پيامبر در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان میفرماید:
ُ
واب َج َهنَّ َم َو ُص ِّف َد ِت
«إذا َد َخ َل َر َم ُ
واب ال ْ َجنَّ ِة ِو أ ْغلِ َق ْت أبْ ُ
ضان فُتِ َح ْت أبْ ُ
لشياطين» يعني« :هر گاه ماه رمضان فرا رسد ،درهاي بهشت باز و درهاي
ا َّ
جهنم بسته گردند و شياطين به زنجير كشيده ميشوند( ».به روايت امام بخاري)
و نیز در مورد روزه میفرماید:



«هر عملي از فرزندان آدم ،از ده تا هفتصد برابر پاداش ميگيرد؛ خداوند
ميفرمايد":جز روزه كه براي من است و خودم به آن اجر و پاداش ميدهم؛ چرا
که روزهدار به خاطر من از شهوت و خوراك دوري ميجويد ".براي روزهدار
دو شادي وجود دارد -1 :در هنگام افطار  -2در هنگام مالقات با پروردگارش.
همچنين بوي دهان روزهدار نزد خداوند خوشتر از بوي ُمشك است(».متفقعلیه)

اس َو بَيِّ ٍ
رآن ُه ًدی لِلنََّ ِ
نات ِم َن ال ْ ُه َدي َو ال ْ ُف ْرقَانِ »...
َ
ان ال َّ ِذي أُنْز َِل فِي ِه ال ْ ُق ُ
«ش ْه ُر َر َم َض َ
(بقره)185/

مهمترين پيام و هدف دين ،راهنمايي انسان به بهترين نوع زندگي است تا
توازن و هماهنگي را در وي تحقق بخشد و او در سرزمين خدا فرشتهآسا ،سر
ِ
برداري فرمانرواي حق بگذارد و با كششهاي نارواي نفساني
بر آستان فرمان
دربيفتد و با باال رفتن از نردبان ايمان و عبادت ،بر بام افتخار و سربلندي گام
نهد .در اين راستا روزه يكي از بهترين عباداتي است كه انسان را در عين زميني
بودن به پرواز در آسمان معنويت ميبرد  .او را از اسارت در چنگال ماديات
ميرهاند وتوان و نشاط از دست رفتهاش را به  وي باز ميگرداند و كاشانهي
درون او را با پرتو خورشيد ايمان و معنويت روشن ميكند.
براساس قرآن کريم و سنت پيامبر روزهی ماه مبارك رمضان فرض
است .خداوند سبحان ميفرمايد:
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
آمنُوا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ا ِّ
لصيَ ُ
ام َك َما ُكتِ َب َع َلى ال َّ ِذ َ
«يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
ون» (بقره« )182/اي كسانيكه ايمان آوردهايد ،روزه بر شما فرض
ل َ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق َ
شده است؛ همانگونه كه بر كسانيكه پيش از شما بودهاند فرض بوده است؛
باشد كه تقوا پيشه کنيد».
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استاد ابوالحسن ندوي در مورد اهميت روزه و قرار گرفتن آن در ماه مبارک
رمضان فرموده است:
خداوند روزه را در ماه رمضان قرار داده و آن دو را قرين هم ساخته است و اين خود
پيونددوستارهيدرخشانوبههمرسيدندوسعادتدنيويواخرويدرحكمتتشريع
روزه است .چرا كه ماه رمضان ،ماهي است كه قرآن كريم در آن نازل شده است؛ پس ماه
رمضان،مطلعصبحصادقدرشبتاريكانسانيتاست.هما نگونهكهآغازروزهگرفتن
در هر روز ،مقارن است با طلوع صبح صادق .پس اين ماه ،با توجه به سعادت و بركت
و رحمتي كه خداوند به آن اختصاص داده و با توجه به ارتباط روحي محكمي كه بين
آن و قلبهاي سليم وجود دارد ،شايسته است كه روزهايش روزه گرفته شوند و در
بزندهداري شود (.ابوالحسن ندوي ،األركان األربعة ،ص)212
شبهايش ش 

3

بر اساس آیه 182سوره مبارکه بقره ،هدف از روزهگرفتن ،به زحمت
انداختن جسم و روح با نخوردن و نياشاميدن يا ترك مباشرت جنسي نيست،

شرايط وجوب روزه

بلكه رسيدن به تقوا (دوري از آنچه خدا نهي كرده و اطاعت از آنچه امر
فرمودهاست) ميباشد.
همچنین پيامبر ميفرمايد«:هر كس سخن دروغ و ناپسند و عمل به
آن را رها نكند ،خداوند هيچ نيازي به نخوردن و نياشاميدن و ترك مباشرت
جنسي وي ندارد( ».به روايت امام بخاري)

 )1مسلمان بودن؛
 )2رسيدن به سن بلوغ؛ عواملي مانند آب و هوا ،تغذيه ،وضعیت فرهنگي
جامعه و  ...در سن بلوغ مؤثر هستند .از نظر سنی ،دختران پیش از پسران
به سن بلوغ می رسند .در صورت عدم بروز عاليم بلوغ ،رسيدن به 15
سالگي برای پسر و دختر ،سن بلوغ محسوب ميشود.

نظر به اهميت روزه و ضرورت بهجا آوردن درست آن ،بر آن شديم تا
احکام روزه را به صورت مختصر تقديم روزهداران عزيز نماييم .از خداوند منان
قبولي طاعات و عبادات همگي را خواستاريم.

 )3عاقل بودن؛ يعني از نظر قوهي تعقل و توانايي ذهني سالم باشد.
آنچه روزه را باطل ميكند
 -1مباشرت جنسي؛ اگر كسي در طول زماني که روزه است ،با همسرش
نزدیکی جنسی داشته باشد ،روزهاش باطل و ك ّفاره بر وي واجب است؛
که به ترتیب عبارتست از :الف) آزاد كردن برده که اگر به هر دليلي مقدور
نبود  ،ب) دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد(يعني اگر يك روز را افطار كند،
بايستي از اول شروع نمايد) اگر توانايي اين امر را نداشت  ،ج)به شصت
نفر غذا دهد یا پول آن را به فقرا پرداخت کند.

روابط عمومي جماعت دعوت و اصالح ايران
رمضانالمبارک1432

(مرداد)1390

 -2خروج َمني(آب جهندهي همراه با لذت)؛ به واسطهی در آغوش کشيدن
همسر ،بوسيدن و . ...خروج مني در صورتي روزه را باطل ميکند که
روزهدار در بيرون آمدن آن نقش داشته باشد.
 -3خوردن و نوشيدن به صورت عمدي؛ به طوري كه خوردني يا نوشيدني
وارد معده شود.
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 -4هر آنچه كه به جاي خوردن و نوشيدن ميتواند مورد استفاده قرار گيرد؛

نمیکند ،بلکه مستحب است .در مذهب امام شافعي مسواک زدن بعد از
زوال خورشيد ،مکروه است.
 -4آب در دهان گرداندن و استنشاق ،به شرطي كه زيادهروي نشود.
 -5ريختن قطره در چشم و گوش ،حتي اگر طعم آن در گلو احساس شود.
 -6دوش گرفتن ،ناخن گرفتن و اصالح موي بدن.
 -7بو كردن گلها و عطرها.
 -7چشيدن غذا؛ به شرطي كه چيزي وارد گلو نشود.
 -8بوسيدن همسر؛ به شرطي كه به انزال مني منجر نشود و در آن
زيادهروي صورت نگيرد.
 -9تزريق انواع ُس ُرم و واكسن؛ به شرطی كه خوراكي نباشند.
 -10بلعيدن آب دهان و آنچه به ناچار داخل حلق ميشود ،مانند گرد و غبار.
 -11استفاده از داروهايي كه به درون بدن راه پيدا نميكنند ،مانند مرهم
گذاشتن بر زخم و غيره.
 -12كشيدن دندان و جاري شدن خون از دهان يا بيني.
 -13حجامت؛ پيامبر در حالي كه روزه بود ،حجامت كرد( .متفقعلیه)
 -14روزهدار ميتواند با آب خود را خنك كند ،به شرطی که آب وارد گلوي
او نشود.

مانند واكسن يا ُس ُرم خوراكي كه موجب رفع گرسنگي و تشنگي ميشوند؛
اما اگر ُس ُرم يا واكسن از نوع غيرخوراكي باشد ،روزه را باطل نميكند،
خواه از طريق رگ يا َع ُضله تزريق شود.
 -5استفراغ عمدي.
 -6بيرون آمدن خون حيض يا نفاس.
موارد فوق زماني روزه را باطل ميكنند که شخص -1 :علم به حكم
شرعي مسأله داشته باشد -2 .از روي فراموشي انجام نگيرد -3 .از روي
اختيار و اراده آن را انجام دهد.
آنچه روزه را باطل نميكند
 -1خوردن و نوشيدن از روي فراموشي ،اشتباه يا اجبار.
ناح فيما أَ َ
ليس َع ُ
خطأتُم بِه َو ِلك ْن ّما
خداوند مي
َ
ليك ْم ُج ٌ
فرمايد«:و َ
تع َّم َد ْت قُلوب ُ ُكم(».احزاب« )5/در آنچه که اشتباه کرده باشيد ،گناهي بر شما
نيست؛ ولي ]گناه آن است[  که از روي عمد دلهایتان ميخواهد».
پيامبر نيز ميفرمايد«:اگر روزهدار از روي فراموشي چيزي بخورد يا
بنوشد ،روزهاش را كامل كند (چون روزهاش باطل نشده) چرا كه خداوند
او را غذا و آب داده است(».متفق عليه)
اگر كسي بعد از داخل شدن نماز صبح مشغول خوردن باشد به گمان اين
كه هنوز نماز صبح وارد نشده است و يا قبل از اذان مغرب افطار كند ،به
گمان اين که مغرب وارد شده ،روزهی وي صحيح است.
 -2استفراغ بدون اختيار؛ پيامبر فرمود«:هركس در حاليكه روزه است،
بدون اختيار استفراغ كند ،هيچ قضایي بر وي نيست( ».صحيح طبراني)
 -3مسواكزدن در طول روز به شرط عدم مبالغه در آن ،نه تنها روزه را باطل
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حكم روزهي بيمار و مسافر

اين صورت روزه گرفتن مكروه است؛ زيرا نوعي مشقت و عدول از رخصتي
است كه خداوند براي وي مقرر کرده است.
ج) اگر روزه براي وي ضرر داشته باشد ،در اين حالت روزه گرفتن درست
نيست؛ زيرا با اين كار جان خود را به خطر انداخته است.
َ
ِ
ُ
ان بِك ْم َرحيم ًا»
خداوند مي
فرمايد...«:ولاَ  تَ ْقتُ ُلوا أَن ُف َس ُكم إِ َّن اهلل َك َ
َ
(نساء ...« )29/خودكشي نكنيد ،چون خداوند نسبت به شما مهربان است».

خداوند در مورد روزهي فرد بيمار يا مسافر در قرآن ميفرمايد:

سر َو
ان مريض ًا أَ ْو َع َلي َس َف ٍر فَ ِع َّد ٌة ِم ْن أَيّا ٍم أُ َخ َر يُر ُ
«َ ...و َم ْن َك َ
ِيد اهللُ ب ِ ُك ُم الْيُ َ
ِيد ب ِ ُك ُم ال ْ ُع ْس َر( »...بقره ...« )185 /و اگر كسي بيمار يا مسافر باشد ،روزهاي
اليُر ُ
ديگري را به جاي آن روزه بگيرد؛ خداوند راحتي شما را ميخواهد و خواهان
عسر و حرج و زحمت شما نيست»...

از پيامبر نيز روايت شدهاست كه فرمود« :ضرر و زياني در اسالم وجود
ندارد( ».ابن ماجه و حاكم)

بیماریها به دو دسته تقسيم ميشوند:
 -1بيماری مزمن و هميشگي که اميدي به بهبودي آن نيست ،مانند سرطان.
بر چنين افرادي گرفتن روزه واجب نيست ،زيرا توانايي گرفتن روزه را ندارند.
به جاي روزه بايد بهازاي هر روز ،يك وعده غذاي معمولي خود را به فقير يا
مسكيني بدهد .ميتواند روزانه یا به تعداد روزهاي ماه رمضان به يكباره غذا
بدهد .همچنین ميتواند به جاي وعدهی غذا ،با محاسبهی یک وعده غذای
معمولی – که مصرف ميکند -پول آن یا به همان نسبت ،مواد غذایی مانند
برنج و  ...را به فقرا و مساکین بدهد .همين مقدار براي اشخاص پير و ناتوان از
روزه گرفتن ،به عنوان فديه تجويز شده است.

تشخيص ميزان ضرر روزه برای بيمار ،توسط خود وی یا پزشك ماهر و
معتمدانجامميگيرد.
در اين حالت اگر بيمار روزه نگيرد ،بعد از بهبود يافتن ،به تعداد روزهاي
بيماري ،قضاي آن را به جاي ميآورد .اگر قبل از بهبودي وفات كند ،قضاي
ذمهي او ساقط ميشود و گناهي بر وي نيست؛ زيرا به دوران
روزه نيز از ّ
سالمتي نرسيده است تا آنها را جبران كند.

* البته برخی از این بیماران که توانایی روزهگرفتن را دارند ،مشروط بر اینکه ضرری به
همراه نداشته باشد ،میتوانند روزه بگیرند.

 -2اگر بيماري مزمن نباشد و اميد به بهبودي آن برود ،مانند سر َدرد و ...که
سه حالت دارد:
الف) اگر روزه بر وي سخت نباشد و ضرري نيز به او نرساند ،بايد روزه بگيرد.
ب) اگر روزه بر وي سخت باشد ،ولي ضرري به همراه نداشته باشد ،در
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نماز سنت تراويح

اعتكاف

• نماز تراويح ،نمازي است كه در ماه رمضان بهصورت جماعت يا
انفرادی ،در فاصلهي بعد از نماز عشا تا طلوع فجر خوانده ميشود.

• اعتكاف يعني حضور و اقامت در مسجد به نيت تقرب و نزديكي به
خدا.

• پيامبر در ماه مبارک رمضان ،مسلمانان را به نماز شب تشويق و
ترغيب مينمود و ميفرمود«:هر كس شبهاي رمضان را با ايمان و
اخالص مشغول عبادت و نماز شب باشد ،تمامي گناهان گذشتهی وي
بخشودهميشود(».متفقعلیه)

• شخص ميتواند در هر ساعاتي از شبانه روز با نيت اعتكاف در مسجد
حضور يابد و مشغول عبادت و ذكر و راز و نياز با پروردگارشود.
• فقها بر مشروعيت اعتكاف اتفاقنظر دارند ،زيرا پيامبر ده شب آخر
ماه رمضان را تا زمان وفات خود به اعتكاف مينشست.

عايشه –رضياهللعنها -فرمود«:پيامبر در رمضان و غير رمضان بيشتر
از يازده ركعت ]نماز شب[ نميخواند( ».متفقعلیه)
* البته روایتهای دیگری در تعداد رکعات نماز تراویح وارد شده است که ما این
روایت را ترجیح میدهیم.

نمازتراویح،دوركعت  دورکعت  اقامهميشودوبعدازهردوركعتسالمدادهميشود.
• بهتر است نماز تراويح با تدبر و آرامش-البته در حدی كه بر انسان
سخت و طاقت فرسا نباشد  -برگزار شود .آنچه كه بعضي از مردم
انجام ميدهند و تعداد ركعات نماز تراويح را زياد و با سرعت و بدون
تأ ُّمل و آرامش ميخوانند ،خالف فلسفهی تشريع اين نماز ميباشد و
چه بسا با اختالل در يكي از اركان ،نماز باطل شود.
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برخی از اشتباهات روزهداران درماه مبارک رمضان
-1بعضيازمردمبهمنظوراستقبالازماهرمضان،چندروزقبلازآغازماه،شروعبه
روزهگرفتنميكنند؛درحاليكهدراحاديثپيامبر   ازاين کارنهيشدهاست.
پيامبر  میفرماید«:هیچکس از شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد؛
مگر اینکه کسی(بر روال گذشته) این روزها را روزه گرفته باشد ،که در این
صورت میتواند روزه بگیرد(».متفقعلیه)

 -2برخي به جاي مديريت اوقات فراغت در رمضان و مشغول شدن به
ذكر و نماز و تالوت و ،...سرگرم نگاه كردن به سريالهاي تلويزيوني،
شبنشينيهاي طوالني و  ...ميشوند.
 -3عدم شناخت برخي از مردم در مورد فضيلتها و بركتهاي اين ماه،
موجب شدهاست تفاوتي بين اين ماه با ساير ماههاي سال قايل نشوند؛
اين در حالي است كه پيامبر ميفرمايد«:وقتي رمضان ميآيد درهاي
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بهشت گشوده و درهاي جهنم بسته ميشوند و شياطين به زنجير كشيده
ميشوند( ».به روایت امام بخاری)
 -4غفلت مردم از دعا در اوقات مختلف رمضان؛ مانند:
الف) آغاز ماه رمضان با ديدن هالل .پيامبر به هنگام دیدن هالل
میفرمود«:پروردگارا! هالل ماه رمضان را با امنيت و ايمان و سالمتي
و اسالم بر ما وارد بگردان( ».صحيح ترمذي)
ب) دعاي هنگام افطار.

وق َو ثَبَ َت الأْ ْج ُر إ ِْن
پیامبر به وقت افطار ميفرمودَ « :ذ َه َب ال َّظ َم ُأ َو ابْتَلَّ ِت ال ْ ُع ُر ُ
اء اهللُ« ».تشنگي رفع شد و رگها سيراب شدند و اگر خدا بخواهد اجر و
َش َ
پاداش در نزد خداوند ثبت شد».
  -5برخی به نیت روزه گرفتن در رمضان توجه ندارند؛ در حالیکه واجب
است روزهدار ،براي هر روز نيت كند.

 -6برخي اصرار دارند كه نيت بر زبان جاري شود ،در حالیکه نیت در درون
كافي است و نيازي به تلفظ آن نيست.
 -7از بزرگترين اشتباهات روزهداران ،به تأخير انداختن نماز ظهر يا عصر به
ين ُه ْم
ين * ال َّ ِذ َ
«فو ْي ٌل ل ِ ْل ُم َص ِّل َ
علت خوابيدن است .خداوند ميفرمايدَ :
ون» (ماعون« )4-5 /واي بر نماز گزاران ،آنان كه از نماز
َع ْن َصلاَ تِه ِْم َسا ُه َ
خود غافل هستند».
 -8برخي از روزهداران افطار خود را بهخاطر احتياط به پايان اذان مغرب
موكول ميكنند .پیامبر فرموده است«:مردم پيوسته در خير و نيكي
خواهند بود تا زماني كه در افطار كردن شتاب كنند( ».احمد و طبرانی) پس
بایستی در افطار کردن عجله کرد.
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 -9برخي نيز به محض شنيدن اذان ،به صورت افراطی شروع به خوردن و
آشاميدن ميكنند و تكرار الفاظ اذان را  كه سنت است ،فراموش ميكنند.
 -10عدم رعایت سنت در افطار کردن ،مانند افطار با خرما یا آب.
پیامبر فرموده است«:اگر كسي از شما خواست افطار كند با خرما
افطار كند كه در آن بركت است ،اگر خرما نبود با آب افطار كند كه
آب پاكي است( ».ابوداود و ترمذی)
 -11غفلت روزهداران از دعا در هنگام افطار .پيامبر ميفرمايد«:دعاي
سه نفر رد نميشود :دعاي پدر و مادر ،دعاي روزهدار و دعاي مسافر».
(احمد و بیهقی)

 -12غفلت روزهدار از دعا كردن براي كسانيكه به او افطاري دادهاند .پيامبر
براي خانوادهاي كه نزد آنان افطار كرده بود ،فرمود:
«روزهداران در نزد شما افطار كنند و نيكوكاران از غذاي شما بخورند و مالئك
بر شما نازل شوند( ».ابوداود و احمد)
 -13برخي براي خواندن نماز تراويح پشت سر امامي كه صداي زيبايي دارد و
از صداي او خوششان ميآيد به مساجد ديگري ميروند و در اين فاصله،
نماز عشا و فضيلت جماعت آن را از دست ميدهند.
 -14برخي به اشتباه فكر ميكنند ،زنان نبايستي در نماز تراويح شركت كنند؛
در حالي كه حضور زنان در مسجد بالمانع است.
 -15نخوردن سحري يا خوردن آن در نصف شب ،از مواردي است كه
خالف سنت نبوی ميباشند .پيامبر ميفرمايد«:سه مورد از ُخلق و
خوي پيامبري است ،عجله كردن در افطار ،به تأخير انداختن سحري و
گذاشتن دست راست بر دست چپ در نماز» (طبراني) و نیز ميفرمايد:
«سحري بخوريد كه در سحري ،بركت وجود دارد( ».متفقعلیه)
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 -16محروم كردن بچهها از روزه گرفتن؛ در حالیکه مستحب است بچهها
قبل از بلوغ نیز به روزه گرفتن تشويق شوند تا تمريني براي آماده شدن
بهتر در آينده باشد؛ بهويژه بچههايي كه از نظر جسمي توانايي بهتري دارند.
البته بايد تغذيه در طول شب طوري باشد که نياز کودک و نوجوان به غذا
را در سن رشد تأمين کند.
 -17اصرار و تاكيد برخي از بيماران به روزه گرفتن؛ در حاليكه به آنان
رخصت داده شده است که روزه نگيرند.
 -18مسواك نزدن در زمان روزهداری.
 -19برخي به اشتباه فكر ميكنند اگر شب را به حالت جنابت (نیاز به غسل) به
صبح برسانند ،روزهي آنان باطل و بايستي بعدها قضاي آن را بهجاي بياورند.
 -20برخي مباشرت با همسر را در شبهاي ماه رمضان حرام ميدانند؛ در
حاليكه نزدیکی جنسی تنها در روز حرام است نه در شب.
ى ِ َسائ ِ ُك ْم»« ،آميزش
لصيَا ِم ا َّلرف َُث إِل َ ن
خداوند ميفرمايد« :أُ ِح َّل ل َ ُك ْم ل َ ْي َل َة ا ِّ
جنسي با همسرانتان در شب روزهداري حالل است( ».بقره)187/
 -21عدم کنترل زبان در زمان روزهدار بودن.

پيامبر ميفرمايد«:هر كس سخن دروغ و ناپسند و عمل به آن را رها
نكند ،خداوند هيچ نيازي به نخوردن و نياشاميدن و ترك مباشرت جنسي
وي ندارد( ».به روایت امامبخاری)

14

زكات
زكات يكي از واجباتي است كه شريعت اسالم آن را بعد از اقرار به شهادتين
و نماز ،بر مسلمانان واجب كرده است .داليل واجب بودن آن برگرفته از قرآن،
سنت و اجماع مسلمانان است .اگر فردي که شرايط پرداخت زکات را دارد ،اما
زکات را پرداخت نکند ،ستمگر و مستحق عذاب الهي خواهد بود.
ون ب ِ َما آتَا ُه ُم اهللُ ِم ْن ف َْض ِل ِه
ين يَ ْب َخ ُل َ
«وال يَ ْح َسبَ َّن ال َّ ِذ َ
خداوند  ميفرمايدَ :
اث
ير ُ
ُه َو َخ ْيرا ً ل َ ُه ْم ب َ ْل ُه َو َش ٌّر ل َ ُه ْم سيُ َط َّوقُ َ
ون َما ب َ ِخ ُلوا ب ِ ِه يَ ْو َم ال ْ ِقيَ َ
ام ِة َو للِِهّ  ِم َ
او ِ
ات َو الأْ ْر ِ
ون َخبِير» (آل عمران)180/
ض َو اهللُ ب َ َما تَ ْع َل ُم َ
ا َّ
لس َم َ
«آنان كه بخل ميورزند و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده ،انفاق
شر است؛ بهزودي
نميكنند ،گمان نكنند اين كار به سود آنان است؛ بلكه براي آنان ّ
در قيامت آنچه را بخل ورزيدند همانند طوقي به گردنشان ميافكنند و ميراث
آسمانها و زمين ،از آن خداست و خداوند از آنچه انجام ميدهيد ،آگاه است».
كساني كه زكات به آنها داده ميشود:
براساس قرآن کريم ،زکات به گروههای زیر داده مي شود و ميتوان آن را بین
همهی اين هشت صنف يا ميان چند صنف تقسیم نمود و يا تنها به يک صنف داد:
  )1فقرا؛
  )2مساكين؛
  )3عاملين و جمعکنندگان زکات؛
  )4المولفة قلوبهم (تازه مسلمانان و کسانی که داراي ايمان ضعيفي هستند).؛
  )5ا ّلرقاب (آزاد کردن بردگان و مسلمانان اسير)؛
  )6الغارمون (بدهكاراني كه نميتوانند بدهي خود را پرداخت كنند).؛
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  )7في سبيل اهلل؛
  )8ابنسبيل (مسافر در راه مانده که نياز به پول دارد.).
منظور از فی سبیل اهلل ،جهاد در راه خداست .به مجاهدين در میدان جنگ
یا تالشگران و داعیان دین ،براي رفع نيازهايشان ،سهمي از زكات داده ميشود.
جماعتها و گروههای دینی که به دعوت مردم به دین خدا و ترویج دین اسالم
یسبیل اهلل قرار میگیرندُ .طلاّ ب و
میپردازند و نیازمند کمک مالی باشند ،جزو ف 
دانشجويان علوم شرعي نيز شامل اين صنف ميشوند .اما اگر آنان توانايي ادامه
تحصيل و رفع نيازهاي مادي خود را داشته باشند ،زکات به آنان داده نميشود.
زكات فطر
 )1زكات فطر واجبي است كه توسط پيامبر در ماه مبارک رمضان تشريع
شده است .عبداهلل بن عمر روايت ميكند«:پيامبر زكات فطر را در
رمضان بر برده و آزاده ،مرد و زن ،كوچك و بزرگ از مسلمانان واجب
کرد(».متفقعلیه)
 )2زكات فطر براي هر نفر يك صاع ،برابر با  2/5كيلوگرم از غذاي رايج مردم
است .فقها ،پرداخت نقدي زكات فطر را جايز ميدانند.
 )3زكات فطر بايستي تا قبل از نماز روز عيدفطر پرداخت شود .پرداخت
زكات چند روز قبل از عيد فطر جايز است .ابن عباس ميگويد«:پيامبر
زكات فطر را براي پاكي و طهارت روزهدار از سخنان زشت و ناپسند و
نيز به منظور غذا دادن به فقرا و مساكين واجب نمود .پس هر كس زكات
خود را تا قبل از نماز عيد فطر پرداخت كند ،زكات وي مورد قبول است؛
اما در غير اين صورت ،زكات از وي پذيرفته نيست و تنها به عنوان صدقه
محسوب ميشود( ».ابن داود و ابن ماجه)
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