 ‐ 13981ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮال

ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت اﻣﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازم ﭼﻮن
زﮐﺎت در رﻣﻀﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﺣﻮل ﯾﻌﻨ ﯾ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ زﮐﺎت دارد ﺑﺬرد ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎﺗﺶ ﻓﻮرا واﺟﺐ ﻣﺷﻮد و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺳﺎرِﻋﻮا اﻟَ ﻣﻐْﻔﺮة ﻣﻦ رﺑِﻢ وﺟﻨﱠﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض اﻋﺪﱠت ﻟﻠْﻤﺘﱠﻘﻴﻦ
آل ﻋﻤﺮان۱۳۳ :
)و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻐﻔﺮﺗ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﺶ ]ﺑﻪ وﺳﻌﺖ[ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ]و[ ﺑﺮای
ﻣﺘﻘﯿﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺳﺎﺑِﻘُﻮا اﻟَ ﻣﻐْﻔﺮة ﻣﻦ رﺑِﻢ وﺟﻨﱠﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻌﺮضِ اﻟﺴﻤﺎء واﻻرضِ اﻋﺪﱠت ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻪ ورﺳﻠﻪ
ﺣﺪﯾﺪ۲۱ :
)]ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ [ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮﺗ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن و ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﭘﻬﻨﺎی آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ]و[ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
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اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ آﻣﺎده ﺷﺪه ،از ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ(.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻧﺴﺎن اﮔﺮ زﮐﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﻧﻤداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای او رخ دﻫﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت از
دﻧﯿﺎ ﺑﺮود و واﺟﺐ ﺑﺮ ﮔﺮدن او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺣﻖ را از ﮔﺮدن ﺧﻮد ادا ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﻓﻘﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ زﮐﺎت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺳﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺎ :اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۱۸۷ /۶
از ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎﺗﺶ را در ﻣﺎه رﺟﺐ دارد ،اﻣﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ زﮐﺎﺗﺶ را در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
زﮐﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت را ﻣﺎﻟ ﺷﺪﯾﺪ واﺟﺐ ﻣﮔﺮدد… اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ زﮐﺎت آن
را در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ ﻧﺼﺎب ﺷﺪهاﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨ زودﺗﺮ از رﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪش در ]رﺟﺐ[ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻣﻮﻋﺪش در رﺟﺐ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﺧﺮاج زﮐﺎت ﻓﻮرا واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻧﻘﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۳۹۲ /۹
در ﻓﺘﻮاﯾ دﯾﺮ ) (۳۹۵ /۹آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮐﺴ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮش اﻧﺪازد ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا ادﻟﮥ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری زﮐﺎت اﺳﺖ.
در ﻓﺘﻮای دﯾﺮی ) (۳۹۸ /۹آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺣﻮل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻓﻘﺮا در ﻫﻨﺎم ﻓﺮا رﺳﯿﺪن وﻗﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ در رﺳﺎﻧﺪن زﮐﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آن ﺑﺮای ﻓﺮا رﺳﯿﺪن رﻣﻀﺎن
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ رﻣﻀﺎن ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺷﻌﺒﺎن ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ آن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
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