 ‐ 316052ﺣﻢ دادن زﮐﺎت ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺎران زﻧﺪاﻧ
ﺳﻮال

اﺧﯿﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺪﻫﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزد؛ آﯾﺎ دادن زﮐﺎت
ﻣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺪﻫﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
دادن زﮐﺎت ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺎراﻧ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺲ دادن ﺑﺪﻫ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ـ ﭼﻪ زﻧﺪاﻧ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ زﻧﺪاﻧ ـ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ واﺑﻦ اﻟﺴﺒِﻴﻞ
ﻓَﺮِﻳﻀﺔً ﻣﻦ اﻟﻪ واﻟﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻴﻢ] ﺗﻮﺑﻪ[۶۰ :
)ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ]ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺨﺶ[ آن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد و در ]راه
آزادی[ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺪﻫﺎران و ]ﺟﻬﺎد[ در راه اﻟﻪ و ﺑﻪ در راه ﻣﺎﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد] .اﯾﻦ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ
اﺳﺖ و اﻟﻪ داﻧﺎی ﺣﯿﻢ اﺳﺖ(.
ﻟﻔﻆ ﻏﺎرم ﮐﻪ در آﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺪﻫﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﭘﺲ دادن ﺑﺪﻫ ﺧﻮد را ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫاش ﺷﻮد از زﮐﺎت ﺑﻪ او داده ﻣﺷﻮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﻨﺎه ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮﺑﻪ.
در ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬ اﻹرادات ) (۴۵۷ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﯾﺎ آنﮐﻪ در ﭼﯿﺰی ﻣﺒﺎح ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﺣﺮام و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺎز ﭘﺲ دادن آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ.«
در ﻓﺘﺎوای ﻫﯿﺌﺖ داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ) (۴۴۵ /۹آﻣﺪه اﺳﺖ:
»آﯾﺎ دادن زﮐﺎت ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﺮ ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺧﺎص )ﺑﺪﻫﺎران( ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ،اﮔﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ زﮐﺎت وارده را در ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﻋ آن ﯾﺎ
ﺑﺮﺧ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﻋ زﮐﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮا و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻣﺎﻧﺖداری و ﺻﻼح و دﯾﻦداری ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن
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ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد زﮐﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﻮد ﺗﺎ آن را در ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﻋ ﮐﻪ ﻣداﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻖ ﺧﺎص زﻧﺪاﻧ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﻫﻞ زﮐﺎت را در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ:
اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ واﺑﻦ اﻟﺴﺒِﻴﻞ
]ﺗﻮﺑﻪ[۶۰ :
)ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ]ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺨﺶ[ آن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد و در ]راه
آزادی[ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺪﻫﺎران و ]ﺟﻬﺎد[ در راه اﻟﻪ و ﺑﻪ در راه ﻣﺎﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد(.
و ﻏﺎرﻣﯿﻦ را از ﺟﻤﻠﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻫﻞ زﮐﺎت ﯾﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﻏﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺮ دو ﮔﺮوﻫﻨﺪ :ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻼح رواﺑﻂ ﺑﺪﻫﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻓﺘﻨﻪای ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﻣﺎﻟ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺶ از ﻃﺮﯾﻖ زﮐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﺑﺪﻫﺎران ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ از اﻣﻮال زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮوه دوم :ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و در اﻫﺪاﻓ ﻣﺒﺎح ﺑﺪﻫﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮدش ﯾﺎ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اوﺳﺖ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻣﺎﻟ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﺪی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﺑﺪﻫاش از زﮐﺎت ﺑﻪ او داده ﻣﺷﻮد.
وﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺷﯿﺦ«.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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