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 ہللا کی راہ میں خرچ کرنا
 

)اور خلوص سے( قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا کرے اور  کی( نتیکون ہے جو ہللا کو )ن"

11/57" جنت( ہے یعنیاس کے لئے عزت کا صلہ )  

 

ۃٰسےٰمرادٰہےٰکہٰجوٰلوگٰمحتاجٰاورٰضرورتٰمندٰہوںٰاْنکیٰمددٰکرناٰاورٰپوریٰکوٰ صدقہ/خیرات/ز

ۃٰٰمالیٰمدد،ٰسامانٰکیٰشکل،ٰکھانےٰپینےٰکیٰاشیاءٰیاٰاپناٰیٰاْسٰسےٰسوسائیٹ ْمستفیدٰہو۔ٰصدقہٰیاٰزکو 

ہے۔ہللاٰکےٰبنائےٰیٰبھیٰضرورتٰمندٰکےٰلیئےٰصرفٰکرنےکیٰصورتٰمیںٰہوٰسکتاقیمتیٰوقتٰکس

ۃٰکےٰ ہوئےٰنظامٰمیںٰزندگیٰٰہرٰایکٰکوٰبرابریٰکاٰموقعٰفراہمٰنہیںٰکرتی۔ٰلیکنٰہمٰصدقہٰاورٰزکو 

کوٰدوسروںٰمیںٰشیئرٰکرکے)جوٰکہٰہمٰخوشٰقسمتٰہیں(ٰسوسائیٹیٰٰکیٰدیٰہوئیٰنعمتوںٰزریعےٰٰہللا

ۃٰکیٰتصورٰکیٰبنیادیہٰہےٰکہٰہمٰیہٰتسلیمٰکرلیںٰکہٰہماراٰ میںٰتوازنٰپیداٰکرسکتےٰہیں۔ٰصدقہٰاورٰزکو 

یتٰہے۔ٰاپناٰکچھٰبھیٰنہیں،ٰاورٰجوٰکچھٰہمارےٰپاسٰہےٰوہٰہللاٰکاٰدیاٰہواٰہےاورٰسبٰکچھٰاْسکیٰملک

اسٰلیئےٰجبٰہمٰاپنےٰمالٰمیںٰسےٰخرچٰکرتےٰہیںٰتوٰہللاٰہیٰکیٰنعمتوںٰمیںٰسےٰاْنسکیٰمخلوقٰسےٰ

شئیرٰکرتےٰہیںٰاورٰکیونکہٰہمٰکسیٰچیزٰکےٰمالکٰنہیںٰہیںٰاسٰلئےٰاسےٰخرچٰکرنےٰسےٰہمیںٰ

بلکہٰصرفٰہللاٰسےٰاجرٰملتاٰہے۔ٰکوئیٰنقصانٰنہیںٰہوتا  

( مومنو!( جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمھیں عزیز ہیں )راِہ ہللا میں( صرف نہ کرو گے " 

92/3"  گے ہللا اس کو جانتا ہے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو   

 

سمیںْٰدنیاویٰفائدہٰٰکیٰصدقہٰاورخیراتٰصرفٰہٰصرفٰہللاٰکیٰرضاٰکےٰلئےٰہونےٰچاہیئےٰاورٰاْٰ

تٰہللاٰسےٰمغفرتٰاورٰٰاّسکیٰمزیدٰنعمتوںٰکیٰطلبٰہونیٰچاہیئے۔نہیںٰہونیٰچاہیئے۔ٰنیکوئیٰآرزو  

 

۔ کہہ دو ںی( کس طرح کا مال خرچ کرںیراہ م یکہ )ہللا ک ںیلوگ تم سے پوچھتے ہ( ملسو هيلع هللا ىلص)اے محمد" 

( ماں باپ یعنی( جو مال خرچ کرنا چاہو وہ )درجہ بدرجہ اہل استحقاق کنیکہ )جو چاہو خرچ کرو ل

کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو )سب کو دو( اور  موںیتیکے رشتے داروں کو اور  بیاور قر

215/2 " تم کرو گے ہللا اس کو جانتا ہے یجو بھالئ  
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بائیںٰہاتھٰکوٰپتہٰنہٰچلےٰکہٰدائیںٰہاتھٰنےٰدیاٰٰہےٰکہٰصدقہٰاورٰخیراتٰاسٰطرحٰدوکےکہاٰجاتاٰ

ہے۔صدقہْٰخفیہٰطورٰپرٰرہنےٰکیٰدوٰوجوہاتٰہیں۔پہلیٰکہٰصرفٰہللاٰکہٰخوشنودیٰکےٰلیئےٰہےناکہٰ

لوگوںٰکوِٰدکھاوےٰکےٰلئے۔دوسریٰیہٰکہٰصدقہٰلینےٰوالےٰکیٰعزِتٰنفسٰمجروحٰنہٰہو۔قرانٰمیںٰہللاٰ

ۃٰکوٰ اپنےٰرویےٰسےٰبربادٰنہٰکرلو۔تعالی'ٰنےٰفرمایاٰکہٰصدقہ/زکو   

 

طرح برباد نہ  یسے اس شخص ک نےید ذای(احسان رکھنے اور اراتیمومنو! اپنے صدقات )وخ" 

رکھتا۔  ںینہ مانی۔ جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اور ہللا اور روز آخرت پر انایکرد

ہو اور اس پر زور کا  یپڑ یمٹ یس یہے جس پر تھوڑ یس یمثال اس چٹان ک یتو اس )کے مال( ک

صلہ حاصل  ی( لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھاکاری)ر ہیطرح(  یبرس کر اسے صاف کر ڈالے۔ )اس نہیم

264/2"  کرتا اید ںینہ تیناشکروں کو ہدا سےیگے۔ اور ہللا ا ںیکرسک ںینہ  

 

ۃٰکہتےٰہیںٰاورٰاسالمٰمیںٰہللاٰکیٰراہٰمیںٰخرچٰکرنےٰکےٰدوٰطریقےٰہیں،ٰایکٰفرضٰہےٰجسےٰ زکو 

 دوسریٰرضاکارانہٰہےٰجسےٰصدقہٰاورٰخیراتٰکہتےٰہیں۔

یٰہیںٰپاکٰکرنا،ٰبرکاتٰاورٰاضافہ۔ٰیہٰسالٰمیںٰایکٰمرتبہٰعامٰطورٰپرٰرمضانٰ ۃٰکےٰلفظیٰمعن  زکو 

کےٰمہینےٰمیںٰنکالیٰجاتیٰہے۔لیکنٰاگرٰرمضانٰمیںٰنہٰنکالیںٰتوٰسالٰمیںٰکسیٰبھیٰوقتٰنکالیٰ

میںٰسےٰایکٰاہمٰستونٰہےٰجوٰکہٰ (Five Pillars Of Islamالمٰکےٰپانچٰستونٰ)جاسکتیٰہے۔یہٰاس

سالٰکیٰجمعٰشدہٰٰ%2.5)ڈھائیٰفیصد(ٰ ٰمطابقمیٰقانونٰکےہمارےٰاسالمٰکوٰمکملٰکرتاٰہے۔اسال

ۃٰکاٰٰدولتٰسےٰنکالیٰجاتیٰہے۔ ۃٰہرٰبالغٰمسلمانٰپرٰفرضٰہےٰجوٰکہٰصاحِبٰنصابٰہو۔ٰزکو  زکو 

ٰمسئلہٰہےٰاورٰاسکوٰبہتٰاحتیاتٰسےٰکرناٰضروریٰہے۔حسابٰلگانہٰبہتٰاہمٰ

صدقہٰیاٰٰخیراتٰرضاکارانہٰطورٰپرٰہللاٰکیٰخوشنودیٰکےٰلیئےٰخرچٰکرنےٰکوٰکہتےٰہیں۔صدقہٰ

ضروریٰنہیںٰکہٰوہٰمالیٰمددٰکہٰطورٰپرٰہوٰبلکہٰکسیٰانسانٰکےٰساتھٰمحبتٰسےٰپیشٰآنا۔ٰکسیٰ

یٰکہٰراستےٰسےٰانسانٰکیٰکوئیٰتکلیفٰکوٰدورٰکرناٰحتٰ جانورٰپرٰرحمٰکرنا۔اسکوٰکھالنہٰپالنا۔ٰکسیٰ

پتھرٰیاٰکانٹےٰکوٰہٹاناٰیاٰکسیٰکوٰسالمٰیاْٰمسکراٰکرٰملناٰسبٰصدقہٰمیںٰشاملٰہیں۔بیمارٰکیٰ

عیادت۔جنازےٰمیںٰشرکتٰسبٰصدقاتٰکیْٰمختلفٰشکلیںٰہیںٰاورٰہللاٰانٰسبٰکاٰاجرٰدیتاٰہے۔قرانٰمیںٰ

ۃٰجوٰکہٰفرضٰہےٰاسکےٰعالوہٰصد ۃٰاداٰکرنےٰکےٰبعدٰیہٰزکو  قےٰپرٰبھیٰبہتٰزورٰدیاٰگیاٰہے۔ٰزکو 

ۃٰتوٰدیٰنہیںٰسمجھٰلیناٰچاہیئےٰکہٰابٰصدقہٰوغیرہٰکیٰضرورتٰنہیںٰہے۔ نیٰہیٰدینیٰہےٰلیکنٰزکو 

ٰصدقاتٰوٰخیراتٰکاٰاپناٰالگٰاجرٰاورٰہللاٰکاٰانعامٰہے۔
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ۃٰتوٰصاحِبٰنصابٰپرٰفرضٰہےٰلیکنٰصدقہٰتوٰایکٰغریبٰسےٰغریبٰانسانٰبھیٰاپنیٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ زکو 

ٰمالیٰاورٰجسمانیٰحثیتٰکےٰمطابقٰدےٰسکتاٰہے۔ہللاٰنےٰقرانٰمیںٰفرمایا،

ٰ

اور غصے کو روکتے اور  ںی( خرچ کرتےہںیراہ م ی)اپنا مال ہللا ک ںیم یاور تنگ یجو آسودگ" 

 134/3"  کاروں کو دوست رکھتا ہے کویاور ہللا ن ںیلوگوں کے قصور معاف کرتے ہ

 

" صدقہ دینے میں دیر نہ کرو کیونکہ یہ کسی ْبری آفت کے سامنے نےٰفرمایاٰملسو هيلع هللا ىلصٰہماسےٰپیارےٰنبیٰ

 دیوار بن جاتا ہے" )ترمزی(

 

ۃٰاداٰکرنےٰکاٰقرانٰمیںٰبہتٰمرتبہٰ ۃٰکاٰزکرٰاکثرٰصدقہٰاورٰزکو  زکرٰکیاٰگیاٰہے۔نمازٰکےٰساتھٰزکو 

ۃٰکیٰاہمیتٰکاٰاندازہٰلگایاٰجاٰسکتاٰہے۔ ٰقرانٰمیںٰکیاٰگیاٰہے۔جسٰسےٰٰزکو 

ٰ

رکھو گے، اس کو  جیآگے بھ ےیاپنے ل یرہو۔ اور جو بھالئ تےیاور نماز ادا کرتے رہو اور زکٰوة د" 

 110/2"  رہا ہے کھیکہ ہللا تمہارے سب کاموں کو د ںیہللا کے ہاں پا لو گے۔ کچھ شک نہ

 

ہے جس  یس یمثال اس دانے ک یان )کے مال( ک ںیخرچ کرتے ہ ںیراہ م یجو لوگ اپنا مال ہللا ک" 

سو سو دانے ہوں اور ہللا جس )کے مال( کو چاہتا ہے  ںیبال م کیاور ہر ا ںیاگ ںیسے سات بال

 261/2"  کشائش واال اور سب کچھ جاننے واال ہے یکرتا ہے۔ وہ بڑ ادہیز

 

ۃٰاورٰصدقاتٰکاٰزکرٰہونےٰسےٰیہٰباتٰثابتٰہوٰجاتیٰہ ےٰکہٰیہٰقرانٰاورٰاحادیثٰمیںٰبارٰبارٰزکو 

ۃٰاورٰصدقاتٰکیٰایمانٰکاٰجوہرٰہےٰاورٰمسل مانٰکیٰزندگیٰکاٰاہمٰستونٰہے۔مسلمانٰکیٰبرادریٰزکو 

بدولتٰہیٰپنپتیٰہے۔اسالمٰکاٰنظامٰہرٰمسلمانٰکیٰمالیٰحاالتٰکاٰچیکٰاینڈٰبیلنسٰکرتاٰہےٰتاکہٰانسانیٰ

ہاتھٰمیںٰجمعٰنہٰحقوقٰکیٰخالفٰورذیٰنہٰہو۔وہٰاسٰباتٰکاٰحامیٰہےٰکہٰدولتٰکسیٰایکٰیاٰگروپٰکہٰ

 ہرٰشخصٰکیٰسوسائٹیٰمیںٰبنیادیٰضرورتٰپوریٰہوٰسکے۔ٰہوجائےٰاور

صدقاتٰوٰخیراتٰسےٰنہٰصرفٰسوسائٹیٰکےٰغریبٰلوگوںٰکیٰمددٰہوتیٰہےٰبلکہٰمسلمانٰدینےٰوالےٰ

ۃٰکوٰخکےٰایمانٰمیںٰبھیٰاضافہٰہوتاٰہ رچٰکرنےٰکوٰدولتٰمیںٰاضافےٰے۔اسالمٰمیںٰصدقاتٰاورٰزکو 

ۃٰایکٰمسلمانٰکیٰنظرٰسےٰدیکھاٰجاتاٰہےٰنہٰکہٰدولتٰمی ںٰکمیٰکےٰلحازٰسے۔اورٰصدقاتٰاورٰزکو 
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ۃٰپرٰبہتٰٰہے۔اسالمٰکوٰآخرتٰاورٰہللاٰکےٰسامنےٰجوابدہیٰکوٰبھیٰیادٰدالتی اورٰقرانٰصدقاتٰاورٰزکو 

یٰدیتاٰہےٰجوٰکہٰاکاٰانعامٰاْسٰسےٰکہیںٰزیادہٰہللاٰتعرٰدیتےٰہیںٰاورٰہرٰدینےٰوالےٰشخصٰزیادہٰزو ل 

ٰکیاٰہوتاٰہے۔ٰاْسٰنےٰہللاٰکےٰخاطرٰخرچ

 

زکٰوة اور صدقات کے بارے میں مختلف انداز سے کالم کیا ہللا نے قران میں 

 ہے

٭(ٰجوٰلوگٰہللاٰکیٰراہٰمیںٰخرچٰکرتےٰہیں۔ٰہللاٰنےٰانکوٰمومنوںٰکیٰایکٰخصوصیاتٰمیںٰسےٰکہاٰ

ٰہے۔

ۃٰاورٰصدقاتٰکوٰاپنےٰااْٰ٭(ٰ ٰپرٰفرضٰکرارٰدیاٰہے۔وسٰنےٰزکو 

ۃٰاورٰصدقات٭(ٰ ٰعیدٰہے۔نہٰدینےٰوالوںٰکےٰلیےٰسختٰوٰزکو 

ٰ٭(ٰاْسٰنےٰیہٰبھیٰبتایاٰکہٰکہاں،ٰکتناٰاورٰکیاٰہللاٰکیٰراہٰمیںٰخرچٰکرناٰچاہیئے۔

ۃٰاورٰصدقات٭(ٰ ٰدینےٰوالوںٰکہٰلیئےٰبہترینٰاجرٰکاٰزکرٰکیاٰہے۔ٰزکو 

ۃٰاورٰصدقات٭(ٰیہٰبھیٰبتادیاٰکہٰکیاٰچیزیںٰاْسٰ ٰکےٰاجرکوٰضائعٰکردیتیٰہیں۔ٰزکو 

ٰ

ۃٰاورٰصدقاتٰابٰہمٰکچھٰچیزیںٰقرانٰسےٰہللاٰکےٰاپنےٰکالمٰسےٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ کےٰبارےٰمیںٰزکرٰٰزکو 

ٰکریںٰگے۔

ٰ

 سچے مومن وہ ہیں جو ہللا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں

ٰ

( ںیکاموں م کیسے )ن ںیہے اس م ایاور جو مال ہم نے ان کو د ںی)اور( وہ جو نماز پڑھتے ہ" 

 "ںیخرچ کرتے ہ

پروردگار کے ہاں )بڑے بڑے درجے( اور بخشش اور عزت  ےیاور ان کے ل ںیسچے مومن ہ یہی" 

 3/8۔4"  ہے یروز یک

 

ہے  ایالتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرما مانیپر ا بیجو غ" 

 "ںیسے خرچ کرتے ہ ںیاس م
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 ںیپر( نازل ہوئ غمبروںیتم سے پہلے )پ ںیاور جو کتاب یتم پر نازل ہوئ( ملسو هيلع هللا ىلصاور جو کتاب )اے محمد" 

 3/2۔4"  ںیرکھتے ہ نیقیالتے اور آخرت کا  مانیسب پر ا

 

 " ںیہ ںیتیآ ی( کتاب کیہوئ ی)بھر یحکمت ک ہی" 

 " اور رحمت ہے تیکے لئے ہدا کوکاروںین" 

 2/31۔4"  ںیرکھتے ہ نیقیاور آخرت کا  تےیکرتے اور زکٰوة د یپابند یجو نماز ک" 

 

سے پکارتے  دی)اور( وہ اپنے پروردگار کو خوف اور اُم ںیاُن کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہ" 

 16/32"  ںیسے خرچ کرتے ہ ںیہے اس م ایاور جو )مال( ہم نے اُن کو د

 

اور  رتیجو لوگوں کے لئے بص یکو کتاب د یاُمتوں کے ہالک کرنے کے بعد موسٰ  یاور ہم نے پہل" 

 " ںیپکڑ حتیاور رحمت ہے تاکہ وہ نص تیہدا

تھے اور نہ اس  ںیطرف نہ ی( غرب کیتو تم )طور ک جایطرف حکم بھ یک یاور جب ہم نے موسٰ " 

 " تھے ںیوالوں م کھنےیواقعے کے د

 نیاور نہ تم مد یگذر گئ لیپھر ان پر مدت طو ایک دایاُمتوں کو پ یکے بعد( کئ یہم نے )موسٰ  کنیل" 

 غمبریتو پ یپڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ ہاں ہم ہ ںیتیآ یرہنے والے تھے کہ ان کو ہمار ںیوالوں م

 " والے تھے جنےیبھ

 جایطور کے کنارے تھے بلکہ )تمہارا بھ یکو( آواز د یاور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے )موسٰ " 

 تیہدا یرحمت ہے تاکہ تم اُن لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئ یجانا( تمہارے پروردگار ک

 " ںیپکڑ حتیکرو تاکہ وہ نص تیہدا ایآ ںیکرنے واال نہ

نہ ہو کہ اگر ان )اعمال( کے سبب جو اُن  سایہے کہ( ا جایہم نے تو کو اس لئے بھ غمبریاور )اے پ" 

کہ اے پروردگار تو نے  ںیکہنے لگ ہیو واقع ہو ت بتیمص یان پر کوئ ںیچکے ہ جیکے ہاتھ آگے بھ

والوں  نےال مانیکرنے اور ا یرویپ یک توںیآ یریکہ ہم ت جاینہ بھ وںیک غمبریپ یطرف کوئ یہمار

 " ہوتے ںیم

کو  ی( موسٰ اںی)نشان یسیطرف سے حق آپہنچا تو کہنے لگے کہ ج یپھر جب اُن کے پاس ہمار" 

اُنہوں نے اُن  ںیتھ یگئ یکو د ی( پہلے موسٰ اںیجو )نشان ای۔ کںیمل ںینہ وںیاس کو ک یسیو ںیتھ یمل
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 سبدوسرے کے موافق۔ اور بولے کہ ہم  کیا ںی۔  کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہایک ںیسے کفر نہ

 " ںیسے منکر ہ

کتاب لے آؤ جو ان دونوں )کتابوں( سے بڑھ  یکہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم ہللا کے پاس سے کوئ" 

 " کروں یرویپ یک یاس یبھ ںیہو۔ تاکہ م یالکرنے و تیکر ہدا

۔ ںیکرتے ہ یرویپ یخواہشوں ک یصرف اپن ہیتو جان لو کہ  ںیبات قبول نہ کر یتمہار ہیپھر اگر " 

چلے۔  چھےیخواہش کے پ یکو چھوڑ کر اپن تیہدا یکون گمراہ ہوگا جو ہللا ک ادہیاور اس سے ز

 " تاید ںینہ تیہللا ظالم لوگوں کو ہدا شکیب

 " ںیپکڑ حتیتاکہ نص ںیرہے ہ جتےیبھ ںی( باتیک تیاور ہم پے درپے اُن لوگوں کے پاس )ہدا" 

 " ںیلے آتے ہ مانیوہ اس پر ا یتھ یجن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب د" 

وہ  شکیلے آئے ب مانیکہ ہم اس پر ا ںیجاتا ہے تو کہتے ہ ایاور جب )قرآن( اُن کو پڑھ کر سنا" 

 " ںیطرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکمبردار ہ یہمارے پروردگار ک

کو دور  یکے ساتھ برائ یاور بھالئ ںیصبر کرتے رہے ہ ونکہیجائے گا ک ایان لوگوں کو دگنا بدلہ د" 

 43/28۔54"  ںیسے خرچ کرتے ہ ںیہے اس م ایاور جو )مال( ہم نے اُن کو د ںیکرتے ہ

 

لگے رہتے اور )راہ  ںی( صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت مںیجو )مشکالت م ںیوہ لوگ ہ ہی" 

 17/3"  ںیمانگا کرتے ہ یمعاف یگناہوں ک ںی( خرچ کرتے اور اوقات سحر مںیہللا م

 

( صرف نہ کرو گے ںی)راِہ ہللا م ںیہ زیعز ںیسے جو تمھ ںیم زوںی)مومنو!( جب تک تم ان چ" 

 92/3"  تم صرف کرو گے ہللا اس کو جانتا ہے زیحاصل نہ کر سکو گے اور جو چ یکین یکبھ

 

 ہللا کی راہ میں خرچ کرنے کو ہللا اپنے اْپر قرض کرار دیتا ہے )سبحان ہللا(

ٰ

دے گا۔ اور ہللا  ادہیحصے ز یہے کہ ہللا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئ یکوئ" 

"  طرف لوٹ کر جاؤ گے یک یاسے( کشادہ کرتا ہے۔ اور تم اس یکو تنگ کرتا اور )وہ یروز یہ

245/2  

)اور خلوص  کی( نتی۔ اور ہللا کو )نیبھ ںیاور عورت یمرد بھ ںیکرنے والے ہ راتیجو لوگ خ" 

 18/57"  جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلہ ہے ایان کو دوچند ادا ک ںیہ تےیسے( قرض د
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)سے( قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دوچند دے گا اور  کی( نتیتم ہللا کو )اخالص اور ناگر " 

 17/64"  معاف کردے گا۔ اور ہللا قدر شناس اور بردبار ہے یتمہارے گناہ بھ

 

 بیرات کے قر ی( دو تہائیتمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ )کبھ" 

کرتے ہو۔ اور ہللا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا  ایک امیرات ق ی( تہائیرات اور )کبھ ی( آدھیاور )کبھ

 ی۔ پس جتنا آسانیک یکہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربان ایہے۔ اس نے معلوم ک

اور بعض ہللا  ںیہوتے ہ یبھ ماریبعض ب ںیکرو۔ اس نے جانا کہ تم م ایسے ہوسکے )اتنا( قرآن پڑھ ل

۔ ںیلڑتے ہ ںیراہ م یاور بعض ہللا ک ںیسفر کرتے ہ ںیملک م ںیتالش م یمعاش( ک یعنیکے فضل )

کرو۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکٰوة ادا کرتے رہو اور ہللا کو  ایسے ہوسکے اتنا پڑھ ل یتو جتنا آسان

گے اس کو  جویے آگے بھتم اپنے لئ کیرہو۔ اور جو عمل ن تےیسے( قرض د تی)اور خلوص ن کین

بزرگ تر پاؤ گے۔ اور ہللا سے بخشش مانگتے رہو۔ بےشک ہللا  ںیہللا کے ہاں بہتر اور صلے م

 20/73"  بخشنے واال مہربان ہے

 

 زکٰوة اور صدقات نہ دینے والوں کو سخت سزائیں

 

کو( راہ ہللا  مومنو! )اہل کتاب کے( بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور )ان" 

خرچ  ںیاور اس کو ہللا کے رستے م ںیجمع کرتے ہ ی۔ اور جو لوگ سونا اور چاندںیسے روکتے ہ

 " خبر سنادو یک میکرتے۔ ان کو اس دن عذاب ال ںینہ

 اںیشانیپ ی( کلوںیجائے گا۔ پھر اس سے ان )بخ ای)خوب( گرم ک ںیآگ م یجس دن وہ مال دوزخ ک" 

 ایجمع ک ےیہے جو تم نے اپنے ل یوہ ہی)اور کہا جائے گا( کہ  یگ ںیجائ یداغ ںیٹھیاور پہلو اور پ

 34/9۔35"  تھا سو جو تم جمع کرتے تھے )اب( اس کا مزہ چکھو

 

وہ اس بخل کو  ںیہے بخل کرتے ہ ایجو ہللا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرما ںیجو لوگ مال م" 

بخل کرتے  ںیبلکہ ان کے لئے برا ہے وہ جس مال م( ںی۔ )وہ اچھا نہںیاچھا نہ سمجھ ںیاپنے حق م
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کا  نیڈاال جائے گا۔ اور آسمانوں اور زم ںیگردنوں م یکے دن اس کا طوق بنا کر ان ک امتیق ںیہ

 180/3"  ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہوہللا کو معلوم ہے یوارث ہللا ہ

 

سے  ںیخرچ کرلو کہ تم م شتریسے اس )وقت( سے پ ںیہے اس م ایاور جو )مال( ہم نے تم کو د" 

 یس یپروردگار تو نے مجھے تھوڑ رےیموت آجائے تو )اس وقت( کہنے لگے کہ اے م یک یکس

 " داخل ہوجاتا ںیلوگوں م کیاور ن تایکرل راتیخ ںیتاکہ م ینہ د وںیاور مہلت ک

 

اور جو کچھ تم کرتے ہو ہللا  تاید ںیہے تو ہللا اس کو ہرگز مہلت نہ یموت آجات یک یاور جب کس" 

 10/63۔11"  اس سے خبردار ہے

 

اور جو )مال( ہللا نے ان کو اپنے فضل  ںیبخل سکھائ یاور لوگوں کو بھ ںیبخل کر یجو خود بھ" 

کر  اریاور ہم نے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب ت ںیہے اسے چھپا چھپا کے رکھ ایسے عطا فرما

 37/4"  رکھا ہے

 

کرو بےشک ہللا  یکینہ ڈالو اور ن ںی)مال( خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہالکت م ںیراہ م یاور ہللا ک" 

 195/2"  کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یکین

 

 کتنا اور کیا ہللا کی راہ میں خرچ کیا جائے،کہاں

 

ہے  ہی یکیطرف منہ کرلو بلکہ ن یمغرب کو )قبلہ سمجھ کر ان( ک ایکہ تم مشرق  ںینہ یہی یکین" 

۔ ںیالئ مانیپر ا غمبروںی( کتاب پر اور پیکہ لوگ ہللا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور )ہللا ک

اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے  موںیتیرکھنے کے رشتہ داروں اور  زیاور مال باوجود عز

۔ اور جب ںیزکٰوة داور  ںی( اور نماز پڑھںی)خرچ کر ںیاور گردنوں )کے چھڑانے( م ںیوالوں کو د

اور )معرکہ( کارزار کے وقت ثابت قدم  ںیم فیاور تکل ی۔ اور سختںیتو اس کو پورا کر ںیعہد کرل

 177/2"  ںیوالے ہ نےجو )ہللا سے( ڈر ںیہ یہیاور  ںی( سچے ہںیم مانیجو )ا ںیلوگ ہ یہی۔ ںیرہ
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۔ کہہ دو ںیکا مال خرچ کر ( کس طرحںیراہ م یکہ )ہللا ک ںیلوگ تم سے پوچھتے ہ( ملسو هيلع هللا ىلص)اے محمد" 

( ماں باپ یعنی( جو مال خرچ کرنا چاہو وہ )درجہ بدرجہ اہل استحقاق کنیکہ )جو چاہو خرچ کرو ل

 رکو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو )سب کو دو( او موںیتیکے رشتے داروں کو اور  بیاور قر

 215/2"  تم کرو گے ہللا اس کو جانتا ہے یجو بھالئ

 

نقصان  ںی۔ کہہ دو کہ ان مںیکرتے ہ افتی( لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم درغمبری)اے پ" 

 ںیہ ادہیز ںیمگر ان کے نقصان فائدوں سے کہ ںیہ یاور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھ ںیبڑے ہ

۔ کہہ دو کہ جو ضرورت ںی( کون سا مال خرچ کرںیراہ م یکہ )ہللا ک ںیتم سے پوچھتے ہ یبھ ہیاور 

"  فرماتا ہے تاکہ تم سوچو انیہو۔ اس طرح ہللا تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کر ب دہایز سے

219/2 

 

اور  تایمخلوق ہے کہ( جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت د بیمگر انسان )عج" 

 " یپروردگار نے مجھے عزت بخش رےینعمت بخشتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ )آہا(  م

 رےیہے تو کہتا ہے کہ )ہائے( م تایتنگ کر د یطرح( آزماتا ہے کہ اس پر روز ی)دوسراور جب " 

 " ایک لیپروردگار نے مجھے ذل

 " کرتے ںیخاطر نہ یک میتیبلکہ تم لوگ  ںینہ" 

 " ہو تےید بیترغ یکو کھانا کھالنے ک نیاور نہ مسک" 

 " کر کھا جاتے ہو ٹیکے مال سم راثیاور م" 

 15/89۔20"  رکھتے ہو زیعز یہ اور مال کو بہت" 

 

 "  ئےیدکھا د یو شر کے( دونوں رستے بھ ری( اور اس کو )خںید یبھ ںیزیچ ہی)" 

 "  پر سے ہو کر نہ گزرا یمگر وہ گھاٹ" 

 " ہے؟ ایک یسمجھے کہ گھاٹ ایاور تم ک" 

 " ( گردن کا چھڑانای)ک یکس" 

 " بھوک کے دن کھانا کھالنا ای" 

 " رشتہ دار کو میتی" 

 " خاکسار کو ریفق ای" 
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اور )لوگوں پر( شفقت  حتینص یالئے اور صبر ک مانی)داخل( ہو جو ا یبھ ںیپھر ان لوگوں م" 

 " کرتے رہے تیوص یکرنے ک

 " ںیلوگ صاحب سعادت ہ یہی" 

 " ںیکو نہ مانا وہ بدبخت ہ توںیآ یاور  جنہوں نے ہمار" 

 10/90۔20"  گے ںیجائ ئےیبند کر د ںیلوگ آگ م ہی" 

 

 " جو )روِز( جزا کو جھٹالتا ہے؟ کھایبھال تم نے اس شخص کو د" 

 " ہے تایکو دھکے د میتی)بدبخت( ہے، جو  یوہ ہی" 

 1/107۔3"  تاید ںینہ بی) لوگوں کو( ترغےیکو کھانا کھالنے کے ل ریاور فق" 

 

صدقات کا حق ہے اور ان ( تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان راتیزکٰوة وخ یعنیصدقات )" 

اور قرضداروں )کے قرض  ںیقلوب منظور ہے اور غالموں کے آزاد کرانے م فیتال یلوگوں کا جن ک

 ہی ئےیمال خرچ کرنا چاہ ہی ی)بھ ںیمدد( م یاور مسافروں )ک ںیراہ م ی( اور ہللا کںیادا کرنے م

 60/9"  اور ہللا جاننے واال )اور( حکمت واال ہے ںیگئے ہ ئےیطرف سے مقرر کر د یحقوق( ہللا ک

 

 

 

 

 

 

 کرنے والوں کا انعامہللا کی راہ میں خرچ 

 

رہے ان کو ان کے  تےیعمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکٰوة د کیالئے اور ن مانیجو لوگ ا" 

کے دن( ان کو نہ کچھ خوف ہوا اور نہ وہ غمناک ہوں  امتیکاموں کا صلہ ہللا کے ہاں ملے گا اور )ق

 277/2"  گے
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اہل حاجت کو تو وہ  یدو اور دو بھ دہیخوب ہے اور اگر پوش یظاہر دو تو وہ بھ راتیاگر تم خ" 

دور کردے گا۔ اور ہللا کو تمہارے سب  ی( تمہارے گناہوں کو بھنایخوب تر ہے اور )اس طرح کا د

 271/2"  خبر ہے یکاموں ک

 

ان کا صلہ  ںی( خرچ کرتے رہتے ہںیاور ظاہر )راہ ہللا م دہیجو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوش" 

 274/2"  طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم یکے دن( نہ کس امتیپروردگار کے پاس ہے اور ان کو )ق

 

اور غصے کو روکتے اور  ںی( خرچ کرتےہںیراہ م ی)اپنا مال ہللا ک ںیم یاور تنگ یجو آسودگ" 

 134/3"  کاروں کو دوست رکھتا ہے کویاور ہللا ن ںیلوگوں کے قصور معاف کرتے ہ

 

کرو اور اس کے  یرویپ یہے اس ک ی)لوگو( جو )کتاب( تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں نازل ہوئ" 

 "  قبول کرتے ہو حتینص ینہ کرو )اور( تم کم ہ یرویپ یک قوںیسوا اور رف

تو رات کو( آتا تھا جبکہ وہ  ایجن پر ہمارا عذاب ) ںیکہ ہم نے تباہ کر ڈال ںیہ اںیبست یہ یکتن اور" 

 3/7۔4"  دوپہر کو آرام( کرتے تھے یعنی) لولہی)دن کو( جب وہ ق ایسوتے تھے 

 

 کھتےی)مبتال( د ںیم یگمراہ حیصر ںیسردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہ ںیقوم م یتو جو ان ک" 

 60/7" ںیہ

 

 ےی)اور اس کے( عوض ان کے ل ںیہ ےیل دیاور ان کے مال خر ںیجان یہللا نے مومنوں سے ان ک" 

 ںیجاتے ہ یاور مارے بھ ںیہ یتو مارتے بھ ںیلڑتے ہ ںیراہ م یلوگ ہللا ک ہی( ہے۔ یک اریبہشت )ت

ہللا  ورسچا وعدہ ہے۔ جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے ا ںیاور قرآن م لیتورات اور انج ہی۔ ںیہ یبھ

ہے اس سے خوش رہو۔  ایوعدہ پورا کرنے واال کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے ک ادہیسے ز

 111/9"  ہے یابیکام یبڑ یہیاور 

 

 

رہو۔ جو لوگ رضائے ہللا کے طالب  تےیتو اہِل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق د" 

 38/30"  ںیلوگ نجات حاصل کرنے والے ہ یہیبہتر ہے۔ اور  ںیاُن کے حق م ہی ںیہ
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ہے اس  ایاور جو کچھ ہم نے ان کو د ںیکرتے ہ یپابند یکتاب پڑھتے اور نماز ک یجو لوگ ہللا ک" 

تباہ  یجو کبھ ںیہ دواریوہ اس تجارت )کے فائدے( کے ام ںیاور ظاہر خرچ کرتے ہ دہیسے پوش ںیم

 29/35"  یہوگ ںینہ

 

 اور صدقات کے اجر کو ضائع کردیتی ہیں کیا کیا چیزیں زکٰوة 

 

طرح برباد نہ  یسے اس شخص ک نےید ذای(احسان رکھنے اور اراتیمومنو! اپنے صدقات )وخ" 

رکھتا۔  ںینہ مانی۔ جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اور ہللا اور روز آخرت پر انایکرد

ہو اور اس پر زور کا  یپڑ یمٹ یس یہے جس پر تھوڑ یس یمثال اس چٹان ک یتو اس )کے مال( ک

صلہ حاصل  ی( لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھاکاری)ر ہیطرح(  یبرس کر اسے صاف کر ڈالے۔ )اس نہیم

 264/2" کرتا اید ںینہ تیناشکروں کو ہدا سےیگے۔ اور ہللا ا ںیکرسک ںینہ

 

پر(  یپھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا )کس ںیصرف کرتے ہ ںیاپنا مال ہللا کے رستے مجو لوگ " 

( اری۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس )تںیہ تےید فیکو( تکل یاور نہ )کس ںیاحسان رکھتے ہ

 262/2"  ہوں گے نیکے روز( نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگ امتیہے۔ اور )ق

اور )اس  ینیجائے اس سے تو نرم بات کہہ د ید ذایوالے کو( ا نےیکے بعد )ل نےید راتیجس خ" 

 263/2"  سے( درگزر کرنا بہتر ہے اور ہللا بےپروا اور بردبار ہے یبے ادب یک

 

ۃٰٰاورٰصدقاتسےٰملسو هيلع هللا ىلصٰاسٰکےٰعالوہٰبہتٰسیٰاحادیثٰہمارےٰپیارےٰنبیٰمحمدٰ کےٰبارےٰمیںٰٰزکو 

حیحٰمسلمٰکیٰہےٰکہٰمرنےٰکےٰبعدٰمسلمانٰانسانٰمشہورٰحدیثٰص۔ٰاسٰمیںٰسےٰایکٰبہتٰمرویٰہیں

ٰچیزوںٰکےٰاسٰمیںٰسےٰایکٰصدقہٰجاریہٰہے۔3ٰکےٰنیکٰاعمالٰکاٰاجرٰختمٰہوٰجاتاٰہےٰسوائےٰ

صدقہٰجاریہٰمیںٰمسجدٰکیٰتعمیر،ٰمدرسہ،ٰپانیٰکاٰکنوہ،ٰاسپتال،ٰیتیمٰکیٰپرورشٰدغیرہٰوغیرہٰسبٰ

ٰ(یاٰبرادریٰکوٰٰمستقلٰفائدہٰپہنچاتیٰرہےزٰجوٰسوسائٹیٰشاملٰہیں۔)عامٰطورٰپرٰکوئیٰبھیٰچی
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ٰ

ٰ

 چند غور طلب باتیں

 

۔ٰجبٰبھیٰقرانٰمیںٰہللاٰاپنیٰراہٰمیںٰخرچٰکرنےٰکوٰکہتاٰہےٰتوٰپہلےٰبتادیتاٰہےٰکہٰجوٰکچھٰہمٰنے1ٰ

نہیںٰتمٰکوٰدیاٰاسٰمیںٰسےٰہللاٰکیٰراہٰمیںٰخرچٰکرو۔ٰاسطرحٰیہٰبتادیتاٰہےٰکہٰتمہاریٰملکیتٰیاٰدولتٰ

نٰاورٰرحیمٰہےٰ ہےٰاسلیئےٰتمٰاسٰپرٰخرچٰکرکےٰتمٰکسیٰپرٰاحسانٰنہیںٰکررہےٰہو۔ٰبلکہٰوہٰاتناٰرحم 

کہٰدولتٰبھیٰاْسکیٰاورٰاگرٰتمٰاْسکیٰدولتٰمیںٰسےٰخرچٰکروٰگےٰتوٰوہٰپھرٰبھیٰتمٰکوٰاجرٰدیگا۔ٰ

رٰہمٰکوٰواپسٰکردیگا۔ٰئیٰگناہٰبڑھاککبھیٰوہٰاسٰخرچٰکوٰاپنےٰاوپرٰاْدھارٰقرارٰدیتاٰہےٰکہٰوہٰاسکوٰک

ٰ)سبحانٰہللا(

ٰ

یٰقرانٰمیںٰفرماتاٰہےٰکہٰ"ٰاےٰایمانٰوالوںٰاسالمٰمیںٰپورےٰپورےٰداخلٰہوجاؤٰاورٰشیطانٰٰ-2 ہللاٰتعال 

(۔ٰاسکاٰمطلبٰہے210ٰبقراٰآیتٰنمبرٰٰسورۃٰٰکےٰنقِشٰقدمٰپرٰمتٰچلوٰوہٰتمہاراْٰکھالٰدشمنٰہے"ٰ)قران

حکاماتٰکوٰمانوٰاورٰعملٰکروٰنہٰکہٰاپنےٰمطلبٰاورٰفائدہٰیاٰکےٰتمامٰاملسو هيلع هللا ىلصٰکہٰہللاٰاورٰاسٰکےٰرسولٰ

Pick or chooseٰآرامٰکےْٰحکمٰکوٰمانوٰباقیٰکوٰچھوڑٰدو۔ٰیعنیٰہمٰہللاٰکیٰعبادتٰیاٰاحکاماتٰمیںٰ

نہیںٰکرسکتے۔ٰیہٰایکٰتلخٰحقیقتٰہےٰکہٰہمارےٰمعاشرےٰمیںٰیہٰایکٰعامٰباتٰہےٰکہٰٰہمٰکچھٰ

ۃٰٰاورٰصدقاترتےٰہیںٰاورٰکچھٰکوٰخاصٰطورٰپرٰعبادتوںٰکوٰمکملٰطورٰپرٰاداٰک ،ٰوراثتٰجہاںٰٰزکو 

پرٰدولتٰخرچٰکرنےٰکاٰمسئلہٰآتاٰہےٰاسپرٰعملٰکرنےٰسےْٰگریزٰکرتےٰہیں۔ٰہمٰپانچٰوقتٰنمازٰپرھیںٰ

ۃٰٰاورٰصدقاتٰگے،ٰرمضانٰکےٰروزےٰرکھیںٰگے،ٰحجٰاورٰعمرہٰکریںٰگےٰمگرٰجہاں کاٰمسئلہٰٰزکو 

آتاٰہےٰٰجہاںٰجیبٰسےٰپیسےٰنکالنےٰپڑتےٰہیںٰوہاںٰدوسریٰطرفٰدیکھنےٰلگتےٰہیں۔ٰہمٰنےٰاْپرٰ

ۃٰٰاورٰصدقاتاجرٰاورٰسزاٰکتنیٰسختٰہے۔ٰٰقرانٰکیٰآیاتٰمیںٰدیکھٰلیاٰکہ دینےٰوالوںٰیاٰنہٰدینےٰٰزکو 

ٰوالوںٰکی۔

ٰ

العباد۔ٰاسالمیٰعلماٰکہتےٰہیںٰکہٰحقوقٰہللاٰ۔ٰہرٰانسانٰپرٰدوٰحقوقٰہوتےٰہیں،ٰحقوقٰہللاٰاورٰحقوق3ٰ

میںٰسبٰسےٰٰپہلیٰچیزٰنمازٰہے۔اورٰحقوقٰالعبادٰمیںٰسبٰسےٰپہلیٰچیزٰہمارےٰمعاشرےٰہمارےٰ

یٰ خاندانٰکےٰلوگوںٰعزیزٰوٰقاربٰاورٰتمامٰمسلمانٰبھائیوںٰکیٰمالیٰمشکالتٰکوٰحلٰکرناٰہے۔ٰہللاٰتعال 
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ن لیکنٰٰاورٰرحیمٰہے(ٰکہٰوہٰحقوقٰہللاٰکوٰمعافٰکردےٰسےٰیہٰامیدٰکیٰجاسکتیٰٰ)کیونکہٰوہٰرحم 

ٰکوئیٰانسانٰقیامتٰکےٰدنٰاپنےٰحقٰ)حقوقٰالعباد(ٰٰکوٰنہیںٰمعافٰکرےٰگا۔

ٰ

ۃٰٰکیٰوفاتٰکےٰبعدٰٰمنکرینٰٰملسو هيلع هللا ىلصٰحضرتٰابوٰبکرٰنےٰحضورٰٰ-4 سےٰجہادٰکیاٰتھا۔ٰاسٰسےٰزکو 

ۃٰٰاندازہٰہوٰجاناٰچاہئیےٰکہٰصحابہٰکیٰنظرٰمیںٰ ٰاہمیتٰتھی۔کیٰکیاٰزکو 

ٰ

ۃٰٰصحیحٰطرحٰ نوٹ: ۃٰٰکیٰرقمٰکتنیٰہو)حسابٰکتابٰوغیرہ(ٰاورٰکنٰکنٰچیزوںٰپرٰزکو  واجبٰزکو 

اورٰصاحبٰنصابٰکیاٰہےٰوغیرہٰکےٰلئےٰکسیٰمستندٰعالمٰسےٰرجوحٰکریں۔ٰیہٰبہتٰہیٰسنگینٰاورٰ

 حساسٰمعاملہٰہے۔


