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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ اگست ٢۵

 

 !شود به پول زکات مسجد ساخته نمی
  :  گرددیه نفس مي است  چون زکات باعث پاك شدن وتزكی پاكیزكات درلغت به معن

ازاموال ( » يھم بھا خذ من اموالھم صدقه تطھرھم وتزك« : فرمايد  می١٠٣ ت  توبه آيۀخداوند پاک در سور

  ).ی كنیه مي وتزكی نمائیشان را پاك ميله اينوسير كه بديمنان صدقه وزكات بگؤم

ت چرا كه زكات نفوس منان اسؤنب پروردگار شامل افراد جامعه وم زكات ازجاۀليمنان به وسؤير مه وتطھيتزك

  كه باعث حسادت وی واجتماعیل اخالقير رذاي وطمع وسای، خودخواھی بخل، سنگدلیديرا از گناه وپل افراد

  .گرداند شوند پاک ومنزه می  وجنگ وعداوت میی ودشمنیتعد

يت فرموده ات متعدد به مسلمانان  ھداين  درآأخداوند پاک در قرآن عظيم الش بنابر اھميت اين موضوع است که

  . است كه به دادن زكات اقدام فرمايند

عمل آمده ه کيد بأمنان  تؤ  م مسلمانان امر به نماز شده در جنب آن بهه ای کهقابل توجه ودقت است در آيات متبرک

ت د وزكاينماز را به نحواحسن بخوان«)موا الصاله وآتوا الزكاه يفا ق. (است که به پرداخت زکات  نيز اقدام نمايند 

  .»ديبدھ

 خود را به نحو احسن نسبت به برادران مسلمان خويش انجام ۀفي توانند وظیمسلمانان نم اين بدين معنی است که

  . زكاتی اقامه نماز واداۀليوسه د،  مگربندھ

 فان تابو واقاموا الصاله وآتوا الزكاه« :فرمايد که برادر دينی کيست، می ن در تعريف  مفھوم اينأقرآن عظيم الش

مان شدند ونماز را به نحو احسن خواندند وزكات ياگر توبه كردند وپش«) ١١ تآي: توبه ۀسور(» ني الدیفاخوانكم ف

  » شما ھستندینيرا پرداخت كردند آنگاه برادر د

ن يحسبن الذيوال «:فرمايد  ورزند تھديد نموده می باء میاکه  از پرداخت زکات  را ن اشخاصیأقرآن عظيم  الش

ل عمران آ ۀسور(» امهيوم القيطوقون ما بخلوا به يرا لھم بل ھو شر لھم وسيما آتاھم هللا من فضله ھوخبخلون بي

زكات ( ورزند ویشان عطا كرده است بخل ميآنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل ونعمت خود بد«) ١٨٠: تآي

 آنھا ین كار برايگمان نكنند كه ا ) زنندی كنندودرراه مصالح جامعه دست به بذل وبخشش نمیمال را پرداخت نم
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امت به آنچه بخل ي شود ودر روز قیان وضررآنھا تمام مي آنھا بد وزین كار برايشان است بلكه ايخوب وبه سود ا

  ). شودیخته ميده اند به صورت طوق به گردن آنھا آويورز

 ی وداشتن زندگیبه فقر وتنگ دستکه  از دادن زكات  اباء می ورزند ،  را امبرصلی هللا عليه وسلم اشخاصیيپ

ابن ماجه )مطروايوما منع قوم الزكاه اال منعوا القطر من السماء ولوال البھائم لم : (دي فرمای كند و مید ميتلخ تھد

وانات ي شوند واگر به خاطر حی كند از نزول باران از آسمان محروم می كه از پرداخت زكات خودداریھر قوم«

  .» شدندی از باران محروم می بود به كلینم

را پروردگار  عاتی است که حکم  آنو توزيع آن  از جمله  موضۀوری وشيوآزکات در اسالم چگونکی جمع 

ھر دل  وبه ذوق و تواند به  وضاحت بيان داشته است وھيچ کسی نمی ن با صراحت وأخودش در قرآن عظيم الش

ند ارا به مصرف برس ت نمايد ويا آنآ تأويل  و در آن اجررا به زعم وفکر خويش  تيب که خودش بخواھد آنتر

سفانه برخی از علماء در افغانستان أکه مت. ھای مسلمين نيزباشد ر وترميم مسجد وساير عبادتگاهبرای اعماولو اګر 

 تن شده وفرمولبندی شده ای که قرآن بدان اشاره فرموده است می پردازند وآيييويل وتفسير اصناف تعأبه وت

  .نمايند  به زعم خويش تفسير میرا تبرکه م

  : ديفرما یم) ۶٠:  توبه آيه ۀسور(ن با تمام صراحت ووضاحت  در  أکه قرآن عظيم الش در حالی

َدَقاُت لِلُفَقَراِء َوالَمَساکِ «  َقاِب َو الَغارِ یَھا َو الُمَؤلََّفِة قُلُوُبُھم، َو فِ يَن َعلَ يَن َو الَعاِملِ يإنَّما الصَّ ِل ِهللا َو ابِن ي َسبِ یَن َو فِ يمِ  الرِّ

بِ    »مٌ يٌم َحکِيَضًة ِمن ِهللا و هللاُ َعلِ يِل َفرِ يالسَّ

)  اسالمیبرا( که جلب محبتشان یو کسان و کارگزاران آن نيو مساک كه زکات مخصوص فقراء یدرسته ب« 

در راه  و واماندگان  خدادر راه ) صرف(و   قرضداران ) پرداخت قرض ھای(و   ،بندگان) آزاد کردن(شود و  یم

  ».م استي است و خدا دانا و حکی الھۀضيک فرين يا. باشد یم

ولين امور را از ؤکه زکات برايش تخصص يافته بيان گرديده است ومس وضاحت اصناف کسانیه  متبرکه بتدر آي

صص می که مال زکات برايشان تخرا قرآن ، اين اصناف . تصرف خارج از تخصص اصناف منع نموده است 

  :يابد قرار ذيل فورمولبندی نموده است 

  . نداردیچ ماليشود که ھ ی گفته میبه کس) ر مفرديفق( يا ءفقرا -١

 .کند ی روزمره اش  نمیت زندگيشود که مالش کفا ی گفته مین به کسي مسک -٢

 )مورين وکارمندان بخش زکاتأم. ( زکات کرده استیآور ول جمعؤھستند که حکومت آنھا را مس یکسان -٣

 . آزاد شودیدش قرارداد کرده که در بدل  پرداخت مبلغي که با سیا برده -۴

 . پرداخت  قرض ھای خويش  را ندارندئی که قرضدار ھستند  و توانای کسان -۵

 . مجاھدين  اسالم -۶

 . برگشت نداردی برای مالیش برگردد ولدا کشورخويخواھد به شھر  ی که می مسافر -٧

 اي  مسجد ویوضاحت تام در  خواھيم  يافت که بناه ريم ، بآعمل  ه متبرکه دقت بت اگردر حکم آياءً بن -٨

ولين امور مسلمين ازلحاظ حکم قرآنی ؤباشد ، پس برای مس ین ھفت  گروه نميين مسجد  ، شامل حال ائترميم وتزِ 

 ترميم و ،ربرای اعماويل وتفسير خويش ، أباشد که اموال زکات  را به ت وحکم پيامبر صلی هللا عليه ، جائز نمی

  پايان.  مصرف برساند ه ين مساجد بئحتی تز

 

 :تتبع ونګارش 
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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــنالحاج داکتر

 و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ

 


