далеле, 

ки дар хусуси Мино ва роҳ омадааст, ба ҳар чӣ, ки табиати 

сохташавиаш онро хусусӣ гардондани шахс ё шахсонро манъ 

мекунад, мувофиқ меояд ва ин чиз моликияти умумӣ ба шумор 

меравад. Бинобар ин, баҳрҳо, дарёҳо, кӯлҳо, халиҷҳо, гулӯгоҳҳо, 

каналҳои умумӣ, монанди канали Сувайс, майдонҳои умумӣ ва 

масҷидҳо моликияти умумии тамоми раият мебошад. 

    Қатораҳо, трамвайҳо, симчӯбҳои барқ, қубурҳои об ва қубурҳои 

партоб, ки аз роҳҳои умумӣ гузаштааст, ба ин навъи моликияти 

умумӣ шомил мешавад. Ҳамаи ин бо сабаби моликияти умумӣ 

будани роҳ моликияти умумӣ дониста мешавад. Моликияти шахсӣ 
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шудани ин чизҳо ҷоиз нест, зеро ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки чизеро аз 

моликияти умумӣ ба шакли доимӣ хусусӣ гардонад ё моликияти 

умумии мардумро печонад. Зеро Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "ًَل ِحَمى إًِلَّ لِلِه َو لِرَُسولِهِ "  

"Мамнӯъгоҳ танҳо аз они Аллоҳ ва Расулаш мебошад",  

яъне мамнӯъгоҳ танҳо аз они давлат аст. Маънои ҳадис ин аст, ки 

ҳеҷ кас наметавонад чизеро, ки аз они тамоми мардум аст, барои 

худ мамнӯъгоҳ кунад. Қатораҳо, трамвайҳо, симчӯбҳо, қубурҳои об 

ва қубурҳои партоб, бо сабаби он ки дар роҳи умумӣ ҷойгир 

шудааст ва як қисми роҳи умумиро ҳамеша банд мекунад, 

моликияти умумӣ дониста шудааст. Чизҳои мазкур хусусияти 

доимиро мегирад ва аз ҷумлаи чизҳои мамнӯъ ба ҳисоб меравад. 

Мамнӯъкунӣ танҳо ба давлат ҷоиз аст. Аз ин сабаб, чизҳои дар 

боло зикршуда моликияти умумӣ мебошад. 

    Навъи сеюми моликияти умумӣ 

    Ин навъ аз конҳои тамомнашаванда ва қатънашаванда иборат 

аст. Ба он конҳои калони миқдораш номаҳдуд дохил мешавад. 

Аммо конҳои хурди миқдораш маҳдуд метавонад моликияти 

шахсӣ бошад ва ба он шахсҳо соҳибӣ кунанд. Пайғамбар (с) ба 

Билол ибни Ҳориси Музанӣ аз тарафи Фаръи Ҳиҷоз конҳои 

қабилавиро доданд. Билол аз Пайғамбар (с) додани ин заминро 

пурсида буд ва Пайғамбар (с) онро ҷудо карда, ба Билол доданд. 

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Бинобар ин, конҳои тилло, 

нуқра ва ғайра, ки дар миқдори ками ғайритиҷоратӣ мавҷуд аст, 

моликияти фардӣ ба ҳисоб меравад ва ба он соҳибӣ кардани 

шахсҳо ҷоиз аст. Инчунин ҷоиз аст, ки давлат ба фардҳо аз ин 

конҳо ҷудо карда диҳад. Шахсҳо бояд панҷяки маъданҳоеро, ки аз 

ин конҳо мебароранд, хоҳ кам бошад, хоҳ зиёд ба байтулмол 

диҳанд. 

    Аммо конҳои калони миқдорашон номаҳдуд моликияти умумии 

ҳамаи мусулмонон мебошад. Онро хусусӣ гардонидани як ё якчанд 
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шахс ва дода шудани он ба як ё якчанд шахс ҷоиз нест. Инчунин 

ҷоиз нест, ки ба шахсҳо ё ширкатҳо барои истихроҷи он имтиёз 

дода шавад, балки ин конҳо ҳамчун моликияти умумии ҳамаи 

мусулмонон ва дар ҳоли муштарак дар байни онҳо боқӣ мемонад. 

Давлат ҳамчун намояндаи мусулмонон онро истихроҷ ва коркард 

мекунад, инчунин мефурӯшад ва пулашро ба байтулмоли 

мусулмонон мегузорад. Фарқ надорад, ки ин конҳо дар рӯи замин 

ҷойгир шудаанд, монанди намак ва сурма, ки бе машаққат ва 

душвории калон ба даст дароварда мешавад ё дар зери замин 

ҷойгир шудаанд, монанди тилло, нуқра, оҳан, мис, қӯрғошин, 

қалъагӣ, силитсӣ, уран, фосфор ва маъданҳои дигар, ки танҳо бо 

машаққат ва меҳнату душвориҳои калон ба даст дароварда 

мешавад. Инчунин фарқе надорад, ки он сахт аст, монанди тилло 

ва оҳан, ё моеъ, монанди нафт ва ё газ, монанди гази табиӣ. 

    Далели моликияти умумӣ будани ин конҳои калони 

миқдорашон номаҳдуд ҳадисест, ки Тирмизӣ аз Абяз ибни 

Ҳаммоли Мозинӣ ривоят кардааст: 

" َفاْسَتْقطََعُه الـمْلَح َفَقطََع لَُه، َفلـمـا أَْن َوَلَّ َقاَل َرُجل  ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّه َوَفَد إََِل َرُسوِل اللِه 

، َقاَل: َفانَْتَزَعُه ِمْنهُ  ـا َقطَْعَت لَُه الـمـاَء الِْعدَّ  "الـمْجلِِس: أَتَْدِرى َما َقطَْعَت لَُه؟ إَِّنَّ

"Ӯ аз Пайғамбар (с) додани кони намакро пурсид. Эшон ба ӯ ин 

конро ҷудо карда доданд. Вақте ки ӯ дур шуд, марде аз маҷлис 

гуфт: "Ё Расулаллоҳ, оё медонӣ, ки ба ӯ чиро додӣ? Ба ӯ оби 

тамомнашавандаро додӣ".  

Сипас Пайғамбар (с) аз ӯ конро бозпас гирифтанд. Вақте ки 

Пайғамбар (с) донистанд, ки ба Абяз ибни Ҳаммол кони намаки 

бисёру қатънашаванда додаанд, онро бозпас гирифтанд". Ин 

рафтори Пайғамбар далели он аст, ки кони тамомнашаванда, яъне 

кони бисёри миқдораш номаҳдуд ва қатънашаванда набояд ба 

шахсҳо чун мулки хусусӣ дода шавад. Зеро чунин кон мулки 

тамоми мусулмонон аст. Масъала танҳо ба намак хос нест, балки 

он ҳар гуна конро қатъи назар аз навъи он дарбар мегирад. Вале 

шарт аст, ки он монанди оби бепоён, яъне қатънашаванда бошад. 
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    Азбаски конҳои қатънашаванда моликияти умумии ҳамаи 

афроди раият аст, ҷоиз нест, ки давлат онро ба шахсҳо ё ширкатҳо 

диҳад ва ба шахсҳою ширкатҳо иҷозат диҳад, ки онро барои худ 

истихроҷ кунанд, балки давлатро воҷиб аст, ки ҳамчун ноиби 

мусулмонон ва сарпарасти корҳояшон ин маъданҳоро барорад. 

Ҳамаи чизҳое, ки давлат аз ин конҳо мебарорад, моликияти 

умумии ҳамаи афроди раият ба шумор меравад.  

    Барои кандани ин конҳо, махсусан конҳои зеризаминӣ: хоҳ моеъ 

бошад, хоҳ сахт асбобҳо ва корхонаҳо лозим аст. Давлат дар ҳама 

ҳолат ин конҳоро ҳамчун моликияти умумии мусулмонон кофта 

мебарорад. Давлат ё бо ёрии дастгоҳҳо ва корхонаҳои худ ва ё 

дастгоҳу корхонаҳои моликияти умумӣ бо истихроҷи конҳо 

машғул мешавад. 

    Агар давлат ин конҳоро бо воситаи асбобҳо ва корхонаҳои худ 

истихроҷ намояд, ҷоиз аст, ки ин корхонаҳо ва асбобҳо моликияти 

давлат бимонад, инчунин ҷоиз аст, ки давлат онро ба моликияти 

умумӣ табдил диҳад. Вале моликияти умумӣ шудани он беҳтар 

аст, то ҳукми моликияти конҳоро гирад, яъне вобаста ба 

моликияти маъданҳое, ки онро истихроҷ мекунад, ба моликияти 

умумӣ табдил меёбад. Ин ҳукм аз ҳаром будани истеҳсоли хамр ва 

моликияти корхонаи хамрбарорӣ дар вобастагӣ бо ҳаромии хамр 

гирифта шудааст. Дар ҳадисе, ки Анас ривоят кардааст, омадааст: 

  " : َعاِِصََها َوُمْعَتُِصََها ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل اللِه  ِِف الَْخْمرَِة َعَْشَةا " 

"Пайғамбар (с) бо сабаби хамр даҳ касро лаънат карданд: 

касеро, ки хамрро меафшурад ва касе, ки ба афшурдани хамр 

фармоиш медиҳад".  

Дар ҳадиси дигаре, ки аз Ибни Умар ривоят шудааст, омадааст:  

" ، لُِعَنِت الَْخْمرَُة َعََل َعْْشَِة ُوُجوٍه: لُِعَنْت ِلَعْيِنَها، َو َشاِرِبَها، َوَساِقيَها، َو بَائِِعَها، َو ُمْبَتاِعَها

َها، َو ُمْعَتُِصَِهاَو َعاِِصِ  " 
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"Хамр бинобар даҳ ҷиҳат лаънат карда шуд: "Хамр аз ҷиҳати 

хамр будан, нӯшандаи он, бодакаши он, фурӯшандаи он, 

харидори он, афшурандаи он ва афшуронандаи он... лаънат 

карда шуд".  

Ин ҳадисҳо афшурдан ва тайёр кардани хамрро ҳаром мекунад, 

ҳол он ки барои дигар чиз афшурдани ангур мубоҳ буда, танҳо 

барои тайёр кардани хамр афшурдани он ҳаром мебошад. Аз ин рӯ, 

истеҳсоли хамр ҳаром карда шуд ва вобаста ба ин соҳибӣ кардан 

ба корхонаи хамрбарорӣ низ ҳаром карда шуд. Аз ин сабаб, ҷоиз 

аст, ки дастгоҳу корхонаҳои давлат, ки барои кандани конҳои 

тамомнашаванда истифода мебарад, бо сабаби моликияти умумӣ 

будани маъданҳо ба моликияти умумӣ табдил ёбад. Дар ин ҳолат 

пули ин дастгоҳҳо ва корхонаҳо аз молҳои моликияти умумӣ 

маҳсуб меёбад. Инчунин ҷоиз аст, ки ин дастгоҳҳою корхонаҳо 

ҳамчун моликияти давлат бимонад, вале маҳсулоти моликияти 

умумӣ, ки онро истихроҷ мекунанд, бояд моликияти умумӣ бошад. 

Ин маҳсулот на дар бахши моликияти давлат, балки дар бахши 

моликияти умумӣ гузошта мешавад. 

    Бинобар ин, дастгоҳу корхонаҳое, ки конҳои тамомнашаванда ва 

нафт мебарорад, ҳам моликияти давлат ва ҳам моликияти умумӣ 

шуда метавонад. 

    Роҳи истифодабарии чизҳо ва даромадҳои моликияти умумӣ 

    Азбаски чизҳо ва даромадҳои моликияти умумӣ мулки ҳамаи 

мусулмонон ва дар байни онҳо муштарак аст, ҳар як фарди раият: 

хоҳ мард бошад, хоҳ зан, хоҳ хурд бошад, хоҳ калон, хоҳ солеҳ 

бошад, хоҳ табоҳкор ҳақ дорад, ки аз чизҳо ва даромадҳои 

моликияти умумӣ бархӯрдор шавад.  

    Чизҳои моликияти умумӣ аз ҷиҳати услуби бархӯрдоршавӣ 

баробар нест. Аз баъзеи он инсон метавонад бевосита ё бо воситаи 

асбобаш бо осонӣ истифода барад, вале баъзеи дигар бо осонӣ 

дастрас намешавад.  
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    Қисми якум монанди об, чарогоҳ, оташ, роҳҳои умумӣ, баҳрҳо, 

дарёҳо, кӯлҳо ва каналҳои калон аст. Шахс метавонад бевосита аз 

об, чарогоҳ ва оташ истифода барад, ба чоҳҳо, чашмаҳо ва дарёҳо 

омада, аз он нӯшад ва об гирифта, ба ҳайвону чорвои худ диҳад. 

Инчунин метавонад ба чарогоҳҳо омада, дар он ҳайвон ва чорвои 

худро чаронад, ба ҷойҳои ҳезумчинӣ омада, ҳезум ҷамъ кунад. 

    Ӯ метавонад барои обёрӣ кардани кишт ва дарахтонаш дар 

дарёҳои калон дастгоҳашро насб кунад, зеро дарёи калон ба ҳамаи 

мардумон мерасад ва насби дастгоҳҳои хусусӣ дар он ба ягон 

мусулмон зарар намерасонад. Инчунин ҳар як шахс метавонад аз 

роҳҳои умумӣ, баҳрҳо, дарёҳо ва каналҳои умумӣ, монанди канали 

Сувайс баҳра барад. Ӯ метавонад аз роҳи умумӣ худаш ё бо 

ҳайвони саворӣ ва мошинаш гузарад, ё аз баҳрҳо, дарёҳо ва 

каналҳои умумӣ бо киштиҳои хурду калони худ гузарад, зеро ин 

кори ӯ ба ягон мусулмон зарар намерасонад ва бо сабаби кушодии 

роҳи умумӣ, баҳрҳо, дарёҳо ва каналҳо ба ҳеҷ кас тангӣ намекунад. 

    Қисми дуюми моликияти умумӣ аз чизҳое иборат аст, ки аз он 

бевосита бархӯрдор шудан ғайриимкон буда, заҳмату машаққат ва 

истихроҷро талаб мекунад, монанди нафт, газ ва маъданҳо. 

Бинобар ин, давлат ҳамчун намояндаи мусулмонон ба он сарварӣ 

намуда, бо истихроҷи он машғул мешавад ва даромадҳои онро ба 

байтулмоли мусулмонон мегузорад. Танҳо халифа салоҳият дорад, 

ки маҳсулот ва даромадҳои ин қисмро мувофиқи иҷтиҳоди худ 

зимни аҳкоми шариат ва бо роҳе, ки манфиати мусулмононро 

амалӣ мегардонад, тақсим кунад. 

    Дар тақсими маҳсулот ва даромадҳои моликияти умумӣ халифа 

дар шакли зайл кор бурда метавонад: 

    Якум: Сарфу харҷ ба чизҳое, ки ба моликияти умумӣ тааллуқ 

дорад. Аз ин рӯ, ба чизҳои зерин сарф мешавад: 

    1. Девони моликияти умумӣ, бино, идора, қайднома, тадқиқотҳо 

ва кормандони он. 
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    2. Мутахассисон, мушовирон, олимон ва коргароне, ки дар роҳи 

тадқиқ, кашф, кофтуков, истихроҷу истеҳсол ва барои истифода 

шоям гардондани нафт, газ ва маъданҳо хизмат мекунанд, 

инчунин шахсоне, ки барои баровардан ва расондани об, истеҳсол 

ва интиқоли нерӯи барқ хизмат мекунанд. 

    3. Харидани дастгоҳҳо, корхонаҳо ва воситаҳои нақлиёт, ки 

барои баровардан ва тоза кардани нафту газ, барои истеҳсол, 

тозакунӣ ва қобили истифода гардондани маъданҳо лозим аст, 

инчунин ба дастгоҳҳою корхонаҳое, ки барои саноатикунонӣ ва 

истифодаи моликияти умумӣ лозим аст. 

    4. Асбобҳои оббарорӣ, обтозакунӣ ва қубурҳои об. 

    5. Асбобҳои истеҳсоли нерӯи барқ, нерӯгоҳҳо, симчӯбҳо ва 

симҳои барқ. 

    6. Қатораҳо ва трамвайҳо. 

    Ҳамаи ин харҷҳо ба моликияти умумӣ, идораи он ва 

баҳрабардорӣ аз он тааллуқ дорад. Аз ин рӯ, чунон ки ба 

закотҷамъкунандагон аз молҳои закот сарф мешавад, ба ин чизҳо 

низ аз даромадҳои моликияти умумӣ сарф мешавад. Аллоҳ Таоло 

мегӯяд:  

َدَقاُت  َا الصَّ  إَِّنَّ

"омилони садақот" [9:60].  

Аллоҳ ба омилони садақот бар ивази ҷамъи садақа ҳиссае аз он 

таъйин кард. 

    Дуюм: Тақсимкунӣ ба афроди раият, зеро онҳо соҳибони 

моликияти умумӣ ва даромадҳои он мебошанд. Дар ин тақсимот 

халифа бо услуби муайян маҳдуд намешавад. Аз ин рӯ, ӯ метавонад 

аз ҷузъҳои моликияти умумӣ, монанди об, нерӯи барқ, нафт ва газ 

ба онҳо миқдореро, ки барои истифодаи шахсӣ дар хонаҳояшон ва 

бозорҳояшон мӯҳтоҷанд, бепул тақсим кунад. Ӯ метавонад ин 

чизҳоро ба онҳо танҳо ба арзиши харҷҳо ё бо нархи бозор 
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фурӯшад. Инчунин метавонад ба онҳо аз фоидаҳои моликияти 

умумӣ тақсим кунад. Дар ҳамаи ин корҳо халифа роҳеро, ки ба 

некӣ ва манфиати мусулмонон мепиндорад, пеш мегирад. 

    Сеюм: Имрӯз бо сабаби вусъат ёфтани масъулиятҳои давлат ва 

афзудани харҷи он харҷҳои давлат хеле калон ва аз ҳад зиёд 

гаштааст, даромадҳои умумии байтулмол, аз қабили файъ, ҷизя, 

хироҷ, ушр ва хумс, монанди замони Пайғамбар (с), хулафои баъд 

аз эшон, умавиҳо, аббосиҳо ва ҳатто усмониҳо барои пӯшондани 

харҷҳои давлат кифоя намекунад. Зеро шаклу воситаҳои мадании 

ҳаёт, махсусан аслиҳаи ҳарбӣ пешравии бузургро ноил гардид ва 

дар сурати мудҳиш тараққӣ кард, ки ин дар навбати худ харҷҳои 

бештарро талаб мекунад. Бинобар ин, давлат бояд як манбаи 

дигаре дошта бошад, ки дар ҳолати мавҷуд будан ва мавҷуд 

набудани мол бо воситаи он сарфу харҷҳои воҷиби байтулмолро 

пӯшонад. Зеро ҳангоми мавҷуд набудани мол дар байтулмол 

воҷибии харҷҳои он ба дӯши мусулмонон мегузарад. Харҷи 

девонҳо ва идораҳои давлат, таъвизи ҳокимон, ризқу рӯзии 

сарбозон, музди кормандон, харҷҳои таъминоти об, сохтани роҳҳо, 

мактабҳо, донишгоҳҳо, масҷидҳо ва шифохонаҳо, ки аз чизҳои 

зарурӣ ҳисоб ёфта, уммат ба он ниёз дорад ва аз мавҷуд набудани 

он ба Уммат зарар мерасад, ба ин шомил мешавад. Инчунин сарфу 

харҷи фақирон, мискинон, мусофирон, ятимон, беваҳо ва 

пиронсолони мӯҳтоҷ, харҷи фарзи ҷиҳод, сафарбаркунии артиши 

тавоно, таъмини саноати вазнин барои истеҳсоли аслиҳаи ҳастаӣ 

ва ғайриҳастаии пешрафта, ки ҷиҳод онро талаб мекунад, монанди 

мушакҳо, тайёраҳо, танкҳо, тӯпҳо, киштиҳо ва ғайра, ба ин шомил 

мешавад. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

ٍة وَ  ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ واْ َلُهم مَّ بَاِط الَْخْيِل تُرِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُمْ َوأَِعدُّ ِمن رِّ  

"Дар баробари онҳо то метавонед нерӯ ва аспони саворӣ 

омода кунед, то душманони Аллоҳ ва душманони худ ва ғайри 

онҳоро, ки шумо намешиносед ва Аллоҳ мешиносад, 

битарсонед" [8:60]. 
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    Ҳамаи ин ҷиҳатҳо барои харҷ манбаъҳои калонро талаб мекунад. 

Халифа барои пӯшондани харҷи ин ҷиҳатҳо ҷуз чизҳое, ки гоҳо аз 

фатҳҳо меояд, танҳо се роҳ дорад: 

    1) аз давлатҳои аҷнабӣ ва созмонҳои молиявии байналхалқӣ 

қарз мегирад; 

    2) баъзе чизҳоро аз моликияти умумӣ, чун нафт, газ ва 

маъданҳо, мамнӯъ мекунад; 

    3) ба уммат андоз мебандад. 

    Қарзгирӣ аз давлатҳои аҷнабӣ 

    Қарз гирифтан аз давлатҳои аҷнабӣ ва созмонҳои молиявии 

байналхалқӣ шаръан ҷоиз нест, зеро қарзҳои онҳо фақат бо 

фоизҳои рибоӣ ва шартҳо дода мешавад. Рибо хоҳ барои шахсҳо 

бошад, хоҳ барои давлат шаръан ҳаром аст. Шартҳо давлатҳо ва 

созмонҳои қарздиҳандаро аз болои мусулмонон ҳукмрон 

мегардонад ва иродаю тасарруфоти мусулмононро ба иродаи 

давлатҳо ва созмонҳои қарздиҳанда вобаста мекунад, ки ин низ 

шаръан ҷоиз нест. Қарзҳои байналхалқӣ бар сари кишварҳои 

исломӣ яке аз хатарноктарин мусибатҳо ва сабабҳои ҳукмрон 

шудани кофирон аз болои кишварҳои мусулмонон гардид. Уммат 

аз бадбахтиҳои ин қарзҳо ранҷ мекашад. Аз ин рӯ, ҷоиз нест, ки 

халифа барои пӯшондани харҷи ин ҷиҳатҳо ба қарзҳои 

байналхалқӣ муроҷиат намояд. 

    Мамнӯъ кардани баъзе чизҳо аз моликияти умумӣ 

    Мамнӯъ кардани баъзе чизҳои моликияти умумӣ, монанди нафт, 

газ ва маъданҳо, чунин аст, ки халифа чоҳҳои муайяни нафту газ 

ва конҳои муайяни маъданҳоеро, чун фосфат, тилло ва мис, ба 

мамнӯъгоҳ табдил дода, даромадҳои онро барои сарфу харҷ ба 

ҷиҳатҳои дар боло зикршуда ҷудо мекунад. Чунин нигаҳдорӣ 

шаръан ҷоиз аст. Ин кор барои таъмини харҷи лозимии ин 

ҷиҳатҳо роҳи судманд мебошад. Халифа ин корро бар асоси 

далелҳои зерин анҷом медиҳад: 
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    1. Пайғамбар (с) ва хулафои баъд аз эшон маконҳои муайянеро 

аз моликияти умумӣ ба мамнӯъгоҳ табдил додаанд. Абӯдовуд аз 

Ибни Аббос ва ӯ аз Саъб ибни Ҷусома ривоят кардааст, ки 

Пайғамбар гуфтаанд: 

 "ًَل ِحَمى إًِلَّ لِلِه َو لِرَُسولِهِ "

"Мамнӯъгоҳ кардан танҳо ҳаққи Аллоҳ ва Расулаш мебошад",  

яъне танҳо давлат мамнӯъгоҳ карда метавонад. Ин монанди 

мамнӯъгоҳ карда шудани маконе барои ҷиҳод, фақирон, бенавоён 

ва манфиати ҳамаи мусулмонон аз тарафи Аллоҳ ва Расулаш аст, 

на монанди мамнӯъгоҳ карда шудани маконе аз тарафи марди 

тавоно аз мардум дар ҷоҳилият. Аз Нофеъ Ибни Умар ривоят аст: 

" ٌ  ِبالـمِديَنةِ  -َحَمى النَِّقيعَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَِّبيَّ  لَِخْيِل الـمْسِلِميَ  -َوُهَو َمْوِضع  َمْعُرو " 

"Пайғамбар (с) Нақеъро, ки макони машҳур дар Мадина буд, 

барои аспҳои мусулмонон мамнӯъгоҳ карданд".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Инчунин Абӯбакр Рабзаро 

барои шутурҳои закот мамнӯъгоҳ карда, ба он ҷо мавлояш 

Абӯсаломаро омил таъйин кард. Умар низ Шараф ва Рабзаро 

мамнӯъгоҳ карда, онро ба мавлояш Ҳунай супурд. 

    Чунин мамнӯъгоҳкунӣ ба чарогоҳҳо ва марғзорҳо, ки моликияти 

умумӣ ба шумор меравад, тааллуқ дошт. Масалан, Нақеъ, ки 

Пайғамбар (с) онро мамнӯъгоҳ карданд, берун аз Мадина воқеъ 

буд ва дар он ҷо об ҷамъ мешуд. Чун об хушк мешуд, алаф 

месабзид, яъне он моликияти умумии ҳамаи мусулмонон буд. 

Абӯубайда пас аз ривояти ҳадиси зерин: 

 "ًَل ِحَمى إًِلَّ لِلِه َو لِرَُسولِهِ "

"Мамнӯъгоҳ кардан танҳо ҳаққи Аллоҳ ва Расулаш мебошад",  

дар баёни мамнӯъгоҳ гуфтааст: "Шарҳи мамнӯъгоҳи манъшуда, ба 

андешаи мо, валлоҳу аълам, мамнӯъгоҳ кардани чизҳоест, ки 
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Пайғамбар (с) мардумро дар он шарик кардаанд, яъне об, чарогоҳ 

ва оташ". 

    Пайғамбар (с), Абӯбакр ва Умар маконҳоеро, ки ба мамнӯъгоҳ 

табдил доданд, барои аспҳое, ки дар роҳи Аллоҳ ба ҷиҳод бурда 

мешавад ва шутуру чорвоҳои садақот хос гардонда буданд. Онҳо 

дигаронро аз чорвочаронӣ дар он манъ карданд. Абӯубайд аз 

Омир ибни Абдуллоҳ ибни Зубайр ва ӯ аз падараш ривоят 

кардааст: "Аъробие ба назди Умар ибни Хаттоб омад ва гуфт: "Эй 

амири мӯъминон, мо барои кишварамон дар ҷоҳилият ҷангидем 

ва дар ин ҷо ба Ислом даромадем, чаро онро ба мамнӯъгоҳ табдил 

медиҳӣ?" Умар хомӯш шуд ва уф кашида, мӯйлабашро метофт (чун 

аз коре душворӣ кашад, мӯйлабашро тофта, уф мекашид). Вақте ки 

аъробӣ ӯро дар ин ҳолат дид, суханашро такрор кард. Он гоҳ Умар 

гуфт: "Мол моли Аллоҳ аст, бандагон бандагони Аллоҳанд. Қасам 

ба Аллоҳ, ки агар чизҳои дар роҳи Аллоҳ истифодашаванда 

намебуд, ваҷаберо аз замин мамнӯъгоҳ намекардам". Аз Аслам 

ривоят аст: "Шунидам, ки Умар ибни Хаттоб ба Ҳунай, ки ӯро ба 

мамнӯъгоҳи Рабза нигаҳбон таъйин кард, гуфтааст: "Эй Ҳунай, аз 

мардум худдорӣ кун ва аз дуои мазлум битарс, зеро он мустаҷоб 

аст. Соҳиби шутурҳо ва гӯсфандони андакро иҷозат деҳ. Чорвои 

Ибни Аффон ва Ибни Авфро ба ман гузор. Зеро агар чорвои ин ду 

нафар ҳалок гардад, ба хурмозорҳо ва киштзорҳо бармегарданд. 

Вале агар чорвои ин бенаво ҳалок гардад, бо нидои "эй амири 

мӯъминон" меояд. Оё ба ман алаф сабуктар аст ё ҷубронпардозӣ аз 

тиллою нуқра? Ин ҷо замини онҳост. Дар ҷоҳилият барои ин 

замин ҷанг карданд ва дар он мусулмон шуданд. Онҳо 

мепиндоранд, ки мо ба онҳо зулм мекунем. Агар чорвои дар роҳи 

Аллоҳ ба ҷиҳод бурдашаванда намебуд, аз кишвари онҳо чизеро 

ҳаргиз ба онҳо манъ намекардам". Ин асарро Абӯубайд ривоят 

кардааст. 

    Ин ҳадисҳо ва асарҳо ошкоро нишон медиҳад, ки давлат 

метавонад аз моликияти умумӣ чизҳоеро, ки барои ҷиҳод зарур 
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аст ва ба ҷиҳоду дигар манфиатҳои мусулмонон тааллуқ дорад, 

ҳарчанд бисёр бошад, мамнӯъгоҳ кунад. 

    2. Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло ба ҳамаи мусулмонон: сарватманду 

камбағал ҷиҳодро фарз кардааст ва ҷиҳод карданро бо молу ҷон ба 

онҳо фарз гардонд. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

َعُه َجاَهُدواْ ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم َوأُْولَـِئَك لَُهُم الَْخْْيَاُت لَـِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ مَ 

 َوأُْولَـِئَك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 

"Вале пайғамбар ва касоне, ки бо ӯ имон овардаанд, бо молу 

ҷони худ дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод карданд. Некиҳо азони онҳост ва 

инон наҷотёфтагон!" [9:88]. 

 إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل الّلِه 

"Онон, ки имон овардаанд ва муҳоҷират кардаанд ва бо молу 

ҷони хеш дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод кардаанд" [8:72]. 

َا الُْمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم يَرْتَابُوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِِف  إَِّنَّ

اِدُقونَ   َسِبيِل اللَِّه أُْولَِئَك ُهُم الصَّ

"Ҳароина мӯъминон касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳу 

пайғамбараш имон овардаанд ва дигар шак наовардаанд ва бо 

молу ҷони худ дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод кардаанд. Инон 

ростгӯёнанд" [49:15]. 

 َوَقاتِلُواْ ِِف َسِبيِل اللّهِ 

"Дар роҳи Аллоҳ биҷангед" [2:190]. 

 َقاتِلُواْ الَِّذيَن ًلَ ُيْؤِمُنوَن ِباللِّه َوًلَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر 

"Бо онон, ки ба Аллоҳ ва ба рӯзи охират имон намеоранд, 

биҷангед" [9:29]. 
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 َوَقاتِلُواْ اْلُمْْشِِكَي كَآفَّةا كَََم يَُقاتِلُونَكُْم كَآفَّةا 

"Бо ҳамаи мушрикон биҷангед, чунонки ҳамаи онҳо бо шумо 

меҷанганд" [9:36].  

    Ҳамаи ин оятҳо кушоду равшан нишон медиҳад, ки ҷангидан бо 

ҷону мол ба мусулмонон воҷиб аст. Мусулмонони замони 

Пайғамбар (с) ва хулафои эшон бо молу ҷонҳояшон ба ҷиҳод 

мебаромаданд. Онҳо таҷҳизонидани давлатро мунтазир нашуда, 

худашонро бо аслиҳа, асп, шутур ва хӯрокворие, ки дар ҷиҳод 

барояшон лозим мешуд, омода мекарданд. Зеро ин корҳоро Аллоҳ 

барояшон фарз кардааст.  

    Бинобар ин, агар дар байтулмол моли барои ҷиҳод 

кифоякунанда мавҷуд набошад, воҷибии сарфи мол ба ҷиҳод ва 

чизҳои дар он лозимӣ ба мусулмонон мегузарад. Халифа 

метавонад моли лозимиро аз мусулмонон ҷамъ кунад ё ба ҷойи 

ҷамъоварӣ аз мусулмонон онро аз даромадҳои моликияти умумӣ, 

ки мулки мусулмонон аст, гирад. Масалан, чизҳоеро, ки ин харҷро 

мепӯшонад, ба мамнӯъгоҳ табдил медиҳад.  

    3. Умар ибни Хаттоб напазируфт, ки замини Ироқ, Шом ва 

Мисрро ба касоне, ки ин кишварҳоро бо шамшерҳояшон фатҳ 

кардаанд, тақсим кунад. Ҳол он ки онҳо тақсим кардани ин 

заминҳоро аз ӯ талаб карданд. Тавре ки маълум аст, Умар 

медонист, ки онҳо ин заминҳоро бо шамшерҳояшон фатҳ кардаанд 

ва ин ҷойҳо ба ғанимати онҳо табдил ёфтааст. Инчунин медонист, 

ки ғанимат ба ғаниматгирифтагон тақсим карда мешавад ва чаҳор 

ҳиссаи он аз панҷ аз они ҷанговарони дар ҷанг ширкатварзида 

мебошад. Ӯ медонист, ки Пайғамбар (с) замини Хайбарро ба 

ҷанговарони дар ҷанг иштироккарда тақсим кардаанд. Бо вуҷуди 

ин, бинобар фаҳмиши худ аз оёти файъ, ба ҷанговарон тақсим 

кардани онро напазируфт. Зеро ӯ медонист, ки манбаи доимӣ ва 

устувори даромад лозим аст, то аз он ҳадияҳо дода шавад, ба 

манфиатҳои давлат, артиш, марзҳо, камбағалон, бенавоён, ятимон, 

беваҳо, инчунин касоне, ки ба мусулмонон хизмат мерасонанд, 
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мол сарф шавад. Ин чиз аз гуфтугӯи ӯ бо нафароне, ки тақсим 

кардани заминро талаб карданд ва аз далеловарии ӯ ба ансориёне, 

ки барои машварат гирд овард, ошкоро аён мегардад. Ӯ аз ҷумла 

гуфт: "Пас, аҳволи мусулмонони оянда чӣ мешавад, зеро онҳо 

мебинанд, ки заминҳо ва соҳибони кофираш тақсим шуда, аз 

падарон мерос мондааст ва азхуд шудааст? Ин фикри дуруст нест". 

Ӯ боз гуфт: "Агар замини Ироқро бо кофиронаш ва замини Шомро 

низ бо кофиронаш тақсим кунам, сарҳадҳо бо чӣ посбонӣ карда 

мешавад, аҳволи фарзандону бевазанони ин шаҳр ва шаҳрҳои 

дигари Шому Ироқ чӣ мешавад?" Ӯ ба ансориён гуфт: "Ман ба 

андешае омадам, ки заминҳоро дар дасти соҳибони кофираш 

вогузорам, ба онҳо барои ин замин хироҷ ва барои худашон ҷизя 

бандам, то онро пардозанд. Ин хироҷу ҷизя барои ҳамаи 

мусулмонон, ҷанговарону фарзандони онҳо ва наслҳои оянда 

файъ мешавад. Оё ин марзҳоро мебинед? Барои он одамоне 

лозиманд, ки посбонӣ кунанд. Оё ин шаҳрҳои калонро, монанди 

Шом, Ҷазира, Кӯфа, Басра ва Миср, мебинед? Бояд ин ҳама бо 

лашкар пур карда шавад ва ба лашкарон музд дода шавад. Агар 

заминҳо ва кофирон тақсим карда шавад, ба онҳо аз куҷо музд 

дода мешавад?" Ин асарро Абӯюсуф дар "Хироҷ" овардааст. 

    Ин сӯҳбат ва ин ҳуҷҷатҳо маълум месозад, ки Умар ногузирии 

мавҷудияти манбаи доимӣ ва устувори даромадро, ки бояд аз он 

ба ҷиҳод ва ҷиҳатҳои бар дӯши давлат воҷиб сарф мешуд, идрок 

мекард. Аз ин рӯ, ба андешае омад, ки ин заминҳои фатҳшудаи 

Ироқ, Шом ва Миср манбаи мазкур гардад. Бинобар ин, заминро ба 

фотеҳон, ки андаки мусулмонон буданд, тақсим накарда, дар 

дасти соҳибонаш бар ивази хироҷе, ки мепардозанд, гузошт, то ин 

хироҷ ба манфиати ҳамаи мусулмонон сарф шавад.  

    Аз ин хулоса кардан мумкин аст, ки халифа метавонад ба тариқи 

авло аз мулки ҳамаи мусулмонон, ки моликияти умумӣ ба шумор 

меравад, ягон чизро ба мамнӯъгоҳ табдил диҳад ва аз он ба 

ҷиҳатҳое, ки дар ҳолати кифоя накардани моли байтулмоли 
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мусулмонон сарфи он бар дӯши мусулмонон воҷиб мегардад, сарф 

намояд.  
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МОЛИКИЯТИ ДАВЛАТ, АЗ ҚАБИЛИ ЗАМИНҲО, 

БИНОҲО, ЛАВОЗИМОТ ВА ДАРОМАДҲОИ ИН 

ҲАМА 

     

 

 

 

 

Ҳар як замин ва биное, ки ҳаққи ҳамаи мусулмонон аст, вале ба 

моликияти умумӣ дохил намешавад, моликияти давлат мебошад. 

Моликияти давлат чизҳоест, ки моликияти фардӣ буданро 

мепазирад, монанди замин, бино ва ашёи манқула. Вале тадбиру 

назорат ва тасарруфи он, бо сабаби он ки ҳаққи ҳамаи мусулмонон 

ба ин чизҳо вобаста мебошад, ба халифа супорида мешавад, зеро ӯ 

дар тасарруфи ҳар чӣ, ки ба ҳаққи оммаи мусулмонон тааллуқ 

дорад, соҳиби салоҳият мебошад. Азбаски ин чизҳо аз моликияти 

умумӣ нест, халифа ҳам асл ва ҳам манфиати онро ба шахсҳо дода 

метавонад. Вале ӯ асли моликияти умумиро ба ҳеҷ кас: чи шахс ва 

чи ҷамоат дода наметавонад. Аз ин рӯ, ин чизҳо мулки давлат 

маҳсуб меёбад, зеро давлат ҳуқуқи тасарруфи онро дорад, ки ин 

айнан маънои моликият аст. 

    Ҳарчанд идораи моликияти умумӣ ва моликияти давлат дар 

дасти давлат аст, ин ду моликият аз якдигар фарқ мекунад. Ҳама 

чизҳоеро, ки ба моликияти умумӣ дохил мешавад, монанди нафт, 

газ, конҳои тамомнашаванда, баҳрҳо, дарёҳо, чашмаҳо, майдонҳо, 

чарогоҳҳо ва масҷидҳо, халифа ба ҳеҷ кас: чи шахс ва чи ҷамоат 

дода наметавонад, зеро ин чизҳо мулки тамоми мусулмонон ба 

шумор меравад. Халифа бояд мувофиқи иҷтиҳоди худ дар 

сарпарастии корҳо ва амалигардонии манфиатҳои мардум чораи 
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муайяне андешад, ки ҳамаи онҳоро аз ин моликият бархӯрдор 

мекунад.  

    Аммо халифа метавонад аслу манфиат ё танҳо манфиати замину 

биноҳоеро, ки ба моликияти давлат дохил мешавад, ба шахсҳо 

диҳад ва ё ба обод кардан ва азхуд кардани он рухсат диҳад. 

Халифа дар ин бора бо назардошти манфиат ва беҳбуди 

мусулмонон кор мебарад.  

    Навъҳои моликияти давлат 

    1. Саҳроҳо, кӯҳҳо, соҳилҳои баҳрҳо ва заминҳои нокорами 

бесоҳиб, ки давлат онро бо роҳи шаръӣ азхуд кардааст. 

    Ҳар гуна саҳро, кӯҳ, баландӣ, водӣ, соҳили баҳр ё замини 

нокорам, новобаста ба он ки аз замонҳои қадим буда, мутлақо 

киштукор нашуда бошад ё пештар киштукор шуда, сипас бо 

азбайнравии аҳолиаш ба замини нокорам табдил ёфтааст ва 

давлат онро азхуд кардааст, аз они давлат мебошад. Ҳамаи ин 

заминҳо, ки аз саҳроҳо, кӯҳҳо, соҳилҳо ва заминҳои нокорам 

иборат аст, моликияти давлат ба шумор меравад. Халифа дар он 

мувофиқи раъй ва иҷтиҳоди худ бо назардошти манфиати 

мусулмонон кор мебарад. Халифа метавонад аз ин заминҳо ҷудо 

карда диҳад, инчунин метавонад ба ободкунӣ ва печондани он 

рухсат диҳад. Абӯубайд аз Билол ибни Ҳориси Музанӣ ривоят 

кардааст: 

" أَْقطََعُه الَْعِقيَق أَْجَمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللِه  " 

"Пайғамбар (с) ба ӯ ҳамаи Ақиқро ҷудо карда доданд".  

Дар ривояти дигар омадааст: 

" ْخرِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الرَُّسوَل  أَْقطََع ِبًَلَل بَْن الَْحارِِث الـمَزِِنَّ َما بَْيَ الَْبْحِر َو الصَّ " 

"Пайғамбар (с) ба Билол ибни Ҳориси Музанӣ мобайни баҳр ва 

харсангро ҷудо карда доданд".  

Амр ибни Шуайб аз падараш ривоят кардааст: 
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" ا ِمْن مُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْقطََع َرُسوُل اللِه  َزيَْنَة أَْو ُجَهْيَنةَ أُنَاسا " 

"Пайғамбар (с) ба мардуми Музайна ё Ҷуҳайна замин ҷудо 

карда доданд".  

Аз Адӣ ибни Ҳотам ривоят аст: 

" ا ِبالَْيمـاَمةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللِه  َقطََع ُفرَاَت ْبَن َحيَّاَن اْلَعَجَِلَّ أَْرضا " 

"Пайғамбар (с) ба Фурот ибни Ҳайёни Аҷалӣ аз Ямома 

заминеро ҷудо карда доданд".  

Тирмизӣ аз Абяз ибни Ҳаммоли Мозинӣ ривоят кардааст: 

" َفاْسَتْقطََعُه الـمْلَح َفَقطََع لَُه، َفلـمـا أَْن َوَلَّ َقاَل َرُجل  ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّه َوَفَد إََِل َرُسوِل اللِه 

، َقاَل: َفانَْتَزَعُه ِمْنهُ  ـا َقطَْعَت لَُه الـمـاَء الِْعدَّ  "الـمْجلِِس: أَتَْدِرى َما َقطَْعَت لَُه؟ إَِّنَّ

"Ӯ аз Пайғамбар (с) ба ӯ додани кони намакро пурсид. Он кас ба 

ӯ конро ҷудо карда доданд. Вақте ки ӯ дур шуд, марде аз 

маҷлис гуфт: "Ё Расулаллоҳ, оё медонӣ, ки ба ӯ чиро додӣ? Ба ӯ 

оби тамомнашавандаро додӣ". Сипас Расул (с) аз ӯ конро 

бозпас гирифтанд".  

Аз Амр ибни Динор ривоят аст: 

" ِديَنَة أَْقطََع أَبَابَكٍْر، َو أَْقطََع ُعَمرَ الـم ملسو هيلع هللا ىلصلـمـا َقِدَم َرُسُول اللِه  " 

"Вақте ки Пайғамбар (с) ба Мадина омаданд, ба Абӯбакр ва 

Умар замин ҷудо карда доданд".  

" ، َفَقْد أَْقَطَعُه َركَْض َفرَِسِه ِِف َموَ  ا َواِسَعةا اَم أَْرضا بَْْيَ بَْن الَْعوَّ اِت كَمـا أَْقطََع الرَُّسوُل الزُّ

ا ِفيَها َشَجر  َو نَْخل    "النَِّقيعِ، َو أَْقطََعُه أَْرضا

"Пайғамбар (с) ба Зубайр ибни Аввом низ замини васеъро ҷудо 

карда доданд: заминеро аз замини нокорами Нақеъ, ки аспаш 

бо як дав мерасид, ҷудо карда доданд. Боз заминеро, ки дар он 

дарахтзору хурмозор буд, ҷудо карда доданд".  

Ин ҳадисҳоро Абӯюсуф ва Абӯдовуд ривоят кардаанд. 
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    Ин ҳадисҳо баён мекунад, ки Пайғамбар (с) ба Абӯбакр, Умар, 

Зубайр, Билоли Музанӣ, Абяз ибни Ҳаммол, Фурот ибни Ҳайён, 

музайниҳо ё ҷуҳайниҳо ва дигарон замин ҷудо карда додаанд. Ин 

далолат мекунад, ки саҳроҳо, кӯҳҳо, водиҳо ва заминҳои бесоҳиби 

нокорам, агар аз ҷониби давлат соҳибӣ карда шавад, ба моликияти 

давлат табдил меёбад. Дар ин заминҳо халифа бо роҳе, ки барои 

мусулмонон манфиатовар меҳисобад, кор мебарад. Тасарруфи 

Пайғамбар (с) дар ин заминҳо, ки бо мерос ё фатҳ ба мулки 

хусусиашон табдил наёфтааст ва бахшиши он ба ашхос аз тарафи 

эшон кушоду равшан далолат мекунад, ки ин заминҳо бо сабаби 

азхудкунии давлат ба мулки давлат табдил меёбад. Агар он мулки 

давлат намебуд, он кас ба ин заминҳо фармонравоӣ намекарданд 

ва аз он ба ҳеҷ кас намедоданд, зеро ҳеҷ яки ин заминҳо мулки 

хусусии он кас набуд.  

    Мулки Аллоҳ ва Расул маънои мулки давлатро дорад. Ба ин 

заминҳо молик будани Пайғамбар (с) ба он кас дар ин чизҳо 

ҳуқуқи фармонравоӣ ва тасарруфро медиҳад. Ҳуқуқи 

фармонравоӣ ва тасарруф баъд аз Пайғамбар (с) ба хулафо 

гузаштааст. Аз ин рӯ, Абӯбакр, Умар, Усмон, Алӣ ва хулафои 

минбаъда монанди Пайғамбар (с) ба мардум замин доданд. Онҳо 

чунин фаҳмиданд, ки саҳроҳо, кӯҳҳо ва заминҳои нокорам бо 

соҳибӣ кардани давлат ба мулки давлат табдил меёбад ва онҳо 

дар он фармонраво ва дар тасарруфи он соҳиби салоҳият 

мебошанд. Саҳобагон ва мусулмонон низ чунин фаҳмиданд, ки дар 

ин саҳроҳо, кӯҳҳо ва заминҳои нокорам ҳамаи мусулмонон ҳақ 

доранд, агар давлат онро бо роҳи шаръӣ азхуд кунад, ба 

моликияти давлат табдил меёбад, Пайғамбар (с) ва хулафои баъд 

аз эшон салоҳият доранд, ки онро идора ва нигоҳубин кунанд, ба 

касе диҳанд, барои ободкунӣ ва киштукори он рухсат диҳанд. Аз 

ин рӯ, Зубайр ибни Аввом, Абяз ибни Ҳаммол, Билол ибни Ҳориси 

Музанӣ, Абӯсаълабаи Хашанӣ, Тамими Дорӣ ва дигарон аз 

Пайғамбар (с) пурсиданд, ки ба онҳо замин ҷудо карда диҳанд. 

Инчунин Нофеъ Абӯабдуллоҳ, ки аз қабилаи Сақифи аҳли Басра 

буд, аз Умар ибни Хаттоб дархост намуд, ки барояш аз Басра 
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заминеро, ки аз замини хироҷ набуд ва ба ҳеҷ як мусулмонон 

зарар намерасонд, ҷудо карда диҳад, то дар он барои аспаш 

юнучқа корад. Касир ибни Абдуллоҳ аз падараш, ӯ аз бобояш 

ривоят кардааст: "Мо соли ҳабдаҳум ҳамроҳи Умар ибни Хаттоб ба 

умра омадем. Дар роҳ ба ӯ соҳибони обҳо гуфтанд, ки миёни Макка 

ва Мадина дар маконе, ки қаблан хона набуд, хонаҳо сохтан 

мехоҳанд. Ӯ ба онҳо рухсат дод ва шарт кард, ки роҳгузар ба об ва 

соя ҳақ дорад". Абӯбакр ибни Абдуллоҳ ибни Абӯмарям аз Атия 

ибни Қайс ривоят кардааст: "Мардум аз Умар ибни Хаттоб аз 

заминҳои Анзар – Кайсони Димишқ, барои аспхона замин 

пурсиданд". Ин асарро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз ин ҳама 

равшан мегардад, ки саҳроҳо, кӯҳҳо ва заминҳои нокорам, агар 

давлат онро азхуд кунад, ба мулки давлат табдил меёбад. Халифа 

дар он мувофиқи иҷтиҳоди худ бо назардошти салоҳу манфиати 

мусулмонон кор бурда, онро ба касе медиҳад, обод мекунад, 

мефурӯшад, ба иҷора медиҳад, сармоягузорӣ мекунад, ба 

мамнӯъгоҳ табдил медиҳад ё ягон тасарруфи дигар мекунад. 

    2. Рӯдхонаҳо 

    Рӯдхонаҳо заминҳои пастест, ки об зер мекунад, монанди 

рӯдхонаҳои миёни Кӯфа ва Басра, ки онро обҳои Даҷла ва Фурот 

зер кардааст, зеро як қисми бандҳое, ки маҷрои ин ду дарёро 

мепечонд, вайрон шуд. Дар натиҷа обҳо аз ҷойҳои вайроншуда 

гузашта, ин заминҳоро зер кард ва барои киштукор ношоям 

гардонд. Ҳол он ки ҷойҳои мазкур аз боғҳо, киштзорҳо ва 

истиқоматгоҳҳо иборат буд. Рӯдхонаҳои мазкур дар замони Қубод 

ибни Фирӯз ба вуҷуд омад. Минбаъд бисёр ва васеъ гашт, зеро бо 

сабаби ҷанги мусулмонон бо форсҳо ба он эътибор надоданд. Дар 

охир масоҳати он ба сӣ дар сӣ фарсах, яъне 27225 км мураббаъ 

расид. Як фарсах тақрибан ба 5.5 км баробар аст. Ин гуна заминҳо, 

ки об зер карда, бо сабаби обзеркунӣ барои киштукор ношоям 

гашт, ҳарчанд дар гузашта бо бунёдкорӣ киштукор обод буд, 

ҳукми заминҳои нокорамро мегирад ва азбаски мулки ҳеҷ кас 

нест, мулки байтулмол ва мулки давлат ба шумор меравад. 
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Буттазорҳо, ҷангалзорҳо, заминҳои шӯрхок ва ботлоқзорҳо низ ба 

рӯдхонаҳо шомил мешавад, зеро он низ монанди рӯдхонаҳо буда, 

ҳукми онро мегирад. 

    3. Заминҳои бесоҳиб 

    Замини бесоҳиб ҳар як замини фатҳшуда аст, ки халифа ба 

байтулмол ҳамроҳ кардани онро қарор мекунад. Он дар асл мулки 

шахсе буд ва баъд аз рафтани соҳибаш бесоҳиб мондааст, ё мулки 

давлати фатҳшуда, ҳокимон, фармондеҳон ва ё шахсоне буд, ки 

дар ҷанг кушта шудаанд ва ё аз ҷанг гурехта, заминро 

вогузоштанд. 

    Аввалин шахсе, ки заминҳои бесоҳибро ҷудо карда, аз они 

байтулмол гардондааст, Умар ибни Хаттоб мебошад. Абӯюсуф 

гуфтааст: "Ба ман ғуломи Абдуллоҳ ибни Абӯҳарра Абдуллоҳ ибни 

Валид гуфт: "Умар ибни Хаттоб аз аҳолии Савод заминҳои даҳ 

тоифаро замини бесоҳиб шумурд: замини шахсе, ки дар ҷанг 

кушта шудааст; замини шахсе, ки гурехтааст; тамоми заминҳои 

Хусрав; ҳар замине, ки ба яке аз аҳли оилаи ӯ тааллуқ дошт; ҳамаи 

заминҳои обзеркарда; ҳама заминҳое, ки номарасонҳо мегашт. 

Чаҳор хислатро, ки хусравҳо доштанд, фаромӯш кардам. Хироҷи 

заминҳое, ки Умар ибни Хаттоб бесоҳиб шумурд, ҳафт миллион 

дирҳамро ташкил мекард". 

    Бинобар ин, вақте ки Давлати Хилофат кишвареро фатҳ 

мекунад, халифа бояд чизҳои зеринро ба байтулмол, яъне ба 

моликияти давлат ҳамроҳ кунад: ҳар як бино ва ҳар як замине, ки 

мулки давлати фатҳшуда, ё ҳокимон, фармондеҳон, ё шахсонест, 

ки дар майдонҳои ҷанг кушта шудаанд ва ё заминашонро 

партофта гурехтаанд. Халифа дар ин заминҳо бо назардошти 

беҳбуду манфиати Ислому мусулмонон кор мебарад. 

    4. Биноҳо ва шипангҳо (айвонҳо) 

    Ҳар як қаср, бино ё айвон, ки давлат дар кишвари фатҳкардааш 

ба даст медарорад ва қаблан аз они дастгоҳҳо, идораҳо, 
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муассисаҳо, донишгоҳҳо, мактабҳо, шифохонаҳо, осорхонаҳо, 

ширкатҳо ва ё корхонаҳои давлати фатҳшуда буд, ё мулки давлат, 

ҳокимон, фармондеҳон ва касоне буд, ки дар ҷанг кушта шудаанд, 

ё аз майдони ҷанг гурехтаанд ва ё аз тарси мусулмонон партофта 

рафтаанд, ба ин навъ шомил мешавад. Ҳамаи ин қасрҳо, биноҳо ва 

айвонҳо ғанимат ва файъи мусулмонон, ҳаққи байтулмол ва 

моликияти давлат мебошад.  

    Инчунин ҳар як бино ё айвоне, ки давлат месозад, ё бо пули 

байтулмол харида, барои дастгоҳҳо, корхонаҳо, шӯъбаҳо, идораҳо, 

донишгоҳҳо, мактабҳо, шифохонаҳо ва ё ягон хадамоти давлатӣ 

ҷудо мекунад, моликияти давлат ба шумор меравад. Монанди 

ҳамин, ҳар як бино ё айвоне, ки ба давлат ҳадия, тӯҳфа ё васият 

карда мешавад, ё давлат аз шахси беворис мерос мегирад, ё аз они 

муртадде буд, ки мурдааст ё бо сабаби муртаддӣ кушта шудааст, 

моликияти давлат мебошад.  

    Истифодаи моликияти давлат 

    Шореъ ба халифа нигоҳубини корҳои мусулмонон, 

амалигардонии манфиаташон ва қонеъгардонии эҳтиёҷоташонро 

супурдааст ва ӯ бояд аз рӯи иҷтиҳодаш бо назардошти беҳбуду 

манфиати мусулмонон ин корҳоро анҷом диҳад. Аз ин рӯ, халифа 

аз мулки давлат то ҳадди имкон истифода мебарад, то даромадҳои 

байтулмолро бо роҳҳое, ки ба ҳамаи мусулмонон манфиат меорад, 

зиёд кунад. Мулки давлат набояд бекор хобида, нафъи он барбод 

равад ва даромадҳояш қатъ гардад.  

    Пайғамбар (с) ва хулафои баъди он кас ин мулкро мувофиқи 

раъйи худ дар бораи манфиати Ислому мусулмонон истифода 

бурданд. 

    Истифодаи моликияти давлат маънои тоҷир, истеҳсолкунанда ё 

тадбиркор шудани давлатро надорад, то давлат монанди тоҷирон, 

истеҳсолкунандагон ва тадбиркорон рафтор кунад. Давлат, 

азбаски сарпараст аст, бояд моликияти давлатро чунон истифода 

барад, ки дар он нигоҳубини корҳо, амалигардонии манфиатҳо ва 
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қонеъгардонии эҳтиёҷот намоён гардад, чунки мақсади асосӣ 

нигоҳубин аст, на молҷамъкунӣ. 

    Истифодаи моликияти давлат бо якчанд роҳ амалӣ мегардад: 

    1. Фурӯхтан ё ба иҷора додан. Давлат метавонад ҳар як замин ё 

бинои моликияти давлатро, ки ба мардум додани асли он ё 

манфиаташ ба фоидаи мардум аст, мувофиқи раъйи худ дар бораи 

манфиати мардум, фурӯшад ё ба иҷора диҳад. Ин ҷо фарқе 

надорад, ки замин дар дохили шаҳр воқеъ буда, барои сохтани 

бозорҳо ва манзилҳои истиқоматӣ дода мешавад, ё дар берун ва ё 

наздикии шаҳр воқеъ буда, барои сохтани дӯконҳо, оғилҳои гову 

гӯсфандон ё паррандагони хонагӣ дода мешавад, ё дар соҳилҳои 

баҳру дарёҳо воқеъ буда, барои сохтани корхонаҳо ва иншооти 

иқтисодӣ дода мешавад ва ё замини корами обод буда, барои 

киштукор ва дарахтшинонӣ дода мешавад. Вале замин барои 

киштукор ба иҷора дода намешавад, балки фурӯхта мешавад. 

    2. Истифодаи замини давлат, ки ҳамааш ё бештараш дарахтзор 

аст. Давлат дар ин заминҳо, чунон ки Пайғамбар (с) бо аҳли 

Хайбар, Фадак ва Водилқуро муомила карданд, бинобар як қисми 

ҳосили ин замин, монанди чоряк, сеяк ё нисф, муомила мекунад.  

    3. Истифодаи заминҳои ободи корам тавассути ба иҷора 

гирифтани коргарон, ки онро шудгор, кишт ва назорат мекунанд. 

    4. Обод кардани рӯдхонаҳо, ботлоқзорҳо, ҷангалҳо ва заминҳои 

шӯр тавассути бастани роҳи об, пайдо кардани ҷӯйҳои обгузар, 

кашидани оби замин ва хушк кардани он, то ки барои киштукор ва 

дарахтшинонӣ шоям гардад.  

    5. Ҷудо кардани замин. Халифа ба мардум аз заминҳое, ки 

моликияти давлат аст, бо роҳе, ки ба манфиати Ислому 

мусулмонон мепиндорад, ҷудо карда медиҳад. Ӯ метавонад ба 

шахси дар Ислом баркамол ё соҳибфазилат замин диҳад. Инчунин 

метавонад ба шахсе, ки дилашро ба Ислом моил медонад, замин 

диҳад. Халифа метавонад ба деҳқононе, ки ба воситаи рӯзгузаронӣ 
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мӯҳтоҷанд, ё бо мақсади обод кардан ва бекор нагузоштани замин 

ва ё барои зиёд кардани ғалла, зироат ва меваҳо замин диҳад. Боз 

мумкин аст, ки ӯ бо тақозои манфиат замин диҳад. Тавре ки аз 

ҳадисҳо дар бораи ин мавзӯъ аён гардид, Пайғамбар (с) ва хулафои 

баъд аз эшон замин додаанд. 

    Замин ба мардум аз заминҳое, ки давлат азхуд кардааст, дода 

мешавад. Ин заминҳо заминҳои давлат номида мешавад ва 

заминҳои зеринро дарбар мегирад: 

    1. Замини ободи барои кишоварзӣ ва дарахтшинонӣ шоям, 

монанди замини Хайбар ва Банӣ-Назир, ки Пайғамбар (с) ба 

Зубайр ибни Аввом доданд ва дар он дарахту хурмо буд, инчунин 

монанди заминҳои ободи кишварҳои фатҳшуда, ки соҳибонаш 

гурехта рафтаанд. 

    2. Заминҳое, ки қаблан киштукор шуда, сипас ба хароба табдил 

ёфтааст, монанди заминҳои рӯдхона ва шӯри Ироқ, ки миёни Кӯфа 

ва Басра воқеъ гаштааст. Аз Муҳаммад ибни Убайди Сақафӣ 

ривоят аст: "Марде аз аҳли Басра, ки Нофеъ Абӯабдуллоҳ ном 

дошт, аз Умар ибни Хаттоб заминеро аз Басра, ки аз заминҳои 

хироҷӣ набуд ва ба ҳеҷ як мусулмон зарар намерасонд, пурсид, то 

дар он барои аспаш ришқа корад (дар ривояте "алаф" омадааст). 

Умар ба Абӯмусо Ашъарӣ нома навишт, ки агар гуфтаи ӯ рост 

бошад, ин заминро ба ӯ диҳад". Абӯубайд ривоят кардааст, ки 

Усмон ибни Аффон ба Усмон ибни Абӯлъоси Сақафӣ аз Басра 

заминеро дод, ки шӯр ва баландӣ буд. Ӯ онро тоза ва обод кард. 

    3. Замини нокорам, ки қаблан киштукор ё обод карда нашудааст 

ва бо сабаби он ки аз хадамоти маишии шаҳру деҳот мебошад, 

давлат онро соҳибӣ кардааст, монанди соҳилҳои баҳру дарёҳои ба 

шаҳр наздик. 

    4. Замине, ки соҳибонаш беш аз се сол бекор гузоштааст ва 

давлат аз онҳо гирифтааст, монанди замине, ки Пайғамбар (с) ба 

Билоли Музанӣ дода буданд, сипас баъди он ки Билол онро се сол 

бекор гузошт, Умар заминро аз ӯ гирифта, ба каси дигар дод. 
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Абӯубайд дар "Амвол" аз Билол ибни Ҳориси Музанӣ ривоят 

кардааст, ки Пайғамбар (с) ба ӯ тамоми Ақиқро доданд. Вақте ки 

замони Умар омад, ӯ ба Билол гуфт: "Пайғамбар (с) ба ту заминро 

барои печондан аз мардум надодаанд, балки барои истифода 

бурдан додаанд. Аз ин рӯ, миқдореро, ки обод карда метавонӣ, 

бигир ва боқимондаро баргардон." Иҷмои саҳобагон баста 

шудааст, ки агар шахсе заминашро се сол бекор гузорад, заминро 

аз ӯ мегиранд ва ба каси дигар медиҳанд. 

    Замин ё аз заминҳои ушрӣ дода мешавад, ё аз заминҳои хироҷӣ: 

    Агар замин аз заминҳои ушрӣ дода шавад, (заминҳои 

нимҷазираи Арабистон ва ҳар замине, ки аҳолиаш дар он 

мусулмон шудааст, монанди Индонезия, заминҳои ушрӣ аст) 

халифа метавонад ба шахси замин додашаванда ҳам асл (риқба) ва 

ҳам манфиати заминро диҳад, ё танҳо манфиати онро абадан ё ба 

муддати муайян диҳад. Дар ин бора ӯ манфиати мусулмононро ба 

эътибор мегирад. 

    Дар ин замини додашуда аз маҳсулотҳое, ки закот додан воҷиб 

аст, агар ба нисоб расад, танҳо ушр воҷиб мегардад. Дар ин 

заминҳо хироҷ воҷиб намегардад, зеро дар замини ушрӣ хироҷ 

воҷиб нест.  

    Агар замин аз заминҳои хироҷӣ дода шавад, (замини хироҷӣ ҳар 

як заминест, бо қувва фатҳ шудааст, монанди Ироқ, Шом ва Миср) 

нигоҳ карда мешавад:  

    Агар замин аз заминҳои обод дода шавад, хоҳ қаблан ба он хироҷ 

ҷорӣ карда бошанд, хоҳ на ба ихтиёри шахси замин додашаванда 

танҳо манфиати он дода мешавад ва ӯ ба асли он соҳиб 

намегардад, зеро асли он мулки мусулмонон аст. Халифа 

метавонад бо назардошти манфиати мусулмонон ба манфиат 

соҳиб шудани шахси замин додашударо абадӣ ва ё ба муддати 

маҳдуд муқаррар намояд.  



101 
 

    Дар ин замини додашуда аз худи замин хироҷ ва аз ғаллаву 

меваҳое, ки дар он закот воҷиб аст, агар баъд аз адои хироҷ ба 

нисоб расад, ба мусулмон ҳамчун закот ушр ё нисфи ушр воҷиб 

мегардад. Ба мусулмон воҷиб будани закот маълум аст. Аммо 

сабаби хироҷ додани мусулмон аз ин замин дар он аст, ки ин 

замин хироҷӣ мебошад ва саҳобагон (р) айнан ҳамин роҳро пеш 

гирифтаанд. Онҳо аз заминҳои ободи барояшон додашуда хироҷ 

медоданд. Абӯубайд аз Мусо ибни Талҳа ривоят кардааст: "Усмон 

ибни Аффон ба панҷ асҳоби Пайғамбар (с): Зубайр, Саъд, Ибни 

Масъуд, Усома ибни Зайд ва Хаббоб ибни Арат замин ҷудо карда 

дод. Ду нафари онҳо Ибни Масъуд ва Хаббоб ҳамсоягони ман 

буданд". Абӯюсуф гуфтааст: "Ба мо Абӯҳанифа аз шахсе чунин 

ривоят кард: "Абдуллоҳ ибни Масъуд замини хироҷӣ дошт. 

Хаббоб, Ҳусайн ибни Алӣ ва дигар саҳобагон низ замини хироҷӣ 

доштанд. Инчунин Шурайҳ замини хироҷӣ дошт. Онҳо аз ин 

заминҳо хироҷ медоданд". 

    Аммо агар аз замини нокорам, ки давлат азхуд кардааст, замин 

дода шавад, нигоҳ карда мешавад: 

    Агар замини нокорам қаблан киштукор ва обод нашуда бошад, ё 

ободу киштукор шуда, сипас пеш аз муқаррар шудани хироҷ хароб 

гашта бошад ва давлат онро бо роҳи шаръӣ азхуд карда, ба яке аз 

шаҳрвандон дода бошад, ба ин замин ҳукми обод кардани замини 

нокорами хироҷӣ мувофиқ меояд. Ободкунандаи он, ки замин 

дода шудааст, агар мусулмон бошад, ҳам ба манфиат, ҳам ба асли 

он соҳиб мегардад ва ба ӯ ҳамчун закот ушр ё нисфи ушр воҷиб 

аст. Агар шахсе, ки замин дода шуда, онро обод кардааст, кофир 

бошад, ба манфиати замин соҳиб мешавад ва ба ӯ хироҷ воҷиб 

мегардад, зеро он замини хироҷист. Вале агар замини нокорам 

қаблан обод шуда, ба он хироҷ муқаррар шуда, сипас ба замини 

нокорам табдил ёфта бошад, қатъи назар аз он ки ба мусулмон 

дода мешавад ё ба кофири зиммӣ, хироҷ воҷиб мегардад. Зеро 

замини фатҳшуда, ки ба он хироҷ баста шудааст, то рӯзе, ки Аллоҳ 

замин ва мавҷудоти онро мерос мегирад, замини хироҷӣ мемонад, 
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яъне шахсе, ки замин дода шудааст, хоҳ мусулмон бошад, хоҳ 

кофир танҳо ба манфиати замин соҳиб мегардад, зеро он замини 

хироҷист. 

    5. Обод кардани замини нокорам ва ҳавасмандгардонӣ ба он. 

Масалан, халифа мардумро ба обод кардани заминҳои нокорам хоҳ 

ушрӣ бошад, хоҳ хироҷӣ ҳавасманд мегардонад. 

    Обод кардани замин, агар барои зиндагӣ, сохтани анбор, 

корхона ё оғили ҳайвону парранда бошад, ободкунӣ бо воситаи 

биносозӣ ва шифтпӯшонӣ амалӣ мегардад. Зеро ин ибтидои 

мукаммалии иморатест, ки дар он зиндагӣ кардан ё барои анбор, 

истеҳсолот, гузоштани ҳайвон ё парранда истифода бурдан 

мумкин аст. Ободкунӣ, агар барои кишоварзию дарахтшинонӣ 

бошад, бо воситаи печондан ва ҷудо кардани замин аз дигар 

заминҳо амалӣ мегардад. Агар замин хушк бошад, бо воситаи 

обёрӣ кардан ё чоҳ кофтан ва сабзидани зироатҳояш ва агар 

обзеркарда бошад, бо бастани об аз он ва хушк кардани он обод 

мешавад. Замин инчунин тавассути шудгоркунӣ, ҳамвор кардани 

ҷойҳои баланд ва баланд кардани ҷойҳои паст обод мешавад. Шахс 

пас аз пурра обод кардани замин ба он соҳиб мегардад. Аз 

ҳадисҳои ободкунӣ, ки дар боло гузашт ва аз ҳадиси зерин, ки 

Умар (р) аз Пайғамбар (с) ривоят кардааст, айнан ҳамин чиз 

фаҳмида мешавад: 

ا َمْيَتةا َفِهَى لَهُ "  "َمْن أَْحَيى أَْرضا

"Ҳар кас замини нокорамро обод кунад, ин замин аз они ӯст". 

Ин ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст. 

    Печондани замин низ монанди обод кардан мебошад. Пайғамбар 

(с) гуфтаанд: 

 "َمْن أََحاَط َحائِطاا َعََل أَْرٍض َفِهَى لَهُ "  

"Ҳар кас заминеро бо девор печонад, ин замин аз они ӯст". 

 "َمْن أََحاَط َحائِطاا َعََل ِشْْبٍ َفِهَى لَهُ "
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"Ҳар кас ваҷаберо бо девор печонад, ин ваҷаб аз они ӯст". 

" إََِل َما َلْم َيْسِبْق إِلَْيِه ُمْسلِم  َفُهَو أََحقُّ ِبهِ َمْن َسَبَق  " 

"Ҳар кас дар он чӣ, ки пеш аз ӯ мусулмоне нарафтааст, 

пешдастӣ кунад, ба он ҳақдортар аст".  

Бинобар матни ҳадис печонанда бо воситаи печондан ҳуқуқи 

тасарруфро пайдо мекунад. Печонанда метавонад шахсеро, ки 

замини печондаи ӯро обод кардан мехоҳад, боздорад. Шахси 

дигар, ҳарчанд бар ӯ дастболо шуда, замини печондаи ӯро обод 

кунад, ба замин соҳиб шуда наметавонад ва замин ба печонанда 

баргардонда мешавад. Зеро печондан дар тасарруфи замин 

монанди обод кардан ва азхуд намудан мебошад. Агар печонанда 

замини печондаашро фурӯшад, ба пули он соҳиб мешавад, зеро ин 

ҳаққест дар муқобили мол ва мубодилаи он ҷоиз аст. Агар 

печонанда вафот кунад, соҳибии замин монанди дигар мулкҳо ба 

ворисонаш мегузарад. Ворисон онро тасарруф мекунанд ва замин 

монанди мулкҳои дигар аз рӯи аҳкоми шаръии мерос дар 

байнашон тақсим карда мешавад. Мақсад аз печондан гузоштани 

сангҳо дар он нест, балки мақсад гузоштани ҳар он чӣ аст, ки ба 

соҳибӣ кардани замин далолат мекунад. Печондан бо санггузорӣ 

дар атрофи он амалӣ мегардад. Инчунин он бо дигар роҳҳо, 

масалан, халондани навдаҳои хушк дар гирди он, тоза кардани 

замин ва сӯзондани хорҳояш, кандани алафу хорҳои замин ва дар 

атрофи он гузоштани хорҳо, то мардум ба он надароянд ё кофтани 

ҷӯйҳо ва обёрӣ накардани он амалӣ мегадад. Ин ҳама печондан ба 

шумор меравад. 

    Аз зоҳири ҳадис маълум аст, ки печондан низ монанди ободкунӣ 

дар замини нокорам мебошад, зеро Умар гуфтааст: "Печонанда пас 

аз се сол ҳақ надорад", яъне печонандаи замини нокорам. Вале 

замине, ки нокорам нест, на бо воситаи печондан ё обод кардан, 

балки бо воситаи ҷудо кардани имом соҳибӣ карда мешавад, зеро 

печондан ва обод кардан ба замини нокорам тааллуқ дорад. 

Пайғамбар (с) гуфтаанд: 
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  " ا  َمْيَتةا َمْن أَْحَيى أَْرضا " 

"Ҳар кас замини нокорамеро обод кунад".  

"Нокорам" сифатест, ки мафҳуми маъмулӣ дорад, аз ин рӯ, он қайд 

ба ҳисоб меравад. Байҳақӣ аз Амр ибни Шуайб ривоят кардааст, ки 

Умар муддати печонданро се сол муқаррар кард. Агар заминро се 

сол кор нафармояд ва каси дигар обод кунад, ободкунанда ба он 

ҳақдортар аст. Аз ин метавон фаҳмид, ки заминҳои обод бо 

воситаи печондан ва обод кардан соҳибӣ карда мешавад.  

    Чунин фарқи замини нокорам ва обод нишон медиҳад, ки 

Пайғамбар (с) ба мардум иҷозат доданд, ки ба заминҳои нокорам 

бо воситаи ободкунӣ ё печондан соҳибӣ кунанд. Аз ин рӯ, ин кор 

мубоҳ буда, ободкунӣ ё печондан ба иҷозати имом ниёз надорад, 

зеро дар корҳои мубоҳ иҷозати имом шарт нест. Аммо ба заминҳои 

обод танҳо бо роҳи ҷудо карда додани имом соҳибӣ карда 

мешавад, зеро он на аз чизҳои мубоҳ, балки аз заминҳоест, ки 

имом ба он соҳибӣ кардааст ва заминҳои давлат номида мешавад. 

Аз Пайғамбар (с) замин пурсидани Билоли Музанӣ низ ба ин 

далолат мекунад. Ӯ то даме, ки он кас ҷудо карда доданд, соҳиби 

замин нашуд. Агар бо воситаи ободкунӣ ё печондан соҳибӣ кардан 

мумкин мебуд, онро бо нишонаҳое, ки ба соҳибшавиаш далолат 

мекард, мепечонд ва бе пурсидан аз Пайғамбар (с) азхуд менамуд. 

    Агар шахсе замини нокорамеро аз замини ушрӣ обод кунад, хоҳ 

мусулмон бошад, хоҳ кофир ба асл ва манфиати замин соҳиб 

мешавад. Ба мусулмон дар он аз ғаллаву меваҳое, ки дар он закот 

воҷиб аст, агар ба нисоб расад, ушр воҷиб мегардад. Вале ба ӯ 

хироҷ воҷиб намешавад, зеро дар замини ушрӣ хироҷ воҷиб нест. 

Аммо ба кофир на ушр, балки хироҷ воҷиб мегардад, зеро ӯ аз аҳли 

закот нест ва аз ушр ё хироҷ холӣ будани замин низ ҷоиз нест. 

    Агар шахсе замини нокорамро аз замини хироҷӣ, ки қаблан 

хироҷ баста нашудааст, обод кунад, агар мусулмон бошад, ба асл 

ва манфиати он ва агар кофир бошад танҳо ба манфиати он соҳиб 

мешавад. Дар ин замин ба мусулмон ушр воҷиб мегардад, вале 
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хироҷ воҷиб нест. Аммо ба кофир хироҷ воҷиб мегардад, зеро 

ҳангоми фатҳ аҳолии ин заминҳо бар муқобили пардохти хироҷ 

дар он мондаанд. 

    Агар шахсе замини нокорамро аз замини хироҷӣ, ки қаблан пеш 

аз табдил ёфтан ба хароба хироҷ баста шудааст, обод кунад, хоҳ 

мусулмон бошад, хоҳ кофир танҳо ба манфиати он соҳиб мешавад 

ва ба ӯ хироҷ воҷиб мегардад. Зеро он заминест, ки фатҳ шудааст 

ва ба он хироҷ муқаррар шудааст. Аз ин рӯ, қатъи назар аз он ки 

онро мусулмон мегирад ё кофир, то рӯзи қиёмат дар он хироҷ боқӣ 

мемонад. 

    Ҳамаи ин ба заминҳое тааллуқ дорад, ки бо мақсади киштукор 

обод карда мешавад. Аммо агар замин бо мақсади истиқомат, 

сохтани корхона, анбор ё оғилхона обод карда шавад, новобаста ба 

он ки замин ушрӣ аст ё хироҷӣ, дар он ушр ва хироҷ воҷиб 

намешавад. Саҳобагон, ки Ироқ ва Мисрро фатҳ карданд, дар 

замони Умар Кӯфа, Басра ва Фустотро лоиҳакашӣ намуда, аз он 

манзил гирифтанд. Ҳамроҳи онҳо дигарон низ дар он ҷо монданд. 

Вале ба онҳо хироҷ ҷорӣ карда нашуд. Инчунин онҳо закот 

надоданд, зеро закот на аз манзилҳои истиқоматӣ ва биноҳо, 

балки аз ғаллаву мева гирифта мешавад. 

    Марофиқ 

 чизест, ки мавриди истифода (ِمرَْفق  ) .аст (ِمرَْفق  ) ҷамъи (َمَراِفُق )    

қарор мегирад, монанди мирфақи ҳавлӣ, шаҳр ва давлат. Он аз 

феъли ( َِرَفَق ِبه) – "ба ӯ нафъ ва ёрӣ расонд", гирифта шудааст. 

Марофиқи умумӣ марофиқ ва хадамотест, ки давлат анҷом 

медиҳад, то аз он ҳамаи шаҳрвандон бархӯрдор шаванд. Хадамоти 

мазкур аз чизҳои зерин иборат аст: 

    1. Хадамоти почта, монанди мактуб, телефон, барқия, телекс, 

тамоси телевизионӣ, тамос бо воситаи радифҳои сунъӣ ва ғайра. 

    2. Хадамоти бонкӣ, монанди интиқоли маблағ, амонатгузорӣ, 

табодули асъор, сикка кардани пулҳои тиллову нуқра ё ба ҳолати 
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рехта гардондани онҳо. Бонки давлатӣ ин хадамотро анҷом 

медиҳад, зеро ин ҳама хадамоти борибо нест, аз ин рӯ, иҷрои он 

ҷоиз аст.  

    3. Хадамоти нақлиёти умумӣ ва алоқаҳои умумӣ, монанди 

қатораҳое, ки берун аз роҳҳои умумӣ мегардад, тайёраҳо ва 

нақлиёти баҳрӣ, зеро қатораҳое, ки дар роҳҳои умумӣ мегардад, 

монанди худи роҳ моликияти умумӣ мебошад. 

   Воситаҳои мазкур моликияти шахсӣ буда, шахсҳо метавонанд ба 

он соҳибӣ кунанд. Дар айни замон давлат низ дар ҳолати 

манфиатовар донистан барои мусулмонон ва зарур донистан 

барои кӯмакрасонӣ ба онҳо ва осонгардонии интиқоли онҳо ба 

чунин воситаҳо: тайёра, қатора ва киштиҳо соҳибӣ карда 

метавонад. 

    4. Корхонаҳо. Давлат бо тақозои воҷибии нигоҳубини 

манфиатҳои мардум бояд ду навъи корхонаҳоро бунёд кунад: 

    Навъи якум: Корхонаҳое, ки ба маводи моликияти умумӣ алоқа 

дорад, монанди корхонаҳое, ки бо коркард, тозакунӣ ва гудохти 

маъданҳо, истихроҷ ва тоза кардани нафт машғул мешавад. Ин 

навъи корхонаҳо вобаста ба моддае, ки истеҳсол мекунад ва ба он 

тааллуқ дорад, метавонад моликияти умумӣ бошад. Азбаски 

маводи моликияти умумӣ мулки муштараки ҳамаи мусулмонон 

аст, корхонаҳои он низ моликияти умумии ҳамаи мусулмонон 

шуда метавонад. Давлат аз номи мусулмонон ин гуна корхонаҳоро 

бунёд мекунад. 

    Навъи дуюм: Корхонаҳое, ки ба саноати вазнин ва истеҳсоли 

аслиҳа алоқа дорад. Ин навъи корхонаҳо метавонад моликияти 

шахсӣ бошад, зеро он моликияти фард ба шумор меравад. Лекин 

чунин корхонаҳо ва истеҳсолот маблағи калонеро талаб мекунад, 

ки дар шахсҳо ёфт шудани он душвор аст. Инчунин аслиҳаи 

вазнин имрӯз монанди замони Пайғамбар (с) ва хулафои баъд аз 

эшон аслиҳаи шахсӣ нест, ки шахсҳо соҳибӣ кунанд, балки аслиҳаи 

вазнин ба мулки давлат табдил ёфт ва давлат бо он пурра таъмин 
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мекунад. Масъулияти парасторӣ давлатро ба ин кор ӯҳдадор 

мекунад, зеро имрӯз аслиҳа ба чунин тараққиёти баланд расид ва 

сарфу харҷи калонро талаб мекунад. Аз ин рӯ, вазифаи мазкур 

давлатро водор месозад, ки корхонаҳои истеҳсоли аслиҳа ва 

саноати вазнин бунёд кунад. Аз ин набояд фаҳмид, ки шахсҳо аз 

сохтани чунин корхонаҳо манъ карда мешаванд. 

    Инҳо чаҳор соҳаи хадамот аст, ки давлат бо тақозои парасторӣ 

бояд мардумро бо он таъмин намояд. Ин соҳаҳо низ даромад 

оварда метавонад. Азбаски ин соҳаҳо ба давлат тааллуқ дорад, 

даромад ва фоидаҳои он низ мулки давлат ва даромадҳои 

байтулмол ба шумор меравад ва дар девони файъ ва хироҷ 

гузошта ва ба ҷойҳои он сарф мешавад. 

    Аммо соҳаҳои дигари хадамот, ки давлат бояд дар доираи 

парастории корҳои мардум ва кӯмакрасонӣ ба онҳо таъмин 

намуда, барои мардум бунёд кунад, монанди мактабҳо, 

донишгоҳҳо, шифохонаҳо, роҳҳои умумӣ ва дигар хадамоти барои 

онҳо лозимӣ, ҳеҷ гуна даромад намеорад, балки харҷи доимиро 

талаб мекунад. Ин соҳаҳо ҳеҷ даромаде надорад. 
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УШРҲО 

     

 

 

 

 

 

Ушр ҳаққи мусулмонон аст, ки аз мол ва колоҳои тиҷоратии 

аҳли зимма ва аҳли дорулҳарб, ки аз марзҳои Давлати Хилофат 

мегузаранд, гирифта мешавад. Шахсе, ки ушр мегирад, ошир 

номида мешавад.  

    Дар бораи сарзаниш шудани макс ва муомилаи дурушт бо шахсе, 

ки макс мегирад, якчанд ҳадис омадааст. Аз Уқба ибни Омир 

ривоят аст, ки чунин гуфтани Пайғамбар (с)-ро шунидааст: 

 "ًَل يَْدُخُل الَْجنََّة َصاِحُب َمكٍْس "  

"Соҳиби макс ба ҷаннат намедарояд".  

Ин ҳадисро Аҳмад ва Доримӣ ривоят кардаанд. Макс молест, ки аз 

колоҳои тиҷоратӣ, ки аз марзҳои давлат мегузарад, гирифта 

мешавад. Аз Курайз ибни Сулаймон ривоят аст: "Умар ибни 

Абдулазиз ба Абдуллоҳ ибни Авфи Қорӣ навишт: "Ба хонае, ки дар 

Рафҳ аст ва онро "байтулмакс" меноманд, бирав ва онро вайрон 

кун. Сипас ба баҳр парто ва пароканда кун". Инчунин ба Удай ибни 

Артаа навишт: "Мардумро аз фидя, таом ва макс халос кун. Ин на 

макс, балки бахс (камкунӣ) аст, ки дар ин хусус Аллоҳ Таоло 

мегӯяд: 

اْ النَّاَس أَْشَياءُهْم َوًلَ تَْعَثْواْ ِِف األَْرِض َويَا َقْوِم أَْوُفواْ الِْمكَْياَل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط َوًلَ تَْبَخُسو 

 ُمْفِسِدينَ 
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"Ба мардум чизҳояшонро кам марасонед ва чун табаҳкорон 

дар замин фасод накунед" [11:85].  

Пас, ҳар кас ба ту садақа биёрад, аз ӯ онро бипазир ва касе онро 

наёрад, барояш Аллоҳ басанда аст". Дар ҳамаи ин ҳадисҳо макс 

сарзаниш шудааст. Омадани хабарҳои сахт ва дурушт дар бораи 

максгиранда далолат мекунад, ки гирифтани макс ҷоиз нест.  

    Инчунин ҳадисҳои дигар омадааст, ки ушр аз мусулмонон ва 

аҳли зимма барои тиҷорати аз сарҳадҳо гузарандаи онҳо гирифта 

намешуд, балки ушр танҳо аз тоҷирони аҳли дорулҳарб гирифта 

мешуд. Масалан, дар ривояте, ки аз Абдурраҳмон ибни Маъқал 

омадааст, ӯ гуфт: "Аз Зиёд ибни Ҳадир пурсидам: Аз кӣ ушр 

мегирифтед? Ӯ гуфт: "Мо аз мусулмон ва муоҳид ушр 

намегирифтем". Ман гуфтам: Аз кӣ ушр мегирифтед? Ӯ гуфт: "Аз 

тоҷирони дорулҳарб ушр мегирифтем, чунонки онҳо ҳангоми 

рафтани мо ба тарафи онҳо ушр мегирифтанд"". Амр ибни Динор 

ривоят кардааст: "Ба ман Муслим ибни Мисбаҳ хабар дод: "Аз 

Ибни Умар пурсидам: "Оё медонӣ, ки Умар аз мусулмонон ушр 

гирифтааст?" Ибни Умар гуфт: "На, ман намедонам"". Ин ҳадисҳо 

баён мекунад, ки ушр аз мусулмонон ва аҳли зимма гирифта 

намешуд, балки ушр аз аҳли дорулҳарб ҳамчун муомилаи мисл 

гирифта мешуд. 

    Лекин ҳадисҳои дигар низ ворид шудааст, ки Умар ибни Хаттоб 

ва хулафои минбаъда Усмон, Алӣ ва Умар ибни Абдулазиз барои 

тиҷоратҳое, ки аз сарҳадди давлат мегузашт, ушр гирифтаанд. 

Онҳо аз тоҷирони мусулмонон чоряки ушр (аз чил як ҳисса), аз 

тоҷирони аҳли зимма нисфи ушр ва аз тоҷирони аҳли дорулҳарб 

ушр гирифтаанд. Аз Зиёд ибни Ҳадир ривоят аст: "Умар ибни 

Хаттоб маро бар ушр таъйин кард ва фармуд, ки аз тоҷирони 

мусулмонон чоряки ушр бигирам". Зиёд дар ҳадиси дигар 

гуфтааст: "Умар ибни Хаттоб маро фармуд, ки аз насорои Банӣ-

Тағлиб ушр ва аз насорои аҳли китоб нисфи ушр бигирам". Дар 

ривояти Абдурраҳмон ибни Маъқал аз Зиёд ибни Ҳадир омадааст, 

ки Зиёд аз тоҷирони аҳли ҳарб ушр мегирифт, чунон ки дар боло 
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гузашт. Аз Соиб ибни Язид ривоят аст: "Ман дар замони Умар дар 

бозори Мадина омил будам. Мо аз набатиҳо (халқе, ки дар 

рӯдхонаи Ироқ зиндагӣ мекарданд) ушр мегирифтем". Абдуллоҳ 

ибни Умар ривоят кардааст: "Умар аз набатиҳо дар равған ва 

гандум нисфи ушрро мегирифт, то ки ба Мадина бор бисёр ояд 

(яъне набатиҳоро дар овардани равғану гандум ба Мадина 

ҳавасманд гардонад) ва аз матоъҳои пахтагин ушр мегирифт". 

Тавре ки аз Зурайқ ибни Ҳайёни Димишқӣ ривоят аст (ӯ сардори 

гузаргоҳи Миср буд), Умар ибни Абдулазиз ба ӯ навиштааст: "Ҳар 

кас аз аҳли китоб аз назди ту гузарад, аз ҳар бист динори молҳои 

тиҷоратӣ як динор бигир. Агар мол аз бист динор кам бошад, то 

даҳ динор бо ҳамин ҳисоб бигир. Агар аз сеяки динор кам бошад, 

аз ин молҳо ҳеҷ чиз нагир". 

    Ин ривоятҳо равшан месозад, ки Умар ибни Хаттоб ва хулафои 

минбаъда аз тиҷоратҳои аз сарҳад гузарандаи тоҷирони 

мусулмонон чоряки ушр, аз тоҷирони аҳли зимма нисфи ушр ва аз 

тоҷирони аҳли дорулҳарб ушр гирифтаанд. Ин кор дар пеши 

чашму гӯши саҳобагон рӯй дод. Пас, ин аз тарафи онҳо ба ҷоизии 

гирифтани он иҷмоъ ба ҳисоб меравад. Умар ибни Абдулазиз, ки 

Удай ибни Артааро ба халос кардани мардум аз макс фармуд ва 

Абдуллоҳ ибни Авфи Қориро ба вайрон кардани "байтулмакс"-и 

Рафҳ фармуд, инчунин омили ушури Миср Зурайқ ибни Ҳайёни 

Димишқиро фармуд, ки аз аҳли зимма нисфи ушрро бигирад. Зиёд 

ибни Ҳадир, ки "аз мусулмон ва муоҳид ушр намегирифтем", 

гуфтааст, дар ривоятҳои дигар боз гуфтааст, ки "Умар ӯро ба 

гирифтани чоряки ушр аз мусулмонон ва ба гирифтани нисфи ушр 

аз аҳли зимма фармудааст". Ин ҳадисҳо ва ривоятҳо зоҳиран ба 

ҳадисҳои гузашта зид менамояд, ки дар он макс сарзаниш шуда, 

барои максгиранда дуруштии сахт омадааст ва Умар (р) ва Зиёд 

ибни Ҳадир аз мусулмон ва зиммӣ ушр нагирифтаанд. 

    Аз омӯзиши дақиқи ҳамаи ин ҳадисҳо ва ривоятҳо дар бораи ин 

мавзӯъ аён мегардад, ки ин ҳама мутлақо ба якдигар зид нест. 

Зеро максе, ки сарзаниш шуд ва барои максгиранда суханҳои 
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дурушт омад, танҳо дар бораи молҳоест, ки аз мусулмонон ба 

ноҳақ гирифта мешавад, гӯё ки аз онҳо ушр гирифта мешавад ва ё 

аз тиҷорати аз сарҳадҳо гузарандаи онҳо бештар аз чоряки ушр 

гирифта мешавад. Зеро бар мусулмон ушр (боҷ) воҷиб намегардад 

ва барои матои тиҷораташ бар вай фақат закот воҷиб мегардад. 

Дар ин матои тиҷорат танҳо чоряки ушр воҷиб мешавад, ки ин 

андоз нест ва ушр низ набувад. Чун аз ин равшан мегардад, 

мақсади ҳадиси Ибни Умар ва ҳадиси Зиёд ибни Ҳадир он аст, ки 

Умар (р) ушр намегирифт, балки аз мусулмонон закот мегирифт. 

Миқдори закот чоряки ушр буд, ушр набуд. 

    Аз аҳли зимма низ ушр гирифта намешуд, балки аз онҳо нисфи 

ушр гирифта мешуд. Он нисфи ушр, ки аз онҳо гирифта мешуд, бар 

онҳо дар созишномаҳои паймони сулҳ шарт карда шуд, ки ин 

созишномаҳо дар замони Умар ибни Хаттоб ҳангоми фатҳи Ироқ, 

Шом ва Миср баста шудаанд. Ҳамин тавр, максе, ки аз он манъ шуд 

ва барои гирандаи он суханҳои дурушт омад, танҳо чизи ба ноҳақ 

гирифташуда мебошад, хоҳ он аз мусулмонон, хоҳ аз аҳли зимма ва 

хоҳ аз аҳли ҳарб гирифта шавад, он гоҳ, ки аз онҳо бештар аз чизи 

бар онҳо шартшуда ва бештар аз он миқдори аз тоҷирони мо 

ҳангоми ба диёри онҳо рафтанашон гирифташаванда гирифта 

шудааст. 

    Дар ҳақиқат, ривоятҳое омадааст, ки ин зиддияти рӯякиро 

барҳам медиҳад. Абӯубайд дар китоби "Амвол" ҳангоми зикри 

ошир ҳадиси марфӯъро овардааст: "Ӯ касест, ки садақаро ба ноҳақ 

мегирад". Абӯубайд дар тафсири ин гуфтааст: "Агар ошир ҳангоми 

гирифтан бар асли закот зиёда гирад, онро ба ноҳақ гирифтааст". 

Ӯ боз гуфтааст: "Ҳадиси Ибни Умар, ки ҳангоми пурсиш: "Оё 

медонӣ, ки Умар аз мусулмонон ушр гирифтааст?" "На, 

намедонам", гуфт, ҳамин мазмунро дорад. Албатта мо мебинем, ки 

Ибни Умар ҳаминро, яъне аз асли закот зиёда гирифтанро дар 

назар доштааст, гирифтани закотро ирода накардааст. Ибни Умар 

инро чӣ гуна инкор мекунад? Умар ва хулафои дигар ҳангоми 

додани ҳақҳо закотро мегирифтанд. Раъйи Ибни Умар дар бораи 
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додани закот ба онҳо буд. Сипас, боз афзудааст: "Ҳадиси Зиёд ибни 

Ҳадир низ монанди ҳамин аст, ки чун "Мо аз мусулмон ва муоҳид 

ушр намегирифтем", гуфтааст, танҳо "Аз мусулмонон чоряки 

ушрро ва аз аҳли зимма нисфи ушрро мегирифтем", гуфтанро 

хостааст. Инчунин ин чиз дар ривоятҳои дигари ӯ ба таври равшан 

омадааст". Абӯубайд зикр кардааст, ки аз аҳли китоб гирифта 

шудани ин миқдор барояш нофаҳмо намудааст. Зеро онҳо 

мусулмонон нестанд, ки аз онҳо садақа гирифта шавад ва онҳо 

аҳли ҳарб ҳам нестанд, ки монанди он миқдори онҳо аз 

мусулмонон гирифтаро гирифта шавад. Сипас, гуфт: "Ниҳоят ман 

ҳадисро хеле хуб омӯхтам. Пас, дидам, ки Умар бо онҳо ғайр аз 

ҷизяи сарикасӣ ва хироҷи замин бар ин чиз сулҳ кардаанд". 

инчунин, дар ривояти Қатода аз Абӯ Муҷлиз омадааст, ки он гоҳ 

Умар, разияллоҳу анҳу, Усмон ибни Ҳанифро ба Ироқ фиристода 

буданд, ин ҳадис дароз аст ва дар он омадааст: "Дар молҳои аҳли 

зимма, ки рафту омад мекунанд, аз ҳар бист дирҳам як дирҳам 

бигир ва бар сари ҳар яки онҳо ҷизя андоз". Сипас, Абӯ Убайд боз 

мегӯяд: "Ман мепиндорам, ки аз савдогарони аҳли зимма 

гирифтан дар асоси сулҳ аст. Пас, ин ҳоло ҳаққи мусулмонон аст, 

ки бар онҳо доранд". инчунин, Молик ибни Анас мегӯянд: "Албатта 

бо онҳо бино бар он сулҳ карда шуд, ки дар кишвари худ қарор 

гиранд. Пас, агар онҳо аз сарҳад барои тиҷорат гузаранд, аз онҳо 

дар ҳар гузаштани онҳо гирифта мешавад". Бо инҳо равшан 

мегардад, ки ҳадисҳо ва ривоятҳо зиддият надоранд ва он максе, 

ки сарзаниш шудааст, ба ноҳақ гирифтани мол мебошад. 

    Бинобар ин, аз савдогарони мусулмонон барои тиҷоратҳое, ки аз 

сарҳадди давлат мегузаронанд, ҳамчун закот чоряки ушр (аз чил 

як ҳисса) гирифта мешавад. Зеро закоти матоъҳои тиҷорат закоти 

пулҳо мебошад. Он чӣ дар закоти пул воҷиб аст, чоряки ушр буд. 

Закоти матоъҳои тиҷорат ҳам ҳамин гуна мешавад, аз он зиёда 

ҳам, кам ҳам карда намешавад. Зеро, ин дар моли мусулмон 

ҳаққест, ки Аллоҳ онро бар ӯ барои ҳашт синф ҳамчун закот ва 

покшавӣ воҷиб гардонидааст. Ин мол ба девони садақот гузошта 

шуда, ба ҷойҳои худ сарф карда мешавад. 
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    Аз савдогарони аҳли зимма барои тиҷораташон, ки аз сарҳад 

мегузаронанд, мувофиқи сулҳ ва созишномае, ки бо онҳо дар 

замони Умар ибни Хаттоб баста шуда буд, нисфи ушр (аз бист як 

ҳисса) гирифта мешавад. Агар бо аҳли китоб ё дигарон имрӯз 

созишномаҳои наве баста шавад, ки миқдори моли аз тиҷоратҳои 

бар сарҳадди давлат гузаронидашавандаи онҳо гирифташаванда 

бо ушр, сеяк, чоряк, нисф, аз он бисёртар ё камтар муайян карда 

шавад, бар он чиз риоя кардан воҷиб аст, ки мувофиқи ҳамон чиз 

созишнома ба итмом мерасад. 

    Аз тиҷоратҳои савдогарони аҳли ҳарб, ки аз сарҳадди давлат 

мегузаронданд, бо онҳо муомилаи якхела карда ушр гирифта 

мешуд. Пас, монанди ҳамин, агар онҳо аз савдогарони мо кам 

гиранд, кам, бисёр гиранд, бисёр мегирем. Ушр ҳамон миқдоре 

буд, ки дар замони Умар ва хулафои минбаъда аҳли ҳарб аз 

мусулмонон ҳангоми аз мамлакаташон гузаштани он кас 

мегирифтанд. Барои ҳамин, аз аҳли дорулҳарб ҳамчун муомилаи 

монанд ушр гирифта шудааст. Аз Зиёд ибни Ҳадир ривоят шуд, ки 

ӯ гуфт: "Ман аввалин касе будам, ки Умар ибни Хаттоб барои ушур 

фиристода буданд. Пас, ба ман фармуданд, ки аз мусулмонон аз 

ҳисоби чил дирҳам як дирҳам, аз аҳли зимма аз бист дирҳам як 

дирҳам ва аз ононе, ки зиммӣ набуданд, ушр бигирам, ҳамчуноне 

ки агар ба тарафи онҳо равем, ушр мегирифтанд". Аз Анас ибни 

Молик ривоят шуд, ки гуфтанд: "Умар ибни Хаттоб маро барои 

ушур фиристоданд ва бароям фармон навишта доданд, ки аз 

мусулмонон барои тиҷорати равуокунандаи он кас чоряки ушр, аз 

аҳли зимма нисфи ушр ва аз аҳли ҳарб ушр бигирам". 

    Абӯ Мусои Ашъарӣ ба Умар, разияллоҳу анҳу, навиштанд: 

"Савдогарони мусулмонон аз тарафи мо ба дорулҳарб мераванд, 

пас, кофирон аз он кас ушр мегиранд". Умар ба он кас навиштанд: 

"Ту ҳам аз савдогарони дорулҳарб ҳамонро бигир, ки аз 

савдогарони мусулмонон мегиранд". Аҳли Манбиҷ ба Умар 

навиштанд: "Ба мо роҳ диҳед, ки ба сарзаминатон савдогар шуда 

дароем, аз мо даҳякро мегиред". Пас, Умар бо асҳоби Пайғамбар (с) 
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дар ин хусус маслаҳат карданд. Онҳо ба он кас гирифтани даҳякро 

маслаҳат доданд. Барои ҳамин, миқдоре, ки аз аҳли ҳарб гирифта 

мешуд, ҳамон миқдоре буд, ки онҳо ҳамчун муомилаи монанд аз 

савдогарони мо мегирифтанд. Агар имрӯз бо баъзи давлатҳо 

созишномаҳои нав бандем, ин созишномаҳо ба мо он миқдори аз 

савдогарони мо гирифташавандаро муайян карда медиҳанд. Пас, 

мо ба он риоя карданамон воҷиб аст, ки аз савдогарони онҳо 

миқдори созишномаҳо муайянкардаро бигирем ва аз ин миқдор 

зиёда карданамон ҷоиз намешавад. 

    Он ушуре, ки аз савдогарони аҳли зимма ва аз савдогарони аҳли 

ҳарб гирифта мешавад, барои мусулмонон файъ аст. Ин ушур ба 

девони файъ ва хироҷ гузошта шуда, ба ҷойҳои сарфи ҷизя ва 

хироҷ сарф карда мешавад. 

    Он миқдоре, ки аз савдогарони аҳли зимма ва аз савдогарони 

аҳли ҳарб гирифта мешавад, ба ихтиёри халифа супурда шудааст. 

Пас, вай метавонад зимни созишномаҳои сулҳи басташуда ё 

басташаванда ва мувофиқи муомилаи монанд, чунонки онҳо бо 

савдогарони мусулмонон муомила мекунанд, манфиати Ислом ва 

мусулмонон ва паҳнкунии даъватро ба назар гирифта, бар ин 

миқдор зиёд кунад ва ё аз он кам кунад. Аз Абдуллоҳ ибни Умар 

ривоят шуд, ки гуфтанд: "Умар аз набатиҳо аз равған ва гандум 

нисфи ушрро мегирифтанд, то ки ба Мадина бор бисёр ояд ва аз 

матоъҳои пахтагин ушрро мегирифтанд". 

    Ушр кай ва аз кадом чизҳо гирифта мешавад? 

    Ушр аз тамоми навъҳои колоҳои тиҷоратӣ хоҳ коло бошад, хоҳ 

ҳайвон, хоҳ сабзавоту хоҳ мева гирифта мешавад. Аз молҳои 

ғайритиҷоратӣ ушр гирифта намешавад. Масалан, аз либосҳои 

шахс, асбобу анҷомҳое, ки барои истифодаи ӯ хос аст, инчунин 

барои хӯроки ӯ ушр гирифта намешавад. Агар шахсе даъво кунад, 

ки колои бурдаистодааш барои савдо нест, вале дар асл чунин 

колоҳо бо мақсади савдо бурда шавад, сухани ӯ танҳо бо ёрии 

ҳуҷҷате, ки ростгӯияшро исбот мекунад, тасдиқ карда мешавад. 
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    Аз савдогарони аҳли зимма ва савдогарони аҳли ҳарб фақат аз 

колоҳои тиҷоратие, ки аз сарҳад мегузарад, ушр гирифта мешавад. 

Аз савдоҳои аҳли зимма ва аҳли ҳарб дар дохил ушр гирифта 

намешавад. Вале агар созишномаҳои сулҳ ва ё созишномаҳои 

тиҷоратӣ, ки бо давлатҳои дигар баста шудааст, инро қайд карда 

бошад, аз онҳо ушр гирифта мешавад. Зеро ба онҳо закот воҷиб 

нест. Ба аҳли зимма дар дохил фақат ҷизяи сарикасӣ, хироҷи 

замин ва он чӣ созишномаҳои сулҳ бо онҳо дар бар гирифтааст, 

воҷиб мешавад, монанди таом додани лашкар ва меҳмон кардани 

мусулмонон. Ин корҳо дар созишномаи Умария зикр ёфтааст. Дар 

муомила бо аҳли ҳарб бояд ба муомилаи якхела, санадҳои 

созишнома ва шартҳое, ки дар рухсатномаи дохилшавии онҳо ба 

Дорулислом омадааст, риоя карда шавад. Агар дар ин санад қайд 

шавад, ки аз савдоҳои онҳо дар дохил чизе гирифта мешавад, аз 

онҳо гирифта мешавад. Дар акси ҳол, аз онҳо ҳеҷ чиз гирифта 

намешавад. Аммо ба мусулмонон закоти молҳо ва колоҳои 

тиҷоратияшон воҷиб мешавад. 

    Ушр дар як сол аз як коло танҳо як бор гирифта мешавад, агарчи 

савдогар бо ин коло аз назди ошир якчанд бор гузарад ҳам. Аз 

Ибни Зиёд ибни Ҳадир ривоят мешавад: "Падари ӯ аз насроние ҳар 

сол ду бор ушр мегирифт. Насронӣ ба назди Умар ибни Хаттоб 

омада гуфт: "Эй амири мӯъминон, омили ту аз ман дар як сол ду 

бор ушр мегирад". Умар гуфт: "Ӯ набояд ин корро кунад, балки дар 

як сол як бор ушр гирифта метавонад". Насронӣ бори дуюм ба 

назди Умар омада гуфт: "Ман ҳамон пирамарди насронӣ ҳастам". 

Умар гуфт: "Ман ҳамон пирамарди ҳаниф ҳастам, дар бораи ҳоҷати 

ту навишта фиристодам". Ин асарро Абӯубайда ривоят кардааст. 

    Аммо агар савдогари аҳли зимма ва дорулҳарб бо колоҳои 

гуногун гузарад, чунончӣ, ҳар бор бо колоҳои тиҷоратии нав 

гузарад, аз ӯ барои ҳар як колои тиҷоратии нав, ки мегузаронад, 

ушр гирифта мешавад. Инчунин аз мусулмон барои ҳар як колои 

тиҷоратии нав, ки мегузаронад, закот гирифта мешавад. Агар 

мусулмон гӯяд, ки закоти колои тиҷоратиашро додааст, бо 
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савганд, ё бо нишон додани ҳуҷҷате, ки пардохти закоти колояшро 

исбот мекунад, тасдиқ карда мешавад. Зеро закот дар як сол як 

бор воҷиб мешавад. Аз ҳар як колои тиҷоратӣ, ки ӯ мегузаронад ва 

закоташ дода нашудааст, ҳамчун закот чоряки ушр (1/40) гирифта 

мешавад. 

    Агар колои тиҷоратии савдогари мусулмон ба нисоби закот 

расад ва бар он як сол пур шавад, яъне ба арзиши 20 мисқол тилло 

(85гр тилло) ё ба арзиши 200 дирҳам нуқра (595гр нуқра) расад, аз 

он аз чил як ҳиссааш гирифта мешавад. Агар колои тиҷоратии ӯ ба 

миқдори нисоби закот нарасад, аз он ҳеҷ чиз гирифта намешавад. 

Вале аз аҳли зимма ва дорулҳарб барои ҳар як моле, ки мебаранд, 

хоҳ бисёр бошад, хоҳ кам, ушр гирифта мешавад. 

    Вазифаи ошир ниҳоят нозук аст, зеро ошир гирифтори иллатҳои 

ситамкорӣ ба мардум, фирефташавӣ бо вазифа ва порахӯрӣ 

мешавад. Аз ин рӯ, ошир бояд аз аҳли салоҳ ва парҳезгорон бошад, 

то ба мардум ситам намуда, бо онҳо муомилаи бад накунад, ё худ 

аз онҳо бештар аз он чизе, ки гирифтан воҷиб аст, нагирад, дар 

назди колоҳои дилфиреб заифӣ накунад ва порахӯр нашавад. Дар 

муомила бо савдогарон саҳлангорӣ намуда, бар ивази колоҳои 

дилфиреб ё пора миқдореро, ки аз онҳо гирифтан воҷиб аст, кам 

накунад ва аз байтулмол ҳаққи мусулмононро бар бод надиҳад. 

Инчунин аҳволи оширро бояд доимӣ тафтиш намуд ва ҳар 

оширеро, ки суиистеъмолкунанда меёбанд, ҷазо ё танбеҳ дод ва ё 

аз кор сабукдӯш кард. 
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МОЛИ ХИЁНАТИ ҲОКИМОН ВА КОРМАНДОНИ 

ДАВЛАТ, МОЛЕ, КИ БО РОҲИ ҒАЙРИШАРЪӢ 

КАСБ ШУДААСТ ВА МОЛИ ҶАРИМАҲО 

 

 

 

 

 Моли хиёнат ҳар як молест, ки волиён, омилон ва кормандони 

давлат бо роҳи ғайришаръӣ ба даст меоранд, хоҳ онро аз моли 

давлат гиранд, хоҳ аз моли мардум. Зеро барои онҳо ҷуз ҷуброн ё 

музде, ки давлат барояшон таъйин кардааст, чизе ҳалол нест. Ҳар 

гуна моли дигар, ки онҳо бо роҳи зӯрӣ, фармонравоӣ ва мансаб ба 

даст даровардаанд, хоҳ аз моли давлат бошад, хоҳ аз моли шахсҳо, 

хиёнат, касби ҳаром ва моли соҳибинашаванда ба шумор меравад, 

зеро ин мол бо роҳи ғайришаръӣ ба даст омадааст. Ин гуна молҳо, 

агар соҳибонаш маълум бошад, ба соҳибонаш баргардонда 

мешавад. Дар акси ҳол мусодира кардан ва гузоштани он дар 

байтулмоли мусулмонон воҷиб аст. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

 

"Ҳар кас хиёнат кунад, рӯзи қиёмат бо он чӣ, ки хиёнат 

кардааст, меояд" [3:161].  

Аз Муоз ибни Ҷабал ривоят аст:  

" إََِل الَْيَمِن، َفلَمـا ِِسُْت أَْرَسَل ِِف أَثَِرى، َفرُِدْدُت، َفَقاَل: أَتَْدِرى ِلَم  ملسو هيلع هللا ىلصبََعَثِنى َرُسوُل اللِه 

، َو َمْن يَْغلُْل َيأِْت ِِبـا َغلَّ يَْوَم الْ  ِقَياَمِة، بََعْثُت إِلَْيَك؟ ًَل تُِصيََبَّ َشْيئاا ِبَغْْيِ إِْذِِن، َفإِنَُّه ُغلُول 

َعَمِلكَ لِهَذا َدَعْوتَُك، َفاْمِض لِ  " 

"Пайғамбар (с) маро ба Яман фиристоданд. Вақте ки ба роҳ 

баромадам, аз паси ман одам фиристоданд ва ман 

баргаштам. Он кас гуфтанд: "Оё медонӣ, ки чаро ба ту одам 
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фиристодам? Бе изни ман чизе нагир, зеро ин хиёнат аст. Ҳар 

кӣ хиёнат кунад, рӯзи қиёмат он чизеро, ки хоинона 

гирифтааст, меорад. Туро барои ҳамин даъват кардам. Акнун 

ба кори худ бирав"".  

Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. Аз Абӯмасъуд ривоят аст: 

" نََّك يَْوَم الِْقَياَمِة تَِجىُء، َساِعياا، ثُمَّ َقاَل: انْطَلِْق أَبَا َمْسُعوٍد، ًَل أُْلِفيَ  ملسو هيلع هللا ىلصبََعَثِنى َرُسوُل اللِه 

ا ًَل  ا ًَل أَنْطَلُِق، َقاَل: إِذا ، َقْد َغلَلَْتُه، َقاَل: إِذا َدَقِة لَُه ُرغاَء  َعََل ظَْهرَِك بَِعْي  ِمْن إِِبِل الصَّ

 "أُكْرُِهكَ 

"Пайғамбар (с) маро барои ғундоштани садақа фиристоданд 

ва гуфтанд: "Бирав, эй Абӯмасъуд, рӯзи қиёмат туро чунон 

набинам, ки дар пуштат шутуре, ки аз шутурҳои садақа 

хоинона гирифтаӣ, наъракашон ояд". Гуфтам: "Ин тавр 

бошад, намеравам". Гуфтанд: "Туро маҷбур намекунам"".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 

    Роҳҳои азхудкунии ғайришаръии волиён, омилон ва 

кормандони давлат чунин аст: 

    Ришва  

    Ришва (пора) ҳар як молест, ки ба волӣ, омил, қозӣ ва ё ягон 

корманди давлат барои амалӣ кардани ягон манфиати мардум, ки 

бояд бепул амалӣ кунад, дода мешавад. Ҳар гуна пора, новобаста 

ба он ки кам аст ё беш ва новобаста ба он ки бо кадом роҳ дода 

шудааст ё барои кадом муомила гирифта шудааст, ҳаром мебошад. 

Абӯдовуд аз Абӯҳурайра ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

 "لَْعَنُة اللِه َعََل الرَّاِِش َو الـمرتىش ِف الُْحكْمِ "  

"Лаънати Аллоҳ ба порадиҳанда ва порагиранда дар 

баровардани ҳукм".  
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Тирмизӣ аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

 "لَْعَنُة اللِه َعََل الرَّاِِش َو الـمرتىش"

"Лаънати Аллоҳ ба порадиҳанда ва порагиранда".  

Имом Аҳмад аз Савбон ривоят кардааст: 

" الرَّاِِشَ َو الـمرْتىَِشَ َو الرَّائَِش بَْيَنُهمـا ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل اللِه  " 

"Пайғамбар (с) порадиҳанда, порагиранда ва миёнаравро 

лаънат карданд".  

Ин ҳадисҳо қатъиян ҳаром будани пораро сароҳатан исбот 

мекунад. 

    Пора баъзан бар ивази амалӣ гардондани манфиате, ки бояд аз 

ҷониби шахси вазифадор бе ягон иваз иҷро карда шавад, гирифта 

мешавад, баъзан бар ивази иҷро накардани коре, ки бояд иҷро 

карда шавад, гирифта мешавад, баъзан бар ивази иҷрои коре, ки 

давлат иҷрои онро манъ мекунад, гирифта мешавад. Дар ин 

эҳтиёҷот хоҳ манфиате орад, хоҳ зарареро дур кунад, хоҳ ҳақ 

бошад, хоҳ ботил фарқе надорад. Ҳар як моле, ки бо роҳи пора касб 

карда мешавад, моли ҳаром ва моли соҳибинашаванда ба шумор 

меравад. Мусодира кардан ва гузоштани он ба байтулмол воҷиб 

аст, зеро ин мол бо роҳи ғайришаръӣ ба даст дароварда шудааст. 

Аз ин рӯ, шахси порагирифта, порадода ва миёнарав бояд ҷазо 

дода шавад.  

    Ҳадияҳо ва тӯҳфаҳо 

    Ҳадия ва тӯҳфа ҳар як молест, ки ба волӣ, омил, қозӣ ва ё 

кормандони давлат ҳамчун ҳадия ё тӯҳфа дода мешавад. Моли 

мазкур низ монанди пора мебошад. Аз ин рӯ, ҳарчанд 

ҳадиядиҳанда ё тӯҳфакунанда амалӣ кардани ягон манфиати 

нақдро нахоҳад, гирифтани он барои волӣ, омил, қозӣ ва корманд 

ҳалол нест, зеро ӯ умедвор мешавад, ки минбаъд ҳангоми пайдо 
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шудани ягон эҳтиёҷ ба иқдоме ё амалигардонии манфиате ноил 

мегардад. Ҳадия ва тӯҳфаҳо нисбат ба волиҳо, омилон, қозиён ва 

кормандони давлат бо роҳи хиёнат касб кардани мол дониста 

мешавад ва ҷойи хиёнат дӯзах аст. Аз Пайғамбар (с) дар бораи 

қабули он боздошти сареҳ омадааст. Бухорӣ ва Муслим аз 

Абӯҳамиди Соидӣ ривоят кардаанд: 

" َدَقِة، َفلَمـا َقِدَم، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاِْسَتْعَمَل النَِّبىُّ  َرُجًلا ِمْن بَِنى أََسٍد، يَُقاُل لَُه ابُْن اأْلَتَِبيَِّة َعََل الصَّ

. َفَقاَم النَِّبىُّ هَذا لَكُْم، َو هذَ  َعََل الـمْنَْبِ، َفَحِمَد اللَه َو أَثَْبى َعلَْيِه. ثُمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصا أُْهِدَى إََِلَّ

َما بَاُل اْلَعاِمِل نَْبَعُثُه، َفَيأِِْت يَُقوُل هَذا لَكُْم، َو هَذا أُْهِدَى َِل، َفَهًلَّ َجلََس ِِف بَْيِت أَِبيِه َو 

ِه َفَنظََر أَُيهْ  ٍد ِبَيِدِه، ًَل يََناُل أََحد  ِمْنكُْم ِمْنَها َشْيئاا، إًِلَّ أُمِّ َدى لَُه أَْم ًَل. َو الَِّذى نَْفُس ُمَحمَّ

،أَْو َشاة  تَْيِعُر، ، أَْوبََقرَة  ًَل ُخَوار  ثُمَّ َرَفَع  َجاَء ِبِه يَْوَم الِْقَياَمِة َيْحِملُُه َعََل ُعُنِقِه، بَِعْي  لَُه ُرَغاء 

َحتَّى َرأَيَْنا َعْفَرْْت إِِبطَْيِه. ثُمَّ َقاَل: الّلُهمَّ َهْل بَلَّْغُت؟ َمرَّتَْيِ  يََديْهِ  " 

"Пайғамбар (с) мардеро аз қабилаи БанӣғАсад, ки Ибни Атбия 

ном дошт, барои ҷамъи садақа фиристоданд. Вақте ки ӯ 

омад, гуфт: "Ин аз они шумост ва ин ба ман ҳадия карда шуд". 

Он гоҳ Пайғамбар (с) ба минбар баромада, ба Аллоҳ ҳамду 

сипос хонданд ва гуфтанд: "Ба ин омил чӣ шуд, ки мо ӯро 

мефиристем ва ӯ омада мегӯяд: "Ин аз они шумост ва ин ба 

ман ҳадия карда шуд?" Оё дар хонаи падару модараш нишаста 

мунтазир нашуд, ки ба ӯ ҳадия медиҳанд ё на? Қасам ба худое, 

ки ҷони Муҳаммад дар дасти Ӯст, агар яке аз шумо аз он чизе 

гирад, рӯзи қиёмат онро хоҳ шутури бонгзананда бошад, хоҳ 

гови маосзананда ва ё гӯсфанди баосзананда, дар гарданаш 

бардошта меояд". Сипас ду дасташонро чунон бардоштанд, ки 

мо сафедии бағалашонро дидем ва ду бор гуфтанд: 

"Парвардигоро, оё расондам?".  

    Бинобар ин, ҳар як моле, ки ба волиён, омилон, қозиён ва 

кормандони давлат ҳадия ё тӯҳфа карда мешавад, даромади ҳаром 

ва соҳибинашаванда маҳсуб меёбад. Онро бояд мусодира намуда, 

ба байтулмоли мусулмонон гузошт, зеро ин мол даромади 

ғайришаръӣ мебошад. 
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    Молҳое, ки бо фармонравоӣ ва қувваи салтанат азхуд мешавад 

    Ба ин гурӯҳ молҳое шомил мешавад, ки ҳокимон, волиён, омилон 

ё хешовандони онҳо ва кормандони давлат аз молҳо ва заминҳои 

давлат, ё аз молҳо ва заминҳои мардум бо зӯрӣ, ҳукмфармоӣ, 

дастбологӣ ва қувваи салтанату мансаб мегиранд. Ҳар як мол ва 

замине аз молу заминҳои давлат ё мардум, ки бо яке аз ин роҳҳо 

гирифта мешавад, даромади ҳаром ба ҳисоб меравад ва он мулки ӯ 

дониста намешавад, зеро ин азхудкунии ғайришаръӣ мебошад. Бо 

яке аз ин роҳҳо азхуд кардани ягон чиз зулм ба шумор меравад. 

Зулм ҳаром ва дар рӯзи қиёмат торикӣ мебошад. Инчунин ин мол 

хиёнат дониста мешавад ва ҷойи хиёнат дӯзах аст. Аз Пайғамбар 

(с) ривоят аст: 

، ُخِسَف ِبِه يَْوَم الِْقَياَمِة إََِل َسْبعِ أَْرِضيَ "  "َمْن أََخَذ ِمَن اأْلَْرِض َشْيئاا ِبَغْْيِ َحقٍّ

"Касе, ки аз замин чизеро ноҳақ гирад, рӯзи қиёмат ба ҳафт 

қабат замин фурӯ меравад".  

Дар ривояти дигар омадааст: 

ُقُه يَْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َسْبعِ أَْرِضيَ "  "َمْن أََخَذ ِشْْباا ِمَن اأْلَْرِض ظُلْمـا، َفإِنَُّه يُطَوَّ

"Касе, ки як ваҷаб заминро бо зулм гирад, рӯзи қиёмат ҳафт 

қабат замин ба гарданаш овехта мешавад".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд. Аз Оиша (р) 

ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

َقُه اللُه ِمْن َسْبعِ أَْرِضيَ "  "َمْن ظََلَم ِشْْباا ِمَن اأْلَْرِض، طَوَّ

"Касе, ки дар як ваҷаб замин зулм кунад, Аллоҳ рӯзи қиёмат 

ҳафт қабат заминро ба гарданаш меовезад".  

Ин ҳадис муттафақун алайҳ аст. 

    Молҳо ва заминҳои ноҳақ гирифташуда, агар аз они мардум ва 

соҳибонаш маълум бошад, ба соҳибонаш баргардонда мешавад ва 

агар соҳибонаш маълум набошад, ба байтулмол гузошта мешавад. 
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Агар ин молҳо ва заминҳо аз они давлат бошад, дарҳол ба 

байтулмол баргардонда мешавад. Умар ибни Абдулазиз, вақте ки 

ба хилофат омад, тамоми молҳо ва заминҳоеро, ки умавиҳо бо 

қувваи салтанат аз мулки мардум ва давлат гирифта буданд, ба 

байтулмоли мусулмонон баргардонд ва он чиро, ки соҳибонаш 

маълум буд, ба соҳибонаш баргардонд. Ӯ инчунин умавиҳоро аз 

заминҳояшон, маблағе, ки ба онҳо дода мешуд ва аз тамоми 

чизҳои азхудкардаашон маҳрум кард. Зеро ӯ пиндошт, ки онҳо бо 

қувваи салтанати умавиҳо ва бо роҳҳои ғайришаръӣ, ки бо 

воситаи он соҳиб шудан ҷоиз нест, ба ин чизҳо соҳиб шудаанд. Ӯ 

корро аз худаш оғоз намуда, аз тамоми молу мулк, ҳайвоноти 

саворӣ, атриёт ва колоҳояш даст кашид ва ҳамаи онро ба 23 ҳазор 

динор фурӯхта, пулро ба байтулмол гузошт. 

    Ҳаққи даллолӣ ва миёнаравӣ 

    Он ҳар як молест, ки волиён, омилон ва кормандони давлат бо 

даллолӣ ё миёнаравӣ аз ширкатҳои аҷнабӣ, маҳаллӣ ё шахсҳо бар 

ивази бастани созишнома ё шартнома миёни давлат ва онҳо 

мегиранд. Ҳар як моле, ки бо ин роҳ меёбанд, хиёнат ва даромади 

ҳаром ба шумор меравад ва ба мулк табдил намеёбад. Ин мол бояд 

ба байтулмоли мусулмонон гузошта шавад, зеро он бо роҳи 

ғайришаръӣ азхуд шудааст. Аз Муоз ибни Ҷабал ривоят аст:  

" ، َفَقاَل: أَتَْدِرى لَِم بََعْثُت إََِل الَْيَمِن، َفلَمـا ِِسُْت، أَْرَسَل ِِف أَثَِرى، َفرُِدْدُت  ملسو هيلع هللا ىلصبََعَثِنى النَِّبىُّ 

، َو َمْن يَْغلُْل يَأِْت ِِبـا َغلَّ يَْوَم الِْقَياَمِة، ِلهَذا  إِلَْيَك؟ ًَل تُِصيََبَّ َشْيئاا ِبَغْْيِ إِْذِِن َفإِنَُّه ُغلُول 

 "َدَعْوتَُك، َفاْمِض لَِعَمِلكَ 

"Пайғамбар (с) маро ба Яман фиристоданд. Вақте ки ман ба 

роҳ баромадам, аз пасам одам фиристоданд ва ман 

баргаштам. Он кас гуфтанд: "Оё медонӣ, ки чаро ба ту одам 

фиристодам? Бе изни ман ҳаргиз чизе нагир, зеро он моли бо 

хиёнат гирифташуда аст. Ҳар кӣ хиёнат кунад, рӯзи қиёмат 

он чизеро, ки бо хиёнат гирифтааст, меорад. Туро барои 

ҳамин даъват кардам. Акнун ба кори худ бирав".  
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Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 

    Ҳаққи даллолӣ ва миёнаравӣ, ки аз ҷониби ширкатҳо ва шахсҳо 

ба волиён, омилон ва кормандони давлат дода мешавад, аз давлат 

ва касоне, ки дар паси он меистанд, пинҳонӣ дода мешавад. Он 

монанди пора аст ва ба онҳо бо мақсади он дода мешавад, ки 

ширкатҳо ва шахсҳо дар шакле, ки на манфиати давлат ва уммат, 

балки манфиати онҳоро амалӣ мегардонад, созишномаҳо имзо 

кунанд ё дар бораи иҷрои лоиҳаҳо шартномаҳои маҷбурӣ ба даст 

оранд.  

    Молҳое, ки пинҳонӣ (бо фиреб) гирифта шудааст 

    Ба ин қисм молҳое шомил мешавад, ки волиён, омилон ва 

кормандони давлат аз молҳое, ки барои анҷом додани корҳояшон, 

ё сарварӣ намудан ба иншоотҳо, лоиҳаҳо ва ё дигар идораю 

хадамоти давлат ба зери тасарруфи онҳо гузошта мешавад, 

пинҳонӣ мегиранд. Ба ин қисм инчунин пулҳое шомил мешавад, 

ки коркунони почта, нерӯи барқ, телефон, телеграф, хадамоти 

алоқа ва дигар идораҳо бо роҳи ҳилаю фиреб ва ғафлатгиркунӣ аз 

мардум бар замми музди муқарраршуда мегиранд. Ҳамаи ин 

молҳо, ки махфиёна аз молҳои давлат, ё бо роҳи фиреб ва 

сохтакорӣ аз мардум гирифта мешавад, даромади ҳаром ба шумор 

меравад ва ба мулк табдил намеёбад. Ин молҳо молҳои бо хиёнат 

гирифташуда мебошад, аз ин рӯ, мусодира кардан ва гузоштани он 

ба байтулмол воҷиб аст. 

    Умар ибни Хаттоб, чун аз ягон волӣ ё омил шубҳа мекард, 

молҳои аз рӯзии барояш муқарраршуда зиёатии ӯро мусодира 

мекард ва ё нисфи онро мегирифт. Молҳои волиён ва омилонро 

қабл аз таъйин кардан ва баъд аз он ҳисоб мекард. Агар дар онҳо 

моли зиёдатӣ меёфт ва ё дар ин бора дар ӯ шубҳае пайдо мешуд, 

молҳояшро мусодира мекард, ё нисфи онро мегирифт ва моли аз ӯ 

гирифтаашро ба байтулмол мегузошт. Масалан, ӯ аз Абӯсуфён, ки 

аз назди писараш Муовия баргашт, молашро мусодира кард. 

Муовия волии Умар дар Шом буд. Абӯсуфён барои саломдиҳӣ ба 
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назди Умар омад. Ба дили Умар фикре омад, ки Муовия бо падараш 

Абӯсуфён ҳангоми бозгашт мол фиристодааст, аз ин рӯ, ба 

Абӯсуфён гуфт: "Ба мо мукофот деҳ, эй Абӯсуфён". Ӯ гуфт: "Мо чизе 

нагирифтем, то ба ту диҳем". Умар дасташро ба ангуштарини 

Абӯсуфён дароз карда, онро гирифт ва бо як нафар ба назди 

ҳамсари Абӯсуфён Ҳинд фиристод. Умар ба фиристодааш фармуд, 

ки аз номи Абӯсуфён ба ҳамсараш бигӯяд: "Ду хӯрҷини овардаамро 

гирифта, ба ман фирист". Он мард бо зудӣ бо ду хӯрҷин, ки дар он 

10 ҳазор дирҳам буд, баргашт. Умар ин пулро ба байтулмол 

гузошт. 

    Ҳар як моле, ки волиён, омилон ва кормандони давлат бо роҳи 

ғайришаръӣ ба даст меоранд, аз даромадҳои байтулмол ба шумор 

меравад. Инчунин ба ин қисми даромадҳои байтулмол ҳар як моле 

шомил мешавад, ки шахсҳо бо яке аз роҳҳое, ки шаръан бо воситаи 

он ба мол соҳиб шудан ё зиёд кардани мол манъ карда шудааст, ба 

даст меоранд. Зеро чунин мол даромади ҳаром буда, ба мулк 

табдил намеёбад. 

    Агар шахсе бо роҳи судхӯрӣ мол ёбад, он моли ҳаром ва 

соҳибинашаванда мебошад. Зеро Аллоҳ судхӯриро ва бо ин роҳ 

зиёд кардани молро ҳаром кардааст. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

بَا ًلَ يَُقوُموَن إًِلَّ كَََم يَُقوُم الَِّذي يََتَخبَّطُهُ  ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك ِبأَنَُّهْم  الَِّذيَن َيأْكُُلوَن الرِّ الشَّ

بِّ  ن رَّ بَا َفَمن َجاءُه َمْوِعظَة  مِّ بَا َوأََحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّ َا الَْبْيُع ِمْثُل الرِّ ِه َفانَتَهَى َقالُواْ إَِّنَّ

ْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ َفلَُه َما َسلََف َوأَْمرُُه ِإََل اللِّه َوَمْن َعاَد َفأُْولَـِئَك أَ   

"Онон, ки рибо мехӯранд, дар қиёмат чун касоне аз қабр 

бармехезанд, ки ба афсуни шайтон девона шуда бошанд. Ин ба 

кайфари он аст, ки гуфтанд: "Рибо низ чун харидуфурӯш аст". 

Дар ҳоле, ки Аллоҳ харидуфурӯшро ҳалол ва риборо ҳаром 

кардааст. Ҳар кас, ки панди Аллоҳ ба ӯ расид ва аз рибохӯрӣ 

бозистод, Аллоҳ аз гуноҳони пешини ӯ даргузарад ва кораш ба 

Аллоҳ вогузор шавад. Ва онон, ки ба он кор бозгарданд, аҳли 

ҷаҳаннаманд ва ҷовидона дар он хоҳанд буд!" [2:275].  
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Агар касоне, ки аз онҳо суд гирифта шудааст, маълум бошанд, 

моли судхӯрӣ ба ҳамон соҳибонаш баргардонда мешавад. Агар 

онҳо маълум набошанд, ин мол мусодира ва ба байтулмол гузошта 

мешавад. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

ْؤِمِنيَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللَّه َوَذرُ  بَا إِن كُنُتم مُّ َفإِن لَّْم تَْفَعلُواْ  واْ َما بَِقَي ِمَن الرِّ

َن اللِّه َوَرُسولِِه َوإِن تُْبُتْم َفلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِكْم ًلَ تَظْلُِموَن َوًلَ تُظَْلُمونَ   َفأَْذنُواْ ِبَحرٍْب مِّ

"Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ битарсед ва агар имон 

овардаед, аз рибо ҳар чӣ боқӣ мондааст, тарк кунед. Ҳар гоҳ 

чунин накунед, пас ҷанг бо Аллоҳу расулашро эълом кунед. Ва 

агар тавба кунед, асли сармоя аз они шумост. Дар ин ҳол на 

ситам кардаед ва на тан ба ситам дидаед!" [2:278-279]. 

    Касе, ки бо роҳи қимор мол ёбад, даромади ӯ ҳаром ва 

соҳибинашаванда аст ва ба соҳибаш баргардонда мешавад. Агар 

соҳибаш номаълум бошад, мусодира ва ба байтулмол гузошта 

мешавад. Зеро бо роҳи қимор зиёд кардани мол шаръан ҷоиз нест 

ва қимор ҳаром аст. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

ْيطَاِن  ْن َعَمِل الشَّ َا الَْخْمُر َوالَْمْيِِسُ َواألَنَصاُب َواألَزًْلَُم ِرْجس  مِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إَِّنَّ

ْيطَاُن أَن يُوِقَع بَْيَنكُُم الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاء ِِف  َفاْجَتِنُبوُه لََعلَّكُْم تُْفلُِحونَ  َا يُِريُد الشَّ الَْخْمِر إَِّنَّ

نَتُهونَ  ًلَِة َفَهْل أَنُتم مُّ كُْم َعن ِذكِْر اللِّه َوَعِن الصَّ  َواْلَمْيِِسِ َوَيُصدَّ

"Эй касоне, ки имон овардаед, шароб, қимор, бутҳо ва 

гаравбандӣ бо тирҳо палидӣ ва кори шайтон аст, аз он парҳез 

кунед, то наҷот ёбед! Шайтон мехоҳад бо шаробу қимор 

миёни шумо кинаву душманӣ афканад ва шуморо аз ёди Аллоҳ 

ва намоз боздорад, оё бас мекунед?" [5:90-91]. 

    Ҷаримаҳо  

    Яке аз даромадҳои байтулмол ҷаримаҳо мебошад, ки давлат ба 

шахсоне, ки баъзе гуноҳҳоро содир мекунанд, ё ба баъзе қонунҳо, 

низомҳои идорӣ ва ё тартибот риоя намекунанд, меандозад. 

Ҷарима бо суннат собит шудааст. Амр ибни Шуайб аз падараш, ӯ аз 
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бобояш Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос, ӯ аз Пайғамбар (с) ривоят 

мекунад, ки аз он кас дар бораи меваи овезон пурсиданд. Он кас 

гуфтанд:  

ٍء ِمْنُه " َء َعلَْيِه، َو َمْن َخَرَج ِبََشْ ، َفًَل ََشْ َمْن أََصاَب ِبِفيِه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْْيَ ُمتَِّخٍذ َخِبَنةا

 "َفَعلَْيِه َغَراَمَة ِمْثلَْيِه َو الُْعُقوبَةَ 

"Шахси ҳоҷатманде, ки аз он мехӯраду бо худ намебарад, бар 

вай гуноҳе нест. Вале шахсе, ки аз он бо худ чизе мегирад, ба 

вай ду баробари он ҷарима ва ҷазо ҳаст".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. Боз Абӯдовуд аз 

Пайғамбар (с) ривоят мекунад: 

 "َضالَُّة اْْلِِبِل الـمكُْتوَمُة َغرَاَمُتَها َو ِمْثُلَها َمَعَها"

"Дар шутури роҳгумзада, ки пинҳон карда мешавад, ҷаримаи 

он ва бо ҳамроҳии ҷарима мисли он воҷиб мешавад".  

Инчунин аз шахсе, ки закот намедиҳад, бар замми закоти воҷиб 

ҳамчун таъзир нисфи молашро гирифтани Пайғамбар (с) аз 

даромадҳои байтулмол буд. Абӯдовуд ва Аҳмад аз Пайғамбар (с) 

ривоят кардаанд: 

 "َوَمْن َمَنَعَها َفأَنَا آِخُذَها َو َشطَْر َمالِهِ "

"Ҳар кас онро(закотро) надиҳад, ман ҳам онро ва ҳам нисфи 

молашро мегирам". 

     Ин ҳама ба шаръӣ будани ҷаримаситонӣ ва ҷазои таъзирӣ 

далолат мекунад. Халифа метавонад навъи гуноҳҳою 

қонуншиканиҳоро, ки ҷарима андохта мешавад, ҳадди баланд ва 

пасти ин ҷаримаҳоро муқаррар намуда, волиён, омилон, қозиён ва 

вазифадоронро ба риояи он маҷбур кунад. Инчунин метавонад 

салоҳияти муайян кардани ҷаримаҳоро мувофиқи қонуни махсус 

ба иҷтиҳоди волиён, омилон, қозиён ва вазифадорон гузорад. 

Халифа дар ин бора, мувофиқи иҷтиҳодаш, он кореро, ки дар 
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нигоҳубини корҳои мусулмонон беҳтар мешуморад, анҷом 

медиҳад. 
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ХУМСИ РИКОЗ ВА МАЪДАН 

     

 

 

 

 

Рикоз (дафина) нуқра, тилло, ҷавоҳирот, марворид ва дигар 

чизҳои гаронбаҳо ва силоҳҳоест, ки дар замин пинҳон карда 

шудааст. Фарқе надорад, ки он хазинаи гӯрондашудаи қавмҳои 

пешина аст, монанди мисриҳо, бобулиҳо, осуриҳо, сосониён, 

румиҳо, юнониҳо ва дигарон, ки дар қабрҳои подшоҳону 

бузургони онҳо ё дар теппаҳои шаҳрҳои қадимаи вайроншудаи 

онҳо пул, зевар ва ҷавоҳир ёфт мешавад, ё худ пулҳои тиллоӣ ва 

нуқрагин аст, ки дар замони ҷоҳилият ва ё давраҳои гузаштаи 

исломӣ ба кӯза ва ё чизҳои дигар гузошта шуда, ба замин пинҳон 

карда шудааст. Ҳамаи ин чизҳо рикоз (дафина) эътибор карда 

мешавад. 

    Калимаи (رِكَاز) аз феъли ( يَْركُزُ  -َركَزَ  ) – "пинҳон кардан" гирифта 

шудааст. Арабҳо, агар ба замин найза занад, мегӯянд: ( ََركََز الرُّْمح). 

Калимаи ( ُرِكْز) ҳам аз он гирифта шуда, маънояш "овози паст" 

мебошад. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

 

"Ё ҳатто андак овозе аз онҳо мешунавӣ?" [19:98].  

Аммо маъдан тилло, нуқра, мис, қӯрғошим ва дигар чизҳоест, ки 

Аллоҳ онро дар рӯзи офариниши осмонҳову замин дар қаъри 

замин офаридааст. Калимаи ( ) аз феъли (َمْعِدنٌ   дар" – (َعَدَنٌِفىٌالـمَكاِنٌَيْعِدنٌ 

як ҷо истод" ва "иқомат кард", гирифта шудааст. Ҷаннати адн низ 

аз ҳамин феъл гирифта шудааст, зеро он диёри иқомат ва 
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ҷовидонист. Аз ин рӯ, маъдан на аз пинҳонкардаҳои одамон, балки 

аз офаридаи Аллоҳ аст. Аз ҳамин ҷиҳат маъдан аз дафина фарқ 

мекунад, зеро дафинаро одамон гӯр кардаанд.  

    Аслан далели дафина ва маъдан ҳадисҳои зеринанд: 

    Абӯҳурайра аз Пайғамбар (с) ривоят кардааст:  

، َو ِِف الرِّكَاِز الُْخْمُس "  "الَْعْجمـاُء ُجرُْحَها ُجَبار 

"Захмрасонии ҳайвонҳо беарзиш аст, дар дафина панҷяк воҷиб 

аст".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Абдуллоҳ ибни Амр 

ривоят аст, ки аз Пайғамбар (с) дар бораи моле, ки аз харобаҳои 

қавми Од ёфт мешавад, пурсиданд. Он кас гуфтанд:  

 "ِفيِه َو ِِف الرِّكَاِز الُْخْمُس "

"Дар он ва дар дафина панҷяк воҷиб аст".  

Аз Алӣ ибни Абӯтолиб ривоят мешавад, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

ِة الَِّتى تَْحَت اأْلَْرِض "  َهِب َو الِْفضَّ ُيوُب ُعُروُق الذَّ ُيوِب الُْخْمُس. َقاَل: َوالسُّ  "َو ِِف السُّ

"Дар суюб панҷяк ҳаст. Суюб рехтаҳои тилло ва нуқра дар 

зери замин мебошад".  

Ин ҳадисро Ибни Қудома дар "Муғнӣ" овардааст. 

    Бинобар ин, ҳар як моли гӯрондашуда, монанди тилло, нуқра, 

зевар, ҷавоҳир ва ғайра, ки дар қабрҳо, теппаҳо, шаҳрҳои халқҳои 

гузашта, ё дар заминҳои нокорам ва ё харобаҳои Од (аз "Од" 

мақсад қадима мебошад) ёфт шудааст, хоҳ аз замони ҷоҳилият 

монда бошад, хоҳ аз мусулмонони асрҳои гузаштаи исломӣ мулки 

ёбанда мешавад ва ӯ панҷяки онро ба байтулмол медиҳад.  
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    Инчунин ҳар як кони андаки тилло ё нуқра, ки дар замини 

нокорами бесоҳиб ёфт шудааст, хоҳ хока бошад, хоҳ гудохташуда 

аз они ёбанда мебошад. Ӯ панҷяки онро ба байтулмол медиҳад. 

    Панҷяке, ки аз ёбандаи дафина ва ёбандаи кон гирифта 

мешавад, монанди файъ буда, ҳукми онро мегирад ва ба девони 

файъу хироҷи байтулмол гузошта шуда, ба ҷои сарфи файъ ва 

хироҷ сарф карда мешавад. Сарфи он ба халифа супорида мешавад, 

то онро мувофиқи раъй ва иҷтиҳодаш, бо услубе, ки дар он хайру 

салоҳ ҳаст, дар роҳи нигоҳубини корҳои Уммат ва амалигардонии 

манфиатҳои он сарф кунад.  

    Абӯубайд аз Муҷолид, ӯ аз Шаъбӣ ривоят мекунад: "Марде берун 

аз Мадина ҳазор динори гӯрондашуда ёфт ва онро ба назди Умар 

ибни Хаттоб овард. Умар аз он панҷяк — дусад динор гирифта, 

боқимондаашро ба он мард дод ва ин дусад динорро дар байни 

мусулмононе, ки дар наздаш буданд, тақсим кард, ҳатто як қисми 

он монд. Умар гуфт: "Соҳиби динорҳо куҷост?" Он мард ба наздаш 

омад. Умар ба ӯ гуфт: "Ин динорҳоро бигир, он аз они туст". 

    Абӯубайд аз Ҳорис ибни Абӯҳориси Аздӣ ривоят мекунад, ки 

падараш аз маъданшиностарини одамон буд. Ӯ ба назди марде, ки 

маъдан ёфта буд, омад ва аз ӯ онро бо сад гӯсфанди бачадор харид. 

Сипас маъданро гудохта, аз он пули ҳазор гӯсфандро баровард. 

Фурӯшанда ба ӯ гуфт: "Чизи фурӯхтаамро ба ман баргардон". 

Абӯҳорис гуфт: "Намегардонам". Фурӯшанда гуфт: "Ба назди Алӣ 

рафта,ффф туро бадном мекунам". Ӯ ба назди Алӣ, яъне Алӣ ибни 

Абӯтолиб омада гуфт: "Абӯҳорис маъдан ёфт". Алӣ ба назди 

Абӯҳорис омад ва гуфт: "Дафинаи ёфтаат дар куҷост?" Абӯҳорис 

гуфт: "Ман дафина наёфтам, балки ин мард ёфт. Сипас онро ман аз 

вай ба сад гӯсфанди бачадор харидам". Алӣ ба маъданфурӯхта 

гуфт: "Ман чунин мепиндорам, ки панҷяк бар зиммаи ту воҷиб 

мешавад". Сипас аз сад гӯсфанд панҷякашро гирифт.  

    Чунон ки аз ҳадисҳои Шаъбӣ ва Ҳорис равшан мегардад, 

миқдоре, ки Умар аз ёбандаи дафина ва Алӣ аз ёбандаи маъдан 
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гирифт, танҳо панҷяро ташкил мекард. Аз панҷ чор ҳиссаи 

боқимонда ба ёбандаи дафина ва маъдан баргардонда шуд. Ин 

панҷяки гирифташуда закот набуда, балки монанди файъ буд. 

Агар закот мебуд, ба ҷоҳои сарфи закот сарф карда мешуд ва Умар 

аз он ба ёбандаи дафина намедод, чунки ӯ бой буд ва барои бой 

закот ҳалол нест.  

    Аз ин рӯ, ҳар касе, ки дафина ё маъдан меёбад, қатъи назар аз он 

ки мард аст ё зан, хурд аст ё калон, оқил аст ё маҷнун, мусулмон 

аст ё кофири зиммӣ панҷяк гирифта мешавад. Ин панҷяк аз ҳар 

миқдоре, ки ёфт мешавад, хоҳ андак бошад, хоҳ бисёр гирифта 

мешавад.  

    Агар шахсе дар мулки худ, масалан, замин ё бинояш дафина ё 

маъдан ёбад, хоҳ ин замин ё биноро мерос гирифта бошад, хоҳ аз 

каси дигар харида бошад, ба дафина ё аъдан соҳибӣ мекунад. Агар 

шахсе дар замин ё бинои каси дигар дафина ё маъдан ёбад, дафина 

ё маъдани ёфтшуда на аз они шахсе, ки онро ёфтааст, балки аз они 

соҳиби замин ё бино мешавад.  

    Агар шахсе дар дорулҳарб дафина ё маъдан ёбад, ба он соҳиб 

мешавад ва он барояш файъ дониста мешавад. Ӯ монанди шахсе, 

ки дар замини нокорам ва харобаи қадимаи Дорулислом дафина ё 

маъдан меёбад, панҷяки онро медиҳад.  

    Бо баробари ёфтани дафина ё маъдан панҷяки онро ба 

байтулмол додан воҷиб мегардад. Ҷоиз нест, ки додани он ба 

таъхир гузошта шавад.  

    Маъдане, ки ёбандааш ба он соҳиб мешавад, маъдани андак 

мебошад. Аммо ба маъдани бисёр ёбанда соҳиб намешавад, зеро 

он аз моликияти умумӣ буда, ба он соҳибӣ кардани шахсҳо ҷоиз 

нест. Балки он мулки ҳамаи мусулмонон мебошад. 
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МОЛИ ШАХСИ БЕВОРИС 

     

 

 

 

 

Ҳар гуна моликияти манқула ва ғайриманқула, ки соҳибаш 

вафот мекунад ва ягон меросхӯри наздик ва дур надорад, яъне 

агар шахсе вафот кунад ва ягон меросхӯр — зан, фарзанд, падар, 

модар, бародар, хоҳар ва ё хешовандони падарӣ надошта бошад, 

ин мол ҳамчун мерос ба байтулмол мегузарад. Аз Миқдоми Киндӣ 

ривоят мешавад, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

" ِتِه، َو أَنَا أَْوََل ِبكُلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن نَْفِسِه، َفَمْن تَرََك َدْيناا، أَْو َضْيَعةا َفإََِلَّ، َو َمْن تَرََك َماًلا َفلَِوَرثَ 

َعانَِيهُ  أَنَا َمْوََل َمْن ًَل َمْوََل َلُه، أَرُِث َمالَُه، َو أَُفكُّ  " 

"Ман ба ҳар як мӯъмин аз худи ӯ наздиктарам. Ҳар ки қарз ё 

зану фарзанд вогузошта бошад, бар дӯши ман аст. Ҳар ки мол 

вогузошта бошад, аз они меросхӯронаш аст. Ман ҳомии шахсе 

мебошам, ки ҳомӣ надорад, молашро мерос мегирам ва 

бандияшро озод мекунам".  

Ин ҳадисро Бухорӣ, Муслим ва Термизӣ ривоят кардаанд. Ин ҳадис 

кушоду равшан далолат мекунад, ки агар шахсе вафот кунад ва 

меросхӯре надошта бошад, меросхӯри ӯ Пайғамбар (с) мешаванд. 

Зеро он кас (с) валии ҳамаи мӯъминон ва ҳомии шахсе ҳастанд, ки 

ҳомӣ надорад. Баъд аз Пайғамбар (с) валигӣ ба халифа гузашт ва 

халифа валии ҳамаи мӯъминон, ҳомии бекасон ва меросхӯри 

беворисон гардид. Ворисии халифа на барои худи ӯ, балки барои 

байтулмол мешавад. Аз ин рӯ, мероси шахси беворис аз моликияти 

хусусӣ ба моликияти давлат табдил меёбад ва ба девони файъ ва 

хироҷи байтулмол гузошта мешавад. Халифа онро мувофиқи 
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раъйи худ дар бораи манфиатҳои мусулмонон сарф мекунад. Ӯ 

метавонад онро фурӯшад, ба иҷора диҳад, вақф ё тӯҳфа кунад, ба 

касе ҷудо карда диҳад ва ба ҳар гуна манфиатҳои мусулмонон, ки 

лозим медонад, харҷ кунад.  

    Ба моли мусулмоне, ки меросхӯр надорад, моли зиммии беворис 

низ ҳамроҳ карда мешавад. Ҳар як зиммӣ, ки вафот карда, 

моликияти манқула ё ғайриманқула мегузорад ва меросхӯре 

надорад, моли ӯ барои мусулмонон файъ мешавад. Моли 

ворисонаш зиёдатии мусулмон низ монанди ҳамин аст. Масалан, 

агар мард ё зане вафот кунад ва ба ҷуз зан ё шавҳар меросхӯре 

надошта бошад, ба меросгиранда, миқдори барояш 

муқарраршударо гирифтааст, моли боқимонда баргардонда 

намешавад. Моли аз мерос зиёдатӣ файъи мусулмонон ба шумор 

рафта, ба байтулмоли мусулмонон гузошта мешавад, зеро он 

молест, ки ҳақдори муайян надорад. Аз ин рӯ, он монанди моли 

мусулмони беворис файъ мешавад. 
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МОЛИ МУРТАДҲО 

     

 

 

 

 

 

Муртад шахсест, ки аз дини Ислом ба куфр баргаштааст. Аллоҳ 

Таоло мегӯяд: 

نَْيا َواآلِخرَِة  َوَمن يَرْتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو كَاِفر  َفأُْولَـِئَك َحِبطَْت أَْعََملُُهْم ِِف الدُّ

أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ َوأُْولَـِئَك   

"Аз миёни шумо онҳо, ки аз дини худ бозгарданд ва кофир 

бимиранд, аъмолашон дар дунё ва охират нобуд шуда ва 

ҷовидона дар ҷаҳаннам бошанд!" [2:217]. 

    Шахсе, ки аз дини Ислом ба дини дигар мегузарад, монанди 

яҳудият, насроният, маҷусият ё буддоӣ ва ё тамоман бедин 

мешавад, монанди коммунизм, хоҳ мард бошад, хоҳ зан хуну 

молаш аз ҳимоя берун мегардад. Зеро ҳаромии моли ӯ аз ҳаромии 

хунаш вобаста аст. Агар бо сабаби муртаддӣ хунаш ҳалол шавад, 

ҳаромии мол аз ҳаромии хун сабуктару пасттар аст. Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

أُِمرُْت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحتَّى يَُقولُوا ًَل إِلَه إًِلَّ اللُه، َفَمْن َقاَل ًَل إِلَه إًِلَّ اللُه، َفَقْد َعَصَم "

ِه، َو ِحَسابُُه َعََل اللهِ ِمنِّى نَْفسَ  ُه َو َمالَُه إًِلَّ ِبَحقِّ " 

"Ман барои ҷанги зидди мардумон фармуда шудам, то он ки 

"Ло илоҳа иллаллоҳ" бигӯянд. Ҳар кӣ "Ло илоҳа иллаллоҳ" 

бигӯяд, аз Ман ҷон ва молашро нигоҳ дошта мемонад. Магар 

ҳаққи Ислом мемонад ва ҳисоби он барои Аллоҳ аст".  
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Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз Абӯҳурайра ривоят кардаанд. Бо 

сабаби муртаддӣ рехта шудани хун монанди рехташавии хун бо 

сабаби муҳорибӣ (ҷангидан бар зидди Аллоҳ ва Расулаш), зинои 

шахси оиладор ва ё қатли барқасдона нест зеро мусулмоне, ки ин 

корҳоро содир мекунад, кофир намешавад ва ҳурмати моли ӯ аз 

байн намеравад. Танҳо муҳориб, зинокори оиладор ва қотили 

барқасд дар ҳолати мусулмонӣ, меросхӯрӣ ва меросгузорӣ 

мемонад. Аммо муртаддӣ анҷомдиҳандаашро кофир мекунад ва 

ҳурмати хун ва моли ӯро аз байн мебарад.  

    Бо баробари аз дин баргаштани муртад мусулмонон метавонанд 

хуни ӯро бирезанд ва моли ӯро аз худ кунанд. Вале куштани 

муртад ва аз худ кардани моли ӯ ба дархости тавба аз ӯ вобаста 

аст. Агар се рӯз аз ӯ дархости тавба кунанд, вале ӯ тавба карда, ба 

Ислом барнагардад, дарҳол куштани ӯ ва аз худ кардани молаш 

воҷиб мегардад. Ин мол барои мусулмонон файъ мебошад. Он ба 

девони файъ ва хироҷи байтулмоли мусулмонон гузошта ва ба 

ҷойҳои сарфи он сарф карда мешавад. Моли муртадро мерос 

намегиранд, зеро агар зан ё шавҳар пеш аз ҳамбистарӣ муртад 

шавад, дарҳол ақди никоҳ вайрон мешавад ва бо ин сабаб онҳо аз 

якдигар мерос намегиранд. Инчунин агар баъди ҳамбистарӣ 

муртад шавад, никоҳи онҳо вайрон мешавад ва агар якеи онҳо 

вафот кунад, дуюмӣ мерос намегирад, зеро якеи онҳо мусулмон ва 

дуюмӣ кофир аст. Монанди ҳамин, агар меросгузори мусулмони 

ягон муртад вафот кунад, муртад аз мерос намегирад, зеро муртад 

кофир, меросгузор мусулмон аст, кофир аз мусулмон мерос 

намегирад. Ҳиссаи ӯ, агар меросхӯрони дигар низ бошанд, ба онҳо 

дода мешавад ва агар меросхӯрони дигар набошанд, тамоми моли 

ӯ файъи мусулмонон мешавад ва ба байтулмол гузошта мешавад. 

Агар муртад меросхӯрони мусулмон дошта бошад, монанди 

фарзанд, падар, модарон ва бародар, онҳо аз ӯ мерос намегиранд, 

зеро мусулмон аз кофир мерос намегирад. Тамоми моли муртад 

барои мусулмонон файъ ба шумор рафта, ба байтулмоли 

мусулмонон гузошта мешавад. Аз Усома ибни Зайд ривоят 

мешавад, ки Пайғамбар (с) гуфтанд:  
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" ًَل الـمْسِلُم الْكَاِفرَ ًَل يَرُِث الْكَاِفُر الـمْسِلَم، َو  " 

"Кофир аз мусулмон ва мусулмон аз кофир мерос намегирад". 

Ин ҳадис муттафақун алайҳ аст. Абдуллоҳ ибни Амр ривоят 

мекунад, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "ًَل يََتَواَرُث أَْهُل ِملََّتْيِ "

"Аҳли ду миллат (дин) аз якдигар мерос намегиранд".  

Ин ҳадисро Аҳмад ва Абӯдовуд ривоят кардаанд. Инчунин агар 

ҳамаи меросхӯрони муртад бо ҳамроҳии ӯ муртад шаванд, 

ҳаромии моли ӯ ва моли ворисонаш аз байн рафта, ба файъи 

мусулмонон табдил меёбад ва онҳо аз якдигар мерос намегиранд.  

    Агар ҷамоате муртад шуда, дар шаҳре истеҳком гиранд ва барои 

худ ҳокиметаъйин карда, аҳкоми хосе гузоранд, ба дорулҳарб 

табдил меёбанд, ҳаромии хун ва молҳояшон барҳам меёбад ва бар 

зидди онҳо ҷанг кардан воҷиб мегардад. Онҳо монанди кофирони 

аслӣ ва ҳатто аз онҳо сахттар ва барои ҷангидан сазовортар 

мебошанд. Зеро аз кофирони аслӣ Ислом ё сулҳ ва ё ҷизя 

пазируфта мешавад. Аммо аз муртадҳо фақат Ислом пазируфта 

мешавад ва сулҳу ҷизя қабул карда намешавад. Онҳо ё мусулмон 

мешаванд ва ё ба қатл расонда мешаванд. Абӯбакр ва саҳобагон 

бар зидди муртадҳо ҷанг карданд ва аз онҳо фақат Исломи комил 

ё маргро пазируфтанд. Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

َل ِديَنُه َفاْقُتلُوهُ "  "َمْن بَدَّ

"Касе, ки динашро иваз кунад, ӯро ба қатл расонед".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Насоӣ ривоят кардаанд. 

    Ҳар як моле, ки муртад дар ҳолати муртаддӣ ба даст овардааст, 

ҳукми молеро, ки пеш аз муртадшавӣ дошт, мегирад ва барои 

мусулмонон файъ мешавад. Ҳар гуна тасарруфи муртад, монанди 

хариду фурӯш, тӯҳфа, васият ва ғайра, ки дар ҳолати муртаддӣ 

анҷом медиҳад, агар баъди мусодираи молаш шуда бошад, ботил 
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аст ва агар пеш аз мусодираи молаш бошад, боздошта мешавад. 

Агар ӯ ба Ислом баргардад, тасарруфаш дуруст ва агар ба Ислом 

барнагардад, тасарруфаш ботил ба шумор меравад.  

    Агар муртад ба Ислом баргардад, моли мусодирашудаи ӯ 

баргардонда мешавад. Агар ӯ баъди вафоти меросгузораш ва қабл 

аз тақсими мерос ба Ислом баргардад, аз мерос ҳиссаашро 

мегирад. Агар баъди тақсими мерос ба Ислом баргардад, аз мерос 

ба чизе ҳақдор намешавад ва ба ӯ аз мерос насиба дода намешавад.  
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АНДОЗҲО 

     

 

 

 

 

 

Андоз молест, ки Аллоҳ ба мусулмонон фарз кардааст, то аз он 

ба эҳтиёҷот ва ҷиҳатҳое, ки ҳангоми мавҷуд набудани мол дар 

байтулмоли мусулмонон сарфи он бар дӯши мусулмонон фарз 

мегардад, сарф шавад.  

    Дар асл даромадҳои доимии байтулмол, монанди файъ, ҷизя, 

хироҷ ва ушр, ки Аллоҳ ҳаққи мусулмонон гардондааст ва ба 

байтулмол пардохта мешавад, инчунин даромадҳои мамнӯъгоҳҳо, 

ки давлат аз моликияти умумӣ ҳимоя мекунад, бояд дар ҳолати 

мавҷуд будан ё мавҷуд набудани мол дар байтулмол барои сарфу 

харҷ ба ҷойҳое, ки ба парастории корҳои шаҳрвандон ва 

амалисозии манфиатҳояшон тааллуқ дошта, сарфи он бар дӯши 

байтулмол воҷиб аст, кифоя кунад ва давлат набояд ба бастани 

андоз ба мусулмонон эҳтиёҷ пайдо намояд.  

    Бо вуҷуди ин, Шореъ дар ҳолати мавҷуд набудани мол дар 

байтулмоли мусулмонон ба мусулмонон фарз гардонд, ки ба 

эҳтиёҷот ва ҷиҳатҳое, ки дар ҳолати мавҷуд будан ё мавҷуд 

набудани мол дар байтулмол бар зиммаи он воҷиб аст, сарф 

намоянд.  

    Вале гаронии масъулиятҳое, ки имрӯз бар зиммаи Давлати 

Хилофат гузошта мешавад, даромадҳои доимии байтулмолро 

барои пӯшондани тамоми харҷҳое, ки дар ҳолати мавҷуд будан ва 

мавҷуд набудани мол дар байтулмол бар зиммаи байтулмол воҷиб 
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аст, ғайрикофӣ мекунад. Агар ин даромадҳо кифоя накунад ва дар 

байтулмол барои сарфу харҷ ба эҳтиёҷоту ҷиҳатҳое, ки дар ҳолати 

мавҷуд будан ва мавҷуд набудани мол сарфи он воҷиб аст, моли 

кофӣ мавҷуд набошад ва мусулмонон низ барои пӯшондани ин 

ҳоҷат ва ҷиҳатҳо бо ихтиёри худ мол сарф накунанд, он гоҳ 

воҷибии сарфу харҷ ба ин эҳтиёҷоту ҷиҳатҳо аз байтулмол ба 

мусулмонон мегузарад. Зеро Аллоҳ сарфу харҷро ба ин эҳтиёҷот ва 

ҷиҳатҳо бар дӯши мусулмонон фарз гардондааст ва тарки сарфу 

харҷ ба ин эҳтиёҷоту ҷиҳатҳо ба мусулмонон зарар мерасонад. 

Аллоҳ Субҳонаҳу ба давлат ва уммат аз мусулмонон дур кардани 

зарарро воҷиб кардааст. Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

َر َو ًَل ُِضَارَ "  "ًَل َُضَ

"Зарар расондан ва зарар дидан нест".  

Ин ҳадисро Ибни Моҷа ва Аҳмад ривоят кардаанд. Аллоҳ ба давлат 

ҳуқуқ дод, ки барои сарфу харҷ ба ин эҳтиёҷоту ҷиҳатҳо аз 

мусулмонон мол ҷамъ кунад.  

    Агар чунин ҳолат рух диҳад, давлат ба мусулмонон бе ягон 

зиёдатӣ ба миқдоре, ки барои пӯшондани харҷи зарурии ин 

эҳтиёҷоту ҷиҳатҳо лозим аст, андоз мебандад. Давлат ин андозро 

аз молҳое, ки аз қонеъгардонии эҳтиёҷоти асосӣ ва 

дуюминдараҷаи одатии мардум меафзояд, мегирад. 

    Эҳтиёҷот ва ҷиҳатҳое, ки байтулмол бояд ба он сарф намояд ва 

ба он сарф кардан новобаста ба мавҷуд будан ва мавҷуд набудани 

мол воҷиб аст, инчунин ҳангоми мавҷуд набудани мол дар 

байтулмол воҷибии он ба мусулмонон мегузарад ва барои сарфу 

харҷ ба ин эҳтиёҷу ҷиҳатҳо андоз баста мешавад, ин аст:  

    1. Харҷи ҷиҳод ва чизҳои барои он лозимӣ, монанди таъсис 

додани артиши пурзӯр, машқомӯзии ин артиш дар сатҳи баланд ва 

омода кардани аслиҳаи пешрафта. Ин силоҳҳо аз ҷиҳати миқдор ва 

сифат бояд дар сатҳе бошад, ки боздоштан, тарсондан ва мағлуб 

сохтани душман, озод кардани заминҳо ва барҳам додани нуфузи 
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кофирон дар кишварҳои мусулмонон имконпазир гардад, инчунин 

барои нашри даъвати Ислом дар саросари ҷаҳон имкон фароҳам 

орад. Сарфу харҷ ба ҷиҳод ва чизҳои барои он лозимӣ ҳаққест, ки 

новобаста ба мавҷуд будан ё мавҷуд набудани мол дар зиммаи 

байтулмол воҷиб аст. Агар дар байтулмол мол мавҷуд бошад, аз он 

ба ҷиҳод ва лавозимоти ҷиҳод сарф мешавад. Агар дар байтулмол 

мол мавҷуд набошад, азбаски ҷиҳод воҷиб ва фарзи айн аст, 

воҷибии сарфи мол ба ҷиҳод аз байтулмол ба мусулмонон 

мегузарад. Зеро ба мусулмонон воҷиб аст, ки бо молу ҷон ҷиҳод 

кунанд. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

ْم انِْفُرواْ ِخَفافاا َوثَِقاًلا َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَوالِكُْم َوأَنُفِسكُْم ِِف َسِبيِل اللِّه َذِلكُْم َخْْي  لَّكُْم إِن كُنتُ 

 تَْعَلُموَن  

"Ба ҷанг биравед: хоҳ бар шумо осон бошад, хоҳ душвор ва бо 

молу ҷони хеш дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод кунед. Агар бидонед, хайри 

шумо дар ин аст!" [9:41].  

Аз Анас ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

 "َجاِهُدوا الـمْْشِِكَي ِبأَْمَوالِكُْم، َو أَيِْديكُْم، َو أَلِْسَنِتكُمْ "

"Бар зидди мушрикон бо молҳоятон, ҷонҳоятон ва 

забонҳоятон биҷангед".  

Ин ҳадисро Насоӣ ривоят кардааст. Илова бар ин, даҳҳо оят ва 

ҳадисҳо ҳаст, ки ба мусулмонон ҷиҳод карданро бо молу ҷон фарз 

мегардонад.  

    Аз ин рӯ, агар дар байтулмол барои харҷи ҷиҳод ва лавозимоти 

он мол мавҷуд набошад, давлат мардумро тарғиб мекунад, ки дар 

шакли ихтиёрӣ ба ҷиҳод мол сарф намоянд. Пайғамбар (с) 

мусулмононро барои сарфи ихтиёрӣ ба ҷиҳод тарғиб мекарданд. 

Аҳмад аз Абдурраҳмон ибни Хаббоби Суламӣ ривоят кардааст:  
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" اَن: َعََلَّ ِمائَُة بَِعْيٍ َفَحثَّ َعََل َجْيِش الُْعِْسَِة، َفَقاَل ُعْثمـاُن بْ  ملسو هيلع هللا ىلصَخطََب النَِّبىُّ  َن َعفَّ

، َفَقاَل ُعْثمـاُن: َعََلَّ ِمائَة    ِبأَْحًَلِسَها َو أَْقَتاِبَها، َقاَل: ثُمَّ نََزَل ِمرَْقاةا ِمَن الـمْنَْبِ، ثُمَّ َحثَّ

 "أُْخَرى ِبأَْحًَلِسَها َو أَْقَتاِبَها

"Пайғамбар (с) хутба хонданд ва ба ҷайши усра тарғиб 

намуданд. Усмон ибни Аффон гуфт: "Сад шутур бо зину 

арақчинҳояш дар зиммаи ман аст". Пайғамбар (с) аз зинаи 

минбар фуруд омаданд ва боз тарғиб карданд. Он гоҳ Усмон 

гуфт: "Сад шутури дигар бо зину арақчинҳояш дар зиммаи 

ман аст".  

Аз Ҳузайфа ибни Ямон ривоят аст: 

" ٌِ  ملسو هيلع هللا ىلصبََعَث النَِّبىُّ  إََِل ُعْثمـاَن يَْسَتِعيُنُه ِِف َجْيِش الُْعِْسَِة، َفَبَعَث ِإلَْيِه ُعْثمـاُن ِبَعْْشَِة آًَل

ُقوُل: ِديَناٍر، َفُصبَّ بَْيَ َيَديِْه، َفَجَعَل النَِّبىُّ ) يَُقلُِّبَها بَْيَ يََديِْه ظَْهراا لَِبطٍْن، َو يَْدُعو لَُه َو يَ 

ْرَت، َو َما أَْعَلْنَت، َو َما أَْخَفْيَت، َو َما ُهَو كَائن  إََِل أَْن تَُقوَم َغَفَر اللُه لََك يَا عُ  ْثمـاُن َما أَِْسَ

اَعُة، َما يَُباَِل ُعْثمـاَن َما َعِمَل بَْعَد هَذا  "السَّ

"Пайғамбар (с) ба Усмон одам фиристоданд ва аз ӯ барои 

ҷайши усра ёрӣ пурсиданд. Усмон ба эшон даҳ ҳазор динор 

фиристод. Ин динорҳоро дар назди Пайғамбар (с) рехтанд. 

Пайғамбар (с) бо дасташон пешу пушти динорҳоро гардонда, 

дар ҳаққи Усмон дуо карданд ва гуфтанд: "Эй Усмон, Аллоҳ 

бароят он чиро, ки пинҳонию ошкоро содир кардаӣ, он чиро, ки 

пинҳон кардаӣ ва он чиро, ки то рӯзи қиёмат содир мегардад, 

биомурзад. Ба Усмон фарқ надорад, ки баъд аз ин чӣ кор 

кунад". 

    Агар инъомҳои ихтиёрии мусулмонон барои харҷи ҷиҳод кифоя 

накунад ва ҷиҳод фарзи айн бошад, давлат ба мусулмонон барои 

харҷи ҷиҳод ва лавозимоти он ба қадри лозимӣ бе ягон зиёдатӣ 

андоз мебандад. Барои давлат ҳалол нест, ки бештар аз ниёзи 

лозимӣ андоз бандад.  
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    2. Харҷи саноати ҳарбӣ ва саноатҳою корхонаҳое, ки барои 

имконпазир гардондани истеҳсоли аслиҳаи лозимӣ зарур аст. Зеро 

барои ҷиҳод артиш лозим аст, барои он ки артиш ҷангида тавонад, 

аслиҳа зарур аст ва барои он ки артиш пурра ва дар сатҳи баланд 

бо аслиҳа таъмин гардад, саноат лозим аст. Аз ин рӯ, саноати 

ҳарбӣ бо ҷиҳод алоқаи том ва вобастагии сахт дорад. Барои он ки 

давлат зимоми корашро ба даст гирифта, аз таъсир ва ҳукмронии 

давлатҳои дигар дур шавад, бояд аслиҳаи худро, хусусан 

аслиҳаҳои ҳаётан муҳимро истеҳсол намуда, онро такмил диҳад, 

то ки бо пешравӣ ва такмилёбии аслиҳа давлат низ ба аслиҳаҳои 

навтарин ва қавитарин соҳиб шавад. Давлат бояд дар зери 

тасарруфи худ мувофиқи вазъияти байналхалқӣ тамоми 

силоҳҳоеро, ки барои тарсондани ҳар гуна душмани ошкоро ва 

пинҳонӣ лозим аст, дошта бошад. 

    Дар уммат мавҷуд набудани чунин корхонаҳо мусулмононро дар 

мусаллаҳшавӣ ба давлатҳои дигар тобеъ мекунад, ки ин ирода ва 

қарорҳои мусулмононро ба ирода ва қарорҳои давлатҳои кофир 

вобаста мекунад. Зеро ин давлатҳо аслиҳаи худро танҳо бо 

шартҳое, ки манфиатҳояшро амалӣ мегардонад, мефурӯшад. Ин 

чиз барои уммат яке аз зарарҳои даҳшатноктарин ба ҳисоб 

меравад.  

    Бинобар ин, бунёд кардани чунин корхонаҳо ба мусулмонон бо 

нусуси оёт ва ҳадисҳое, ки ҷиҳод карданро бо молу ҷон бо 

далолати илтизом ба онҳо фарз мегардонад, фарз аст. Зеро ҷиҳод 

ба аслиҳа вобаста аст ва барои аслиҳа саноат лозим аст. Таъсиси 

саноати ҳарбӣ бо сухани зерини Аллоҳ Таоло низ воҷиб аст: 

بَاِط الَْخْيِل تُرِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُْم  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ واْ َلُهم مَّ َوأَِعدُّ

  َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم ًلَ تَْعَلُمونَُهُم اللُّه يَْعلَُمُهمْ 

"Дар баробари онҳо то метавонед нерӯ ва аспони саворӣ 

омода кунед, то душманони Аллоҳ ва душманони худ ва ғайри 

онҳоро, ки шумо намешиносед ва Аллоҳ мешиносад, 

битарсонед" [8:60]. 
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Омодагие, ки Аллоҳ ба мусулмонон воҷиб кардааст, бояд омодагие 

бошад, ки душманони ошкоро, пинҳонӣ ва эҳтимолиро 

битарсонад. Чунин омодагии тарсангез ба даст овардани аслиҳаи 

ҳаётан муҳим ва пешрафтаи навъи олиро талаб мекунад. Ба даст 

овардани ин аслиҳа ба бунёд кардани корхонаҳои саноатӣ вобаста 

аст. Аз ин рӯ, ояти мазкур бо далолати илтизом далолат мекунад, 

ки бунёд кардани корхонаҳо ба уммат воҷиб аст. Зеро бунёд 

накардани чунин корхонаҳо барои уммат зарари калон буда, аз 

уммат бартараф кардани зарар воҷиб мебошад. Ин зарарро танҳо 

бо сохтани корхонаҳои саноати ҳарбӣ ва корхонаҳою саноатҳои 

барои ин соҳа лозимӣ бартараф метавон кард.  

    Ҷоиз аст, ки фарзандони уммат чунин корхонаҳо бунёд кунанд ё 

барои истеҳсоли аслиҳаи лозимӣ баъзе корхонаҳоро бунёд кунанд. 

Агар онҳо чунин корхонаҳо насозанд ё баъзе корхонаҳоро созанд, 

давлатро воҷиб аст, ки барои истеҳсоли тамоми аслиҳа ва 

лавозимоти ҷангии зарурӣ ба миқдори лозимӣ ин корхонаҳоро 

бунёд кунад. Бунёд кардани ин корхонаҳо хоҳ дар байтулмол 

маблағ мавҷуд бошад, хоҳ на яке аз ҳақҳои лозимӣ мебошад. Агар 

мол мавҷуд бошад, аз он барои сохтани ин корхонаҳо сарф 

мешавад. Агар дар байтулмол барои сарфи ин корхонаҳо мол 

мавҷуд набошад, воҷибии он ба уммат мегузарад ва давлат барои 

ин кор ба миқдори кофӣ новобаста ба миқдор андоз мебандад. 

    3. Нафақаи фақирон, мискинон ва дарроҳмондагон. Сарфи мол 

ба ин ашхос дар ҳолати мавҷуд будан ва мавҷуд набудани мол дар 

байтулмол воҷиб аст. Агар дар байтулмол мол мавҷуд бошад, ба 

онҳо аз ин мол сарф мешавад. Агар дар байтулмол мол мавҷуд 

набошад, воҷибии нафақаи онҳо ба мусулмонон мегузарад, зеро 

сарфи молро ба фақирон, мискинон ва дарроҳмондагон Аллоҳ дар 

закот, садақаҳо ва ғайра ба мусулмонон фарз кардааст. Пайғамбар 

(с) дар ҳадиси қудсӣ гуфтаанд:  

" َت َشْبَعاَن، َو َجاُرُه َجائِع  ِإََل َجْنِبِه، َو ُهَو يَْعلَُم ِبهِ َما آَمَن َِب َمْن بَا " 
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"Ҳар кас шабро дар ҳоли шикамсерӣ гузаронад, вале ҳамсояаш 

дар паҳлӯи ӯ гурусна бошад ва ӯ инро донад, ба ман имон 

наовардааст".  

Ин ҳадисро Баззор аз Анас ривоят кардааст. Бинобар ин, агар дар 

байтулмол барои нафақаи фақирон, мискинон ва дарроҳмондагон 

мол мавҷуд бошад, ба онҳо аз ин мол сарф мешавад, дар акси ҳол, 

воҷибии нафақаи онҳо ба мусулмонон мегузарад. Давлат бо ин 

мақсад ба мусулмонон бо миқдори кофӣ андоз мебандад, то ба 

онҳо нафақа диҳад.  

    4. Харҷ барои музди сарбозон, кормандон, қозиҳо, муаллимон ва 

дигарон, ки ба манфиати мусулмонон хизмат мекунанд. Зеро онҳо 

бар муқобили ин хизматрасонӣ аз байтулмол ба музд ҳақдор 

мегарданд. Сарфи мол ба онҳо, новобаста ба он ки дар байтулмол 

мол мавҷуд мешавад ё на, аз ҳақҳои лозимӣ ба ҳисоб меравад. Агар 

дар байтулмол мол мавҷуд бошад, аз он сарф мешавад, дар акси 

ҳол, воҷибии нафақаи онҳо ба мусулмонон мегузарад, чунки Аллоҳ 

Субҳонаҳу салтанатро ҳаққи уммат гардонда, ба он интихоби 

халифаро, ки ҳамчун намояндаи уммат ин салтанатро пойдор 

намуда, корҳои умматро мувофиқи Китоби Аллоҳ ва суннати 

Расулаш сарварӣ мекунад ва уммат ба ӯ бо шарти амал кардан ба 

Китобу суннат байъати итоат медиҳад, воҷиб гардонд. Сарварии 

корҳои уммат танҳо бо ташкили дастгоҳҳои давлат: ҳокимон, 

қозиён, артиш, муаллимон, кормандон ва ғайра амалӣ мегардад. 

Ташкили ин дастгоҳҳо аз пардохтани таъвизҳо ва муздҳои онҳо 

вобаста аст. Аллоҳ, азбаски ба мусулмонон ташкили ин 

дастгоҳҳоро воҷиб кардааст, пардохтани таъвиз ва музди 

мусулмононро низ ба тариқи илтизом воҷиб гардондааст. 

Пайғамбар (с) волиён, омилон ва котибонро таъйин намуда, 

барояшон музд додаанд. Хулафои эшон низ волиён, омилон, 

қозиён ва котибонро таъйин ва артишро ташкил намуда, 

барояшон аз байтулмол музд ҷудо кардаанд.  

    Аз ин рӯ, агар дар байтулмол мол мавҷуд бошад, ба онҳо аз ин 

мол сарф мешавад. Агар дар байтулмол мол мавҷуд набошад, 
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давлат барои додани нафақаи онҳо ба мусулмонон бо миқдори 

лозимӣ андоз мебандад. 

    5. Сарфу харҷе, ки бо мақсади беҳдошт ва хизматрасонӣ ба 

уммат дар соҳаҳои хизматрасонӣ сарф мешавад, монанди роҳҳои 

умумӣ, мактабҳо, донишгоҳҳо, шифохонаҳо, масҷидҳо, таъмини об 

ва ҳоказо, ки мавҷудияти онҳо аз чизҳои зарурӣ маҳсуб ёфта, бо 

сабаби пайдо накардани он ба уммат зарар мерасад. Сарфу харҷ ба 

ин корҳо, новобаста ба он ки дар байтулмол мол мавҷуд аст ё на, 

аз ҳақҳои лозимӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, агар дар 

байтулмол мол мавҷуд бошад, барои ташкили ин соҳаҳо аз ин мол 

сарф мешавад. Агар дар байтулмол мол мавҷуд набошад, воҷибии 

он ба уммат мегузарад, зеро сарфу харҷ ба ин соҳаҳо бар дӯши 

мусулмонон воҷиб буда, пайдо накардани он ба уммат зарар 

дорад. Ҳол он ки бартараф намудани зарар ба давлат ва уммат 

фарз аст. Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

َر َو ًَل ُِضَارَ "  "ًَل َُضَ

"Зарар расондан ва зарар дидан нест".  

Эшон боз гуфтаанд: 

 "َمْن َضارَّ أََُضَّ اللُه ِبِه، َو َمْن َشاقَّ َشاقَّ اللُه َعلَْيهِ "

"Ҳар кас зарар расонад, Аллоҳ ба ӯ зарар мерасонад ва ҳар кас 

душворӣ орад, Аллоҳ ба ӯ душворӣ меорад".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд, Аҳмад ва Ибни Моҷа ривоят кардаанд. 

    Андозбандӣ ба уммат барои харҷе, ки дар ҳолати мавҷуд будани 

мол дар байтулмол воҷиб буда, дар ҳолати мавҷуд набудани мол 

воҷиб нест, ҷоиз нест. Ба ин қисм харҷи хадамоте шомил мешавад, 

ки давлат бо мақсади нафърасонӣ ва хизматрасонӣ ба мардум 

таъмин мекунад, барпо ва таъмин накардани он ба мусулмонон 

зараре надорад. Масалан, кушодан ё обод кардани роҳи дуюм бо 

вуҷуди мавҷуд будани роҳи дигар, ки аз он бениёз месозад ва ҷойи 

онро мегирад, сохтани мактаб, донишгоҳ ё беморхона, ки аз он 
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дигараш мавҷуд буда, ҷойи онро мегирад ва аз он бениёз 

мегардонад, васеъ кардани кӯчаҳое, ки ба васеъ кардани он 

зарурат нест, бунёд кардани корхонаҳои истеҳсолӣ, ки бунёд 

накардани он ба уммат зараре надорад, монанди корхонаҳои 

истеҳсоли никел, сурма ё бунёд кардани ҳавз барои сохтани 

киштиҳои тиҷоратӣ ва ғайра. Давлат ҳамаи ин корҳоро, агар дар 

байтулмол моли зиёдатӣ аз нафақаи ҷиҳатҳое, ки амалӣ 

накардани он ба уммат зарар мерасонад, мавҷуд бошад, иҷро 

мекунад. Бинобар ин, агар дар байтулмол мол мавҷуд набошад, 

давлат ин корҳоро анҷом намедиҳад. Андоз бастани давлат барои 

ин корҳо ҷоиз нест, зеро аз иҷро нашудани ин корҳо ба 

мусулмонон зараре намерасад. Аз ин рӯ, иҷрои он ба онҳо воҷиб 

нест.  

    Бинобар ин, агар дар байтулмол мол мавҷуд бошад, аз ин мол 

барои ташкил ва таъмини ин соҳаҳои хизматрасонии зарурӣ сарф 

мешавад ва агар дар он мол мавҷуд набошад, давлат барои ташкил 

ва таъмини ин соҳаҳо ба мусулмонон бо миқдори лозимӣ андоз 

мебандад.  

    6. Харҷи ҳодисаҳои ногаҳонӣ, монанди гуруснагӣ, заминларза, 

тӯфон ё ҳуҷуми душман. Барои сарфу харҷ ба ин чизҳо мавҷудияти 

мол эътиборе надорад, балки он новобаста ба мавҷуд будан ва 

мавҷуд набудани мол дар байтулмол аз корҳои зарурӣ ба шумор 

меравад. Агар дар байтулмол мол мавҷуд бошад, сарфи фаврии он 

ба ин ҳодисаҳои ногаҳонӣ воҷиб аст. Агар мол мавҷуд набошад, 

фарзияти он ба мусулмонон мегузарад ва ҷамъ кардани мол аз 

онҳо дар шакли фаврӣ ва бетаъхир воҷиб мегардад. Агар аз тӯл 

кашидани ин кор хавфи зарар пайдо шавад, давлат барои ин 

ҳодисаҳои ногаҳонӣ моли кофиро қарз мегирад. Сипас қарзро бо 

моле, ки аз мусулмонон ҷамъ мекунад, мепардозад. Далели 

воҷибии ҷамъи мол аз мусулмонон ҳадисҳои зерин аст:  

 "َما آَمَن َِب َمْن بَاَت َشْبَعاَن، َو َجاُرُه َجائِع  ِإََل َجْنبِه، َو ُهَو يَْعلَْم ِبهِ "
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"Ҳар кас шабро дар ҳоли шикамсерӣ гузаронад, вале ҳамсояаш 

дар паҳлӯи ӯ гурусна бошад ва ӯ инро донад, ба ман имон 

наовардааст".  

Ин ҳадисро Баззор аз Анас ривоят кардааст. 

ُة اللهِ " ـا أَْهُل َعرَْصٍة أَْصَبَح ِفيِهُم اْمُرؤ  َجائِع  َفَقْد بَرِئَْت ِمْنُهْم ِذمَّ  "أمَيُّ

"Агар марде дар байни аҳли деҳае гурусна бошад, зиммаи 

Аллоҳ аз онҳо бардошта мешавад".  

Ин ҳадисро Аҳмад ривоят кардааст. Ин ҳадисҳо ба гуруснагӣ 

тааллуқ дорад. Аммо дар ҳолати заминларза ва тӯфон далелҳои 

воҷибии кӯмакрасонӣ ба ҳоҷатманд ва воҷибии бартараф кардани 

зарар аз мусулмонон ба воҷибии сарфи мол ба ин корҳо аз ҷониби 

мусулмонон низ далел мешавад.  

    Ин ҷиҳатҳоест, ки ҳангоми мавҷуд набудани мол дар байтулмол 

сарфи он ба мусулмонон воҷиб мегардад. Давлат дар ҳолати кифоя 

накардани даромади доимии байтулмол ва мамнӯъгоҳҳои 

моликияти умумӣ бояд ба мусулмонон андоз бандад, то ба ин 

ҷиҳатҳо сарф намояд.  

    Андоз аз мусулмонон аз чизҳое, ки мувофиқи ҳаёти ҳаррӯзаи 

онҳо аз қонеъгардонии эҳтиёҷоти асосӣ ва дуюминдараҷаи 

одатии кас меафзояд, гирифта мешавад. Аз ин рӯ, кадом 

мусулмоне, ки аз қонеъгардонии эҳтиёҷоти асосӣ ва 

дуюминдараҷааш моли зиёдатӣ дошта бошад, аз ӯ андоз гирифта 

мешавад ва кадом мусулмоне, ки баъд аз қонеъгардонии мазкур 

молаш зиёдатӣ накунад, аз ӯ чизе гирифта намешавад. Далели ин 

сухани зерини Пайғамбар (с) мебошад:  

َدَقِة َما كَاَن َعْن ظَْهِر ِغناى"  "َخْْيُ الصَّ

"Беҳтарин садақа баъд аз бениёзӣ аст".  

Ин ҳадисро Бухорӣ аз Абӯҳурайра ривоят кардааст. Бениёзӣ 

миқдори барои қонеъгардонии эҳтиёҷот кифоя мебошад, ки 
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инсон бо он бениёз мегардад. Муслим аз Ҷобир ривоят кардааст, 

ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ء  َفلِِذى " ء  َفَِلَْهِلَك، َفِإْن َفَضَل َعْن أَْهِلَك ََشْ ْق َعلَْيَها، َفِإْن َفَضَل ََشْ اِبَْدأْ ِبَنْفِسَك َفَتَصدَّ

ء  َفهَكَذا َو هكََذا يَُقوُل َفَبْيَ يََدْيَك، َو َعْن مَيِيِنَك،   َقرَابَِتَك، َفإِْن َفَضَل َعْن ِذى َقرَابَِتَك ََشْ

 "َو َعْن ِشمـاِلكَ 

"Аз худ оғоз намо ва ба он садақа кун. Агар чизе афзояд, ба 

оилаат бидеҳ. Агар аз оилаат чизе афзояд, ба хешовандонат 

бидеҳ. Агар аз хешовандонат чизе афзояд, ба тарафи пеш, 

сипас ба тарафи рост ва сипас ба тарафи чап бидеҳ".  

Пайғамбар (с) касонеро, ки нафақаашон бар дӯши инсон воҷиб аст, 

пас аз худи ӯ гузоштанд. Андоз низ монанди ҳамин аст, зеро он 

монанди нафақа ва садақа мебошад. Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло 

мегӯяд: 

 َويَْسأَلُونََك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو 

"Туро мепурсанд, ки чӣ чиз нафақа кунанд. Бигӯ: "Он чӣ афзун 

ояд"" [2:219],  

яъне он чиро, ки дар нафақа кардани он заҳмате нест ва аз эҳтиёҷ 

зиёдатӣ аст. Андоз на аз даромад, балки аз ҳама моли аз эҳтиёҷ 

зиёдатӣ гирифта мешавад.  

    Андоз ба миқдори эҳтиёҷу кифоягӣ ва бо мақсади пӯшондани 

норасоии харҷи лозимӣ, ки ба ҷиҳатҳои дар боло зикршуда сарф 

мегардад, баста мешавад. Дар андозбандӣ пешгирии афзоиши 

боигарӣ, пешгирии сарватмандшавии мардум ё афзудани 

даромадҳои байтулмол дар назар дошта намешавад. Ҳангоми 

андозбандӣ танҳо кифоя кардани он барои харҷи лозимии ин 

ҷиҳатҳо ба инобат гирифта мешавад, андоз аз миқдори кифоягӣ 

зиёд гирифта намешавад, зеро гирифтани миқдори зиёдатӣ зулм 

мешавад, чунки додани он ба мусулмонон воҷиб нест. Зулм дар 

рӯзи қиёмат зулмат аст. 
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    Ҷоиз нест, ки давлат андозҳои ғайримустақим бандад. Инчунин 

ҷоиз нест, ки дар шакли боҷҳои маҳкамаҳо, ё аз талаботи ба 

давлат пешниҳодшуда, ё аз муомилоти харидуфурӯш ва 

бақайдгирии заминҳо, ё барои бозорҳои болопӯшидаю тарозуҳо 

андоз гирад ва ё дигар навъи андозҳоро, ки қаблан гирифта 

нашудааст, ҷорӣ кунад. Зеро гирифтани чунин андозҳо зулмест, ки 

манъ карда шудааст ва максест, ки дар бораи он Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

" َصاِحُب َمكٍْس ًَل يَْدُخُل الَْجنََّة  " 

"Соҳиби макс ба ҷаннат намедарояд". 
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МОЛҲОИ САДАҚОТ 

     

 

 

 

 

ЗАКОТ 

Садақоте, ки аз даромадҳои байтулмол ба ҳисоб меравад, закот 

аст. Садақа ба маънои закот, инчунин закот ба маънои садақа 

истифода мешавад. Закот дар луғат ба маънои "афзун шудан" ва 

"пок кардан" омадааст ва дар шаръ низ ба ҳамин ду маъно 

омадааст. Зеро адои закот боиси баракаи мол мегардад. Пайғамбар 

(с) гуфтаанд: 

 "َما نََقَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدَقةٍ "

"Моли ҳеҷ банда аз садақа кам нашудааст".  

Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. Инчунин бо сабаби закот 

савоб меафзояд, зеро он нафсро аз разолати бухл ва гуноҳҳо пок 

месозад.  

    Таърифи закот шаръан чунин аст: Закот ҳаққи муқаррарист, ки 

дар молҳои муайян воҷиб мегардад. Он монанди намоз, рӯза ва ҳаҷ 

яке аз ибодатҳо ва яке аз аркони Ислом мебошад. Закот танҳо аз 

мусулмонон гирифта мешавад ва аз дигарон гирифта намешавад. 

Он дар асоси Китоб ва суннат воҷиб шудааст. Далел аз Китоб 

сухани зерини Аллоҳ Таолост:  

كَاةَ   َوآتُواْ الزَّ

"Закотро бидиҳед" [2:43].  



151 
 

Далели суннат ин аст, ки Пайғамбар (с) ҳангоми фиристодани 

Муоз ба Яман гуфтанд:  

" اللَه اْفََتََض َعلَْيِهْم َصَدَقةا ِِف أَْمَوالِِهْم، تُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم، َفَُتَدُّ ِِف ُفَقَرائِِهمْ أَْعلِْمُهْم أَنَّ  " 

"Ба онҳо бирасон, ки Аллоҳ ба онҳо дар молҳояшон садақаеро, 

ки аз сарватмандон гирифта ва ба фақирон баргардонда 

мешавад, фарз кардааст".  

Ин ҳадисро Ибни Моҷа ва Абӯдовуд ривоят кардаанд. Дар бораи 

монеони закот суханони сахту дурушт омадааст. Абӯҳурайра аз 

Пайғамбар (с) ривоят кардааст:  

" َها، إًِلَّ إَِذا كَاَن يَْوَم  ٍة، ًَل يَُؤدِّى ِمْنَها َحقَّ َحْت َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َو ًَل ِفضَّ الِْقَياَمِة، ُصفِّ

مـا لَُه َصَفائُِح ِمْن نَاٍر، َفأُْحِمَي َعلَْيَها ِِف نَاِر َجَهنََّم، َفُيكَْوى ِبَها َجْنُبُه َو َجِبيُنُه َو ظَْهرُُه، كُلَّ 

ِعَباِد، َفَْيَى بَرََدْت أُِعيَدْت لَُه، ِِف َيْوٍم كَاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسَي أَلَْف َسَنٍة، َحتَّى يُْقََض بَْيَ الْ 

ا إََِل النَّاِر، ِقيَل: يَا َرُسوَل اللِه: َفاْْلِِبُل؟ َقاَل: َو ًَل َصاِحُب إِ  ا إََِل الَْجنَِّة، َو إِمَّ ِبٍل، ًَل َسِبيلَُه، ِإمَّ

َها َحلُْبَها َيْوَم وردها، إًِلَّ إَِذا كَاَن َيْوَم الِْقَيامَ  َها، َو ِمْن َحقِّ ِة، بُِطَح َلَها ِبَقاعٍ يَُؤدِّى ِمْنَها َحقَّ

ُه ِبأَْفَواِهَها، ا، تَطَُؤُه ِبأَْخَفاِفَها، َو تََعضُّ كُلَّمـا  َقرَْقٍر، أَْوَفَر َما كَانَْت، ًَل يَْفَقُد ِمْنَها َفِصيًلا َواِحدا

ٍة، َحتَّى يُْقََض بَْيَ الِْعَباِد، َمرَّ َعلَْيِه أُْوًَلَها، ُردَّ أُْخرَاَها، ِِف َيْوٍم كَاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسَي أَلَْف َسنَ 

ا إََِل النَّاِر، ِقيَل: يَا َرُسوَل اللِه: َفالَْبَقُر َو الَْغَنُم؟ َقا ا إََِل اْلَجنَِّة، َو إِمَّ َل: َو ًَل َفَْيَى َسِبيلَُه، ِإمَّ

َها، إًِلَّ إَِذا كَاَن يَ  ْوَم الِْقَياَمِة، بُِطَح لََها ِبَقاعٍ َقرَْقٍر ًَل َصاِحُب بََقٍر، َو ًَل َغَنٍم، ًَل يَُؤدِّى ِمْنَها َحقَّ

يَْفَقُد ِمْنَها َشْيئاا، لَْيَس ِفيَها َعْقَصاُء، َو ًَل َجلَْحاُء، َو ًَل َعْضَباُء، تَْنِطُحُه ِبُقُرونَِها، َو تَطَُؤُه 

ٍم كَاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسَي أَلَْف َسَنٍة، َحتَّى ِبأَظًَْلِفَها، كُلَّمـا َمرَّ َعلَْيِه أُْوًَلَها، ُردَّ أُْخرَاَها، ِِف يَوْ 

ا إََِل النَّارِ  ا إََِل الَْجنَِّة، َو إِمَّ  "يُْقََض بَْيَ اْلِعَباِد، َفَْيَى َسِبيلَُه، إِمَّ

"Агар соҳиби тилло ва нуқра ҳаққи онро надиҳад, рӯзи қиёмат 

барояш сангҳои оташин густурда мешавад. Сипас онро дар 

оташи ҷаҳаннам тафсонда, ба паҳлӯ, пешона ва пушташ зер 

мекунанд. Ҳар гоҳ, ки санг хунук шавад, аз нав ба оташи 

ҷаҳаннам баргардонда мешавад. Ин ҷазо дар он рӯз, ки 

миқдораш панҷоҳ ҳазор сол аст, дода мешавад. Сипас миёни 

бандагон ҳукм карда мешавад ва банда сӯйи ҷаннат ё сӯйи 
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дӯзах роҳи худро мебинад". Пурсиданд: "Ё Расулаллоҳ, оё шутур 

низ чунин аст?" Гуфтанд: "Агар соҳиби шутур ҳаққи онро, ки 

дӯшидан дар рӯзи омадани шир низ аз ҳаққи он аст, надиҳад, 

рӯзи қиёмат шутурҳо ба як майдони васеи ҳамвор дар ҳоли аз 

пешина бисёртар ҷамъ оварда мешаванд ва ягон 

шутурбачаро низ гум намекунанд. Сипас дар рӯзе, ки 

миқдораш панҷоҳ ҳазор сол аст, ӯро бо пойҳояшон зер карда, 

бо дандонҳояшон мегазанд. Чун якумӣ бигзарад, дуюмӣ 

баргардонда мешавад, то он даме, ки миёни бандагон ҳукм 

бароварда мешавад ва банда роҳи худро сӯйи ҷаннат ё сӯйи 

дӯзах мебинад". Пурсиданд: "Ё Расулаллоҳ, оё гову гӯсфандон 

низ чунин аст?" Гуфтанд: "Агар соҳиби гову гӯсфанд ҳаққи 

онро надиҳад, рӯзи қиёмат тамоми гову гӯсфандонаш 

намонда, ба як майдони васеи ҳамвор оварда мешавад. Дар 

байни онҳо ягон шохшикаста, каҷшох ва бешох намешавад. 

Сипас ӯро дар рӯзе, ки миқдораш панҷоҳ ҳазор сол аст, бо 

сумҳояшон зер карда, бо шохҳояшон мезананд. Чун якумӣ 

бигзарад, дуюмӣ баргардонда мешавад, то он даме, ки миёни 

бандагон ҳукм бароварда мешавад ва банда роҳи худро сӯйи 

ҷаннат ё сӯйи дӯзах мебинад".  

Ин ҳадисро ҷуз Тирмизӣ панҷ муҳаддис ривоят кардаанд. 

    Закот ба ҳар як мусулмоне, ки ғайр аз қарзҳо молаш ба нисоб 

мерасад ва ба он як сол мегузарад, фарзи айн аст. Вақте ки дар 

моли мусулмон закот воҷиб мегардад, аз зиммаи ӯ ҳеҷ гоҳ соқит 

намешавад ва дар ғундоштани закот монанди андозҳои дигар, ки 

баъзан аз уммат ғундошта мешавад, ҳамқадамӣ бо эҳтиёҷоти 

давлат ва мувофиқат ба манфиатҳои уммат эътиборе надорад, 

балки закот ҳаққи ҳашт тоифа буда, қатъи назар аз мавҷуд будан ё 

мавҷуд набудани эҳтиёҷ бояд бо баробари воҷибшавӣ ба 

байтулмол пардохта шавад. Закот на ҳаққи байтулмол, балки он 

ҳаққи ҳашт тоифа аст, ки Аллоҳ дар ояти ( َدَقاُت َـا الصَّ  таъйин (إَِّنَّ

кардааст. Байтулмол танҳо макони нигаҳдории закот аст, то 
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мувофиқи раъй ва иҷтиҳоди имом ба касоне, ки оят таъйин 

кардааст, сарф шавад.  

    Закот ба мард, зан, кӯдак ва маҷнун воҷиб мегардад, зеро 

ҳадисҳои саҳеҳ, ки ба воҷибияти закот далолат мекунад, дар 

шакли умум омадааст. Амр ибни Шуайб аз падараш ва ӯ аз бобояш 

ривоят кардааст:  

" ، َفلَْيتَِّجْر لَُه ِفيِه، َو ًَل  ملسو هيلع هللا ىلصَخطََب َرُسوُل اللِه  َ يَِتيمـا، لَُه َمال  النَّاَس، َفَقاَل: أًََل َمْن ُوَلِّ

َدَقةُ   "يََْتُكُْه َفَتأْكُلَُه الصَّ

"Пайғамбар (с) ба мардум хутба хонда гуфтанд: "Огоҳ бошед, 

ҳар кас ба ятими молдор валӣ шавад, бо моли ӯ тиҷорат 

кунад ва нагузорад, ки онро садақа бихӯрад".  

Аз Анас дар ҳоли марфӯъ ривоят аст:  

َدَقةُ "  "اِتَِّجُروا ِِف أَْمَواِل الَْيَتاَمى، ًَل تَأُْكْلَها الصَّ

"Бо моли ятим тиҷорат кунед, то онро садақа нахӯрад". 

Абӯубайд, Табаронӣ ва Молик аз Қосим ибни Муҳаммад ривоят 

кардаанд: "Оиша бо моли мо, ки ятим будем, тиҷорат мекард 

ва закоти онро медод".  

Аз Молик ибни Анас ривоят аст, ки мувофиқи раъйи ӯ, дар моли 

бехирад закот воҷиб аст. Зуҳрӣ низ чунин раъй дошт. Тавре ки аз 

Ибни Шиҳоб ривоят аст, аз ӯ дар бораи моли маҷнун пурсиданд, ки 

оё дар он закот воҷиб мегардад ва ӯ гуфт: "Оре". Ин асарро 

Абӯубайд ривоят кардааст. 

    Закот дар молҳои зерин воҷиб мегардад:  

    1) чорво: шутур, гов ва гӯсфанд; 

    2) мева ва ғалла; 

    3) пулҳо; 

    4) колоҳои тиҷоратӣ. 
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    Агар ин чизҳо берун аз қарз ба нисоб расад ва ба он як сол 

гузарад, дар он закот воҷиб мегардад. Вале закоти ғалла ва меваҳо 

ҳангоми ҷамъоварии ҳосил воҷиб мегардад. 
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ЗАКОТИ ЧОРВО 

    

 

 

 

 

 Шутур 

    Саршавии нисоби шутур 5 сар аст. Абӯсаиди Худрӣ аз Пайғамбар 

(с) ривоят кардааст: 

 "لَْيَس ِفيمـا ُدوَن َخْمِس َذْوٍد َصَدَقة  "

"Дар галаи андаки шутурҳо, ки аз панҷ сар кам аст, садақа 

нест". 

 галаи андаки шутурҳоест, ки аз 3 то 9 сар шутурро дарбар (َذْود  ) 

мегирад. Бинобар ин, ба касе, ки камтар аз 5 сар шутур дорад, 

закот воҷиб намегардад. Ба касе, ки 5 шутури сарҳуй дорад ва ин 

шутурҳо бештари сол дар чарогоҳ мечарад, дар ин шутурҳо 1 

гӯсфанд воҷиб мешавад.  

    Нисоби шутур ва закоте, ки дар он воҷиб мегардад, чунин аст: 

5 шутур 

1 гӯсфанд 

10 шутур 

2 гӯсфанд 

15 шутур 

3 гӯсфанд 

20 шутур 

4 гӯсфанд 

    Дар шутурҳои зиёдатии миёни ду адад закот воҷиб нест. 
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Масалан, агар шутур аз 20 сар зиёд бошад, барои зиёдатӣ, модом 

ки ба 25 сар нарасад, закот воҷиб нест. Агар шутур ба 25 сар расад, 

гӯсфанд аз байн меравад ва закот аз шутур дода мешавад. Аз Лайс 

ибни Саъд ривоят аст: "Ин мактуби садақа аст: "Дар бисту чаҳор 

шутур ва аз он камтар гӯсфанд дода мешавад, яъне дар ҳар панҷ 

шутур як гӯсфанд воҷиб аст"". Лайс гуфтааст: "Нофеъ ба ман гуфт, 

ки ин нусхаи мактуби Умар ибни Хаттоб мебошад". Аз Молик ибни 

Анас ривоят аст: "Дар бораи садақа мактуби Умар ибни Хаттобро 

хондам. Дар он навишта буд: "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим. Ин 

китоби садақа аст. Дар бисту чаҳор шутур барои ҳар панҷ шутур як 

гӯсфанд воҷиб аст"". Агар шутур ба 25 сар расад, нисоби шутур ва 

закоте, ки дар он воҷиб мегардад, чунин аст: 

25 шутур 

1 бинти махози мода 

36 шутур 

1 бинти лабуни мода 

46 шутур 

1 ҳиққаи мода 

61 шутур 

1 ҷазаа 

76 шутур 

2 бинти лабун 

91 шутур 

2 ҳиққа 

"Бинти махоз" шутурест, ки яксолагиро пур карда, ба дусолагӣ 

қадам гузоштааст. "Махоз" шутури бордор, яъне гӯсолаи 

модашутурест, ки вақти бордоршавиаш фаро расидааст. Соҳиби 

шутур, агар бинти махоз надошта бошад, "ибни лабун" медиҳад. 

"Ибни лабун" наршутурест, ки дусолагиро пур карда, ба сесолагӣ 

қадам гузоштааст. "Бинти лабун" модашутурест, ки дусолагиро 

пур карда, ба сесолагӣ қадам гузоштааст. Сабаби чунин номида 

шуданаш дар он аст, ки вақти таваллуд кардан ва шир додани 

модараш фаро расидааст. "Ҳиққа" модашутурест, ки сесолагиро 

пур карда, ба чаҳорсолагӣ қадам гузоштааст, инчунин вақти алоқа 
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кардани наршутур бо он фаро расидааст. "Ҷазаа" модашутурест, ки 

чорсолагиро пур кардааст. Сабаби чунин номида шуданаш дар он 

аст, ки дандонҳои пешаш меафтад.  

    Барои зиёдатии миёни ду адад закот дода намешавад. Агар 

шутур аз 91 сар гузарад, то 121 сар шуданаш барои зиёдатӣ чизе 

гирифта намешавад. Агар шутур ба 121 сар расад, ҳисоб тағйир 

меёбад ва шутурҳо аз нав шумурда шуда, барои ҳар 40 шутур 

"бинти лабун" ва барои ҳар 50 шутур "ҳиққа" ҳисоб карда 

мешавад.  

    Нисоби шутур ва закоте, ки дар он воҷиб мешавад:  

нисоби шутур 

закоте, ки дар он воҷиб аст 

121 шутур 

3 бинти лабун 

130 шутур 

1 ҳиққа ва 2 бинти лабун 

140 шутур 

2 ҳиққа ва 1 бинти лабун 

150 шутур 

3 ҳиққа 

160 шутур 

4 бинти лабун 

170 шутур 

1 ҳиққа ва 3 бинти лабун 

180 шутур 

2 ҳиққа ва 2 бинти лабун 

190 шутур 

3 ҳиққа ва 1 бинти лабун 

200 шутур 

4 ҳиққа ё 5 бинти лабун 

    Барои зиёдатии миёни ду адад закот дода намешавад. Далели ин 

ҳама ҳадиси Анас мебошад. Абӯбакр, вақте ки ӯро ба Баҳрайн 

фиристод, мактуб навишт: "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим. Ин 
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садақаи фарз аст, ки Пайғамбар (с) ба мусулмонон фарз кардаанд 

ва Аллоҳ онро ба Расулаш фармудааст. Аз кадом мусулмон закот 

ба ваҷҳи дуруст пурсида шавад, онро диҳад ва аз кадом мусулмон 

зиёда аз он пурсида шавад, онро надиҳад. Дар 24 шутур ва камтар 

аз он барои ҳар 5 сар 1 гӯсфанд дода мешавад. Агар ба 25 сар расад, 

то 35 шутур 1 бинти махоз, аз 36 то 45 шутур 1 бинти лабун, аз 46 

то 60 шутур 1 ҳиққа, аз 61 то 75 шутур 1 ҷазаа, аз 76 то 90 шутур 2 

бинти лабун, аз 91 то 120 шутур ду ҳиққа, агар шутур аз 120 сар 

зиёд шавад, барои ҳар 40 шутур 1 бинти лабун ва барои ҳар 50 

шутур 1 ҳиққа додан лозим аст. Ба касе, ки беш аз 4 сар шутур 

надорад, закот воҷиб нест, вале агар соҳиби шутур хоҳад, медиҳад. 

Агар шутур ба 5 сар расад, 1 гӯсфанд додан воҷиб мегардад". Ин 

асарро Бухорӣ, Абӯдовуд ва Тирмизӣ ривоят кардаанд. 

    Агар синне, ки дар шутур воҷиб аст, ёфт нашавад ва шутури 

синнаш хурдтар гирифта шавад, соҳиби шутур бояд аз болои он ду 

гӯсфанд ё бист дирҳам диҳад. Агар шутури синнаш аз синни 

воҷибшуда калон гирифта шавад, ба соҳиби шутур ду гӯсфанд ё 

бист дирҳам дода мешавад. Бист дирҳам ба 59.5 грамм нуқра 

баробар аст. Масалан, агар шутур 46 сар бошад, дар он ҳиққа воҷиб 

мешавад. Агар дар соҳиби шутур ҳиққа ёфт нашавад ва ӯ бинти 

лабун дошта бошад, бояд аз болои бинти лабун ду гӯсфанд ё бист 

дирҳам диҳад. Агар дар соҳиби шутур бинти лабун набошад ва ӯ 

ҷазаа дошта бошад, бояд ба ӯ ду гӯсфанд ё бист дирҳам дода 

шавад. Аз Анас ривоят аст, ки Абӯбакр ба ӯ дар бораи садақаи 

фарз, ки Аллоҳ ба Расул ملسو هيلع هللا ىلص фармуда буд, чунин мактуб навишт: 

"Касе, ки закоти шутурҳояш ба ҷазаа расад, вале ӯ ҷазаа надошта, 

балки ҳиққа дошта бошад, аз ӯ ҳиққа гирифта мешавад ва ҳамроҳи 

ҳиққа, агар имкон дошта бошад, ду гӯсфанд ё бист дирҳам гирифта 

мешавад. Касе, ки закоти шутурҳояш ба ҳиққа расад, вале ӯ ҳиққа 

надошта, балки ҷазаа дошта бошад, аз ӯ ҷазаа гирифта мешавад ва 

закотғундоранда ба ӯ бист дирҳам ё ду гӯсфанд медиҳад". Ин 

асарро Бухорӣ, Абӯдовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. 
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    Закоти шутур аз ҷинси шутур ва бо назардошти сифаташ 

гирифта мешавад. Бинобар ин, аз шутурҳои хуросонӣ шутури 

хуросонӣ, аз шутурҳои арабӣ шутури арабӣ, аз шутурҳои зотӣ 

шутури зотӣ, аз шутурҳои фарбеҳ шутури фарбеҳ, аз шутурҳои 

лоғари пастсифат шутури лоғари пастсифат гирифта мешавад. 

Шутурҳои пир, нобино ва бемор гирифта намешавад. Ривоят аст, 

ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

" ، َفَقْد طَِعَم طَ  ْعَم اْْلِميـاِن: َمْن َعَبَد اللَه َوْحَدُه، َو أَنَُّه ًَل إِالَه إًِلَّ اللُه، َو ثَلًَلث  َمْن َفَعَلُهنَّ

رِنَ  َة، َو أَْعطَى َزكَاَة َمالِِه طَيَِّبةا ِبَها نَْفُسُه، َراِفَدةا َعلَْيِه كُلَّ َعاِم، َو ًَل يُْعِطى الَْهرَِمَة، َو ًَل الدَّ

ََط اللَّ  ِئيَمَة، َو لِكْن ِمْن َوَسِط أَْمَوالُِكْم، َفإِنَّ اللَه لَْم يَْسأَلْكُْم َخْْيَُه، َو ًَل الـمِريَضَة، َو ًَل الْشُّ

 "لَْم َيأُْمْركُْم ِبَْشِّهِ 

"Ҳар кас се корро анҷом диҳад, таъми имонро мечашад: касе, 

ки танҳо Аллоҳро мепарастад, Аллоҳро маъбуди ягона 

медонад, закоти молашро, ки нафсаш бо он розӣ аст ва он ҳар 

сол ба ӯ кӯмак мерасонад, адо мекунад ва моли пир, сил, бемор, 

ноарзанда, нишонадор ва лоғарро намедиҳад. Вале шумо аз 

миёнаҳоли молатон бидиҳед, зеро Аллоҳ аз шумо 

беҳтаринашро напурсид ва ба шумо бадашро низ нафармуд". 

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 

    Гов 

    Закоти гов бо суннат ва иҷмои саҳобагон воҷиб шудааст. Далели 

суннат ҳадисест, ки Абӯзар аз Пайғамбар (с) ривоят кардааст:  

" إًِلَّ َجاَءْت يَْوَم الِْقَياَمِة، أَْعَظَم َما ِمْن َصاِحِب إِِبٍل، َو ًَل بََقٍر، َو ًَل َغَنٍم، ًَل يَُؤدِّى َزكَاتََها، 

 "َما كَانَْت، َو أَْسَمَن، تَْنِطُحُه ِبُقُرونَِها، َو تَطَُؤُه ِبأَْخَفاِفَها

"Шутур, гов ва гӯсфанд, агар соҳибаш закоташро надиҳад, 

рӯзи қиёмат дар сурати калонтару фарбеҳтар аз пешина 

меояд ва соҳибашро бо шохҳояш зада, бо пойҳояш зер 

мекунад".  
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Ин ҳадис муттафақун алайҳ аст. Далел аз иҷмои саҳобагон ин аст, 

ки онҳо ба воҷиб будани закот дар гов иттифоқ кардаанд. 

     Закот дар гове, ки қисми зиёди сол дар чарогоҳ чарида, бо 

мақсади наслгирӣ ва фарбеҳкунӣ парвариш мешавад, воҷиб аст. 

Аммо дар гови корӣ закот дода намешавад. Аз Алӣ ривоят аст: 

 "لَْيَس ِِف الَْبَقِر الَْعَواِمِل َصَدَقة  "

"Дар гови корӣ закот нест".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ва Байҳақӣ ривоят кардаанд. Аз Амр ибни 

Динор ривоят аст, ки ба ӯ чунин гуфтани Пайғамбар (с) расидааст: 

 "لَْيَس ِِف الثَّْوِر الـمِثْيَِة َصَدَقة  "

"Дар барзагови шудгоркунанда садақа нест".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ 

ривоят аст:  

 "ًَل َصَدَقَة َعََل ُمِثْيَةٍ "

"Барои шудгоркунанда садақа нест",  

яъне барои гове, ки заминро шудгор мекунад. 

    Саршавии нисоби гов, ки дар он закот воҷиб мегардад, 30 сар 

аст. Нисобҳо ва миқдоре, ки дар он воҷиб мешавад: 

30 сар гов 

1 табеъ ё табеа 

40 сар гов 

1 мусинна 

60 сар гов 

2 табеъ ё табеа 

70 сар гов 

1 мусинна ва 1 табеъ 

80 сар гов 

2 мусинна 
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90 сар гов 

3 табеъ 

100 сар гов 

1 мусинна ва 2 табеъ 

110 сар гов 

2 мусинна ва 1 табеъ 

120 сар гов 

3 мусинна ё 4 табеъ 

"Табеъ" гӯсолаест, ки яксолагиро пур карда, ба дусолагӣ қадам 

гузоштааст. Сабаби "табеъ"11 номида шуданаш ин аст, ки аз 

дунболи модараш рафта метавонад. "Мусинна" ғуноҷинест, ки 

дусолагиро пур карда, ба сесолагӣ қадам гузоштааст. Далели ин ду 

нисоб ҳадисест, ки Насоӣ ва Тирмизӣ ривоят кардаанд: 

" ا إََِل الَْيَمِن، َو أََمرَُه أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَِّبىَّ  ا أَْو  بََعَث ُمَعاذا يَأُْخَذ ِمَن الَْبَقِر، ِمْن كُلِّ ثَلًَلثَِي، تَِبيعا

، َو ِمْن كُلِّ أَْربَِعَي ُمِسنَّةا   "تَِبيَعةا

"Пайғамбар (с) Муозро ба Яман фиристоданд ва ӯро 

фармуданд, ки аз ҳар сӣ гов табеъ ё табеа ва аз ҳар чил гов 

мусинна бигирад".  

    Барои зиёдатии миёни ду адад закот дода намешавад. Аҳмад аз 

Яҳё ибни Ҳакам ривоят кардааст, ки Муоз гуфтааст: 

" ا،  ملسو هيلع هللا ىلصبََعَثِنى َرُسوُل اللهِ  ُق أَْهَل الَْيَمِن، َوأََمَرِِن أَْن آُخَذ ِمَن الَْبَقِر، ِمْن كُلِّ ثَلًَلثَِي، تَِبيعا أَُصدِّ

، َقاَل: َفَعرَُضوا َعََلَّ أَْن آُخَذ َما بَْيَ اأْلَْربَِعَي َوالَْخْمِسَي، َوَما بَْيَ َوِمْن كُلِّ أَْربَِعَي ُمِسنَّ  ةا

ْبِعَي، َفأَبَْيُت ذلَِك، َوُقْلُت لَُهْم: َحتَّى أَْسأََل رَ  ْبِعَي، َوَما بَْيَ الثَّمـانَِي َو السَّ تَِّي َوالسَّ ُسوَل السِّ

ا، َوِمْن ملسو هيلع هللا ىلص، َفأَْخَْبُْت النَِّبىَّ َعْن ذلَِك، َفَقِدْمُت  ملسو هيلع هللا ىلصاللهِ  ، َفأََمَرِِن أَْن آُخَذ ِمْن كُلِّ ثَلًَلثَِي تَِبيعا

ا، َوِمَن الثَّمـانَِي  ْبِعِي ُمِسنَّةا َوتَِبيعا ، َوِمَن السَّ تَِّي تَِبيَعَتْيِ ُمِسنََّتْيِ كُلِّ أَْربَِعَي ُمِسنَّةا َوِمَن السِّ

، َوِمَن اْلَعْْشَِة َوالـمـائَِة ُمِسنََّتْيِ َوِمَن التِّْسِعَي ثَلًَلثَ  َة أَتَْباعٍ، َوِمَن الـمـائَِة ُمِسنَّةا َوتَِبيَعْيِ

يَن َوالـمـائَِة ثَلًَلَث ُمِسنَّاٍت، أَْو أَْربََعَة أَتَْباعِ. َقاَل: َوأََمَرِِن َرُسوُل اللِه  ا، َوِمَن الِْعْْشِ َوتَِبيعا

ذلِكَ  )أَْن ًَل آُخَذ ِفيمـا بَْيَ  " 
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"Пайғамбар (с) маро барои гирифтани садақаи аҳли Яман 

фиристоданд ва ба ман фармуданд, ки аз ҳар сӣ гов як табеъ 

ва аз ҳар чил гов як мусинна бигирам. Онҳо ба ман пешниҳод 

карданд аз мобайни чил ва панҷоҳ, шаст ва ҳафтод, ҳаштод 

ва навад закот гирам, вале ман напазируфтам ва ба онҳо 

гуфтам, ки дар ин бора аз Пайғамбар (с) мепурсам. Ба назди 

Пайғамбар (с) омада, он касро аз ин хабардор кардам. Он кас 

ба ман фармуданд, ки аз ҳар сӣ гов як табеъ, аз ҳар чил гов як 

мусинна, аз шаст гов ду табеъ, аз ҳафтод гов як мусинна ва 

як табеъ, аз ҳаштод гов ду мусинна, аз навад гов се табеъ, аз 

сад гов як мусинна ва ду табеъ, аз яксаду даҳ гов ду мусинна ва 

як табеъ ва аз яксаду бист гов се мусинна ё чаҳор табеъ 

бигирам. Пайғамбар (с) боз фармуданд, ки аз байни ин ҳама 

ҳеҷ чиз нагирам".  

Аҳмад аз Муоз ибни Ҷабал ривоят кардааст:  

" َقاِص الَْبَقِر َشْيئااِِف أَوْ  ملسو هيلع هللا ىلصلَْم َيأُْمْرِِن َرُسوُل اللِه  " 

"Пайғамбар (с) маро дар авқоси нисоби гов ба чизе 

нафармудаанд".  

"Авқос" ҷамъи "вақс" буда, мобайни ду нисобро мефаҳмонад. 

    Ҳукми говмеш дар закот монанди ҳукми гов аст. Аз ин рӯ, 

нисоби он низ чун нисоби гов аст. Агар говмеш бо гов якҷоя 

бошад, ҳангоми шумурдан ба гов ҳамроҳ карда мешавад. Аз Молик 

ибни Анас ривоят аст: "Говмешҳо ва говҳо баробаранд, шутурҳои 

хуросонӣ ва шутурҳои арабӣ баробаранд. Гӯсфандҳо ва бузҳо дар 

нисоби гӯсфанд баробаранд". Аз Ибни Шиҳоб ривоят аст, ки Умар 

ибни Адулазиз ба омилони худ навишт: "Закоти говмешҳо 

монанди закоти гов гирифта шавад". 

    Гӯсфанд 

    Закоти гӯсфанд бо суннат ва иҷмои саҳобагон воҷиб шудааст. 

Далели суннат ҳадисест, ки Абӯзар аз Пайғамбар (с) ривоят 

кардааст:  
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" إِِبٍل، َو ًَل بََقٍر، َو ًَل َغَنٍم، ًَل يَُؤدِّى َزكَاتََها، إًِلَّ َجاَءْت يَْوَم الِْقَياَمِة، أَْعَظَم َما ِمْن َصاِحِب 

 "َما كَانَْت، َو أَْسَمَن، تَْنِطُحُه ِبُقُرونَِها، َو تَطَُؤُه ِبأَْخَفاِفَها

"Агар соҳиби шутур, гов ва гӯсфанд закоти онро надиҳад, рӯзи 

қиёмат он аз пешина калонтару фарбеҳтар шуда меояд, ӯро 

бо шохҳояш зада, ба пойҳояш зер мекунад".  

Ин ҳадис муттафақун алайҳ мебошад. 

    Далели иҷмои саҳобагон ин аст, ки ҳамаи саҳобагон бе ягон 

ихтилоф ба воҷибияти закоти гӯсфанд иҷмоъ кардаанд. Закот дар 

гӯсфандоне, ки бештари сол дар чарогоҳ мечаранд ва ба расидани 

нисоби он як сол пур мешавад, воҷиб аст. Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

 "َوِِف َساِِئَِة اْلَغَنِم إَِذا كَانَْت أَْربَِعَي، َفِفيَها َشاة  "

"Дар гӯсфанди чаранда, агар ба чил сар расад, закот воҷиб 

мегардад". 

 "ًَل َزكَاَة ِِف َماٍل َحتَّى يَُحوَل َعلَْيِه الَْحْوُل "

"Дар ҳеҷ гуна мол то он даме, ки як сол пур нашавад, закот 

воҷиб намегардад".  

Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. 

    Ҳадди ақалли нисоби гӯсфанд 40 сар аст. Агар гӯсфанд аз 40 сар 

1 сар ҳам кам бошад, дар он закот воҷиб намешавад. Нисобҳои 

гӯсфанд ва миқдори закоте, ки дар он воҷиб мешавад: 

40 сар гӯсфанд 

1 гӯсфанд 

121 сар гӯсфанд 

2 гӯсфанд 

201 сар гӯсфанд 

3 гӯсфанд 

400 сар гӯсфанд 

4 гӯсфанд 
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    Барои зиёдатии миёни ду адад закот воҷиб нест. Агар гӯсфанд ба 

400 сар расад, аз ҳар 100 гӯсфанд 1 гӯсфанд дода мешавад ва аз 

зиёдати миёни он то ба 100 расидан чизе воҷиб намешавад. Агар 

гӯсфанд аз 100 сар 1 сар кам шавад, барои он закот дода 

намешавад. Далели ин ҳама ҳадисест, ки аз Муҳаммад ибни 

Абдурраҳмон ривоят шудааст: 

" ء   ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ ِِف ِكَتاِب َصَدَقِة النَِّبىِّ  ، َوِِف ِكَتاِب ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب، أَنَّ اْلَغَنَم ًَل يُْؤَخُذ ِمْنَها ََشْ

، َفإَِذا ِفيمـا ُدوَن اأْلَْربَِعَي، َفإَِذا بَلََغِت اأْلَْربَ  يَن َوِمائَةا ، إََِل أَْن تَْبلَُغ ِعْْشِ ِعَي، َفِفيَها َشاة 

، َفإَِذا َزاَدْت َعََل الـمـائََتْيِ  ، َفِفيَها َشاتَاِن إََِل الـمـائََتْيِ يَن َوِمائٍَة َواِحَدة  َزاَدْت َعََل ِعْْشِ

، َفِفيَها ثَلًَلُث ِشَياٍه إََِل ثَلًَلِِثـائٍَة. َقا َل: َفإَِذا َزاَدِت الَْغَنُم َعََل ثَلًَلِِثـائٍَة، َفلَْيَس ِفيمـا َواِحَدة 

،ثُمَّ ِِف كُلِّ ِمائَِة َشاٍة  ةا ا َوتِْسِعَي، َحتَّى تَكُوَن ِمائَةا تَامَّ ، َوإِْن بَلََغْت تِْسعا ء  ُدوَن الـمـائَِة ََشْ

، إًِلَّ أَ  ، َوًَل َفْحل  ، َوًَل تُْؤَخُذ َهرَِمة  ٍة َشاة  ُق تَامَّ ْن يََشاَء الـمَصدِّ " 

"Дар мактуби Пайғамбар (с) ва мактуби Умар ибни Хаттоб 

оид ба садақа омадааст: "Аз гӯсфандоне, ки ба чил сар 

намерасад, закот гирифта намешавад. Агар гӯсфандон ба чил 

сар расад, то яксаду бист як сар гӯсфанд гирифта мешавад. 

Агар аз яксаду бист як сар зиёд шавад, то дусад сар ду гӯсфанд 

гирифта мешавад. Агар аз дусад як сар зиёд шавад, то сесад 

сар се гӯсфанд гирифта мешавад. Агар гӯсфанд аз сесад зиёд 

шавад, то сади пурра нашавад, барои камтар аз сад сар 

гӯсфанд, ҳатто аз наваду нӯҳ сар низ чизе гирифта 

намешавад. Сипас аз ҳар сади пурра як гӯсфанд гирифта 

мешавад. Гӯсфанди пир ва нар танҳо дар ҳоле, ки 

закотғундоранда мехоҳад, гирифта мешавад".  

Дар мактуби садақа, ки дар оилаи Умар ибни Хаттоб нигоҳ дошта 

шудааст, омадааст: "Агар гӯсфанд аз сесаду як сар зиёд шавад, то 

ба чорсад сар расидани он чизе дода намешавад ва дар чорсад сар 

чаҳор гӯсфанд воҷиб мегардад". Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят 

кардааст. 

Дар закоти гӯсфанд кадом чиз ҳисоб карда мешавад, кадом чиз 

гирифта мешавад ва кадом чиз гирифта намешавад 
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    Ҳар як гӯсфанде, ки мусулмон дорад, хоҳ калон бошад, хоҳ хурд 

ҳисоб карда мешавад. Ҳатто бузғола ва барра, агар пеш аз 

пуршавии соли закот зоида шуда бошад, ҳисоб карда мешавад. 

    Дар закоти гӯсфанд гӯсфанди шашмоҳа ва бузи яксола гирифта 

мешавад, нару мода будани он эътиборе надорад. Аз ин рӯ, ҳам 

нар, ҳам мода гирифта мешавад. Закот на аз беҳтарин ё бадтарин, 

балки аз миёнаҳолаш гирифта мешавад.  

    Дар закот бузғола ва барра гирифта намешавад, зеро он барои 

закот кифоя намекунад. Гӯсфанди бачадор, гӯсфанде, ки дар 

арафаи зоидан аст, гӯсфанди барои шир ё гӯшт нигоҳубиншаванда 

ва гӯсфанди нар низ гирифта намешавад, вале агар соҳиби 

гӯсфандон бо ихтиёри худ диҳад, қабул карда мешавад. Барои ин 

ба ӯ аҷри бештар мешавад, зеро он аз миқдори воҷиб бисёртар аст. 

Далели ин ҳама ривояти Бишр ибни Осим аз падараш аст: "Умар 

ибни Хаттоб Абӯсуфён ибни Абдуллоҳро ба Тоиф ва атрофи он 

омили закот таъйин кард. Ӯ барои ҷамъи садақа баромад ва 

бузғолаҳои онҳоро низ ҳисоб кард, вале барои закот онро 

нагирифт. Онҳо ба ӯ гуфтанд: "Агар ту бузғолаҳоро низ ҳисоб 

карда бошӣ, пас онро барои закот бигир". Омил ба онҳо чизе 

нагуфт ва бо Умар вохӯрда, ба ӯ гуфт: "Онҳо гумон мекунанд, ки мо 

бо сабаби ҳисоб кардан, вале ба закот нагирифтани 

бузғолаҳояшон ба онҳо ситам мекунем". Умар ба ӯ гуфт: "Бузғола 

ва ҳатто барраҳояшонро, ки чӯпон бо дасташ мечаронад, ҳисоб кун 

ва ба онҳо бигӯ: "Ман аз шумо гӯсфанди фарбеҳ, бачадор, 

ҳомиладор, ширдор, гӯсфанди пурхӯр, ки барои куштан парвариш 

карда мешавад ва гӯсфанди нар намегирам". Ту бузи яксола ва 

гӯсфанди шашмоҳаро бигир. Пас, ин байни хурдтарини мол 

(барра) ва беҳтарини он адл мешавад". Боз як далел сухани 

Пайғамбар (с) аст:  

َنا ِِف الَْجَذَعِة َوالثَِّنيَّةِ " ـا َحقُّ  "إَِّنَّ

"Ҳаққи мол (дар гирифтани закот) гӯсфанди шашмоҳа ва 

бузи яксола аст".  
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Ин ҳадисро Ибни Қудома дар "Муғанно" овардааст. 

    Дар закот чорвои пир ва айбдор гирифта намешавад, зеро Аллоҳ 

Таоло мегӯяд:  

 تُنِفُقوَن َولَْسُتم ِبآِخِذيِه إًِلَّ أَن تُْغِمُضواْ ِفيِه 
"Барои инфоқ кардан аз мол табоҳшудаашро интихоб 

макунед" [2:267].  

Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ُق " ، إًِلَّ أَْن يََشاَء الـمَصدِّ ، َو ًَل َذاُت َعَواٍر، َو ًَل تَْيس  َدَقِة َهرَِمة   "َوًَل تُْؤَخُذ ِِف الصَّ

"Дар садақа чорвои пир, айбдор ва бузи нар танҳо дар ҳолате, 

ки закотғундоранда мехоҳад, гирифта мешавад".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Агар бо сабаби пир ё 

айбдор будани ҳамаи гӯсфандон садақағундор чунин навъҳоро 

бипазирад, гирифтани он ҷоиз аст.  

    Ҳукми шарикон дар гӯсфанд 

    Шарикӣ ва омехтакунӣ дар гӯсфанди чаранда моли ду шарик ё 

омехтакунандаро дар масъалаи закот монанди моли як кас 

мегардонад. Омезиш метавонад дар худи гӯсфандон рух диҳад. 

Чунончи чорво миёни онҳо муштарак мешавад ва ҳар яки онҳо 

дорои ҳиссаи омехта ва ҷудонашаванда мебошад, яъне онҳо ба 

миқдори нисоб молеро мерос мегиранд, ё дар якҷоягӣ мехаранд, ё 

ба ҳар дуи онҳо ҳадия карда мешавад ва онро ҷудо ва тақсим 

накарда, дар ҳамон ҳолат мегузоранд. Инчунин омезиш метавонад 

дар сифати гӯсфандон рух диҳад. Чунончи моли ҳар яки онҳо 

ҷудогона буда, онро омехта кардаанд ва дар чӯпон, чарогоҳ, 

гӯсфандони нар ва об шарик мешаванд. Дар ин ҷо баробар ё 

нобаробар будани чорвои онҳо эътиборе надорад. Бинобар ин, 

гӯсфанди шарикӣ ё омехта новобаста ба шумораи шарикону 

омехтакунандагон ва ҳиссаи онҳо ҳангоми гирифтани закот 

ҳамчун моли як кас ҳисоб карда мешавад, онро якҷоя мешумуранд 

ва бидуни ҷудо ё ҷамъ кардан дар ҳолати худ мегузоранд. Агар он 
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ба 40 сар расад, закотғундоранда аз он 1 гӯсфанд, агар ба 121 сар 

расад, аз он 2 гӯсфанд, агар ба 201 сар расад, аз он 3 гӯсфанд ва 

агар ба 400 сар расад, аз он 4 гӯсфанд мегирад. Закоте, ки 

закотғундоранда мегирад, ба шарикон мувофиқи ҳиссаашон аз 

гӯсфанд тақсим карда мешавад, шарики ҳиccааш кам ба шарики 

ҳиссааш бисёр ҳиссаи ӯро бармегардонад. Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

ِويَّةِ "  "َوَما كَاَن ِمْن َخلِيطَْيِ َفإِنَُّهمـا يَََتَاَجَعاِن بَْيَنُهمـا ِبالسَّ

"Ду шарики омехтакунанда бо баробарӣ ҳиссаҳои якдигарро 

бармегардонанд". 

    Закотғундоранда гӯсфандонро дар ҳоли худ мегузорад ва чӣ 

гуна бошад, ҳамон тавр ҳисоб мекунад. Ҷоиз нест, ки ӯ бо мақсади 

бисёртар гирифтани закот гӯсфандони шариконро ҷудо кунад. 

Масалан, агар се шарик 120 сар гӯсфанд дошта бошанд ва ҳиссаи 

ҳар яки онҳо 40-сарӣ бошад, ҷоиз нест, ки закотғундоранда 

гӯсфандонро ба 3 қисм ҷудо карда, аз он 3 гӯсфанд, яъне аз ҳар як 

шарик 1-сарӣ гӯсфанд гирад. Аз ин рӯ, ӯ бояд гӯсфандонро дар 

ҳоли худ гузошта, аз он танҳо 1 гӯсфанд гирад. Инчунин ҷоиз нест, 

ки соҳибони гӯсфанд бо мақсади кам кардани закот ё надодани он 

ҳангоми омадани закотғундор онро ҷудо кунанд. Масалан, агар ду 

шарик 201 гӯсфанд дошта бошанд, онҳо наметавонанд 

гӯсфандонро ҷудо намуда, ба ҷойи 3 гӯсфанд 2 гӯсфанд диҳанд, 

зеро агар гӯсфандон якҷоя монад, онҳо бояд 3 гӯсфанд диҳанд. Ё 

ду шарик, агар 40 сар гӯсфанд дошта бошанд, наметавонанд бо 

мақсади напардохтани закот баъд аз ҷудокунӣ онро ҷудо кунанд.  

    Инчунин ҷоиз нест, ки 2 нафар бо мақсади кам кардани закоте, 

ки барои гӯсфанд мепардозанд, гӯсфандони ҷудогонаро якҷоя 

кунанд. Масалан, агар 2 кас 80 сар гӯсфанд дошта бошанд ва ҳар 

яки онҳо дорои 40 гӯсфанди алоҳида ва омехтанашуда бошад, ҷоиз 

нест, ки ҳангоми омадани закотғундор онҳо гӯсфандонро ҳамроҳ 

кунанд, то ки ҳар яки онҳо яктогӣ гӯсфанд надода, балки танҳо як 

гӯсфанд диҳанд. Далели ҷоиз набудани ҷудокунии гӯсфандони 
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омехта ва ҷамъкунии гӯсфандони ҷудогона ҳадисест, ки Саъд ибни 

Абӯваққос аз Пайғамбар (с) ривоят кардааст:  

" َدَقِة. َو الَْخلِيَطاِن َما اْجَتَمَعا َعََل ًَل يُْفَرُق بَْيَ ُمْجَتِمعٍ، َو ًَل يُْجَمُع بَْيَ ُمْتَفرٍِق، ِِف الصَّ 

 "الَْفْحِل، َو الـمْرَعى، َو الَْحْوِض 

"Дар закот ҷамъшуда ҷудо ва ҷудогона ҷамъ карда 

намешавад. Гӯсфандони омехта гӯсфандонест, ки дар 

гӯсфанди нар, чарогоҳ ва ҳавз ҷамъ шудаанд".  

Дар ривояте "дар чӯпон" низ омадааст. Ин ҳадисро Абӯубайд 

ривоят кардааст. 

    Дар закоти чорво айнан ҳамон шутур, гов ё гӯсфанде, ки воҷиб 

шудааст, гирифта мешавад, ба ҷойи он арзишашро гирифтан ҷоиз 

нест, зеро матни ҳадисҳо худи шутур, гов ва гӯсфандро, ки 

гирифта мешавад, муайян намуда, синну соли ҳар яки онро маҳдуд 

кардааст. 

    Агар чорво: шутур, гов, говмеш ва гӯсфанд бо мақсади тиҷорат 

нигоҳубин карда шавад, закоти он на монанди закоти чорво, 

балки монанди закоти колоҳои тиҷоратӣ аст. Аз ин рӯ, дар он 

шумора ва синну солро ба инобат намегиранд ва монанди колоҳои 

тиҷоратӣ бо дирҳамҳои нуқрагин ва динорҳои тиллоӣ нархгузорӣ 

мекунанд. Агар арзиши он ба нисоби нуқра 200 дирҳами нуқрагин 

ё нисоби тилло 20 динори тиллоӣ расад, дар он чиляк (1/40), яъне 

миқдоре, ки дар колоҳои тиҷоратӣ воҷиб аст, воҷиб мегардад. 

Нисоби нуқра ба 200 дирҳами нуқрагин, яъне 595 грамм нуқра 

баробар аст ва як дирҳам 2.975 грамм нуқраро ташкил медиҳад. 

Нисоби тилло ба 20 динори тилло, яъне 85 грамм тилло баробар 

аст ва як динор 4.25 грамм тиллоро ташкил медиҳад.  
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ЗАКОТИ ҒАЛЛА ВА МЕВАҲО 

    

 

 

 

 

 

Закоти ғалла ва меваҳо бо Китобу суннат воҷиб шудааст. Далел 

аз Китоб сухани зерини Аллоҳ Таолост: 

ا  ْرَع ُمْخَتلِفا ْعُروَشاٍت َوَغْْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ يُْتوَن َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ أُكُلُُه َوالزَّ

ُه يَْوَم َحَصاِدِه َوًلَ تُ  ا َوَغْْيَ ُمَتَشاِبٍه كُلُواْ ِمن َِثَرِِه إَِذا أَِْثََر َوآتُواْ َحقَّ اَن ُمَتَشاِبها ِْسُِفواْ إِنَُّه َوالرُّمَّ

 ًلَ يُِحبُّ اْلُمِْسِِفيَ 

"Дар рӯзи дарав ҳаққи онро низ бипардозед" [6:141]. 

    Далел аз суннат сухани Пайғамбар (с) аст:  

 "لَْيَس ِفيمـا ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق َصَدَقة  "

"Дар камтар аз панҷ васқ садақа нест".  

Ин ҳадис муттафақун алайҳ мебошад. Аз Ибни Умар ривоят аст, ки 

Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

" مـاُء، َو الُْعُيوُن،  ، َو ِفيمـا ُسِقَى ِبالنَّْضحِ، نِْصُف ِفيمـا َسَقِت السَّ أَْو كَاَن َعََثِي اا، اْلُعْْشُ

 "الُْعْْشِ 

"Дар замине, ки бо оби осмон ва чашмаҳо обёрӣ мешавад, 

даҳяк ва дар замине, ки бо обкашӣ обёрӣ мешавад, нисфи 

даҳяк воҷиб мегардад".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст. 
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    Навъҳои ғалла ва меваҳо, ки аз он закот воҷиб мешавад 

    Закот аз гандум, ҷав, хурмо ва мавиз воҷиб аст. Мусо ибни Талҳа 

аз Умар ривоят кардааст: 

" َـا َسنَّ َرُسوُل اللِه  ِعْيِ، َوالتَّْمِر، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِّنَّ كَاَة ِِف هِذِه اأْلَْربََعِة: الِْحْنطَِة، َوالشَّ ِبيِب الزَّ الزَّ " 

"Ҳароина Пайғамбар (с) закотро дар чаҳор чиз: гандум, ҷав, 

хурмо ва мавиз, воҷиб гардонданд".  

Ин ҳадисро Табаронӣ ривоят кардааст. Аз Мӯсо ибни Талҳа боз 

ривоят аст:  

" َدَقَة ِمَن الِْحْنطَِة -ِحَي بََعَثُه إََِل الَْيَمنِ -ُمَعاَذ بَْن َجَبلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأََمَر َرُسوُل اللِه  أَْن يَأُْخَذ الصَّ

ِعْيِ َوالنَّْخَل، َوالِْعَنِب   "َوالشَّ

"Пайғамбар (с) ба Муоз ибни Ҷабал, ки ба Яман фиристоданд, 

фармуданд, ки аз гандум, ҷав, хурмо ва мавиз закот гирад". 

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Ин ҳадисҳо баён мекунад, 

ки закоти ғаллаву меваҳо танҳо аз чор навъи зерин: гандум, ҷав, 

хурмо ва мавиз гирифта мешавад. Аз навъҳои дигари ғаллаву 

меваҳо закот гирифта намешавад, зеро ҳадиси якум бо лафзи (َـا  (إَِّنَّ

– "ҳароина", ки ба маҳдудкунӣ далолат мекунад, омадааст. 

Маҳдудияти воҷибии закотро ба ин чаҳор навъ ҳадиси зерини 

Абӯмӯсо ва Муоз, ки Ҳоким, Байҳақӣ ва Табаронӣ ривоят кардаанд, 

таъкид мекунад. Пайғамбар (с) ҳар дуи онҳоро барои омӯзондани 

дин ба мардум ба Яман фиристоданд ва гуфтанд: 

ِبيِب، َوالتَّْمرِ " ِعْيِ، َوالِْحْنطَِة، َوالزَّ َدَقَة إًِلَّ ِمْن هِذِه اأْلَْربََعِة: الشَّ  "ًَل تَأُْخَذا الصَّ

"Танҳо аз ин чаҳор чиз садақа гиред: ҷав, гандум, мавиз ва 

хурмо".  

Байҳақӣ дар бораи ин ҳадис гуфтааст, ки ровиёни он боваринок ва 

ҳадис муттасил аст. Дар ин ҳадис кушоду равшан баён шудааст, ки 

закоти ғаллаву меваҳо танҳо аз ин чаҳор навъ гирифта мешавад, 

зеро агар пеш аз лафзи (ٌإَِّل) ҳарфи нафй ё наҳй ояд, он чизи 

моқаблашро бо мобаъдаш маҳдуд месозад, яъне гирифтани 
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садақаро ба чаҳор навъи мазкур, ки баъди ( َّإًِل) омадааст, яъне ба 

ҷав, гандум, мавиз ва хурмо маҳдуд месозад.  

    Азбаски калимаҳои гандум, ҷав, хурмо ва мавиз, ки дар ҳадисҳо 

омадааст, исмҳои ҷомид аст, лафзи ин исмҳо аз ҷиҳати нутқ, 

мафҳум ва илтизом маъноҳои дигарро дарбар намегирад. Зеро ин 

калимаҳо исмҳои сифат ва исмҳои маъно нест, балки бо худи 

чизҳое, ки бо он номгузорӣ шудааст, маҳдуд мегардад. Аз ин рӯ, аз 

лафзи он маъноҳои хӯрдан, хушконидан ё захира кардан гирифта 

намешавад, зеро лафзҳои онҳо ба ин маъноҳо ва сифатҳо далолат 

намекунад. Бинобар ин, ҳадисҳое, ки воҷибияти закотро дар ин 

чаҳор навъи ғаллаву меваҳо маҳдуд (муқайяд) сохтааст, лафзҳои 

умумиро, ки дар ҳадиси зерин омадааст, хос мегардонад:  

" ، َوفِ  مـاُء الُْعْْشُ يمـا ُسِقَى ِبالَْغرِْب، أَْو َدالَِيٍة، نِْصُف الُْعْْشِ ِفيمـا َسَقِت السَّ " 

"Дар замине, ки осмон обёрӣ мекунад, даҳяк ва дар замине, ки 

бо чарх ё сатил обёрӣ мешавад, нисфи даҳяк воҷиб мегардад". 

Аз ин рӯ, маънои ҳадисҳо чунин мешавад: дар гандум, ҷав, хурмо 

ва мавиз, агар осмон обёрӣ кунад, даҳяк ва агар бо чарх ё сатил 

обёрӣ шавад, нисфи даҳяк воҷиб мегардад.  

    Ғайр аз ҳамин чаҳор навъ дар дигар ғаллаву меваҳо закот воҷиб 

намешавад. Бинобар ин, дар ҷуворимакка, биринҷ, лӯбиё, нахӯд, 

наск ва дигар ғаллаю донҳо, инчунин себ, нок, олӯ, шафтолу, 

зардолу, анор, афлесун, мавз (банан) ва дигар навъи меваҳо закот 

гирифта намешавад. Зеро лафзи гандум, ҷав, хурмо ва мавиз ин 

ғаллаҳо ва меваҳоро дарбар намегирад. Инчунин дар бораи ин 

ягон насси саҳеҳи боэътимод ё иҷмоъ наомадааст ва ба он қиёс 

ворид намешавад. Зеро закот аз ибодот ба ҳисоб рафта, ба ибодот 

қиёс ворид намешавад. Дар масъалаи ибодот бо насс маҳдуд бояд 

шуд. Инчунин аз сабзавот, монанди чанбар (бодиринги дароз), 

бодиринг, каду, боинҷон, шалғам ва ғайра, закот гирифта 

намешавад. Аз Умар, Алӣ, Муҷоҳид ва дигарон ривоят шудааст, ки 

дар сабзавотҳо садақа нест. Инро Абӯубайд, Байҳақӣ ва дигарон 

ривоят кардаанд. 
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    Нисоби ғаллаву меваҳо 

    Ҳадди ақалли нисоби ғаллаву меваҳо, ки дар он закот воҷиб 

мегардад, панҷ васқ аст. Агар гандум, ҷав, хурмо ё мавиз ба панҷ 

васқ нарасад, дар он закот воҷиб намешавад. Аз Абӯсаиди Худрӣ 

ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

" ِة أَْوُسٍق َصَدَقة  لَْيَس ِفيمـا ُدوَن َخْمسَ  " 

"Дар камтар аз панҷ васқ садақа нест".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд. Аз Муҳаммад 

ибни Абдурраҳмон ривоят аст, ки дар мактуби Пайғамбар (с) ва 

мактуби Умар оид ба садақа омадааст: 

" ٍء َحتَّى يَ  ْبلَُغ َخْمَسَة أَْوُسقٍ أَْن ًَل تُْؤَخَذ ِمْن ََشْ " 

"Аз ягон чиз то ба панҷ васқ нарасад, закот гирифта 

нашавад".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ҷобир ривоят аст: 

َدَقُة إًِلَّ ِِف َخْمَسِة أَْوُسقٍ "  "ًَل تَِجُب الصَّ

"Закот фақат дар панҷ васқ воҷиб мешавад".  

Ин ҳадисро Муслим ривоят кардааст. Васқ 60 соъ аст. Абӯсаид ва 

Ҷобир аз Пайғамбар (с) ривоят кардаанд:  

ا"  "اَْلَوْسُق ِستُّوَن َصاعا

"Як васқ шаст соъ аст".  

1 соъ 4 мудд, 1 мудд 1.33 ратли бағдодӣ мебошад. Соъ ба 2.176 

килограмм баробар аст. Васқ ба 130.56 килограмм гандум баробар 

аст. Бинобар ин, вазни панҷ васқ гандум, ки нисоби закот аст, 652 

килограммро ташкил медиҳад. Ин вазн аз вазни ҷав, хурмо ва 

мавиз фарқ мекунад, зеро вазнҳои навъҳои мазкур дар як паймона 

баробар нест, ҳол он ки нисоб на бо вазн, балки бо паймона ҳисоб 
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карда мешавад, зеро воҷибии закот аз паймона вобастагӣ дорад ва 

ҳадисҳо ба он далолат мекунад. 

    Вақти гирифтани закоти ғаллаҳо ва меваҳо 

    Агар ғаллаҳо ва меваҳое, ки аз замин мебарояд, ба 5 васқ расад, 

закоти он дар ғалла баъд аз даравидан, кӯфтан, тоза кардан ва дар 

мева баъд аз хушк шудани хурмо ва мавиз шудани ангур гирифта 

мешавад. Дар ғаллаву меваҳо гузаштани сол шарт нест, балки 

танҳо даравидан, тоза кардан ва хушконидан шарт аст. Аллоҳ 

Таоло мегӯяд: 

"Ва ҳаққи онро рӯзи даравидан (ғундоштан) бидиҳед".  

Суннат низ далолат мекунад, ки закоти хурмо ва ангур баъд аз 

хушк шудан ва ба хурмои хушк ва мавиз табдил ёфтани он, закоти 

ғалла баъд аз даравидан, кӯфтан ва тоза кардани он гирифта 

мешавад.  

    Тахмин кардани меваҳо 

    Давлат барои тахмин кардани хурмо ва ангури мардум бояд 

баъд аз намоён шудани шоистагии ин меваҳо тахминкунандаҳоро 

фиристад. Утоб ибни Усайд ривоят кардааст:  

" يَْبَعُث َعََل النَّاِس َمْن يَْخرُُص َعلَْيِهْم كُُروَمُهْم َوِِثـاَرُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَِّبىَّ  " 

"Пайғамбар (с) ба мардум шахсеро мефиристоданд, ки 

ангурҳо ва меваҳои онҳоро тахмин мекард".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд, Ибни Моҷа ва Тирмизӣ ривоят кардаанд. 

Дар лафзе, ки аз Утоб ривоят шудааст, омадааст:  

" ْخُل ، َوتُْؤَخَذ َزكَاتُُه َزِبيباا، كَمـا أَْن يُْخرََص الِْعَنُب، كَمـا يُْخرَُص النَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأََمَر َرُسوُل اللِه 

، َفَخرََص َعََل اْمَرأٍَة ِبَواِدى الُْقَرى َحِديَقةا  ملسو هيلع هللا ىلص تُْؤَخُذ َزكَاْةالنَّْخِل ََتْراا، َوَقْد َعِمَل ِبِه النَِّبىُّ 

 "لََها

"Пайғамбар (с) фармудаанд, ки ангур низ монанди хурмо 

тахмин карда шавад ва закоти мавизи ангур монанди закоти 
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хурмои хушк гирифта шавад. Пайғамбар (с) ба ин амал 

карданд ва боғи занеро дар Водилқуро тахмин карданд".  

Ин ҳадисро имом Аҳмад дар "Муснад" овардааст. Баъд аз 

Пайғамбар (с) Абӯбакр ва халифаҳо низ ба он амал кардаанд.  

    Тахминкунанда ҳангоми тахминкунӣ бояд сеяк ё чоряки онро ба 

ҳисоб нагирифта, ба соҳибони меваҳо кушодадастӣ кунад, зеро 

онҳо ба хӯрдан, ба меҳмондорӣ кардани меҳмонон, ҳамсоягон, 

аҳли оила, ёру бародарон, роҳгузарҳо, пурсандагоне, ки аз онҳо 

мепурсанд, эҳтиёҷ доранд. Инчунин аз меваҳо паррандаҳо 

мехӯранд. Аз Саҳл ибни Абӯҳасма ривоят аст, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

بُعَ "  "إَِذا َخرَْصُتْم َفُخُذوا َوَدُعوا الثُُّلَث، َفِإْن لَْم تََدُعوا الثُّلَُث َفَدُعوا الرُّ

"Агар тахмин кунед, бигиред ва сеякашро вогузоред, агар 

сеякро нагузоред, пас чорякашро вогузоред".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд, Тирмизӣ ва Насоӣ ривоят кардаанд. Аз 

Макҳул ривоят аст:  

" ُفوا َفإِنَّ ِِف الـمـاِل الَْعِريََّة، َوالَْوِطيََّة،   ملسو هيلع هللا ىلص كَاَن َرُسُول اللهِ  إَِذا بََعَث الُْخرَّاَص َقاَل: َخفِّ

 "َواآْلِكلَةَ 

"Пайғамбар (с), вақте ки тахминкунандагонро 

мефиристоданд, мегуфтанд: "Сабукӣ кунед, зеро дар мол 

дарахти мевааш чиндагирифташуда, пеш аз пухтан 

рехтарафта ва аз тарафи роҳгузарон хӯрдашуда ёфт 

мешавад".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Гандум ва ҷав тахмин 

карда намешавад, зеро дар бораи тахмини он аз Пайғамбар (с) 

ривояте наомадааст. Илова бар ин, тахмин кардани он монанди 

хурмо ва ангур осон нест. Меваҳои хурмо ва ангур дар ҳолати тарӣ 

хӯрда мешавад, аз ин рӯ, бо мақсади сабукӣ овардан ба соҳибонаш 

тахмин карда мешавад, то онҳо бемалол аз он бихӯранд, 

фурӯшанд, хӯронанд, ҳадия кунанд ва ҳоказо, сипас закоташро аз 
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рӯи миқдори тахминшуда диҳанд. Хурмо ва ангурро бо ҳама 

навъҳояшон: ҳам аълояш ва ҳам пасташ дар якҷоягӣ тахмин карда 

мешавад. Вале хурмо ба мавиз, гандум ба ҷав ҳамроҳ карда 

намешавад.  

    Агар баъд аз тахминкунӣ ва пеш аз хушкшавӣ ба меваҳо офате 

расад, ё бидуни беэътиборӣ талафот расад, ё пеш аз хушкидан ё 

баъд аз он дуздида шавад, аз соҳиби он ҷуброн гирифта 

намешавад ва дар он закот воҷиб намегардад. Вале агар меваҳои 

боқимонда ба нисоб расад, закот воҷиб мегардад.  

    Миқдори закоте, ки аз ғаллаву меваҳо гирифта мешавад 

    Гандум, ҷав, хурмо ё мавиз, вақте ки ба 5 васқ мерасад, агар бе 

душворӣ обёрӣ шавад, дар он даҳяк воҷиб мегардад. Масалан, бо 

оби осмон ё дарёҳо обёрӣ шавад, ё бе обёрӣ бо решаҳояш об хӯрад, 

монанди дарахте, ки дар замини обаш ба сатҳи он ё ба дарё ва ҷӯй 

наздик шинонда мешавад ва решаи дарахт бе ягон ҳоҷате ба обёрӣ 

ба об мерасад. Вале агар ин чизҳо бо душворӣ обёрӣ шавад, 

чунонки бо чархҳо ва сатилҳо обёрӣ шавад, нисфи даҳяк воҷиб 

мегардад. Аз Алӣ ривоят аст: "Дар он чӣ, ки осмон обёрӣ кардааст, 

даҳяк ва дар он чӣ, ки бо чархҳою сатилҳо обёрӣ шудааст, нисфи 

даҳяк воҷиб мегардад". Ин асарро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз 

Буср ибни Саид ривоят аст: 

" مـاُء، َوِِف الَْبْعِل، َوِفيمـا َسَقِت اْلُعُيوُن  ملسو هيلع هللا ىلصَفرََض َرُسوُل اللِه  كَاَة ِفيمـا َسَقِت السَّ الزَّ

َواِِن )النََّواِضُخ( نِْصُف الُْعْْشِ الْعُ  ، َوِفيمـا َسَقِت السَّ ْْشُ " 

"Пайғамбар (с) закотро дар замине, ки осмон обёрӣ мекунад, 

дар замини лалмӣ ва замини бо оби чашмаҳо обёришуда даҳяк 

ва дар замини бо чархҳои обкашӣ обёришуда нисфи даҳяк 

муайян намуданд".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ҳакам ибни Уяйна 

ривоят аст: 
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" مـاُء، أَْو ُسِقَى  ملسو هيلع هللا ىلصكََتَب َرُسوُل اللِه  إََِل ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل، َوُهَو ِبالَْيَمِن: إِنَّ ِفيمـا َسَقِت السَّ

، َوِفيمـا ُسِقَى ِبالَْغرِْب نِْصُف الُْعْْشِ  ، الُْعْْشُ  "َغْيًلا

"Пайғамбар (с) ба Муоз ибни Ҷабал, ки дар Яман буд, 

навиштанд: "Дар замине, ки осмон обёрӣ кардааст ё бо оби 

рӯизаминӣ обёрӣ шудааст, даҳяк ва дар замине, ки бо сатил 

обёрӣ шудааст, нисфи даҳяк воҷиб аст".  

Ин ҳадисро низ Абӯубайд ривоят кардааст. Дар обёрикунии 

мазкур бештари сол ба эътибор гирифта мешавад. Агар замин 

бештари сол бе душворӣ обёрӣ шавад, аз он даҳяк ва агар бештари 

сол бо душворӣ обёрӣ шавад, нисфи даҳяк гирифта мешавад. Вале 

агар дар нисфи сол бе душворӣ ва дар нисфи сол бо душворӣ 

обёрӣ карда шавад, аз он аз чор се ҳиссаи даҳяк гирифта мешавад. 

    Роҳи гирифтани закоти ғаллаву меваҳо  

    Аслан дар ғаллаву меваҳо закот айнан аз ҳамон ғалла ё мевае, ки 

закот воҷиб аст, гирифта мешавад. Закот на аз аълосифат ва на аз 

пастсифат, балки аз миёнаҳоли он гирифта мешавад. Аз ин рӯ, 

ҷоиз нест, ки омили закот ғалла ва меваҳои беҳтаринро гирад. 

Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "إِيَّاَك َوكََرائَِم أَْمَوالِِهمْ "  

"Аз гирифтани молҳои беҳтарини онҳо худдорӣ намо".  

Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят кардааст. Инчунин ҷоиз нест, ки 

соҳиби ғалла ва меваҳо барои закот пасттарини онро интихоб 

намояд. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

ُمواْ الَْخِبيَث ِمْنُه تُنِفُقونَ   َوًلَ تََيمَّ

"Барои инфоқ кардан аз молҳо табоҳшудаашро интихоб 

макунед" [2:267].  

Пайғамбар (с) дар закот аз гирифтани хурмои хушкреза ва 

лавнулҳубайқ боздоштаанд. Ин ҳадисро Насоӣ ривоят кардааст. 
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Ин ду навъи пастсифати хурмо мебошад: хурмое, ки пӯсташ ба 

донакаш часпидааст ва хурмое, ки ҳангоми мева додан мевааш 

хушк шудааст ва пӯсидааст.  

    Дар закоти ғаллаву меваҳо ба ҷойи худи ғаллаву меваҳо 

гирифтани арзиши он: хоҳ пул бошад, хоҳ чизи дигар ҷоиз аст. Амр 

ибни Динор аз Товус ривоят кардааст:  

" ِعْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَِّبىَّ  ا إََِل الَْيَمِن َفكَاَن َيأُْخُذ الثَِّياَب ِبَصَدَقِة اْلِحْنطَِة َوالشَّ بََعَث ُمَعاذا " 

"Пайғамбар (с) Муозро ба Яман фиристоданд. Ӯ ба ҷойи 

закоти гандум ва ҷав ҷома мегирифт".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Як навъи хурмо ҳаст, ки 

хушк намешавад, инчунин як навъи ангур ҳаст, ки мавиз 

намешавад. Бинобар ин, аз ин ду арзишаш гирифта мешавад. Дар 

бораи садақа аз Муоз ривоят аст, ки ӯ ба ҷойи хурмо ва ангур коло 

гирифтааст. Ӯ гуфтааст: "Ба ман хамис (ҷомаи панҷгазӣ) ё лабис 

(ҷома) биёред, ба ҷойи садақа мегирам, зеро ин барои шумо 

сабуктар ва барои муҳоҷирони Мадина муфидтар аст". Дар суннат 

аз Пайғамбар (с) ва саҳобагони эшон ривоят аст, ки дар як мол ҳақ 

воҷиб гашта, сипас он ба чизи дигаре, ки додани он барои диҳанда 

аз асл сабуктар аст, табдил меёбад. Мактуби Пайғамбар (с) ба Муоз 

дар хусуси ҷизя, ки ба Яман фиристода буданд, аз ҷумлаи чунин 

ҳадисҳост. Эшон навишта буданд: 

 "أَنَّ َعََل كُلِّ َحالٍِم ِديَنار ا أَْو ِعْدلَُه ِمَن الـمَعاِفرِ "

"Ба дӯши ҳар як марди болиғ як динор ё баробари он пӯшок 

воҷиб мегардад".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз ин мебарояд, ки 

Пайғамбар (с) ба ҷойи чизи воҷибшуда коло, яъне ба ҷойи тилло 

ҷома гирифтаанд. Мактуби Пайғамбар (с) ба аҳли Наҷрон низ аз 

ҳамин ҷумла аст: 

" ِِف كُلِّ َعاٍم، أَْو ِعْدَلَها ِمَن اأْلََواِقىأَنَّ َعلَْيِهْم أَلَْفْى ُحلٍَّة  " 
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"Ба дӯши онҳо ҳар сол ду ҳазор ҷомаворӣ ё баробари он уқия 

воҷиб мегардад".  

Ин ҳадисро низ Абӯубайд ривоят кардааст. Ибни Қудома дар 

"Муғанно" овардааст, ки Умар (р) дар ҷизя ба ҷойи тилло ва нуқра 

шутур гирифтааст. Инчунин Алӣ дар ҷизя ба ҷойи тилло ва нуқра 

сӯзан, ресмон ва ҷуволдӯз гирифтааст. 
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ЗАКОТИ ТИЛЛО ВА НУҚРА 

     

 

 

 

 

 

 

Закоти тилло ва нуқра хоҳ пул бошад, хоҳ чизи дигар бо суннат 

ва иҷмои саҳобагон воҷиб шудааст. Далел аз суннат ҳадисест, ки 

Абӯҳурайра аз Пайғамбар (с) ривоят кардааст:  

َحْت " َها، إًِلَّ إَِذا كَاَن يَْوَم الِْقَياَمِة، ُصفِّ ٍة، ًَل يَُؤدِّى ِمْنَها َحقَّ َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َو ًَل ِفضَّ

َجَهنََّم، َفُيكَْوى ِبَها َجْنُبُه َو َجِبيُنُه َو ظَْهرُُه، كُلَّمـا لَُه َصَفائُِح ِمْن نَاٍر، َفأُْحِمَي َعلَْيَها ِِف نَاِر 

بَرََدْت أُِعيَدْت لَُه، ِِف َيْوٍم كَاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسَي أَلَْف َسَنٍة، َحتَّى يُْقََض بَْيَ اْلِعَباِد، َفَْيَى 

ا إََِل النَّارِ  ا إََِل الَْجنَِّة، َو إِمَّ  "َسِبيلَُه، ِإمَّ

"Агар соҳиби тилло ва нуқра ҳаққи онро надиҳад, рӯзи қиёмат 

барояш сангҳои оташин густурда мешавад. Сипас онро дар 

оташи ҷаҳаннам тафсонда, ба паҳлӯ, пешона ва пушташ зер 

мекунанд. Ҳар вақт, ки санг хунук шавад, аз нав ба оташи 

ҷаҳаннам баргардонда мешавад. Ин ҷазо дар он рӯз, ки 

миқдораш панҷоҳ ҳазор сол аст, дода мешавад. Сипас миёни 

бандагон ҳукм карда мешавад ва банда сӯйи ҷаннат ё сӯйи 

дӯзах роҳи худро мебинад".  

Ин ҳадисро ба ғайр аз Тирмизӣ панҷ муҳаддиси боқимонда ривоят 

кардаанд. Боз ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 
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" ا أَْقَرَع، لَُه َزِبيَبَتاِن، يَطُ  وُقُه َمْن آتَاُه اللُه َماًلا َفَلْم يَُؤدِّ َزكَاتَُه ُمثَِّل لَُه يَْوَم الِْقَياَمِة ُشَجاعا

ثُمَّ تًََل يَْوَم الِْقَياَمِة، ثُمَّ َيأُْخُذ ِبلَْهزََمِتِه، ثُمَّ يَُقوُل: أَنَا َمالَُك، أَنَا كَْنزَُك،  يَْحَسََبَّ الَِّذيَن َوًلَ  

ُقوَن َما بَِخلُواْ ِبهِ  َيْوَم  يَْبَخلُوَن ِِبَا آتَاُهُم اللُّه ِمن َفْضلِِه ُهَو َخْْياا لَُّهْم بَْل ُهَو َُشٌّ لَُّهْم َسُيطَوَّ

ََمَواِت َواألَْرِض َواللُّه ِِبَا تَْعَمُلوَن  َخِبْي  الِْقَياَمِة َوِللِّه ِمْيَاُث السَّ :  

"Онон, ки дар неъмате, ки Аллоҳ ба онҳо ато кардааст, бахилӣ 

мекунанд, напиндоранд, ки дар бахилӣ кардан барояшон хайр 

аст. На, шарр аст! Дар рӯзи қиёмат он чиро, ки дар 

бахшиданаш бухл меварзиданд, чун тавқе ба гарданашон 

хоҳанд овехт" [3:180].  

Ин ҳадисро ғайр аз Абӯдовуд панҷ муҳаддис ривоят кардаанд. 

    Далел аз иҷмоъ ин аст, ки саҳобагон бе ягон мухолиф (ихтилоф) 

ба воҷибии закоти нуқра ва тилло иҷмоъ кардаанд.  

    Миқдори нисоби нуқра 

    Миқдори камтарини нуқра, ки бар он закот воҷиб мегардад, 

панҷ уқия аст. Зеро Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

 "لَْيَس ِفيمـا ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدَقة  "

"Дар камтар аз панҷ уқия садақа нест".  

Ин ҳадис муттафақун алайҳ мебошад. 5 уқия ба 200 дирҳам 

баробар аст, зеро 1 уқия 40 дирҳамро ташкил медиҳад. Аз Алӣ 

ибни Абӯтолиб ривоят аст: "Дар ҳар 200 дирҳам 5 дирҳам садақа 

ҳаст". Аз Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ансорӣ ривоят аст, ки дар 

мактуби Пайғамбар (с) ва мактуби Умар ибни Хаттоб дар бораи 

садақа омадааст:  

ء  َحتَّى يَْبلَُغ ِمائََتْى ِدْرَهمٍ "  "َوالَْوِرُق ًَل يُْؤَخُذ ِمْنُه ََشْ

"Аз нуқраи зарбшуда, агар ба 200 дирҳам нарасад, чизе 

гирифта намешавад".  
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Бинобар ин, агар нуқра аз 200 дирҳам 1 дирҳам кам бошад, дар он 

закот воҷиб намешавад, зеро он аз 5 уқия кам аст. Пайғамбар (с) 

дар камтар аз 5 уқия закотро воҷиб накардаанд. 

    Дирҳамҳое, ки бо он нисоб муайян карда мешавад, дирҳамҳои 

шаръист, ки 10 дирҳам ба 7 мисқоли тилло баробар аст. 1 дирҳам 

аз даҳ ҳафт ҳиссаи мисқол аст. Ин айнан ҳамон дирҳами шаръист, 

ки бо воситаи он нисобҳои закот, миқдори ҷизя, хунбаҳо ва нисоби 

буридани дасти дузд ва ғайра муайян карда мешавад. 

    Вазни дирҳам бо граммҳои маъмули имрӯза 2.975 грамм аст. 

Бинобар ин, вазни нисоби закоти нуқра, ки 200 дирҳам аст, 595 

грамм мебошад. Нуқраи дар шакли пул зарбшуда бо рехтаҳои 

дигари нуқра ё маъдани нуқра ҳамроҳ карда мешавад. Агар нуқра 

бо мис, сурб ва маъданҳои дигар омехта шуда бошад, агар нуқраи 

тозаи он ба нисоб расад, дар он закот воҷиб мегардад. Зеро закот 

аз миқдори нуқраи тозаи он бароварда мешавад.  

    Миқдори закоте, ки дар нисоби нуқра воҷиб мегардад 

    Агар нуқра ба нисоби закот расад ва ба он як сол гузарад, дар он 

чиляк воҷиб мегардад, яъне дар нисоб, ки 200 дирҳам аст, 5 

дирҳам воҷиб мегардад. Ин миқдор бо суннат собит шудааст. Аз 

Абӯбакри Сиддиқ ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

 "ِِف الرَِّقة ُربُْع اْلُعْْشِ "  

"Дар риқа чиляк воҷиб аст".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. "Риқа" нуқраи зарбшуда 

аст. Бухорӣ сухани зерини Пайғамбар (с)-ро ривоят кардааст:  

ء  " ، َولَْيَس ِِف تِْسِعَي َوِمائٍَة ََشْ  "َفَهاتُوا َصَدَقَة الرَِّقِة ِمْن كُلِّ أَْربَِعَي ِدْرَهما ِدْرَهَما

"Закоти риқаро аз ҳар чил дирҳам як дирҳам диҳед, дар яксаду 

навад дирҳам ҳеҷ чиз дода намешавад".  

Абӯубайд аз Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ансорӣ ривоят 

кардааст, ки дар мактуби Пайғамбар (с) оид ба закот омадааст:  
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ء  َحتَّى يَْبلَُغ ِمائََتْى ِدْرَهمٍ "  "َوالَْوِرُق ًَل يُْؤَخُذ ِمْنُه ََشْ

"Аз нуқраи зарбшуда, агар ба 200 дирҳам нарасад, чизе 

гирифта намешавад".  

Панҷ дирҳам, ки дар нисоби закот воҷиб мегардад, ба 14.875 

грамм баробар аст, зеро вазни як дирҳам 2.975 грамм мебошад.  

    Миқдори нисоби тилло ва закоте, ки дар он воҷиб мешавад 

    Ҳадди ақалли тилло, ки дар он закот воҷиб мешавад, бист динор 

аст. Агар аз бист динор як қирот (0.195 грамм) кам бошад, закот 

воҷиб нест. Аз Алӣ ибни Абӯтолиб ривоят аст: "Дар ҳар бист динор 

ним динор ва дар ҳар чил динор як динор воҷиб аст". Ин асарро 

Абӯубайд ривоят кардааст. Амр ибни Шуайб аз падараш ва ӯ аз 

бобояш ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

َهِب َصَدَقة  "   يَن ِمْثَقاًلا ِمَن الذَّ  "لَْيَس ِِف أََقلَّ ِمْن ِعْْشِ

"Дар камтар аз бист мисқол тилло садақа воҷиб нест". 

Тиллоҳо ба якдигар ҳамроҳ карда мешавад, яъне бутуни он ба 

шикастааш, зарбшудаи он ба рехта ва гудохтааш ҳамроҳ карда 

мешавад ва ҳамаи он якҷоя ҳисоб карда мешавад.  

    Бинобар ҳадисҳои боло, закоте, ки дар нисоби тилло воҷиб 

мегардад, чиляк, яъне аз бист динор, ки нисоби закот аст, ним 

динор ва аз чил динор як динор мебошад.  

    Тилло ва нуқрае, ки аз миқдори нисоб мегузарад, қатъи назар аз 

зиёд ё кам будани он, бо ҳамин ҳисоб шумурда мешавад, яъне дар 

он аз чил як ҳисса воҷиб мешавад. Ин ҳукм аз ҳукми чорво фарқ 

мекунад, зеро дар чорво миёни ду адад бахшиш вуҷуд дорад ва аз 

зиёдатии миёни ду нисоб закот гирифта намешавад. Вале дар 

тилло ва нуқра барои зиёдатӣ аз нисоб низ закот воҷиб мешавад 

ва он танҳо як нисоб дорад. Миқдоре, ки аз нисоб меафзояд, ҳукми 

нисобро мегирад ва закоти он дода мешавад, яъне дар зиёдатӣ низ 

аз чил як ҳисса гирифта мешавад.  
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    Вазни нисоби тилло, ки бист динор аст, 85 грамм тилло ва ним 

динор, ки дар нисоби тилло воҷиб мегардад, 2.125 грамм тилло 

мебошад. Зеро вазни динори тиллоӣ 4.25 грамм мебошад.  

    Дар нисоби тилло ва нуқра танҳо он вақт закот воҷиб мегардад, 

ки ба нисоб як сол пур шавад ва нисоб дар аввал ва охири сол 

пурра бошад. Тирмизӣ аз Ибни Умар ривоят кардааст: "Ҳар кас 

мол ёбад, то ба он як сол пур нашавад, закот воҷиб нест". Аз ин рӯ, 

агар шахсе дар аввали сол камтар аз нисоб тилло ё нуқра дошта 

бошад, сипас қабл аз интиҳои сол ба миқдори нисоби мукаммал 

мол ёбад, соли ӯ аз вақти пуршавии нисоб оғоз меёбад. Агар ба ин 

нисоб як сол пур шавад, дар он закот воҷиб мегардад.  

    Агар нисоби тилло ё нуқра аз аввали сол пурра бошад ва дар 

давоми сол фоида ҳосил шавад, агар ин фоида аз тиҷорат бошад, 

фоида ба асл ҳамроҳ карда шуда, соли он бо соли асл ҳисоб 

гирифта мешавад. Зеро фоида аз афзудани мол ҳосил шуд ва аз 

ҷинси он аст, аз ин рӯ, ба он тобеъ мешавад.  

    Агар фоида аз ҷинси нисоб буда, вале бо роҳи афзудан ба даст 

наомада бошад, масалан, мерос ё ҳадия бошад, ба ин фоида бояд як 

сол пур шавад. Он ба асл ҳамроҳ карда намешавад ва ҳукми соли 

онро намегирад. Монанди ҳамин, агар фоида аз ҷинси мол 

набошад, масалан чорвое ба даст орад, он ба тилло ва нуқра 

ҳамроҳ карда намешавад. Агар ин фоида ба нисоб расад, барои 

воҷиб шудани закот бояд ба он як сол пур шавад. Нисоби тилло бо 

нуқра ва нисоби нуқра бо тилло пур карда намешавад, зеро тилло 

ва нуқра ду навъи гуногунанд. Инчунин нисоби хурмо бо мавиз ва 

нисоби шутур бо гов пур карда намешавад, зеро дар ҳадис 

омадааст: 

 "لَْيَس ِفيمـا ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدَقة  "

"Дар камтар аз панҷ уқия садақа воҷиб нест"  
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ва инчунин Пайғамбар (с) тилло ва нуқраро ду ҷинси гуногун 

шумориданд ва дар мубодила ба мавҷудияти тафовут дар байни 

он рухсат доданд.  

    Закоти пулҳои коғазӣ 

    Пулҳои коғазӣ коғазҳои молӣ мебошад, ки давлат онро 

бароварда, пул ва арзи худ қарор медиҳад ва бо он нархи колоҳои 

харидашаванда ва музди хизматрасониҳоро муайян мекунад. 

Закоти пулҳои коғазӣ монанди закоти тилло ва нуқра аст ва ба 

онҳо мувофиқи воқеашон аҳкоми закот татбиқ карда мешавад. 

Воқеи мазкур се навъро дарбар мегирад:  

    1. Пулҳои коғазии ҷонишин. Ин гуна пулҳои коғазиро давлате 

мебарорад, ки низоми пули маъданиро пеш мегирад. Ин пул 

миқдори муайяни тилло ё нуқраро инъикос намуда, дар гардиш ба 

он ҷонишин мешавад ва ҳангоми дархост ба он иваз карда 

мешавад. Ин коғазҳои ҷонишин тилло ё нуқра дониста мешавад, 

зеро дар вақти дилхоҳ ба он иваз карда мешавад. Аз ин рӯ, закоти 

ин пулҳо монанди закоти тилло ва нуқра мебошад. Агар он аз 

тилло ҷонишин бошад ва миқдори тиллое, ки инъикос мекунад, ба 

нисоби тилло, яъне бист динор (85 грамм) расад, дар ин пул бо 

баробари пур шудани як сол закот воҷиб мегардад ва дар он аз чил 

як ҳисса дода мешавад. Агар ин пул аз нуқра ҷонишин бошад ва 

миқдори нуқрае, ки он инъикос мекунад, ба нисоби нуқра, яъне 

200 дирҳам (595 грамм) расад, дар ин пул бо баробари пур шудани 

як сол закот воҷиб мегардад ва дар он аз чил як ҳисса дода 

мешавад. Далели воҷибии закоти ин пулҳо айнан ҳамон ҳадисҳои 

болост, ки ба воҷибии закоти тилло ва нуқра далолат мекунад. 

Зеро ин пулҳо ҷонишин ва вакили тилло ва нуқра буда, ҷонишин 

ва вакил ҳукми аслро мегирад. 

    2. Пулҳои коғазии боэътимод. Ин гуна пулҳои коғазиро давлат ё 

яке аз бонкҳои боэътимод, ки давлат ҳуқуқи пулбарориро 

медиҳад, чоп мекунад. Ин пулҳо аз тилло ё нуқра дар миқдори 

муайян пӯшиши муайян дорад, ки пасттар аз арзиши ин коғазҳои 
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номиналӣ мебошад ва он ҳамчун кафолат дар ҳузури давлат ё 

бонке, ки ин пулҳоро баровардааст, нигоҳ дошта мешавад. 

Чопкунандаи ин пулҳо ба ӯҳда мегирад, ки ба дорандаи ин коғазҳо 

ҳангоми дархост миқдори арзиши он тилло ё нуқраро мепардозад. 

Пӯшиши ин пулҳо пурра нест, балки аз арзиши онҳо ба нисбати 

муайян аст. Он метавонад аз чаҳор се ҳисса, аз се ду ҳисса, нисф ва 

ё бо дигар нисбати фоизи муайян бошад.  

    Миқдори пӯшондашудаи ин коғазҳои васиқа (боэътимод) 

коғазҳои ҷонишини тилло ё нуқра эътибор карда мешавад, зеро 

он дар вақти дилхоҳ ба тилло ва нуқра иваз карда мешавад. Аз ин 

рӯ, закоти он монанди закоти тилло ва нуқра мешавад. Агар он бо 

тилло пӯшонда шуда бошад ва пӯшиши он, масалан, нисфи арзиши 

номиналии онро ташкил кунад, агар он ба чил динор расад ва як 

сол пур шавад, закот воҷиб мегардад. Закоти он аз ҷинси худаш як 

динор мешавад. Агар ба чил динор нарасад, дар он закот воҷиб 

нест, зеро он аз нисоб камтар аст.  

    Агар ин пулҳо бо нуқра пӯшонда шуда бошад ва пӯшиши он, 

масалан, нисфи арзиши номиналии онро ташкил диҳад, агар он ба 

400 дирҳам расад ва як сол пур шавад, закот воҷиб мегардад. 

Закоти он аз ҷинси худаш 10 дирҳам аст. Агар он аз 400 дирҳам 

кам бошад, дар он закот воҷиб нест, зеро аз нисоби нуқра камтар 

аст.  

    Далели воҷибии закоти чунин пулҳо айнан ҳамон ҳадисҳоест, ки 

ба воҷибии закоти тилло ва нуқра далолат мекунад. Зеро он дар 

миқдори номиналии пӯшондашудааш, ки закот воҷиб мегардад, 

ҷонишин ва вакили тиллову нуқра ба ҳисоб меравад. Ҷонишин ва 

вакил ҳукми аслро мегирад.  

    3. Пулҳои коғазии маҷбурӣ. Ин гуна пулҳои коғазиро давлат бо 

воситаи қонун бароварда, ба гардиш медарорад ва онро ба пуле, 

ки нархи чизҳо ва музди хизматрасонию манфиатҳо шуда 

метавонад, табдил медиҳад. Лекин ин пулҳо ба тилло ва нуқра 

иваз карда намешавад, инчунин бо тилло ва нуқра пӯшонда 
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нашудааст. Он бо захираи тилло, нуқра ё коғазҳои арзии 

пӯшондашуда низ кафолатнок нашудааст. Ин пулҳои коғазӣ танҳо 

арзиши қонунӣ дорад.  

    Лекин қарор карда шудааст, ки ин коғазҳои маҷбурӣ ҳамчун пул, 

нархи чизҳо ва музди манфиатҳою хизматрасониҳо мавриди 

истифода қарор гирад ва бо он тилло ва нуқра, инчунин дигар 

колоҳою молҳо харидорӣ шавад. Бинобар ин, дар ин коғазҳо низ 

сифати пулӣ ва нархӣ, ки дар тилло ва нуқраи дар шакли динор ва 

дирҳам зарбшуда акс меёбад, муҷассам мегардад. 

    Нусусе, ки дар бораи закоти тилло ва нуқра омадааст, ба ду қисм 

ҷудо мешавад: Якум – далелҳое, ки ба закоти тилло ва нуқра 

ҳамчун исми ҷинс далолат мекунад, яъне айнан ба худи тилло ва 

нуқра далолат мекунад. Ин ду исми ҷомид буда, барои иллатоварӣ 

ношоям аст, пас ба он қиёс карда намешавад. Аз ин рӯ, дар 

маъданҳои дигар, аз қабили оҳан, мис ва ғайра, закот нест. 

Абӯҳурайра ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

َحْت " َها، إًِلَّ إَِذا كَاَن يَْوَم الِْقَياَمِة، ُصفِّ ٍة، ًَل يَُؤدِّى ِمْنَها َحقَّ َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َو ًَل ِفضَّ

 "لَُه َصَفائُِح ِمْن نَارٍ 

"Агар соҳиби тилло ва нуқра ҳаққи онро надиҳад, рӯзи қиёмат 

барояш сангҳои оташин густурда мешавад".  

Ин ҳадисро ҷуз Тирмизӣ панҷ нафари боқимонда ривоят 

кардаанд. Дар ин ҳадис лафзҳои "тилло ва нуқра" омадааст, ки 

ҳар ду исми ҷомид буда, иллатнопазир аст. Дуюм – далелҳое, ки ба 

закоти тилло ва нуқра ҳамчун пуле, ки мардум дар нарх ва музд 

мавриди муомила қарор медиҳанд, далолат мекунад. Аз ин 

далелҳо иллат, яъне пулӣ истинбот карда мешавад ва пулҳои 

коғазии маҷбурӣ ба он қиёс карда мешавад, зеро дар он иллати 

мазкур ба вуҷуд меояд. Аз ин рӯ, ба он бо миқдори тилло ва 

нуқрае, ки дар бозор ба он баробар аст, аҳкоми закоти пул татбиқ 

карда мешавад. Аз Алӣ ибни Абӯтолиб ривоят аст, ки Пайғамбар 

(с) гуфтаанд: 



187 
 

" ء   -إَِذا كَانَْت َلَك ِمَئَتا ِدْرَهٍم، َوَحاَل َعلَْيَها الَْحْوُل، َفِفيَها َخْمَسُة َدَراِهَم، َولَْيَس َعلَْيَك ََشْ

َهِب يَْعِنى ِِف  ا، َوَحاَل - الذَّ وَن ِديَنارا ا، َفإَِذا كَانَْت َلَك ِعْْشُ وَن ِديَنارا َحتَّى يَكُوَن ذِلَك ِعْْشُ

 "َعلَْيَها الَْحْوُل،َفِفيَها نِْصُف ِديَنارٍ 

"Агар ту дусад дирҳам дошта бошӣ ва ба он як сол пур шавад, 

дар он панҷ дирҳам воҷиб мегардад. Дар он (яъне дар тилло), 

то ба дусад нарасад, чизе воҷиб нест. Агар ту тилло дошта 

бошӣ ва ба он як сол пур шавад, дар он ним динор воҷиб 

мегардад".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Аз Алӣ сухани зерини ӯ низ 

ривоят шудааст: 

  " ا  يَن ِديَنارا ا ِديَنار  ِِف كُلِّ ِعْْشِ نِْصُف ِديَناٍر، َوِِف كُلِّ أَْربَِعَي ِديَنارا " 

"Дар ҳар бист динор ним динор ва дар ҳар чил динор як динор 

воҷиб аст".  

Боз аз Алӣ ибни Абӯтолиб ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

  " ، َفإَِذا َفَهاتُوا َصَدَقَة الرَِّقِة، ِِف كُلِّ أَْربَِعَي ِدْر  ء  ، ِدْرَهَما َولَْيَس ِِف تِْسِعَي َوِمائٍَة ََشْ َهَما

 "بَلََغْت ِمائََتْيِ َفِفيَها َخْمَسُة َدَراِهمَ 

"Закоти пули нуқрагинро аз ҳар чил дирҳам як дирҳам диҳед. 

Дар яксаду навад дирҳам чизе воҷиб нест. Агар ба дусад расад, 

дар он панҷ дирҳам воҷиб мешавад".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Аҳмад ривоят кардаанд. Абдурраҳмони 

Ансорӣ дар мактуби Пайғамбар (с) ва Умар дар бораи садақа 

ривоят кардааст: 

ء  َحت اى يَْبلَُغ ِمَئَتْى ِدْرَهمٍ "    "َوالَْوِرُق ًَل يُْؤَخُذ ِمْنُه ََشْ

"Пули нуқрагин, агар ба дусад дирҳам нарасад, аз он чизе 

гирифта намешавад".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. 
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    Ҳамаи ин ҳадисҳо ба сифати пулӣ ва нархӣ далолат мекунад, 

зеро лафзи "риқа" бо қаринаи "аз ҳар чил дирҳам" ва лафзҳои 

"вариқ, динор ва дирҳам" ба маънои тилло ва нуқраи зарбшуда ва 

сиккашуда истифода мешавад. Бо ибораи дигар, он пул ва нархро 

мефаҳмонад. Истифодаи ин лафзҳо далолат мекунад, ки дар 

ҳадисҳо сифати пулӣ ва нархӣ ирода шудааст. Бисёр аҳкоми 

шаръӣ, монанди закот, хунбаҳо, каффорат, буридани дасти дузд ва 

аҳкоми дигар бо ин ду алоқаманд мебошад.  

    Азбаски дар пулҳои коғазии маҷбурӣ сифатҳои пулӣ ва нархӣ 

таҷассум меёбад, ҳадисҳое, ки ба воҷибии закоти пули тиллоӣ ва 

нуқрагӣ далолат мекунад, онро низ дарбар мегирад. Аз ин рӯ, дар 

он низ монанди тилло ва нуқра закот воҷиб мегардад ва закоти он 

бо тилло ва нуқра муайян карда мешавад. Масалан, агар шахсе аз 

пули коғазӣ маблағе дошта бошад, ки ба арзиши нисоби тилло 

бист динор (яъне 85 грамм тилло) баробар аст, ё маблағе дошта 

бошад, ки ба арзиши 200 дирҳам (яъне 595 грамм нуқра) баробар 

аст ва ба он як сол гузарад, он шахс бояд аз ин пул закот диҳад. Бар 

дӯши ӯ воҷиб аст, ки аз чил як ҳиссаи онро барорад.  

    Закоти тилло бо тилло, бо пулҳои коғазии ҷонишин ва пулҳои 

коғазии боэътимод дода мешавад. Закоти нуқра бо нуқра, пулҳои 

коғазии ҷонишин ва пулҳои коғазии боэътимод дода мешавад. 

Инчунин закоти тиллоро бо нуқра ва пулҳои коғазии маҷбурӣ ва 

закоти нуқраро бо тилло ва пулҳои коғазии маҷбурӣ метавон дод. 

Зеро ҳамаи онҳо пул ва нарх ба ҳисоб меравад ва ҷойи якдигарро 

мегирад. Аз ин рӯ, якеро ба ҷойи дигаре баровардан ҷоиз аст, зеро 

мақсад ҳосил мешавад. Қаблан дар боби закоти ғалла ва меваҳо 

далелҳое гузашт, ки ба ҷоизии гирифтани арзиши моли закот ба 

ҷойи худи он далолат мекунад.  
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ЗАКОТИ КОЛОҲОИ ТИҶОРАТӢ 

     

 

 

 

 

 

 

Тамоми чизҳо ҷуз пул, ки бо мақсади фоида мавриди 

харидуфурӯш қарор мегирад, ба колоҳои тиҷоратӣ дохил мешавад, 

монанди хӯрок, пӯшок, таҷҳизоти хона, маҳсулоти саноат, ҳайвон, 

маъдан, замин, бино ва дигар чизҳое, ки харида ва фурӯхта 

мешавад.  

    Дар колоҳои тиҷоратӣ закот воҷиб аст. Саҳобагон дар ин бора 

ихтилоф накардаанд. Аз Сумара ибни Ҷундуб ривоят аст: 

َدَقَة ِمَن الَِّذى نُِعدُّ لِلَْبْيعِ "   ا بَْعُد، َفإِنَّ َرُسوَل اللِه كَاَن َيأُْمرُنَا أَْن نُْخِرَج الصَّ  "أَمَّ

"Аммо баъд: Пайғамбар (с) моро мефармуданд, ки аз чизҳои 

барои фурӯш омодашудаамон садақа барорем".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. Аз Абӯзар ривоят аст, ки 

Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

 "َوِِف الَْبزِّ َصَدَقُتهُ "

"Дар базз садақа ҳаст".  

Ин ҳадисро Дорақутнӣ ва Байҳақӣ ривоят кардаанд. "Базз" пӯшок 

ва газворҳоест, ки харидуфурӯш мешавад. Абӯубайд аз Абӯамра 

ибни Ҳамос ва ӯ аз падараш ривоят кардааст: "Аз назди ман Умар 

ибни Хаттоб гузашт ва гуфт: "Эй Ҳамос, закоти молатро бидеҳ". 
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Гуфтам: "Ман ҷуз пӯст ва тирдон моле надорам". Ӯ гуфт: "Нархи 

онро муайян кун, сипас закоташро бидеҳ"". Аз Абдурраҳмон ибни 

Абдулқоррӣ ривоят аст: "Ман дар замони Умар ибни Хаттоб омили 

байтулмол будам. Вақте ки ӯ барои додани ҳадияҳо мебаромад, 

молҳои савдогаронро ҷамъ карда, ҳозир ва ғоиби онро ҳисоб 

мекард. Сипас аз молҳои ҳозир барои ҳозиру ғоиб закот 

мегирифт". Ин асарро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ибни Умар 

ривоят аст: "Дар ҳар як пӯшоки нафис ё газвор, ки бо он тиҷорат 

мақсад карда мешавад, закот воҷиб аст". Дар колоҳои тиҷоратӣ 

воҷиб будани закот аз Умар, писари ӯ, Ибни Аббос, ҳафт фақеҳ, 

Ҳасан, Ҷобир, Товус, Нахаӣ, Саврӣ, Авзоӣ, Шофеӣ, Аҳмад, Абӯубайд, 

асҳоби раъй, Абӯҳанифа ва дигарон ривоят шудааст. 

    Дар колоҳои тиҷоратӣ он вақт закот воҷиб мегардад, ки арзиши 

он ба нисоби тилло ё нуқра расад ва ба он як сол гузарад.  

    Агар тоҷир тиҷораташро бо моли камтар аз нисоб сар кунад ва 

дар охири сол мол ба нисоб расад, дар он закот воҷиб нест. Зеро 

бар ин нисоб як сол пур нашудааст. Аз ин мол дар ҳамин нисоб 

баъд аз гузаштани як соли пурра закот воҷиб мегардад.  

    Агар тоҷир тиҷораташро бо моли бештар аз нисоб, масалан, бо 

ҳазор динор сар кунад ва дар охири сол тиҷораташ рушд ёфта, 

фоида бинад ва арзиши моли ӯ шавад, ба ӯ воҷиб аст, ки на аз 1000 

диноре, ки бо он сар карда буд, балки аз 3000 динор закот диҳад. 

Зеро афзоиши мол ба асли мол тобеъ буда, соли фоидае, ки аз мол 

ҳосил мешавад, айнан соли асл мебошад. Ин монанди бузғола – 

бачаи буз ва барра – бачаи гӯсфанд мебошад, ки онро бо модараш 

ҳисоб карда, аз он закот медиҳанд, зеро соли онҳо айнан соли 

модаронашон мебошад. Фоидаи мол низ ҳамин гуна аст. Соли он 

бо соли асли мол, ки аз он фоида ҳосил шудааст, ҳисоб карда 

мешавад. Агар сол ба охир расад, тоҷир нархи колоҳои 

тиҷоратиашро хоҳ ба худи он закот воҷиб шавад, монанди шутур, 

гов ва гӯсфанд, хоҳ ба худи он воҷиб нашавад, монанди либос, 

маҳсулоти саноат, замин ва бино, муайян намуда, ҳамаи онҳоро бо 

тилло ё нуқра як хел нархгузорӣ мекунад. Сипас, агар он ба нисоби 
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тилло ё нуқра расида бошад, аз чил як ҳиссаи онро мебарорад. Ӯ 

закоти воҷибшударо бо пули маъмул мебарорад. Инчунин ҷоиз 

аст, ки закоти молро, агар барояш осон бошад, аз худи мол 

барорад. Масалан, тоҷире бо гӯсфанд, гов ё либос тиҷорат мекунад 

ва миқдори закоте, ки бар дӯшаш воҷиб мешавад, ба нархи як 

гӯсфанд ё гов ва ё либос баробар шавад, ӯ метавонад закоти молро 

бо пул барорад. Инчунин метавонад бо гӯсфанд, гов ё либос 

барорад. Ӯ кадомашро хоҳад, ҳамонро интихоб мекунад.  

    Аз колоҳои тиҷоратӣ, монанди шутур, гов ва гӯсфанд, ки дар 

худи он закот воҷиб аст, на бо васфи чорво, балки чун колои 

тиҷоратӣ закот дода мешавад. Зеро мақсад аз нигоҳдории он на 

зиёд кардан, балки тиҷорат аст. 

    Закоти қарз 

    Агар шахсе ба миқдори нисоб мол дошта бошад ва ба он як сол 

пур шавад, инчунин ӯ қарзе дошта бошад, ки нисобро фаро гирад ё 

моли боқимондааш баъд аз пардохти қарз аз нисоб кам шавад, ба ӯ 

закот воҷиб намешавад. Масалан, агар ӯ ҳазор динор пул ва ҳазор 

динор қарз дошта бошад ё чил динор тилло ва сӣ динор қарз 

дошта бошад, дар ин ду ҳолат ба ӯ закот воҷиб намешавад. Зеро ӯ 

соҳиби нисоб ба ҳисоб намеравад. Аз Нофеъ ибни Амр ривоят аст, 

ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

  " لَْيِه أَلُْف ِدْرَهٍم، َفًَل َزكَاَة َعلَْيهِ إَِذا كَاَن لِرَُجٍل أَلُْف ِدْرَهٍم، َوعَ  " 

"Агар шахсе ҳазор дирҳам мол ва ҳазор дирҳам қарз дошта 

бошад, ба ӯ закот воҷиб намешавад".  

Ин ҳадисро Ибни Қудома дар "Муғанно" овардааст. 

    Агар моли аз қарз зиёдатӣ ба нисоб расад, ба соҳиби мол додани 

закоти он воҷиб мегардад. Аз Язид ибни Соиб ривоят аст: 

"Шунидам, ки Усмон ибни Аффон гуфтааст: "Ин моҳи закоти 

шумост. Касе, ки қарз дошта бошад, онро пардозад, то ки закоти 

молҳоятонро бароред"". Дар ривояте омадааст: "Касе, ки қарз 

дорад, қарзашро пардозад ва аз моли боқимондааш закот диҳад". 
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Ӯ ин суханро дар ҳузури саҳобагон гуфт ва онҳо инро инкор 

накарданд. Пас, ин ба иттифоқи онҳо далолат мекунад. 

    Агар шахс молеро қарз дода бошад, агар ин қарз дар гардани 

сарватманди кашолнадиҳанда бошад ва ӯ онро дар вақти дилхоҳ 

гирифта тавонад, ба ӯ воҷиб аст, ки бо пур шудани сол закоти онро 

диҳад. Абӯубайд аз Умар ибни Хаттоб ривоят кардааст: "Агар 

вақти закот фаро расад, қарзат ва моли дар даст доштаатро ҳисоб 

кун ва ҳамаи онро ҷамъ карда, пасон закоташро бидеҳ". Аз Усмон 

ибни Аффон ривоят аст: "Садақа дар қарзе, ки агар хоҳӣ аз қарздор 

мегирӣ, воҷиб аст. Инчунин дар қарзе, ки бар дӯши сарватманд аст 

ва ту бо сабаби ҳаё ё бо хушмуомилагӣ онро вомегузорӣ, закот 

воҷиб аст". Ин асарро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ибни Умар 

ривоят аст: "Ҳар қарзе, ки ба гирифтани он умед мекунӣ, бо 

баробари пур шудани як сол закоти он ба ту воҷиб мегардад".  

    Агар қарз дар одами тангдаст ва ё сарватманди кашолдиҳанда 

бошад, закоти он танҳо пас аз гирифтан воҷиб мегардад. Агар 

онро гирад, закоти якчандсоларо, ки дар он воҷиб шудааст, 

медиҳад. Аз Алӣ дар бораи қарзи гумондор, ки соҳибаш ба он 

расидан ё нарасиданашро намедонад, ривоят аст: "Агар ростгӯй 

бошад, баъд аз рӯёндани қарз барои солҳои гузашта закот диҳад". 

Ин асарро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ибни Аббос низ дар бораи 

қарз ривоят аст: "Агар ба гирифтани он умед накунӣ, то 

гирифтани он закоташро надеҳ. Агар онро гирӣ, закоташро адо 

кун".  
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ЗЕВАРҲО 

     

 

 

 

 

 

Зевар тилло ё нуқраест, ки зан бо он бозу, гардан, гӯш ва дигар 

мавзеъҳои ҷисмашро зебу оро медиҳад.  

    Аз зевар хоҳ аз тилло бошад, хоҳ аз нуқра ва хоҳ аз дигар 

навъҳои ҷавоҳирот, чун марворид, ёқут, забарҷад, ақиқ ва дигар 

сангҳои қиматбаҳо, хоҳ кам бошад, хоҳ бисёр, хоҳ ба нисоб расад, 

хоҳ аз он зиёд бошад, закот дода намешавад. Зеро он барои 

истеъмол аст ва занон онро на бо мақсади ҷамъкунӣ ва тиҷорат, 

балки барои зебу зинат истифода мебаранд. Агар зевар барои 

ганҷина кардан ё тиҷорат бошад, дар он закот воҷиб мегардад. 

Лайс ибни Саъд аз Абӯзубайр ва ӯ аз Ҷобир ривоят кардааст, ки 

Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "لَْيَس ِِف الُْحَِلِّ َزكَاة  "  

"Дар зевар закот нест".  

Ин ҳадисро Ибни Қудома дар "Муғанно" овардааст. Абӯубайд аз 

Амр ибни Динор ривоят кардааст: "Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ 

пурсиданд, ки оё дар зевар закот ҳаст. Ӯ гуфт: "На". Пурсиданд: "Оё 

ҳукми зеваре, ки ба даҳ ҳазор мерасад, низ чунин аст?" Ӯ гуфт: 

"Оре". Нофеъ дар бораи Ибни Умар ривоят кардааст: "Ӯ духтарони 

худро ба даҳ ҳазор ба шавҳар мебаровард. Аз ҳамон пул барои 

духтараш ба чаҳор ҳазор зевар мекард. Онҳо аз он закот 

намедоданд". Аз Абдурраҳмон ибни Қосим ривоят аст: "Ҳамсари 
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Пайғамбар (с) Оиша духтарони бародарашро, ки дар назди ӯ ятим 

буданд ва зеварҳо доштанд, парасторӣ мекард ва аз зеварҳои онҳо 

закот намебаровард". Ин асарро Молик дар "Муваттаъ" овардааст. 

Касоне, ки дар зевар закотро воҷиб медонанд, ҳадисҳоеро далел 

меоранд, ки дар он лафзҳои риқа, уқия, вариқ ва динор омадааст. 

Алфози ин ҳадисҳо, ки закоти тилло ва нуқра воҷиб мегардонад, 

зеварро дарбар намегирад. Зеро ин лафзҳо дар забони арабӣ танҳо 

ба маънои дирҳаму динорҳои нақшдор ва зарбшуда, ки дар байни 

мардум гардиш мехӯрад, яъне ба маънои пуле, ки нархи чизҳо, 

музди хизматрасонию манфиатҳо, зевар ва ғайра ба ҳисоб 

меравад, истифода мешавад. Агар ҳадисҳо бо лафзҳои "агар нуқра 

ба фалон миқдор расад, дар он фалон миқдор закот воҷиб аст" 

меомад, зевар низ ба лафзи нуқра дохил мешуд. Вале дар ҳадисҳо 

лафзҳои риқа, вариқ, уқия ва динор истифода шудааст. Ҳамаи ин 

лафзҳо ба маънои тилло ва нуқрае, ки ҳамчун пул зарб ва сикка 

шудааст, истифода мешавад. Зевар аз ҷумлаи онҳо нест. Ин 

ҳадисҳо ҳадиси умумии зеринро хос мегардонад:  

َحْت " َها، إًِلَّ إَِذا كَاَن يَْوَم الِْقَياَمِة، ُصفِّ ٍة، ًَل يَُؤدِّى ِمْنَها َحقَّ َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َو ًَل ِفضَّ

 "لَُه َصَفائُِح ِمْن نَارٍ 

"Агар соҳиби тилло ва нуқра ҳаққи онро надиҳад, рӯзи қиёмат 

барояш сангҳои оташин густурда мешавад".  

Ин ҳадисро Муслим ривоят кардааст. 

    Дар ҳадиси Амр ибни Шуайб омадааст: "Зане ҳамроҳи духтараш, 

ки дар дастонаш дастпонаҳои тиллоӣ дошт, ба назди Пайғамбар 

(с) омад. Он кас гуфтанд: "Закоти инро медиҳӣ?" Зан гуфт: "На". Он 

кас гуфтанд: "Магар туро хуш аст, ки Аллоҳ ба ҷойи ин ба ту 

бозубандҳои оташин бандад?"" Абӯубайд дар бораи ин ҳадис 

гуфтааст: "Чунонки медонем, ин ҳадис танҳо бо як роҳ ва бо 

исноде, ки мардум дар гузашта ва имрӯз танқид кардаанд, ривоят 

шудааст". Агар ин ривоят дуруст ва аз Пайғамбар (с) ҳифз шуда 

бошад, пас эҳтимоле ҷой дорад, ки дар ин ҳадис аз закот ориятро 

дар назар доштаанд, зеро уламое, ки мо зикр намудем, Саид ибни 



195 
 

Мусайиб, Шаъбӣ, Ҳасан ва Қатода гуфтаанд: "Закоти он ба орият 

додан аст". Агар закоти зевар монанди пули нуқрагӣ фарз мешуд, 

ин монанди дигар садақот, ки дар ҷаҳон бо Китоб ва суннат паҳн 

гаштааст, машҳур мешуд. Тирмизӣ гуфтааст: "Дар ин бора ягон 

чизи саҳеҳ нест". 

    Аз Оиша сухани зерин ривоят шудааст: "Агар закоташро диҳӣ, 

зевар гирифтани ту зарар надорад". Инро Абӯубайд ривоят 

кардааст. Инчунин сухани Пайғамбар (с) ривоят шудааст, ки эшон 

ангуштаринҳои калони нуқрагини Оишаро дидаанд ва гуфтанд: 

 "ِهَى َحْسُبَك ِمَن النَّارِ "  

"Ин ба ту аз дӯзах басанда аст".  

Ин ҳадисро Абӯубайд ривоят кардааст. Ин ҳар дуро низ монанди 

ҳадиси Амр ибни Шуайб фаҳмидан мумкин аст, зеро аз Оиша 

зидди ин суханон ривоят шудааст. Писари бародараш Қосим ибни 

Муҳаммад ривоят кардааст: "Ҳеҷ надидаам, ки Оиша бонувони худ 

ва духтарони бародарашро ба он фармуда бошад". Ин асарро 

Абӯубайд ривоят кардааст. Оиша духтарони бародарашро бо 

тилло ва нуқра оро медод, вале аз он закот намебаровард. Ҳадиси 

Оиша дар бораи ангуштаринҳои нуқрагини аз тариқи Яҳё ибни 

Айюб ривоят шудааст ва он ҳадиси заиф мебошад. Илова бар ин, 

вазни чунин ангуштаринҳо ба вазни нисоби нуқра баробар шуда 

наметавонад, то дар он закот воҷиб шавад. Инчунин ба он ҳанӯз як 

сол пур нашуда буд. Ин заифии ҳадисро тасдиқ мекунад. Аммо 

ҳадиси халхол, ки аз Уммусалама ривоят шудааст, аз тариқи Аттоб 

ривоят шудааст ва ӯ одами номаълум аст. 

    Дар санади ҳадиси Абдуллоҳ ибни Амр, ки, гӯё ӯ аз зеварҳои 

духтаронаш закот медод, низ монанди ҳадиси Амр ибни Шуайб, ки 

дар боло гузашт, гуфтор ҳаст. 

    Ибни Умар, Ҷобир, Анас, Оиша, Асмо, Қосим, Шаъбӣ, Қатода, 

Муҳаммад ибни Алӣ, Молик, Шофеӣ, Аҳмад, Абӯубайда, Исҳоқ ва 

Абӯсавр дар он ақида буданд, ки дар зеварҳо закот воҷиб нест.  
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    Ин дар бораи зеварҳоест, ки занон бо он худро оро медиҳанд. 

Агар мард барои истифодаи худ зевар гирад, ин барояш ҳаром 

буда, дар он закот воҷиб мешавад. Вале мард, агар на барои 

истифодаи худ, балки барои ба занону духтаронаш ё дигарон 

додан ё ба орият додан зевар гирад, дар он закот воҷиб 

намешавад. Зеро он барои истифодаи мубоҳ аст. Аз ин рӯ, гуноҳкор 

намешавад. Агар зеварро барои тиҷорат гирад, дар он закот воҷиб 

мегардад.  
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ДОДАНИ ЗАКОТ БА ХАЛИФА  

     

 

 

 

 

 

 

Закотро чи аз чорво, чи аз ғаллаву мева, чи аз пул ва чи аз колои 

тиҷоратӣ ба халифа, ё ба волиёну омилоне, ки халифа онҳоро ноиб 

гузоштааст ва ё ба омили садақот (закотғундор), ки халифа ӯро 

таъйин кардааст, медиҳанд. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

رُُهْم َوتَُزكِّيِهم ِبَها َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ َصًلَتََك َسَكن  لَُّهْم ُخْذ ِمْن أَْمَوا ِلِهْم َصَدَقةا تُطَهِّ  

"Аз дороиҳояшон садақа биситон, то ононро поку муназзаҳ 

созӣ ва барояшон дуо кун, зеро дуои ту мояи оромиши онҳост"      

                                                                                                           [9:103].  

Аллоҳ дар ин оят расулашро мефармояд, ки аз молдорон садақа 

гиранд. Пайғамбар (с) волиён, омилон ва омилони садақотро 

таъйин карданд, то аз молдорон закот гиранд. Инчунин он кас 

барои тахмин кардани хурмо ва ангур тахминкунандагонро 

таъйин мекарданд. Мардум дар замони Пайғамбар (с) закотро ба 

он кас ва ба волиёну омилон ва закотғундороне, ки Пайғамбар (с) 

таъйин карданд, медоданд. Баъд аз эшон дар замони Абӯбакр, 

Умар, Усмон, Алӣ ва баъд аз онҳо низ ин ҳолат идома ёфт. 

Абӯубайд аз Ибни Сирин ривоят кардааст: "Садақаро ба Пайғамбар 

(с) ё шахсе, ки эшон мефармуданд, ба Абӯбакр ё шахсе, ки ӯ 

мефармуд, ба Умар ё шахсе, ки ӯ мефармуд, ба Усмон ё шахсе, ки ӯ 

мефармуд, медоданд. Вақте ки Усмон кушта шуд, мардум ихтилоф 
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карданд. Баъзеи мардум закотро ба онҳо доданд ва баъзеи дигар 

онро тақсим карданд. Ибни Умар аз ҷумлаи касоне буд, ки онро ба 

халифа медод".  

    Закот ба халифа ё ба амирон, волиён, омилон ва закотғундороне, 

ки халифа онҳоро таъйин мекунад, дода мешавад ва модомки 

ҳукми Ислом татбиқ шавад, золим будани онҳо ва нодуруст татбиқ 

шудани Ислом ба инобат гирифта намешавад. Суҳайл ибни 

Абӯсолеҳ аз падараш ривоят кардааст: "Аз Саъд ибни Абӯваққос, 

Абӯҳурайра, Абӯсаиди Худрӣ ва Ибни Умар пурсидам: "Ин султон 

корҳоеро анҷом медиҳад, ки шумо ҳоло мебинед, оё закотамро ба 

онҳо диҳам?" Ҳамаи онҳо гуфтанд: "Закотро ба онҳо бидеҳ"". Ин 

асарро Абӯубайд ривоят кардааст. Аз Ибни Умар ривоят аст: 

"Закотро ба шахсе диҳед, ки Аллоҳ валиюламри шумо кардааст. 

Ҳар кӣ накӯкорӣ кунад, ба фоидаи ӯст ва ҳар кӣ табоҳкорӣ кунад, 

ба зарари ӯст". 

    Аз саҳобагон ва тобеинҳо якчанд ривоят омадааст, ки дар моли 

сахт, яъне пул ҷоиз аст, ки шахс худаш закотро тақсим кунад ва ба 

ҷойҳои лозимӣ диҳад. Абӯубайд ривоят кардааст: "Кайсон ба 

назди Умар 200 дирҳам садақа овард ва гуфт: "Эй амири 

мӯъминон, ин закоти моли ман аст". Умар ба ӯ гуфт: "Инро бубар 

ва худат тақсим кун"". Абӯубайд аз Ибни Аббос ривоят кардааст: 

"Агар закотро ба ҷойи лозимӣ дода, аз он ба ягон касе аз оилаи 

худат чизе надиҳӣ, зарар надорад". Абӯубайд боз аз Иброҳим ва 

Ҳасан ривоят кардааст: "Закотро ба ҷойи лозимӣ деҳ ва онро 

пинҳон дор". Ин дар бораи моли сахт, яъне пул мебошад. Вале 

чорво ва ғаллаву меваҳо бояд ба халифа ё шахсе, ки ӯ таъйин 

мекунад, дода шавад. Абӯбакр бар зидди боздорандагони закот, ки 

аз додани закот ба волиён ва ғундорандагонаш сар печиданд, 

ҷангид ва гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, агар онҳо як бузғолаеро, ки ба 

Пайғамбар (с) медоданд, ба ман надиҳанд, барои он бо онҳо 

меҷангам". Ин асар аз тариқи Абӯҳурайра муттафақун алайҳ 

мебошад. 
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    Мустаҳаб аст, ки закотгиранда дар ҳаққи соҳиби мол дуо кунад 

ва бигӯяд: "Аллоҳ дар он чӣ додӣ, ба ту подош диҳад, дар он чӣ 

инфоқ кардӣ, бароят баракот ато фармояд ва онро 

поккунандаи гуноҳҳо гардонад". Халифа ё шахсе, ки ӯ таъйин 

намудааст, агар ба онҳо закот дода шавад, дар ҳаққи закотдиҳанда 

дуо мекунанд. Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

رُُهْم َوتَُزكِّيِهم ِبَها َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ َصًلَتََك َسَكن  لَُّهمْ   ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقةا تُطَهِّ

"Аз дороиҳояшон садақа биситон, то ононро поку муназзаҳ 

созӣ ва барояшон дуо кун, зеро дуои ту мояи оромиши онҳост"  

                                                                                                                    [9:103].  

Аз Абдуллоҳ ибни Абӯавфо ривоят аст:  

" َجرَِة، َوكَاَن النَِّبيُّ  إَِذا أَتَاُه َقْوم  ِبَصَدَقِتِهْم َقاَل: اَللَُّهمَّ َصلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكَاَن أَِِب ِمْن أَْصَحاِب الشَّ

 "َعََل آِل ُفًَلٍن، َفأَتَاُه أَِِب ِبَصَدَقِتِه، َفَقاَل: اَللَُّهمَّ َصلَّ َعََل آِل أَِِب أَْوَِف 

"Падарам аз асҳоби шаҷара (саҳобагоне, ки дар зери дарахт 

байъати ризвон додаанд) буд. Вақте ки мардум ба Пайғамбар 

(с) садақа меоварданд, эшон мегуфтанд: "Парвардигоро, ба 

оилаи фалонӣ раҳмат ато фармо". Падарам садақаашро 

овард ва эшон гуфтанд: "Парвардигоро, ба оилаи Абӯавфо 

раҳмат ато фармо". Ин ҳадис муттафақун алайҳ аст. 

    Ҳукми боздарандаи закот 

    Агар мусулмон дар молҳое, ки закот воҷиб аст, соҳиби нисоб 

гардад, бар дӯши ӯ пардохтани закот воҷиб мегардад. Агар аз 

додани закот сар печад, ба ӯ гуноҳи бузург мерасад. Дар ҳадисҳое, 

ки дар мавзӯи молҳои закот омадааст, касоне, ки закоти 

молҳояшонро намедиҳанд, сахт сарзаниш (мазаммат) шудаанд. 

    Агар шахс аз додани закот саркашӣ кунад, ба воқеи ӯ нигоҳ 

карда мешавад. Агар ӯ бо сабаби надонистани воҷибии закот аз 

пардохтани он саркашӣ карда бошад ва амсолони ӯ одатан инро 

надонанд, ба ӯ воҷибии закот фаҳмонда мешавад. Ӯро кофир 
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шуморидан ва ба вай таъзир додан ҷоиз нест, зеро ӯ маъзур аст. Аз 

ӯ закот гирифта мешавад.  

    Агар шахс аз додани закот бо сабаби инкор кардани воҷибии он 

саркашӣ намояд, ӯ муртад мебошад ва бо ӯ ҳамчун муртад 

муомила карда мешавад. Аз вай се бор талаб тавба мекунанд. Агар 

тавба карда, ба дин баргардад, аз ӯ закот мегиранд ва ӯро ба ҳоли 

худ мегузоранд. Дар акси ҳол, ба қатл мерасонанд. Зеро воҷибии 

закот аз дин ҳатман маълум аст. Далелҳои воҷибии закот дар 

Китоб, суннат ва иҷмоъ кушоду равшан намоён аст. Он қариб ки ба 

ҳеҷ як мусулмон пӯшида нест.  

    Агар шахс аз додани закот бо вуҷуди эътиқод намудан ба 

воҷибии он саркашӣ кунад, аз ӯ бо қувва гирифта мешавад. Агар 

ҷамоате аз пардохтани закот ба давлат саркашӣ карда, дар 

воҷибии пардохти закот ба давлат итоат кардан нахоҳанд ва дар 

маконе камин ва истеҳком гиранд, давлат бар зидди бо васфи 

боғиён ҷанг мекунад. Абӯбакр ҳамроҳи саҳобагон бар зидди 

боздорандагони закот ҷанг карда буд.  
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ҶОЙҲОИ САРФИ ЗАКОТ 

     

 

 

 

 

 

Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло ҷойҳои сарфи закотро бо сухани 

зеринаш муқаррар кардааст: 

َدَقاُت ِللُْفَقرَاء َواْلَمَساِكِي َوالَْعاِملَِي َعلَْيَها َوالُْمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم َوِِف الرَِّقاِب وَ  َا الصَّ الَْغارِِمَي إَِّنَّ

َن اللِّه َواللُّه َعلِيم  َحِكيم   ِبيِل َفِريَضةا مِّ  َوِِف َسِبيِل اللِّه َواْبِن السَّ

"Ҳароина садақот барои фақирон, мискинон, омилони 

садақот, дилромшавандагон, ғуломон, қарздорон, роҳи Аллоҳ 

ва дарроҳмондагон аст" [9:60]. 

    Ин ояти карима ҷойҳои сарфи закотро бо ин ҳашт синф маҳдуд 

сохта, закотро ба онҳо хос кард. Аз ин рӯ, ҷуз ин ҳашт синф додани 

закот ҷоиз нест. Зеро оят бо (َـا  сар шудааст, ки он (إَِّنَّ

ифодакунандаи маҳдудият мебошад. Баъд аз (َـا  ломи мулк (إَِّنَّ

(ифодакунандаи моликият) омадааст. Ин далолат мекунад, ки 

сазоворӣ ва моликияти закот бо ҳашт синфи зерин маҳдуд аст: 

    1. Фақирон. Инон касонест, ки ба онҳо барои таъмини эҳтиёҷоти 

асосиашон – хӯрок, пӯшок ва маскан моли кифоякунанда намеояд. 

Ҳар кас, ки даромадаш аз таъмини эҳтиёҷоти асосиаш камтар аст, 

фақир дониста мешавад, барои ӯ садақа ҳалол мегардад ва ӯ аз 

закот гирифта метавонад. Ҷоиз аст, ки ба ӯ закот то ҳадде, ки ниёз 

ва камбизоатиашро бартараф мекунад, аз закот дода шавад.  
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    Аллоҳ ба сарватмандон гирифтани садақаро ҳаром гардонд. Аз 

Абдуллоҳ ибни Амр ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

" ، َدَقُة ِلَغِنىٍّ َوًَل لِِذى ِمرٍَّة َسِوىٍّ  ًَل تَِحلُّ الصَّ " 

"Садақа барои сарватманд ва соҳиби тавоноии дуруст ҳалол 

намешавад".  

Соҳиби тавоноӣ касест, ки барои тавоноӣ ва қудрати корӣ дорад. 

Агар ӯ кор ёфта натавонад, фақир дониста мешавад. Сарватманд 

касест, ки аз дигарон бениёз аст ва даромадаш аз қонеъгардонии 

эҳтиёҷоташ зиёдатӣ мекунад. Ҳадисҳое омадааст, ки васфи 

сарватмандро баён мекунад. Аз Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят аст, 

ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

" ، إًِلَّ َجاَءْت يَ  ، َوُهَو َعْنَهاَغِنىٌّ ا، أَْو َما ِمْن أََحٍد يَْسأَُل َمْسأَلَةا ا، أَْو َخُدوشا ْوَم الِْقَياَمِة كَُدوحا

، أَْو  ا ِِف َوْجِهِه. ِقيَل: يَا َرُسوَل اللِه، َوَما ِغَناُه، أَْو َما يُْغِنيِه؟ َقاَل: َخْمُسوَن ِدْرَهَما َخُموشا

َهِب   "ِحَسابَُها ِمَن الذَّ

"Ҳар кас он чиро, ки аз он бениёз аст, бипурсад, рӯзи қиёмат 

рӯяш бо он тарошида, харошида ва дарида мешавад". 

Пурсиданд: "Ё Расулаллоҳ, бениёзии ӯ чист ё кадом чиз ӯро 

бениёз мекунад?" Расул (с) гуфтанд: "50 дирҳам ё тиллои 

баробари он".  

Ин ҳадисро панҷ ровӣ ривоят кардаанд. Ҳар кас ғайр аз хӯрок, 

пӯшок, маскан, нафақаи зану фарзанд ва хизматгораш 50 дирҳам, 

яъне 148.75 грамм нуқра, ё тиллои баробари он дорад, сарватманд 

ба шумор меравад ва садақа гирифтани ӯ ҷоиз нест. 

    2. Мискинон. Инон касонест, ки ҳеҷ чиз надоранд, нодорӣ онҳоро 

аз ҳаракат боздоштааст, вале онҳо аз мардум намепурсанд. Аз 

Абӯҳурайра ривоят аст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ُه اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن، َوالتَّْمرَُة َوالتَّْمرَتَاِن، " ٌُ َعََل النَّاِس، تَرُدُّ لَْيَس الـمْسِكُي الَِّذى يَطُو

َق َعلَْيِه، َوًَل يَُقوُم َفَيْسأََل َولِكنَّ الـمْسِكَي الَِّذى ًَليَِجُد ِغناى يُْغِنيهِ  ، َوًَل يُْفطَُن ِبِه َفُيَتَصدَّ

 "النَّاَس 
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"Касе, ки аз мардум мепурсад ва ба ӯ як-ду луқма ё як-ду хурмо 

медиҳанд, мискин нест. Вале мискин касест, ки дороии 

бениёзкунанда намеёбад, ӯро намедонанд, то ба ӯ садақа 

кунанд ва худи ӯ низ аз мардум намепурсад".  

Ин ҳадис муттафақун алайҳ аст. Мискин аз фақир мӯҳтоҷтар аст. 

Аллоҳ Таоло мегӯяд: 

 أَْو ِمْسِكيناا َذا َمَْتَبَةٍ 

"ё ба мискини хокнишин"  

                                                                                                                    [90:16],  

яъне бо сабаби бараҳна ва гуруснагии худ ба хок часпидааст. 

Барои мискин садақа ҳалол аст ва ӯ аз садақа гирифта метавонад. 

Ба ӯ то ҳадде садақа додан ҷоиз аст, ки бенавоиаш бартараф шуда, 

барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти асосиаш моли кофиро пайдо 

кунад.  

    3. Омилони садақот. Инон касонест, ки закотро меситонанд ва 

меғундоранд. Инон барои ситондани закот аз касоне, ки закот бар 

онҳо воҷиб аст ё тақсими закот ба ҳақдорон таъйин мешаванд. Ба 

онҳо, ҳарчанд сарватманд бошанд, бар муқобили иҷрои корҳои 

ҷамъоварӣ ва тақсимот аз закот дода мешавад. Абӯубайд аз Атоъ 

ибни Ясор ривоят кардааст, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

" َدَقةُ  لَِغِنىٍّ إًِلَّ لَِخْمَسٍة: َعاِمٍل َعلَْيَها، أَْو َرُجٍل اْشََتَاَها ِِبـالِِه، أَْو َرُجٍل لَُه َجار   ًَل تَِحلُّ الصَّ

َق َعلَْيِه ِبَصَدَقٍة َفأَْهَداَها إِلَْيِه، أَْو َغاٍز، أَْو ُمْغرَمٍ   "َفِقْي  تُُصدِّ

"Садақа барои сарватманд ҷуз панҷ тоифа ҳалол нест: омили 

садақот; марде, ки онро бо моли худ харидааст; касе, ки 

ҳамсояи фақир дорад, ки ба ӯ садақа дода мешавад ва ӯ онро ба 

ин кас ҳадия кардааст; ғозӣ ва қарздор".  

Аз Буср ибни Саид ривоят аст, ки Ибни Саъди Моликӣ гуфтааст: 

"Умар маро омили садақа таъйин кард. Вақте ки аз ҷамъи садақа 

фориғ шуда, онро ба ӯ супурдам, ба ман музд фармуд. Ба ӯ гуфтам: 
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Ман барои Аллоҳ кор кардам. Умар гуфт: "Он чиро, ки ба ту 

медиҳанд, бигир. Ман низ дар замони Пайғамбар (с) омил шудаам. 

Эшон ба ман музд доданд ва ман мисли суханони туро гуфтам. Он 

гоҳ Пайғамбар (с) ба ман гуфтанд: 

ْق "  "إَِذا أُْعِطْيَت َشْيئاا ِمْن َغْْيِ أَْن تَْسأََل َفكُْل َوتََصدَّ

"Чизеро, ки ту напурсидаӣ, агар ба ту диҳанд, бихӯр ва садақа 

кун".  

Ин ҳадис муттафақун алайҳ аст. 

    4. Дилромшавандагон. Инон гурӯҳе аз сарварон, пешвоён, 

соҳибнуфузон ё паҳлавонон аст, ки имонашон ҳанӯз устувор 

нашудааст ва халифа ё волиёни ӯ ба онҳо аз моли закот доданро 

лозим медонанд, то дилҳояшонро моил ва имонашонро устувор 

кунанд, ё онҳоро ба манфиати Ислому мусулмонон истифода 

баранд ва ё ба ҷамоаҳояшон таъсир расонанд. Масалан, Пайғамбар 

(с) ба Абӯсуфён, Уяйна ибни Ҳисн, Ақраъ ибни Ҳобис, Аббос ибни 

Мардос ва дигарон аз моли закот доданд. Аз Амр ибни Тағлаб 

ривоят аст: 

" ، َفَبلََغُه أَنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللِه  ، َوتَرََك ِرَجاًلا أُِْتَ ِِبـاٍل، أَْو َسْبٍى َفَقَسَمُه، َفأَْعطَى ِرَجاًلا

ا بَْعُد، َفَواللِه إِِنِّ أَلُْعِطى الرَّ   ُجَل،الَِّذيَن تَرََك َعَتُبوا، َفَحِمَد اللَه، ثُمَّ أَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ َقاَل: أَمَّ

ا، لـمـا أََرى ِِف  َوأََدُع الرَُّجَل، َوالَِّذى أََدُع أََحبُّ إََِلَّ ِمَن الَِّذى أُْعِطى، َولِكنِّى أُْعِطى أَْقَواما

ا إََِل َما َجَعَل اللُه ِِف ُقلُوِبِهْم ِمَن الِْغَنى َوالَْخْْيِ   "ُقلُوِبِهْم ِمَن الَْجَزعِ َواْلَهلَِع، َوأَِكُل أَْقَواما

"Ба Пайғамбар (с) мол ё асиронро оварданд. Он кас онро 

тақсим намуда, ба гурӯҳе доданд ва ба гурӯҳе надоданд. Ба он 

кас хабар расид, ки вогузошташудагон гила кардаанд. Он гоҳ 

ба Аллоҳ ҳамду сипос хонданд, сипас гуфтанд: "Аммо баъд, 

қасам ба Аллоҳ, ки ман ба шахсе медиҳам ва ба дигаре 

намедиҳам. Шахсе, ки вомегузорам, барои ман аз шахсе, ки 

медиҳам, маҳбубтар аст. Вале ман ба мардуме, ки дар 

дилҳояшон бетоқатӣ ва ношикебоӣ мебинам, медиҳам ва 
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мардумеро ба бениёзӣ ва накӯӣ, ки Аллоҳ дар дилҳояшон ҷо 

кардааст, месупорам".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст.  

    Ба дилромшавандагон танҳо бо шарти мусулмон буданашон аз 

закот дода мешавад. Агар кофир бошанд, аз садақот дода 

намешавад, зеро закот ба кофир дода намешавад. Пайғамбар (с) ба 

Муоз, ки ба Яман мефиристоданд, гуфтанд:  

َفأَْعلِْمُهْم أَنَّ اللَه اْفََتََض َعلَْيِهْم َصَدَقةا ِِف أَْمَوالِِهْم، تُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم، َوتُرَدُّ َعََل "

 "ُفَقرَائِِهمْ 

"Ба онҳо бирасон, ки Аллоҳ бар дӯши онҳо дар молҳояшон 

садақаеро, ки аз сарватмандонашон гирифта ва ба 

камбизотонашон баргардонда мешавад, фарз кардааст".  

Ин ҳадисро Бухорӣ аз Ибни Аббос ривоят кардааст.  

    Инчунин ба онҳо закот танҳо ҳангоми вуҷуд доштани иллате, ки 

қаблан барои он дода шудааст, дода мешавад. Агар иллат аз байн 

равад, ба онҳо закот дода намешавад. Абӯбакр ва Умар баъд аз 

азиз ва паҳн шудани Ислом ба дилромшавандагон закот надоданд.  

    5. Ғуломон. Инон ғуломони бандӣ мебошанд. Онҳоро, агар 

мукотаб (ғуломе, ки барои озод кардани худ бо соҳибаш созиш 

кардааст) бошанд, барои озод шуданашон аз закот дода мешавад 

ва агар мукотаб набошанд, аз ҳисоби моли закот мехаранд ва озод 

мекунанд. Имрӯз ғулом вуҷуд надорад.  

    6. Қарздорон. Инон касонест, ки барои ислоҳ кардани миёни 

мардум, ё пардохти хунбаҳо ва ё амалигардонии манфиатҳои 

шахсиашон қарздор мешаванд.  

    Ба касоне, ки барои ислоҳ кардани миёни мардум ё пардохти 

хунбаҳо қарз мегиранд, хоҳ фақир бошанд, хоҳ сарватманд аз 

закот дода мешавад. Ба онҳо бе ягон зиёдатӣ ба миқдори 
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қарзашон дода мешавад. Аз Анас ривоят аст, ки Пайғамбар (с) 

гуфтаанд:  

 "إِنَّ الـمْسأَلََة ًَل تَِحلُّ ِإًلَّ لَِثًَلثٍَة، ِلِذى َفْقٍر ُمِقعٍ، أَْو ِلِذى ُغرٍْم ُمْفِظٍع، أَْو ِلِذى َدٍم ُمْوِجعٍ "

"Пурсидан танҳо барои се кас ҳалол аст: барои каси басо 

фақир; барои касе, ки қарзи басо калон дорад ва барои дарди 

ранҷур".  

Аз Қабиса ибни Махориқи Ҳилолӣ ривоят аст: 

" ، َفأَتَْيُت َرُسوَل اللِه  لُْت َحََملَةا َدَقُة،  ملسو هيلع هللا ىلصتََحمَّ ، أَْسأَلُُه ِفيَها، َفَقاَل: أَِقْم َحتَّى تَأْتَِيَنا الصَّ

، َفَنأُْمَر َلَك ِبَها، ثُمَّ َقاَل: يَا َقبِ  َل َحََملَةا يَصُة، إِنَّ الـمْسأََلَة ًَل تَِحلُّ إًِلَّ أِلََحِد ثَلًَلثٍَة: َرُجٍل تََحمَّ

َفَحلَّْت لَُه الـمْسأَلَُة َحتَّى يُِصيَبَها، ثُمَّ مُيِْسَك، َوَرُجٍل أََصابَْتُه َجائَِحة  اْجَتاَحْت َمالَُه، َفَحلَّْت 

ا ِمْن َعْيٍش، َوَرُجٍل أََصابَْتُه َفاَقة  لَُه الـمْسأَلَُة َحتَّى يُِصيَب َقَواما  ا ِمْن َعْيٍش، أَْو َقاَل َسَدادا

، َفَحلَّْت لَُه الـمْسأَلَُة  َحتَّى يَُقوَل ثَلًَلثَة  ِمْن َذِوى الِْحَجا ِمْن َقْوِمِه لََقْد أََصابَْت ُفًَلناا َفاَقة 

ا ا ِمْن َعْيٍش، أَْو َقاَل َسَدادا ِمْن َعْيٍش، َفمـا ِسَواُهنَّ ِِف الـمْسأَلَِة يَا  َحتَّى يُِصيَب َقَواما

 "َقِبيَصُة، َفُسْحت  يَأْكُُلَها َصاِحُبَها ُسْحتاا

"Хунбаҳоеро ба ӯҳда гирифтам ва ба назди Пайғамбар (с) 

омада, барои он пул пурсидам. Эшон гуфтанд: "Мунтазир шав, 

то ба мо садақае ояд ва аз он ба ту диҳем". Сипас афзуданд: 

"Эй Қабиса, пурсидан танҳо барои се нафар ҳалол аст: касе, ки 

хунбаҳоеро ба дӯш гирифтааст: барои ӯ ҳалол аст, ки то 

ёфтани он бипурсад, сипас худдорӣ кунад; касе, ки ба ӯ 

мусибате расида, молашро нобуд кардааст: барои ӯ ҳалол аст, 

ки то расидан ба зиндагии мӯътадил (ё зиндагии дуруст) 

бипурсад; касе, ки ба нодорӣ гирифтор шудааст ва се марди 

хирадманди қавмаш мегӯянд, ки дар ҳақиқат ба фалонӣ 

нодорӣ расидааст: барои ӯ ҳалол аст, ки то расидан ба 

зиндагии мӯътадил (ё зиндагии дуруст) бипурсад. Ҷуз ин се 

ҳолат пурсиши дигар, эй Қабиса, ҳаром аст, ки соҳиби он моли 

ҳаром мехӯрад".  
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    Аммо ба касоне, ки барои амалӣ кардани манфиатҳои 

шахсиашон қарз мегиранд, агар фақир бошанд ё фақир набошанду 

қарзашонро пардохта натавонанд, барои кандани қарзашон аз 

закот дода мешавад. Агар онҳо сарватманд ва ба пардохти 

қарзҳояшон қодир бошанд, ба онҳо аз закот дода намешавад, зеро 

закот барояшон ҳалол намешавад.  

    7. Дар роҳи Аллоҳ, яъне дар роҳи ҷиҳод ва он чӣ, ки ҷиҳод талаб 

мекунад ва ба он вобастагӣ дорад, монанди таъсиси артиш, 

сохтани корхонаҳо ва истеҳсоли аслиҳа. Дар Қуръон ҳар ҷое, ки 

ибораи ( ِِِف َسِبيِل الله) – "дар роҳи Аллоҳ" омада бошад, танҳо ба 

маънои ҷиҳод омадааст. Бинобар ин, аз закот барои ҷиҳод ва 

лавозимоти он дода мешавад. Инро бо ягон миқдор маҳдуд 

наметавон кард. Ҷоиз аст, ки ҳамаи закот ё як қисми он мувофиқи 

раъйи халифа дар бораи манфиати ҳақдорони закот барои ҷиҳод 

дода шавад. Абӯдовуд аз Абӯсаид ривоят кардааст, ки Пайғамбар 

(с) гуфтаанд:  

َدَقُة ِلَغِنىٍّ إًِلَّ ِِف َسِبيِل اللهِ "  "ًَل تَِحلُّ الصَّ

"Садақа барои сарватманд танҳо дар роҳи Аллоҳ ҳалол аст". 

Дар ривояти дигари ӯ омадааст:  

 "أَْو ِلَغاٍز ِِف َسِبيِل اللهِ "

"Ё барои ғозӣ дар роҳи Аллоҳ".  

    8. Ибни Сабил. Ибни сабил шахси дарроҳмонда аст, ки барои ба 

шаҳри худ расидан мол надорад. Ба ӯ аз закот хоҳ кам бошад, хоҳ 

бисёр ба миқдоре, ки ӯро ба шаҳраш мерасонад, дода мешавад. 

Инчунин бар ӯ нафақаи дар роҳ кифояткунанда дода мешавад, то 

ба шаҳри худ бирасад. Ба мусофир, ҳарчанд дар шаҳри худ 

сарватманд бошад, аз садақа дода мешавад. Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

ِبيلِ " َدَقُة ِلَغِنىٍّ إًِلَّ ِِف َسِبيِل اللِه، أَِو ابِْن السَّ  "ًَل تَِحلُّ الصَّ
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"Садақа барои сарватманд танҳо дар роҳи Аллоҳ ё 

дарроҳмонда ҳалол аст".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ривоят кардааст. 

    Ҷуз ин ҳашт синф, ки дар оят зикр шудаанд, ба каси дигар 

додани закот ҷоиз нест. Аз ин рӯ, аз закот барои сохтани масҷидҳо, 

шифохонаҳо, ҷамъиятҳои хайрия ва ё ягон корхонаи давлат ё 

уммат дода намешавад. Зеро закот моликияти хусусии ҳашт синф 

аст ва ба онҳо дигарон шарик нестанд.  

    Халифа салоҳият дорад, ки ҳангоми додани закот ба ин синфҳо 

мувофиқи раъйи худ дар бораи амалигардонии манфиаташон кор 

барад. Пайғамбар (с) ва хулафои эшон айнан чунин рафтор 

кардаанд. Халифа метавонад ҳангоми додани закот бо назардошти 

манфиати ин ҳашт синф онро ба ҳамаи онҳо тақсим кунад, 

инчунин метавонад бо баъзеи ин синфҳо маҳдуд шавад. Агар ин 

синфҳо мавҷуд набошад, закот дар байтулмол, яъне дар девони 

садақот нигоҳ дошта мешавад, то ҳангоми эҳтиёҷ ба ҷойҳои 

лозимӣ сарф шавад. Абӯубайд ривоят кардааст, ки Ибни Аббос дар 

бораи садақа гуфтааст: "Агар садақаро ба яке аз ин ҳашт синф сарф 

кунӣ, басанда аст". Ато ва Ҳасан низ чунин гуфтааст. Аз Молик 

ривоят аст: "Масъалаи тақсими садақот дар мо чунин аст, ки он бо 

иҷтиҳоди волӣ тақсим мешавад. Кадоме аз ин синфҳо мӯҳтоҷ ва 

бисёр бошад, ҳамон синф то ҳадде, ки волӣ лозим медонад, бартар 

дониста мешавад".  
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ПУЛҲО 

 

 

 

 

 

 

ПУЛҲО ДАР ИСЛОМ 

    Калимаи (  نَْقد) дар луғат ба маънои ҷудо кардани дирҳамҳо ва 

баровардани сохтаи он, инчунин ба маънои додугирифт кардани 

дирҳамҳо истифода мешавад. Ҳадиси Ҷобир дар бораи шутураш, 

ки Пайғамбар (с) аз ӯ харида буданд, аз ҳамин ҷумла мебошад: 

( َِثََنهُ َفَنَقَدِِن  ) – "он кас ба ман пулашро нақд доданд". Ин ҳадисро 

шайхайн ривоят кардаанд. Ин калимаро ба маънои пул низ 

истифода мебаранд.  

    Дар таърифи (  نُُقود) – "пулҳо" гуфтаанд: Пулҳо хоҳ маъдан бошад, 

хоҳ чизи дигар он чӣ аст, ки аз тарафи мардум ҳамчун нархи 

колоҳо ва музди меҳнату хизматрасониҳо пазируфта шудааст ва 

ҳамаи колоҳо ва меҳнату хизматрасониҳоро бо он чен мекунанд. 

    Қабл аз пайдоиши пул мардум коло ва меҳнатро бо коло 

харидуфурӯш ва мубодила мекарданд. Азбаски бо коло мубодила 

кардани коло ва меҳнат душвориҳои зиёдро ва дар муомилаҳои 

тиҷоратӣ муаммоҳоро ба миён меовард, ҷомеаҳо дар бораи 

интихоб кардани колои асосӣ, ки дар худ арзиш дошта, гардишаш 

осон аст, фикр карданд, то он ба миқёсе, ки тамоми коло ва 

меҳнатҳо бо он чен карда мешавад, табдил ёбад. Дар натиҷа 

пулҳоро ихтироъ карданд, то воҳиди муайянкунӣ бошад. Азбаски 

тилло ва нуқра аз маъданҳои гаронбаҳое буд, ки аз замонҳои 
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қадим дар назди инсоният арзиши табиӣ дошт, ин ду маъданро 

пул қарор дода, аз он динор ва дирҳам сикка заданд. Зеро ин ду 

нисбатан нодиру камёб аст. Илова бар ин, тилло бо қобилияти худ, 

ки бо мурури замон маҳв намешавад, фарқ мекунад.  

    Давлати Рум ва кишварҳои тобеи он тиллоро асоси арзи худ 

қарор дода, аз он динори ҳераклиро сикка заданд ва онро ба 

шаклу вазни муайян дароварданд. Инчунин давлати Форс ва 

кишварҳои тобеи он нуқраро асоси арзи худ қарор дода, аз он 

дирҳамро сикка заданд ва онро ба шаклу вазни муайян 

дароварданд. Динорҳои румиҳо дар шакл ва вазни ягонаи 

фарқнакунанда буд, вале дирҳамҳои форсҳо шаклу вазнҳои 

гуногун дошт.  

    Арабҳо, хусусан қурайшиҳо қалб аз Ислом бо кишварҳо ва 

шаҳрҳои ҳаммарз тиҷорат мекарданд:  

ٌِ ُقَريٍْش  ْيِف  ِْلِيًَل َتاء َوالصَّ إِيًَلِفِهْم ِرْحلََة الشِّ  

"Барои шукри улфату амни Қурайш: улфату амнашон дар 

сафари зимистониву тобистонӣ"                                         [106:1-2].  

Онҳо аз Шом бо динорҳои тиллоии қайсар, аз Ироқ бо дирҳамҳои 

нуқрагини хусрав бармегаштанд, гоҳо аз Яман бо дирҳамҳои 

ҳимярӣ меомаданд. Аз ин рӯ, ба Ҳиҷоз динорҳои тиллоии Ҳеракл 

ва дирҳамҳои нуқрагини сосонӣ ворид мешуд. Вале арабҳо бо ин 

динорҳо ва дирҳамҳо на аз ҷиҳати шумор, балки бо эътибори вазн 

муомила мекарданд ва онро зари хом, яъне ҳамчун моддаи софи 

тилло ё нуқраи зарбнашуда мешумурданд. Онҳо пулҳои зарбшуда 

будани дирҳам ва динорҳоро ба эътибор намегирифтанд, зеро 

дирҳамҳо гуногун ва вазни ҳархела дошт, инчунин эҳтимоли 

нуқсондор шудани динорҳо дар натиҷаи гардиши зиёд вуҷуд 

дошт, ҳол он ки он вақт вазни устувор дошт. Арабҳо бо мақсади 

пешгирӣ кардани фиреб ба вазн такя мекарданд. Онҳо вазнҳои 

хосе доштанд, ки бо он бармекашиданд, монанди ратл, уқия, наш, 

навот, мисқол, дирҳам, дониқ, қирот ва ҳабба. Дар онҳо мисқол, ки 
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асоси вазн буд, вазни маълум дошт. Вазни мисқол 1 ҳабба кам 22 

қирот буд. Вазни 10 дирҳам дар арабҳо 7 мисқол буд. 

    Вақте ки Ислом омад, Пайғамбар (с) гардиши ин динорҳо ва 

дирҳамҳоро ва ҳамчун пул мондани онро тасдиқ намуданд. 

Инчунин вазнҳоеро, ки қурайшиён бо он динору дирҳамҳоро чен 

мекарданд, тасдиқ намуданд. Товус аз Ибни Умар ривоят кардааст, 

ки Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

 "اَْلَوْزُن َوْزُن أَْهِل َمكََّة، َوالـمكَْياُل ِمكَْياُل أَْهِل َمِديَنةَ "

"Вазн вазни аҳли Макка ва паймона паймонаи аҳли Мадина 

аст".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. Балозарӣ аз 

Абдуллоҳ ибни Саълаба ибни Саир ривоят кардааст: "Дар 

ҷоҳилият ба аҳли Макка динорҳои Ҳеракл ва дирҳамҳои бағлии 

Форс меомад. Онҳо бо ин динор ва дирҳамҳо ҳамчун зари хом 

харидуфурӯш мекарданд. Дар онҳо мисқол вазни маълум дошт 

Вазни он андак кам 22 қирот буд. Вазни 10 дирҳам 7 мисқол, 1 

ратл 12 уқия, 1 уқия 40 дирҳам буд. Пайғамбар (с) инро тасдиқ 

карданд. Абӯбакр, Умар, Усмон ва Алӣ низ инро тасдиқ карданд".  

    Мусулмонон дар давоми ҳаёти Пайғамбар (с), хилофати Абӯбакр 

ва солҳои аввали хилофати Умар динорҳои Ҳеракл ва дирҳамҳои 

Хусравро дар шакл, зарб ва суратҳои худаш истифода мебурданд. 

Дар соли бистуми ҳиҷрӣ, ки он соли ҳаштуми хилофати Умар буд, 

Умар дирҳамҳои наверо монанди дирҳамҳои сосонӣ сикка зад ва 

дар он шакл ва вазнҳои хусравии дирҳамҳоро вогузошт. Инчунин 

сурат ва навиштаҳои паҳлавиро вогузошта, ба он баъзе 

калимаҳоро бо ҳуруфи арабии Кӯфа, монанди ( ِِبْسِم الله) ва ( ٌِبْسِم اللهِ 

 афзуд. Мусулмонон то замони Абдулмалик ибни Марвон (َرَبِّ 

истифодаи динорҳои дорои шакли византӣ ва дирҳамҳои дорои 

шакли сосониро, ки ба он бо ҳуруфи арабӣ баъзе калимаҳои 

исломӣ навишта шуд, идома доданд. Соли 75-уми ҳиҷрӣ, аз рӯи 

баъзе ривоятҳо, соли 76-уми ҳиҷрӣ Абдулмалик шакли сосониро 
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фурӯ гузошта, дирҳам сикка зад ва онро ба шакли махсуси исломӣ 

даровард, ки нусуси исломӣ бо хатти кӯфӣ ба дирҳамҳо 

нақшбандӣ шуд. Соли 77-уми ҳиҷрӣ дар шакли махсуси исломӣ 

динор сикка зад ва ба он бо хатти арабии кӯфӣ нусуси исломиро 

нақшбандӣ карда, шакли византиро, ки динорҳо дар он буд, фурӯ 

гузошт. Баъд аз он ки Абдулмалик ибни Марвон дирҳам ва 

динорро дар шакли исломии махсус сикка зад, мусулмонон соҳиби 

пули хос шуданд, ки шакли исломии муайян дошт ва аз пули 

дигарон даст кашиданд.  

    Вазни динорҳо ва дирҳамҳо 

    Вазни динор чи дар ҷоҳилият, чи дар Ислом тағйир наёфтааст. 

Вазни он устувор буд. Дар замони ҷоҳилият, замони Пайғамбар (с) 

ва хулафои баъди он кас динори византӣ мавриди истифода қарор 

дошт. Сипас Абдулмалик ибни Марвон айнан дар ҳамон вазн 

динори исломиро сикка зад. Динори византӣ 1 мисқол вазн дошт. 

Мисқол 8 дониқ буда, вазнаш 20 қирот ё андаке кам 22 қирот буд. 

Ин ду вазн як хел аст, зеро ин ду қирот гуногунвазн мебошад. 

Мисқолро ба 72 дона ҷави миёна, ки ду тарафи борикаш бурида 

шудааст, баробар кардаанд. Инчунин онро бо 6000 дона тухми 

хардали даштии миёна баробар кардаанд.  

    Пайғамбар (с) ин вазни динорро тасдиқ карда, аҳкоми закот, 

хунбаҳо ва буридани дасти дуздро ба он вобаста карданд. Аз ин рӯ, 

он вазни шаръии динор мебошад. Ин айнан ҳамон вазнест, ки 

Абдулмалик ибни Марвон ҳангоми зарби динори исломӣ ба он 

такя намуда, динорро 1 мисқол муқаррар намуд.  

    Вазнҳои дирҳамҳо гуногун буд. Дар форсҳо се навъи дирҳам 

вуҷуд дошт: калон, ки вазни он 1 мисқол, яъне 20 қирот буд; хурд, 

ки вазни он ним мисқол, яъне 10 қирот буд; миёна, ки вазни 10-

тои он ба вазни 6 мисқол баробар буд, яъне вазни дирҳами миёна 

12 қирот буд. Балозарӣ аз Ҳасан ибни Солеҳ ривоят кардааст: 

"Дирҳамҳое, ки аҷамҳо сикка мезаданд, гуногун – калон ва хурд 

буданд. Онҳо дирҳамҳоро дар вазни як мисқол, яъне бист қирот, 
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дар вазни дувоздаҳ қирот ва дар вазни даҳ қирот, яъне ним 

мисқол сикка мезаданд". Балозарӣ боз аз ғайри Ҳасан ибни Солеҳ 

ривоят кардааст: "Даҳ дирҳами аҷамҳо дар вазни даҳ мисқол, шаш 

мисқол ва панҷ мисқол буд". Дирҳамҳои калонро дирҳамҳои бағлӣ 

ё "тангаҳои мукаммал" меномиданд, зеро онҳо вазни асосии 

дирҳамро доштанд. Вазни асосии дирҳам вазни 1 мисқол тилло, 

яъне 8 дониқ, 1 дониқ 2.5 қирот аст. Аз ин рӯ, 1 мисқол тилло ба 20 

қирот баробар аст. Дар замони сосониён ва дар аҳди хулафои 

рошидин ва умавиён дирҳамҳо дар ҳамин вазн сикка мешуд.  

    Дирҳамҳои хурдро, ки ба ним мисқол баробар буд, бо сабаби 

мансубият ба Табаристон, ки макони сикказании он буд, 

дирҳамҳои табарӣ меномиданд. Вазни он 4 дониқ, яъне 20 қирот 

буд. Дирҳамҳои миёнаро бо сабаби мансубият ба шаҳри Ҷаврақон, 

ки шаҳри сикказании он буд, ҷавориқӣ меномиданд. Вазни он 4.8 

дониқ, яъне 12 қирот буд. Вақте ки Ислом омад ва дар нуқра 

закотро фарз карда, миқдори закотро дар ҳар 200 дирҳам 5 

дирҳам муқаррар намуд, дирҳамҳое, ки ҳар 10-тои он ба 7 мисқол 

баробар аст, мӯътабар дониста шуд. Ин дирҳамҳо вазни ҳафтина 

номида мешавад ва дар вазн нисбат ба дирҳамҳо дирҳамҳои миёна 

мебошад. Онҳо қиротҳои дирҳамҳои калон, хурд ва миёнаро ҷамъ 

карда, ба се тақсим намуданд ва натиҷа 14 қирот, ё 6 дониқ шуд, 

ки ин ба 50.4 дона ҷави миёнаи ду тарафаш буридашуда, ё ба 4200 

дона тухми хардал баробар аст. Ин айнан ҳамон дирҳами шаръист, 

ки дар аҳкоми закот ва хунбаҳо мӯътабар аст. Ин вазн дар замони 

Пайғамбар (с) маъруф ва мӯътабар буд. Дар замони Умар миқдори 

он бинобар ҳадиси зерини Пайғамбар (с) бо дониқҳо ва қиротҳо 

муайян карда шуд: 

 "اَْلَوْزُن َوْزُن أَْهِل َمكَّةَ "

"Вазн вазни аҳли Макка аст".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. Аз ин рӯ, миқдор 

ва нисбатҳо аз рӯи вазнҳое, ки Қурайш созиш карда буд ва 

Пайғамбар (с) тасдиқ карданд, муқаррар гардид. Ин вазнро 
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дирҳами шаръӣ меноманд ва аҳкоми шаръии закот, хунбаҳо ва 

ғайра бо он муайян карда мешавад. Он вазни дирҳами исломист, 

ки Абдулмалик ибни Марвон баъди фурӯ гузоштани дирҳамҳои 

форсӣ сикка зад. Воқидӣ аз Ваҳб ибни Кайсон гуфтааст: "Дидам, ки 

динорҳо ва дирҳамҳо пеш аз сикка задани Абдулмалик кӯр 

шудааст. Он дар вазни динорҳое буд, ки Абдулмалик сикка зад". 

Воқидӣ боз аз Абдулмалик ибни Соиб ва ӯ аз Абӯвадоаи Саҳмӣ 

ривоят кардааст, ки ӯ ба Абдулмалик вазни мисқолро нишон дод 

ва гуфтааст: "Ман мисқолро баркашидам ва дидам, ки он бар вазни 

мисқоли Абдулмалик ибни Марвон буд. Ин дар ҷоҳилият дар 

хонаи Абӯвадоа ибни Забираи Саҳмӣ буд". Балозарӣ аз Усмон ибни 

Абдуллоҳ ривоят кардааст: "Падарам гуфт: "Ба мо, яъне ба Мадина 

дирҳам ва динорҳои Абдулмалик омад. Дар Мадина гурӯҳе аз 

саҳобагони Пайғамбар (с) ва тобеинҳо буданд, вале онҳо ин динор 

ва дирҳамҳоро инкор накарданд"". Муҳаммад ибни Саъд гуфтааст: 

"Вазни як дирҳами мо ба 14 қирот мисқоли мо, ки 20 қирот карда 

шудааст, баробар аст. Ин вазни 15 қирот аз 21.43 қирот мебошад". 

    Инҳо вазни динорҳои тиллоӣ, дирҳамҳои нуқрагин ва 

нисбатҳоест, ки навъҳои онро муайян мекунад. Барои он ки 

донистани ин вазнҳо ба мо осон шавад, мо бояд миқдорҳои бо 

ҳисоби вазнҳои имрӯза муайяншудаи онро бидонем. 

    Баъди таҳқиқотҳои бостоншиносӣ ва ёфт шудани динорҳои 

византӣ, дирҳамҳои хусравӣ, динор ва дирҳамҳои исломӣ, ки дар 

замони Абдулмалик ибни Марвон ва дар вазни динору дирҳами 

шаръӣ сикка шудааст, бо дақиқӣ донистани ин вазнҳо имконпазир 

гардид. Пулҳои бисёр аз асрҳои исломӣ ёфт шуд, ки то имрӯз дар 

осорхонаҳо нигоҳ дошта мешавад. Дар осорхонаҳо ин пулҳоро 

масъулон тоза ва ҷудо карда, вазни онҳоро бо диққати том ба 

таври қатъӣ сабт карданд. Онҳо дарёфтанд, ки вазни динори 

исломӣ, ки Абдулмалик ибни Марвон сикка задааст, 4.25 грамм 

буда, он дар вазни сулидус – пули тиллоест, ки дар Византия 

интишор гаштааст. Драхмаи юнонӣ, ки вазни сулидус ба вазни он 

такя кардааст, айнан дар ҳамин вазн буд. Сулидус динори византӣ 
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мебошад, ки дар замони ҷоҳилият ва Ислом дар муомила қарор 

дошт.  

    Азбаски динор мисқол буда, мисқол асоси вазнҳост, бо 

донистани он метавон вазнҳои дирҳам, дониқ, қирот ва ҳаббаро 

нисбат ба мисқол бо осонӣ донист. 

    Мисқол ба 4.25 грамм ва ин ба 8 дониқ баробар аст. Аз ин рӯ, 

вазни 1 дониқ тилло чунин аст: 4.25 (вазни мисқол) тақсими 8 

дониқ баробар ба 0.53125 грамм (вазни 1 дониқи тилло). 

    Мисқол 20 қирот аст. Аз ин рӯ, вазни қирот бо грамм чунин аст: 

4.25 грамм (вазни мисқол)   тақсими 20 қирот баробар ба 0.2125 

грамм (вазни як қирот). 

    Мисқол ба 72 дона ҷав баробар аст. Пас, вазни як дона ҷав чунин 

аст: 4.25 грамм (вазни мисқол) тақсими 72 дона ҷав баробар ба 

0.059 грамм (вазни 1 дона ҷав). Ин ба 83.3 дона хардал баробар 

аст. 

    Дирҳам ба аз даҳ ҳафт (7/10) ҳиссаи мисқол баробар аст ва ҳар 

10 дирҳам 7 мисқол мешавад. Пас, вазни дирҳам бо грамм чунин 

аст: 4.25 грамм (вазни мисқол) зарби 7/10 баробар ба 2.975 грамм 

нуқра (вазни дирҳам). 

    Ё ҳар 10 дирҳам 7 мисқол аст: 10 зарби 2.975 баробар ба 29.75 

грамм (вазни 10 дирҳам). 

    Ё ҳар 7 мисқол 10 дирҳам аст: 7 зарби 4.25 баробар ба 29.75 

грамм (вазни 7 мисқол). 

    1 дирҳам 6 дониқ аст. Пас, вазни 1 дониқ нуқра бо грамм чунин 

аст: 2.975 тақсими 6 баробар ба 0.495 грамм (вазни 1 дониқи 

нуқра). 

    Уқия, ки дирҳамҳоро бо он чен мекунанд, ба 40 дирҳам баробар 

аст. Аз ин рӯ, вазни он бо грамм чунин аст: 2.975 грамм (вазни 

дирҳам) зарби 40 баробар ба 119 грамм (вазни 1 уқия нуқра).  
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    Ин арзест, ки дар замони ҷоҳилият мавриди муомила қарор 

дошт ва инҳо вазнҳои он аст. Ислом ин пулҳоро дар ҳамин ҳолат 

тасдиқ намуд ва истифодаи онро эътироф кард. Инчунин иқрор 

шуд, ки он ҳамчун воситаи додугирифт ва миқёси муқоясаи 

колоҳо ва хизматҳо қабул гардад. Ислом вазнҳои аҳли Маккаро 

дар ин хусус низ тасдиқ кард. 

    Бо вуҷуди ин, Ислом ҳангоми муқаррар намудани аҳкоми хариду 

фурӯш ва иҷора, ин пулҳоро воситаи ягонаи додугирифт қарор 

надод. Балки ба одамон вагузошт, ки колою манфиатҳо ва 

хизматрасониҳоро бо кадом чизе, ки мувофиқат мекунанд, 

додугирифт кунанд. Ислом ягон чизи муайянеро, ки бар асоси он 

мубодила сурат мегирад, маҷбуран ҷорӣ накард. Барои инсон 

мубоҳ гардонид, ки бо хурмо шамшер, бо гандум гӯсфанд, бо 

динор либос, бо дирҳам гӯшт харад, бар ивази як соъ мавиз як рӯз 

кор кунад, ба 5 динор ҷевон созад ва бар ивази шудгор кардани 

замини муайян хонаи муайян созад. Ҳамин тариқ, Ислом бо чизҳои 

дилхоҳ ва бо он чӣ мувофиқат мекунанд, , хоҳ бо коло бошад, хоҳ 

бо меҳнат ва хоҳ бо пул мубодила карданро барои инсон вогузошт. 

    Ҳарчанд Ислом бо чизи дилхоҳ мубодила карданро барои инсон 

вогузошт, вале пулҳоеро, ки бо он мубодила карда мешавад, 

муайян кард. Ислом тилло ва нуқраро пул таъйин намуд ва онро 

ба миқёси пулӣ, ки ҳангоми муқоисаи колою меҳнатҳо муроҷаат 

карда мешавад ва ба асосе, ки ҳамаи муомилаҳо бар он бунёд 

мегардад, табдил дод. Ислом барои он вазни муайян муқарра 

намуд, ки он вазни аҳолии Макка мебошад:  

 "اْلَوْزُن َوْزُن أَْهِل َمكَّةَ "

"Вазн вазни аҳли Макка аст". 

    Ислом ба тилло ва нуқра ҳам бо васфи тилло ва нуқра будани он, 

ҳам бо васфи пул, арз, нархи коло ва музди меҳнат будани он 

аҳкоми шаръиеро вобаста кард. Баъзе аҳкоми он ин аст: 

    1. Андӯхтани тилло ва нуқраро ҳаром кард: 
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ُْهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َة َوًلَ يُنِفُقونََها ِِف َسِبيِل اللِّه َفَبْشِّ َهَب َوالِْفضَّ  َوالَِّذيَن يَكِْنُزوَن الذَّ

"Касонеро, ки зару сим ҷамъ мекунанд ва дар роҳи Аллоҳ 

харҷаш намекунанд, ба азобе дардовар хабар деҳ" [9:34].  

Ислом ҳаромии андӯхтанро ба андӯхтани тилло ва нуқрае, ки 

ҳамчун тилло, нуқра, пул, воситаи додугирифт аст ва бо он 

харидуфурӯш ва дигар корҳо анҷом дода мешавад, нигаронд. 

    2. Ба тилло ва нуқра аҳкоми муайяни устувор ва 

тағйирнаёбандаро вобаста кард: 

    а) Дар тилло ва нуқра, ки ҳамчун пул, нархи колоҳои фурӯхта-

шаванда ва музди меҳнат истифода мешавад, закотро фарз 

гардонд ва барои он аз динорҳои тиллоӣ ва дирҳамҳои нуқрагӣ 

нисоберо муайян кард:  

يَن ِديَناٍرا نِْصُف ِديَناٍر... َوِِف كُلِّ ِمائََتْى ِدْرَهٍم َخْمَسُة َدَراِهمَ "  "ِِف كُلِّ ِعْْشِ

"Дар ҳар бист динор ним динор ва дар ҳар дусад дирҳам панҷ 

дирҳам воҷиб аст". 

    б) Вақте ки хунбаҳоро фарз кард, дар он тилло ва нуқра доданро 

фарз гардонид ва барои он миқдори муайяни тилло 1000 динор ва 

миқдори муайяни нуқра 12000 дирҳамро таъйин кард. Аз Ибни 

Аббос ривоят мешавад:  

" ا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجًلا ِمْن بَِنى َعِدىٍّ ُقِتَل َفَجَعَل النَِّبىُّ  ِديََتُه اِثَْنْى َعَْشَ أَْلفا  " 

"Аз қабилаи Банӣ Адӣ марде кушта шуд ва Пайғамбар (с) дияи 

ӯро 12000 мкқаррар карданд", яъне дирҳам.  

Ин ҳадисро соҳибони сунан ривоят кардаанд. Абӯбакр ибни 

Муҳаммад ибни Амр ибни Ҳазм аз падараш, ӯ аз бобояш ривоят 

мекунад:  

" يََة ِمائَةا  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُسوَل اللهِ  كََتَب إََِل أَْهِل الَْيَمِن ِكَتاباا، َفكَاَن ِِف ِكَتاِبِه: َوإِنَّ ِِف النَّْفِس الدِّ

َهِب أَلَْف ِديَنارٍ   "ِمَن اْْلِِبِل... َوَعََل أَْهِل الذَّ
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"Пайғамбар (с) ба аҳли Яман номае навиштанд. Дар номаи он 

кас омада буд: "Дар ҷони мӯъмин 100 шутур хунбаҳо воҷиб аст 

ва барои соҳиби тилло 1000 динор воҷиб мешавад".  

Ин ҳадисро Насоӣ ривоят кардааст. 

    в) Вақте ки буридани дасти дуздро воҷиб кард, миқдореро, ки 

дасти дузд бурида мешавад, аз тилло чоряки динор ва аз нуқра се 

дирҳам муайян намуд ва инро барои ҳама чизҳои дуздидашаванда 

миқёс кард. Аз Оиша ривоят мешавад, ки Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ا" اِرِق ِإًلَّ ِِف ُربْعِ ِديَناٍر َفَصاِعدا  "ًَل تُْقطَُع يَُد السَّ

"Дасти дузд танҳо дар чоряки динор ва аз он бештар бурида 

мешавад".  

Ин ҳадисро панҷ муҳаддис ривоят кардаанд. Аз Ибни Умар ривоят 

аст:  

" ، ِقيَمُتُه ثَلًَلثَُة َدَراِهمَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُسوَل اللهِ  َقَطَع َسارِقاا ِِف ِمَجنٍّ " 

"Пайғамбар (с) дасти дуздеро барои сипаре, ки нархаш се 

дирҳам буд, буриданд".  

Ин ҳадисро Бухорӣ, Муслим ва Абӯдовуд ривоят кардаанд. 

    3. Ҳангоми муқаррар намудани аҳкоми саррофӣ дар муомилаҳои 

пулӣ ин муомиларо дар асоси тилло ва нуқра ҷорӣ кард. Саррофӣ 

мубодилаи асъор бо асъор ва фурӯхтани пул бо пуле аз ҷинси он, 

монанди фурӯши тилло бо тилло ва нуқра бо нуқра, ё бо пуле аз 

ҷинси дигар, монанди фурӯши тилло бо нуқра ва нуқра бо тилло, 

мебошад. Аз Абӯбакра ривоят мешавад:  

" َهِب بِ  ملسو هيلع هللا ىلصنََهى النَِّبىُّ  ِة،و الذَّ ِة ِبالِْفضَّ َهِب، إًل َسَواءا ِبَسَواٍء، َوأََمرَنَا أَْن نَْشََتَِى َعِن اْلِفضَّ الذَّ

ِة كَْيَف ِشْئَنا َهَب ِبالِْفضَّ َهِب كَْيَف ِشْئَنا، َونَْشََتَِى الذَّ َة ِبالذَّ  "الِْفضَّ

"Пайғамбар (с) аз мубодилаи нуқра бо нуқра ва тилло бо 

тилло, ки баробар нест, манъ карданд ва моро фармуданд, ки 
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нуқраро бо тилло ва тиллоро ба нуқра ҳар гуна хоҳем, 

бихарем".  

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд. 

    Ислом аҳкоми шаръиро ба тилло ва нуқра, ки ҳамчун пул, 

асъори муомила ва нархи чизҳои фурӯшӣмебошад, вобаста кард. 

Вобастакунии мазкур иқроре аз ҷониби Пайғамбар (с) мебошад, ки 

тилло ва нуқра бояд ба воҳиди муқоисаи пулӣ, ки нархҳои колоҳои 

фурӯшӣ ва музди меҳнат чен карда мешавад, табдил ёбад. 

    Ин далолат мекунад, ки дар Ислом пул тилло ва нуқра мебошад, 

зеро тамоми аҳкоме, ки ба пул алоқамандӣ дорад, ба тилло ва 

нуқра, ки нархи ҳамаи колоҳою меҳнатҳо ва пули муомилот 

мебошад, хоҳ сикказада бошад, хоҳ хока, яъне сикканазада вобаста 

карда шудааст. 

    Лекин оё аз ин метавон фаҳмид, ки мусулмонон ва Давлати 

Ислом ба ҷуз ин ду маъдан пулеро қабул карда, ё бо он мубодила 

карда наметавонанд? 

    Бо ғайри тилло ва нуқра мубодила кардан қатъиян ҷоиз аст ва 

дар он ихтилофе нест, зеро дар замони Пайғамбар (с) хариду 

фурӯш бо мубодилаи колоҳо бо якдигар, инчунин бо пулҳои 

тиллоӣ ва нуқрагин мешуд. Пайғамбар (с) ҳамаи инҳоро манъ ё 

инкор накарда, тасдиқ намуданд ва ба муомила бо он иҷозат 

доданд. Убода ибни Сомит аз Пайғамбар (с) ривоят мекунад:  

" هَ  ِعِْي، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر، َوالـمْلحُ الذَّ ِعْيُ ِبالشَّ ِة َوالُْْبُّ ِبالُْْبِّ، َوالشَّ ُة ِبالِْفضَّ َهِب َواْلِفضَّ  ُب ِبالذَّ

، َفِبيُعوا كَْيَف  ٌُ ا ِبَيٍد، َفِإَذا اْخَتلََفْت هِذِه اأْلَْصَنا ِبالـملِْح، ِمْثًلا ِِبِْثٍل، َسَواءا ِبَسَواٍء، يَدا

ا ِبَيدٍ  ِشْئُتْم، إَِذا كَاَن يَدا " 

"Тилло бо тилло, нуқра бо нуқра, гандум бо гандум, ҷав бо ҷав, 

хурмо бо хурмо, намак бо намак як ба як, баробар ва даст ба 

даст иваз карда мешавад. Агар ҷинси онҳо гуногун бошад ва 

даст ба даст мубодила шавад, чӣ тавре ки хоҳед, фурӯшед".  
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Насоӣ аз Убода ривоят мекунад: 

" ِعْيَ ِبالُْْبِّ،  ِعْيِ، َوالشَّ َهِب، َوالُْْبَّ ِبالشَّ َة ِبالذَّ ِة، َوالِْفضَّ َهَب ِبالِْفضَّ ا ِبَيٍد، َوأََمرَنَا أَْن نَِبيَع الذَّ َيدا

 "كَْيَف ِشْئَنا

"Моро фармуданд, ки тиллоро бо нуқра, нуқраро бо тилло, 

гандумро бо ҷав, ҷавро бо гандум даст ба даст чӣ тавре ки 

хоҳем, фурӯшем". 

     Ба ғайр аз тилло ва нуқра пули давлатии дигареро қабул 

кардани мусулмонон ва Давлати Хилофат ҷоиз ё не? Барои 

расидан ба ҳукми ин бояд воқеи пулро, ки дар замони Пайғамбар 

(с) мавҷуд буд, идрок кард ва ба аҳкоми шаръии ба тилло ва нуқра 

алоқаманд муроҷаат намуд. 

    Дар замони Пайғамбар (с) ҷуз тилло ва нуқра пули дигари 

гардишёбанда, ки бо он ҳамчун арз нархи колоҳои фурӯшӣ ва 

музди меҳнат қиёс карда мешуд, мавҷуд набуд. Он вақт ғайр аз ин 

ду пулҳои маъданӣ ва ғайримаъданӣ набуд, инчунин тангаҳои 

мисӣ ё сурбӣ, пулҳои чармӣ ё коғазӣ вуҷуд надошт. Балки танҳо 

тилло ва нуқра пули эътиборнок ва арзи гардишёбандаи 

мусулмонон буд. Хариду фурӯш на бо шумораи он, балки бо 

вазнаш ҷараён мегирифт ва он, агарчи сикказада бошад ҳам, хока 

эътибор карда мешуд. Бинобар ин, савдогаре, ки ба як динор коло 

мефурӯхт, динорро бармекашид, то ба як мисқоли пурра будани он 

боварӣ ҳосил кунад ва аз амалиёти мубодила чизе кам набошад. 

Шахсе, ки ба як дирҳам коло мефурӯхт, дирҳамро бармекашид, то 

боварӣ ҳосил кунад, ки он ба вазни лозимии харидуфурӯш 

мувофиқат мекунад. Шахсе, ки бист динор медошт ва ба он як сол 

пур мешуд, ин динорҳоро бармекашид ва агар ягон қирот кам 

бошад, аз сабаби кам будани он аз нисоби закот закоти онро 

намедод. Шахсе, ки дусад дирҳам медошт, агар онро бармекашид 

ва он аз нисоби нуқра ягон қирот кам мебаромад, аз сабаби кам 

будани он аз нисоб закоти онро намедод.  
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    Ин нишон медиҳад, ки тилло ва нуқра, қатъи назар аз сикказада 

ё сикканазада будани он, пул ва нарх дониста мешавад, зеро он 

чун пуле, ки колоҳо, меҳнатҳо ва хизматрасониҳоҳо бо он чен 

карда мешавад, қабул шуда буда. Пайғамбар (с) ин иттифоқ ва ин 

эътиборро тасдиқ карданд ва ин ду дар давоми ҳаёти Пайғамбар 

(с) ва баъди он кас дар замони Хулафои Рошидин, умавиён ва 

аббосиён пули муомилот боқӣ монд. Мусулмонон тӯли ин муддат 

ғайр аз тилло ва нуқра пули дигар набаровардаанд. Пул ва нарх 

будани ин дуро тасдиқ намудани Пайғамбар (с) тасдиқи воқеи 

мавҷуд мебошад. Он кас ба ғайри тилло ва нуқра қабул кардани 

пули дигарро нафармуданд. 

    Дар натиҷаи баррасӣ намудани аҳкоми шаръии ба тилло ва 

нуқра алоқаманд равшан мегардад, ки ҳаромии захиракунӣ танҳо 

ба ҳар дуи он таалуқ дорад. Аммо дар молҳои дигар на захиракунӣ, 

балки эҳтикор (монополия)-ро тасаввур кардан мумкин аст. 

Масалан, хӯрокворӣ дур намеистад, дар ҳайвоноту чорво ва 

паррандагон захиракунӣ тасаввур карда намешавад, зеро онҳо дар 

сурати доимӣ меафзоянд. Азбаски захиракунӣ фақат дар пулҳо 

дида мешавад, пас ҳукми ҳаромии захиракунӣ ба тилло ва нуқра 

алоқаманд мебошад, зеро дар мусулмонон ғайр аз тилло ва нуқра 

пули дигар вуҷуд надошт. 

    Ҳарчанд Шореъ ба тилло ва нуқра аҳкоми муайяну устувор ва 

тағйирнопазиреро, чун аҳкоми хунбаҳо ва закот вобаста кардааст, 

вале дар ин аҳком бо ин ду чиз маҳдуд нашудааст. Балки хунбаҳо 

ва закотро ба молҳои дигар низ вобаста кард. Масалан, хунбаҳоро 

ба шутур, гов, гӯсфанд ва либос низ вобаста кард, закотро дар 

чорвоҳо, монанди шутур, гов, гӯсфанд ва дар сабзавоту меваҳо, 

колоҳои тиҷоратӣ, инчунин дар тилло ва нуқра воҷиб гардонд. 

    Бинобар ин, аҳкоми мазкур, ки ба тилло ва нуқра алоқаманд аст, 

ҳарчанд бо ҳар дуи он маҳдуд нашуда, молҳои дигарро низ дар бар 

гирифтааст, вале ғайр аз тилло ва нуқра ба пули дигар дахолат 

накардааст, зеро ғайри ин ду пули дигар вуҷуд надошт. Дар 

аҳкоми судхӯрӣ ва саррофӣ, ки ба тилло ва нуқра алоқамандӣ 
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дорад, судхӯрӣ тиллою нуқра ва дигар молҳои судхӯриро, ки 

ҳадисҳо муайян кардаанд, дар бар гирифтааст ва саррофӣ танҳо бо 

пул ва арзи маъмул маҳдуд шудааст. 

    Аз омӯхтани воқеи пулҳои тиллоӣ ва нуқрагин, ки дар замони 

Пайғамбар (с) маъмул буд ва аз омӯхтани низоми тилло ва нуқра, 

фоидаҳои он ва низомҳои дигар пулӣ, ки дар поён батафсил баён 

мешавад, хулоса баровардан мумкин аст, ки пули Давлати 

Хилофат, ки нархҳои колоҳо ва меҳнатҳо чен карда мешавад, 

асосан тилло ва нуқра мебошад. Вале ҳангоми сикка задани 

тангаҳои хурди тиллоӣ ва нуқрагин ҳамроҳи тилло ва нуқра 

маъданҳои дигарро низ истифода бурдан ҷоиз аст. 
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НИЗОМҲОИ ПУЛӢ 

     

 

 

 

 

 

Пулҳо ду навъанд: маъданӣ ва коғазӣ. Пулҳои маъданӣ аз 

маъданҳо, монанди тилло, нуқра, мис, сурб ва никел тайёр карда 

мешавад. Пулҳои коғазӣ аз коғаз тайёр карда мешавад. Он ё 

ҷонишини тилло ё нуқра аст, ё бо тилло ё нуқра ва ё бо ҳар дуи он 

пурра ё қисман пӯшонда мешавад, ё ин ки аз ин ду маъдан 

ҷонишин нест ва бо он пӯшонда намешавад. 

    Олам то пештар аз ҷанги якуми ҷаҳон ба қабули тилло ва нуқра 

ҳамчун пул одат карда буд. Он вақт муомила бо тилло ва нуқраро 

бозистонд. Сипас баъди ҷанги якуми ҷаҳон ба истифодаи тилло ва 

нуқра қисман баргашт. Сипас ин муомила аз нав коҳиш ёфт. Соли 

1971 муомила бо тилло ва нуқра батамом бекор карда шуд. Он 

вақт 15 августи соли 1971 президенти Амрико Никсон ба таври 

расмӣ дар бораи бекор кардани "Низоми Бритон ва Вудз", ки бо 

тилло пӯшондани доллар ва бо нархи устувор вобастани онро бо 

тилло тақозо мекард, қарор баровард. 

    Низоми пулӣ маҷмӯаи қоидаҳост, ки дар асоси он дар як давлат 

пул бароварда ва идора карда мешавад. Меҳвари асосии ҳар як 

низоми пулӣ муайян кардани воҳиди асосии пулӣ мебошад, ки 

арзиши навъҳои дигари пулҳо ба он муносиб карда мешавад. 

Масалан, агар воҳиди асосии пулӣ бо миқдори муайяни тилло 

муқаррар карда шавад, воҳиди мазкур пули асосии ин низом ба 

шумор меравад. Низоми пулӣ одатан номи худро аз табиати пули 
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асосу, ки дар ин низом қабул шудааст, мегирад. Агар пули асосӣ 

тилло бошад, ин низомро "Низоми тилло" ё "Қоидаи тилло" 

меноманд. Агар пули асосӣ нуқра бошад, низомро "Низоми нуқра" 

меноманд. Агар пули асосӣ аз ду воҳиди пулӣ — тилло ва нуқра, 

иборат бошад, ин низомро "Низоми думаъданӣ" меноманд. Агар 

арзиши воҳиди пули асосӣ бо тилло ё нуқра вобастагии устувор 

надошта бошад, хоҳ ин пул аз маъдан тайёр шуда бошад, чун 

пулҳои мисӣ, хоҳ аз коғаз, чун пулҳои коғазӣ (банкнот) ин низом 

"Низоми пули маҷбурӣ" номида мешавад. 
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НИЗОМИ МАЪДАНӢ 

     

 

 

 

 

 

Низоми маъданӣ низомест, ки воҳиди асосии пулии он аз 

маъдан ташкил ёфтааст. Дар ин низом воҳиди асосии пулӣ аз як 

маъдан ташкил меёбад, ё аз ду маъдан. 

    Низоми якмаъдана 

    Ин низоми пулии маъданӣ мебошад, ки ба як маъдан— тилло ё 

нуқра, такя мекунад. Ин низом дар се шакл намоён шуданаш 

мумкин аст: 

1) Низоми сиккаҳои тиллоӣ ё нуқрагин. 

2) Низоми рехтаҳои тиллоӣ ё нуқрагин. 

3) Низоми мубодила бо тилло ё нуқра. 

    Низоми сиккаҳои тиллоӣ ё нуқрагин 

    Низоми мазкур низомест, ки дар он тангаҳои тиллоӣ ё 

нуқрагини бо андоза ва вазнҳои устувори муайян сикказада 

додугирифт карда мешавад ва худи ин тангаҳо воситаи 

додугирифт мешавад. Гоҳо дар якҷоягӣ бо тангаҳои тиллоӣ ё 

нуқрагин коғазҳое, ки аз тилло ё нуқра ҷонишин аст, оардиш 

меёбад. Ин пулҳо тилло ё нуқраро пурра муҷассам мекунад ва дар 

вақти дилхоҳ бе ягон қайд ё монеа ба тилло ё нуқра иваз карда 

мешавад. 

    Низоми рехтаҳои тиллоӣ ё нуқрагин 
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    Дар ин низом тангаҳои сикказадаи тилло ё нуқра аз муомила 

гирифта мешавад ва давлат ё бонкҳои марказӣ дар хазинаҳои худ 

рехтаҳои тилло ё нуқраро нигоҳ дошта, ба ҷои тилло ё нуқра 

пулҳои коғазӣ мебарораед, ки ба муомила дароварда мешавад,. Ин 

пулҳо қобилияти ивазшавӣ бо тилло ё нуқраро доранд. 

    Вақте ки давлатҳо ба низоми рехтаҳо рӯй оварданд, имконияти 

мутлақи бо пулҳои коғазӣ иваз кардани тилло ё нуқраро маҳдуд 

намуда, онро дар доираи танг қарор доданд ва рехтаҳоро бо 

ҳаҷмҳои калон сикка заданд, то ки ҳар як инсон онро харида 

натавонад ва давлат захираҳои эҳтиётии тилло ё нуқраро нигоҳ 

дорад. Инчунин ҳар гуна камомади мизонияи пардохтҳоро 

пӯшонад ва ба хориҷ баромадани тилло ё нуқраро пешгирӣ кунад. 

Бо ҳамин, давлатҳое, ки барои худ низоми пулиро қабул карданд, 

як навъи идораи пулӣ ва назорати ҳаракатҳои тилло ва нуқраро 

ба вуҷуд оварданд. 

    Низоми мубодила бо тилло ва нуқра 

    Ҷиҳати фарқияти ин низом дар он аст, ки воҳиди пулии 

кишваре, ки ин низомро қабул кардааст, бевосита бар асоси тилло 

ё нуқра муайян карда намешавад. Балки бар асоси вобастагии он 

бо арзи кишвари дигар, ки низоми тилло ё нуқраро пеш 

гирифтааст, муайян карда мешавад. Чунин ҳолат дар вобастагии 

арзи кишвари фармонбардор бо арзи кишвари фармондеҳ, ки 

қоидаи тилло ё нуқраро пеш гирифтааст, ба назар мерасад. Арзи 

Сурия ва Лубнон, ки дар замони ваколат ба арзи Фаронса вобаста 

буд, инчунин арзи Миср ва Ироқ, ки дар вақти қарор доштани онҳо 

дар зери ҳукмронии Британия ба арзи англисҳо вобаста буд, ба ин 

мисол шуда метавонад. 

    Низоми думаъдана 

    Пули асосии ин низом аз ду воҳиди пулӣ – тилло ва нуқра, 

ташкил меёбад. Дар ин низом бояд нисбати устувори вазн ва 

меъёри воҳиди тилло ва воҳиди нуқра муайян карда шавад, то 

якеро бо дигаре қиёс кардан ва арзиши мубодилаи онро донистан 
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имконпазир гардад. Дар ин низом тангаҳои воҳидҳои тилло ва 

тангаҳои воҳидҳои нуқра мавриди муомила қарор мегирад. Баъзе 

давлатҳо барои мубодилаи воҳидҳои тиллоӣ бо воҳидҳои 

нуқрагин нисбати қонуниро муайян мекарданд, то арзиши 

мубодилаи онҳо устувор бошад. 

    Қабули низоми тилло ва нуқра тақозо мекунад, ки воҳиди 

асосии пулии он аз тилло ва нуқра бо вазн ва меъёри муайяну 

устувор муайян карда шавад ва ба мардум бе ягон қайд барои 

хариду фурӯш ва вориду содир намудани тилло ва нуқра роҳ дода 

шавад. Ба онҳо имкон дода шавад, ки арзҳои дигарро ба тиллою 

нуқра ва тиллою нуқраро ба арзҳои дигар иваз кунанд, то ки 

тиҷорати хориҷӣ осон гардад. Инчунин имкон дода шавад, ки бо 

хараҷоти андак, ки аз тарафи сиккахонаи давлат гирифта 

мешавад, рехтаҳои тилло ва нуқраро ба сиккаҳо ва сиккаҳоро ба 

рехтаҳо иваз кунанд. 
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НИЗОМИ КОҒАЗӢ 

     

 

 

 

 

 

 

 

Низоми коғазӣ низомест, ки пулҳои коғазиро воситаи гардиш 

қарор медиҳад. Пулҳои коғазӣ аз васиқаҳои гардишёбанда иборат 

аст, ки барои дорандаи пул бароварда мешавад ва агар ин коғазҳо 

аз тилло ё нуқра ҷонишин бошад, ё коғазҳои устувори бо тилло ё 

нуқра пӯшондашуда бошад, дар зиммаи давлат ё идораи пулӣ, ки 

онро баровардааст, қарзи муайянеро ифода мекунад. 

    Пулҳои коғазӣ баъзан аз тилло ё нуқра, ки давлат дорад, 

ҷонишин мешавад ва онро пурра ифода мекунад, яъне пӯшиши 

тиллоӣ ё нуқрагини ин коғазҳои пулии гардишёбанда арзиши 

тилло ё нуқраро сад дар сад ифода мекунад. Дорандаи ин пулҳои 

коғазии ҷонишин дар вақти дилхоҳ бе ягон қайд ё ҳад ин 

коғазҳоро мувофиқи пӯшиши онҳо ба тилло ё нуқра иваз карда 

метавонад. Ин коғазҳои ҷонишин дар асл низоми маъданӣ 

дониста мешавад. Вале масъала дар он аст, ки ба ҷойи гардиши 

худи тилло ва нуқра ин пулҳои коғазии ҷонишин дар гардиш 

ҳамчун бадал ҷойи тилло ва нуқраро ишғол мекунад. 

    Баъзан як қисми ин пулҳои коғазӣ бо нисбати маҳдуди муайян 

бо тилло ё нуқра пӯшонида мешавад. Ин пулҳои коғазиро "пулҳои 

васиқа" меноманд. Бо вуҷуди он ки ин пулҳо бо тилло ё нуқра 



229 
 

пурра пӯшонда нашудааст, боварӣ ба он аз боварӣ ба ҷонибе, ки 

ин пулро баровардааст, ҳосил мешавад. Қисми бо тилло ё нуқра 

пӯшондашудаи он арзи аз тилло ё нуқра ҷонишин мебошад. Дар 

айни замон қисми боқимонда, ки бо тилло ё нуқра пӯшонда 

нашудааст, пулҳои коғазии боэътимод дониста мешавад, ки 

қувваи гардиши худро аз боварии мардум ба ҷонибе, ки ин 

пулҳоро баровардааст, мегирад. 

    Навъи сеюми пулҳои коғазӣ пулҳои коғазиест, ки аз тилло ё 

нуқра ҳеҷ гуна пӯшише надорад ва аз тилло ё нуқра ҷонишин ҳам 

нест. Ин пулҳоро "пулҳои коғазии маҷбурӣ" меноманд. Ин пулҳо 

қобилияти мубодила бо тилло ё нуқраро надорад ва арзиши он ба 

қувваи иҷозати умумӣ, ки қонун медиҳад, такя мекунад. Ин пулҳо 

ҳеҷ гуна арзиши молӣ надоранд. Арзиши он аз қонуне, ки онро 

ҳамчун арзи мубодила маҷбуран ҷорӣ кардааст, гирифта мешавад. 

Агар муомила бо он бекор карда шавад, ё боварии мардум ба он аз 

байн равад, он аз фоида холӣ мешавад. 

 

ЧОП КАРДАНИ ПУЛҲО 

    Ҳар як давлат воҳиди муайянеро аз чизи муайян қабул мекунад 

ва онро ба асосе табдил медиҳад, ки чизҳои дигар ва меҳнатҳо ба 

он нисбат дода ва бо он чен карда мешавад. Ин воҳиди пулиро дар 

шакли муайян ва тарзи махсус, бо вазн ва иёри муайяну устувор 

сикка мезанад. Ҷомеаҳо аз замонҳои қадим одат кардаанд, ки ин 

воҳиди андозаро аз чизҳое, ки дар худ арзиш дорад, интихоб 

намоянд. Бинобар ин, тилло ва нуқраро, ки дар тамоми ҷаҳон 

дорои арзиши молӣ мебошад, ҳамчун миқёсе қабул карданд, ки ба 

он ҳамаи коло ва меҳнатҳо муқоиса карда мешавад ва аз тиллову 

нуқра дар шакли муайян ва тарзи махсус, бо вазн ва иёри муайяни 

маҳдуд тангаҳои пулӣ сикка заданд. 

    Давлате, ки воҳиди тиллоӣ ё нуқрагинро асоси пули худ қарор 

медиҳад, амалкунандаи низоми маъданӣ ба шумор меравад. Агар 

воҳиди тиллоиро асоси пули худ, ки ҳамчун арз мебарорад, қарор 
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диҳад, амалкунандаи қоидаи тилло ё низоми тилло маҳсуб меёбад. 

Агар давлат воҳиди нуқрагинро асоси пули худ, ки ҳамчун арз 

мебарорад, қарор диҳад, амалкунандаи қоидаи нуқра ё низоми 

нуқра ба шумор меравад. Агар давлат воҳиди тиллоӣ ва воҳиди 

нуқрагинро дар якҷоягӣ асоси пули худ, ки ҳамчун арз мебарорад, 

қарор диҳад, амалкунандаи қоидаи тилло ва нуқра ё низоми 

думаъдана эътибор карда мешавад. 

    Давлате, ки пулҳои коғазиро арзи худ интихоб намуда, бо он 

колоҳо ва меҳнатҳоро мубодила мекунад, амалкунандаи низоми 

пули коғазӣ ба шумор меравад. Агар коғазе, ки ин давлат 

бароварда, пул ва арзи худ қарор медиҳад, аз тилло ё нуқра 

ҷонишин бошад, давлат амалкунандаи низоми пули коғазии 

ҷонишин ба ҳисоб меравад. Агар коғазе, ки бароварда, пули худ 

мекунад, дар муқобили нисбати муайяни арзишаш пӯшиши 

тиллоӣ ё нуқрагин дошта бошад, давлат амалкунандаи низоми 

пули коғазии боэътимод ба ҳисоб меравад. 

    Агар коғазе, ки давлат мебарорад ва ба пул ва арзи худ табдил 

медиҳад, аз тилло ё нуқра бадал набошад ва он аз тилло ё нуқра 

ҳеҷ гуна пӯшише надошта бошад, ин давлат амалкунандаи низоми 

коғази маҷбурӣ ба шумор меравад. 

    Давлати Рум воҳиди устувореро аз тилло бо вазн ва иёри муайян 

асоси арзи худ карда, дар асоси ин воҳид тангаҳоеро аз пулҳои 

тиллоӣ дар шакли муайян ва тарзи хос сикка зад ва бо нақшҳои 

муайян ороиш дод. Сипас, ин тангаҳои тиллоии сикказадаро пул 

ва арзи худ қарор дода, онро ба муомилот гузошт. Ҳамин тавр, ин 

давлат дар баровардани арзаш қоидаи тиллоро қабул карда, дар 

ин соҳа низоми сиккаҳои тиллоиро пеш гирифт. 

    Давлати Сосониён воҳиди нуқрагинро асоси арзи худ қарор дод 

ва онро ба се вазн тақсим намуда, дар асоси ин вазнҳо дар шакли 

муайян ва тарзи хос дирҳамҳои нуқрагин баровард ва онро бо 

нақшҳои махсус оро дод. Сипас, ин тангаҳои нуқрагини 

сикказадаро пул ва арзи худ қарор дода, ба муомилот гузошт. 
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Ҳамин тавр, ин давлат қоидаи нуқраро қабул кард ва низоми 

сиккаҳои нуқрагинро пеш гирифт. 

    Мусулмонон ҳам воҳиди тиллоӣ, ҳам воҳиди нуқрагинро асоси 

пул ва арзи худ қарор доданд ва ин дуро якҷоя истифода бурданд. 

Вале онҳо аз замони Пайғамбар (с) ва хулафои баъди он кас то 

хилофати Абдулмалик ибни Марвон динорҳои византӣ ва 

дирҳамҳои хусравиро пул мешумурданд ва барои худашон пули 

хосе сикка назаданд. Абдулмалик ибни Марвон дар замони худ 

пули хоси исломиро дар шакли муайян ва тарзи хос бо нақшҳои 

исломии хос сикка зад ва онро ба воҳиди тилло ва воҳиди нуқра 

дар вазни динор ва дирҳами шаръӣ барпо намуд. Ҳамин тавр, 

мусулмонон қоидаи тилло ва нуқра, яъне қоидаи думаъданаро 

пеш гирифтанд. Дар охирҳои давраи аббосиён ва дар замони 

атобакон дар Миср мусулмонон барои харидани чизҳои камарзиш 

якҷоя бо тилло ва нуқра пулҳои мисинро сикка заданд, зеро 

арзиши молии мис камтар буд. Ин пул аз тилло ва нуқра ҷонишин 

набуд, балки он мустақил буд ва ба арзиши худи мис такя мекард. 

Аз ин рӯ, он барои харидани чизҳои камарзиш буд. Лекин бо 

сабаби он ки дар замони атобакон тилло ва нуқра кам шуд, 

мардум бо он ҳамаи колоҳоро: чи гаронбаҳо ва чи арзон 

мехариданд. 

    Ҷаҳон то аввалҳои асри бистум бо қоидаи тилло ва нуқра дар 

асоси низоми сиккаҳо зиндагӣ кард. Ҳар як давлат асъори тиллоӣ 

ё нуқрагини худро дар шакл ва тарзи муайяни хос ва бо иёру вазни 

муайян ва устувор сикка мезад. Пештар аз ҷанги якуми ҷаҳон 

давлатҳои бузурги мустамликадор қоидаи тилло ва нуқраро ба 

канор гузошта, пулҳои коғазии маҷбуриро арзи худ қарор доданд. 

    Воқеи пулбарорӣ, воқеи қабули пул ва баровардани он, ки 

мусулмонон пеш гирифтаанд ва воқеи ҳукми шаръӣ дар 

баровардани пул ҳамин аст. 

    Бинобар ин, мусулмононро лозим аст, ки аз тилло ва нуқра пули 

худро дошта бошанд. Давлати Хилофат бояд тилло ва нуқраро 
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пули худ қарор диҳад ва монанди замони Пайғамбар (с) ва 

хулафои баъди он кас ба қоидаи тилло ва нуқра, яъне қоидаи 

думаъдана пайравӣ намояд. Давлат бояд динорҳои тиллоӣ ва 

дирҳамҳои нуқрагинро сикка занад ва онро аз тилло ва нуқраи 

холиси дорои иёри олӣ зарб кунад, динорҳо ва дирҳамҳоро дар 

шакли муайян ва тарзи ба Давлати Хилофат хос барорад. Давлат 

бояд вазни динорҳои тиллоиро бо вазни динори шаръӣ, яъне 

вазни мисқол баробар карда, динорро дар вазни 4.25 грамм, яъне 

вазни мисқол сикка занад. Вазни дирҳами нуқрагинро бо вазни 

дирҳами шаръӣ, ки вазни сабъа (ҳафтина) меноманд ва ҳар даҳ 

дирҳам бо ҳафт мисқол баробар аст, баробар карда, дирҳамҳоро 

дар вазни 2.975 грамм сикка занад. 

    Давлат метавонад динори тиллоӣ ва воҳидҳои хурду калони 

онро дар шакли зерин зарб кунад: 

сиккаҳо 

вазни сиккаҳо 

чоряки динор 

1.0625 грамм  

(ин миқдорест, ки дар он дасти дузд бурида мешавад) 

ним динор 

2.125 грамм  

(ин миқдорест, ки дар нисоби закот воҷиб аст) 

1 динор 

4.25 грамм 

5 динор 

21.25 грамм 

(ин чоряки нисоби закот аст) 

10 динор 

42.5 грамм 
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(ин нисфи нисоби закот аст) 

20 динор 

85 грамм 

(ин нисоби закот аст) 

    Давлат бо ҳамин тангаеро дар вазни нисоби закот, тангаеро дар 

вазни динор, ки асоси вазни тиллост, тангаеро дар вазни нисфи 

динор, яъне миқдори дар нисоби закот воҷиб ва тангаеро дар 

вазни чоряки динор, ки миқдори буридани дасти дузд аст, сикка 

мезанад. 

    Давлат инчунин метавонад дирҳами нуқрагин ва воҳидҳои 

хурду калони онро дар шакли зерин зарб кунад: 

сиккаҳо 

вазни сиккаҳо 

ним дирҳам 

1.4875 грамм 

1 дирҳам 

2.975 грамм 

5 дирҳам 

14.875 грамм 

(ин миқдор дар нисоби нуқра воҷиб аст) 

10 дирҳам 

29.75 грамм 

20 дирҳам 

59.50 грамм 

    Давлат воҳидҳои аз ин хурдтари нуқраро низ сикка мезанад, то 

харидани чизҳои арзонро осон кунад. Азбаски дар таркиби ин 

воҳидҳо нуқра кам мешавад ва муомила кардан бо он дар шакли 

сиккаҳои соф душвор мешавад, ба он ҷузъҳои муайяне аз 

маъданҳои арзон ҳамроҳ карда мешавад. Вале нисбати вазни 

нуқраи воҳидҳои сиккашуда бояд чунон баён карда шавад, ки ҳар 

гуна норавшаниро бартараф созад.  
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  Давлати Хилофат бояд барои баргардондани ҷаҳон ба муомилаи 

тилло ва нуқра кӯшиш ба харҷ диҳад, то ки давлате, монанди 

Амрико, ба пулҳои ҷаҳон ҳукмфармоӣ намуда, мувофиқи 

манфиатҳои шахсии худ бо он бозӣ накунад. 

    Иёри тилло ва нуқра 

    Давлати Исломӣ дар давраҳои гуногун иёри тилло ва нуқраро 

муҳофизат кард, то аз ҳар гуна омеза тоза бошад. Давлат барои 

тамоман тоза кардани ин иёр сахт кӯшид, то ки он дорои иёри олӣ 

бошад. Давлат дар тилло ва нуқра сохтакориро манъ кард ва ба 

ҳар шахсе, ки динорҳо ва дирҳамҳои қалбакӣ мебаровард, ҷазои 

сахт дод. 

    Бинобар ин, динорҳои тиллоӣ ва дирҳамҳои нуқрагин бояд 

холис бошад, ба он ҳеҷ гуна маъдани дигар омехта нашавад ва 

қалбакии он манъ карда шавад. Давлат бояд ҳар шахсеро, ки ба он 

ягон маъдани дигарро меомезад, ҷазо диҳад, зеро ин кор 

фиребгарӣ мебошад ва фиребгарӣ ҳаром аст. Пайғамбар (с) 

гуфтаанд: 

 "لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ "

"Ҳар кас фиреб диҳад, аз мо нест".  

Ин ҳадисро Абӯдовуд ва Ибни Моҷа ривоят кардаанд. Дар ривояти 

Муслим ва Тирмизӣ омадааст:  

َنا َفلَْيَس ِمنَّا"  "َمْن َغشَّ

"Ҳар кас моро фиреб диҳад, аз мо нест". 

    Нисбати тилло бо нуқра 

    Давлати Хилофат бояд нисбати мубодилаи тилло ва нуқраро бе 

ягон қайд вогузорад, то тилло ба нуқра ва нуқра ба тилло монанди 

замони Пайғамбар (с) ва хулафои баъди он кас бо нархи бозор 

мувофиқи пешниҳод ва талабот иваз карда шавад. Пайғамбар (с) 

миёни тилло ва нуқра нисбати муайянеро нагузоштанд ва нархи 
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муайяни мубодиларо ҷорӣ накарданд, балки ба мусулмонон 

вогузоштанд, то нуқраро бо тилло ва тиллоро бо нуқра бо нархи 

дилхоҳ даст ба даст фурӯшанд. Пайғамбар (с) гуфтаанд:  

ا ِبَيدٍ " ِة كَْيَف ِشْئُتْم يَدا َهَب ِبالِْفضَّ  "ِبيُعوا الذَّ

"Тиллоро ба нуқра ба тарзи дилхоҳ даст ба даст фурӯшед".  

Аз Ибни Умар ривоят аст:  

َراِهِم َوآُخُذ " َراِهَم، َوأَِبيُع ِبالدَّ نَانِْيِ، َوآُخُذ الدَّ كُْنُت أَِبيُع اْْلِِبَل ِبالَْبِقيعِ، َفأَِبيُع ِبالدَّ

نَانِْيَ،آُخُذ هِذِه ِمْن هِذِه، َوأُْعِطى هِذِه ِمْن هِذِه، َفأَتَْيُت النَِّبىَّ  ، َوُهَو ِِف بَْيِت  ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ

نَانِْيِ، َوآُخُذ َحْفَصَة، َفُقلُْت: يَا رَ  ْسوَل اللِه، ُرَوْيَدَك أَْسأَلَْك، إِنِّىأَِبيُع اْْلِِبَل ِبالَْبِقيِع، َفأَِبيُع ِبالدَّ

نَانَِْي،آُخُذ هِذِه ِمْن هِذِه، َوأُْعِطى هِذِه ِمْن هِذِه،،  َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َراِهَم، َوأَِبيُع ِبالدَّ الدَّ

ء  : "ًَل بَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اللهِ  أَْس أَْن تَأُْخَذَها ِبِسْعِر يَْوِمَها، َما لَْم تَْفََتَِقا َوبَْيَنكُمـا ََشْ " 

"Ман дар Бақеъ шутур мефурӯхтам. Ба динор фурӯхта, 

дирҳам мегирифтам ва ба дирҳам фурӯхта, динор 

мегирифтам. Инро ба ҷойи он мегирифтам ва онро ба ҷойи ин 

медодам. Ба назди Пайғамбар (с), ки дар хонаи Ҳафса буданд, 

омадам ва гуфтам: "Ё Расулаллоҳ (с), таваққуф намоед, то аз 

шумо чизе бипурсам. Ман дар Бақеъ шутур мефурӯшам. Ба 

динор фурӯхта, дирҳам мегирам ва ба дирҳам фурӯхта, динор 

мегирам. Инро ба ҷойи он мегирам ва онро ба ҷойи ин 

медиҳам". Пайғамбар (с) гуфтанд: "Агар онро бо нархи 

ҳамонрӯза гирӣ, модомки дар ҳоли боқӣ мондани чизе дар 

байнатон аз якдигар ҷудо нашавед, зарар надорад". 

    Ин аз фурӯхтани тилло ба тилло ва нуқра ба нуқра фарқ дорад, 

зеро дар он баробарӣ: "мисл ба мисл" ва "даст ба даст" шарт аст. 

Пайғамбар (с) гуфтаанд: 

" َهُب  ِعِْي، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر، َوالـمْلُح الذَّ ِعْيُ ِبالشَّ ِة َوالُْْبُّ ِبالُْْبِّ، َوالشَّ ِة ِبالِْفضَّ َهِب َواْلِفضَّ ِبالذَّ

ا ِبَيٍد، َفَمْن َزاَد أَِو اْسَتزَاَد َفَقْد أَْرََب، اآْلِخُذ َوالـمْعِطى ِفيِه َسَواء    "ِبالـملِْح، ِمْثًلا ِِبِْثٍل، يَدا
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"Тилло бо тилло, нуқра бо нуқра, гандум бо гандум, ҷав бо ҷав, 

хурмо бо хурмо, намак бо намак мисл ба мисл ва даст ба даст 

аст. Ҳар кас зиёд диҳад ё зиёд талаб кунад, рибо кардааст. 

Дар ин бора гиранда ва диҳанда баробар аст".  

Ин ҳадисро Муслим ривоят кардааст. 

    Нисбати тилло ба нуқра тағйирёбанда ва ноустувор буда, ба 

бисёршавӣ ва камшавии тиллою нуқра ва пешниҳоду талабот 

вобастагӣ дорад. Нисбати он дар замони Пайғамбар (с) 1 ба 10, дар 

замони Умар 1 ба 12, баъд аз он 1 ба 14 буд ва соли 1981 1 ба 45-ро 

ташкил дод. Сипас дар давоми якчанд моҳ 1 ба 16ро ташкил дод. 

Нисбати байни тилло ва нуқра ноустувор аст. Аз ин рӯ, миёни 

тилло ва нуқра нисбати мубодилаи муайян ва устувореро таъйин 

кардан зарар дорад. Зеро агар нархи мубодилаи тилло ва нуқра бо 

нисбати қонунии муайян маҳдуд карда шавад, ин боиси фарқ 

кардани арзиши қонунӣ аз арзиши бозорӣ мегардад. Агар дар 

дохили давлат ё дар бозорҳои хориҷӣ чунин фарқкунӣ ба миён 

ояд, пуле, ки нархаш боло рафтааст, ғайб мезанад ва агар арзиши 

бозорӣ дар хориҷ аз арзиши қонунӣ дар дохил баланд бошад, ин 

пул ба хориҷ ба таври қочоқ бароварда мешавад. 
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ФОИДАҲОИ НИЗОМИ ТИЛЛО ВА НУҚРА 

     

 

 

 

 

 

 

Вақте ки тилло ва нуқра пули маъмули ҷаҳон буд, дар ҷаҳон 

мутлақо мушкилоти пул вуҷуд надошт. Мушкилоти пул танҳо 

баъд аз он, ки ҷаҳон аз низоми тилло ва нуқра даст кашид, пайдо 

шуд. Давлатҳои мустамликадор бо мақсади осон гардондани 

ҳукмронӣ ба ҷаҳон услубҳои истеъмории иқтисодӣ ва молиявиро 

ихтироъ намуда, пулро яке аз воситаҳои истеъмор қарор доданд 

ва қоидаи тилло ва нуқраро вогузошта, пулро ба низомҳои дигар 

табдил доданд. Дар ин низомҳо амонатҳои бонкӣ ва пулҳои 

маҷбуриро, ки ба тилло ва нуқра такя намекунад, аз миқдори 

пулҳо донистанд. Онҳо бо пули ҷаҳон мувофиқи манфиатҳои худ 

бозӣ карданд. Аз ин рӯ, беқарории пулро пайдо карда, муаммоҳои 

иқтисодиро ба вуҷуд оварданд ва пули маҷбуриро бештар 

бароварданд. Ин боиси беқурбшавии аз ҳад зиёди пул ва 

пастшавии қувваи хариди пул гардид. Ин ҳама танҳо паёмади 

вогузоштани қоидаи тилло ва нуқра мебошад.  

    Танҳо қоидаи тилло ва нуқра метавонад ин мушкилоти пулӣ ва 

ин беқурбшавии аз ҳад зиёдро, ки ҷаҳонро фаро гирифтааст, 

барҳам диҳад, барқарории пулӣ, устувории нархҳои мубодила ва 

пешрафти тиҷорати байналхалқиро ба вуҷуд орад. Зеро низоми 

тилло ва нуқра якчанд хусусияти иқтисодӣ дорад:  
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    1) Тилло ва нуқра колоест, ки истеҳсоли ҷаҳонии он харҷҳои 

паҷӯҳиш ва истихроҷро талаб мекунад. Маҳз ҳамин чиз ва бар 

ивази колоҳою хизматҳои дигар талаб кардани тилло ва нуқра 

таъмини ҷаҳонро бо пул монанди низоми пули коғазӣ дар зери 

"раҳмат"-и давлатҳои истеъморгар намегузорад. Мувофиқи ин 

низом давлате, ки беҳтар гардондани мувозинаи пулӣ ва 

пардохтҳои худро бо давлатҳои дигар мехоҳад, тавассути 

баровардани пули бештар ба бозорҳо дар миқдори дилхоҳ пул 

медарорад. 

    2) Низоми тилло ва нуқра монанди арзи коғазӣ ҷаҳонро дучори 

афзоиши пули гардишёбанда намекунад. Бинобар ин, пул сифати 

устуворӣ ва барқарориро мегирад ва боварӣ ба он меафзояд. 

    3) Низоми тилло ва нуқра мувозинае дорад, ки ҳангоми 

номӯътадил шудани нархи мубодила миёни арзҳои давлатҳо бе 

дахолати бонкҳои марказӣ, ки имрӯз рух медиҳад, дар шакли 

автоматикӣ номӯътадилии пардохтҳоро дар байни давлатҳо 

бартараф мекунад. Зеро зиёд шудани воридот аз содирот боиси он 

мегардад, ки давлатҳои дигар пулҳои ин давлатро бештар азхуд 

мекунад ва тиллою нуқра ба хориҷ бештар мебарояд, ки дар 

натиҷа дар дохил нархҳо паст мешавад. Ин чиз колоҳои дохилиро 

аз колоҳои воридотӣ арзонтар мекунад ва дар охир ҳаҷми 

воридотро коҳиш медиҳад. Илова бар ин, агар дар мувозинаи 

пардохтҳо номӯътадилӣ давом кунад, давлат аз тамомшавии 

захираҳои тилло ва нуқрааш метарсад. Дар низоми пули коғазӣ 

давлат бо баробари номӯътадилшавии мувозинаи пардохтҳо 

пулҳои коғазиро бештар мебарорад, зеро барои баровардани он 

ҳеҷ гуна ҳад вуҷуд надорад. Ин чиз боиси беқурбшавии бештар ва 

пастшавии қувваи хариди арз мегардад. Аммо дар низоми тилло 

ва нуқра, агар пули коғазӣ бо нархи муайян бо тилло ва нуқра иваз 

карда шавад, давлат дар шакли васеъ пулҳои коғазӣ бароварда 

наметавонад. Зеро давлат метарсад, ки агар пулбарориро вусъат 

диҳад, талабот ба тилло меафзояд ва давлат аз рӯбарӯшавӣ ба ин 
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талабот оҷиз мемонад ё тилло ва нуқра ба хориҷ мебарояд ва 

давлат захираҳояшро аз даст медиҳад.  

    4) Воҳиди пулии аз ҳукмронии давлатҳо дур будан ба тилло 

имтиёзи калон медиҳад, зеро миқдори ҳар гуна пули давлат 

новобаста ба калон ё хурд будан барои мубодилаи пулҳо, ки бозор 

талаб мекунад, басанда мешавад. Ҳамаи колоҳо нархи бо тилло 

ивазшавандаро мегирад ва истеҳсоли колоҳои дигар густариш 

ёфта, нархҳо паст мешавад. Дар айни замон дар низоми пули 

коғазӣ зиёдшавии пул ба он намебарад, балки боиси пастшавии 

арзиши хариди пул мегардад, ки ин беқурбшавиро ба вуҷуд 

меорад. Аз ин аён мегардад, ки низоми тилло ва нуқра 

беқурбшавиро хотима мебахшад, ҳол он ки низоми пули коғазӣ 

беқурбшавиро вусъат мебахшад.  

    5) Низоми тилло ва нуқра бо устувор мондани нархи мубодила 

миёни арзҳои давлатҳои гуногун бархӯрдор мешавад, зеро ҳар яке 

аз ин арзҳо бо воҳидҳои муайяни тилло ё нуқра баробар мебошад. 

Аз ин рӯ, тамоми ҷаҳон, агарчи арзҳои гуногун дорад, дар асл 

дорои пули ягонаи тиллоӣ ё нуқрагин мегардад. Он вақт ҷаҳон аз 

тиҷорати озод ва интиқоли колоҳою молҳо дар байни давлатҳои 

гуногуни ҷаҳон бархӯрдор мешавад ва душвориҳои танга ва арзи 

нодир барҳам мехӯрад. Ин чиз дар тиҷорати байналхалқӣ 

пешравиро ба вуҷуд меорад, зеро савдогарон бо сабаби устувор 

будани нархи мубодила аз вусъат додани тиҷорати хориҷӣ 

наметарсанд.  

    6) Низоми тилло ва нуқра сарвати тилло ва нуқраи ҳар як 

давлатро нигоҳ медорад. Аз як кишвар ба кишвари дигар бо роҳи 

қочоқ тилло ва нуқра намебаранд ва давлатҳо барои муҳофизати 

тилло ва нуқраи худ ба ҳеҷ гуна назорат мӯҳтоҷ намешавад, зеро 

тилло ва нуқра аз ин давлатҳо танҳо ҳамчун арзиши колоҳо ё 

музди коргарон интиқол меёбад. 

    Ҳамаи ин фоидаҳо дар низоми якмаъданӣ: хоҳ тилло бошад, хоҳ 

нуқра ва дар низоми думаъданӣ: тилло ва нуқра амалӣ мешавад. 
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Илова бар ин, низоми думаъданӣ ҳаҷми захираи маъданиро 

зиёдтар мекунад, ки ин боиси калонтар шудани пешниҳоди 

умумии пулҳо мегардад. Ин ба давлат имкон медиҳад, ки 

эҳтиёҷоти мардумро ба пул осон ва сабук қонеъ гардонад. Дар 

натиҷа тағйирпазирии пул зиёдтар шуда, қувваи хариди воҳиди 

пулӣ ва дараҷаи арзҳо ба ҳадди калони устуворӣ мерасад.  

    Ин имтиёзҳо ва фоидаҳои низоми тилло ва нуқра мебошад. Вале 

ин қоида низ бо сабаби иҳтикорҳои ҷаҳонӣ, мавҷудияти монеаҳои 

гумрукӣ аз муаммоҳо холӣ намешавад. Зеро миқдори калони 

тилло ва нуқра дар хазинаҳои давлатҳои калон ва давлатҳое, ки 

тавоноии истеҳсолиашон ва дар тиҷорати байналхалқӣ қудрати 

рақобаташон зиёдтар мебошад ё бо олимон, мутахассисон ва 

муҳандисон бартарӣ дорад, ҷамъ шудааст. Илова бар ин, ба ҷойи 

низоми тилло ва нуқра низоми пули коғазии маҷбурӣ қабул карда 

шудааст.  

    Давлатҳое, ки қоидаи тилло ва нуқраро қабул мекунад, барои 

паси сар кардани ин душвориҳо ва ин муаммоҳо, хусусан агар 

давлатҳои бузурги ҷаҳон ва давлатҳое, ки дар тиҷорати 

байналхалқӣ дорои таъсир мебошад, қоидаи тилло ва нуқраро 

напазирад, бояд сиёсати худтаъминкуниро пеш гирад, ҳаҷми 

воридотро кам карда, кӯшиш ба харҷ диҳад, ки колоҳои воридотро 

на бо тилло ва нуқра, балки бо колоҳои худ иваз кунад. Инчунин 

бикӯшад, ки колоҳои худро бо колоҳои барояшон лозимӣ, ё бо 

тилло ва нуқра, ё бо арзе, ки барои ворид кардани колоҳо ва 

хизматҳои лозимӣ эҳтиёҷ дорад, бифурӯшад.  

    Илова бар ин, давлате, ки қоидаи думаъданӣ – тилло ва нуқраро 

пайравӣ мекунад, бояд аз муайянкунии нархи устувори 

мубодилаи воҳиди тилло бо воҳиди нуқра худдорӣ кунад ва нархи 

мубодиларо ба тағйирёбии нархҳо вогузорад. Зеро дар натиҷаи 

муайян кардани нархи устувори мубодила миёни ду воҳид воҳиди 

пулие, ки арзиши бозориаш аз арзиши қонуниаш баланд аст, аз 

муомила ғайб мезанад ва воҳиди пулии арзон боқӣ мемонад, зеро 

пули арзон пули гаронро аз гардиш мебарорад.  
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    Кифоя кардани тиллои мавҷудаи ҷаҳон  

    Низоми тилло низомест, ки ҳукуматҳоро аз баровардани 

миқдори калони пулҳои коғазии безахира, ки сабабгори 

беқурбшавӣ мегардад, боздошта метавонад. Низоми тилло барои 

муомилаи байналхалқӣ воҳиди устуворро, ки ба тиҷорати 

байналхалқӣ ҳавасманд мегардонад, тақдим мекунад. 

    Пас, оё тиллои мавҷудаи ҷаҳон мисли пешина барои 

баргардондани ҷаҳон ба қоидаи тилло кифоя мекунад? Оё он 

барои тақдим намудани пулҳои лозимӣ барои корҳои тиҷоратӣ 

кифоя мекунад? Оё Давлати Хилофат тиллое дорад, ки ба қоидаи 

тилло баргаштани онро имконпазир гардонад? 

    Дар ҷавоби ин саволҳо мегӯем: Оре, тиллое, ки дар ҷаҳон мавҷуд 

аст, барои баргардондани ҷаҳон ба қоидаи тилло басанда аст. 

Тиллои мавҷуда барои тақдим намудани пулҳои лозимӣ ва 

пӯшондани корҳои тиҷоратӣ ва талаботи иқтисодии ҷаҳон 

мувофиқати кофӣ дорад. Ин якчанд сабаб дорад: 

    1) Дар давоми таърихи инсоният ҳеҷ як маъдан ба эҳтимоме, ки 

тилло ба он ноил гашт, муваффақ нашудааст. Ҳамаи тиллоҳое, ки 

инсоният баровардааст, ҳарчанд ҳазорҳо сол муқаддам 

баромадааст, то имрӯз истифода мешавад. Зеро тиллои 

баровардашуда то дараҷаи нобудшавӣ кор фармуда нашудааст, 

балки он танҳо дучори мубодила гаштааст, ки дар сурати пул ё 

зевар, ё воридшавӣ ба саноат ва ё азнавгудозӣ мубодила карда 

мешавад. 

    2) Тилло дар тамоми асрҳои гузашта то охирҳои асри XIX барои 

ҳама корҳои тиҷоратӣ ва пӯшондани ҳама талаботи иқтисодии 

ҷаҳон дар асрҳои гуногун басанда буд ва ягон муаммои иқтисодӣ ё 

молиявӣ ба миён намеомад. Дар давоми асри XIX, ки рушди 

иқтисодӣ ба дараҷаи баланд расид, олам гувоҳи тараққиёт ва 

рушди калони иқтисодӣ, поёнравии нархҳо ва афзудани муздҳо 

гардид, вале новобаста ба зиёдшавии колоҳо ва хизматҳо ба 

миқдори пули тиллои пешниҳодшуда эҳтиёҷ пайдо накард. 
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    3) Барои мардум на бисёр будани пулҳо, балки қувваи хариди он 

муҳим мебошад. Қувваи хариди воҳиди пули тилло калон буд ва 

устуворию барқарориро ба вуҷуд оварда, сабаби фаровонию 

шукуфоӣ гардид. Дар айни замон бисёр чоп кардани пулҳои 

коғазӣ, ки ҷонишин ба ҳисоб намеравад, сабаби муаммоҳои 

иқтисодӣ ва молиявии калон, ки ҷаҳон аз сар мегузаронад, гардид 

ва беқурбшавиро зиёд кард. Ин чиз ба пастшавии қувваи хариди 

пулҳои коғазӣ гардид. 

    4) Дар низоми иқтисодӣ, ки монеаҳо, монанди нархгузорӣ ва 

иҳтикор, вуҷуд надорад, миқдори пулҳои мавҷуда муҳим нест, 

зеро ҳар гуна миқдори пули гардишёбанда барои харидани колоҳо 

ва хизматрасониҳои мавҷудаи бозор шоям мешавад. Вақте ки 

колоҳо ва хизматрасониҳо меафзояд ва миқдори пули 

гардишёбанда ҳамон хел мемонад, ин ҳол воҳиди пулро ба 

харидани миқдори калони колоҳо ва хизматрасониҳо қодир 

мегардонад. Акси ин ҳолат низ дуруст аст, яъне агар миқдори 

колоҳо ва хизматҳо кам шавад ва миқдори пул ҳамон хел монад, 

қувваи воҳиди пул дар харидани колоҳо ва хизматҳо коҳиш 

меёбад. Дар ҳама ҳолат пулҳои гардишёбанда новобаста ба 

миқдори гардишёбандаи он барои мубодилаи пулӣ басанда 

мешавад. 

    5) Норасоии тилло, ки дар зоҳир намоён мешавад, танҳо натиҷаи 

беқурбшавии оламшумули фарогир мебошад. Агар ҷаҳон ба 

низоми тилло баргардад, устувории арзиши пул бармегардад. Ин 

чиз иштиёқмандиро ба тилло коҳиш медиҳад, зеро он вақт тилло 

барои рақобатҳои тиҷоратӣ истифода нахоҳад шуд, балки тилло 

сӯйи корҳои тиҷоратӣ ва талаботи иқтисодӣ равон карда 

мешавад. Корҳои тиҷорат бо тилло ва рақобат дар он бо сабаби 

барқарор шудани арзиши арзҳо бозмеистад, зеро арзиши арзҳо ва 

нисбати байни онҳо бо тилло муайян карда мешавад. Ин пулҳои 

ҷаҳонро монанди арзи ягона мекунад ва рақобатро дар тилло 

имконнопазир гардонда, фоидаи харидуфурӯши тиллоро кам 
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мекунад. Ҳамин тавр, тилло сероб мешавад ва норасоие, ки дар 

зоҳир мушоҳида мешуд, аз байн меравад. 

    Ҳамаи ин сабабҳо нишон медиҳад, ки ҷаҳон ба қоидаи тилло 

баргашта метавонад ва тиллои мавҷудаи ҷаҳон талаботи пулиро 

қонеъ гардонда, корҳои тиҷоратиро маблағгузорӣ мекунад ва 

талаботи иқтисодиро бо моли лозимӣ таъмин мекунад. 

    Ба Давлати Хилофат низ он чӣ, ки ба давлатҳои дигар мувофиқ 

меояд, мувофиқат мекунад. Сабабҳои дар боло зикршуда нишон 

медиҳад, ки Давлати Хилофат ба қоидаи тилло баргашта 

метавонад, тиллое, ки дар кишварҳои исломӣ ҳаст ва дар бонкҳою 

хазинаҳои он андӯхта шудааст, барои баргаштани Давлати 

Хилофат ба қоидаи тилло пурра кифоя мекунад. Илова бар ин, дар 

кишварҳои исломӣ миқдори калони нуқра мавҷуд аст (дар 

Давлати Хилофат воҳиди нуқра якҷоя бо воҳиди тиллоӣ воҳиди 

асосӣ мешавад, зеро Давлати Хилофат дар соҳаи пулӣ қоидаи 

тилло ва нуқра, яъне низоми думаъданиро пеш мегирад). Ин 

барои Давлати Хилофат ба қоидаи тилло ва нуқра баргаштанро 

осон мегардонад. 

    Илова бар ин, дар кишварҳои исломӣ ҳамаи ашёҳои хом, ки 

барои уммат ва барои Давлати Хилофат лозим аст, фаровон 

мебошад. Ин ҳол Давлати Хилофатро аз колоҳои дигарон дар 

эҳтиёҷоти асосӣ ё зарурӣ бениёз мегардонад. Аз ин рӯ, Давлати 

Хилофат бо маҳсулоти маҳаллии худ аз ворид кардани маҳсулоти 

хориҷӣ беҳоҷат мегардад. Маҳз ҳамин чиз ба хориҷ баромадани 

тиллоро пешгирӣ намуда, дар дохили мамлакат мондани онро 

таъмин месозад. 

    Илова бар ин, кишварҳои исломӣ маҳсулоти муҳимро, монанди 

нафт, дорад, ки ҳамаи давлатҳои ҷаҳон ба он мӯҳтоҷанд. Давлати 

Хилофат метавонад ин маҳсулотро бо тилло, ё бо маҳсулоти 

барояш лозимӣ ва ё ба пулҳое, ки барои ворид кардани колоҳо ва 

хизматҳо ба он ниёз дорад, фурӯшад. Инчунин давлат метавонад 

ин маҳсулотро танҳо ба давлате, ки пули онро бо тилло 
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мепардозад, фурӯшад. Бо тилло фурӯхтани чунин маҳсулот тиллои 

зиёдеро ба кишвар медарорад, ки ин дар навбати худ захираи 

тиллоро дар Давлати Хилофат зиёд мекунад. 

    Бениёз шудани давлат аз дигарон бо маҳсулоти маҳаллии худ ва 

соҳиб будани он ба маҳсулоти барои тамоми мардум лозимӣ, ки 

мардум барои он тилло низ мепардозанд, намегузорад, ки тиллои 

он бефоида ва бемуқобил ба хориҷи кишвар барояд ва ба кишвар 

ворид шудани тиллоро бештар мегардонад. Бинобар ин, он 

метавонад таъсиррасон бошад ва дар бозорҳои пулии ҷаҳонӣ 

ҳукмфармоӣ намуда, ба касе роҳ надиҳад, ки ба арзи он ҳукмронӣ 

кунад. 

    Аз ин аён мегардад, ки Давлати Хилофат ба қоидаи тилло ва 

нуқра баргашта метавонад ва тиллои кишварҳои исломӣ барои ин 

бозгашт, инчунин барои таъмини пули лозимӣ кифоя мекунад. 

    Баргашт ба стандарти тилло чӣ гуна рух медиҳад? 

    Барои баргашт ба стандарти тилло бояд сабабҳое, ки боиси 

дасткашӣ аз он ва омилҳое, ки боиси таназзули он гаштааст, 

бартараф кард, яъне бояд ба таври зайл кор бурд: 

    1) қатъ кардани чопи пулҳои коғазӣ; 

    2) баргардондани пулҳои тиллоӣ ба муомила; 

    3) бартараф кардани монеаҳои гумрукӣ нисбат ба тилло ва 

бекор кардани тамоми қайдҳо аз воридоту содироти тилло; 

    4) бекор кардани қайдҳо аз моликшавӣ, соҳибшавӣ ва 

харидуфурӯши тилло, инчунин бекор кардани қайдҳо аз муомила 

бо тилло дар ақдҳо; 

    5) бекор кардани қайдҳо аз моликшавӣ ба арзҳои асосии ҷаҳон 

ва имкон додан ба рақобати озоди пулҳо, то ки арзҳо нисбат ба 

якдигар ва нисбат ба тилло нархи устувор пайдо кунад, вале 

давлатҳо набояд бо паст ё баланд кардани арзаш дахолат кунанд. 
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    Вақте ки тилло озод гузошта мешавад, дар муддати кӯтоҳ 

бозори кушод пайдо мекунад. Инчунин тамоми арзҳои 

байналхалқӣ нисбат ба тилло арзиши устувори мубодиларо пайдо 

мекунад ва муомилаи байналхалқӣ бо тилло роҳи худро меёбад, 

зеро барои колоҳое, ки арзишаш бо тилло муайян шудааст, ҳамин 

арзиш пардохта мешавад. 

    Агар ягон давлати тавоно ин иқдомотро пеш гирад, комёбии он 

давлатҳои дигарро низ ба пайравӣ ҳавасманд мегардонад ва ин 

боиси баргашти низоми тилло ба ҷаҳон мегардад. 

    Барои амалӣ гардондани ин кор ҳеҷ гуна давлат аз Давлати 

Хилофат сазовортар нест, зеро баргашт ба қоидаи тилло ва нуқра 

нисбат ба ин  давлат ҳукми шаръӣ мебошад ва Давлати Хилофат 

ба ҳидояту сарпарастии ҷаҳон ҷавобгар аст. 

1 фарқкунанда 

2 бартарии гумон 

3 идора 

4 дафтарҳои сабт 

5 дарбори хилофат 

6 ҳадия  

7 рӯйдодҳои ногаҳонӣ 

8 аҳзоб 

9 моле, ки ҳокимон ва кормандони давлат бо роҳи хиёнат ба даст 

меоранд 

10 хусусӣ ва шахсӣ 

11 дунболрав 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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