Zekâtın câmi yapımına harcanmasının hükmü
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Soru:
Zekâtın câmi ve mescit yapımına harcanmasının
hükmü nedir?
Fakir kime denir?
Cevap:
Zekât, ancak Allah Teâlâ’nın âyette zikrettiği sekiz
sınıfa verilir.Çünkü Allah Teâlâ zekâtın verileceği yerlerini
"sadece" kaydını koyarak bu sekiz sınıfla sınırlandırarak
şöyle buyurmuştur:
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"Zekâtlar, Allah'tan bir farz olmak üzere, sadece
fakirlere,@düşkünlere,

zekât
3

toplayan

memurlara,

kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini
satın almaya çalışan)

kölelere,

borçlulara,

Allah

yolunda savaşanlara ve yolda kalmış olanlara âittir
(verilir). Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet
sahibidir." 1
Buna göre zekâtın câmi ve mescitlerin yapımında
ve eğitim-öğretim işinde harcanması câiz değildir.Fakat
nâfile sadakaların daha faydalı işlere harcanması daha
fazîletlidir.
Zekât almayi hak eden fakire gelince o, yer ve
zamanın şartlarına göre kendisine ve âilesine bir sene
yetecek kadar maddi varlığa sahip olmayan kimsedir.
Bazen öyle olur ki bir yerde ve bir zamanda bin riyale
sahip olmak, bir zenginlik sayılır, bazen de öyle bir yer
ve öyle bir zaman olur ki hayat pahalılığı ve benzeri
sebeplerle bin riyale sahip olmak, bir zenginlik sayılmaz.
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