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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١۵ جوالی ١٧

  

 !در وقت دادن زکات چه بايد گفت 
  

زکات : نموده اند شرح ذيل  فورمولبندی ه ب تربيتی را  بی نھايت مھم وۀقط نآداب پرداخت زکات پنجعلماء در مورد 

  : امور زکاتی خويش را انجام دھدتاکدھنده بايد در فھم اين ن

  .اخالص -

  .شود که بيشتر موجب رضای پروردگار  قرار گيردمصرف رسانيده ه بی زکات در جائ -

  . منت نگذارد،بر کسی که زکات به او می دھد -

  .با طيب نفس و خوشی صورت گيرد ديه زکات أوشش کنيد تا ت ک-

و  ی که دادن علنی آن موجب تشويق ديگران شودامکان سری صورت گيرد ، مگر در جائمخفيانه وتا حد  زکات ۀديأ ت-

  .بدگمانی مردم را نيز برطرف کند

را فقط به اشخاص مستحقين ول زکات   حکم ودستوراسالمی ھمين که مسلمان بايد در قدم نخست کوشش نمايد تا پًاءبن

  .الذمه نخواھد شد ديه نمايد  او بریأآن توزيع نمايد  و اگر کسی زکات خود را به غير گروه مستحقين ت

 پول زکات  زکات نبايد به جانب مقابل بگويد که اين مبلغ ازۀديأھکذا در رھنمود ھای اسالمی آمده است که  در ھنگام ت

نحوی به مستحق خبر دھيد که او زکات می گيرد نه صدقه يا ه که بيا ھر عبارت ديگری   م، واست که به شما می دھ

  ..چيز ديگری

  : فرمايد  گردد و پروردگار با عظمت ما می منت تعبير می  از اشکال  نوعی ازیشکله زيرا اين امر  ب

ْيا أيھا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتکم بال«  ْ ِْ ُ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ ْ ُ َُ َ َّ ُّ َمن واألذیَ َ ِّ صدقه ! ايد ای کسانی که ايمان آورده: يعنی). ٢۶۴ بقره ۀسور(» َ

  .ھای خود را با منت و آزار، باطل نسازيد

ی در کار  نيست، وظاھر نمائضرورتی به گفتن سخن   دھد، که پول را به جانب مقابل تحويل  میی پس کافيست در حين

  .توانيد توضيحات متواضعانه ارائه فرمايد  ای مبلغ متذکره باشد میولی اگر طرف گيرنده خواستار معلومات در اعط

 به او متذکر ءاز گرفتن پول زکات خرسند نيست، بھتر است ابتدا)  شخص  مستحق(ولی  اگر می دانيد که جانب مقابل 

  .باشد  شويد که اين  مبلغ از پول زکات می

  :فرمايد   هللا میةامام نووی رحم

 ھيچ سخنی نگويد، کار ً و اصال ھرگاه مالک يا غير او زکات را به مستحق پرداخت کرد ولی نگفت که آن زکات است«

 / ۶)  ( المجموع .( » بر آن ھستندءاو صحيح بوده و زکاتش درست است، و اين مذھب صحيحی است که جمھور علما

٢٣٣. (   
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شخص فقيری داده شد، احتياجی نيست تا به او اعالم شود که آن مبلغ  ھرگاه زکات به «:  هللا می گويدةو ابن قدامه رحم

  .»پس به او اعالم مکن! آيا تو می خواھی وی را حقير کنی ؟: زکات بوده است، امام حسن بصری گفته

 دانند، و حتی علمای مذھب  مالکی ، خبر دادن به شخص مستحق که گويا اين مبلغ از پول زکات است ، را مکروه  می

  .اين نظريه  ظاھر قول امام احمد و امام شافعی نيز می باشد

 زکات را قبول نمی ًشخصی  مستحق معموال که  مالک زکات بداند که که در فوق تذکر داديم در صورتی ولی طوری

ه وی را قبول نمی کند، در اينحالت واجب است تا ب کند، يعنی ھرگاه فرد مستحق بداند که به او زکات می دھند او آن

را رد می  گرنه آن را می پذيرد و باشد، سپس اگر شخصی مستحق خواست آن گفته شود که مبلغ ھذا از  پول زکات می

  .کند

 عادت ًاگر فرد مستحق معموال«: فرمايد   هللا در مورد دادن زکات بدون اعالم آن به مستحق میةشيخ  ابن عثيمين رحم

که به وی اعالم  اينحالت ايرادی ندارد که زکات را به آن مستحق داد بدون آنداشته که پول زکات را قبول می کند، در 

در اينحالت واجب است به وی :  زکات را نمی پذيردًشود که زکات است، ولی اگر مستحق جزو کسانی باشد که معموال

مجموع .( »رد می کندو اگر خواست قبول می کند و يا ) چه چيزی را می گيرد(اعالم شود، تا برايش روشن گردد که 

   ) .٢٢٩السؤال رقم  / ١٨( فتاوی الشيخ العثيمين   

   پايان 

  

  

  

 :تتبع ونگـارش 
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