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የዘካህ ህግጋት 
አጭር ማብራርያ 

           በኢሌያስ አህመዴ 

 የስርወ-ቃለ ቋንቋዊ ትርጉም፦ 
"መብዛት"፣ "ማዯግ"፣ "መጨመር" 
እንዱሁም "ማወዯስ"ና "(ከጉዴፇት) 
ማጥራት"ን የሚያመሇክት ነው። 

የዘካህ ሸሪዓዊ መሌእክት ዯግሞ፦ በየተወሰኑ ጊዜያት ከተወሰኑ የንብረት 

ዓይነቶች ተቆንጥሮ ሇተወሰኑ የሕብረተሰብ ክፍልች በግዳታነት የሚሰጥ 

የተገዯበ ወጪ ነው። 

የዘካህ ዴንጋጌ እንዯላልቹ መሇኮታዊ ህግጋት ሁለ ከአምሌኮ ዘርፍነቱ 

ባሻገር ዴንቅ፣ ብርቅና ፅዴቅ ጥበቦችንና ዓሊማዎችን ያነገበ ነው። ሰዎች 

ሉረዶቸው ከሚችሎቸው ግሇሰባዊና ማሕበራዊ ጥቅሞቹና የመፍትሄነት 

ገፅታዎቹ መካከሌ፦ 

1. ሇችግረኞች መረጃ መሆኑ፣ 

2. ሇዴሆች መቋቋሚያ መሆኑ፣ 

ዘካህ 
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3. በእምነት ሊይ የተመሠረተ የወዲጅነትና የወንዴማማችነት ትስስርን 

ማጥበቁ፣  

4. ስብዕናን ከስስትና ከንፈግነት ማፅዲቱ፣ 

5. ዴሆች ሇሀብታሞች ያሊቸውን ምሌከታ ከምቀኝነት ማጥራቱ 

6. በዴህነት ምክንያት የሚፇጸሙ ወንጀልችን መገዯቡ 

7. ከገንዘብ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ጥቅሌ ኢስሊማዊ ጉዲዮችን       

   ሇማቀሊጠፍ ምክንያት መሆኑና፣  

8. የንብረት በረከት ማስከተለ  ጥቂቶቹ ናቸው። 

በኢስሊም ያሇው ዯረጃና ብይን 

     ዘካህ ኢስሊም ከተገነባባቸው አምስቱ መሠረቶች 3ኛው ሲሆን 

ሇዘካህ በቂ የሆነ ገንዘብ ያሇው ማንኛውም ሙስሉም በግዳታነት ዘካህ 

ማውጣት እንዲሇበት በሙስሉሞች መካከሌ በጥቅለ ያሇምንም ውዝግብ 

የተረጋገጠ እውነታ ነው። ይህንን የሚያስገነዝቡት ቁርአናዊና ሀዱሳዊ 

አስተምህሮቶች በርካታ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ፦ 

[110: البقرة]  اللََّ  ةَ َوَأِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا  ◄
                                             

►            «ሰሊትንም አቋቁሙ፤ ዘካህንም ስጡ!» 

[11:التوبة]   فَِإْ َواُاُ ْ  ِف  اللِّد ِي َ اللََّ  ةَ فَِإْن تَ بُوا َوَأقَ ُموا الصَََّلَة َوآتَ ُوا  ◄
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►«(ተፀፅትው) ከተመሇሱ ሰሊትንም ካቋቋሙ ዘካህንም ከሰጡ የእምነት 

ወንድሞቻችሁ ናቸው።» 

ُهَما- َعْن اْبِن ُعَمَر   ◄ ْ ََلُ  َ َ   َ ْم ٍس » :ه  َاَا َرُسوُا اللَِّو :  َااَ -َرِضَي اللَُّو َعن ْ  :بُِ َ  اْاِ

ا َ ُ وُو ال َّ ِ   َوَصْوِ  ، َواْلَ  ِّد ، َوِ  َي ِا اللََّ  ةِ ،الصَََّلةِ   َوِ قَ  ِ ،َ َ  َاِة َأْن َ  ِ َلَ  ِ  َّ ال َُّ  َوَأنَّ ُمَ مَّلًد

 .متفق عليو « ََمَ  نَ 

►ዓብዱሊህ' ብኑ ዑመር የአሊህ መሌዕክተኛ  እንዲህ ብሇዋሌ አለ፦  

« ኢስሊም በአምስት ነገሮች ሊይ ተገነባ፦ ከአሊህ በቀር አምሊክ እንደላሇና 

ሙሐመድም የአሊህ መሌዕክተኛ መሆናቸውን መመስከር፣ ሰሊትን ማቋቋም፣ ዘካን 

መስጠት፣ ሐጅ ማድረግና ረመዳንን መፆም»(1)    

ዘካን ወጪ የማያዯርግ ባሇሀብቶች ሁሇት ዓይነት ናቸው:- 

1ኛው ዓይነት፦ የዘካህን ግዳታነት ከማስተባበሌ ወይም ከኩራትና ከትዕቢት 

በመነጨ እምቢተኝነት የተነሳ የሚነፍግ ነው፤ ይህ ዓይነቱ ከኢስሊም 

ምንም ዴርሻ የላሇው ከሀዱ ስሇመሆኑ ጥርጥር የሇም። 

2ኛው ዯግሞ፦ ግዳታነቱን ሳያስተባብሌ በስስት ወይም በመዘናጋት የተነሳ 

የሚነፍግ ሲሆን ሇእንዱህ ዓይነቱ የሚሰጠውን ብይን አስመሌክቶ የኢስሊም 

ሉቃውንት ሁሇት አመሇካከቶች አሎቸው፤ 

ጥቂቶቹ ይኸኛው እንዯመጀመሪያው ከሀዱ መሆኑን ሲናገሩ ብዙሃኑ ግን 

ወንጅለ ከባዴ ቢሆንም ከኢስሊም የሚያስወጣው የክህዯት ዯረጃ 

                                         
(1)  አሌ-ቡኻሪ (8)፣ ሙስሉም (16) 
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አይዯርስም ይሊለ። መሌዕክተኛው ዘካህን የነፇገ በፍርደ ቀን 

የሚያጋጥመውን ቅጣት በጠቀሱ ጊዜ፦ 

   رواه مسلم«! و م   ل  ال   ،  م   ل  الج ة؛فُيرى  بيَ  ..»      ◄

►«...ከዚያም መንገዱን ይመሇከታሌ (ይጠቆማሌ)፤ ወይ ወደ ጀነት ወይም 

ወደ እሳት!»(1) ማሇታቸው የአብዛኛውን አቋም ይዯግፊሌ። 

ዘካህ ግዳታ የሚሆንባቸው መስፇርቶች 

የሚከተለት መሥፇርቶች በሙለ ካሌተሟለ በስተቀር ዘካህ ማውጣት 

ግዳታ አይሆንም፤ 

1. ሙስሉም መሆን ፦ ሙስሉም ያሌሆነ ሰው ከዘካህ በፉት ሉያሟሊቸው 

የሚገባ መሠረታዊ ቅዴመ ሁኔታዎች ስሊለ ዘካህ መስጠት እንዯሙስሉም 

ግዳታ ይሆንበታሌ አይባሌም። ነገር ግን ሙስሉም ባሇመሆኑና ዘካህን 

ጨምሮ ላልች ኢስሊማዊ ግዳታዎችን ባሇመወጣቱ፣ እንዱሁም በዝርዝር 

ጥፊቶቹ መንሰኤነት የወዱያኛው ዓሇም ቅጣት እንዯሚነባበርበት 

የሚጠቁሙ ቁርአናዊ መረጃዎች አለ። 

2. ከባርነት ነፃ መሆን ፦ ባሪያም በእጁ ያሇው ገንዘብም የኣሳዲሪው 

ንብረት ናቸውና ዘካህ የማውጣቱ ሃሊፉነት ልላውን ሳይሆን አሇቃውን 

የተመሇከተ ይሆናሌ። 

                                         
(1)  ሙስሉም (987) 
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3. ሙለ ባሇቤትነት ፦ እንዯ «ወቅፍ» ያሇ ውስን ባሇቤት የላሇው 

ንብረት ሊይ ዘካህ አይዯነገግም። በውሌ ባሌተረጋገጠ ባሇቤትነት ሊይ ያሇው 

ፍርዴም ተመሳሳይ ነው። 

4. ንብረቱ «ኒሷብ» (ዘካህ ግዳታ የሚሆንበት አነስተኛው መጠን) 

መዴርሱ፦ ይህ መጠን እንዯንብረቱ አይነት ሉሇያይ ይችሊሌ። 

5. ንብረቱ በባሇቤቱ ይዞታ ስር ከ«ኒሷብ» ሳይጎዴሌ በጨረቃ አቆጣጠር 

አንዴ ዓመት መቆየቱ ፦ ሆኖም ይህ መሥፇርት ተፇፃሚ የማይሆንባቸው 

ሦስት ነገሮች አለ፦ 

አንዯኛው፦ አዝርዕትና ብቅልች - የዘካ ጊዜያቸው የአዝመራ ወቅት 

ነውና። 

ሁሇተኛው፦ ቅዴሚያ ከነበሩ ግመልች፣ ከብቶች ወይም በጎችና 

ፍየልች የተወሇደ አዲዱስ ግሌገልች፤ 

ሦስተኛው፦ የንግዴ ትርፍ፤ 

እነዚህ ሦስት የንብረት ዓይነቶች ዓመት ባይሞሊቸውም ላልች 

መስፇርቶች ከተሟለ የዘካህ ግዳታ ይመሇከታቸዋሌ። 

► ከእነዚህ መስፇርቶች ጋር ሇአቅመ አዲም መዴረስና የአእምሮ ጤናማነት 

ያሌተጠቀሰበት ምክንያት ፦ ህፃን ሌጆች ወይም አእምሮአቸው የታወከ ግሇሰቦች 

ምንም እንኳን ሸሪዓዊ ግዳታዎች በቀጥታ ባይመሇከቷቸውም ንብረታቸው ግን 

«ኒሷብ» እስከዯረሰ ዴረስ በንብረትነቱ ብቻ ዘካህ ሉወጣሇት ስሇሚገባ ነው፤ 
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የዘካህ ግዳታነት ከንብረቱ እንጂ ከባሇንብረቱ ጋር ተያያዥነት የሇውምና። ይህ 

የብዙሀኑ ሉቃውንት አቋም ሲሆን ይህንንም የሚጠቁሙ ንግግሮች ከተሇያዩ 

ሰሃቦች ተዘግበዋሌ። 

የዘካህ ንብረቶች  

(ዘካህ ግዳታ የሚሆንባቸው ንብረቶች) 

ዘካህ ግዳታ የሚሆነው በጥቅለ በአራት የንብረት አይነቶች ሊይ ነው፤ 

እነሱም ፦ 

- የሚራቡ ግመልች፣(የቀንዴ) ከብቶች፣ በጎችና ፍየልች፤ 

- የእርሻ አዝርእትና ሰብልች፤ 

- የዋጋ ተመን የሆኑ ንብረቶች ማሇትም ወርቅና ብር (silver) 

እንዱሁም የዘመናችን የገንዘብ ኖቶች፤ 

- ሇሽያጭ የቀረበ ማንኛውም ሸቀጥና ዕቃ ተመን፤ 
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ዝርዝሩን እነሆ! 

1- የሚራቡ ግመልች፣ የቀንዴ ከብቶች፣ በጎችና ፍየልች 

ከነኚህ እንስሶች ዘካህን መስጠት ግዳታ የሚሆነው በፉት ከተጠቀሱት 

ጥቅሌ የዘካህ መስፇርቶች ጋር ላልች ቅዴመ ሁኔታዎች ሲጨመሩ ነው፤ 

እነሱም፦  

1ኛ- አመቱን ሙለ ወይም የአመቱን አብዛኛውን ክፍሌ መብሊቸው በግጦሽ 

ስምሪት ሊይ የተመሠረተ መሆኑ ነው። ስሇሆነም በአብዛኛው የአመቱ ክፍሌ 

በባሇንብረቱ ወጪ የሚዘጋጅ የመኖ ቀሇብ የሚመገቡ ከሆነ የዘካህ ግዳታ 

አይመሇከታቸውም ማሇት ነው። 

2ኛ- እንስሶቹ ሇርባታ፣ ሇወተት ወይም ሇማዯሇብ ዕቅዴ የተያዙ 

መሆናቸው ነው። እናም በዋነኛነት ሇሥራ የታሰቡ ከሆነ ዘካህ ማውጣት 

የግዴ አይሌም ማሇት ነው። እንዯምሳላ፦ አንዴ ግሇሰብ ሇሸክም ሥራ 

የሚያከራያቸው ግመልች ወይም ሇእርሻ የሚያጠምዲቸው በሬዎች ቢኖሩት 

ቁጥራቸው ቢበዛ እንኳ ከነርሱ ዘካህ ማውጣቱ ግዳታ አይሆንም። ሇሽያጭ 

የተዘጋጁ ከሆነ ዯግሞ የዘካ አወጣጥ መስፇርቱና ህጉ ወዯፉት 

እንዯሚገሇፀው ሇየት ይሊሌ። 

3ኛ- እንስሶቹ በሸሪዓ የተገዯበሊቸውን «ኒሳብ» (ዘካህ ግዳታ የሚሆንበት 

አነስተኛ ቁጥር) የዯረሱ ሉሆኑ ይገባሌ። ይህም እንዯ እንስሳው ዓይነት 

የሚሇያይ ሲሆን ዝርዝሩን ቀጥል ባለት ሰንጠረዦች ማስተዋሌ ይቻሊሌ። 
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የግመሌ ዘካህ አወጣጥ 

 የርቢ ግመልቹ ብዛት ሇዘካህ የሚወጣው 

ከ እስከ ዓይነት ብዛት 

1 4 - 0 

5 9 በግ ወይም ፍየሌ 1 

10 14 በጎች ወይም ፍየልች 2 

15 19 በጎች ወይም ፍየልች 3 

20 24 በጎች ወይም ፍየልች 4 

25 35 አንዴ አመት የሞሊት 

ሴት ግመሌ(1) 

1 

36 45 ሁሇት አመት የሞሊት 

ሴት ግመሌ 

1 

46 60 ሦስት አመት የሞሊት 

ሴት ግመሌ 

1 

                                         
(1)   እዚህ ሊይ ባሇአንድ አመት ሴት ግመሌ ሳይኖረው ባሇሁሇት አመት ወንድ ያሇው ያንኑ 
መስጠት ይችሊሌ። 



 (اثيوبيا) أديس أبابا –               مركز ابن مسعود اإلسالمي www.nesiha.org إلياس أحمد                      –رسالة في أحكام الزكاة باألمهرية 

9 
 

61 75 አራት አመት የሞሊት 

ሴት ግመሌ 

1 

76 90 ሁሇት አመት የሞሊቸው 

ሴት ግመልች 

2 

91 120 ሦስት አመት የሞሊቸው 

ሴት ግመልች 

2 

 

 ከ120 በሊይ ያሇው ሇእያንዲንደ 40 ግመሌ ሁሇት አመት የሞሊት 

ሴት ግመሌ፤ ሇእያንዲንደ 50  ግመሌ ዯግሞ ሦስት አመት የሞሊት ሴት 

ግመሌ ይከፍሊሌ።    

ሇምሳላ፦  

 130 ግመልች ያለት ሰው፦  

130  = 40     +     40      +     50    

     

= 

 

ይህ እስከ 139 አይቀየርም!  

 

አንዴ የሁሇት 

አመት ሴት 

ግመሌ 

+ አንዴ የሁሇት 

አመት ሴት 

ግመሌ 

+ አንዴ የሦስት 

አመት ሴት 

ግመሌ 
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 140 ግመልች ያሇው ሰው፦ 

140  =  50    +     50      +    40 

 

= 

 

ይህም እስከ 149  ዴረስ አይቀየርም! 

 200 ግመልች ያለት፦  

200  =  50  x  4  =  አራት ባሇ ሶስት ዓመት ሴት ግመልች 

      = 40  x  5 =  አምስት ባሇ ሁሇት ዓመት ሴት ግመልች 

ስሇዚህ ከሁሇቱ መንገድች በመረጠው ዘካህ ያወጣሌ ማሇት ነው።  

 ከተገዯቡት የዕዴሜ ዯረጃዎች ያነሰ ወይም የበሇጠ ብቻ ያሇው ባሇ 

ግመሌ በእያንዲንደ የአመት ሌዩነት ሁሇት በጎች ወይም ፍየልችን አሉያም 

20 ዱርሃም ይከፍሊሌ ወይም ይቀበሊሌ።(1)  

 

 

 
                                         

(1)  20 ዱርሃም ወዯ 59.5  ግራም የሚመዝን ብር (silver) ነው። 

 

አንዴ የሦስት 

አመት ሴት 

ግመሌ 

+ አንዴ የሦስት 

አመት ሴት 

ግመሌ 

+ አንዴ የሁሇት 

አመት ሴት 

ግመሌ 



 (اثيوبيا) أديس أبابا –               مركز ابن مسعود اإلسالمي www.nesiha.org إلياس أحمد                      –رسالة في أحكام الزكاة باألمهرية 

11 
 

 

 

የቀንዴ ከብት (የሊምና የበሬ) ዘካህ አወጣጥ 

ሇእያንዲንደ 30 ከብት አንዴ አመት የሞሊው/ት አንዴ ወንዴ ወይም ሴት 

ጥጃ ሇእያንዲንደ አርባ ዯግሞ ሁሇት አመት የሞሊት ሴት ከብት ያወጣሌ። 

 

የርቢ ከብቶቹ 

ብዛት 

ሇዘካህ የሚወጣው 

ከ እስከ ዓይነት ብዛት 

1 29 - 0 

30 39 አመት የሞሊው/ት ጥጃ 1 

40 59 ሁሇት አመት የሞሊት 

ጊዯር 

1 

60 69 አመት የሞሊቸው ጥጆች 2 

70 79 አንዴ ባሇ አንዴ አመት 

ጥጃና አንዴ ባሇ 

ሁሇት አመት ጊዯር   

2 

 

በዚህ መሌኩ ይቀጥሊሌ፤ 
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ሇምሣላ፦  

 80 ከብቶች ያሇው ሰው፦   

80  =    40    +     40 

  = ባሇ ሁሇት አመት ጊዯር  + አንዴ ባሇሁሇት አመት ጊዯር 

  = 2 ባሇ ሁሇት አመት 

እስከ 89  አይቀየርም! 

 90  ያሇው ሰው:- 

90  = 3 x 30 =  3 ባሇ አንዴ አመት ጥጆች 

እስከ 99 አይቀየርም! 

 መቶ ያሇው ሰው:- 

100  =  40    +    30     +    30 

 

= 

 

 

 

 

 

አንዴ የሁሇት 

አመት ጊዯር 
+ ባሇአንዴ 

አመት ጥጃ  
+ ባሇአንዴ 

አመት ጥጃ 
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የበግና የፍየሌ ዘካህ አወጣጥ 

 

 

ከዚህ በኋሊ ሊሇው ቁጥር በ100 በጎች/ፍየልች ሂሳብ አንዴ በግ/ፍየሌ 

ይወጣሌ። ሇምሣላ፦ 

 400 በግ ያሇው ሰው 4 በግ/ፍየሌ ያወጣሌ። 

ይህ እስከ 499 አይቀየርም! 

 500 ያሇው አምስት ያወጣሌ። 

 ሇዘካህ ወጪ የሚዯረጉት በጎች ቢያንስ 6 ወር ፤ ፍየልቹ ዯግሞ 

አመት የሞሊቸው ሉሆኑ እንዴሚገባ በርካታ ዑሇማዎች የሚናገሩ ሲሆን 

የተሇየ አቋም ያሊቸው ሉቃውንትም አለ። 

የርቢ በጎቹ/ፍየልቹ 

ብዛት 

ሇዘካህ የሚሰጠው 

ከ እስከ ዓይነት ብዛት 

1 39 - 0 

40 120 በግ ወይም ፍየሌ 1 

121 200 በጎች ወይም 

ፍየልች 

2 

201 399 በጎች ወይም 

ፍየልች 

3 
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የእንስሶቹን ዘካህ የተመሇከቱ ጥቅሌ መመሪያዎች 

1. ከአንዴ በሊይ ባሇንብረት ያሊቸው የዘካህ ከብቶች በአንዴ በረት 

እያዯሩ በአንዴ የጋራ እረኛ የሚሠማሩ ከሆነ እንዯ አንዴ ሰው 

ንብረት ይታስባለ። የዛካህ ህጉም ይህንን የተከተሇ ይሆናሌ።  

 ሇምሣላ፦ ሁሇት ግሇሰቦች እያንዲንዲቸው 40 በጎች ቢኖሯቸውና 

ከሊይ በተጠቀሰው መሌኩ ቢዯባሌቋቸው ዘካህ የሚያወጡት 1   በግ 

ብቻ ይሆናሌ። እያንዲንዲቸው 20  ቢኖራቸውም እንዯዚሁ  አንዴ 

በግ መስጠት ይኖርባቸዋሌ። ሇዘካህ የምትሠጠው በግ ከአንዯኛው 

ንብረት ትወሰዴና ከላሊኛው የዋጋዋን ግማሽ ይቀበሊሌ። 

2. ከሦስት ሁኔታዎች በስተቀር ወንዴ ከብቶችን ማውጣት አይቻሌም፦  

 አመት የሞሊት ሴት ግመሌ ያጣ ባሇሁሇት አመት ወንዴ መስጠት 

ይፇቀዴሇታሌ። 

  በሬና ሊም ያሇው ባሇአንዴ አመት ወንዴ መስጠት ይፇቀዴሇታሌ።  

 ሴት ከብት ጭራሽ የላሇው ከሆነ ወንዴ ማውጣቱ ከችግር አንጻር 

እንዯሚፇቀዴሇት በርካታ ሉቃውንት ይጠቅሳለ። 

3. ሇዘካህ የሚሰጡት ከብቶች በጣም ወዴ የሆኑት ወይም በጣም 

ይተራከሱት ሳይሆን መሇስተኛ የሆኑት ናቸው። 

4. የከብቶቹ ቁጥር «ኒሷብ» ከዯረሰ በኋሊ የሚወሇደ ጥጆችና 

ግሌገልች ዓመት ባይሞሊችውም በዘካህ ሂሳብ ውስጥ ይዯመራለ። 

ሇምሳላ፦ 120 በጎች በይዞታው ስር ያለ ግሇሰብ በ11ኛው ወር አንዱት ግሌገሌ 

ብትወሇዴሇት/በት(!) ከአንዴ ወር በኋሊ ሁሇት በጎችን ሇዘካህ ያቀርባሌ።  
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2- የእርሻ አዝረዕትና ሰብልች 

     የእርሻ ባሇቤት የሆነ ግሇሰብ አዝመራ በተሰበሰበ ጊዜ  ከፉለን 

ሇዘካህ ወጪ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ይህ የሚሆነው እንዯላልች የንብረት 

ዓይነቶች ዓመት ጠብቆ ሳይሆን በአዝመራ ወቅት አንዴ ጊዜ ብቻ ይሆናሌ። 

     የአዝርዕትና የጥራጥሬ ዘካህ ግዳታነቱ የሚፀዴቀው ከዚህ በፉት 

ከተጠቀሱት የዘካህ ጥቅሌ መስፇርቶች ጋር ላልች ቅዴም ሁኔታዎች 

ሲታከለ ነው። 

እነሱም፦ 

1. አዝርዕቱ በመስፇሪያ የሚሇካ ወይም መሇካት የሚችሌ መሆኑ፣ 

2. በመሠረታዊ ምግብነት የሚያገሇግለና ታጉረው ሉቆዩ የሚችለ 

መሆናቸው(1)፣ 

 በእነዚህ ሁሇት መሥፇርቶች መሠረት እንዯ ስንዳ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ 

በቆል፣ ማሽሊ፣ ምስር፣ ተምር፣ ዘቢብ ካለ እህልች፣ ጥራጥሬዎችና 

ፍሬዎች ዘካህ ሉወጣ እንዯሚገባ እንረዲሇን፤ በአንፃሩ ዯግሞ እንዯ 

ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ማንጎ፣ ፓፓያ፣ ቲማቲም፣ ዴንች፣ ካሮት፣ ጎመንና 

ሽንኮራ ባለት ቅጠሊ ቅጠልችና ፍራፍሬዎች ሊይ ዘካ ግዳታ 

እንዯማይሆን እንገነዘባሇን። 

3. አዝርዕቶቹና ሰብልቹ በግሇሰቡ ይዞታ ስር ሆነው ሇአዝመራ 

መዴረሳቸው፣ 

                                         
(1)  ይህንን መስፇርት የማይቀበለ በርካታ ሉቃውንት አለ! 
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 ሇምሳላ፦ አዝመራው ከዯረሰ በኋሊ (ባይሰበሰብ እንኳ) አዝርዕቱን 

በስጦታ ወይም በግዢ፣ አሉያም በውርስ ያገኘ ሰው ዘካውን የማውጣት 

ግዳታ የሇበትም፤ ግዳታው በቀዴሞው ባሇቤት ሊይ ይሆናሌና! ሇአዝመራ 

ከመዴረሱ በፉት የተረከበ እንዯሆነ ግን አዝመራው ሲዯርስ ግዳታው 

ይመሇከተዋሌ። 
 

4. አዝርዕቱ ከተወቃ በኋሊ መጠኑ ቢያንስ 1200  የሁሇት ዕጅ ስፍር 

መሙሊቱ፣ እዚህ ሊይ የተጠቀሰው ሸሪዓዊ ገዯብ ስፍርን የተመረኮዘ 

እንጂ ክብዯቱን የተመሇከተ እንዲሌሆን ማስተዋሌ ያስፇሌጋሌ። የተከበሩት 

መሌዕክተኛ እንዱህ ይሊለ፦ 

«لي  فيم  اون  مسة أو ق صلقة» ◄  

► «ከአምስት "አውሱቅ" በታች ሰደቃ የሇም»(1) 

 1 ወሰቅ = 60 ሷዕ(2) ፤ 1 ሷዕ = 4 የሁሇት ዕጅ እፍኞች 

 5 አውሱቅ = 5x60ሷዕ = 300ሷዕ = 300x4 እፍኞች = 1200 

እፍኞች  

  ይህም ከሞሊ ጎዯሌ በዯህና የስንዳ ስፍር ሲሇካ በትንሹ 612   ኪ.ግ 

አካባቢ ይመዝናሌ። ሆኖም የስፍሩ ክብዯት እንዯየእህለ አይነት የሚሇያይ 

መሆኑን ማስታወስ ያስፇሌጋሌ። 

                                         
(1)  አሌ-ቡኻሪ(1447)፣ ሙስሉም(979)( 980) 
(2)  በድሮ ጊዜ የነበረ የእህሌ መስፇሪያ ነው። 
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 እህለ እጅ በእጅ ባይሰፇር እንኳ ከአዝመራው በፉት ሌምዴ ባሊቸው 

ታማኝ ሰዎች መጠኑ ሉገመት እንዯሚችሌ ብዙሀኑ ሉቃውንት ይስማማለ። 

ታዱያ በዚህ መሌኩ ሲሇካ 1/3ኛውን ወይም 1/4ኛውን ከሂሳቡ ማቃሇሌ 

እንዯሚገባ የሚጠቁም ሏዱሥ ቢኖርም በርካታ ሉቃውንት ዘገባው ጠንካራ 

እንዲሌሆነ ያወሳለ።   

 

 

ሇዘካህ ወጪ የሚሆነው መጠን 

አዝርዕቱ ከሊይ የተጠቀሰው የስፍር መጠን ያህሌ ከዯረሰ ተሰፍሮ ወጪ 

የሚሆነው የዘካህ መጠን እንዯሚከተሇው ይገሇፃሌ፦ 

 እርሻው በዝናብ፣ በወንዝ ወይም በመስኖና በመሳስለት ዘዳዎች ውሃ 

የሚያገኝ ከሆነ ከተሰበሰበው አንዴ አስረኛው (10%( ሇዘካህ ይሰጣሌ፤ 

እነዚህ ሊይ የሚታየው ውሃ ሇማጠጣት ተዯጋጋሚ ሌፊት አሇመኖሩ ነውና! 

 ማሳው የገበሬውን ተዯጋጋሚ ሌፊት በሚጠይቁ የውሃ ማጠጫ ዘዳዎች 

ውሃ የሚያገኝ እንዯሆነ ግን አንዴ ሃያኛውን (5%) ብቻ ወጪ 

ያዯርጋሌ። ይህ ውሃን በተሇያዩ ዘዳዎች በመቅዲት፣ ወይም በዘመናዊ 

መሣሪያዎች ወዯ እርሻው በማስተሊሇፍ የሚካሄዯውን የማጠጣት ስሌት 

ያካትታሌ። 
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 የአዝርዕቱን ዘካህ የተመሇከቱ ጥቅሌ መመሪያዎች 
 

 የተሇያዩ የእህሌና የአዝርዕት ዓይነቶች ሇየብቻ ሲሰፇሩ በተናጠሌ 

«ኒሷብ» ካሌዯርሱ ዘካህ ማውጣት ግዳታ አይሆንም።     
 

 በኪራይ ወይም በተሇየ ውሌ በላሊ ሰው መሬት ሊይ እህሌ የዘራ 

ግሇሰብ የዘካህ ግዳታ ይመሇከተዋሌ፤ የእህለ ባሇቤት እርሱ ነውና። 

የመሬቱን ባሇቤት የአዝርዕቱ ዘካህ አይመሇከተውም። 
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3- እንዯ ወርቅና ብር ያለ የዋጋ ተመኖች ዘካህ 
   

  የወርቅና የብር ማዕዴኖች በቀዴሞው ዘመን ዋነኛ መገበያያና የተመን 

መሇኪያ ሆነው ቆይተዋሌ። ስሇሆነም ሇዘካህ የዯረሰ  የወርቅ ወይም የብር 

(ሲሌቨር) መጠን ኖሮት በጨረቃ አቆጣጠር አመት ያሳሇፇ ሙስሉም 

የተወሰነውን ያህሌ ወጪ ማዴረግ እንዯሚገባው በሸሪዓችን ፀዴቋሌ። 

 ወርቅን አስመሌክቶ ፦ ቢያንስ 20  ዱናር (ሚሥቃሌ) ያሇው ሰው ከአመት 

በኋሊ 1/40ኛውን (ወይም 2.5%)ሇዘካህ ወጪ ማዴረግ አሇበት። 

20 ዱናር (ሚሥቃሌ) በዘመናችን መሇኪያዎች ሲገሇፅ እንዯሚከተሇው 

ይሆናሌ፦ 

 1 ዱናር ወርቅ =  4.25 ግራም (በብዙሀኑ አቋም) 

 20 ዱናር     =   85 ግራም  

             እናም የወርቅ «ኒሷብ» (ዘካህ ግዳታ የሚሆንበት አነስተኛ መጠን) = 

85 ግራም ነው ማሇት ነው። 

 የብር ማዕዴንን አስመሌክቶ ፦ ቢያንስ 200 ዱርሀም ያሇው ሰው በአመቱ 

1/40ኛውን (2.5%) ሇዘካ ወጪ ማዴረግ ይኖርበታሌ። 

200 ዱርሃም በዘመናችን መሇኪያዎች ሲገሇፅ እንዱሚከተሇው 

ይሆናሌ፦  

 1 ዱርሃም = 2.975 ግራም (በብዙሀኑ አቋም)  

200  ዱርሀም = 595  ግራም 

 እናም የብር (ሲሌቨር) «ኒሳብ» 595 ግራም ይሆናሌ ማሇት ነው። 
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ከላሊ ማዕዴን ጋር የተቀየጠ ወርቅ ወይም ብር ቅይጡ አመዛኙን 

መጠን የያዘ እንዯሆነ ወርቁ ወይም ብሩ ሇብቻው የሚኖረው የተጣራ 

ክብዯት «ኒሷብ» ካሌዯረሰ ዘካህ ማውጣት ግዳታ አይሆንም። የቅይጡ 

መጠን በጣም አነስተኛ ከሆነ ግን የወርቁ/የብሩ የተጣራ ክብዯት ሇብቻው 

የኒሷብ መጠን ባይኖረው እንኳ በዴምሩ የኒሷብ መጠን ከዯረሰ 

ከአጠቃሊዩ ዘካህ ማውጣት የግዴ እንዯሆነ የሚናገሩ ሉቃውንት አለ። 

ላልች ዯግሞ እንዯመጀመሪያው የተጣራው ንጹህ ወርቅ/ብር ሇብቻው 

እንዯሚሰሊ ይናገራለ፤ በዚሁ መሠረት፦ 

ባሇ 24 ካራት ወርቅ ኒሷብ = 85 ግራም 

ባሇ 21 ካራት ወርቅ ኒሷብ = 97.14 ግራም 

ባሇ 18 ካራት ወርቅ ኒሷብ = 113.3 ግራም 

 ወርቅ እና ብር የተሇያዩ ሸሪዓዊ ብይኖች ያሎቸው በመሆኑ በዘካህ 

ሊይ የተሇያየ ሂሣብ ይሰሊሊቸዋሌ እንጂ አንዴ ሊይ አይዲበለም ። 

 በሸሪዓ በተፇቀዯ መሌኩ እንዯ ጌጥ የሚያገሇግሌ የሴቶች ወርቅንና 

ብርን አስመሌክቶ የኢስሊም ሉቃውንት የተሇያዩ አመሇካከቶች አሎቸው። 

ጥቅሌ ቁርአናዊና ሀዱሣዊ አስረጆች የሚዯግፈት አቋም መጠኑ "ኒሷብ" 

እስከዯረሰ ዴረስ ዘካህ በየዓመቱ ማውጣቱ የግዴ መሆኑን ነው። 
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የገንዘብ ዘካህ 

      በዘመናችን የዋጋ ተመንነትን ተክቶ የሚገኘው የገንዘብ ኖትን 

አነሳስና ታሪካዊ ሂዯት የተመሇከቱ በርካታ ጥናቶች ተዯርገዋሌ። በአሁኑ 

ወቅት ሉሠጠው የሚችሇውን ሸሪዓዊ ብይን አስመሌክቶም የተሇያዩ 

አስተያየቶች ተሠንዝረዋሌ። ዲሩ ግን የኢኮኖሚው ዓሇም ተጨባጭ ሂዯት 

የሚያስረዲው የገንዘብ ኖት የግብይት ዋነኛ መሣሪያ  መሆኑ በተዘዋዋሪ 

ከወርቅና ከብር ጋር ቢያመሳስሇውም ራሱን የቻሇ የዋጋ ተመን መሆኑን 

ነው።  

     ስሇሆነም «ኒሷብ» የዯረሰ የገንዘብ መጠን ኖሮት አመት ያሳሇፇ 

ሙስሉም ከገንዘቡ 1/40ኛውን (2.5%) ሇዘካህ መክፇለ የግዴ ይሆናሌ።  

     ታዱያ ዘካ ግዳታ የሚሆንበት አነስተኛ የገንዘብ መጠን (ኒሷብ) 

የሚገዯብበት መሠረት የወርቅ ዋጋ ወይስ የብር? የሚሇውን ጥያቄ 

አስመሌክቶ ብዙሀኑ የዘመናችን ሉቃውንት የመረጡት ሚዛን ዯፉ አቋም 

በወቅቱ ከሁሇቱ የኒሷብ ዋጋዎች አነስተኛ በሆነው ሊይ እንዯሚሆን 

ነው። 

ሇምሳላ፦ ዘካህ በሚወጣበት ወቅት የአንዴ ግራም ወርቅ ዋጋ 500 

ብር ቢሆን ይህንን በ85 ስናበዛው የወርቅ ኒሷብ ዋጋ ይሰጠናሌ፦ 

 500   x 85 = 42,500 ብር ይሆናሌ፤  
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  የብር (ሲሌቨር) ዋጋ ዯግሞ በግራም 25 ብር ቢሆን ይህንን 

በ595 ስናበዛው የኒሷቡን ዋጋ ይሠጠናሌ፦ 

 25 x 595 = 14,875 ይሆናሌ፤  

ይህ ውጤት ከወርቁ የኒሷብ ዋጋ ያንሳሌ። በመሆኑም የገንዘብ 

ኖት ዘካህ በብር ዋጋ ሊይ የተመሠረተ ይሆናሌ ማሇት ነው። 

በአሁኑ ጊዜ ያሇው ተመን የሚያሳየንም የብር ኒሷብ ዋጋ 

ከወርቅ ኒሷብ ዋጋ እጅግ እንዯሚያንስ ስሇሆነ ቢያንስ 595 

ግራም ብር የሚገዛ የገንዘብ መጠን ያሇው ባሇሀብት 

1/40ኛውን (2.5%) ወጪ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። 
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4- የንግዴ ዘካህ 

     ሇሽያጭ የቀረበ ማንኛውም ሸቀጥና ዕቃ ዴምር ተመኑ ከሊይ 

የተጠቀሰውን የጥሬ ገንዘብ «ኒሷብ» የሚያክሌ ከሆነ ዓመት በሞሊው ጊዜ 

ከዋጋው 1/40ኛውን ሇዘካህ መውጣት ይኖርበታሌ። 

     የንግዴ ዘካህን አስመሌክቶ ማስተዋሌ የሚሹ በርካታ ነጥቦች አለ፦  

1. የንግዴ ዘካህ ግዳታ የሚሆነው ሇሽያጭ በተዘጋጁ ንብረቶች ዋጋ ሊይ 

ብቻ ነው። በዚህም መሠረት ሇንግደ ተግባር አጋዥ የሆኑ ማሽኖች፣ 

ማመሊሇሻ መኪናዎች፣ ታክሲዎች፣ ሇኪራይ የተዘጋጁ ንብረቶችና 

የመሳሰለት የዘካ ግዳታ አይመሇከታቸውም። ሆኖም ከነዚህ የሚገኘው 

የገንዝብ ገቢ ሇዘካህ ብቁ ሆኖ ዓመት ከሞሊው እንዯማንኛውም የዘካህ 

ንብረት ይታያሌ።  

 ወዯ ሸቀጥነት ተቀይረው ሇሽያጭ የሚቀርቡ ጥሬ ዕቃዎች በጥሬ 

ዕቃነታቸው ዋጋቸው ተተምኖ ዘካህ ሉወጣሊቸው ይገባሌ።    

2. የንግዴ ዘካህ ግዳታ የሚሆነው ሇሽያጭ በቀረቡት ንብረቶች ዴምር 

ተመን/ዋጋ ሊይ እንጂ በንብረቶቹ ራሳቸው ሊይ አይዯሇም። በዚህም 

መሠረት፦  

2.1 እንዯ ከብቶችና ወርቅ ያለ ላልች የዘካህ ንብረቶች ሇሽያጭ 

ከቀረቡ የሚመሇከታቸው የንግዴ ዘካህ ብቻ መሆኑን ብዙ 

ሉቃውንት ይጠቅሳለ፤ ስሇሆነም ዋጋቸው ተተምኖ የንግዴ 
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«ኒሷብ» ከዯረሰ 1/40ኛው ወጪ ይሆናሌ እንጂ ላሊ ግዳታ 

አይመሇከታችውም። 

2.2 በንግደ ዓሇም ሇሽያጭ የቀረቡ ንብረቶች እየተሸጡ በላሊ 

መተካታቸው የተሇመዯ ነውና ሸቀጦቹ ራሳቸው አመት 

ሉሞሊቸው የግዴ አይሌም፤ ዘካው የተያያዘው ከሸቀጦቹ 

ካፒታሌ/ዋጋ ጋር ነውና። 

2.3 የንግዴ ዘካህ ሲሰሊ ከላሊ ጥሬ ገንዘብ ጋር ተዯምሮ መሆን 

ይገባዋሌ። ይህ ጊዜውንም (የዘካህ ዓመቱን)፣ መጠኑንም 

(ኒሷቡንም) የሚመሇከት ነው። ሇምሣላ፦ አንዴ ሰው ሇዘካህ 

የዯረሰ ጥሬ ገንዘብ በረመዲን ወር ቢያገኝና አመት ሳይሞሊው 

በተወሰነው ገንዘቡ ሇንግዴ የሚሆኑ ሸቀጦችን ቢገዛ በዘካው 

ሊይ የሚያስከትሇው ሇውጥ የሇም፤ በሚቀጥሇው ረመዲን ወር 

የሸቀጦቹን ዴምር ተመን አውጥቶ ከተረፇው ጥሬ ገንዘብ ጋር 

በማዲበሌ ዘካህ ያወጣሌ። እንዯዚሁም፦ አንዴ ሙስሉም ጥሬ 

ገንዘብና ላሊ የንግዴ ሸቀጥ ኖሮት ሁሇቱም እያንዲንዲችው 

ኒሷብ ያሌዯረሱ ሆነው የሁሇቱ ዴምር ኒሷብ ቢሞሊ ከዴምሩ 

ዘካህ ማውጣት ይጠበቅበታሌ። 

3. የንግዴ ሽያጭ ትርፍ ዘካህ መታሰብ የሚጀምረው ሇሽያጭ ከሚቀርበው 

ሸቀጥ ካፒታሌ መነሻ ስሇሆነ አዱስ የዘካህ አመት አይጀመርሇትም።                                       

ሇምሣላ፦ አንዴ ባሇሀብት በአመቱ መጀመሪያ በ100 ሺህ ብር ሸቀጦችን 

ሸምቶ ንግዴ ቢጀምርና በአመቱ መጨረሻ የ30ሺህ ብር ትርፍ ቢያገኝ 

ዘካህ የሚያወጣው ከ130 ሺህ ብር ይሆናሌ። ኪሳራም ቢያጋጥመው 
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እንዱሁ በአመቱ መጨረሻ ያሇውን ንብረት መጠን ተምኖ 1/40ውን 

ማውጣት ብቻ ነው የሚኖርበት፤ የ100 ሺህ ብር የንግዴ ሸቀጥ ገዝቶ 

በአመቱ ማብቂያ የ20 ሺህ ብር ኪሳራ ቢዯርስብት ዘካ የሚያወጣው 

ከ80 ሺህ ብር ብቻ ይሆናሌ ማሇት ነው። 

►በመሆኑም ሇሽያጭ የቀረበው ንብረት ዘካህ ሲሰሊ የሚታሰበው ንብረቱ 

የተገዛበት ዋጋ ሳይሆን በዘካው ወቅት የሚሸጥበት ዋጋ መሆኑን 

ማስተዋሌ ያሻሌ። 

 የንግዴ አክሲዮን ባሇቤት የሆነ ግሇሰብ የአክሲዮኑ ዴርሻ የሚወክሇውን 

የሽያጭ ዕቃ ተመንና ትርፍ ከላሊ ጥሬ ገንዘብ ጋር ዯምሮ በማስሊት ዘካህ 

ያወጣሇታሌ፤ ዴርጅቱ የአክሲዮኖቹን ዘካህ የሚያወጣ እንዯሆነ ግን ግሇሰቡ 

ዲግም ወጪ አይጠበቅበትም።          

 በመሬት ውስጥ ተቀብሮ የተገኘ የዴሮ ቅርስ (ሪካዝ) ቀዴሞ የሙስሉም 

ንብረት እንዯነበር የሚጠቁም ምሌክት ካሇው ሇጠፊ ንብረት የሚሰጠው 

ኢስሊማዊ ብይን ይኖረዋሌ፤ ካሌሆነ ግን ጥቅሌ መጠኑ ይነስም ይብዛም 

1/5ኛው (20%) ወጪ ይሆናሌ። ሆኖም የተገዯበ የኒሷብ መጠን የላሇው 

ከመሆኑ፣ ከወጪ አዯራራጉና ከላልች ሁኔታዎች አንፃር በዘካህ ህግ ስር 

የማይካተት መሆኑ የብዙሀኑ ሉቃውንት አቋም ነው።  
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የዘካ አወጣጥን የተመሇከቱ ጥቅሌ ነጥቦች 

1. ዘካን በየአመቱ ማውጣት 

ከአዝርዕት በስተቀር ያለ የዘካ ንብረቶች ከ«ኒሷብ» እስካሌጎዯለ ዴርስ 

አንዴ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በየአመቱ የዘካህ ወጪ ይመሇከታቸዋሌ። 

2. ዘካህና ዕዲ 

ዕዲ በዘካህ ሊይ የሚያሳዴረውን ትፅእኖ አስመሌክቶ የኢስሊም ሉቃውንት 

የተሇያየ አቋም ይዘዋሌ። ሆኖም ሚዛን የሚዯፊውን አመሇካከት መጥቀሱ 

በቂ ይሆናሌ፤ 

2.1 ዕዲ ያሇበት ሰው ዕዲውን የሚከፍሌበት ጊዜ ካሌዯረሰ በስተቀር 

ከዘካህ ሒሳቡ ሊይ ዕዲውን አይቀንስም። ምክንያቱም በእጁ ባሇው 

ገንዘብ መጠቀም እስከቻሇ ዴረስ ዘካውን የማውጣት ሏሊፉነት 

ስሇሚኖርበት ነው። ዕዲውን የሚመሌስበት ወቅት ከዯረሰ ወይም 

ከቀረበ ግን መጠኑን ቀንሶ ሒሳቡን ያሰሊሌ። 

2.2 ላሊ ሰው ዘንዴ የዕዲ ገንዘብ ያሇው ግሇሰብ ዯግሞ በፇሇገው ጊዜ 

በእጁ የሚያገኘውና የሚጠቀምበት ባሇመሆኑ ገንዘቡ እስኪመሇስሇት 

ዴረስ ዘካህ የማውጣት ግዳታ አይኖርበትም፤ በአንዴ ንብረት ሊይ 

ሁሇት ዘካህ አይወጣምና! ሆኖም ገንዘቡ የሚመሇስበት ጊዜ ዯርሶ 

ባሇዕዲው ዕዲውን ሇማስረከብ ዝግጁ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ የዘካህ 

ሒሳቡ በባሇንብረቱ ሊይ የሚታሰብ ይሆናሌ። 
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3. ዘካህና ወርሀዊ ገቢ  

ሇዘካህ የዯረሰ የንብረት መጠን ኖሮት ዓመት ሳይሞሊው ላሊ ጭማሪ ያገኘ 

ግሇሰብ ያገኘው የንግዴ ትርፍ ወይም ከቀዴሞ ከብቶች የተወሇዯ ግሌገሌ 

እስካሌሆነ ዴረስ አዱስ የዘካህ ዓመት ይጀምርሇታሌ። 

 በዚህም መሠረት ገቢውን የሚያጠራቅም ዯሞዝተኛ ጥርቅሙ የዘካህ 

ኒሷብ ከዯረሰበት ጊዜ አንስቶ አመት መቁጠር ይጀምራሌ። ከዚያ በኋሊ 

በየወሩ የሚያገኘው ዯሞዝ ሇየብቻው ኒሷብ ባይሞሊ እንኳ አመት 

ሲሞሊው 1/40ኛውን (2.5%) ሇዘካህ ወጪ ያዯርጋሌ። 

    ይህ መንገዴ ሇእያንዲንደ ወር አዱስ ሒሳብ በማስሊት ከአመት በኋሊ 

በየወሩ ዘካህ ማውጣት ስሇሚያስፇሌገው አፇፃፀሙ ሇብዙዎች አሰቸጋሪ 

ይሆናሌ።  

 ስሇሆነም ቀሊሌና ገር የሆነው መንገዴ በአመቱ መጨረሻ ሊይ በእጅ 

ያሇውን ገንዘብ ባጠቃሊይ በማስሊት 1/40ኛውን ማውጣት ነው። በዚህ 

ጊዜ የተወሰነው የገንዘብ መጠን አመት ሳይሞሊው  በቅዴሚያ ዘካህ 

ይወጣሇታሌ ማሇት ነው። 
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ዘካህ የሚሠጣቸው ወገኖች 
 

የዘካህ ዴጎማ የሚገባቸው ወገኖች ስምንት ዓይነት ናቸው። እነርሱም 

በሚከተሇው የአሊህ ቃሌ ተዘርዝረዋሌ፦ 

َ   َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُ وبُ ُ ْ  َوِف   ◄  ِ اََّم  الصََّلقَ ُت ِلْ ُفَقَراِا َواْلَمَس ِ يِي َواْلَع ِمِ يَي َ َ ي ْ

  الرِّدقَ ِا َواْلَ   ِِميَي َوِف  َ ِبيِي ال َِّ  َواْبِي السَِّبيِي َفرِ َ ةًد ِمَي ال َِّ  َوال َُّ  َ ِ ي ٌم َ ِ ي ٌم 

 [٦٠: التوبة]

►« (ግዴታ) ምፅዋትም ሇድሆች፣ ሇምስኪኖች፣ በሷም ሊይ ሠሪዎች ሇሆኑ፣ 

ሌቦናቸው (ኢስሊምን)የሚሊመድ፣ በባሮችም፣ በባሇዕዳዎች፣ በአሊህም መንገድና፣ 

(ካገሩ ሇወጣ) መንገደኛ ነች፤ ከአሊህ ዘንድ (የተገደበች) ግዴታ፤ አሊህም እጅግ 

አዋቂ፣ ጥበበኛ ነው።» 

ማብራሪያው እንዱሚከተሇው ይጠቀሳሌ፦ 

1. ዴሆች፦ ዴሆች የሚባለት የእሇት ጉርሳቸውን በበቂ መሌኩ የማያገኙ 

ናቸው። ዘካህ ሲከፊፇሌ ቢቻሌ የመሥራት አቅም ሊሊቸው ከዴህነት 

ወጥተው የሚቋቋሙበት፣ አቅሙ ሇላሊቸው ዯግሞ ሇአመት 

የሚበቃቸውን ያህሌ ቢሇገሱ ይመረጣሌ። 

2. ምስኪኖች ፦ ምስኪኖች የሚባለት አስፇሊጊ የኑሮ ማሟያዎችን የማያገኙ 

ናቸው።(1)  

                                         

(1)  በድሃ(الفقير)ና በምስኪን(المس يي) መካከሌ ያሇውን የትርጉም ሌዩነት   

       አስመሌክቶ በርካታ ሀሳቦች ተሰንዝረዋሌ።   
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3. የዘካህ ሰብሳቢዎችና አከፊፊዮች፦ እነርሱም የሙስሉሞች የበሊይ መሪ 

ዘካህን እንዱሰበስቡና እንዱያከፊፍለ የመዯባቸው ሲሆኑ ሇዚህ ስራቸው 

ከዘካህ ገንዘብ አበሌ ይቆረጥሊቸዋሌ። 

4. ሌቦናቸው (ኢስሊምን) የሚሊመዴ፦ እነኚህም ኢስሊምን ሇመቀበሌ ዝንባላ 

ያሊቸው፣ ወይም አዱስ ሰሇምቴዎች ሆነው እምነታቸው ያሌጠነከረ 

ግሇሰቦች ሲሆኑ የዘካህ መሌካም አዴራጎት ሇእምነታቸው መስተካከሌና 

መሻሻሌ አስተዋፅኦ እንዯሚያበረክት ከተገመተ ከዘካህ ወጪ ውስን ዴርሻ 

ይኖራቸዋሌ። 

5. በባርነት ሥር ያለ ሙስሉም ወገኖች፦ በባርነት የሚገዙ ሙስሉሞችን 

ገዝቶ ነፃ ሇማውጣት ወይም በተወሰነ ክፍያ ነፃነታቸውን ሇማግኘት 

ከአሳዲሪዎቻቸው ጋር ውሌ የፇፀሙትን በክፍያ ሇማገዝ ከዘካህ ገንዘብ 

ወጪ ይዯረጋሌ።  

አንዲንዴ ሉቃውንት ምርኮኛን ሇማስሇቀቅ የሚከፇሌ ቤዛ በዚሁ ፍርዴ 

ውስጥ እንዯሚካተት ይናገራለ።  

6. ባሇዕዲዎች፦ ዕዲ ተሸክመው መክፇሌ የተሳናቸው ወገኖች ዕዲቸውን 

መክፇሌ የሚችለበት የገንዘብ መጠን ከዘካህ ይሰጣቸዋሌ።  

ባሇዕዲዎች ሁሇት ዓይነት ናቸው፤ 

 ሇግሌ ጥቅማቸው ወይም በግሌ ጥፊታቸው ምክንያት ዕዲ 

የተጫነባችው፣  

 በሰዎች መሀሌ የሚከሰት ጠብን ሇማብረዴ የንብረት ዋስትና 

የተሸከሙ፤ እንዯነዚህ ዓይነቶቹ የግሌ ሀብት ቢኖራቸውም ሇዘካህ ዴጎማ 

ተገቢ ናቸው። 
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 ላሊ ሰው ዘንዴ በዕዲ መሌክ ገንዘብ ያሇው ግሇሰብ ዘካህን በመስጠት 

ዕሳቤ ገንዘብ ሳያወጣ ከባሇዕዲው ዕዲን ማቃሇሌ  ወይም መሰረዝ የራስን 

ጥቅም መጠበቅ ነውና እንዯዘካህ አይፇይዴም።  

7. በአሊህ መንገዴ ሊይ ታጋይ የሆኑ፦ ከሙስሉሞች ግምጃ ቤት ተቆራጭ 

የላሊቸው ታጋዮች ሇ«ጂሃዴ» የሚያስፇሌጋቸው ወጪ ከዘካህ 

ይሰጣቸዋሌ። ብዙሀኑ ሉቃውንት ይህ መሌዕክት የተጠቆመበት ቁርዓናዊ 

ቃሌ ( بِف يِف  هَّللا   ላልች ሰናይ አዴራጎቶችን እንዯማያካትት አስረግጠው (وَو ِف   َو

ይናገራለ። በዚህም መሠረት መስጂዴ ሇመገንባት፣ ት/ቤቶችን 

ሇማቋቋም፣ ጠቃሚ መፅሏፍትን አትሞ ሇማሰራጨት፣ የሕክምና 

ማዕከሊትን ሇመመሥረትና ሇመሳስለት የበጎ ተግባር መስኮች የዘካህ 

ገንዘብን ማዋሌ የማይፇቀዴ ይሆናሌ ማሇት ነው። ሆኖም ብዙ ሉቃውንት 

ሇኢስሊማዊ እውቀት ፍሇጋ ጊዜያቸውን የሰጡ ተማሪዎች እንዯ ታጋዮች 

የዘካህ ዴርሻ እንዯሚገባቸው ያሰፍራለ። 

8. ወዯ አገሩ የሚመሇስበት ወጪ ያጣ መንገዯኛ፦ እንዱህ ዓይነቱ በመኖሪያ 

አገሩ በቂ ሀብት ቢኖረው እንኳ ወዯ አገሩ መመሇሻ የጉዞ ወጪ ከዘካህ 

ገንዘብ ይሰጠዋሌ። 
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የዘካህ አሰጣጥን የተመሇከቱ ጥቅሌ ነጥቦች 
 

1. ዘካህን ሇዘመዴ መስጠት፦ ማስተዲዯሩ ግዳታ ሊሌሆን ዘመዴ ዘካህን 

መስጠት ይፇቀዲሌ። ወጪያቸውን መሸፇን ግዴ ሇሚሌ የቅርብ 

ዘመድች መስጠቱ ግን ወጪን በማስቀረት እራስን መጥቀም በመሆኑ 

የተከሇከሇ ይሆናሌ። በዚህም መሠረት ሇወሊጆች፣ ሇሌጆችና ሇሚስቶች 

ዘካህ መስጠት ይከሇከሊሌ። 

2.  የአሊህ መሌዕክተኛ ቤተሰቦችና ዝርያዎች፦ የዘካ ገንዘብን መቀበሌ 

አይችለም። 

3. ሙስሉም ሊሌሆነ ሰው ዘካህ መስጠት አይቻሌም። ከዘካ ውጪ ያሇ 

ተራ ምፅዋት መሰጠት ግን አይከሇከሌም ። 

4. ዘካህ ግዳታ የሆነበት ሰው ወቅቱ ከዯረሰ በኋሊ በቂ ምክንያት 

ሳይኖር ማዘግየት የሇበትም። 

5. የሁሇት ዓመት ዘካህ አስቀዴሞ ማውጣት እንዯሚፇቀዴ የሚያሳይ 

ሀዱሣዊ መረጃ አሇ።  

6. ዘካህን ከአንዴ አገር ወዯ ላሊ አገር ማሻገር፦ ይበሌጥ ጥቅም 

የሚያስገኝ ከሆነ እንዱሚፇቀዴ በርካታ ሉቃውንት ይጠቅሳለ። 

 

ተፇጸመ!! 
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ዘካተሌ ፉጥር እና አፇጻጸሙ 
በጣሀ አህመድ 

 

  ዘካተሌ ፉጥር ከረመዳን ወር ፆም መጠናቀቅ ጋር በተያያዘ ግዴታ 
የሚሆን የዘካ አይነት ነው፡፡ዘካተሌ ፉጥርን መስጠት እያንዳንዱ 
ሙስሉም ሊይ በነፍስ ወከፍ ግዴታ ሲሆን፤ እያንዳንዱም አባወራ 
የራሱን ጨምሮ በእርሱ ስር ስሊለ ቤተሰቦቹ ሁለ መስጠት 
ይጠበቅበታሌ፡፡ ኢብኑሌ ሙንዚር ‘አሌ-ኢጅማዕ’ በተሰኘው ኪታባቸው  
‹‹ዑሌምን የተማርንባቸው ዐሇማዎች ሁለ ዘካተሌ ፉጥር ግዴታ 
መሆኑን ተስማምተውበታሌ›› በማሇት የጉዳዩን ግዴታነት 
ከሚያመሇክቱት ነብያዊ ሀዲሶች በተጨማሪም የኡሇማዎችን 
አጠቃሊይ ስምምነት (ኢጅማዕ) የተገኘበት መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡  
 

የተደነገገበት ጥበብ 
 ድሆች በባዕለ (ዑድ) እሇት ሰዎችን ከመሇመን እንዲድኑና የእሇቱ 
ደስታ ተካፊይ እንዲሆኑ ማድረግ እንዲሁም በፆም ወቅት ተከስተው 
ሊሇፈ አንዳንድ ጉድሇቶች (ግድፇቶች) ማሟያ እንዲሆን ነው፡፡ ይህን 
አስመሌክቶ ዏብደሊህ ኢብን አባስ እንዲህ ይሊለ፡፡ 
 

فرض   وو اهلل ص   اهلل   ي  و    ز  ة الفطر " :عن ابن عباس   رضي اهلل عنهما    اا
ط رة ل ص ئ  مي ال  و والرفث وطعمة ل مس  يي، فمي أااه  قبي الصَلة ف   ز  ة مقبولة، 

  رواه أبو داود وابن ماجو"ومي أااه  بعل الصَلة ف   صلقة مي الصلق ت
 

 ‹‹የአሊህ መሌዕክተኛ (የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በእርሳቸው ሊይ ይሁን) ዘካተሌ 
ፉጥርን ሇፆመኛ ሇ ‘ሇግዉ’ (ጥቅም ሇላሊቸው ውዴቅ የቀሌዴ ንግግሮችና 
ተግባሮች) እና ሇ ‘ረፇስ’ (ፆታዊ ስሜትን ቀስቃሽ ሇሆኑ ንግግሮች) ማፅጃ፤ 
ሇምስኪኖች (ዴሆች) መብሌ ሲሆን በግዳታ መሌኩ ዯንግገውታሌ፡፡ ስሇዚህም 
ከኢዴ ሰሊት በፉት (ዘካውን በመስጠት ግዳታውን የተወጣ) ተቀባይነት ያሇው 
ዘካን ሰጥቷሌ፤ ከኢዴ ሰሊት በኋሊ ዘካውን የሰጠ ከላሊ ግዳታ ያሌሆነ ሰዯቃ 
አንደ እንዯሆነ ይታሰብሇታሌ፡፡››   (አቡዳውድ እና ኢብኑ ማጃህ ዘግበውታሌ) 
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የዘካተሌ ፉጥር መጠን 
ኢብኑ ኡመር ሀዲስ ሊይ እንዲህ የሚሌ መሌዕክት ስሇተሊሇፇ ነው 
‹‹የአሊህ መሌዕክተኛ (የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን)  
ከተምር ወይም ከገብስ አንድ ‹‹ሷዕ›› በእያንዳንዱ ሙስሉም፤ 
ባሪያ፣ ጨዋ (ባሪያ ያሌሆነ)፣ሴት፣ ህፃን፣ አዋቂ ሊይ ግዴታ 
አድርገዋሌ፡፡ እንዲሁም ሰዎች ወደ (ዑድ) ሰሊት ከመውጣታቸው 
በፉት ሇሚገባቸው ሰዎች እንዲደርስ አዘዋሌ፡፡››    
                            (ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ) 

 

  ሷዕ የመስፇሪያ አይነት ሲሆን በድሮ ጊዜ የነበረ የእህሌ መስፇሪያ 

ነው። በዘመናዊ መሇኪያ አንድ ‹‹ሷዕ›› 2.04-2.5 ኪ.ግ ይመዝናሌ፡፡  

1 ሷዕ = 4 የሁሇት ዕጅ እፍኞች ነው። 

ዘካተሌ ፉጥር በማን ሊይ ግዴታ ይሆናሌ? 
ዘካተሌ ፉጥር ግዴታ የሚሆነው ሁሇት መስፇርቶችን ባሟሊ ሰው ሊይ 
ብቻ ነው፤ እነርሱም 
1. ሙስሉም በሆነ 
2. ዘካተሌ ፉጥር ማውጣት ግዴታ በሚሆንበት ቀን እና ላሉት፤ ሇራሱ 

እና ሇቤተሰቦቹ የሚበቃ መብሌ ኖሮት የተረፇው እና ተጨማሪ ነገር 
ያሇው፡፡ 

 

ዘካተሌ ፉጥር የሚሰጠው መቼ ነው? 
 

     ዘካተሌ ፉጥርን ከ(ዑድ) ሰሊት በኋሊ ማዘግየት የተከሇከሇ 
ሲሆን፤ ማውጣቱ ግዴታ የሚሆንበት ወቅት የሚጀምረው ከረመዳን 
የመጨረሻው እሇት ፀሀይ ከጠሇቀችበት ወይም ዑድ መሆኑ 
ከተረጋገጠበት ሰዒት አንስቶ ነው፡፡ ነገር ግን ኢብኑ ዐመርን ጨምሮ  
ላልቹም ሰሀቦች ያደርጉት እንነበረው ከዑድ አንድ ወይም ሁሇት ቀን 
ቀድሞ ዘካተሌ ፉጥርን ማውጣት ይፇቅዳሌ፡፡ 
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     ሰዎች ሇዘካተሌ ፉጥር የሚሰጡ የእህሌ አይነቶች 
     ዘካተሌ ፉጥር ሙስሉሞች ከሚመገቡዋቸው እንደ እሩዝ፤ 
በቆል፤ ጤፍ…. ባለ የምግብ እህሌ አይነቶች ነው። መሌእተኛው 
(የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን)  በሀዲስ የጠቀሷቸው የምግብ 
እህልች (እንደ ገብስ፤ ተምር፤ ዘቢብ) የመሳሰለት ሲሆኑ፤ ነገር ግን 
የምግብ አይነቶቹ በነዚህ ሊይ ብቻ እንደማይገደቡ የሻፉዑያ እና 
የማሉኪያ መዝሀብ ዐሇማዎች ሲስማሙበት ሸይኹሌ ኢስሊምም 
የመረጡት አቋም ነው፡፡ 
      የአሊህ መሌአክተኛ (የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን) 
ከተምር ወይም ከገብስ አንድ ‹‹ሷዕ›› እንዲወጣ ማዘዛቸውን 
በተመሇከተም እነዚህ ዐሇማዎች የሚሰጡት ምሊሽ ‹‹መሌእክተኛው 
(የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን) እነዚህን የምግብ አይነቶች 
የጠቀሱት የመዲና ሰዎች በምግብነት ይጠቀሟቸው የነበሩ 
ከመሆናቸው አንፃር ነው፡፡ ስሇሆነም የአሊህ መሌዕክተኛ (የአሊህ ሰሊትና 
ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን) አነሱ የሚያገኙትንና የሚመገቡትን የምግብ 
አይነት ነው እንዲያወጡ ያዘዟቸው›› የሚሌ ነው፡፡ በዚህም መሰረት 
በማንኛውም አካባቢ የሚኖር ሙስሉም ማህበረሰቡ አዘውትሮ 
ከሚመገባቸው የምግብ እህልች ዘካተሌ ፉጥሩን መሌዕክተኛው 
ሲጠቀሙበት በነበረው መስፇርያ መጠን ማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

 

ዘካተሌ ፉጥር መሰጠት የሚገባው ሇማን ነው? 
 

  በዚህ ጉዳይ ሊይ ዐሇማዎች ሁሇት አይነት አመሇካከት ያሇቸው 
ሲሆን ሚዛን የሚደፊው ሀሳብ ሇምስኪኖች እና ሇድሆች ብቻ ይሰጣሌ 
የሚሇው ነው፡፡ ምክንያቱም በኢብኑ አባስ ሀዲስ ሊይ መሌዕክተኛው 
(የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን) ‹‹ሇምስኪኖች መብሌ …›› 
በማሇት ዘካተሌ ፉጥር የተደነገገበትን አሊማ ከመግሇፃቸው ጋር 
የተያያዘ ነው፡፡ 
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ዘካተሌ ፉጥርን በገንዘብ ተምኖ መክፇሌ 
      ዘካተሌ ፉጥርን በዋጋ ተምኖ መክፇሌ አይፇቀድም።
ምክንያቱም በኢብኑ አባስ ሀዲስ ሊይ መሌዕክተኛው (የአሊህ ሰሊትና 
ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን) ዘካተሌ ፉጥር የተደነገገበትን አሊማ 
ሲገሌፁ ‹‹ሇምስኪኖች መብሌ …›› በማሇታቸው ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 
አቢ ሰዑድ አሌኹድሪይ እንዲህ ብሇዋሌ “የአሊህ መሌዕክተኛ 
በነበሩበት ዘመን ዘካተሌ ፉጥር የምናወጣው ከምግብ አንድ ሷዕ 
ነበር” ብሇዋሌ። ዘካተሌ ፉጥርን ከተገደበሇት ጊዜ ማስቀደም ወይም 
ማቆየት እንደማይቻሌ ሁለ የአወጣጡን አይነትም መቀየር 
አይቻሌም። ዑባዳ ሁሌጊዜ በአሊህ የሚደነገግ እንጂ በአስተያየት 
ምንፇፅመው አይደሇም።ማንኛዉም ሙስሉም ዑባዳው እንዳይበሊሽበት 
ሉጠነቀቅ ይገባዋሌ። በገንዘብ መተመን በቀደምት ሰሇፎች 
አሌተፇፀመም።ከጥቂቶች በቀር አብዛኞቹ የኢስሊም ሉቃዉንት በገንዘብ 
ማዉጣትን ይቃወማለ። አሌ-ኢማም ማሉክ፣ አሌ-ኢማም አሻፉዑይ 
እና አሌ-ኢማም አህመድ ይህ መዝሀባቸው ነው። ስሇዚህም በተባሇው 
መሌኩ በእህሌ ያወጣ ሰው በሁለም ስምምነት ትክክሇኛ ዑባዳ 
ሰርቷሌ። እያንዳንዱ ሙስሉም በጾመበት ቦታ ዘካተሌ ፉጥርን 
ማዉጣቱ ቢሆንም የሚያስፇሌገው ነገር ግን ምግብ የሚቀበሌ 
ሚስኪን ሰው የላሇበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በቤተሰቦቻቸዉ ወይም 
ጓደኞቻቸው አማካኝነት ችግረኞች ወዳለበት ቦታ መሊክ ይችሊለ። 
በጥቅለ ማንኛዉም ሰው ኢስሊምን በሚገባ ሇመተግበር መሞከር 
ይገባዋሌ። 
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