13981 - Таъхир намудани закот то моҳи Рамазон ҷоиз нест
савол

Закоти молҳоям пеш аз Рамазон ба нисоб мерасад. Оё ҷоиз аст, онро то Рамазон ба таъхир
бияндозам, зеро закот дар Рамазон беҳтар аст?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.
Ҳар гоҳ бар моли ба нисоб расида як сол гузарад, пардохти закот фавран воҷиб мегардад,
таъхир намудани закот баъди гузаштани як сол дар ҳоле, ки қудрати пардохти онро дорад,
ҷоиз нест.
Аллоҳ таъоло фармудааст:
133 ./ آل ﻋﻤﺮانﻴﻦﺘﱠﻘﻠْﻤ ﻟﺪﱠتﻋ اضراﻻ واتﺎوﻤﺎ اﻟﺴﻬﺿﺮ ﻋﻨﱠﺔﺟ وﻢِﺑ رﻦ ﻣةﺮﻐْﻔ ﻣَﻟﻮا اﺎرِﻋﺳو
«Ба сӯи омурзиши Парвардигоратон ва биҳиште, ки паҳнои он (ба андозаи) осмонҳо
ва замин аст (ва) барои парҳезгорон омода шудааст, бишитобед». (Сураи Оли
Имрон: 133).
Ва инчунин Аллоҳ таъоло фармудааст:
. 21/ اﻟﺤﺪﻳﺪﻪﻠﺳر وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟ آﻣﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻟﺪﱠﺗﺖﻋضِ اراﻻ وﺎءﻤضِ اﻟﺴﺮﻌﺎ ﻛﻬﺿﺮ ﻋﻨﱠﺔﺟ وﻢِﺑ رﻦ ﻣةﺮﻐْﻔ ﻣَﻟﺎﺑِﻘُﻮا اﺳ
«Ба сӯи омурзиши Парвардигоратон ва биҳиште, ки паҳнои он монанди паҳнои
осмону замин аст, (ки) барои касоне, ки ба Аллоҳ ва паёмбаронаш имон овардаанд,
омода шудааст, сабқат кунед». (Сураи Ҳадид: 21).
Агар инсон закотро ба таъхир андозад, намедонад, ки чӣ чиз ба ӯ рух медиҳад, шояд вафот
кунад ва дар зиммааш фарз боқӣ мемонад. Ҳақро аз зиммаи худ соқит кардан воҷиб аст.
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Зеро ниёзи камбағалон ба закот мутааллиқ аст. Агар онро баъди гузаштани як сол ба
таъхир андозад, камбағалон ҳамчунон мӯҳтоҷ боқӣ хоҳанд монд ва чизе барои кифоят ва
баровардани ҳоҷати хеш нахоҳанд ёфт. Ба китоби "Шарҳу-л-мумтиъ" (6/187) нигаред.
Кумитаи доимии фатво оиди марде пурсида шуд, ки дар моҳи Раҷаб соҳиби нисоб шудааст
ва мехоҳад, ки закотро дар моҳи Рамазон пардохт кунад.
Кумитаи доимии фатво дар ҷавоб гуфт:
Закот бар шумо дар моҳи Раҷаб, баъди гузашти як соли пурра, пас аз соле ки соҳиби нисоб
шудед, воҷиб мебошад ... Аммо агар хоҳед, ки закотро зудтар пеш аз гузашти як сол, дар
моҳи Рамазони ҳамон соле ки соҳиби нисоб шудед, пардохт намоед, ин амал ҷоиз аст,
модоме ки барои пешакӣ пардохт намудани он, ҳоҷати зарурие вуҷуд дошта бошад. Аммо
ба таъхир андохтани закот ба Рамазон, баъди як соли пурра шудани он дар моҳи Раҷаб, (ки
аз нисоб як сол зиёдтар мегузарад) ҷоиз нест, зеро закот фавран воҷиб мебошад. Поёни
сухан бо ихтисор. "Фатово-л-лаҷна" (9/392).
Ва дар фатвои дигар (9/395) омадааст:
Касе ки закот бар ӯ воҷиб шудаасту бе ягон узри шаръӣ онро ба таъхир меандозад,
гунаҳкор мешавад, зеро далелҳо дар Қуръону ҳадис ворид шудаанд, ки дар пардохти закот
дар вақташ шитоб карда шавад. Поёни сухан.
Ва инчунин дар фатвои дигар (9/398) омадааст:
Ба таъхир андохтани закот, баъди пурра гаштани сол ҷоиз нест, магар бо узри шаръӣ,
монанди наёфтани камбағалон дар вақти пардохти закот ва ё надоштани имконият барои
расонидани закот ба онон ва ё дар ҷои дигар будани маблағ ва амсоли он. Аммо ба таъхир
андохтани закот ба хотири моҳи Рамазон ҷоиз нест, магар дар ҳолате ҷоиз аст, ки ба
Рамазон вақти каме боқӣ монда бошад. Масалан вақти пардохти закот нимаи дуввуми моҳи
Шаъбон бошад, дар ин ҳолат ба таъхир андохтани он ба Рамазон ҳеҷ боке надорад. Поёни
сухан.
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