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فرضیت زکات ،فوائد ومستحقین آن
األغنياء طهرة لهم من البخل والشح واآلثام .و مواساة
الحمد هلل الذي جعل الزکاة أحد أركان االسالم .واوجبها في مال
ِ
لذوي الحاجة من الفقراء واألرامل واأليتام.احمده علي النعمة اإلسالم  .واشكره علي مزيد فضله واحسانه علي الدوام
وأشهد أن ال اله اال هللا وحده الشريك له واشهد ان محمدا ً عبده ورسوله حث علي اداء الزكاة وحذرمن منعها والتساهل
في ادائها وصلي هللا عليه وعلي آله واصحابه وسلم تسليما ً كثيرا ،أما بعد :
صالَة َ َوآتُواْ َّ
الرا ِكعِينَ }البقرة )43 (:
الز َكاة َ َو ْ
{وأَقِي ُمواْ ال َّ
ار َكعُواْ َم َع َّ
قال هللا سبحانه وتعالی في محکم کتابه َ :
ش َهادَةِ أن الإلَهَ إالَّ
َمس ُ :
وعن ابن عمررضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم( :بُنِي االسالَ ُم علی خ ٍ
صالَ ِة َ ،وإيت َِاء َّ
هللاُ َو َّ
ضانَ ).متفق عليه
سو ُل هللاِ َ ،و إقَ ِام ال َّ
أن ُم َح َّمدا ً َر ُ
وم َر َم َ
ص ِ
الزکَا ِة َ ،وال َحجَِ ،و َ
تعریف زکات:
زکات کلمه عربی می باشد در لغت به معنی نمو وزياد شدن وهمچنان پاکيزگی وبرکت آمده است.
چنانچه هنگام رشد کشت وزراعت وافزايش محصوالت زمين می گويند(:زکا الزرع وزکاالمال ) يعنی کشت
وزراعت  ،مال وثروت رشد ونمو کرد وافزايش يافت .
واين يک امر ثابت ومسلم است که کشت وزراعت زمانی نمو می کند که از علف وگياهان هرزه پاک گردد  ،به
عين شکل مال ونفس انسان وساير اعمالش  ،زمانی پاک وپاکيزه ميگردند که از آلودگيها وحقوقی که افراد فقير
درآن دارند پاک گردند  ،طوريکه هللا متعال از حقوق حقه آنها در مال وثروت ثروتمندان ياد آور شده فرموده
وم}المعارج)25( :
استَ {:والَّذِينَ فِي أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم ِ 0لل َّ
سائِ ِل َو ْال َمحْ ُر ِ
ترجمه:آنها که دراموالشان حق معلوم وسهم مشخصی است برای تقاضا گنندکان ومحرومان.
اس فَ َال يَ ْربُو ِعندَ
ودرآيه ديگری از پاداش مضاعف آن خبر داده فرموده است َ {:و َما آت َ ْيتُم ِمن ِربًا ِليَ ْرب َُو فِي أ َ ْم َوا ِل النَّ ِ
َّللاِ َو َما آت َ ْيتُم ِمن زَ َكاةٍ ت ُ ِريد ُونَ َوجْ هَ َّ
َّ
ض ِعفُونَ }الروم)39( :
َّللاِ فَأ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ْال ُم ْ
ترجمه  :وآنچه را به عنوان زکات می پردازيد وتنها رضای خداوندجل جالله را می طلبيد کسانيکه چنين می کنند
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
گردد ،در اين مورد امام راغب اصفهانی چنين می گويد(:هوالنمو الحاصل عن برکة هللا تعالی)
ترجمه:زکات عبارت از همان نمو وافزايشی است که در اثر برکت الهی در مال پيدا ميشود.
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مفهوم اصطالحی زکات:
زکات در اصطالح شريعت عبارت ازآن مالي است كه به اساس شرائط خاص از صاحب نصاب به افراد مشخص
مستحقين  ،داده ميشود.
مالعلی القاری در تعريف اصطالحی زکات نوشته اند(:اسم لما یخرجه االنسان من حق مالی هلل تعالی فی زمن
مخصوص لطائفة علی وجه مخصوص) صحيح البخاري
ترجمه:يعنی زکات نام همان حق مالی مربوط به خداوند است که انسان آن را در زمان مخصوص برای افراد
مخصوص وبه شيوه مخصوص می پردازد.

توضیحات:
زکات را بخاطری زکات می گويند ،که زکات دهنده با پرداختن آن توقع پاک شدن نفسش را ازحرص وبخل،
ومال را ازحقوق ديگران نموده  ،ودرعين حال اميد افزايش خير وبرکت را در مالش می نمايد.
زکات رکني از ارکان دين وفريضه اي ازفرايض اسالم است  ،خدای متعال درهشتاد ودوموضع قرآن کريم زکات
را پيوست بانماز ذکر نموده است و آن را سبب طهارت و پاکی مال و نموی آن خوانده است .
کسي که زکات مال خود را اداء کند  ،درحقيقت خداي متعال شرمالش را از او دور ساخته وکسي که زکات مال
خود را با رضايت نفس اداء کند ،حالوت ايمان را چشيده است  ،اداي زکات روابط اجتماعي انسان را محکم مي
سازد  ،عطوفت و مهرباني و همنوائي را درميان افراد جامعه به بار مي آورد ،همانگونه که اداي زکات اجر و
پاداش عظيمي دارد  ،ترک آن نيز گناه عظيمي به همراه دارد  ،بنابراين براي مسلمان الزم است که حدود ما أنزل
هللا را بشناسد  ،حق خدا را اداء کند  ،بعد از ان به دريافت اجر وثواب بزرگ خداوند نائل ميگردد .

اهمیت زکات:
-1اهمیت زکات درنصوص قرآنی:
صالَة َ َوآتُواْ َّ
الرا ِكعِينَ } البقرة ) 43 (:
الز َكاة َ َو ْ
خداوند متعال فرموده استَ { :وأَقِي ُمواْ ال َّ
ار َكعُواْ َم َع َّ
ترجمه  :ونماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد و با رکوع کنندگان رکوع کنيد (با نمازگزاران نماز گزاريد ) .
صدَ َقةً ت ُ َ
ع ِلي ٌم }التوبة:
س ِمي ٌع َ
ص ِل َ
س َك ٌن لَّ ُه ْم َوَّللاُ َ
صالَتَكَ َ
علَ ْي ِه ْم إِ َّن َ
ط ِه ُر ُه ْم َوتُزَ ِكي ِهم بِ َها َو َ
وفرموده استُ {:خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
( )103
ترجمه :ازمالهاي آنان صدقه ای( زکات ) بگير که بدان وسيله پاک وپاکيزه شان سازی و برای آنان دعای خير کن ،
به راستي دعای تو(مايهء) آرامشي است برای شان وخداوند شنواي داناست .
سي ُ َ
ط َّوقُونَ َما َب ِخلُواْ ِب ِه
سبَ َّن الَّذِينَ َي ْب َخلُونَ ِب َما آت َا ُه ُم َّللاُ ِمن فَ ْ
ض ِل ِه ُه َو َخي ًْرا لَّ ُه ْم َب ْل ُه َو ش ٌَّر لَّ ُه ْم َ
و فرموده است َ {:والَ َيحْ َ
ير ُ
ير} آل عمران ) 180( :
س َم َاوا ِ
اث ال َّ
ض َوَّللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ َخبِ ٌ
ت َواأل َ ْر ِ
يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َو ِلِلِ ِم َ
ترجمه  :وکساني که به آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده است  ،بخل مي ورزند هرگز چنين تصور نکنند که
آن ( بخل ) برايشان بهتر است  ،بلکه براي آنها بدتر است  ،به زودي آنچه به آن بخل ورزيده اند  ،روز قيامت طوق
گردنشان مي شود وميراث آسمانها و زمين خداي راست وخداوند بدانچه مي کنيد آگاه است .
اط ِل
اس بِ ْالبَ ِ
ار َو ُّ
ان لَيَأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َوا َل النَّ ِ
وخداوندجل جالله فرموده است {:يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ إِ َّن َكثِ ً
يرا ِمنَ األَحْ بَ ِ
الر ْهبَ ِ
ب أ َ ِل ٍيم(  )34يَ ْو َم يُحْ َمى
َب َو ْال ِف َّ
سبِي ِل َّللاِ فَبَ ِش ْر ُهم بِعَذَا ٍ
َويَ ُ
سبِي ِل َّللاِ َوالَّذِينَ يَ ْكنِ ُزونَ الذَّه َ
صدُّونَ َ
ضةَ َوالَ يُن ِفقُونَ َها فِي َ
عن َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ور ُه ْم هَـذا َما َكنَزت ْم ألنف ِسك ْم فذوقوا َما كنت ْم تَكنِزونَ }التوبة - 34(:
َار َج َهن َم فتك َوى بِ َها ِجبَا ُه ُه ْم َو ُجنوبُ ُه ْم َوظ ُه ُ
َ
علَ ْي َها فِي ن ِ
)35
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ترجمه  :اي کساني که ايمان آورده ايد  ،همانا بسياري از علماي يهود و راهبان  ،مالهاي مردم را به ناروا مي
خورند  ،و( آنان را) از راه خدا باز مي دارند وکساني که طال و نقره مي اندوزند وآنرا در راه خدا انفاق نمي کنند
پس آنان را به عذابي دردناک مژده ده .
روزي که آن (طال ونقره ) را درآتش دوزخ گرم بتابند و با آن پيشانيها و پهلوها و پشتهاي آنان را داغ نهند
(وگويند):اين است آنچه براي خويشتن اندوختيد پس (سزاي) آنچه را که می اندوختيد،بچشيد .
-2زکات در آحادیث پیامبرصلی هللا علیه وسلم:
َمس ُ :
ش َهادَ ِة أن الإلَهَ
علَي خ ٍ
عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه(:أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال (:بُ ِني االسالَ ُم َ
صالَ ِة َ ،وإيت َِاء َّ
إالَّ هللاُ َو َّ
ضانَ )متفق عليه
سو ُل هللاِ َ ،و إقَ ِام ال َّ
أن ُم َح َّمدا ً َر ُ
وم َر َم َ
ص ِ
الزکَا ِةَ ،وال َحجَِ ،و َ
ترجمه  :عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه گفت  :رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود  :اسالم بر اساس پنج چيز بنا شده
است  :گواهي دادن بر اينکه بگوئيد نيست هيچ معبود برحق جز هللا و محمد رسول و فرستادهء اوست و برپا نمودن
نماز و دادن زکات و حج بيت هللا وروزه گرفتن ماه رمضان .
أرأيْتَ إِ ْن أدَّي َر ُج ٌل زَ َكاة َ َما ِل ِه؟ فَقَا َل َر ُ
ار ُ
سو ُل هللاِ
وعن جابر رضی هللا عنه قال  (:قَا َل َر ُج ٌل ِمنَ القَ ِ
سو َل هللاِ! َ
وم  :يَ َ
ع ْنهُ ش َُّرهُ) رواه طبرانی
َب َ
صلی هللا عليه وسلم َ :م ْن أدَّي زَ َكاة َ َما ِل ِه فَقَ ْد ذَه َ
ترجمه  :جابر رضي هللا عنه گفت  :شخصي از ميان مردم گفت  :يا رسول هللا ! به من بگو اگر مردي زكات مال
خود را بدهد (برايش چه خواهد بود؟) رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود :كسي كه زكات مالش را بدهد ضررش
از او دور شده است.
علَي ِه َّن َوأ ُ َح ٍدث ُ ُکم
وعن أبی کبشة األنماری رضي هللا عنه  :أنه سمع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يقول  (:ثَالَثَةٌ أق ِس ُم َ
َحدِيثا فَاحفَ ُ
صدَقَ ٍة )رواه ترمذی
ص َما ُل َ
ظوهُ – قال – َمانَقَ َ
عب ٍد ِمن َ
ترجمه :ابی کبشة األنماري رضي هللا عنه گفت :شنيدم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مي گفت  :من به سه چيز قسم
مي خورم و حديثي را برايتان خواهم گفت  ،بايد آن را بخاطر داشته باشيد – گفت – با صدقه دادن مال هيچ بنده اي
کاسته نشده است .
يؤ ِد زَ کَاتَهُ ُمثِ َل لَهُ َمالُهُ
وعن أبی هريرة رضی هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم َ ( :من آت َاهُ هللاُ َماالً فَلَم َ
َان ،ي َ
يوم ال ِقيا َم ِة ُ
ک ،أنَا
هز َمت َي ِه– يعني بشدقيه – ث ُ َّم يقُو ُل  :أنَا َمالُ َ
يوم ال ِقيا َم ِة  ،ث ُ َّم يأ ُخذُ بِ ِل ِ
ش َجاعا ً َ
أقرع  ،لَهُ زَ بِيبَت ِ
ط َّوقُهُ َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ض ِل ِه)...صحيح البخاری
:
ال
ت
م
ث
ک،
َنز
ک
سبَ َّن الذِينَ يَ ْب َخلونَ بِ َما آت َا ُه ُم َّللاُ ِمن فَ ْ
(والَ يَحْ َ
َ
ترجمه :ابوهريره رضي هللا عنه گفت  :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود  :كسي که خداوند جل جالله برايش
مال زيادی داده باشد و(او) زکات مالش را ندهد  ،اين مالش در روز قيامت به صورت مار سرکل (ماري كه موي
برسر ندارد و اين نشانه زهر داری وكهن سالي آن است) درآيد  ،اين مار را دو دندان باشد  ،او در روز قيامت
صاحب خودرا حلقه گردد  ،و بعد او را باهردو االشه خود بگيرد و بعد برايش گويد  :منم مال تو و منم کنز تو.
ض ِل ِه} و گمان نكنند كساني که بخل مي
سبَ َّن الَّذِينَ يَ ْب َخلُونَ ِب َما آت َا ُه ُم َّللاُ ِمن فَ ْ
و اين آيه مبارکه را تالوت نمود َ {:والَ يَحْ َ
ورزند به آنچه که خدای متعال از فضل خويش به ايشان داده است.
يؤدِي ِمن َها
ب َوالَ فِ َّ
ص ِ
وعن أبی هريرة رضی هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم َ ( :م ِ
ب ذَ َه ٍ
ض ٍة الَ َ
اح ِ
امن َ
َ
َّ
ُ
َ
هرهُ ؛
َار ،فَ ِ
َحقَّ َها ؛ إالَّ إذَا کَانَ يو ُم ال ِقيا َم ِة ُ
يکوي بِ َها َجنبُهُ َو َجبِينهُ َو ظ ُ
أحمي َ
صفَائِ ُح ِمن ن ٍ
ص ِف َحت لَهُ َ
علَي َها فِي ن ِ
َار َج َهن َم ف َ
سبِيلَهُ  :إ َّما إلَي ال َجنَّ ِة َوإ َّما إلَي
يوم کَانَ ِمقدَ ُ
ُکلَّ َما بَ َردَت أ ِعيدَت لَهُ فِي ٍ
سن ٍة َحتَّي يق َ
يري َ
ألف َ
ضي بَينَ ال ِعبَادِ؛ فَ َ
ارهُ خَمسِينَ َ
ار ) رواه مسلم
النَّ ِ
ترجمه:ابوهريره رضی هللا عنه گفت  :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود  :هرصاحب طال ونقره اي که
حق(زکاتش)را تأديه نمي کند  ،در روز قيامت برايش تخته هايي از آتش ساخته شده و درآتش جهنم داغ گرديده پهلو
و پيشانی و پشتش بدان داغ کرده مي شود و چون سرد شود دوباره داغ کرده مي شود در روزي که مقدار آن پنجاه
هزار سال است تا در ميان بندگان فيصله صورت گيرد و او راهش را به سوی بهشت يا دوزخ ببيند .
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-3اجماع:
امت اسالمي به اين اتفاق دارند كه فرضيت زكات واهميت آن بعد از كلمه ونماز درجه سوم ،يعنی ركن سوم قرار
دارد.امام ابن هبيره در كتاب اختالف العلماء تذكرداده (:وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان اإلسالم  ،وفرض من
فروضه) بر اينكه زكات يكي از اركان اسالم ويك فرضي از فرائض است .

حکمت مشروعیت زکات:
با توجه به اينکه خداوند متعال ذات حکيم بوده ودين برگزيده اش که اسالم است برحکمت استوار می ميباشد ؛ لذا
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.
حکمت مشروعيت زکات امور ذيل اند:
 -1کسب طهارت وپاکی:
حک مت ديگر مشروعيت زکات وصدقات همانا کسب طهارت وپاکی نفس ومال است زيرا يکی از شرطهای عمده
واساسی فالح ورستگاری همانا طهارت درونی فرد ثروتمند از پليديهای بخل  ،وآزاد شدن نفس انسانی از اسارت
حرص و آز است ،وبدون شک پديده شوم حرص وبخل چنان آفت بزرگی است که هر فرد يا جامعه ای که گرفتار
آن باشد رستگار نمی شود  ،طوريکه خداوندمتعال جل جالله پرهيزاز بخل وحرص را يکی از شروط فالح
اإلي َمانَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم يُ ِحبُّونَ َم ْن هَا َج َر إِلَ ْي ِه ْم َو َال يَ ِجدُونَ فِي
ورستگاری معرفی نموده فرموده استَ {:والَّذِينَ تَبَ َّوؤُوا الد َ
َّار َو ْ ِ
صةٌ َو َمن يُوقَ ُ
ش َّح نَ ْف ِس ِه فَأ ُ ْولَئِكَ ُه ُم
ُ
ُور ِه ْم َحا َجةً ِم َّما أُوتُوا َويُؤْ ثِ ُرونَ َ
صا َ
علَى أَنفُ ِس ِه ْم َولَ ْو َكانَ بِ ِه ْم َخ َ
صد ِ
ْال ُم ْف ِل ُحونَ }الحشر)9( :
ترجمه :ونيز کسانی که قبل از مهاجران درمدينه جای گرفته وايمان آورده اند هر کس را که بسوی آنان کوچ کرده
دوست دارند ونسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دلهايشان حسدی نمی يابند وهرچند در خودشان احتياجی
مبرم باشد آنهارا برخود شان مقدم ميدارند وهرکس از خست نفس خود مصئون می ماند.
خداوند جل جالله حفاظت از بخل وحرص را نشانه كاميابي ورستگاري قرار داده است طوريكه ميفرمايدَ }:و َم ْن
يُوقَ ُ
ش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُولَئِكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ {الحشر)9( :
ترجمه :کسانی که از بخل نفس خود محفوظ شوند آنان رستگاران اند.
دليل اينکه زکات سبب طهارت وپاکی نفس افراد مال دار ازحرص وبخل وپاک شدن افراد فقير از مرض حسد
صدَقَةً ت ُ َ
ط ِه ُر ُه ْم
وکينه می گردد اين آيه مبارکه است که خداوند متعال جل جالله فرموده استُ {:خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ع ِلي ٌم }التوبه)103(:
س ِمي ٌع َ
ص ِل َ
س َك ٌن لَّ ُه ْم َوَّللاُ َ
صالَتَكَ َ
علَ ْي ِه ْم إِ َّن َ
َوتُزَ ِكي ِهم بِ َها َو َ
ترجمه :از اموال آنان صدقه ای بگير تا به وسيله آن پاک وپاکيزه شان سازی وبرايشان دعا کن  ،زيرا دعای
توبرای آنان ارامشی است وخداوند شنوای داناست.
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 -2تسلط نفس بر غریزه حب مال  ،حرص وبخل:
حکمت ديگر مشروعيت زکات وصدقات همانا تسلط وچيره شدن نفس انسانی بر غريزه حب مال  ،حرص بخل
است که درسرشت تمام افراد بطور يکسان موجود می باشد وبخاطر صدقه ای اهميت تسلط نفس برغريزه حب
مال ،حرص وبخل  ،پيامبرصلی هللا عليه وسلم همانا صدقه را بهتر خواندند که انسان در زمان صحت
وسالمتی اش که اين غريزه در باالترين سطح واوج سلطنتش می باشد،صدقه دهد .
چنانچه از پيامبرصلی هللا عليه وسلم پرسيده شد (ای الصدقه اعظم اجرا ٌ) يعنی اجر وثواب کدام صدقه بهتر
وبزرگتر است؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جواب فرمودند( :ان تصدق وانت صحيح شحيح  ،تخشی الفقر
وتامل الغنی  ،وال تمهل حتی اذ بلغت الحلقوم  ،قلت لفالن کذا  ،ولفالن کذا  ،وقد کان لفالن)صحيح البخاری
ترجمه :بهترين صدقه صدقه ای است که آنرا در زمان تندرستی وهنگامی که حرص جمع آوری مال را داری
واز فقرمی ترسی واميد به ثروتمند شدن داری ؛ بدهی  ،نه اينکه منتظربمانی تا لحظاتی که مرگت فرا رسد ،
آنگاه صدقه دهی وبگوئی :به فالنی اينقدر بدهيد وبه فالنی اينقدر بدهيد ،درحاليکه در آن لحظه خود بخود مال
 ،تعلق به ديگران دارد  ،واز آن تونيست.
پس بهترين صدقه همان صدقه ای است که انسان به وسيله آن با غريزه  ،بخل ومحبت مال مبارزه کند.
 -3تکافل وهمبستگی اجتماعی :
حکمت ديگرمشروعيت وجيبه زکات وساير صدقات اين است که زکات بزرگترين شيوه تحقق تکافل اجتماعی به
شمار ميرود؛ زيرا هر جامعه ای که در آن زکات اموال به صورت صحيح ودرست اداء گردد ،پيوند دوستی
ومحبت درمابين افراد آن قوی تر وبيشتر می گردد که درنتيجه افراد آن جامعه ازهر جوامع ديگر بيشتر مستحق
رحمت الهی می گردند.
وبه همين علت خداوند متعال پرداختن زکات را يکی ازاسباب نيل به رحمت خود قرار داده فرموده است:
صالَة َ َويُؤْ تُونَ َّ
الز َكاة َ
ض يَأ ْ ُم ُرونَ بِ ْال َم ْع ُر ِ
{ َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ع ِن ْال ُمن َك ِر َويُ ِقي ُمونَ ال َّ
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَاء بَ ْع ٍ
وف َويَ ْن َه ْونَ َ
ع ِز ٌ
يز َح ِكي ٌم }التوبه)71(:
َوي ُِطيعُونَ َّللاَ َو َر ُ
س َي ْر َح ُم ُه ُم َّللاُ ِإ َّن َّللاَ َ
سولَهُ أ ُ ْولَـئِكَ َ
ترجمه :ومردان مومن وزنان مومن دوستان وياور يکديگرند  ،امر به معروف ونهی ازمنکر می کنند  ،ونماز را بر
پا می دارند  ،وزکات را می پردازند  ،وخداوندوپيامبرش را اطاعت می کنند  ،اينها اند که خداوند به زودی آنهارا
مورد رحمت قرار ميدهد .
دين اسالم نمی پذيرد که ميان جامعه وامت کسانی زيست نمايند که امکان تأمين معيشت مناسب ،لباس ومسکن
کافی را برای خود نداشته باشند ،اينها ضرورياتی می باشند که فرد مسلمان می بايد اين ضروريات وساير
نيازمنديها را از طريق سعی وتالش خود بدست آورد.
اما اگر فردی در جامعه اسالمی قادر به اين کار نباشد پس بايد اين نيازمندی ها به وسيله افراد جامعه تأمين
وتضمين گردد ،پس وجيبه زکات وساير صدقات يگانه برنامه اساسی اين کفالت اجتماعی است که از طرف اسالم
مشروع ومقرر گرديده است.
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 -4مواسات وهمدردی با فقراء ومساکین:
حکمت ديگر مشروعيت وجيبه زکات وساير صدقات اين است که پرداختن زکات يکی از زمينه های مواسات
وهمدردی بافقراء به شمار رفته وسبب کسب مودت  ،دوستی ونابود شدن هر نوع کينه وبدبينی از جامعه ميگردد.

 -5مبارزه برای کاهش فقر وناداری:
حکمت ديگر مشروع شدن وجيبه زکات وساير صدقات اين است که زکات وصدقات در مبارزه عليه
فقر وفقرزدائی نقش به سزايی دارد.
فوائد زکات:
 .1زکات يک رکن از ارکان اسالم ويک ستونی از ستون های اسالم است.
 .2در دادن زکات مسلمانان نيک بختی دنيوی واخروی را حاصل ميکنند.
 .3هللا جل جالله به دادن زکات برای انسان اجر ميدهد.
 .4دردادن زکات عبادت مالی اداء ميشود زيرا زکات ازجمله عبادات مالی است.
 .5دادن زکات برای مسلمان اطمينان قلبی را به بار می آورد .
 .6به واسطه زکات زکات دهنده نفس خود را از بخل نگاه ميکند.
 .7به دادن زکات ازجامعه فقر وبيچارگی برچيده ميشود .
 .8به واسطه دادن زکات قلب فقراء ومساکين از کينه وحسد پاک ميشود.
 .9بواسطه دادن زکات بيچارگان از نااميدی ومرض نجات پيدا مکينند.
 .10دردادن زکات زيادت درمال انسان ،خير وبرکت آمده واز بالها نجات پيدا ميکند.
 .11بواسطه دادن زکات دوستی  ،سخاوت وهمکاری همرای ديگران درقلب ها غرس ميشود .
 .12زکات سبب تکافل اجتماعی وتحقق وحدت به ميان می ايد .
 .13بواسطه دادن زکات پيشرفت اقتصادی آمده ووضعيت اقتصادی مردم خوب خواهد شد.
زکات وسيله پاکی نفس وعالج بخل  ،برکت مال ونگهداری از شرور است.
.14
کسيکه نفس خود را به واسطه ای دادن زکات پاک نمايد حالوت ايمان را پيدا ميکند
.15
هرمالی که زکات آن اداء شود آن را خزانه گويند .
.16
زکات فريضه ای که پاک کننده ای فرد واجتماع است  ،نمو دهنده بذرهای فضيلت در
.17
افراد وهم پيشرفت جامعه ،واين رساترين تعبيری است که در باره ای زکات می توان گفت :
از يک سو آلودگی ها را از بين برده واز سوی ديگر تکامل آفرين است
مستحقین زکات:
دردين مبين اسالم زکات برای اشخاص وافراد مشخص ومعين داده می شود ،که جمله ( )8گروه هستند وصرف
زکات بغير ازاين افراد جواز ندارد.
َار ِمينَ
ين َو ْال َع ِ
خداي متعال فرموده استِ (:إنَّ َما ال َّ
الر َقا ِ
املِينَ َ
صدَ َقاتُ ِل ْلفُقَ َراء َو ْال َم َ
ب َو ْالغ ِ
علَ ْي َها َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوبُ ُه ْم َوفِي ِ
سا ِك ِ
ع ِلي ٌم َح ِكي ٌم ) التوبة )60 (:
س ِبي ِل َّللاِ َواب ِْن ال َّ
ضةً ِمنَ َّللاِ َوَّللاُ َ
س ِبي ِل فَ ِري َ
َوفِي َ
ترجمه  :همانا صدقه ها ( زکات ) براي نيازمندان و درماندگان وکارکنان بران (گرد آوري ) وکساني که دل شان به
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دست آورده مي شود و در راه آزادي بردگان و قرضداران و در راه خدا ( جهاد ) و مسافر است  ،فريضه اي است
از خدا وخداوند داناي فرزانه است .
س ِوي
وعن عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنه  ،عن النبي صلی هللا عليه وسلم قال ( :الَت َِح ُّل ال َّ
صدَ َقةُ ِلغَنِي َ ،والَ ِلذِي ِم َّرةٍ َ
)رواه ابو داود والترمذی
ترجمه  :عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنه گفت :پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :دادن زکات براي غني و برای
شخص تندرست وسالم حالل نيست.
المس ِک ُ
َانَ ،و َل ِک ِن
يس ِ
وعن أبی هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلی هللا عليه وسلم قال َ ( :ل َ
ين الَّذِي ت َُردُّهُ األک َلة َواألک َلت ِ
المس ِک ُ
اس إل َحافا ً )رواه بخاری
ِ
يس لَهُ ِغنًی َ ،ويست َحيي أو الَيسأ َ ُل النَّ َ
ين الَّذِي لَ َ
ترجمه :ابوهريره رضی هللا عنه گفت :پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :مسکين کسي نيست که بخاطر يک لقمه و
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.
و عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ( َّ
ت
صدَقَا ِ
إن َه ِذ ِه ال ًّ
اسَ ،وإنَّ َها الَت َِح ُّل ِل ُم َح َّم ٍد َوال آل ِل ُم َح َّم ٍد )رواه مسلم
سا ُخ النَّ ِ
إنَّ َما هِي أو َ
ترجمه  :عبدالمطلب بن ربيعة بن حارث رضي هللا عنه گفت  :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود  :اين صدقه ها
يقينا ً از ناپاکي هاي مردم است و اين ها براي محمد وآل محمد حالل نيست .
آيات و احاديث بيانگرآن است که  :مصارف زکات در اصناف ذيل منحصراست و پرداخت زکات به وجوهات ديگر
درست نيست  ،وآن عبارت است از :
 -1فقراء  :جمع فقير ،کسي که ثروت و کسب وکاري نداشته باشد.
 -2مساکین :جمع مسکين ،کسي است که مال و کار دارد و تا اندازه ای کفايتش را مي کند ولی به صورت کل
جوابگوي نيازهاي اوليه او نيست  ،مثل کسی که هفت يا هشت درهم پول داشته باشد ولی ده درهم برايش
کفايت مي کند .
 -3العاملون علیها  :يعني کسانی که مؤظف جمع آوري زکات وحساب وکتاب آن و رساندن آن به مستحق زكات
است ،ايشان در برابر کاري که انجام ميدهد از پول زکات برايش مزد پرداخته مي شود  ،هرچند که پولدار هم
باشد .
 -4المؤلفة قلوبهم  :کسانی هستند که تازه به اسالم روي آورده اند ولي هنوز ايمان در زواياي قلب شان جايگزين
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 .
 -5في الرقاب  :عبارت از بردگان اند  ،براي برده مکاتب به اندازه حاجت شان پرداخته می شود.
 -6الغارمون  :جمع غارم يعنی قرض دار است كه پول و دارايی اش براي پرداخت قرضش کفايت نکند .
 -7وفي سبیل هللا :در راه خدا ( يعنی مصارف جهاد )
 -8ابن السبیل :عبارت از مسافري است که اندوخته هاي سفرش در اثناي سفر تمام شده است  ،براي اين گونه
مردم همان مقدار زکات داده می شود که او را به خانه اش برساند هرچند که غني وثروتمند هم باشد .

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