خبر

(( پیامبر اکرم (ص) :هرگاه خواستی که خداوند دارایی تو را زیاد کند ،زکات آن را بپرداز)) .
حد نصاب زکات گندم
مقدار حد نصاب گندمی که به آن زکات تعلق میگیرد حدود  748کیلوگرم میباشد که پس از کسر مخارج مانند :بذر ،شخم،
سمپاشی ،درو و  ...حاصل میشود .این مقدار نصاب برای گندمی که با موتور آبیاری میشود یک بیستم و برای گندم آبیاری شده
با آب رودخانه ،چشمه و یا باران یک دهم است.
زکات گندم میتواند در هشت مورد مصرف شود:
اول :فقیر؛ اوکسی است که مخارج سال خود و عیاالتش را ندارد .کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد و میتواند مخارج سال
خود را بگذراند فقر نیست.
دوم :مسکین؛ اوکسی است که از فقیر سختتر میگذراند.
سوم :کسی که از طرف امام (ع) یا نائب امام مامور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را
به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم :کفاری که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسالم مایل میشوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک میکنند و
همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم (ص) آوردهاند ضعیف است ولی چنانچه زکات به آنان داده شود
موجب تقویت ایمانشان میگردد یا مسلمانانی که ایمان به والیت امیرمومنان علی (ع) ندارند ولی اگر به آنان زکات داد شود به
والیت رغبت پیدا میکنند و به آنان ایمان میآورند.
پنجم :خریداری بندهها و آزاد کردن آنها.
ششم :بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد ،به شرط آنکه قرض در معصیت صرف نشده باشد.
هفتم :فی سبیلاهلل؛ یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین میرسد مثل ساختن مسجد و مدرسهای که علوم دینی در آن
خوانده میشود و پاکسازی شهر و آسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها.
هشتم :ابنالسبیل؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.
اینها مواردی است که زکات در آنها صرف میشود ولی مالک بنا بر احتیاط الزم باید در مورد چهارم و هفتم از حاکم شرع اذن
بگیرد.

