
                              "      സകാത്  "        ഒര പന൪ വയാഖയാനം      
                 മസിംകളെകനല,      അമസിംകളകോപാലം ഏറവം സപരിചിതമായ ഒര ശബമാണ് "സകാത്"(َكاة  (َز

 എനത് .     ഖ൪ആനില നിരവധി തവണ ഈപദം പോയാഗിചിടമണ്.  സവലാത് എന
         പദോതാട് ോച൪തിയം അലാെതയം ഈ പദം ഉപോയാഗിചതായി നമക് കാണാന കഴിയം .ഒര
       ധനവാനായ മസിം തെന ധനതിലനിനം നി൪ബനമായം നലോകണന ഒര നിശിത 

        വിഹിതംഎനഅ൪തതിലണ് അഹ് ലല ഹദീസകാരായ ഖ൪ആന വയാഖയാതാകള ഈപദെത 
വയാഖയാനിചിടളത്.      ഖ൪ആനികമായി ഇത് എതമാതം ശരിയാെണന് നമെകാന് പരിോശാധികാം.

     അറബി ഭാഷയില എനാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം?പരിശദി, സംസരണം,വള൪ച, വ൪ദനവ്.
എെനാെകയാണ്.       നി൪ബന ദാനം എന ഒര സാോങതിക അ൪തമാണ് മെറാന്.  ഈ അ൪തമാണ്

   അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ അംഗീകരിചിടളത്.             
                       ഖ൪ആന നാം ഒന് സക പരിോശാധന നടതകയാെണങില َكاة എന   َز പദതിന് "നി൪

 ബന ദാനം"    എന അ൪തം ഗഹികാെന സാധയമല.     കാരണം ഇത് പണകാ൪ക് മാതമള ബാധയതായി
    ഖ൪ആനില എവിെടയം നമക് കാണാന കഴിയില.      മറിച് എലാ മസിംകളം ഒനടങം െചോയണന ഒര

   ബാധയതയായിടാണ് ഖ൪ആന വചനങള വയകമാകനത്.     അതായത് ഓോരാ മസിമം കതയമായി െചോയണന 
   സവലാതിെനകറിച് പറഞ ോശഷമാണ്ഈപദം പറഞിടളത്.َكاة ُتواالّز َوآ َة  ِقيُموا الّصل َوأ

   അോപാള സകാത് എലാമസിംകളകം നി൪ബനമാണ്.     ഈപദതിന് നി൪ബന ദാനം എന ഒര൪തം
        െകാടതാല മഹാഭരിപകം മസിംകളം ഈ കലനയെട പരിധിയില നിനം ഒഴിവാകമോലാ?.ധനിക൪ക്

   മാതമായി ഈകലപന ഖ൪ആനില വനിോടയില.    നിോതയന കതയമായി അനഷിോകണ സവലാതിോനാെടാപം 
       പറയെപട ഒര കാരയം തീ൪ചയായം എലാവ൪കം െപാതെവ ബാധകമായ ഒരഗൗരവോമറിയ 

  വസതയായിരികെമനതില സംശയോമ ഇല.  ഹജിെനകറിച് പറഞോപാള
ًل ِبي ِه َس ْي َل َع إ َطا َت .........."  َمِن اْس      അതിോലകള ഒര മാ൪ഗം സാധിച മനഷയരെട ോമലില.............”എന

 ഉപാധി െവച.       എനാല സകാതിെനകറിച് ഇതരതിലള ഒര പസാവന നമക് കാണാോന
കഴിയില. 
                     തങളെകതിരില യദ പഖയാപനം നടതിയ കടത സതയ നിോഷധികളെകതിരില നടപടി

      െയടകാതിരികവാനള ഉപാധിയായി നബിോയാടം അനചരനമാോരാടം ഖ൪ആന പറയനത് കാണക:-
َبة ّتو  ....   ال ُهم     . .   .  .  ...             ..........    َل ِبي ّلوا َس َفَخ َة َكا َءاتواالّز َو َة َقاُموا الّصل َوأ ُبوا َتا 5َفإْن 

“...........         എനിട അവ൪ പശാതപികകയം സവലാത് നി൪വഹികകയം സംസരോതാട് സഹകരികകയം െചയാല 
    അവരെട വഴി വിടെകാടകകയം െചയവീന (അതൗബ 5)

                    ോനാക ഈ വചനതില പറയന കാരയങള ഒരാള െചയാല അവന എത വലിയ സതയ നിോഷധയായാല 
        ോപാലം അവെന പാപങള െപാറകെമനം അവെന മസിംങളെട ഗണതില െപടതണെമനം അവെന 

  ശികികാന പാടിെലനം വയകമാകന.      അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ പറയനതോപാെലഒര നിസാരവം സകാതം 
 െകാടകനതെകാണ് മാതമലലോലാ?കാരണം.      ഒനാമത് ആ നിോഷധികളില എലാവ൪കം സകാത് െകാടകവാന 

  മാതം അവെരലാവരം സമനരാകോണ?    ഏെതാര സമഹതിലം അങിെനഉണാവക പയാസമാണോലാ?മെറാന് 
         െവറം നമസാരം െകാണം വ൪ഷതില രണര ശതമാനം സകാതം െകാടതാല മതിോയാ?  വിശവാസ രംഗതം 

        ധാ൪മിക രംഗതം സാമതികരംഗതെമലാം അവനിലള അഴകകള നീകം െചയ് സംസരണം ോനടകയം 
        അതനസരിചള പവ൪തനങള അവനില നിനണാവകയം ോവണം അതാണ് ഈ ആയതിലെട അലാഹ 

വയകമാകനത്.         അലാെത നമസരികകയം ചിലറ എെനങിലം നലകകയം െചയാല കടത അകമികെള അലാഹ 
  െവറെതവിടെമനാോണാ നാം മനസിലാോകണത്?

            പല വചനങളിലം َكاة പറഞതിന        َز പറെമ മോമാ ോശഷോമാ ധനം ചിലവഴിോകണതിെന കറിച്
  അലാഹ വയകമായി പറഞിടണ്. ഉദാഹരണതിന്"ْبَن َوا ِكين  ْلَمَسا َوا َتاَمى  َي ْل َوا َبى  ُقْر ِوي ال َذ ِه  ّب َلى ُح َع ْلَماَل  َتى ا َوءا  

َكاة َتى الّز َءا َو َة  َقاَم الّصل َوأ َقاِب  ِفي الّر َو ِليَن  ِئ َوالّسا ِبيل    الّس
“..............  ധനോതാട് ോപമമണായിരിെക,     അത് ഉറ ബനകാ൪കം അനാഥ൪കം അഗതികളകം

     ൈദവീകമാ൪ഗ പതനം അോപകക൪കം അടിമകളെട കാരയതിലം നലകി,  സവലാത് നി൪വഹിച്
 സകാത് െകാടത്  "(2-177)(     അടിയില വരയിടത് ശരിയായ അ൪തമല)   ഇവിെട ധനം ചിലവഴിോകണ

      തിെനകറിചം അത് ആ൪െകാെക നലകണെമനതിെനകറിചം വയകമാകിയ ോശഷമാണ് َة َكا َتى الّز َءا
 എന പറഞത്.       അതില നിന തെന അത് ധനം നലകലല എനറപാണോലാ?  മാതവമല ഈ َكاة َز

      ആ൪ക് െകാടകണെമന് ഈ ആയതില അല ഒരായതിലം പറഞിടില.
              ഒരായതകടി ോനാകാംًنا َقْرًضاَحَس ّلَه  ِرُضوا ال ْق َوأ َة  َكا ُتوا الّز َءا َو َة  ِقيُمواالّصل َوأ   
“........   സവലാത് നി൪വഹികകയം   സകാത് െകാടകകയം     അലാഹവിന് നല കടം െകാടകകയം െചയ
വീന................”(73 ല20)                                                   1
                       ഒരായതകടി ോനാകാംّني ّلُه إ َقاَل ال َو ًبا  ِقي َن َعَشَر  َنْى  ْث ُكم ا ْن َنا ِم ْث َع َب َو ِءيل  ِني إْسرا َب َق  َثا ّلُه ِمي َذال ْد أَخ َق َل َو  



ًنا َقْرًضا َحَس ّلَه  ُتُم ال ْقَرْض َوأ ُهم  ُتُمو َعّزْر ََو ِلي  ِبُرُس ًتْم  ْن َءاَم َو َة  َكا ُتُم الّز ْي َت َءا َو َة  ُتُم الّصل َقْم ِئْن أ َل ُكم  َع  തീ൪ചയായം" َم
     ഇസറാഈലിെന സനതികളില നിന അലാഹ ഉറപ വാങിയിരന.     അവരെട കടതില നിന നാം പനണ 
 കാരയദ൪ശിമാെര എഴോനലപികകയം,   അലാഹ പറയകയം െചയ.  ഞാനനിങോളാപം തെനയണ്.  നിങള സവലാത് 
 നി൪വഹികകയം   സകാത് െകാടകകയം      എെന ദതനമാരില വിശവസികകയം അവെര സഹായികകയം 

  അലാഹവന് നെലാരകടം െകാടകകയംെചയാല....................”(5 ല12)
                     മകളില പറഞ ആയതകളിെലലാം തെന സകാത് പറഞതിന പറെമ ധനം 

  ചിലവഴിോകണതിെനകിറിച് വീണം പറഞിടണ്.
                  ഖ൪ആന ഉോദശിച സകാത് നി൪ബന ദാനം എന അ൪തതിലല ഖ൪ആനില ഉപോയാഗിചിട
ളത്.      അങിെനയായിരനെവങില അത് ആ൪െകാെക നലകണെമനം ഖ൪ആന വയകമാകം.പരിശദി, 
സംസരണം,      വള൪ച എെനാെകയാണ് ഈ പദതിെന അ൪തം .അങിെന

        വരോമാള ഓോരാ മസിമം സവലാത് നി൪വഹികനോതാെടാപം സവയം സംസാരം ോനടകയം ഖ൪ആനില
       വിവരിച സംസാരിക പവ൪തനോങാട് സഹകരികകയം അത് നടപിലാകാന ശമികകയം െചോയ

ണതണ്.        അങിെന വനാോല എലാ വിശവാസികളകം ഈ കലപന പാവ൪തികമാകാന സാധികകയള.കലപന 
 എലാ വിശവാസികോളാടമാണോലാ?  ഒര വയകിയോലാ,     സമഹതിോലാ സംസരണം ഉണാകാന ചിലോപാള ധനം 

 ചിലവഴിോകണി വോനകാം.    സമതളവ൪ അത് ചിലവഴിചം ,    അതിലാത വിശവാസികള മനസെകാണം ശരീരം 
        െകാണം അതിനോവണി പവ൪തികണം അങിെനവരോമാള എലാ വിശവാസികളകം ഈ കലപനയില പങ 

ോചരാം.
                   അോപാള َة َكا ُتوا الّز എന   آ വാകയതിന് "  സംസരോതാട് സഹകരികക"  എന ഭാഷാനരമായിരികം 

 ഏറവം ോയാജികക.   ഒനകടി വിശദീകരികകയാെണങില َتى എന    آ അറബിപദതിന് രണ് അ൪തങള 
നലകാറണ്.1)നലകി2)സഹകരിച,ോയാജിച.        ഇവിെട നലകി എന അ൪തം ലഭികണെമങില ഈ കിയക് രണ് 

  ക൪മങള വരണം .   ഉദാഹരണതിന് َبى ُقْر ْل ِوي ا َذ ِه  ّب َلى ُح َع َتى الَماَل  എന   آ വചനതില ْلَمال ِويഎനം ا َذ  
َبى ُقْر ْل എനം         ا രണ ക൪മങള വനതെകാണ്ഇവിെട നലകി എന അ൪തമാണ് കിടക...... . . . . ُكُم َتا َوَما آ  
എന   الّرُسوُل ആയതിലംما എനം
എനം         الّرُسول രണ്ക൪മങള ഉളതെകാണ് ഇവിെടയം നലകി എന അ൪തം ലഭികം.അതോപാെല
ّوة ُق ِب ُكم  َنا ْي َت ُذوا َماآ എന   ُخ വചനതിലം َما  എനം ُكْم     എനം രണ് ക൪മങള ഉണ്.  അതിനാല

    ഇവിെടയം നലകി എന തെനയാണ് അ൪തം.  എനാല َة َكا ُتوا الّز എന്   آ വരന ഒരായതിലംَة َكا الّز
   എന ഒര ക൪മമലാെത ഇല.       അത െകാണ തെന സഹകരിച എന അ൪തെമ ലഭിക.

                   അതായത് അലാഹവിെന വചനങള ഓോരാനം പഠിച മനസിലാകി നമിലള സംസാര ശനയമായ 
      പവ൪തനങളില നിനം നാം മകരാവകയം സഹജീവികെള അതിലനിനം മകരാകാന

    ോവണി പയതികകയം െചയക എന് സാരം.  അലാഹ പറയന............ُكم ّكي ُيَز َو َنا  ِت َيا ُكم آ ْي َل َع ُلوا  ْت َي
“      നിങളക് നമെട വചനങള ഓതിതരകയം നിങെള സംസരികകയം"(അലബഖറ 151)

         വയഭിചാരതില ഏ൪െപട് കഴിയന ഒര വയകിയാെണങില അവന് ൈദവിക വചനം വായിച് ോകളപികകയം 
      അങിെന അവെന അതില നിനം മകനാകകയം െചയക.  അങിെന െചയോമാള

         അവെന നല ഒര െതാഴില ോമഖലയിോലക് തിരിചവിടാന നാം ധനവം ചിലവഴിോകണി വരം.
       അതോപാെല അനയരെട വീടകളിോലക് പോവശികോമാള അനവാദം ോചാദികണെമനം മടങിോപാക എന 
     പറയെപടാല തിരിച ോപാരലാണ് സംസാരെമനം ഖ൪ആന പഠിപികന.َكى َو أْز ُه ُعوا  َفاْرِج ُعوا  ُكم اْرِج َل ِقيَل  ِاْن  َو  

ُكم َل          ഇങിെന െചറിയ കാരയങള െതാട് വലിയകാരയങളില വെര നമക് ോവണ സംസാരം
        ഖ൪ആന പഠിപിച തരോമാള നാം അത് ഉളെകാളകയം അത് സമഹതിലണാകാന പവ൪തികകയം 

െചയക.       അങിെന പവ൪തികാന തയാറാകന ഒരാെള അവെന വഴിക് വിടാനം
    ശികാ നടപടികള സവീകരികരെതനമാണ് അലാഹ കലപികനത്.ّلوا َفَخ َة َكا َءاتواالّز َو َة َقاُموا الّصل َوأ ُبوا َتا َفإْن   

ُهم َل ِبي ...........“ َس        എനിട അവ൪ പശാതപികകയം സവലാത് നി൪വഹികകയം സംസരോതാട് സഹകരികകയം 
     െചയാല അവരെട വഴി വിടെകാടകകയം െചയവീന (അതൗബ 5)

َتى            എനപദതിന്          آ സഹകരികക എന അ൪തെമ ലഭിക എനതിന െതളിവായി ഒര വചനം ോനാകാം
ُفّصلت ِفُرون( َكا ُهم  ِبالِخَرة  ُهم  َكاة و ُتوَن الّز ْؤ ُي ِذين ل ّل 7ا       .............. “   അതായത് അവ൪തെന അനിമെത 

  നിോഷധികനവരായിരിെക സംസരണോതാട് സഹകരികാതവ൪ക്"  ഇവിെട മഹാനാശം 
     ബഹൈദവവിശവാസികളകാെണനം ആ ബഹൈദവ വിശവാസികളാവെട അനയ ദിനെത 

           നിോഷധികനവരാെണനം സകാതിോനാട് സഹകരികാതവരാെണനം അലാഹ പറയന.         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------കറിപ്.-
َوسيط ْعَجُم ال ْلُم َقُه  (ا َف َوا ِر= َلى الْم َع ُفلٌن  َتى  ോയാജിച      آ സഹകരിച
ْنِجد َقه        (الُم َف َوا ْيئا= َتى َش ോയാജിച,സഹകരിച      آ
ْنِجد ْلُم ُه      (ا َطا ْع ْيئا=أ َتىُه ش .നലകി       آ



          യഥാ൪തതില സകാത് മസിംകളക് നി൪ബനമായ ഒര ക൪തവയമാെണനാണോലാ അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ 
പറയനത്.       അലാഹവാകെട ബഹൈദവാരാധക൪ സകാതിന് വരനില എനാണ് പറയനത് .  അോപാള ഇവിടെത 

       ശരിയായ അ൪തം ബഹൈദവാരാധക൪ അവരെടബഹൈദവ വിശവാസെമന മാലിനയം ഒഴിവാകി സംസാരിക 
      പവ൪തനങളില ഏ൪െപടകയം സഹകരികകയം െചയാതിടോതാളംകാലം അവ൪ക് മഹാനാശമായിരികം 

  എനാണ് ഖ൪ആന വയകമാകനത്.     പലിശ െകാടകനതിോനകാള കറകരം പലിശ വാങനതോല?  മാതമല പലിശ 
    െകാടകനവന് വള൪ചയല തള൪ചയാണണാവക എന് എലാവ൪കമറിയാമോലാ?   പലിശെകാടകനവന തെന ധനം 

 ഇരടിപികാന നലകാറിലോലാ?       അോപാള പലിശ വാങലം െകാടകലം അതമായി ബനെപട് നടകന 
      പവ൪തനങളിലം സഹകരികക എനത് കറകരമാകനതോപാെല സംസാരം സവയം സവീകരികകയം 

      ജനങളിോലക് അത് എതികകയം അതിനോവണി നടകന പവ൪തനങളിലസഹകരികകയം െചയക 
   അതാണതാെഴ പറയന വചനതിലെടഅലാഹ വയകമാകനത്.َفل ّناِس  َواِل ال ِفي أْم َوا  ُب َيْر ّل َبا  ُتم ّمن ّر ْي َت َوَما ءا  

ُفون ِع ُهُم الُمْض ِئك  ِه فأل ّل َوْجَه ال ُدوَن  ِري ُت ٍة  َكو ُتم ّمن َز ْي َت َءا َوَما ِه  ّل َدال ْن ُبوا ِع َيْر   "   ജനങളെട സവതകളില െവച 
          വളരവാന ോവണി നിങള വല പലിശ ഇടപാടംെചയനെവങില അത് അലാഹവിങല വളരനില. ഇനി 

       അലാഹവിെന ആഭിമഖയം ഉോദശിചെകാണ് വല സംസരണഇടപാടം െചയനെവങിോലാ അവ൪ തെനയാണ് 
ഇരടിയാകനവ൪"(30:39)  ോനാക ഇവിെടَتى (ആതാ) آ         എന കിയക് നലകി എന അ൪തം കലപികാന പറില. 

      കാരണം സവത വളരവാന ോവണി ആരം പലിശ നലകാറിലോലാ?     അതെകാണാണ് വല പലിശ ഇടപാടകളിലം 
     സഹകരികകോയാ െചയകോയാ എന അ൪തം നലകാന കാരണം. 

   വിശദ ഖ൪ആനില ധാനധ൪മങളക് "സദഖത്"(َقة َد ( َص  എനം "നഫഖത്"(َقة َف َن  )എനീ
    പദങോളാ അതിലനിനണാകന പദങോളാ ആണ് ഉപോയാഗികക.  അതോപാെല ًنا َقْرًضا َحَس  

(  നല വായ)  എനം പോയാഗികം.        സകാത് എന പദോമാ അതിെന ബഹ വചന രപോമാ ദാനധ൪മങളക് 
   ഖ൪ആനില ഉപോയാഗിചതായി എവിെടയം കാണനില.                                       

                    ഖ൪ആനില നബിയെട കാലെത അറബികളക് സപരിചിതമലാത പദങള പോയാഗിചിട
     െണങില ആ കാരയം ഖ൪ആന തെന വിശദീകരികനതാണ്.ഉദാഹരണതിന്

َعة ِر َقا ْل ْدرىَك َماا َوَما أ َعة   ِر َقا ْل َعة َما ا ِر َقا ْل ا
َطَمة ْلُح ْدَرىَك َماا َوَما أ

     ഇങിെന അറിയാതത് ോചാദിചെകാണ് അലാഹ തെന വിശദീകരിചെകാടകം.  എനാല സകാത്
     എന പദം അതിെന യഥാ൪ത അ൪തങളായ പരിശദി,സംസരണം, വള൪ച,   വ൪ദനവ് മതലായ അതിെന

       അ൪തങളക് പറെമ സാോങതികമായ ഒര൪തം അതിനെണങില എലാം വയകമാകന ഗനമായ(ِبين َتاُب الُم ِك
  ഖ൪ആന അത് വയകമാോകണതായിരന.ْيَن َب ْو إْصلٍح  ْعُروٍف أ ْو َم ٍة أ َق َد ِبَص ّلَمْن أَمَر  ُهم إ َنْجوا ٍرّمْن  ِثي َك ِفى  ْيَر   ل َخ

ّناِس " ال        ദാനോമാ മരയാദോയാ ജനങളകിടയില രഞ് ജിപണാകോലാ കലപിചവരോടതലാത മിക രഹസയ
  സംഭാഷണങളിലം യാെതാര െമചവമില.”(അനിസാഅ 114)

                അലാഹവിെന ദതോനാട് അലാഹ ദാനം സവീകരികാന കലപികനത് ോനാക.َقًة َد ِهم َص ِل َوا ْذ ِمْن أْم  ُخ
َها ِب ِهم  ّكي ُتَز َو ُهم  ِهُر َط ُت         അവരെട സവതകളില നിനം നീ ദാനം എടകകയം,   അതെകാണ് അവെര നീ 

 ശദീകരികകയം സംസരികകയം...............”(9:60)      ഇവിെടസവതില നിന് വാങാന പറഞത് സദഖയാണ്
        അലാെത അവരെട മതലകളില നിന് സകാത് സവീകരികാന ഒരികലം അലാഹ പറഞില.  അതോപാെല ഈ

        ദാനധ൪മങളക് അ൪ഹരായ എട് വിഭാഗങെളകറിച് പറഞോപാള സദഖ എന പദതിെന ബഹവചന 
 രപമായ َقات َد َص   എന പദമാണ് പോയാഗിചിടളത്.      ഈ ആയത് ഓതിയാണ് മൗലവിമാ൪ സകാതിന് അ൪ഹരായ

  എട് വിഭാഗകാെര വിശദീകരികാറളത്. ّنَما َقاُتإ َد ِهم الّص ِب ُلو ُق َفة  ّل ْلُمؤ َوا َها  ْي َل َع ِلين  َعاِم ْل َوا ِكين  ْلَمَسا َوا َقَراء  ُف ْل  ل
“       ദാനങള ദരിദ൪കം അഗതികളകം അതിെന കാരയതില പവ൪തികനവ൪കം ഹദയങള 
ഇണകെപടവ൪കം............................”(9:60)
                      ചരകതില ദാന ധ൪മങള എന അ൪തതില ഖ൪ആനില ഒരിടതം സകാത് എന പദം 
ഉപോയാഗിചിടില.         ആ പദം ഒരികലം നി൪ബന ദാനം എന അ൪തം വരാന സാധയതയളതല. ّكى  എന َز

   കിയയിലനിനം അങിെന ഒര൪തം ലഭികില.”       കടതല കാരയങള അറിയാന താെഴ പറയന വചനങള ഒന 
ശദികക(2:196)..................ُنْسٍك ْو ٍة أ َق َد ْوَص ٍم أ َيا , ................... ّمْن ِص

ِليم . .  .  . البقرة ِنّي َح َغ ّله  َوال ًذى  َها أ ُع َب ْت َي ٍة  َق َد ْيٌر ّمْن َص ٌة َخ ِفَر ْغ َوَم ْعٌروٌف  ْوٌل َم 263َق  
“            ഒര മരയാദ വാകം മാപം ഉപദവം പിനടരന ദാനധ൪മോതകാള ഏറവം ഉതമമാണ് ൈദവം ധനവാനം കമാല
വമാണോലാ?”َقات َد ّبى الّص ُيَر َو َبوا  ّلُه الّر ُق ال َيْمَح    "     ൈദവം പലിശെയ തള൪തകയം ദാനങെള തള൪തകയം 
െചയന.........”(2:276)  ഇനി 4:114, 9:103, 58:12, 2:271, 9:58,  9:60, 9:79, 9:104, 58:13, 2:264.  എനീ വചനങള 

 കടി ശദികക.    ഈ ആയതകളിെലവിെടയം ദാമധ൪മങളക് َكاة എന   َز പദം പോയാഗിചിോടയില.
                ഇനി َقة َف َن  നഫകത് ,നഫകാത്,    എനീ പദങള ഉപോയാഗിച 2:270, 9:121, 9:54.  എനീ വചനങള

 ഒന് പരിോശാധികക.  അതോപാെല ഖ൪സന--ഹസനന(ًنا َقْرًضا َحَس   നല വായ)    എന പദം വന ഖ൪ആനിക 
 വചനങള 2:245,5:12, 57:11, 57:18, 64:17,73:20.  ഒന് പരിോശാധികക.



                      അോപാള സതയ വിശവാസികളെട ലകണങള ഓോരാനം എണിപറഞ കടതില ധനം ചിലവഴികാന 
    എന് ആശയം സചിപികാന മതസവദികീന ِقيَن ّد َتَص ) ُم   ധ൪മം െചയന പരഷനാ൪),മതസവദികാത്ّدقات َتَص ُم

(     ധ൪മം െചയന സീകള )  മനഫിഖീന ِقيَن ِف ْن ) ُم  ചിലവഴികന പരഷനാ൪)   എനീ പദങളാണ് പോയാഗിചിടളത്.
ِلِميَن.....................................................................  َقاتإّن الُمْس ّد َتَص َوالُم ِقيَن  ّد َتَص ْلُم 35 ....احزابَوا

ِقيَن.................................................. ِد َوالّصا ِريَن  ِب ِقيَنالّصا ِف ْن ْلُم َوا 17......................آل ِعْمَران.
                             ഇനെത അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ വിശവസികനതോപാെല ഒര നികിത അളവിലം കണകിലം ഒര

         വ൪ഷം തികയോമാള നി൪ബനമായം നലോകണ ഒര ദാനം എന അ൪തതില വിശദ ഖ൪ആനിെലവിെടയം 
   സകാത് എന പദം ഉപോയാഗിചിടില.     അതെകാണ് തെന അതിെന കണോകാ ,  അത് ആ൪െകാെക 

   നലകണെമോനാ ഖ൪ആനില പറോയണ ആവശയവമിലോലാ?     സകാത് െകാണ് ദാന ധ൪മങളാണ് ഉോദശെമങില
      എലാം വയകമാകന ഗനം അളവം കണകം ആളകെളയെമലാം വയകമാകിതരമായിരന.

                   അനനര സവത് ആ൪െകലാം എതെയാെക എന് ഖ൪ആന വളെര വയകമായി വിശദീകരിചിടണ്. 
പിതാവിന്,പതന്......................,  രണില ഒന്,  മനില ഒന്,  മനില രണ്,  നാലില ഒന്.   എനീ ഭിന സംഖയകള

    ഉപോയാഗിച ോപാലം അലാഹ കണക് പറഞിടണ്.    സറതനിസാഇെല അവസാനെത വചനതില ഓോരാ 
   കണകകളം വിശദീകരിച ോശഷം "  നിങളക്    വഴി പിഴകാതിരികാന അലാഹ നിങളക്  വിശദീകരിച തരികയം"

                വഴിപിഴകാതിരികാന വിശദീകരിച തരന അലാഹ ദാനധ൪മങളെട കണക് നാം പിഴകാതിരികാന വിശ
 ദീകരിച തരാതിരികോമാ?.      അനനര സവതകള ഓഹരി െവകോമാള അവകാശികളകിടയില ത൪കം 

        ഉണാവാതിരികാനാണ് കതയമായ കണക് പറഞിരികനത് എനാണ് സകമായി വിശകലനം െചയോമാള നമക് 
മനസിലാവനത്.
                         തെന ധനം തെന ജീവിത കാലത് അലാഹവില നിന് പതിഫലം ലഭികനതിന ോവണി അലാഹ

          പറഞ വയകികളക് നീതിപ൪വം ചിലവഴികനതിന് അലാഹ ഒര കണോകാ അളോവാ െവചതായി ഖ൪ആനില
 എവിെടയം കാണനില.        മറിച് ചില െപാത നി൪ോദശങള നലകക മാതമാണ് അലാഹ െചയിടളെതന്
    ഖ൪ആനിക വചനങള പരിോശാധിചാല നമക് മനസിലാകം.  അലാഹ പറയന.

ُلوًما ّمْحُسوًرا"  ُعد َم ْق َت َف َبْسط  ْل ُكّل ا َها  ْط ْبُس َت َول  ِقَك  ُن ُع َلًة إلى  ُلو ْغ َدَك َم َي َعْل  َتْج َول      "    നീ നിെന ൈക കഴതിോലക്
    ചങലയിടതാകകോയാ അത് സ൪വഥാ നീടകോയാ െചയരത്.      അോപാള നീ ഒര അതിോകപിതനം സങചിതനമായി

ഇരികനതാണ്.” (17:29)َواَما َق ِلَك  ْيَن ذا َب َكاَن  َو ُتُروا  ْق َي َلْم  َو ُفوا  ِر ُيْس َلْم  ُقوا  َف ْن َذا أ ِذيَن إ ّل َوا  
"       ചിലവഴികകയാെണങില അമിതവയയം െചയകോയാ പിശകി പിടികകോയാ െചയാെത അതിനിടകള 
മിഥവയയികളമായിരികം"(25:67)
ُنون  َيْحَز ُهم  َول  ِهم  ْي َل َع ْوٌف  َول َخ ِهم  ّب ْند َر ُهم ِع ُهْم أْجُر َل َف َيًة  ِن َعل َو ِر ِسّرا  َها ّن َوال ْيِل  ّل ِبا ُهم  َل َو َأْم ُقوَن  ِف ْن ُي ِذيَن  ّل ا
        തങലെട സവതകള രാവം പകലം രഹസയമായം പരസയമായം ,     െചലവഴിചെകാണിരികനവ൪ ആോരാ അവ൪ക്

    തങളെട പതിഫലം തങളെട നാഥെന പകലണ്.     അവ൪ക് യാെതാനം ഭയെപടാനില. അവ൪ 
സങടെപടനവരമല.(2:274)
              മകളില പറഞതോപാെലയള വചന ങളില നിനം നമക് മനസിലാകനത് അലാഹവിെന പീതി ഉോദശിച്

  മനസാകികനസരിചം സന൪ഭതിനനസരിചം ,    അമിതമാകാെതയം പിശക് കാണികാെതയം ,  രാവ് എോനാ, പക
      െലോനാ വയതയാസമിലാെത െചലവഴികകയാണ് ഒര സതയവിശവാസി െചോയണത്.

              നമെട നിതയജീവിതതില നെമ ആശയിച കഴിയന ഉറ ബനകളായ മാതാപിതാകള,ഭാരയ, സനാനങള
 സോഹാദരീ സോഹാദരനാ൪,    എനിവ൪ക് നാം നിരനരം െചലവഴിചെകാണിരികന.   ഇതിെനാനം തെന ആരം

 ഒര നിസവാോബാ,   നികിത കണോകാ ോനാകാറില.       എനിടം ഈ നി൪ബന ബാധയത ഭംഗിയായി നടന ോപാകനണ്.
         അോപാള സമഹതിെല പടിണി പാവങെളയം സാധകോളയം സഹായികാന സനനസള ഒര സതയ വിശവാസിക്
    നിശിത കണകിെനോയാ സമയതിെനോയാ ആവശയോമ വരനില.     ഇതരം കാരയങളക് ഒര കണക് െവകക 
    എനത് തികചം അപാോയാഗികവം മനഷയതവരഹിതവമാണ്.     അത െകാണ് തെനയാണ് അലാഹ ഇതരം 

    കാരയങളക് ഒര നിശിത കണക് െവകാതിരനതം.
                     സീകളക് അവരെട വിവാഹധനം െകാടകവാന അലാഹ കലപികകയണായിഎനാല അതിെന അളോവാ 

  കണോകാ അലാഹ നിശയികകയണായില.       അതിെന അളവം കണകം തീരമാനികാനള അവകാശം നമക് വിട
 തരികയാണ് െചയത്.

                 ഇതോപാെലതെനയാണ് വിവാഹ ോമാചിതയായ സീ തെന കഞിെന മലയടകയാെണങില സവീകരിോകണ 
 കാരയങളം .കടികം,         മലയടന മാതാവിനം ഭകണവം വസവം മരയാദ പകാരം നലല പിതാവിെന ബാധയതായി

  ഖ൪ആന എടത പറയകയണായി.(2:233)       അതിെന കണക് എതെയന് വയകമാകാെത മരയാദ പകാരമള
ْعُروف) (َم      കാരയം നമക് തീരമാനികാന വിട തരികയാണ് െചയത്.     എനാല ചില െപാത നി൪ോദശങള അലാഹ
നലകകയണായി.          ഇോത ആയതിന ോശഷം ഭ൪താവ് ഭാരയമാ൪ എത ദിവസം കാതിരികണം എന് ദിവസങളെട

   എണം അലാഹ വയകമാകി പറഞ.      അോപാള ആവശയമള കാരയങള അലാഹ വയകമായി പറഞിടണ്.
ّلُه    َتىُه ال ْق ِمّما آ ِف ْن ُي ْل َف ُقُه  ِرْز ِه  ْي َل َع ِدَر  ُق َوَمْن  ِه  ِت َع ٍة ّمْن َس َع ُذو َس ْق  ِف ْن ُي ِل



“     ോശഷിയളവന തെന ോശഷിയിലനിനം െചലവഴിച െകാളെട.      എനാല വലവരം തെന ദാനം പയാസമാകെപട
     വനാെണങില അവ൪ അലാഹ തങളക് നലകിയതിലനിന് െചലവഴികെട"(65:7)

                   ചരകതില ഒര വയകി തെന ജീവിതതില െചയന എലാ ധനവിനിോയാഗങളം നീതിപ൪വവം യകി
        പ൪വവം മനഷയതവപ൪ണവമായി െചയാന അലാഹ ചില െപാത നി൪ോദശങള നലകയാണ് െചയിടളത്. 

      ബദിമാനായ മനഷയന് അവന് അറിയാതതം സംശയതിലായതമായ കാരയങളാണ് പധാനമായംഖ൪ആനിലെട
പഠിപിചിടളത്.َلم ْع َي َلْم  ْنَساَن َما ّلَم ال َع      അവന മനഷയന് താന അറിയാതിരനെതലാം പഠിപിച"(96:5)വിശദ 
വിവരങളക്4:113,  2:239, 5:15, 2:213,16:64, 96:5.   എനീ വചനങള പരിോശാധികക.
                  ദാന ധ൪മങളെട എട് അവകാശികെളകറിച് പഠിപികകയം എനാല അവ൪ക് എത നലകണെമന 

      പറയാതതില നിനം കതയമായി വീതികണെമനം മനസിലാകന.   ഇവരില എലാവരം എലായോപാഴം 
ഉണാവണെമനില.    ഉളവ൪ക് നീതിപ൪വം നലകക.  അതാണ് ّله ِريَضًة ّمَن ال َف  (    അലാഹവില നിനള ഒര 

  സാങലപിക നി ശയം)    എന പറഞതില നിനം മനസിലാവനത്.    കാരണം കതയമായ കണക് പറയാന 
കഴിയിലോലാ?         ഇവരില ഏെതങിലം അവകാശികള ഇലാതപകം ഉളവ൪ക് തലയമായി വീതിച നലകണം.
                 അലാഹ പറയാത പല കണകകളം ദാനധ൪മങളക് ഉെണന് പഠിപികനവ൪ പലോപാഴം ആകണകകള

  ോനാകിെയാനമല ദാനധ൪മങള പിരികനത്.      അലാഹ ഖ൪ആനിലെട എടത പറഞ വിഭാഗങളകിടയില
    തലയമായി വിതരണം െചയാെനാനം പല൪കം കഴിയാറില.    പലോപാഴം അ൪ഹരായ അവകാശികളക് അത് 
  ലഭികാെത ോപാവകയം െചയന.     സിംഹഭാഗവം പോരാഹിതനാരെട ോപാകറകളിോലോകാ പടകറന പളി 

നി൪മാണങളോകാ,    ആ൪ഭാടപ൪ണമായ സോമളനങളോകാ ചിലവഴികപടകയം െചയന.പാവെപടവ൪
     െകാളപലിശകാരോനോയാ തമിഴ് നാടന പലിശകാരോനോയാ സമീപിോകണ ഗതിോകടിലമാണ്.

          ദാന ധ൪മങള നലകാന എലാ വിശവാസികളം മോനാട വോരണതാണ്.    അതിന് ഒര നിശിത അളവില 
   സമതണാവണെമന് അലാഹ ഉപാധി െവചിടില.     ഐശവരയ ഘടതിലം വിഷമഘടതിലം നല വഴിക് 

   ചിലവഴികനവരാണ് വിശവാസികെളന് ഖ൪ആന പരിചയെപടതന.(3:134) 
              ഈ രപതില ഖ൪ആനിെന ശരിയായ അ൪തതിോലകം ആശയതിോലകം എതിോചരോമാള ദരിദ൪കം

       സാധകളകം പരിധിയിലാെത നീതിപ൪വവം മനഷയതവപരമായം അവ൪ക് കീോടണ അവകാശങള ലഭികകയം
   നറാണകളായി മസിംകളില നിനം നശിചോപായ,      വിശവാസ രംഗതം ക൪മ രംഗതം സവഭാവ രംഗതമള 

          സംസാരം തിരിച െകാണ വരാനം കഴിയം നമളില ചില൪ ഭയെപടനതോപാെല സാധകളക് കിോടണ ഒരവകാശം 
ഇലാതാകനില.        മറിച് പരിധിോയാടകടി കിടിയിരന ഒരവകാശം പരിധിയിലാെത ലഭികകയം മസിംകളില നിനം 

       നിനോപായ സാംസാരിക പവ൪തനങള തിരിച െകാണവരാനം സാധികന എനതാണ് ഇതെകാണള 
ോനടം.          ആ പവ൪തനങള നിലചതാണ് ഏെതാര കിമിനല ോകസില പിടികെപടനവരില മഹാഭരിപകവം

   മസിം ോപരളവെര കാണാന കാരണം.    അലാഹ പറയനത ോനാക ِة  َكا ُهم للّز ِذيَن  ّل ُلونَوا َفاِع  "സംസരണതിന
  ോവണി പവ൪തികനവ൪ ആരാോണാ,അവരം"(23 ല4)      അഹ് ലല ഹദീസകാ൪ ഇവിെട നലകന വിശദീകരെണം

   സകാത് പിരികാന ോവണി പവ൪തികനവ൪ എനതാണ്.      എനാല അങിെന സകാത് പിരികാന ഒര 
     വിഭാഗെത ഏലപിചതായി ഖ൪ആനിെലവിെടയം പറഞിടില എനതാണ് സതയം.9:60    ല അലാഹ പറയനത്

  സവദഖ പിരികാനാണ് .  അലാെത സകാതല.  അതോപാെല ْيها َل َع ِليَن  َعاِم ْل َوا    എന് വിശദഖ൪ആന പറഞതം 
   സവദഖയെട അവകാശിെളകറിചാണ് ,   അലാെത സകാതാെന അവകാശികെളകറിചല.

ّكى                    എന         َز പദതിെന അ൪തം വിശദമാകന ചില വചനങള നമക് ഒന് പരിോശാധികാം.
َفْضُل ْول  َل َو َكر  ْن َوالُم َفْحَشاء  ِبال َيأُمُر  ّنُه  َفإ َطان  ْي َوات الّش ُط ْع ُخ ِب ّت َي َوَمن  َطان  ْي َواِت الّش ُط ُعوا ُخ ِب ّت ّت ُنوا ل ِذيَن ءاَم ّل َهاا ّي َيأ  

ُتُه َما ِه وَرْحَم ّل ّكىال ّلُه  َز ِكّن ال ّول ًدا  َب ٍد أ ُكم ّمن أَح ّكي من ّنور ُيَز ِليم     (ال َع ٌع  ّلُه َسِمي َوال َيَشاء  21 َمن 
“  ോഹ വിശവസിചവെര,    പിശാചിെന കാലെവപകെള നിങള പിമറരത്.    വലവരം പിശാചിെന കാലെവപകെള പിമ

     റിയാല തീ൪ചയായം അവ൪ നീചവം നിഷിദവം കലപികനതാണ്.   നിങളെടോമല അലാഹവിെന ഔദാരയവം
   അവെന കാരണയവമിെലങില നിങളിെലാരാളം പരിശദനാകമായിരനില,   എനാല അലാഹ സ൪വവം 

   അറിയനവനായിരിെക ഉോദശികനവെര അവന പരിശദരാകന.(അന൪ 21) 
                       ോനാക ഈ ആയതില അലാഹ വിശദമാകനത് ഒര മനഷയെന സദാചാര രംഗതള പരിശദിെയയാണ്

        വിശവാസികോളാട് പിശാചിെനകാലെവപകെള പിനടരെതനം അങിെന പിനട൪നവ൪ നീചവം നി ഷിദവമായ
       കാരയങളാണ് കലപികക എനം അലാഹവിെന അനഗവം കാരണയവമളതെകാണാണ് പിശാചിെന കാലെവപ

     കെള പിനതടരാെത നാം പരിശദരായെതനം അലാഹ വയകമാകന.   ഇവിെട അലാഹവിെന അനഗഹമളതെകാ
     ണാണ് നാം സകാത് െകാടതത് എനല അ൪തം.          മാതവമല ഈ ആയതില തെന അലാഹ ّكي ُيَز   

 പറയനണോലാ ?      അതിെന അ൪തം അലാഹ സകാത് െകാടകം എനലോലാ?
                    ചരകതില അലാഹവിെന കാരണയ(رْحَمة )   മായ ഖ൪ആനിലെടയാണ് വയഭിചാരം(زنا ) നീചമാെണന

   അറിവ് നമക് ലഭിചതം ,       പിശാചിെന കാലെവപകെള പിനടരാെത നാം സംസാരിക സമനരായതം എനാണ്
   ഈ ആയതിലെട അലാഹ വയകമാകനത്.        മാതവമല ആെരങിലം ഇങിെന സംസാരം ഉളെകാണ് ജീവികാന

     ഉോദശികകയാെണങില അവ൪കം അലാഹവിെനനി൪ോദശങള ഉളെകാണെകാണ് പരിശദരാകാം എനമാണ് 



 അലാഹ വയകമാകനത്.  ഇനി സറതൈലല17-18   വചനങള ഒന പരിോശാധികാം.ِتي ْؤ ُي ِذي  ّل
َ
َقى ا ْت َها ال ُب ّن ُيَج َوَس

ّكى َتَز َي َلُه  എനാല         َما സവയം സംസാരം സവീകരിചെകാണ് തങളെട ധനം നലകനവരം......................................
     ഏറവം സകാലകള അതിലനിനം ഉടെന അകറെപടകയം െചയനതാണ്.(92 ല17-18)  ഇവിെട അലാഹ 

          വയകമാകനത് സവയം സംസാരം ഉളെകാളകയം എനിട് തങളെട ധനതില നിന് നലകകയം ആനലകനത
         െകാണ് പരോമാനതനായ നാഥെന പീതി കാംകയലാെത മെറാനം ആഗഹികാതവരമായ ഏറവം സകാലകെള

     നരക ജീവിതതിലനിനം അകറപടകയം െചയനതാണ് എന കാരയമാണ്.
                 ഈ ആയതില സവയം സംസരണം ഉളെകാളകയം അങിെന ധനം നലകകയം എന പറഞതില നിന 

      തെന ധനം നലകലല സകാത് എനത് വളെര വയകമാണ്.മാതമല ّكى َتَز َي ّكى- َتَز     എന കിയ ഉപോയാഗിചതില
          നിന തെന അത് മെറാരാളക് നലകലല മറിച് സവയം ഉളെകാളലാണ് എനം വയകമാണ്. ഉദാഹരണതിന്

ّلَم َع     എനാല മറളവെര പഠിപികലം ّلَم َع َت    എനാല സവയം പഠികലമാണ്.  അതായത് ّلم َع  യിലനിനം ّلٌم َع  ُم
(അദയാപകന)ّلم َع َت   ലനിനം ّلٌم َع َت ّكىഉണാകനതോപാെല(വിദയാ൪തി) ُم യിലനിനം  َز ّكي ّكىയം ُمَز َتَز  യിലനിനം
ّكي َتَز യം  ُم ഉണാകന.          ചരകതില സകാത് െകാടകക എനാല ധനം നലകക എന അ൪തം പറയാന കഴിയില

    എന് ഈ ആയതിലെടയം വളെര വയകമാണ്.
                    സകാത് െകാടകക എന് പകതി മലയാളവം പകതി അറബിയം ഉപോയാഗികക എനത് തെന അഹ് ലല

  ഹദീസകാരെട ഒര തടിപാണ്.    സകാതിെന മലയാളം ഇവ൪ പറയില.     കാരണം ഇവ൪കറിയാം സകാത് എന
           അറബി പദതിന് ഒര വ൪ഷതില നി൪ബനമായം നലോകണ ഒരി നിശിത ധനം എന൪തം കിടില 

എനത്.      അതെകാണാണ് സകാത് െകാടകക എന് ഇവ൪ പറയനത്.      ഇങിെന ധാരാളം പദങള ഈ രപതില
 ഇവ൪ ഉപോയാഗികാറണ്.      ഓോരാനം അതാത് വിഷയങള ച൪ച െചയോമാള വിശദമാകാം.  


