 ‐ 46209ﻣﺼﺎرف زﮐﺎت
ﺳﻮال
ﻣﺼﺎرﻓ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﺼﺎرف زﮐﺎت ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن را ﺑﻪ روﺷﻨ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ زﮐﺎت
ﻓﺮض اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﺣﻤﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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 /ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﺪﻗﺎت )زﮐﺎت( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان )ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن( و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ )ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن( و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن
]ﮔﺮدآوری و ﭘﺨﺶ[ آن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد و در راه ]آزادی[ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺪﻫﺎران و در راه اﻟﻪ )ﺟﻬﺎد(
و ﺑﻪ در راه ﻣﺎﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد] .اﯾﻦ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﻟﻪ داﻧﺎی ﺣﯿﻢ اﺳﺖ(.
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد.
اول و دوم :ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد .ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﯿﻦ
ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎل ]ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ[ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻧﺪارد.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﻘﺮا اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻧﺼﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎﻓ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤرﺳﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎزﺷﺎن زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﭼﻄﻮر اﻧﺪازه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ؟
ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺗﺎ ﯾ ﺳﺎل ،ﺑﻪ آﻧﺎن از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﯾ ﺳﺎل
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد زﮐﺎت ﺑﺮ اﻣﻮال ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان واﺟﺐ ﻣﺷﻮد ]و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد[ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﺣﻮل )ﯾ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی( دادن زﮐﺎت واﺟﺐ ﻣﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﺣﻮل را ﺑﺮای دادن زﮐﺎت ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ
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ﮐﻪ اﻫﻞ زﮐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ رای ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز ﯾ ﺳﺎل ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ زﮐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﯾﻌﻨ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ـ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﻮدش ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎری ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻃ ﯾﺎ آﻫﻨﺮی ـ ﺑﺮای وی اﺑﺰار
ﮐﺎرش را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﻮدش را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﯾ ﺳﺎل ﺧﻮدش و
ﺧﺎﻧﻮادهاش از اﻣﻮال زﮐﺎت ﺑﻪ وی داده ﺷﻮد.
ﺳﻮم :ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت :ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺳﻮی وﻟ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ]ﺗﻮﺑﻪ) [۶۰ /و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺑﺮ آن( و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن در آن ،و اﯾﻦ اﺷﺎرهای اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻨﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﻋ وﻻﯾﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﯾﻌﻨ آن را از اﻫﻞ زﮐﺎت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﻧﺶ ﻣدﻫﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﻮر اداری و ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ آن را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻘﺪر از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد؟
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن زﮐﺎت از ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠ و ﺗﻼﺷ ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺟﻬﺘ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻮد ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻼش و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ از اﻣﻮال زﮐﺎت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ در اﺻﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﺷﺎن زﮐﺎت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎزﺷﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﮐﺎرﺷﺎن زﮐﺎت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﺪی زﮐﺎت ﻓﻘﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ از ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ
زﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ( از دو ﺟﻬﺖ زﮐﺎت ﻣﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎرش ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﺳﺎﻟﺶ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪی ﯾ ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
ﻣدﻫﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪی ﯾ ﺳﺎﻟﺸﺎن ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﮐﺎﻓ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﺗﺼﺪی زﮐﺎﺗﺸﺎن دو ﻫﺰار
رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﺗﺼﺪیﮔﺮی زﮐﺎت ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﺷﻮد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮ.
ﭼﻬﺎرم :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻟﺸﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ زﮐﺎت داده
ﻣﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﻼم آوردﻧﺶ ﻣرود ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ]اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ[ ﺑﺮای آﻧﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻮد ،و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮ ﮐﺴ از ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد از ﺳﺮان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم از وی
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺷﺨﺼ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺎزه اﺳﻼم آورده و ﺑﺮای ﺷﺎد ﮐﺮدن دﻟﺶ و ﻣﺤﻢﺗﺮ ﮐﺮدن اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ او زﮐﺎت
ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ راﺟﺢ ﻧﺰد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل ﺷﺨﺺ و
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ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ او از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﺷﻮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺨﺺ او ﺑﺎﺷﺪ ]ﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣ [زﯾﺮا اوﻻ ﺳﺨﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ ﻋﺎم اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﺮ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﺪﻧ و ﻣﺎدی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ او
ﮐﻤ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﺎﻧ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﺪن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ )ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن زﮐﺎت و ﻣﻮﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮب( ﻣﺎﻟ ﻣﺎل زﮐﺎت ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه
ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺎل زﮐﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻼل ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺑﻮدن آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻻم ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ و ...ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ در اﺛﻨﺎی ﺳﺎﻟ ﮐﻪ زﮐﺎﺗﺶ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه ﺑﻧﯿﺎز ﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن اﻣﻮال زﮐﺎت ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪی ﯾ ﺳﺎﻟﺶ ده ﻫﺰار رﯾﺎل داده ﺷﺪ،
ﺳﭙﺲ در اﺛﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻧﯿﺎز ﮐﺮد و ﻣﺎﻟ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﯾﺎ از ﯾ از اﻗﻮاﻣﺶ ارﺛ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎل زﮐﺎﺗ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﭘﺲ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﻣﺎل ﻣﻠ او ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ :وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ .ﻋﻠﻤﺎ رﻗﺎب را ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده و ﺧﻮدش را ﺧﺮﯾﺪه و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﺮ ﮔﺮدن اوﺳﺖ.
دوم :ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل زﮐﺎت آزاد ﻣﺷﻮد.
ﺳﻮم :اﺳﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ ،و ﺑﺮای آزاد ﺷﺪن او از ﻣﺎل زﮐﺎت ﺑﻪ ﮐﻔﺎر داده ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ
ﮐﻪ رﺑﻮده ﺷﺪه و آدمرﺑﺎﯾﺎن ﺑﺮای آزادیاش ﻣﺒﻠﻐ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ آﻧﺎن داد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﮔﺮوﮔﺎن را از ﭼﻨ آدم رﺑﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ آزاد ﮐﺮد.
ﺷﺸﻢ :ﺑﺪﻫﺎران .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪﻫﺎری را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺑﺪﻫ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻼح ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،و ﺑﺪﻫ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز .ﺑﺪﻫ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻼح ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻞ ﯾﺎ درﮔﯿﺮی و دﺷﻤﻨ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و
ﺷﺨﺼ از اﻫﻞ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ دارد ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻮم ﻣﺒﻠﻐ از ﻣﺎل را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﺷﻮد و ﻣﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪاش ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﺷﻤﻨ و ﮐﯿﻨﻪ و ﮐﺪورت و ﺣﻔﻆ ﺟﺎنِ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،از اﻣﻮال
زﮐﺎت ﺑﻪ او داد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻐ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﺴﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ او در اﺻﻞ ﭘﻮﻟﺪار اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ در ﮐﺎر او ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
ﮔﺮوه دوم ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﭘﻮﻟ ﺑﻪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﺿ ﺧﺮﯾﺪه و ﭘﻮﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺮض ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﻧﯿﺰ ﻣﺎل
زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﭘﻮﻟ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺎر ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻫاش را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻃﻠﺒﺎرش ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺪﻫاش را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻫﺎر دارد؛ اﮔﺮ وی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫاش اﻫﻤﯿﺖ ﻣدﻫﺪ و اﻣﺎﻧﺖدار اﺳﺖ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫاش را
ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﺎ آن را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺎر ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻃﻠﺒﺎر ﻧﻤﻓﻬﻤﺪ از ﻣﺎل زﮐﺎت
ﺑﺪﻫاش را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻫﺎر اﻫﻞ اﺳﺮاف و رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻮل ﺑﺪﻫاش را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣرود و ﺑﺎ آن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﻣﺧﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﻤدﻫﯿﻢ و ﻧﺰد ﻃﻠﺒﺎرش ﻣروﯾﻢ و ﻣﻘﺪار ﺑﺪﻫ
وی را ﻣﭘﺮﺳﯿﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﮐﻞ ﺑﺪﻫ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻔﺘﻢ :در راه اﻟﻪ .ﻣﻨﻈﻮر از وﻓ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﻬﺎد در راه اﻟﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ،و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ دﯾﺮ راهﻫﺎی ﺧﯿﺮ
را داﺧﻞ آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻪی اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ ﺑﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آن در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﺪﻗﺎت )زﮐﺎت( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان )ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن( و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ )ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن( و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ]ﮔﺮدآوری و ﭘﺨﺶ[ آن و
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد و در راه ]آزادی[ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺪﻫﺎران و در راه اﻟﻪ )ﺟﻬﺎد( و ﺑﻪ در راه ﻣﺎﻧﺪه
اﺧﺘﺼﺎص دارد] .اﯾﻦ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﻟﻪ داﻧﺎی ﺣﯿﻢ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﺑﻮاب ﺧﯿﺮ را
در ﻟﻔﻆ ﻓ ﺳﯿﯿﻞ اﻟﻪ داﺧﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دﯾﺮ ﺣﺼﺮ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤدﻫﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از در راه اﻟﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ]و در ﻧﺺ ﻗﺮآﻧ[
ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ از اﻣﻮال زﮐﺎت ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه اﻟﻪ ﻣﺟﻨﻨﺪ داده ﻣﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎدﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎرجﺷﺎن و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح و دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال زﮐﺎت اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺠﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﺒﺮد در راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﯿﺪن در راه ﺧﺪا را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺼﺒﺎت ]ﻗﻮی و ﻗﺒﯿﻠﻪای و
ﻣﻠ [ﻣﺟﻨﻨﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ از روی ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺟﻨﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻧﺒﺮد ﻣﮐﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ
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ﮐﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪی اﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،او در راه اﻟﻪ ]ﺟﻨﯿﺪه[ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ در راه ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻠ و دﯾﺮ
اﻧﻮاع ﺗﻌﺼﺐﻫﺎ ﻣﺟﻨﺪ در واﻗﻊ ﻧﺒﺮدش در راه ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ در راه اﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺶ
ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ در اﻣﻮر ﻣﺎدی و دﻧﯿﻮی ،و ﻧﻪ در اﻣﻮر آﺧﺮت .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺟﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه را
دوﺳﺖ دارد ]و ﻫﺪﻓﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎرزه و ﻧﺒﺮد اﺳﺖ[ ،او ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺮدش در راه ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ در
راه ﺧﺪا ﻧﻤﺟﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ) و در راه اﻟﻪ( و ﮐﺴ در راه اﻟﻪ
ﺟﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ اﻋﻼی ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻮارد ﻓ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺼﺮف
ﺧﺮﺟ و ﻟﺒﺎس و ﻏﺬا و ﻣﺴﻦ و ﮐﺘﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ وی از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋ از اﻧﻮاع
ﺟﻬﺎد در راه اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺎس ﻫﻤﻪی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ،ﺷﺮﯾﻌﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺘﺎب را ﻧﺎزل
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪل ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﺨﻨﺎن و ﮐﺮداری را ﮐﻪ ﻻزم دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﺟﻬﺎد در راه
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل و ﺑﻠﻪ ﻧﻮک ﻗﻠﻪی ﺧﯿﻤﻪی اﺳﻼم اﺳﺖ و در ﻓﻀﯿﻠﺖ آن ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم از ﺷﺎن
واﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷ در داﺧﻞ ﺑﻮدن آن در ﻣﻮارد ﻓ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺸﺘﻢ :ﻓﺮزﻧﺪ راه .ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮزﻧﺪ راه ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺮﺟاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ از اﻣﻮال زﮐﺎت داده ﻣﺷﻮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻏﻨ و ﺑﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ او ﻧﻤﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮض ﺑﯿﺮی و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن آن را ادا ﮐﻨ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮض ﺑﯿﺮد و ﻣﺎل زﮐﺎت ﻧﯿﺮد ،اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و در اﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ ﭘﻮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮش اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش
ﭘﻮﻟﺪار اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﺳﺪ از اﻣﻮال زﮐﺎت ﺑﻪ او ﻣدﻫﯿﻢ زﯾﺮا ﻧﯿﺎز او در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت را داﻧﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﻮال زﮐﺎت را ﺑﺮای دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺧﯿﺮﯾﻪی ﻋﻤﻮﻣ ﯾﺎ ﺧﺎص ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻮال زﮐﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن راه ،ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻓَﺮِﻳﻀﺔً ﻣﻦ اﻟﻪ واﻟﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻴﻢ]) اﯾﻦ[ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﻟﻪ داﻧﺎی ﺣﯿﻢ اﺳﺖ( ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ از ﺳﻮی اﻟﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﻣﻮال زﮐﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه داد؟ زﯾﺮا واو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻊ اﺳﺖ؟
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ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻪ ،واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪای را ﺑﺮ اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪانﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﻘﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺲ
داده ﻣﺷﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎﻧﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ آﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن
زﮐﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن زﮐﺎت داده ﺷﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﺪام ﯾ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﻧﺪ؟ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ آﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزش ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺿﺮوریﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﺎن را ﻧﺨﺴﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
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 /ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﺪﻗﺎت )زﮐﺎت( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان )ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن( و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ )ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن( و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن
]ﮔﺮدآوری و ﭘﺨﺶ[ آن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺷﻮد و در راه ]آزادی[ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺪﻫﺎران و در راه اﻟﻪ )ﺟﻬﺎد(
و ﺑﻪ در راه ﻣﺎﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد] .اﯾﻦ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﻟﻪ داﻧﺎی ﺣﯿﻢ اﺳﺖ( .
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۳۳۹‐۳۳۱ /۱۸
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