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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 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة " :عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصالة فهي 

  رواه أبو داود وابن ماجو"زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
 

 ‹‹የአላህ መልዕክተኛ (የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን) 
ዘካተል ፊጥርን ሇፆመኛ ሇ ‘ሇግዉ’ (ጥቅም ሇሌላቸው ውድቅ የቀልድ 
ንግግሮችና ተግባሮች) እና ሇ ‘ረፇስ’ (ፆታዊ ስሜትን ቀስቃሽ ሇሆኑ 
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ንግግሮች) ማፅጃ፤ ሇምስኪኖች (ድሆች) መብል ሲሆን በግዴታ መልኩ 
ደንግገውታል፡፡ ስሇዚህም ከኢድ ሰላት በፊት (ዘካውን በመስጠት 
ግዴታውን የተወጣ) ተቀባይነት ያሇው ዘካን ሰጥቷል፤ ከኢድ ሰላት በኋላ 
ዘካውን የሰጠ ከሌላ ግዴታ ያልሆነ ሰደቃ አንዱ እንደሆነ ይታሰብሇታል፡፡››   
(አቡዳውድ እና ኢብኑ ማጃህ ዘግበውታሌ) 
     

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፡፡ 
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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፡፡ 
 
 

  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 
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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፡፡ 
 

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 የምንፇፅመው 
አይደሇም።ማንኛዉም ሙስሉም ዑባዳው እንዳይበሊሽበት 
ሉጠነቀቅ ይገባዋሌ። በገንዘብ መተመን በቀደምት ሰሇፎች 
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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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