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 أحكام الزكاة
జకాత్ ఆదేశాలు 

 (ఇస్లామీయ పరిభాషలో జకాత్ అంటేః అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన 
ఉద్దేశ్యంతో నిర్ణీత ధన, ధాన్యయలు ధర్మవిధిగా నిర్ణీత ప్రజలకు 
చెల్ాంచవలసిన హకుక). 
 జకాత్ ఇస్లాం మూల స్తంభాలో ా మూడవది. ఏ ముసిాం 'నిస్లబ్' 
(అంట జకాత్ విధింపుకు అవస్ర్మై నిర్ణీత పరిమాణాని)కు అధికారి 
అయ్యయడో అతనిపై జకాత్ విధి అవుతంది. అల్లాహ్ ఆద్దశ్ం చదవండేః  

             (34)البقرة 

నమాజు స్థాపించిండి. జకాత్ ఇవ్విండి. (బఖర 2: 43). 
 జకాత్ ను ధర్మపర్ంగా విధిగావించడంలో అనేక్ ల్లభాలు, మేలుా 
ఉన్యాయి. వాటిలో కొనిా ఇవిేః  
1- ఆతమశుదిి క్లుగుతంది. మనస్సులో నుండ దురాశ్, పిసిన్యరి 
తత్వాలు దూర్మవుత్వయి.  
2- ముసిాం భకుతడు దాతృతాం ల్లంటి స్దుుణ స్ంపనుాడవుత్వడు. 
3- ధనవంతని మరియు పేదవాని మధయ ప్రేమ స్ంబంధాలు బల 
పడత్వయి. ఎల్ల అనగా ఉపకారుని పట్ా ఆతమ ఆక్రిితమవుతంది 
మరియు ప్రేమిస్సతంది.  
4- బీద ముసిాముల అవస్రాలు తీరుత్వయి. వారు ఒక్రి ముందు తమ 
చెయియ చాపకుండా ఉంటారు.  
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5- జకాత్ చెల్ాంచే మానవుడు పాపాల నుండ పరిశుదుిడు అవుత్వడు. 
అంట జకాత్ వలా అతని స్లానం ఉనాతమై, అతని పాపాలు మనిాంచ- 
బడత్వయి. 
ఏ వస్తు వులో్ల జకాత్ విధిగా ఉంది: 
 బంగార్ం, వండ, వాయపార్ స్లమాగ్రి, పంపుడు జంతవులు మరియు 
పంట్లు, ఫల్లలు మరియు లోహాలు, ధాతవులు.  
బంగారం, వండి జకాత్: 
 బంగార్ం, వండ ఏ రూపంలో ఉన్యా వాటిపై జకాత్ విధిగా ఉంది. 
అది 'నిస్లబ్' కు అధికారి అయిన వయక్తతపై మాత్రమే.  
బంగారం నిసాబ్: 20 దీన్యరులు. ఈ న్యటి లెక్క ప్రకార్ం 85 గ్రాములు. 
వండి నిసాబ్: 200 దిర్హములు. ఈ న్యటి లెక్క ప్రకార్ం 595 గ్రాములు.  
 పై లెక్క ప్రకార్ం ఏ వయక్తత నిస్లబ్ కు అధికారి అయ్యయడో, అది అతని 
వదే ఉండ స్ంవతుర్ం పూరిత అయిందో, అతను అందులో నుండ 
(2.5%) రండునార్ శాతం జకాతగా చెల్ాంచాల్.  
 వాటి జకాత్, డబ్బు రూపంలో ఇవాదలుచుకునా వయక్తత, అతను వాటిక్త 
అధికారి అయినపపటి నుండ ఒక్ స్ంవతుర్ం పూర్తయినపుపడు 
మారకట్లా ఒక్ గ్రాము బంగార్ం లేదా వండ యొక్క ధర్ ఎంత ఉందో 
తెలుస్సకొని, తన వదే ఉనా మొతతం బంగార్ం లేదా వండ మూలయం 
ఎంతవుతందో లెక్కకసి అందులో నుండ రండునార్ శాతం డబ్బు 
జకాతగా ఇవాాల్. (మేము డబ్బు అని వ్రాస్లము అయితే ఎవరు ఏ 
ద్దశ్ంలో ఉన్యారో అక్కడ వారి క్రన్సు పేరేముందో దానిా బటిి వారు 
లెక్తకంచుకోవాల్).  
 దీని ఉదాహర్ణేః ఒక్ వయక్తత వద ే 100 గ్రాముల బంగార్ం ఉంది 
అనుకుందాం. అతని వదే ఉండ స్ంవతుర్ం పూరిత అయింది కూడాను. 
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అందుకు అతనిపై జకాత్ విధి అయింది. ఇక్ అతను రండునార్ గ్రాముల 
బంగార్ం జకాతగా ఇవాాల్. ఒక్వేళ అతను దాని జకాత్ డబ్బు 
రూపంలో ఇవాదలుచుకుంట, 100 గ్రాముల బంగార్ం ధర్ 
తెలుస్సకోవాల్. (దాని ధర్ ప్రస్సతత భార్త క్రన్సు ప్రకార్ం ఒక్ లక్ష అని 
తెల్సిందనుకుందాం) అతను అందులో రండునార్ శాతం జకాత్ 
ఇవాాల్. (అంట (2,500) రండు వేల అయిదు వందల రూపాలు). ఇద్ద 
విధంగా వండ జకాత ఇవాాల్.  
 ఇల్లగే క్రన్సులో కూడా జకాత విధి అవుతంది, నిస్లబ్ కు అధికారి 
అయి, దానిపై స్ంవతుర్ం గడచిన వంట్నే. ఎవరి వదే 595 గ్రాముల 
వండ ధర్కు స్మానమైన లేదా అంతక్ంట ఎకుకవ క్రన్సు ఉందో అతనిపై 
జకాత్ విధిగా ఉంది. అతను తన వదే ఉనా మొతతం డబ్బులో నుండ 
రండునార్ శాతం జకాత్ గా ఇవాాల్.  
 ఏ ముసిాం వదే క్రన్సు (డబ్బు) ఉండ, స్ంవతుర్ం దాటిందో అతను 
595 గ్రాముల వండ ధర్ తెలుస్సకోవాల్, అతని వదే ఉనా డబ్బు 595 
గ్రాములవండ ధర్కు చేరుకుంట జకాత్ ఇవాాల్, ఒక్వేళ అతని వదే ఉనా 
డబ్బు దాని ధర్కు తకుకవ ఉంట అతనిపై జకాత్ విధిగా లేదు.  
 ఉదాహర్ణేః ఒక్ వయక్తత వదే భార్త క్రన్సు ప్రకార్ం రూ. 80 
వేలున్యాయనుకుందాం. అతని వదే ఉండ స్ంవతుర్ం పూరిత అయియంది 
కూడా. ప్రస్సతతం మారకట్లా 595 గ్రాముల వండక్త ఎంత ధర్ ఉందో 
తెలుస్సకోవాల్. దాని ధర్ ఎనభై ఐదు వేలు అని తెల్స్తత అతనిపై జకాత్ 
విధిగా లేదు. ఎందుక్నగా అతను నిస్లబ్ కు అధికారి కాలేదు. నిస్లబ్ కు 
అధికారి కావడానిక్త అతని వదే ఎనభై ఐదు వేల రూపాలుండాల్. ఏ 
ద్దశ్ంలోనైన్య వారి క్రన్సు వల వండతో పోలచబడతే వారు తమ క్రన్సు 
జకాత్ వండ లెక్కతో ఇవాాల్. అంట 595 గ్రాముల వండక్త విలువగల 
డబ్బు ఉనాపుపడే అతనిపై జకాత్ విధి అగును. 
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వ్యాపార సామాగ్రి యొక్క జకాత్:  
 స్ంపద క్ల్గి, దానిని వాయపార్ంలో ఉపయోగించే ముసింా వర్తకునిపై 
ప్రతి స్ంవతుర్ం జకాత్ విధిగా ఉంది. ఇది అల్లాహ్ ప్రస్లదించిన 
అనుగ్రహానిక్త క్ృతజఞత మరియు అతనిపై ఉనా తన పేదసోదరుల హకుక 
అని తను భావించాల్. ల్లభోద్దేశ్ంతో క్రయవిక్రయించే ప్రతీ వస్సతవు 
వాయపార్ స్లమాగ్రి అనబడుతంది; భూములు, ఇండుా, సిరాాస్సాలు (real 
estate), పశువులు, తినుత్రాగు పదారాలాు మరియు వాహన్యలు వగైరా. 
అవి నిస్లబ్ కు చేరి ఉండాల్. అంట పైన తెల్పిన 85 గ్రాముల బంగార్ం 
ధర్కు లేదా 595 గ్రాముల వండ ధర్కు స్మానంగా ఉండాల్. అందులో 
రండునార్ శాతం జకాతగా ఇవాాల్. 
 ఉదాహర్ణేః ఒక్ వయక్తత వదే ఒక్ లక్ష రూపాల విలువ గల వాయపార్ 
స్లమాగ్రి ఉంట, అందులో నుండ రూ. 2500/- జకాత్ చెల్ాంచాల్. 
వాయపార్స్సతలు ప్రతి స్ంవతురార్ంభంలో తమ వదే ఉనా మొతతం 
స్రుకును లెక్తకంచుకొని జకాత్ చెల్ాంచాల్. ఎవరైన్య వాయపారి స్ంవతుర్ం 
పూరిత అయ్యయక్త పది రోజుల ముందు ఏదైన్య స్రుకు కొనుగోళు జేస్తత దాని 
జకాత్ కూడా ముందు నుండే ఉనా స్రుకుతో క్లపివాాల్. వయపార్ం 
ప్రార్ంభంచిన మొదటి రోజు స్ంవతుర్ం యొక్క ఆర్ంభమగును. ఇల్ల 
ప్రతి స్ంవతుర్ం జకాత్ చెల్ాంచాల్.  
 క్ంచెలోక్త పంపకుండా పశువుశాలలో, ఇంటి వదే ఉంచి మేత 
ఇవాబడే పశువులు వాయపార్ం కోస్ం పంచితే వాటి మీద జకాత్ విధి 
అవుతంది. అవి నిస్లబ్ కు చేరుకున్యా, చేరుకోక్పోయిన్య వాణిజయ 
స్రుకుల్లగా దాని వల నిస్లబ్ కు చేరుకుంట అందులో నుండ జకాత్ 
చెల్ాంచాల్.  
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షేర్స్ యొక్క జకాత్: 
 రియల్ ఎస్తిట్ (Real estate) తదితర్ విషయ్యలోా షేర్సు ఈ 
రోజులోా ఓ పరిపాటి విషయం అయింది. (ధర్మస్మమతమైన షేర్సు 
కొనుట్, అముమట్ యోగయమే. కాని ధర్మస్మమతం కాని వాటిలో ముసిాం 
పాల్గునుట్ ఎంత మాత్రం యోగయం కాదు). అందులో డపాజిట్ చేసి ఉనా 
డబ్బు కొదిే స్ంవతురాలోా పర్గవచుచ, తర్గనూవచుచ. షేర్సు లో ఉనా 
డబ్బుపై జకాత్ ఉంది. ఎందుక్నగా అది కూడా వాణిజయ స్రుకు 
ల్లంటిద్ద. షేర్సు లో పాల్గునా ప్రతి ముసిాం ప్రతి స్ంవతుర్ం తన షేర్సు ధర్ 
చూస్తత ఉండాల్. జకాత్ చెల్సా్తత ఉండాల్.  
భూ సంబంధ ఉత్పత్తు లపై జకాత్: 
 నిలా మరియు తూక్ము చేయుగల ఖరూూర్ం, ఎండన ద్రాక్ష, గోధుమ, 
జొనా, బియయం ల్లంటి ఆహార్ధాన్యయల, ఫల్లలపై జకాత్ విధిగా ఉంది. 
కాని పండుా, కూర్గాయలపై జకాత్ విధిగా లేదు. పై వాటిలో జకాత్ విధి 
కావడానిక్త అవి నిస్లబ్ కు చేరి ఉండాల్. వాటి నిస్లబ్ 612 క్తలోలు. 
వాటిపై ఒక్ స్ంవతుర్ం గడవాలనా నిబంధన లేదు. కోతకు వచిచనపుపడు 
వాటిలో నుండ ఈ క్రంది పదితిలో జకాత్ చెల్ాంచాల్ేః  
 ప్రక్ృతి పర్మైన వరాిలు, నదుల మూలంగా పండన పంట్లోా పదవ 
వంత జకాత్ చెల్ాంచాల్. క్ృత్రిమ కాలువలు, బావుల మూలంగా పండన 
పంట్లోా ఇర్వయోయ వంత జకాత్ చెల్ాంచాల్.  
 ఉదాేః ఒక్ వయక్తత తన భూమిలో గోధుమ వితతనం వేశాడు. అతనిక్త 800 
క్తలోల పంట్ పండంది. ఇపుపడు అతనిపై జకాత్ విధిగా ఉంది. ఎందుక్నగా 
దీని నిస్లబ్ 612 క్తలోలు, అయితే దీనిక్ంట ఎకుకవగా పండంది. ఇక్ ఆ 
పంట్ వర్ింతో పండతే అందులో పదో వంత అంట 80 క్తలోల జకాత్ 
చెల్ాంచాల్. ఒక్వేళ క్ృత్రిమ కాలువల, బావుల ఆధార్ంగా పండతే అందులో 
ఇర్వయోయ వంత అంట 40 క్తలోలు జకాత్ చెల్ాంచాల్.  
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పశువుల జకాత్: 
 ఇక్కడ పశువులు అంటేః ఆవు, మేక్, గొర్రె మరియు ఒంటె లని 
భావం. వీటి జకాత కొర్కు ఈ క్రంది నిబంధనలు వరితస్లతయిేః  
1- నిస్లబ్ కు చేరి ఉండాల్. ఒంటెల నిస్లబ్ 5. మేక్లు, గొర్రెల నిస్లబ్ 
40. ఆవుల నిస్లబ్ 30. వీటిక్త తకుకవ ఉనావాటిలో జకాత్ లేదు.  
2- వాటి యజమాని వదే అవి స్ంవతుర్మెల్లా ఉండాల్.  
3- అవి 'స్లయిమా' అయి ఉండాల్. అంట స్ంవతుర్ంలో అధిక్ శాతం 
పచిచక్ మైదాన్యలోా మేస్తవి అయి ఉండాల్. శాలలో ఒక్ చోట్ ఉండ తమ 
ఆహార్ం తినునవి, లేదా వాటి యజమాని వాటి కొర్కు మేత ఖర్ణదు చేసి, 
లేదా సోిర్స చేసి ఉంచేవాడైతే వాటిలో జకాత్ లేదు.  
4- పరివహణ స్లధనంగా, లేదా వయవస్లయ పర్ంగా పని చేయునవై 
ఉండకూడదు.  
ఒంటెల జకాత్: 
 5 ఒంటెలుంట జకాత్ విధి అవుతంది. (అంతకు తకుకవపై జకాత్ 
లేదు). ఏ ముసిాం ఆధీనంలో 5 నుండ 9 వర్కు ఒంటెలుండ వాటిపై 
స్ంవతుర్ం గడసిందో అందులో ఒక్ మేక్ జకాత్ గా ఇవాాల్.  
10 నుండ 14 వర్కుంట రండు మేక్లు.  
15 నుండ 19 వర్కుంట మూడు మేక్లు.  
20 నుండ 24 వర్కుంట న్యలుగు మేక్లు.  
25 నుండ 35 వర్కుంట ఏడాది వయస్సనా ఒక్ ఆడ ఒంటె. అది గనక్ 
లేకుంట రండేళళ మగ ఒంటె.  
36 నుండ 45 వర్కుంట రండేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె.  
46 నుండ 60 వర్కుంట మూడేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె.  
61 నుండ 75 వర్కుంట న్యలుగేళళ ఒక్ ఒంటె. 
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76 నుండ 90 వర్కుంట రండేళళ రండు ఒంటెలు.  
91 నుండ 120 వర్కుంట మూడెళళ రండు ఆడ ఒంటెలు.  
120 ఒంటెలకు మించిపోతే ప్రతి నలభై ఒంటెలపై రండేళళ ఒక్ ఆడ 
ఒంటె. ప్రతి 50 ఒంటెలపై మూడేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె.  
ఇద్ద లెక్క క్రంది టబల్ దాారా వివరించబడందిేః 

స్ంఖయ  

జకాత్ స్ంఖయ  

జకాత్ నుండ వర్కు నుండ వర్కు 
5 9 1 మేక్ 10 14 2 మేక్లు 
15 19 3 మేక్లు 20 24 4 మేక్లు 
25 35 ఏడాది ఆడ ఒంటె. అది లేకుంట 2 ఏళళ మగ ఒంటె 
36 45 2 ఏళళ 1 ఆడ ఒంటె 46 60 3 ఏళళ 1 ఆడ ఒంటె 
61 75 4 ఏళళ 1 ఆడ ఒంటె 76 90 2 ఏళళ 2 ఆడ ఒంటెలు 
91 120 3 ఏళళ 2 ఆడ ఒంటెలు 
 వీటిక్ంట ఎకుకవ ఉనాపుపడు ప్రతి 40లో రండేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె, 
ప్రతి 50లో మూడేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె జకాత్ గా ఇవాాల్. 
ఆవుల జకాత్: 
 (ఆవులు, ఎదుేలు అనిాటి లెక్క ఒక్ట. 1 నుండ 29 వర్కుంట 
జకాత్ లేదు). ఏ వయక్తత ఆధీనంలో 30 నుండ 39 వర్కున్యాయో (వాటిపై 
స్ంవతుర్ం గడసిందో) అందులో ఏడాది వయస్సుగల ఒక్ ఆడ లేదా మగ 
దూడ జకాత్ గా ఇవాాల్.  
40 నుండ 59 వర్కుంట రండేళళ దూడ.  
60 నుండ 69 వర్కుంట ఏడాది వయస్సు గల రండు దూడలు.  
70 నుండ 79 వర్కుంట ఏడాది వయస్సగల 1 దూడ, రండేళళ 
వయస్సుగల మరొక్ దూడ.  
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 ఆ తరువాత వాటి స్ంఖయ ఎంత పరిగిన్య ప్రతి 30లో ఏడాది 
వయస్సుగల ఒక్ దూడ, ప్రతి 40లో రండేళళ వయస్సుగల ఒక్ దూడ 
జకాత్ గా ఇవాాల్. దీనినే క్రంది టబల్ దాారా తెలుస్సకొండేః  
 

స్ంఖయ  

జకాత్ నుండ వర్కు 
30 39 ఒక్ ఆడ లేదా మగ దూడ 
40 59 రండేళళ దూడ 
60 69 ఏడాది వయస్సు గల రండు దూడలు 
70 79 ఏడాది దూడ ఒక్టి, రండేళళ దూడ మరొక్టి 

మేక్ల జకాత్: 
 (మేక్లు, గొర్రెలు, పొటిలు అనిాటి నిస్లబ్ ఒక్ట. అవి 1 నుండ 39  
వర్కుంట జకాత్ విధిగా లేదు). ఏ వయక్తత  ఆధీనంలో 40 నుండ 120 వర్కు 
మేక్లున్యాయో అతను అందులో నుండ ఒక్ మేక్ జకాత్ గా ఇవాాల్.  
121 నుండ 200 వర్కుంట రండు మేక్లు.  
201 నుండ 399 వర్కుంట మూడు మేక్లు.  
400 నుండ 499 వర్కుంట న్యలుగు మేక్లు.  
500 నుండ 599 వర్కుంట ఐదు మేక్లు.  
  ఆ తరాాత వాటి స్ంఖయ ఎంత పరిగిన్య ప్రతి 100లో ఒక్ మేక్ జకాత్  

గా ఇవాాల్.  
స్ంఖయ  

జకాత్ స్ంఖయ  

జకాత్ 
నుండ వర్కు నుండ వర్కు 
40 120 1 మేక్ 121 200 2 మేక్లు 
201 399 3 మేక్లు 400 499 4 మేక్లు 
500 599 5 మేక్లు * ఆ తరాాత ప్రతి 100లో ఒక్ మేక్ 
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జకాత్ హక్కకదారులు: 
 జకాత్ హకుకదారులెవర్నేది స్ాయంగా అల్లాహ్ ఇల్ల తెల్పాడుేః 

                              
                         
            (06 التوبة) 

ఈ జకాత్ నిధులు అసలు కేవ్లిం నిరుపేదలకు, అక్కరలు తీరని వారికి, 
జకాత్ వ్యవ్హారాలకై నియుకుులైన వారికీ, ఇింకా ఎవ్రి హృదయాలను 
గెలుచుకోవ్టిం అవ్సరమో వారికీ, ఇింకా బానిసల విముకిుకీ, ఋణగ్రస్తుల 
సహాయానికీ, అల్లాహ్ మారగింలో నూ, బాటస్థరులకూ వినియోగించటిం 
కొరకు, ఇది అల్లాహ్ తరఫు నుిండి నిరణయించబడిన ఒక్ విధి. అల్లాహ్ అన్నీ 
ఎరిగనవాడూ వివేక్వ్ింతుడూ. (తౌబా 9: 60). 
 పై ఆయతలో అల్లాహ్ ఎనిమిది ర్కాలు తెల్పాడు. వారిలో ప్రతి 
ఒక్కడు జకాత్ తీస్సకునే అర్హత గలవాడు. ఇస్లాం ధర్మంలో జకాత్ 
స్మాజములోని అరుహలక్క ఇవాబడుతంది. ఇతర్ ధర్మం లో ఉనాట్లా 
క్కవలం పండతలక్తవాబడదు. జకాత్ హకుకదారులు వీరుేః  
1- నిరుపేద (ఫఖీర్స) అంట తనకు స్రిపడు ఖరుచలో స్గము- క్న్యా 
తకుకవ పొంద్దవాడు.  
2- అక్కర్తీర్నివాడు (మిస్కకన్) అంట తనకు స్రిపడు ఖరుచలో 
స్గముక్నా ఎకుకవ పొందుత్వడు, కాని అది అతనిక్త స్రిపడదు. 
అందుకు అతనిక్త స్రిపడునంత కొనిా నెలలు, ఒక్ స్ంవతుర్ం వర్కు 
జకాత్ సొముమ ఇవావచుచను.  
3- జకాత్ వస్తలు చేస్త ఉదోయగి అంట జకాత్ వస్తలు చేయ డానిక్త ముసిాం 
అధికారి తర్ఫున నియమింపబడన ఉదోయగులు. వారు ధనికులైనపపటికీ, 
వారి పనిక్త తగుట్లి జీతంగా వారిక్త జకాత్ నుండ ఇవావచుచను.  
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4- హృదయ్యలు గెలుచుకొనుట్కు అంట అవిశాాస్సలోా తమ వంశ్ం, 
గోత్రంలో న్యయకులుగా ఉనావారు ఇస్లాంలో ప్రవేశంచే ఆశ్ ఉనాచో 
వారిక్త, లేదా వారి కీడు ముసిాంలకు క్లగకుండా జకాత్ సొముమ ఖరుచ 
చేయవచుచను. అల్లగే కొతతగా ఇస్లాం స్కాక్రించినవారిలో వారి 
అవస్రార్ాం, వారు సిార్ంగా ఇస్లాంపై ఉండుట్కు జకాత్ ధనం ఖరుచ 
చేయవచుచను.  
5- బానిస్లను స్ాతంత్రులుగా చెయయటానిక్త మరియు శ్త్రవుల నుంచి 
ముసిాం ఖైదీలను విడపించుట్కు జకాత్ సొముమ ఖరుచ పట్ివచుచను.  
6- ఋణగ్రస్సతలు అంట అపుపలపాలైనవారు. ఇల్లంటి వారిక్త జకాత్ 
నుండ ఖరుచ చేయవచుచను. కాని క్రంది షర్తలు వారిలో ఉండాల్ేః  
A: ముసిాం అయి యుండాల్. 
B: స్ాయంగా చెల్ాంచగల ధనికుడు కాకూడదు.  
C: ఆ అపుప ఏ పాప కారాయనికో చేసి ఉండ కూడదు.  
D: అది ఆ స్మయంలోనే చెల్ాంచుట్ తపపనిస్రి అయి యుండాల్.  
7- అల్లహా్ మార్ుంలో అంట జీతం తీస్సకోకుండా పుణాయపేక్షతో 
ధర్మయుదిం చేయు వీరులు, వారి స్ాంత ఖరుచల కొర్కు, లేదా 
ఆయుధాలకు జకాత్ డబ్బు ఇవాచుచను. జిహాదులో ధర్మవిదయ అభయసించడం 
కూడా వస్సతంది. ఎవరైన్య విదయభాయస్నలో నిమగుాలైనట్ాయితే, అతని విదయకు 
స్రిపడు ఖరుచలు జకాత్ నుండ ఇవావచుచను.  
8- బాట్స్లరి అంట ప్రయ్యణికుడు. గృహజీవనంలో ఎంత ఆనందంగా 
ఉన్యా స్రే ప్రయ్యణంలో ఏదైన్య ఆరిాక్ ఇబుందులకు గుర్యితే అతను 
తన గ్రామం చేరుకొనుట్కు స్రిపడు ఖరుచలు జకాత్ నుండ ఇవావచుచను.  
మసిూదుల నిర్మణాలకు, దారులు స్రి చేయడానిక్త జకాత్ సొముమ 
ఉపయోగించరాదు.  
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నోట్స:్  
1-  స్ముద్రం నుండ లభంచే ముత్వయలు, పగడాలు మరియు చేపలోా 
జకాత్ లేదు. వాణిజయస్రుకుగా ఉనాపుపడు పైన తెల్పిన ప్రకార్ంగా 
జకాత్ చెల్ాంచాల్ు ఉంట్లంది.  
2- అద్దేక్తవాబడన బిల్డంగులు, ఫ్యయక్ిర్ణల పై జకాత్ లేదు. కాని వాటి 
నుండ పొందుతనా పైక్ం నిస్లబ్ కు చేరుకొని, స్ంవతుర్ం గడస్తత 
అందులో జకాత్ విధిగా ఉంది.  
 
 
 
 
 



 







