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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                    

 وزارت ارشــاد، حج واوقاف                      

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                    

 ودعوت آمریت ارشاد                       

 مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی5/1/1401هجری قمری مطابق21/8/1443 :رخؤمروز جمعه   خطبهرهنمای 

 فوائد ومستحقین آن فرضیت زکات،
.واوجبها في مال األغنياِء طهرة لهم من البخل والشح واآلثام .و مواساة أحد أركان االسالم الحمد هلل الذي جعل الزکاة 

لذوي الحاجة من الفقراء واألرامل واأليتام.احمده علي النعمة اإلسالم . واشكره علي مزيد فضله واحسانه علي الدوام 

الزكاة وحذرمن منعها والتساهل وأشهد أن ال اله اال هللا وحده الشريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله حث علي اداء 

 ، أما بعد :في ادائها وصلي هللا عليه وعلي آله واصحابه وسلم تسليماً كثيرا

اِكِعيَن {البقرة :قال هللا سبحانه وتعالی في محکم کتابه : َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع الرَّ  (43 )}َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

بُنِي االسالَُم علی  َخمٍس : ُشَهادَةِ أن الإلَهَ إالَّ )قال: قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم:  ي هللا عنهماوعن ابن عمررض

داً َرُسوُل هللاِ  َکاةِ  ، َو إقَاِم الصَّالَةِ  هللاُ َو أنَّ ُمَحمَّ ِ، َوَصوِم َرَمَضاَن  ، َوإيتَاِء الزَّ  متفق عليه.(، َوالَحج 

 :تعریف زکات

 آمده است. وبرکتياد شدن وهمچنان  پاکيزگی  وز باشد در لغت به معنی نموکلمه عربی می زکات 

يعنی کشت  (زکا الزرع وزکاالمال )چنانچه هنگام رشد کشت وزراعت وافزايش محصوالت زمين می گويند:

 مال وثروت رشد ونمو کرد وافزايش يافت . ، وزراعت

، به  هرزه  پاک گردد کند که از علف وگياهاننمو می   زمانی وزراعت   واين يک امر ثابت  ومسلم است که کشت

لودگيها وحقوقی که افراد فقير زمانی پاک وپاکيزه  ميگردند که از آ عين شکل مال ونفس انسان وساير اعمالش ،

طوريکه هللا  متعال از حقوق حقه آنها در مال وثروت ثروتمندان ياد آور شده فرموده  ، آن دارند پاک گردنددر

ْعلُوٌم است:}  (25ل ِلسَّائِِل َواْلَمْحُروِم{المعارج: ) 0َوالَِّذيَن فِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ

 ومحرومان. آنها که دراموالشان حق معلوم وسهم مشخصی است برای تقاضا گنندکان ترجمه:

بًا  آيه ديگری از پاداش مضاعف آن خبر داده فرموده است :}ودر ن ر ِ ل ِيَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس فاََل يَْربُو ِعندَ َوَما آتَْيتُم م ِ

ِ فَأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْضِعفُوَن{الروم: ) ن َزَكاةٍ تُِريدُوَن َوْجهَ َّللاَّ ِ َوَما آتَْيتُم م ِ  (39َّللاَّ

ی کنند وآنچه را به عنوان زکات می پردازيد وتنها رضای خداوندجل جالله را می طلبيد کسانيکه چنين م : ترجمه

 دارای پاداش مضاعف اند.

با توجه به نصوص فوق ونيز مفهوم لغوی زکات که پرداخت آن سبب نمو وافزايش در مال وثروت زکات دهنده می 

 :)هوالنمو الحاصل عن برکة هللا تعالی( چنين می گويدامام راغب اصفهانی در اين مورد  گردد،

 که در اثر برکت الهی در مال پيدا ميشود.زکات عبارت از همان نمو وافزايشی است ترجمه:
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 مفهوم اصطالحی زکات:

آن مالي است كه به اساس شرائط خاص از صاحب نصاب به افراد مشخص عبارت از تعيزکات در اصطالح شر

  مستحقين ، داده ميشود.

هلل تعالی فی زمن   رجه االنسان من حق مالییخاسم لما ):مالعلی القاری در تعريف اصطالحی زکات نوشته اند

 صحيح البخاري  (علی وجه مخصوص  لطائفة مخصوص  

به خداوند است که انسان آن را در زمان مخصوص برای افراد  نام همان حق مالی مربوط   يعنی زکاتترجمه:

 می پردازد.  مخصوص وبه شيوه مخصوص

 توضیحات:

 ،وبخل حرص ازرا   نفسش  پاک شدن  آن توقعکه زکات دهنده با پرداختن  ،می گويندزکات  زکات را بخاطری 

 عين حال اميد افزايش خير وبرکت را در مالش می نمايد.ودر حقوق ديگران  نموده ،ومال را از

قرآن کريم زکات   موضعدومتعال درهشتاد و ، خدای فرايض اسالم استاز فريضه اي زکات رکني از ارکان دين و

 آن خوانده است . آن را سبب طهارت و پاکی مال و نمویو  بانماز ذکر نموده است  را پيوست 

، درحقيقت خداي متعال شرمالش را از او دور ساخته وکسي که زکات مال  کند ءکسي که زکات مال خود را ادا 

، اداي زکات روابط اجتماعي انسان را محکم مي  خود را با رضايت نفس اداء کند، حالوت ايمان را چشيده است

اداي زکات اجر و  گونه کهبار مي آورد، همانبه ت و مهرباني و همنوائي را درميان افراد جامعه ، عطوف سازد

، بنابراين براي مسلمان الزم است که حدود ما أنزل  ، ترک آن نيز گناه عظيمي به  همراه دارد پاداش عظيمي دارد

 . نائل ميگرددثواب بزرگ خداوند کند ، بعد از ان  به دريافت اجر و ء، حق خدا را ادا هللا را بشناسد

 اهمیت زکات:

 قرآنی: زکات درنصوصاهمیت -1

اِكِعينَ }خداوند متعال فرموده است:  َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع الرَّ  ( 43 )البقرة : {َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

 رکوع کنيد )با نمازگزاران نماز گزاريد ( .نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد و با رکوع کنندگان و ترجمه :

ُ وفرموده است:} يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالَتََك َسَكٌن لَُّهْم َوَّللا  ُرُهْم َوتَُزك ِ  :{التوبةَسِميٌع َعِليٌم  ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

( 103) 

،  خير کن بدان وسيله پاک وپاکيزه شان سازی و برای آنان دعای ) زکات ( بگير کهازمالهاي آنان صدقه ای:ترجمه 

 شان وخداوند شنواي داناست . )مايهء( آرامشي است برایتو به راستي دعای

ُ ِمن فَْضِلِه ُهَو َخْيًرا لَُّهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَّ }و فرموده است : قُوَن َما بَِخلُواْ بِِه َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللا  ُهْم َسيَُطوَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  ِ ِميَراُث السََّماَواِت َواألَْرِض َوَّللا   ( 180)آل عمران :  {يَْوَم اْلِقيَاَمِة َولِِل 

 ، بخل مي ورزند هرگز چنين تصور نکنند که وکساني که به آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده است ترجمه :

، روز قيامت طوق  ، به زودي آنچه به آن بخل ورزيده اند ، بلکه براي آنها بدتر است آن ) بخل ( برايشان بهتر است

 بدانچه مي کنيد آگاه است . وندگردنشان مي شود وميراث آسمانها و زمين خداي راست وخدا

ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ }فرموده است : وخداوندجل جالله  َن األَْحبَاِر َوالرُّ َكثِيًرا م ِ

ِ فَبَش ِ  ةَ َوالَ يُنِفقُونََها فِي َسبِيِل َّللا  ِ َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ  يَْوَم يُْحَمى (34) ْرُهم بِعَذَاٍب أَِليمٍ َويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل َّللا 

- 34{التوبة :)قُواْ َما ُكنتُْم تَْكنُِزونَ َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم َوُجنوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهـذَا َما َكنَْزتُْم ألَنفُِسُكْم فَذُو

35)  
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مالهاي مردم را به ناروا مي ،  همانا بسياري از علماي يهود و راهباناي کساني که ايمان آورده ايد ،  ترجمه :

، و) آنان را( از راه خدا باز مي دارند وکساني که طال و نقره مي اندوزند وآنرا در راه خدا انفاق نمي کنند  خورند

 پس آنان را به عذابي دردناک مژده ده . 

آنان را داغ نهند  شتهايبتابند و با آن پيشانيها و پهلوها و پگرم دوزخ  شآتونقره ( را درطال روزي که آن )

 بچشيد .اندوختيد، اندوختيد پس )سزاي( آنچه را که میبراي خويشتن  اين است آنچه(:)وگويند

 زکات در آحادیث پیامبرصلی هللا علیه وسلم:-2

أن الإلَهَ بُنِي االسالَُم َعلَي َخمٍس : ُشَهادَةِ ) أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال:)عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه:

داً َرُسوُل هللاِ  ِ، َوَصوِم َرَمَضانَ  ، َو إقَاِم الصَّالَةِ  إالَّ هللاُ َو أنَّ ُمَحمَّ َکاةِ، َوالَحج   (متفق عليه ، َوإيتَاِء الزَّ

عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه گفت : رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود : اسالم بر اساس پنج چيز بنا شده ترجمه :

يد نيست هيچ معبود برحق جز هللا و محمد رسول و فرستادهء اوست و برپا نمودن ئگواهي دادن بر اينکه بگو است :

 نماز و دادن زکات و حج بيت هللا وروزه گرفتن ماه رمضان .

اِلِه؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َكاةَ مَ قَاَل َرُجٌل ِمَن القَوِم : يَاَرُسوَل هللاِ! أَرأْيَت إِْن أدَّي َرُجٌل زَ  )هللا عنه قال : وعن جابر رضی

هُ  صلی  ( رواه  طبرانی هللا عليه وسلم : َمْن أدَّي َزَكاةَ َماِلِه فَقَْد ذََهَب َعْنهُ َشرُّ

جابر رضي هللا  عنه گفت : شخصي از ميان مردم گفت : يا رسول هللا ! به من بگو اگر مردي زكات مال  ترجمه :

هللا عليه وسلم فرمود: كسي كه زكات مالش را بدهد ضررش  بود؟( رسول هللا صلی ايش چه خواهد)بر خود را بدهد

 از او دور شده است.

ثُُکم  )هللا عليه وسلم يقول : هللا عنه : أنه سمع رسول هللا صلیرضي  وعن أبی کبشة األنماری ثاَلَثَةٌ أقِسُم َعلَيِهنَّ  َوأَُحد ٍ

  (رواه ترمذیَماُل َعبٍد ِمن َصدَقٍَة َمانَقََص  –قال  –َحِديثا فَاحفَُظوهُ 

هللا عليه وسلم مي گفت : من به سه چيز قسم  شنيدم رسول هللا صلیگفت: کبشة األنماري رضي هللا عنه  ابی:ترجمه 

با صدقه دادن مال هيچ بنده اي  –گفت  –، بايد آن را بخاطر داشته باشيد  مي خورم  و حديثي را برايتان خواهم گفت

 کاسته نشده است . 

هُ َمالُهُ لَم يَؤد ِ َزَکاتَهُ ُمث َِل لَ َمن آتَاهُ هللاُ َماالً فَ )هللا عليه وسلم :  هللا عنه قال : قال رسول هللا صلی وعن أبی هريرة رضی

قُهُ يوَم الِقياَمِة ، ، يوَم الِقياَمِة ُشَجاعاً أقَرع ثُمَّ يقُوُل : أنَا َمالَُک، أنَا  –يعني بشدقيه  –ثُمَّ يأُخذُ بِِلهِزَمتَيهِ  لَهُ َزبِيبَتَاِن، يَطوَّ

ُ ِمن فَْضِلِه...(  صحيح البخاریَکنُزک، ثُم تاَلَ: )َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللا 

خداوند جل جالله برايش  هللا عليه وسلم فرمود : كسي که هللا عنه گفت : رسول هللا صلیابوهريره رضي ترجمه :

 ، اين مالش در روز قيامت به صورت مار سرکل )ماري كه موي داده باشد و)او( زکات مالش را ندهد مال زيادی

، او در روز قيامت  باشد ، اين مار را دو دندان وكهن سالي آن است( درآيد برسر ندارد و اين نشانه زهر داری

 ، و بعد او را باهردو االشه خود بگيرد و بعد برايش گويد : منم مال تو و منم کنز تو. صاحب خودرا حلقه گردد

ُ ِمن فَْضِلهِ اين آيه مبارکه را تالوت نمود :} و  ه بخل مي ک و گمان نكنند كساني {َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللا 

 متعال از فضل خويش به ايشان داده است. ورزند به آنچه که خدای

ي ِمنَها )هللا عنه قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :  وعن أبی هريرة رضی ٍة الَيَؤد ِ َماِمن َصاِحِب ذََهٍب َوالَ فِضَّ

ُح ِمن نَاٍر، فَأحِمي َعلَيَها فِي نَاِر َجَهنََّم فَيکَوي بَِها َجنبُهُ َوَجبِينُهُ َو َظهُرهُ ؛ َحقََّها ؛ إالَّ إذَا َکاَن يوُم الِقياَمِة ُصف َِحت لَهُ َصفَائِ 

ا إلَيُکلََّما بََردَت أِعيدَت لَهُ فِي يوٍم َکاَن ِمقدَاُرهُ َخمِسيَن ألَف َسنٍة َحتَّي يقَضي بَيَن الِعبَاِد؛ فَيَري َسبِيلَهُ :  ا إلَي الَجنَِّة َوإمَّ  إمَّ

 ( رواه مسلم النَّاِر 

صاحب طال ونقره اي که هللا عليه وسلم فرمود : هر  صلیهللا عنه گفت : رسول هللا ابوهريره رضی:ترجمه

تش جهنم داغ گرديده پهلو آتخته هايي از آتش ساخته شده و در، در روز قيامت برايش  را تأديه نمي کند)زکاتش(حق

و پشتش بدان داغ کرده مي شود و چون سرد شود دوباره داغ کرده مي شود در روزي که مقدار آن پنجاه  و پيشانی

 بهشت يا دوزخ ببيند .  له صورت گيرد و او راهش را به سویهزار سال است تا در ميان بندگان فيص
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 اجماع: -3

ركن سوم قرار  يعنی كلمه ونماز درجه سوم،امت اسالمي به اين اتفاق دارند كه فرضيت زكات واهميت آن بعد از 

وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان اإلسالم ، وفرض من دارد.امام ابن هبيره در كتاب اختالف العلماء تذكرداده :)

 .( بر اينكه زكات يكي از اركان اسالم ويك فرضي از فرائض است فروضه

 حکمت مشروعیت زکات:

؛ لذا  ذات حکيم بوده ودين برگزيده اش که اسالم  است برحکمت استوار می ميباشدبا توجه به اينکه خداوند متعال 

تمام طاعات وعبادات الهی از جمله زکات وصدقات نيز بر حکمتهای متعددی استوار بوده است که پاره ای 

 ازحکمت های  مشروعيت  زکات وصدقات طی يک درس مستقل به توضيح وبررسی گرفته می شود.

 يت زکات امور ذيل اند:حکمت مشروع

 کسب طهارت وپاکی: -1

مت ديگر مشروعيت زکات وصدقات همانا کسب طهارت وپاکی نفس ومال است زيرا يکی از شرطهای  عمده کح

ی بخل ، وآزاد شدن نفس انسانی از اسارت درونی  فرد ثروتمند از پليديها طهارت  واساسی فالح ورستگاری همانا

شوم حرص وبخل چنان آفت بزرگی است که هر فرد يا جامعه ای که گرفتار  ده حرص و آز است، وبدون شک پدي

طوريکه خداوندمتعال جل جالله  پرهيزاز بخل وحرص را يکی از شروط فالح  ، آن باشد رستگار  نمی شود

يَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُ ورستگاری معرفی نموده فرموده است:} ُؤوا الدَّاَر َواإْلِ ِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل يَِجدُوَن فِي َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه  مَّ فَأُْولَئَِك ُهُم ُصدُوِرِهْم َحاَجةً م ِ

  ( 9اْلُمْفِلُحوَن{الحشر: )

کرده  ه اند هر کس را که بسوی آنان کوچمدينه جای گرفته وايمان آورددر ونيز کسانی که قبل از مهاجران  ترجمه:

چند در خودشان احتياجی  وهر  نمی يابند  سدیح دوست دارند ونسبت به آنچه  به ايشان داده شده است در دلهايشان 

 خود مصئون می ماند. مبرم باشد آنهارا برخود شان مقدم ميدارند وهرکس از خست نفس

َوَمْن {:اظت از بخل وحرص را نشانه  كاميابي ورستگاري قرار داده است طوريكه ميفرمايدفخداوند جل جالله ح

  (9)الحشر: }يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

 .رستگاران اند نز بخل نفس خود محفوظ شوند آناکسانی که ا ترجمه:

حسد دليل اينکه زکات سبب طهارت  وپاکی نفس افراد مال دار ازحرص  وبخل وپاک شدن افراد فقير از مرض 

ُرُهْم  وکينه  می گردد اين آيه مبارکه  است که خداوند متعال جل جالله فرموده است:} ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ  ُ َسِميٌع َعِليٌم {التوبه:) َوتَُزك ِ  (103َصالَتََك َسَكٌن لَُّهْم َوَّللا 

زيرا  دعای  ، از اموال آنان صدقه ای بگير تا به وسيله آن پاک وپاکيزه شان سازی وبرايشان دعا کن ترجمه:

 توبرای آنان ارامشی  است وخداوند شنوای داناست.
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 حرص وبخل: تسلط  نفس بر غریزه  حب مال ، -2

حرص بخل  حکمت ديگر مشروعيت زکات وصدقات همانا تسلط وچيره شدن نفس انسانی بر غريزه حب مال ،

 غريزه حب خاطر صدقه ای اهميت  تسلط نفس براست که درسرشت تمام افراد بطور يکسان موجود می باشد وب

سان در زمان صحت پيامبرصلی هللا عليه وسلم  همانا صدقه را بهتر خواندند که ان مال ،حرص  وبخل ،

 وسالمتی اش که اين غريزه در باالترين سطح واوج سلطنتش می باشد،صدقه دهد .

يعنی اجر وثواب کدام  صدقه بهتر  (الصدقه اعظم اجراٌ ای )چنانچه از پيامبرصلی هللا عليه وسلم پرسيده شد 

ی الفقر تخش ، صحيح شحيحان تصدق وانت ) پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جواب فرمودند: وبزرگتر است؟

 صحيح البخاری(وقد کان لفالن ، ، ولفالن کذا قلت لفالن کذا ، ، وال تمهل حتی اذ بلغت الحلقوم وتامل الغنی

رص جمع آوری مال را داری بهترين صدقه صدقه ای است که آنرا در زمان تندرستی وهنگامی که ح ترجمه:

 اتی که مرگت فرا رسد ،ظبمانی تا لحنه اينکه  منتظر بدهی ،؛  رسی واميد به ثروتمند شدن داریتمی واز فقر

خود بخود مال  ، درحاليکه در آن لحظه در بدهيدبه فالنی اينقدر بدهيد وبه فالنی اينق آنگاه  صدقه دهی وبگوئی:

   ، واز آن تونيست. تعلق  به ديگران دارد ،

 بخل ومحبت مال مبارزه کند.، با غريزه  پس بهترين صدقه همان صدقه ای است که انسان به وسيله آن

 تکافل وهمبستگی اجتماعی : -3

تکافل اجتماعی  به  تحقق  کات بزرگترين شيوه زمشروعيت  وجيبه زکات وساير صدقات اين است که  حکمت ديگر

پيوند دوستی  ،به صورت صحيح  ودرست  اداء گردد زيرا هر جامعه ای که در آن زکات اموال شمار ميرود؛

جوامع ديگر بيشتر مستحق هر معه ازن جاآنتيجه  افراد در ن قوی تر وبيشتر می گردد که آومحبت درمابين افراد 

 رحمت الهی می گردند.

 وبه همين علت خداوند متعال پرداختن زکات را يکی ازاسباب نيل به رحمت خود قرار داده فرموده است:

َكاةَ اُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالَةَ َويُْؤتُوَن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَ} الزَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم {التوبه:) ُ إِنَّ َّللا  َ َوَرُسولَهُ أُْولَـئَِك َسيَْرَحُمُهُم َّللا   (71َويُِطيعُوَن َّللا 

، ونماز را بر  منکر می کنندامر به معروف ونهی از ، ومردان مومن وزنان مومن دوستان وياور يکديگرندترجمه: 

اينها اند که خداوند به زودی آنهارا  را اطاعت می کنند ،  ، وخداوندوپيامبرش وزکات را می پردازند ، پا می دارند

 مورد رحمت قرار ميدهد .

لباس ومسکن  ،يند که امکان  تأمين معيشت مناسبنما عه وامت کسانی زيست اسالم  نمی پذيرد که ميان جامدين 

اينها ضرورياتی می باشند که فرد مسلمان  می بايد اين ضروريات وساير  نداشته باشند،کافی را برای خود 

 نيازمنديها را از طريق سعی وتالش خود بدست آورد.

نباشد  پس بايد اين نيازمندی ها به وسيله افراد  جامعه تأمين  اما اگر فردی  در جامعه  اسالمی قادر به اين کار

الت اجتماعی است که از طرف اسالم پس وجيبه زکات وساير صدقات يگانه برنامه اساسی اين کف وتضمين گردد،

 مشروع ومقرر گرديده است.



 
6 

 

 مواسات وهمدردی با فقراء ومساکین: -4

 يکی از زمينه های مواسات زکات  تن اين است که پرداخوجيبه  زکات وساير صدقات حکمت ديگر مشروعيت 

 ميگردد. از جامعههر نوع کينه  وبدبينی  دوستی ونابود شدن،  راء به شمار  رفته وسبب کسب مودتبافق  وهمدردی

 مبارزه برای کاهش فقر وناداری: -5

مبارزه عليه  حکمت ديگر مشروع شدن وجيبه زکات وساير صدقات اين است که زکات وصدقات در 

 .دائی نقش به سزايی داردفقر وفقرز

 :فوائد زکات

 زکات يک رکن از ارکان اسالم  ويک ستونی از ستون های اسالم است.  .1

 د.ندر دادن زکات مسلمانان نيک بختی دنيوی واخروی را حاصل ميکن  .2

 هللا جل جالله به دادن زکات برای انسان اجر ميدهد.  .3

 

 جمله عبادات مالی است.کات ازدردادن  زکات عبادت مالی اداء ميشود زيرا ز  .4

 دادن زکات برای  مسلمان اطمينان قلبی را به بار می آورد .   .5

 نگاه ميکند.  به واسطه زکات زکات دهنده نفس خود را از بخل .6

 وبيچارگی برچيده ميشود . دادن زکات ازجامعه فقربه  .7

 فقراء ومساکين از کينه وحسد پاک ميشود. به واسطه دادن زکات  قلب .8

 بواسطه دادن زکات بيچارگان از نااميدی ومرض نجات پيدا مکينند. .9

 خير وبرکت آمده واز بالها نجات پيدا ميکند. ،زيادت درمال انسان  زکات  دردادن .10

 قلب ها غرس ميشود .درهمرای ديگران سخاوت وهمکاری  دادن زکات دوستی ،بواسطه  .11

 .به ميان می ايد وحدت وتحقق اجتماعی تکافل زکات سبب  .12

 بواسطه دادن زکات پيشرفت اقتصادی آمده ووضعيت اقتصادی مردم خوب خواهد شد. .13

 برکت مال  ونگهداری از شرور است. زکات وسيله پاکی نفس وعالج بخل ، .14

 کسيکه نفس خود را به واسطه ای دادن زکات پاک نمايد حالوت ايمان را پيدا ميکند .15

 ء شود آن را خزانه گويند .اهرمالی که زکات آن اد .16

فضيلت در زکات فريضه ای که پاک کننده ای فرد واجتماع است ، نمو دهنده بذرهای  .17

، واين رساترين تعبيری است که در باره ای زکات می توان گفت : افراد وهم پيشرفت جامعه

 آفرين استاز يک سو آلودگی ها را از بين برده واز سوی ديگر تکامل 

 مستحقین زکات:

( گروه هستند وصرف 8جمله ) ، کهدين مبين اسالم زکات برای اشخاص وافراد مشخص ومعين داده می شوددر

 اين افراد جواز ندارد.زکات بغير از

دَقَاُت ِلْلفُقََراء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلمُ  قَاِب َواْلغَاِرِميَن خداي متعال فرموده است:)إِنََّما الصَّ َؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ( التوبة : ِ َوَّللا  َن َّللا  ِ َواْبِن السَّبِيِل فَِريَضةً م ِ                                                  (60 )َوفِي َسبِيِل َّللا 

 همانا صدقه ها ) زکات ( براي نيازمندان و درماندگان وکارکنان بران )گرد آوري ( وکساني که دل شان به  ترجمه :
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، فريضه اي است  دست آورده مي شود و در راه آزادي بردگان و قرضداران و در راه خدا ) جهاد ( و مسافر است

 از خدا  وخداوند داناي فرزانه است .

دَقَةُ ِلغَنِي)هللا عليه وسلم قال :  عن النبي صلی ، هللا عنه رضی عن عبدهللا بن عمروو ةٍ َسِوي  الَتَِحلُّ الصَّ ، َوالَ ِلِذي ِمرَّ

 رواه ابو داود والترمذی(

: دادن زکات براي غني و برای هللا عليه وسلم فرمود پيامبر صلیگفت: هللا عنه عبدهللا بن عمرو رضی  ترجمه :

 نيست. شخص تندرست وسالم حالل

لَيَس الِمسِکيُن الَِّذي تَُردُّهُ األکلَة َواألکلَتَاِن، َولَِکِن  )هللا عليه وسلم قال :  وعن أبی هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلی

  (رواه بخاری، َويستَحيي أو الَيسأَُل النَّاَس إلَحافاً  سِکيُن الَِّذي لَيَس لَهُ ِغنًیالمِ 

مسکين کسي نيست که بخاطر يک لقمه و هللا عليه وسلم فرمود:  امبر صلیهللا عنه گفت: پي ابوهريره رضیترجمه :

دولقمه در پی دروازه های مردم ميگردد ، بلکه مسکين کسي است که نيازمند است و حياء مي نمايد و يا از مردم به 

 الحاح سوال نمي کند.

دَقَاِت  )هللا عليه وسلم  هللا صلیرسول قال ل: ة بن الحارث رضي هللا عنه، قاو عن عبدالمطلب بن ربيع إنَّ َهِذِه الصًّ

ٍد  ٍد َوال آلِل ُمَحمَّ  رواه مسلم(إنََّما ِهي أوَساُخ النَّاِس، َوإنََّها الَتَِحلُّ ِلُمَحمَّ

ها  هللا عليه وسلم فرمود : اين صدقه رضي هللا عنه گفت : رسول هللا صلیعبدالمطلب بن ربيعة بن حارث  ترجمه :

 يقيناً از ناپاکي هاي مردم است  و اين ها براي محمد وآل محمد حالل نيست .

به وجوهات ديگر پرداخت زکات مصارف زکات در اصناف ذيل منحصراست و يات و احاديث بيانگرآن است که : آ

 وآن عبارت است از : درست نيست ،

 جمع فقير، کسي که ثروت و کسب وکاري نداشته باشد. فقراء : -1

به صورت کل  ا اندازه ای کفايتش را مي کند ولیجمع مسکين، کسي است که مال و کار دارد و ت مساکین: -2

ده درهم برايش  ت يا هشت درهم پول داشته باشد ولیکه هف ، مثل کسی جوابگوي نيازهاي اوليه او نيست

 کفايت مي کند . 

آن به مستحق زكات  وکتاب آن و رساندنکه مؤظف جمع آوري زکات وحساب  يعني کسانی العاملون علیها : -3

، هرچند که پولدار هم  برابر کاري که انجام ميدهد از پول زکات برايش مزد پرداخته مي شوداست، ايشان در

 باشد . 

هستند که تازه به اسالم روي آورده اند ولي هنوز ايمان در زواياي قلب شان جايگزين  کسانی المؤلفة قلوبهم : -4

نشده است . براي اين گروه از مال زکات پرداخته مي شود تا دلهاي شان به قبول اسالم و تقويه ايمان شان مفيد 

 واقع شود  و براي امثال شان ترغيب و تشويق باشد . 

 پرداخته می شود. ، براي برده مکاتب به اندازه حاجت  شان  ن انددگاعبارت از بر في الرقاب : -5

 اش براي پرداخت قرضش کفايت نکند . پول و دارايیقرض دار است كه  جمع غارم يعنی الغارمون : -6

 مصارف جهاد (  در راه خدا ) يعنی  وفي سبیل هللا: -7

گونه ، براي اين  سفر تمام شده استعبارت از مسافري است که اندوخته هاي سفرش در اثناي  ابن السبیل: -8

 که او را به خانه اش برساند هرچند که غني وثروتمند هم  باشد .همان مقدار زکات داده می شود مردم 

 

 ... ولسائر المسلمين اقول قولی هذا استغفرو هللا لی ولکم       

 


