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ﺳﻮال
اﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻛﮯ ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ذاﺗ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﮭﻞ اور ﺳﺒﺰﻳﺎں ﻴﮟ ﺗﻮ ﻛﻴﺎ اس ﻣﻴﮟ ﻋﺸﺮ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
ﭘﮭﻠﻮں اور ﺳﺒﺰﻳﻮں ﻣﻴﮟ زﻛﺎۃ ﻧﻴﮟ ،ﻳﮧ اس ﻟﻴﮯ ﻛﮧ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻳﮧ ﻣﺎﭘ ﺟﺎﺗ ﻴﮟ اور ﻧﮧ ﮨ زﺧﻴﺮہ ﻛ ﺟﺎﺗ ﻴﮟ ،ﻟﻴﻦ زﻛﺎۃ اس
ﭘﮭﻞ ﻣﻴﮟ واﺟﺐ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺎﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻛﮭﺠﻮر اور ﻣﻨﻘﮧ اور ﺑﺎدام اور ﭘﺴﺘﮧ ﻛ ﻃﺮح اﺳﮯ زﺧﻴﺮہ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮ...
ﻟﻴﻦ ﺟﻮ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻣﺎﭘ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﮧ ﮨ زﺧﻴﺮہ ﮨﻮ ﻣﺜﻼ اﻧﺎر ،اﻧﺠﻴﺮ اور آڑو اور ﺗﺮﺑﻮز وﻏﻴﺮہ دوﺳﺮے ﭘﮭﻞ ،اور ﻣﺜﻼ ﭨﻤﺎﭨﺮ،
ﻛﮭﻴﺮے وﻏﻴﺮہ ﺳﺒﺰﻳﻮں ﻣﻴﮟ زﻛﺎۃ ﻧﻴﮟ ﮨﮯ ﻛﻴﻮﻧﮧ اﮔﺮ ﻳﮧ زﺧﻴﺮہ ﻛ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻳﮧ ﺧﺮاب ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﻴﮟ.
اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ:
" ﻛﮭﺠﻮر اور ﻏﻠﮧ ﻣﻴﮟ اس وﻗﺖ ﺗﻚ زﻛﺎۃ ﻧﻴﮟ ﺟﺐ ﺗﻚ ﻛﮧ وہ ﭘﺎﻧﭻ وﺳﻖ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ" ...
اﺳﮯ ﺑﺨﺎرى اور ﻣﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮہ ﻧﮯ رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ.
ﻳﮧ اس وﻗﺖ ﮨﮯ ﺟﺐ وہ ﻣﺎﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ اﺻﻞ ﻣﻴﮟ ﺑﺎﻟﻞ ﮨ ﻣﺎﭘﺎ ﻧﮧ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺑﺎﻻوﻟ زﻛﺎۃ ﻧﮧ ﮨﻮ ﮔ.
اور ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑ ﻃﺎﻟﺐ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻣﺮوى ﮨﮯ ـ اور ﺳﮯ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﮭ ﻛﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ـ ﻛﮧ" ﺳﺒﺰﻳﻮں ﻣﻴﮟ
زﻛﺎۃ ﻧﻴﮟ ﮨﮯ "
اور اس ﻟﻴﮯ ﺑﮭ ﻛﮧ ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ اور ان ﻛﮯ ﺧﻠﻔﺎء رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﭼﮭﻮڑے رﻛﮭﺎ
ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻳﮧ ان ﻛﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮨ ﻛﺎﺷﺖ ﻛ ﺟﺎﺗ رﮨ ،اور اس ﻛ زﻛﺎۃ ادا ﻧﻴﮟ ﻛ ﺟﺎﺗ ﺗﮭ ،ﺟﻮ ﻛﮧ اس ﻣﻴﮟ زﻛﺎۃ ﻛﮯ ﻋﺪم
وﺟﻮب ﻛ دﻟﻴﻞ ﮨﮯ.
اور اس ﻟﻴﮯ ﺑﮭ ﻛﮧ آپ ﻛﺎ ﺑﺎغ ذاﺗ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﮯ ،ﻧﮧ ﻛﮧ ﺗﺠﺎرت ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ اس ﻛ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮨﮯ ﻛﮧ اس ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ
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زﻛﺎۃ واﺟﺐ ﻧﻴﮟ ﮨﮯ ،ﻟﻴﻦ اﮔﺮ ﻳﮧ ﺗﺠﺎرت ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﻮ اور اس ﻛ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮ ﺳﺎل ﮔﺰر ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮاس ﻣﺎل ﭘﺮ ﺟﺴﮯ ﺳﺎل
ﭘﻮرا ﮨﻮ ﭼﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ زﻛﺎۃ واﺟﺐ ﮨﻮ ﮔ.
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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