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  زكات فضايل اخالقي

 \مقدمه

به كمال و سعادت در  دنيرس يمهربان است و برا يخدا دهيآفر نيانسان برتر
 ،يو معنو يماد يازهايدارد كه همه ن ازيكامل ن يو آخرت، به برنامه ا ايدن

 يياش را مورد توجه قرار داده و دستورات و راهنما يزندگ يِو جسمان يروحان
  .ديالزم را به او بنما يها
 يكامل برا ياست كه برنامه ا ياله نيد نيو برتر نيامل ترك زياسالم ن نيد

و  ق،ينموده و در تمام امور، دستورات دق هيانسان ارا يو معنو يماد يزندگ
  :مطرح ساخته است، مثالً يا مانهيحك

  .رابطه فرد با خدا، نماز و روزه را واجب نموده است درباره
آن، امر به معروف و  يچگونگو  گريد يفرد نسبت به انسان ها فهيمورد وظ در
  .مهم شمرده است يا ضهياز منكر را فر ينه

حج را واجب  ياسيـ س يعباد ضهيحفظ اتحاد و اجتماع امت اسالم، فر نهيزم در
و ارتباط  نيمؤمن انيم ونديپ ميتحك يفرموده و نماز جمعه و جماعت را برا

  .كرده است عيآنان با پروردگار تشر يجمع
 يداده و تجارت ها حيكسب و كار، احكام معامالت را توض يمورد چگونگ در

  .حالل و حرام را مشخص كرده است
كنند، خمس و زكات را واجب  يكه انسان ها كسب م ييمورد درآمدها در

دانسته كه لباس فرد نمازگزار،  نيبودن نماز را مشروط به ا حيصح ينموده و حت
  .نباشد كه خمس آن داده نشده است ياز پول
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 نياسالم، به ا نيجامع د يو برنامه ها يشرع ليبا دقت در احكام و مسا ن،يابرابن
 كي ايانسان  يقسمت از زندگ كياسالم، تنها  نيكه د ميبر يم ينكته مهم پ

مختلف  يازهايبه ن تياو را مورد توجه قرار نداده، بلكه با عنا يازهايجنبه از ن
  .او وضع كرده است يابررا  ياحكام گسترده ا ،يدر طول زندگ يآدم

توجه  تياحكام و برنامه ها، عالوه بر اهم نيهمگان روشن است كه عمل به ا بر
هم  يمختلف يو اطاعت بنده نسبت به دستورات خداوند، ثمرات و دستاوردها

  .و آخرت دارد اياو در دن يبرا
د دار يفراوان ليباشد، احكام و مسا ياسالم م نياز فروعات د يكيكه  زين زكات
هم  يكسان. و اقامه احكام آن بكوشند ايمسلمانان الزم است در اح كيكايكه بر 

 قياحكام آن را درست و دق ديبا رد،يگ يكه حكم وجوب زكات به آنها تعلق م
به خصوص در مورد زكات و (اسالم  يچرا كه اگر به احكام اقتصاد اموزند،يب

ما  يدر زندگ يا به زودآثار مثبت آن ه م،يتوجه كرده و بدان عمل كن) خمس
از  ،ياسالم يها ضهيفر نياز عدم اهتمام به ا يناش جيآشكار گشته و عواقب و نتا

  .ما دور خواهد شد ينيجامعه د
از آثار پرداخت  يزكات در اسالم و برخ تياهم انينوشتار، پس از ب نيا در

  .ميكن يچند از زكات اشاره م يزكات و عواقب عدم پرداخت آن، به احكام
به كار رفته » رشد و نمو ،يزگيطهارت، پاك« يدر لغت و قرآن، به معنا زكات

صاحب كتاب ( يمحمدحسن نجف خيش عه،يبه نقل دانشمند بزرگ ش. است
  ):ارزشمند جواهرالكالم
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آن با بركات  هيتا بق يياز دارا يعبارت است از خارج كردن قسمت زكات«
حبش را باال برد و مال را از حرام و درجات صا) شود اديو ز( خداوند رشد كند 

  ]1.[»و صاحب آن را از صفات ناپسند، پاك گرداند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

*************************************************  

    .رانيا ه،ي؛ دارالكتب االسالم3، ص 15جواهر الكالم، ج ] . 1[
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  زكات تياهم
: و منكر آن را كافر دانسته اند نيد اتياسالم زكات را از ضرور انيشوايپ      
نهج  25السالم ـ آداب و نحوه اخذ زكات را كه در نامه  هيامام صادق ـ عل يروز

سپس . السالم ـ نقل فرمود هيـ عل يآمده است، از قول حضرت عل زيالبالغه ن
  :كرد و فرمود هيگر
عمل  امبرشيحرمت ها را شكستند و به كتاب خدا و سنت پ! خدا سوگند به

  ]2.[نكردند
داده كه دائماً نگران  ييبه من نعمت ها خداوند :السالم ـ فرمود هيرضا ـ عل امام

را كه خداوند نسبت به آن ها بر من واجب كرده است  يآن هستم تا حقوق
 ريبه خاطر تأخ د،يكه دار يبا آن مقام بزرگ زيشما ن: سؤال شد. پرداخت كنم

  ]3![بله: فرمود د؟يترس يزكات از خدا م
را سخت تر از  يزيامت چ نيبر ا خداوند :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام

زكات واجب نكرده است و اكثر هالكت امت ها به خاطر نپرداختن آن 
  ]4.[است

  
  

*************************************************  

  .156، ص 10ج  ،يواف] . 2[
   .42، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 3[
    .33، ص 10ج  ،يواف] . 4[ 
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در  يمشرك كس جز :كرد كه اديو آله ـ سوگند  هياهللا عل يخدا ـ صل رسول
ده گروه از امت  ،يعل اي: فرمود زيو ن] 5.[كند ينم انتيمورد پرداخت زكات خ

  .پردازند ياند كه زكات نم ياز آن ها كسان يكيشوند؛  يمن كافر م
  :خطبه خود فرمود نيله ـ در آخرو آ هياهللا عل يخدا ـ صل رسول

او نه  يكه هر كس زكات نپردازد، برا ديزكات اموال خود را بپرداز! مردم يا
  ]6.[يو نه جهاد ياست و نه حج ينماز

اسالم شمرده شده است  نيد يها هياز پا يكيمتعدد، زكات به عنوان  اتيروا در
نماز، حج، زكات، : استاستوار شده  زياسالم بر پنج چ نيد يبنا: و فرموده اند

  .تيروزه و وال
وجود داشته؛  ياله انيكه زكات در تمام اد ديآ يبه دست م زيقرآن ن اتيآ از

  :در گهواره به سخن آمد و فرمود يالسالم ـ وقت هيـ عل يسيچنان كه حضرت ع
»و صانيأَو ح تمما د الزَّكاه و الهبِالص7[»اي[  

  .هستم مرا به نماز و زكات سفارش كرده استكه زنده  يمادام خداوند
 موايأَق« :ديفرما يم لياسرائ يخطاب به بن زيالسالم ـ ن هيـ عل يموس حضرت

آتُوا الزَّكاه و اله8[»الص[  
  

*************************************************  

  29، ص 96بحار، ج ] . 5[ 
  .507، ص 1مستدرك، ج ] . 6[
  .43 هيسوره بقره، آ] . 8[ .31هيآ م،يسوره مر] . 7[
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  .ديرا به پا داشته و زكات بپرداز نماز
  :امر سفارش كرده اند نيبه ا زين گريد امبرانيپ
كردند و  يم تيهدا) مردم را(كه به فرمان ما  ميقرار داد يانيشوايآنان را پ و

. ميكرد يآن ها وحزكات را به  يو بر پا داشتن نماز و ادا كين يانجام كارها
]9[  

 ينقش مؤثر و ارتباط ياست كه نماز و زكات، دارا نيباره ا نيمهم در ا نكته
 كيبه هر  يتوجه يهستند و ب ياسالم شرفتهيمحكم در شكل دادن به اجتماع پ

آن،  يتكامل ريجامعه و س ياسالم يو اعتقادات افراد و محتوا مانياز آن ها، به ا
  .ودوارد خواهد نم يجد بيآس
و سعادت  يـ كه به رستگار يقيحق نيمؤمن يها يژگياز و يكيعنوان نمونه؛  به
  :شده است يرسند ـ پرداخت زكات معرف يم
»و لُونَ نَيالَّذفاع لزَّكاهل مو پرداخت زكات و بر پا  افتيدر گر،يد يا هيآ ]10[»ه

 ينيحكومت دو مردم در  نيمسئول يها يژگيو و فيداشتن نماز را در زمره وظا
  :آورده است

»نَيالَّذ ف مكَّنَّاهيإِنْ م ا الزَّكاهآتَو و الهوا الصضِ أَقام11[»الْأَر[  
  :ديفرما يم گريد يا هيباالخره در آ و
  

*************************************************  

  .73 هيآ ا،يسوره انب]. 9[
  .41 هيسوره حج، آ] . 11[ .4 هيسوره مؤمنون، آ] . 10[
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»و قيالْماْل نَيم و نُونَ بِاللَّهؤْمالْم و ؤْتُونَ الزَّكاهالْم و الهالصمِيو  كرِ أُولئاآلخ
نُؤْتيسهِم ظراً ع12[»ماًيأَج[  

بزرگ و  يبه خدا مانيدهند و ا يدارند و زكات م يكه نماز را به پا م يكسان به
  .نمود ميبزرگ عطا خواه يرند، پاداشدا امتيق

 انيالسالم ـ در ب همياز امامان معصوم ـ عل يسخنان فراوان ،يثيحد يكتاب ها در
 يما، برا اتيدر روا ميجالب است كه بدان نيهم چن. زكات آمده است تياهم

  :شده است، مثالً يمعرف يزكات مخصوص زيهر چ
عمل به آن  يو تالش برا گرانيدادن آن به د اديعلم و دانش، نشر و  زكات

  .است
  .حفظ عفت و آلوده نكردن خود به گناه است ،ييبايز زكات
  .بدن، كوشش در عبادت پروردگار و روزه گرفتن است يسالمت زكات
  .است گرانيانصاف نسبت به د تيقدرت، رعا زكات
  .و صله رحم است گانيبه همسا يكين ،ييو دارا يتوانگر زكات
  ]13.[د در راه خدا استشجاعت، جها زكات

  
  

  
*************************************************  

  .162 هيسوره نساء آ] . 12[  
  .الحكمه، باب زكات زانيم] . 13[
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  پرداخت زكات آثار

  درمان بخل. 1
به مردم،  يياعتنا يب: را به دنبال خواهد آورد يگريد وبياست كه ع يبيع بخل

فقراء، از دست دادن دوستان خوب،  يدروغ پنداشتن ادعا ،ياشعذرتر ،يسنگدل
نسبت به خود و بستگان، سوءظن به وعده  يريوارثان، تنگ گ يبرا يگاوصندوق

 يخود در جامعه، اعتماد كردن بر مال خود به جا تيشخص ريخداوند، تحق يها
ه به ك يروست كه افراد نياز ا. از آثار بخل است يگوشه ا... توكل بر خدا و

  :دور بدارند بيع نيخود را از ا ديهستند، با شتنيو اصالح خو يفكر خودساز
»نْ  ومونَ وقَيحْفلالْم مه كَفأُولئ هنَفْس 14[»شُح[  
رستگاران  قتينگاه دارند آنان به حق ايبخل و حرص دن يهر كس را از خو و«

  ».عالمند
كه مشغول  يشب تا صبح، در حالكه از اول  دندياز امامان معصوم را د يكي

مرا از بخل دور  ا،يخدا: بود نيكرد و آن ا يدعا م كيطواف كعبه بود، تنها 
  ]15.[بدار

  

  

  
*************************************************  

  .16 هي، سوره تغابن، آ9 هيسوره حشر، آ] . 14[
  .346، ص 5 ج ن،ينورالثقل] . 15[
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و آله ـ  هياهللا عل ياسالم ـ صل امبريسوره توبه كه به پ 103 هيز آمراد ا ديشا
  رسول ما يا« ]16[»هِميمنْ أَموالهِم صدقَه تَُطهرُهم و تُزَكِّ خُذْ«:دهد يدستور م

و  يديپل(دار تا بدان صدقات نفوس آنها را از افتيتو از مؤمنان صدقات را در 
  ».يساز زهيپاك و پاك) ايحب دن
و آنان را پاك كن؛ مراد پاك كردن مردم از مرض  رياموال مردم را بگ زكات

  .باشد ايبخل و حب دن
 هر ]17[»من الشح يفقد وق... الزكوه ياد من« :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام

  .قطعاً از بخل حفظ شده است. كس زكات مال خود را بپردازد
  ]19[را] 18[در خواض ديبود اعواض را شاد دارد د دنيناد بخل
  شدن رزق اديبركت و ز ديزكات كل. 2

بار در قرآن  32مربوط به آن،  يو واژه ها» بركت«و » زكات«از كلمات  كي هر
 يدر قرآن م. بركت است ينشان آن است كه زكات، مساو نيآمده است و ا

  :ميخوان
  

*********************************************  

    .103 هيسوره توبه، آ. ] 16[
  .48، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 17[
و كنّا «معنا آمده  نيباشدو در قرآن به ا يفرو رونده م يخواض به معنا] . 18[

  .»نينخوض مع الخائض
  .896تيدفتردوم، ب ،يمعنو يمثنو]. 19[
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»قُيحم  الرِّبا و اللَّهيرِْبي قاتديكند، ول يم ربا را محو خداوند ]20[»الص 
  .دهد يصدقات را رشد م

  .ميخوان يم ياديز اتيروا در
  .كند يم اديانسان را ز يروز زكات  ]21[»الرزق يف ديتز الزكوه«

  ]22[زر در زكات عصمت از فحشا و منكر در صالت يو افزون جوشش
  
  كردن مال است مهيزكات ب. 3

خود را  اموال  ]23[»زكاهاموالكم بال حصنوا« :السالم ـ فرمود هيكاظم ـ عل امام

  .ديكن مهيزكات ب قياز طر
  
  
  
  
  
  
  

*********************************************  
   .69و 52، ص9جث،يجامع االحاد. ]21[.276هيسوره بقره آ. ]20[
   .3577 تيدفتر ششم، ب. يمعنو يمثنو] . 22[
  .49، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 23[
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  :السالم ـ فرمود هيامام صادق ـ عل
تلف  يو خشك ايمن ضامن هستم كه اموال شما در در د،يحق خدا را بپرداز اگر

  ]1.[نشود
  فرد نزد خداوند نيپرداخت كننده زكات محبوب تر. 4

  :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام
مردم  نيآنان است و سخاوتمندتر نيفرد نزد خداوند، سخاوتمندتر نيتر محبوب

ات مال خود را بدهد و از آنچه كه خداوند بر مال او واجب است كه زك يكس
  ]2. [بخل نكند نينموده، در مورد مؤمن

  ]3[نانرستيدارد كار، جز ب ديسخا از چشم آمد نه ز دست د پس
  تقرب به خداوند لهيزكات وس. 5

الزكاه جعلت مع الصاله قرباناً الهل  ان« :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام
  ]4[»االسالم
  .به خود قرار داد نيتقرب مسلم لهيزكات را همراه با نماز، وس خداوند

  
  

*********************************************  
  .50، ص9ج ث،يجامع االحاد].1[
  .65، ص 9ج ث،يجامع االحاد]. 2[
  .900تيدفتر دوم،ب يمعنو يمثنو]. 3[
  .33،ص 9ج ث،يجامع االحاد].4[
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  يخاص اله يبه رحمت ها نديراه رس. 6
  :ميخوان يقرآن م در

»و تمحكُلَّ َش ير تعسوي ء لَّذها لأَكْتُبنَيفَس تَّقُونَي  وؤْتُونَي رحمت ]5[»الزَّكاه 
 يآن، مخصوص كسان يقطع افتيدر يگسترده است، ول يزيپروردگار بر هر چ

  .و زكات باشند مانياست كه اهل تقوا و ا
  :ديفرما يم خداوند

شما نماز را  اگر ]6[»يالزَّكاه و آمنْتُم بِرُسل تُميمعكُم لَئنْ أَقَمتُم الصاله و آَت يإِنِّ«
قطعاً من با  د،يآور مانيمن ا امبرانيو به پ ديو زكات را پرداخت كن ديبه پا دار

  .شما هستم
  باز شدن گره ها لهيوس. 7

  :ديفرما يم قرآن
»ط اَفأَمنْ أَعاتَّق يم ُن يونى فَسسقَ بِالْحدص ويرُهْل سلرييكس بخشش هر ]7[»يس 

مشكل او را آسان  يما كارها د،ينما قيرا تصد قتيباشد و حق زگاريو پره دينما
  .ميكن يم

  
  

*********************************************  
  .71 هيوره توبه، آ، س156 هيسوره اعراف، آ]. 5[
  .12 هيسوره مائده،آ]. 6[
  .5-7 اتيآ ل،يسوره ل]. 7[
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  و كفاره گناهان يفرو نشاندن غضب اله هيما. 8
  :ديفرما يالسالم ـ م هيـ عل يعل حضرت

را به خدا، شما را به خدا  شما  ]8[»غضب ربكم ءيفانها تطف. الزكاه ياهللا ف اهللا«
  .نشاند يزكات غضب پروردگار را فرو م، كه البته )ديدقت كن(درباره زكات 

و  يالزَّكاه و آمنْتُم بِرُسل تُميمعكُم لَئنْ أَقَمتُم الصاله و آَت ياّن«  :ديفرما يم خداوند
س نْكُمناً َلأُكَفِّرَنَّ عسقَرْضاً ح اللَّه أَقْرَضْتُم و موهتُمزَّرعيكُم9[»ئات[  

و به رسوالن من  ديو زكات را بپرداز ديستم، اگر نماز را برپا داربا شما ه من
در راه او، به ( ديو به خدا قرض الحسنه بده ديكن ياريو آنها را  دياوريب مانيا
  )بخشم يم(پوشانم  ي، گناهان شما را م)ديكمك كن ازمندانين
  ياله يورود به باغ ها. 9
و عزَّرتُموهم و أَقْرَضْتُم اللَّه  يالزَّكاه و آمنْتُم بِرُسل تُميأَقَمتُم الصاله و آَت لَئنْ«

س نْكُمناً َلأُكَفِّرَنَّ عسقَرْضاً حيكُمرِ ئاتتَج نَّاتج لَنَّكُمخَلأُد يو  ا اْلأَْنهارهتنْ تَحم
عنْ كَفَرَ بفَمال د واءضَلَّ س فَقَد نْكُمم كِبذل10[»لِيس[  

قطعاً  د،ياوريب مانيو به رسوالن من ا ديو زكات را بپرداز دينماز را برپا دار اگر
 ياست، وارد م يدرختانش جار رياز بهشت، كه نهرها از ز ييشما را در باغها

  .كنم
*********************************************  

  .10، ص 6ج ل،يوسا] . 8[
  .12 هيده، آسوره مائ] . 9[
  .12 هيآ  سوره مائده،]. 10[
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  مردگان يبرا شيسبب گشا. 10
كه  يرفت در حال اياز دن برادرم  :السالم ـ گفت هيبه امام صادق ـ عل يشخص

 نيبا ا: امام فرمود. من آنها را پرداخت كردم. به عهده اش بود ياديزكات ز
  ]11.[شود يعمل مشكل او برطرف م

  سبب استجابت دعا. 11
او مستجاب شود، لقمه خود را  يخواهد دعا يكس م هر  :ميخوان يم يتيروا رد

خمس و (حالل كردن لقمه، پرداخت حق خدا  ياز راه ها يكيحالل كند و 
  .است) زكات
  يشرط حالل شدن روز. 12
  :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام

حق آن چه را كه  اگر  ]12[»تهياهللا لكم بق بيطياهللاِ حقَّ ما رزقكم  يإل فادوا«
  .و حالل است بيشما ط يآن برا ماندهيباق د،يخداوند رزق شما قرار داده بپرداز

  نماز يسبب قبول .13
  :و آله ـ فرمود هياهللا عل يـ صل امبريپ

تا نمازتان قبول  دياموال خود را بپرداز زكات  ]13[اموالكم تقبل صالتكم زكّوا
  .شود

*********************************************  
  .223، ص 9ج  ث،يجامع االاحاد] . 11[
  .29، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 13.[53، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 12[
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  پس انداز مطمئن. 14
الصاله و آتُوا الزَّكاه و ما تُقَدموا لأَنْفُسكُم  موايأَق و«  :ديفرما يدر قرآن م خداوند

  ]14[»رٌيتَجِدوه عنْد اللَّه إِنَّ اللَّه بِما تَعملُونَ بص رٍيَخ منْ
خودتان از  يكه برا ريآنچه از عمل خ. ديو زكات را بپرداز ديرا به پا دار نماز

كه خداوند به آنچه انجام  يبه درست. ديد دينزد خداوند خواه د،يفرستاده ا شيپ
  .آگاه است ديده يم
 يبرا ديكه انفاق كن آنچه  ]15[»َفلأَنْفُسكُم رٍيما ُتنْفقُوا منْ َخ و«  :ديفرما يم زين و

  .خود شماست
آنچه و  ]16[»و أَنْتُم ال تُْظلَمونَ كُميإَِل وفي رٍيما تُنْفقُوا منْ َخ و« :ديفرما يم اي و

  .شود يگردد و به شما ظلم نم يبه شما باز م ديكن يكه انفاق م
با  يفان يمال قت،يانسان است، در حق امتيق رهيذخ قتيزكات در حق نچو

و موقت و  ياحتمال يها يابيكام. كند يم دايجاودانه پ يپرداخت زكات ابعاد
و  يقطع يها يابيپرداخت زكات به كام قيتوان از طر يرا م ايپر درد سر دن

  .نمود ليدردسر تبد يو ب يدائم
  بخشد كردگار شيبرگ يگ بچنار بر نيا يبرگ ها زديبر گر
  مال؟يكند فضل االهت پا ينماند از جود در دست تو مال ك گر
  ]17[ياندر مزرعه باشد به كيل يكه كارد گردد انبارش ته هر

*********************************************  
  .همان] . 16.[272 هيسوره بقره، آ] . 15.[110 هيسوره بقره، آ] . 14[
  2237-42 تيدفتر اول، ب ،يمعنو يمثنو] . 17[
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  نيريش يسبب زندگ. 15
 ينيشر يِمردم حقوق خود را ادا كنند، قطعاً در زندگ اگر :فرمود )ع(صادق  امام

  ]18. [به سر خواهند برد
  خواب راحت. 16

امام   !خورد؟ يبر م ييها يدر خواب به مشكالت و ناگوار يامام گفتند فالن به
  :فرمود

  ]19.[كند يمصرف نم حيخاطر آن است كه زكات خود را در راه صحبه  نيا
  مانينقص بودن و كمال اسالم و ا ينشانه ب. 17

  ]20[»تمام اسالمكم اداء الزكاه« ـ
  ]21[»...زكاه ماله يو اد... مانياال قهيفقد استكمل حق هيسبعه من كنّ ف... « ـ
و ... در او كامل شده  نمايا قتيباشند حق ياست كه اكر در كس زيهفت چ... «

  »...پرداختن زكات مالش
  :السالم ـ فرمود هيـ عل يو آله ـ و حضرت عل هياهللا عل ياسالم ـ صل امبريپ ـ
نماز، روزه، : است زيما سه چ انيعيعالمت و نشانه مؤمنان و ش 

  ]22.[زكات
  

*********************************************  
  .70، ص 9ج  ث،يحادجامع اال] . 18.[
  .96، ص 6كنزالعمال، ج ] . 20.[273همان، ص ] . 19[
   .35همان، ص ] . 22.[45، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] 21[
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  داريپا نييآ -18
  :ديفرما يبرد م يپس از آن كه نام نماز و زكات را م نه،يسوره ب در

»و رُوا إِالَّ لما أُموايدبع صخْلم نَياللَّه َله نَيالد  و نَفاءحيوايقم  و الهالصؤْتُواي  الزَّكاه
د كذل الَْق نُيويه23[»م[  

خود  نيكه د يخدا را بپرستند در حال نكهيداده نشده بود جز ا يبه آنها دستور و
و نماز را برپا دارند و ) باز گردند ديو از شرك به توح(او خالص كنند  يرا برا

  .داريو پا ميمستق نيياست آ نيدازند و ازكات را بپر
  نپرداختن زكات آثار

  تلف شدن اموال. 1
  :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام

  ]24[»الزكاه عييبرّ و ال بحر اال بتض يضاع مال ف ما«
شود، مگر به خاطر آن كه زكات  يو تلف نم عيضا ايدر اي يدر خشك يمال چيه

  .آن پرداخت نشده باشد
  :فرمودند يگريد ثير حدحضرت د آن

برّ او بحر بعد اداء حق اهللا  يف يتوياموالكم بالزكوه و انا ضامن لكل ما  حصنوا«
  ]25[»من التلف هيف

  
*********************************************  

  .5 هيآ نه،يسوره ب] . 23[
  ..130، ص 93بحار، ج ] . 25.[505، ص 3ج  ،يكاف] . 24[
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اگر بعد از پرداختن زكات . ديكن مهيپرداخت زكات ب قيرا از طر خود اموال
  .تلف شد، من ضامن آن هستم يمال
  :اسالم نقل شده است كه يرسول گرام از

دو فرشته فرود آمده و  نكهيرسانند مگر ا يرا به صبح نم يشب چيخدا ه بندگان
: ديگو يم يگريبه انفاق كنندگان پاداش و بدل ده و د ايخدا: ديگو يم يكي

  ]26. [را تلف كن النيمال بخ ايخدا
  .كنند يم يكه دائم بهر پند دو فرشته خوش مناد غمبريپ گفت

  دار هر درمشان را عوض ده صد هزار ريمنفقان را س ايخدا يكا
  ]27[انياندر ز انيممسكان را در جهان تو مده اال ز ايخدا يا
  اتالف دو برابر. 2

  :ميخوان يم اتيروا در
كه حق خدا را نپردازد  يكس ]28[»هيباطل مثل يع حقا هللا عزّ و جلّ انفق فمن من«

و در راه حق مال خود را صرف نكند، دو برابر آن مقدار را در راه باطل صرف 
  .خواهد كرد

*********************************************  
، 4ج  ،يكاف. 22ص  ،يمعنو ثي، احاد264، ص 1ج  ،يبخار حيصح] . 26[

، 15ج  ل،ي، مستدرك وسا380-1تي،دفتر دوم، ب3 ج عه،يوسائل الشو  42ص 
  .261ص 

  .380-1 تيدفتر دوم ب ،يمعنو يمثنو] . 27[
  .506، ص 3ج . يكاف] . 28[
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  مال در راه اشرار يشدن اضطرار نهيهز. 3
  :و آله ـ فرمود هياهللا عل يخدا ـ صل رسول

 يكس ]29[»االشرار اضطراراً يصرّف اهللا ماله ف رااياخت اريمنع ماله من االخ من«
از مصرف در راه خوبان باز دارد، خداوند مال او رادر راه  اراًيكه مال خود را اخت

  .اشرار با اجبار صرف خواهد نمود
  شدن مال در راه گناه نهيهز. 4

بان  يتلطاعه اهللا أب يف نفقياعلم انّه من لم  و« :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام
حاجه  يف يمشيبان  ياهللا ابتل يحاجه ول يف مشياهللا و من لم  هيمعص يف نفقي

  ]30[»عدواهللا
 نهيكه مال خود را در راه اطاعت خداوند صرف نكند، به هز يكس! ديباش آگاه

شود و هر كس در حل مشكالت  يخداوند گرفتار م تيكردن آن در راه معص
را به تالش و حركت در راه حلّ مشكالت  برندارد، خداوند او يخدا گام يول

  .كند يدشمن خدا گرفتار م
  
  
  
  

*********************************************  
  .130، ص 96بحار، ج ] . 29[
  .25، ص 6وسائل، ج ] . 30[



23 

 

  يكمبود و قحط. 5
اقاموا  ما تحابوا و ريبخ يامت التزال« :و آله ـ فرمود هياهللا عل يخدا ـ صل رسول

  ]31[»نيذلك ابتلوا بالقحط و السن فعلوايالصلوه و اتوا الزكاه فاذا لم 
 ريرا دوست بدارند و اهل نماز و زكات باشند در خ گريكديكه  يمن مادام امت

  .شوند يم يگونه نباشند، گرفتار قحط نياگر ا يبرند، ول يو سعادت به سر م
  ينيمراكز د ريو تعم تيمحروم شدن از تول. 6

 يو آباد كردن مساجد تنها سزاوار كسان ريتعم :كه ميخوان يسوره توبه م در
آورده و نماز را به پا دارند و زكات مال  مانيا امتياست كه به خدا و روز ق

راه  افتگاني تيباشند كه از هدا دواريخدا نترسند آنها ام ريخود بدهند و از غ
  ]32.[خدا هستند

  
  
  
  
  
  
  

********************************************  
  .48، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 31[
  18 هيسوره توبه، آ] . 32[
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  يبركت يب. 7
منعت الزكاه منعت االرض  اذا« :و آله ـ فرمود هياهللا عل يخدا ـ صل رسول

  ]1[»بركاتها
  .دارد يبركات خود را از مردم باز م نيزكات پرداخت نشود، زم هرگاه

  منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات يپاز  دينا ابر
  :ميخوان يم يگريد ثيدر حد و

توانگران زكات مال خود را نپردازند، خداوند باران رحمت خود را از مردم  اگر
  ]2.[دارد يباز م

  :ميخوان يالسالم ـ م هياز امام باقر ـ عل يگريد ثيحد در
 يمعادن برداشته م ها و وهيو م يزكات پرداخت نشود، بركت از كشاورز اگر

  ]3.[شود
  گسترش فقر. 8
مردم آشكار  ازيمردم زكات ندهند، ن هرگاه ]4[»منعت الزكاه ظهرت الحاجه اذا«
  .گردد يم
  ]5[»يو الغَن ريمنعت الزكاه ساءت حال الفق اذا«

  .شود يمردم زكات ندهند، حال فقرا و ثروتمندان بد م هرگاه
*********************************************  

] . 3[ .52، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 2[ .52، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 1[
  .374، ص 2ج  ،يكاف

  43، ص 9ج ث،يجامع االحاد] . 5[ .58، ص 9ج ث،يجامع االحاد] . 4[
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  انيمرگ چهارپا. 9
  ]6[»يحبست الزكاه ماتت المواش اذا« :السالم ـ فرمود هيرضا ـ عل امام

  .رنديم يم انيگاه زكات پرداخت نشود، چهارپا ره
  محروم شدن از رحمت. 10
كه حق خداوند را از مالش نپردازد،  يكس :السالم ـ فرمود هيصادق ـ عل امام

  ]7.[كند غيسزاوار است خداوند رحمت خود را از او در
  اخراج از مسجد. 11
و آله ـ وارد  هياهللا عل يلاكرم ـ ص امبريپ يروز :السالم ـ فرمود هيباقر ـ عل امام

، پنج نفر را از مسجد »فالن ايفالن، قم  ايفالن، قم  ايقم «مسجد شدند و با جمله 
  :اخراج كردند و فرمودند

  ]8.[ديبرو رونياز مسجد ب ديده يكه زكات نم شما
  ]9[»نَيمنُوعاً إِالَّ الْمصلِّ رُيإِذا مسه الَْخ«: ستين ليبخ ينمازگزار واقع ،يآر

مگر نماز  دينما) احسان(منع ) بخل ورزد و(به او رو كند  يچون مال و دولت و«
  ».يقيگزاران حق

  
  

*********************************************  
  .31، ص 9ج عه،يالش ليوسا] . 6[ 
] . 9.[31، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 8.[57، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 7[

  .21-22 هيآ سوره معارج،
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  عالمت نفاق. 12
و  الْمنافقُونَ« :ديفرما يكند، م يم انيمنافقان را ب يمايسوره توبه كه س 67 هيآ

 قْبِضُونَيعنِ الْمعرُوف و  ْنهونَيبِالْمنْكَرِ و  أْمرُونَيالْمنافقات بعُضهم منْ بعضٍ 
  »همينَسوا اللَّه فَنَس هميديأَ

را به منكر دعوت و از معروف بازداشته و دست خود را از كمك  گريهمد آنان
با  زيخداوند ن. كنند يخدا را فراموش م) گونه نيا(دارند و  يباز م گرانيبه د

  .كند يآنان چون فراموش شدگان رفتار م
  قبول نشدن نماز و عبادات. 13
ال صلوه له و  يزّكياموالكم فمن ال  الناس ادوا زكاه هايا« :ميخوان يم اتيروا در

  ]10[»له ال حج و ال جهاد له نيله و من ال د نيمن ال صلوه له ال د
نماز وابسته به پرداخت  ينماز است و قبول يوابسته به قبول تمام اعمال، يقبول

  .زكات
 گريكدينماز و زكات را همتا و مقرون  خداوند :السالم ـ فرمود هيرضا ـ عل امام

  ]11.[ستين رفتهيزكات پذ يداده و نماز بقرار 
  
  
  

*********************************************  
  .75، ص 1مستدرك، ج ] . 10[
  33و  30، ص 9ج  ث،يجامع االحاد] . 11[
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خواند، به  يم يكه نماز با حال ديرا د يالسالم ـ جوان هيـ عل يموس حضرت
  :خداوند گفت

 ليجوان بخ نيا يول باست،يشد كه نماز او ز يبه او وح! ددار ييباينماز ز چه
  ]12.[ستيكه زكات ندهد، نمازش قبول ن يپردازد و تا زمان ياست و زكات نم

پردازد، هم  يكه زكات نم يكس نماز :و آله ـ فرمود هياهللا عل يخدا ـ صل رسول
  ]13.[شود يو به صورت او پرتاب م دهيچيدرهم پ يچون لباس كهنه ا

  رباخواران فيهمرد .14
  ]14[»الزكاه كĤكل الربا مانع« :السالم ـ فرمود هيـ عل يعل حضرت

  .كه زكات ندهد، همچون رباخوار است يكس
  :ميخوان يم ثيدر حد. سرقت است ينكردن زكات، نوع پرداخت

  ]15.[دهد ياست كه زكات نم ياز آنان كس يكي: مينوع سارق و دزد دار سه
  زكات شرك، علت نپرداختن. 15

   ]16[»من زكاه ماله اال مشرك باهللا ئاًيخان اهللا احد ش ما«
  .و شرك به خداوند است انتيزكات، خ نپرداختن

*********************************************  
  .33و  30همان، ص ] . 12[ 
  .33همان، ص ] . 13[
  .63همان، ص ] . 14[ 
  .268، ص 21 ؛ وسائل، ج153، ص 10ج  بيتهذ] . 15[ 
  .24، ص 7؛ مستدرك، ج 29، ص 96بحار، ج ] . 16[
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  احكام زكات

  شگفتاريپ
و آله نازل شد، به  هياهللا عل يصل يآور وح اميزكات بر پ هيهنگام كه آ آن      
  :مسلمانان ندا برآورد انيفرمان داد تا م يمناد

زكات ! مسلمانان يا« )1(»زكّوا أموالَكُم تُقبلَ صلَواتُكُم! المسلمون هايأ«
  ».حق شود رهيتا نمازتان پذ ديرا بده شيخو يهاييدارا

زكات و همه آنچه مربوط به آن  تيبود بر ارزش و اهم يانيوح ييندا، ندا نيا
  .و در طول زمان نياست در عرض زم

 ريمرجع كم نظ اتياحكام زكات طبق فتاوا و نظر م،يآورده ا يما در پ آنچه
قدس سره است  ينيحضرت امام خم ران،يا ياسالم يمهورگذار ج انيو بن عهيش

  .ميگفته باش يكيمرد لب يانيآن وح يبه ندا ميبتوان زيتا ما ن
از آن بوده است و  يكل افتيتر با احكام زكات و در شيب ييِهدفمان آشنا چون

 اتيفتاوا و نظر ادكردياز  م،يدراز دامن هم سخن نگفته باش ميخواسته ا يم
  .ميا ختهيپره گريوار دمراجع بزرگ

است  ستهيكه با ستهيعمل به احكام زكات، نه فقط شا يبرا يرو هر مقلّد نيا از
مراجعه كند و سپس آنها را به كار  زين شيخو ديمرجع تقل اتيبه فتاوا و نظر

  .رديگ
  وجوب زكات موارد

  :واجب است زيبر نُه چ زكات
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  نقره؛: ششم  طال؛: پنجم   كشمش؛: چهارم  خرما؛: سوم    جو؛: دوم  گندم؛: اول
  .گوسفند: نهم گاو؛: هشتم   شتر؛: هفتم
 ديشود، با يكه بعدا گفته م يطيباشد، با شرا زيُنه چ نياز ا يكيمالك  يكس اگر

  .كه دستور داده اند برساند يياز مصرفها يكيشده به  نيرا كه مع يمقدار
  1853المسائل، مسئله  حيتوض

جو دارد خمس ندارد،  تيگندم و خاص ياست به نرم ياسلْت كه دانه : تذكر
باشد زكاتش بنا بر  يعلْس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا م يول

  1854المسائل، مسئله  حيتوض.داده شود ديواجب با اطياحت
  وجوب زكات طيشرا

  :واجب شدن زكات بر دو نوعند طيشرا
  زكات دهندگان طيشرا) الف
  :باشند ريز طيشرا يدارا ديآنان واجب است باكه زكات بر  يكسان
كه  يو در موارد ست،يبر افراد نابالغ زكات واجب ن ن،يا بنابر:    بلوغ .1

 سال در پرداخت زكات شرط است، بلوغ از آغاز سال معتبر است،  كيگذشت
قبل از زمان تعلق گرفتن زكات بالغ  ديآن موارد، انسان با ريو در غ

  ، احدها312، ص 1ج  ه،ليرالوسيتحر.باشد
سال بالغ شود،  نياگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در ب: يادسپاري

  1857المسائل، مسئله  حيتوض.ستيزكات بر او واجب ن
كه  يو در موارد ست،يكه مجنون است واجب ن يزكات بر كس پس:   عقل. 2

اقل باشد؛ و در در تمام سال ع ديگذشت سال در پرداخت زكات شرط است با
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ج  له،يرالوسيتحر.آن موارد، قبل از زمان تعلق زكات، داشتن عقل معتبر است ريغ
  هاي، ثان312، ص 1
اگر  ست؛ياست زكات واجب ن يگريكه بنده د يبر كس ن،يا بنابر:    يآزاد. 3

  ، ثالثها312، ص 1ج  له،يرالوسيتحر.ميرا قبول داشته باش» بنده«چه مالك شدن 
 ست،يقرض داده شده، زكات واجب ن اي دهيكه بخش يبر مال پس:    تيمالك. 4

  .مگر بعد از پس گرفتن آنها
 تيمگر بعد از فوت وص ست؛يشده، زكات واجب ن تيكه وص يدر مال نيهمچن

در تحقق ملك  تيقبول وص رايشونده؛ ز تيوص ياز سو تيكننده و قبول وص
  .ر استشده بنا بر اقوا معتب تيوص شيكه برا يشخص يبرا

  ، رابعها312، ص 1ج  له،يرالوسيتحر
ـ اگر چه وقف  يدر مال وقف نيا بنابر:     امكان تصرف كامل در مال. 5

پنهان است و  نيدر زم ايكه به سرقت رفته،  يو مال يخاص باشد ـ و اموال رهن
 ايافتاده و  ايكه در در يمال نيگم شده است و همچن ايآن فراموش شده،  يجا

در مال  ايو  دهينرس لشيوك اي يو هنوز به دست و دهيبه ارث رس يبياز غا
  .ستيآن از بدهكار باشد، زكات واجب ن افتيدر امكاناگر چه  ،يقرض
  ، خامسها313، ص 1ج  له،يرالوسيتحر

شود  يشود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته م يواجب م يدر صورت زكات
 .شد و بتواند در آن مال تصرف كندبرسد و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد با

  1855المسائل، مسئله  حيتوض
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 ديكه گذشت سال در پرداخت زكات شرط است با يدر موارد: يادسپاري
  .امكان تصرف كامل در تمام دوازده ماه باشد

] يبعد از مدت[شود و سپس  دايسال پ نياگر امكان تصرف كامل در ب ن،يا بنابر
در آن . دارد ديبه سال جد اجيو احت ديآ ياب نمبرود، آن سال به حس نياز ب

امكان تصرف كامل در زمان تعلق زكات  ست،يكه گذشتن سال معتبر ن يموارد
 معتبرمحل تأمل و اشكال است، اگر چه اقوا آن است كه آن را 

  3، م 313، ص 1ج  لهيرالوسيتحر.ميبدان
  موارد زكات طيشرا) ب

  زكات غالت طيشرا: اول
دو شرط وجود ) گندم، جو، خرما و كشمش(ت زكات غال يبرا

  :دارد

با (محصول  ايانتقال زراعت  ايمالك بودن زراعت ـ اگر از زراعت است ـ . 1
، 1ج  له،يرالوسيتحر.در ملك شخص، قبل از تعلق زكات) بدون آن ايدرخت 

  ي، االمر الثان326ص 
 يم واجب يكشمش وقتجوو خرما وزكات گندم و. نصاببه مقدار دنيرس. 2

مثقال كم است  45و زيمن تبر288قدارنصاب برسند و نصاب آنها شود كه به م
  1864مسئله المسائل، حيتوض.شوديگرم م لويك 207/847كه 

شود كه به آنها گندم و جو گفته  يواجب م يزكات گندم و جو وقت: يادسپاري
شود كه غوره است و  يواجب م يوقت اطيو زكات كشمش بنابر احت. شود
زكات آن واجب  نديگو يخشك شد كه به آن تمر م يهم كه خرما قدر يموقع
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وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن  يشود، ول يم
 حيتوض.است كه خشك شده باشند يكاه آنها و در خرما و كشمش موقع

  1858المسائل، مسئله 
  زكات طال و نقره طيشرا: دوم

  :وجود دارد زكات طال و نقره سه شرط يبرا
شود كه آن را  يواجب م يطال و نقره در صورت زكات   .مسكوك بودن. 1

هم رفته  نيسكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن از ب
  1899المسائل، مسئله  حيتوض.زكات آن را بدهند ديباشد، با

برند، زكات  ير مبه كا نتيز يكه زنها برا يطال و نقره سكه دار: يادسپاري
  .ندارد
  1900المسائل، مسئله  حيتوض
 ديطال و نقره بود با... از آنكه انسان دوازده ماه مالك بعد   .گذشت سال. 2

در مال تصرف  يتواند طور ياز اول ماه دوازدهم نم يزكات آن را بدهد، ول
برود و اگر تصرف كند ضامن است، و چنانچه در ماه  نيكند كه مال از ب

برود زكات بر او  نيزكات از ب ياز شرطها ياو بعض ارِيازدهم بدون اختدو
  1856المسائل، مسئله  حيتوض.ستين واجب

شود كه به مقدار  يواجب م يطال و نقره وقت زكات   .به مقدار نصاب دنيرس. 3
  .نصاب برسند

  طال نصاب
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 18ن است كه هر مثقال آ يمثقال شرع ستينصاب اول آن ب: دو نصاب دارد طال
  .نخود است

است برسد، اگر  يكه پانزده مثقال معمول يمثقال شرع ستيطال به ب يوقت پس
آن را كه نُه  كيچهل  ديرا هم كه گفته شده داشته باشد، انسان با گريد طيشرا

مقدار نرسد زكات آن واجب  نيشود از بابت زكات بدهد و اگر به ا ينخود م
  .ستين

اگر  يعنيشود؛  يم ياست كه سه مثقال معمول يدوم آن چهار مثقال شرع نصاب
مثقال را از قرار چهل  18زكات تمام  ديسه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ با

اگر  يعنياست هر چه باال رود؛  نيهمچن. آن زكات ندارد ياديبدهد و ز كي
و اگر كم تر اضافه شود  دزكات تمام آنها را بده ديسه مثقال اضافه شود، با

  1896المسائل، مسئله  حيتوض.كه اضافه شده زكات ندارد يرمقدا
  

  

  نقره نصاب

است كه اگر نقره به  يمثقال معمول 105نصاب اول آن : دو نصاب دارد نقره
چهل  ديرا هم كه گفته شد داشته باشد، انسان با گريد طيمثقال برسد و شرا 105

مقدار  نيو اگر به انخود است از بابت زكات بدهد  15مثقال و  2آن را كه  كي
  .ستينرسد زكات آن واجب ن

مثقال اضافه شود،  105مثقال به  21اگر  يعنيمثقال است؛  21دوم آن  نصاب
 21و اگر كمتر از . كه گفته شد بدهد يمثقال را به طور 126زكات تمام  ديبا
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آن زكات  ياديمثقال آن را بدهد و ز 105زكات  ديمثقال اضافه شود، فقط با
زكات  دياضافه شود، با لمثقا 21اگر  يعنياست هر چه باال رود؛  نيهمچن. ندارد

كه اضافه شده و كم تر از  يتمام آنها را بدهد، و اگر كم تر اضافه شود مقدار
  .مثقال است زكات ندارد 21
را كه بر او  يهر چه طال و نقره دارد را بدهد، زكات كياگر انسان چهل  نيا بنابر

كه  يتر از مقدار واجب داده است؛ مثالً كس شيهم ب يگاهواجب بوده داده و 
مثقال آن را كه  105آن را بدهد، زكات  كيمثقال نقره دارد، اگر چهل  110

كه واجب نبوده  دادهمثقال آن  5 يهم برا يواجب بوده داده و مقدار
  1897المسائل، مسئله  حيتوض.است

  سكه طال زكات

 يداده اند تعلق م يبه شخص هيبه عنوان هد كه ييطال يزكات به سكه ها ايآ. 1
شود به حساب  يداد، مثالً م ديبا يو در صورت تعلق گرفتن به چه كس رديگ

  نه؟ ايداد  ديبا زيگذشته را ن يزكات سالها ايكرد؟ آ زيدولت وار ايجبهه جنگ 
وجوب زكات در آن جمع باشد و به حد نصاب برسد  طيـ اگر شرا يتعال باسمه

هر سال جداگانه زكات دارد و صرف  ياست، برا يو تا نصاب باق. دزكات دار
  3، س 340، ص 1ج  استفتائات،.جبهه مانع ندارد يآن برا

باشم و با  يقادر به حركت نم يمادر زاد يماريهستم كه به واسطه ب يجوان. 2
سال است كه پول  كيدر حدود . كنم يم يبرادرها و خواهر و مادرم زندگ

 قيطر نيتا وقت گران شدن طال، آن را بفروشم و از ا دهيال خرخود را سكه ط
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 يداشتن طال برا وعمل طبق شرع اسالم نبوده  نيام ا دهيشن. كرده باشم يكار
  .دييفرما ييلطفا مرا راهنما ست،ين حيمرد صح

بماند و به  يسكه دار باق يسال طال كياگر  يـ اشكال ندارد، ول يتعال باسمه
وه بر خمس درآمد، زكات هم واجب است به شرط آنكه حد نصاب باشد عال

  4، س 341، ص 1استفتائات، ج .باشد يخمس واجب، نصاب باق يپس از ادا
  

  زكات دام طيشرا: سوم

  :چهار شرط وجود دارد) شتر و گاو و گوسفند(زكات دام  يبرا
  گذشت سال. 1

زكات آن  ديبود با.. .از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر بعد
در مال تصرف كند كه مال  يتواند طور ياز اول ماه دوازدهم نم يول. را بدهد

و چنانچه در ماه دوازدهم بدون . برود و اگر تصرف كند ضامن است نياز ب
بر او واجب  اتبرود زك نيزكات از ب ياز شرطها ياو، بعض ارِياخت

  1856المسائل، مسئله  حيتوض.ستين
  دنيچر. 2
 يمقدار ايبچرد؛ پس اگر تمام سال  ابانيآن كه دام در تمام سال از علف ب يعني

 گريملك كس د ايكه ملك مالك  ياز زراعت ايشده،  دهياز آن را از علف چ
  .است بچرد زكات ندارد

 اطيدو روز از علف مالك بخورد، بنابر احت ايروز  كياگر در تمام سال  يول
  1908المسائل، مسئله  حيتوض: فاده ازبا است.باشد يزكات آن واجب م
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  بي كار بودن حيوان. 3
يعني آن كه حيوان در تمام سال بي كار باشد و اگر در تمام سال يكي دو روز 

توضيح المسائل، مسئله : با استفاده از.كار كرده باشد، زكات آن واجب است
1908  

  به مقدار نصاب دنيرس. 4
شود كه تعداد آنها به حد نصاب  يمواجب  يشتر و گاو و گوسفند وقت زكات

  .ميكن يبه آنها اشاره م ريبرسند كه در ز
  شتر نصاب

  :دوازده نصاب دارد شتر
مقدار نرسد  نيگوسفند است و تا شماره شتر به ا كيپنج شتر و زكات آن . اول

  زكات ندارد؛
  ده شتر و زكات آن دو گوسفند است؛. دوم
  است؛ پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند. سوم

  شتر و زكات آن چهار گوسفند است؛ ستيب. چهارم
  و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است؛ ستيب. پنجم
شتر است كه داخل سال دوم شده  كيو شش شتر و زكات آن  ستيب. ششم
  باشد؛
شتر است كه داخل سال سوم شده  كيو شش شتر و زكات آن  يس. هفتم
  باشد؛
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شتر است كه داخل سال چهارم شده  كيچهل و شش شتر و زكات آن . هشتم
  باشد؛

شتر است كه داخل سال پنجم شده  كيشتر و زكات آن  كيشصت و : نهم
  باشد؛
  هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد؛: دهم

شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده  كينود و : ازدهمي
  باشد؛

چهل تا چهل  اي ديشتر و باالتر از آن است كه با كيو  ستيبصد و : دوازدهم
شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد،  كيهر چهل تا  يتا حساب كند و برا

شتر بدهد كه داخل سال  كيهر پنجاه تا  يپنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برا اي
 يطور ديدر هر صورت با يبا چهل و پنجاه حساب كند ول ايچهارم شده باشد و 
تر  شيماند، از ُنه تا ب يم يباق يزياگر چ اينماند؛  يباق يزيحساب كند كه چ

صد تا، دو شتر كه داخل سال چهارم  يبرا ديشتر دارد، با 140نباشد؛ مثالً اگر 
  .كه داخل سال سوم شده باشد، بدهد يشتر ماده ا كيچهل تا،  يشده و برا

  
كه  ييپس اگر شماره شترها ست؛يدو نصاب واجب ن نيزكات ماب: يادسپاري

 دهيدارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرس
 حيتوض.بعد ياست در نصابها نيآن را بدهد، و همچن يزكات پنج تا ديفقط با

  1911المسائل، مسئله 
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نكاشته بخرد،  يرا كه كس يشتر و گاو و گوسفند خود چراگاه يانسان برا اگر
 حيتوض.زكات را بدهد ديچراندن در آن باج بدهد، با يبرا اياجاره كند،  اي

  1909المسائل، مسئله 
  گاو نصاب

 يشماره گاو به س يتا است كه وقت ينصاب اول آن، س: دو نصاب دارد گاو
گوساله كه داخل  كي ديرا كه گفته شد داشته باشد، انسان با يطياگر شرا د،يرس

  .زكات بدهد سال دوم شده را از بابت
گوساله ماده است كه داخل سال  كيدوم آن چهل است و زكات آن  نصاب

  .سوم شده باشد
و نه گاو دارد فقط  يكه س يمثالً كس ست؛يو چهل واجب ن يس نيماب زكات

  .آنها را بدهد يتا يزكات س ديبا
زكات  ديفقط با ده،يداشته باشد تا به شصت نرس ادترياگر از چهل گاو ز زين

چون دو برابر نصاب اول  د،يو بعد از آنكه به شصت رس. آن را بدهد يتاچهل 
  .دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشد بدهد ديرا دارد، با

 ديبا يكه گفته شد بدهد؛ ول يآن را به دستور ديهر چه باال رود، با نيهمچن
 شيتا بماند از ُنه  يم يباق يزياگر چ اينماند،  يباق يزيحساب كند كه چ يطور

 يو چهل حساب كند و برا يبه حساب س ديتر نباشد؛ مثالً اگر هفتاد گاو دارد با
چهل تا را بدهد؛ چون  كاتآن ز يچهل تا يتا و برا يآن زكات س يتا يس

المسائل،  حيتوض.ماند يتا حساب كند ده تا زكات نداده م ياگر به حساب س
  1912مسئله 
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  گوسفند نصاب

  :پنج نصاب دارد گوسفند
گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات  كيچهل و زكات آن : اول

  ندارد؛
  و زكات آن دو گوسفند است؛ كيو  ستيصد و ب: دوم
  و زكات آن سه گوسفند است؛ كيو  ستيدو: سوم

  واجب چهار گوسفند است؛ اطيو زكات آن بنابر احت كيو  صديس: چهارم
هر صد  يد تا صد تا حساب كند و براآنها را ص ديچهارصد و باالتر كه با: پنجم

  .گوسفند بدهد كيتا 
بدهد،  يگريزكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند د ستين الزم

 گرياگر بخواهد جنس د يول. است يگوسفند پول بدهد كاف متيمطابق ق اي
  .ستيفقرا بهتر باشد؛ اگر چه الزم ن ياشكال است كه برا يب يبدهد، در صورت

  1913المسائل، مسئله  حيضتو
 يپس اگر شماره گوسفندها ست؛يدو نصاب واجب ن نيزكات ماب: يادسپاري

 ستيتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و ب شياز نصاب اول كه چهل است ب يكس
آن زكات  ياديآن را بدهد و ز يزكات چهل تا ديفقط با ده،ياست نرس كيو 

  1914المسائل، مسئله  حيضتو.بعد ياست در نصابها نيندارد و همچن
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  زكات مصرف
  :تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند يم انسان

 يرا ندارد، و كس االتشياست كه مخارج سال خود و ع يو آن كس. ريفق: اول
تواند مخارج سال خود را بگذراند  يدارد كه م يا هيسرما ايملك  ايكه صنعت 

  .ستين ريفق
  .گذراند يسخت تر م ريه از فقاست ك يو آن كس. نيمسك: دوم
امام مأمور است كه زكات را  بينا ايالسالم  هيكه از طرف امام عل يكس: سوم

السالم  هيكند و آن را به امام عل يدگيو به حساب آن رس دينما يجمع و نگهدار
  .فقرا برساند ايامام  بينا اي

 ايشوند،  يم لياسالم ما نيكه اگر زكات به آنان بدهند به د ييكافرها: چهارم
  .كنند يدر جنگ به مسلمانان كمك م

  .بنده ها و آزاد كردن آنان يداريخر: پنجم
  .تواند قرض خود را بدهد يكه نم يبدهكار: ششم
 ايدارد،  ينيد يكه مانند ساختن مسجد منفعت عموم يكار يعني. اهللا ليسب: هفتم

 يرسد و آنچه برا يمثل ساختن پل و اصالح راه كه نفعش به عموم مسلمانان م
  .اسالم نفع داشته باشد

المسائل،  حيتوض.كه در سفر درمانده شده است يمسافر يعني. ليابن السب: هشتم
  1925م 

  حاتيتوض
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تر از مخارج سال خود و  شيب نيو مسك ريواجب آن است كه فق اطياحت. 1
ه جنس دارد، فقط به انداز ايپول  يو اگر مقدار رد؛يرا از زكات نگ االتشيع

  1926المسائل، م  حيتوض.رديسالش زكات بگ كيمخارج  يكسر
 يكه درآمد او از مخارج سالش كم تر است، م يتاجر ايمالك  ايصنعتگر . 2

 ايملك  ايابزار كار  ستيو الزم ن رد؛يمخارجش زكات بگ يكسر يتواند برا
  1928المسائل، م  حيتوض.خود را به مصرف مخارج برساند هيسرما
كه  ديبه او بگو ستيدهد الزم ن يم ريكه انسان بابت زكات به فقرا  يزيچ. 3

كه دروغ  يخجالت بكشد، مستحب است به طور ريبلكه اگر فق. زكات است
المسائل، م  حيتوض.ديقصد زكات نما ديبا يبدهد؛ ول شكشينشود به اسم پ

1935  
ال خود را بدهد، اگر چه مخارج س يتواند بده يكه بدهكار است و نم يكس. 4

 يمال ديبا يول. رديدادن قرض خود زكات بگ يتواند برا يخود را داشته باشد، م
خرج كرده،  تياگر در معص ايخرج نكرده باشد،  تيرا كه قرض كرده در معص

شود به او  يم فقراصورت از سهم  نيتوبه كرده باشد؛ كه در ا تياز آن معص
  1937المسائل، م  حيتوض.داد
مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر  ايتمام شده، او  يكه خرج يمسافر. 5

خود را به مقصد برساند،  يزيفروختن چ اينباشد و نتواند با قرض كردن  تيمعص
  .رديتواند زكات بگ ينباشد م رياگر چه در وطن خود فق
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مخارج سفر خود  يزيفروختن چ ايبا قرض كردن  گريد ياگر بتواند در جا يول
 حيتوض.رديتواند زكات بگ يكه به آنجا برسد م يفقط به مقداررا فراهم كند، 

  1940المسائل، م 
  

  خود انسان لهيزكات به وس مصرف

تواند خودش حساب خمس و زكاتش را بكند و طبق  يشخص مكلّف م ايآ
  كه در رساله ذكر شده است به مصرف برساند؟ يمصارف
  استفتاء.ردياجازه بگ ديدر خمس با يـ در زكات مانع ندارد، ول يتعال باسمه

  مستحقان زكات طيشرا
  :باشند ريز طيواجد شرا ديزكات با رندگانيگ اي مستحقان

 يباشد و اگر از راه شرع يدوازده امام عهيش ديبا رديگ يكه زكات م يكس: اول
ثابت شود و به او زكات بدهد و زكات تلف شود بعد معلوم  يبودن كس عهيش

  1942المسائل، م  حيتوض.وباره زكات بدهدد ستينبوده الزم ن عهيشود ش
واجب آن  اطيآورد، احت يرا آشكارا به جا م رهيكب تيكه معص يبه كس: دوم

  1946المسائل، م  حيتوض.است كه زكات ندهند
را كه مثل اوالد خرجشان بر او واجب  يتواند مخارج كسان يانسان نم: سوم

 حيتوض.ان زكات بدهندتوانند به آن يم گرانيد ياست از زكات بدهد، ول
  1948المسائل، م 

 رياگر خمس و سا يول رد،يزكات بگ ديس ريتواند از غ ينم ديس: چهارم
تواند از  يمخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، م تيوجوهات كفا
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واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به  اطياحت يول. رديزكات بگ ديس ريغ
م  مسائل،ال حيتوض.رديروزانه اش ناچار است، بگ مخارج يكه برا يمقدار
1955  

  يادآوري
كه زكات را  يبه كس يشود زكات داد، ول يكند م يم ييكه گدا يريبه فق. 1

  1945المسائل، م  حيتوض.شود زكات داد يكند، نم يمصرف م تيدر معص
 د،ياگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و ُكلفت خود نما. 2

  1949المسائل، م  حيتوض.اشكال ندارد
خود را بدهد، اگر چه مخارج او  يتواند بده يكه بدهكار است و نم يبه كس. 3

  .شود زكات داد يبر انسان واجب باشد م
او را  يتواند بده يخودش قرض كرده باشد شوهر نم يخرج ياگر زن برا يول

انسان واجب است هم كه مخارج او بر  يگرياز زكات بدهد، بلكه اگر كس د
او را از زكات  يواجب آن است كه بده اطيخود قرض كند احت يخرج يبرا

  1947المسائل، م  حيتوض.ندهد
 يتواند برا يداشته باشد، پدر م اجياحت ينيد يعلم ياگر پسر به كتابها. 4

  1950المسائل، م  حيتوض.آنها به او زكات بدهد دنيخر
 يپسر هم م رد؛يخود زن بگ يكه برا تواند به پسرش زكات بدهد يپدر م. 5

المسائل، م  حيتوض.زكات خود را به او بدهد رديآنكه پدرش زند بگ يتواند برا
1951  
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 حيتوض .شود زكات داد ينه، م اياست  ديس ستيكه معلوم ن يبه كس. 6
  1956المسائل، م 

  پرداخت زكات زمان

شك شدن خرما و كنند و موقع خ يكه گندم و جو را از كاه جدا م يموقع. 1
  .از مال خود جدا كند ايبدهد؛  ريزكات آنها را به فق ديانگور، انسان با

 ديطال و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم با زكات
 ريبعد از جدا كردن اگر منتظر فق يول. دياز مال خود جدا نما ايبدهد،  ريبه فق

تواند زكات  يدارد م يبرتر يبدهد كه از جهت يريقبخواهد به ف ايباشد،  ينيمع
  1961المسائل، م  حيتوض.داردرا به انتظار او و لو تا چند ماه نگه 

اگر به  يفورا آن را به مستحق بدهد، ول ستيبعد از جدا كردن زكات الزم ن. 2
مستحب آن است كه دادن  اطيدارد احت يشود زكات داد دسترس يكه م يكس

  1962المسائل، م  حيتوض.ندازدين ريزكات را تأخ
 يتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاه يكه م يكس. 3

  1963المسائل، م  حيتوض.عوض آن را بدهد ديبرود، با نياو از ب
تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون  يكه م يكس. 4

 يبرود، چنانچه دادن زكات را به قدر نيد از بكن يآن كوتاه يآنكه در نگهدار
عوض آن را بدهد و اگر به  ديفورا داده است، با نديگو يانداخته كه نم ريتأخ

انداخته و در همان دو سه  ريمثالً دو سه ساعت تأخ نداخته،ين ريمقدار تأخ نيا
 ستيبر او واجب ن يزيكه مستحق حاضر نبوده چ يساعت تلف شده، در صورت
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 حيتوض.عوض آن را بدهد ديواجب با اطيمستحق حاضر بوده، بنا بر احت و اگر
  1964المسائل، م 

  متفرقه مسائل
و . آن تصرف كند هيتواند در بق ياگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، م. 1

 حيتوض.ديتواند در تمام مال تصرف نما يكنار بگذارد، م گرشياگر از مال د
  1965المسائل، م 

به  يگريد زيخود بردارد و چ يتواند زكات را كه كنار گذاشته برا يانسان نم. 2
  1966المسائل، م  حيتوض.آن بگذارد يجا
زكات  يكه برا يببرد، مثالً گوسفند يكه كنار گذاشته منفعت ياگر از زكات. 3

  1967المسائل، م  حيتوض.است ريمال فق اورد،يگذاشته برّه ب
 يكه برا يينمودن گندم و جو و كشمش و خرما مانهيو پاجرت وزن كردن . 4

  1977المسائل، م  حيتوض.دهد با خود اوست يزكات م
زكات را بدهد،  دينه؛ با ايرا كه بر او واجب بوده داده  ياگر شك كند زكات. 5

  1980المسائل، م  حيتوض.باشد شيپ يزكات سالها يهر چند شك او برا
كتاب دعا بخرد و وقف  اي ينيكتاب د ايقرآن  تواند از زكات، يانسان م. 6

وقف كند كه خرج آنان بر او واجب  ياگر چه بر اوالد خود و بر كسان د،ينما
 حيتوض.اوالد خود قرار دهد ايخود  يوقف را برا تيتواند تول يم زياست و ن

  1982المسائل، م 
معاش  يتواند برا ينكند م ليعلم است و اگر تحص ليكه مشغول تحص يكس. 7

شود به او  يمستحب باشد م ايآن علم، واجب  ليخود كسب كند؛ چنانچه تحص
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مستحب نباشد، زكات دادن به او  ايآن علم واجب  ليو اگر تحص. زكات داد
  1990المسائل، م  حيتوض .اشكال دارد

 .بدهند يرا مخف يبهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحب: ياخالق نكته
  1974المسائل، م  حيتوض

  زكات تين
انجام فرمان خداوند عالم بدهد و  يبرا يعنيزكات را به قصد قربت؛  ديبا انسان
 يزكات فطره؛ ول ايدهد زكات مال است،  يكند كه آنچه را م نيمع تيدر ن

را  يزيكند چ نيمع ستياگر مثالً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، الزم ن
  1957م  ،المسائل حيوضت.زكات جو ايدهد زكات گندم است  يكه م

  پرداخت زكات يبرا ليوك گرفتن
كه  يوقت ليكند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه وك ليرا وك يكس اگر

 حيتوض.است يزكات كند كاف تيدهد، از طرف مالك ن يم ريزكات را به فق
  1959المسائل، م 

را  مي توان آن اي ديگرپولي را كه براي وجوه شرعيه جدا و تعيين شده ج
  مصرف نمود يا با پول ديگري عوض كرد؟

شود، مگر در زكات كه با  ينم نييـ مانع ندارد و به جدا كردن تع يتعال باسمه
، ص 1استفتائات، ج .در آن تصرف كرد ديشود و نبا يم نيجدا كردن متع

  16، س 344
  .3، ص 6ج  عه،يـ وسائل الش 1
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