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شـخص تـوانگر    كـه ،م است زكات يكى از اركان اسال    

رسـول اهللا   ،شـود بدون پرداخت زكات اسالمش كامل نمى     
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1�T�� �� <���#� �����7 ��	 ,8 9 T� Q Q C����0�	 ,S)U��$� L���V�	 ,R R R R Q
 ,S�WE$�R TX�6$� Y4	R P Z Q Q�P��( � L�[	 ,Q Q� R P Q�Q \)1(.» پـنج   م بـر  اسـال 

شـهادت دادن بـه اينكـه نيـست         :اصل بنا نهاده شده است    

اينكـه  و، اهللا معبودى كه شايسته پرستش باشد بحـق مگـر        

ــد ــتادة�محم ــت فرس ــازگزاردنو، خداس دادن و،نم

و ،عمرهو رفتن بسوى خانه خدا براى اداى حج و        ،زكات

و چنانچه كـسى وجـوب زكـات را         .»روزه رمضان گرفتن  

.شودد كافر و مرتد شناخته مىانكار نماي

يا  در پرداخت آن بخل ورزد وى فردرگين اهمچنو

،كامل پرداخت ننمايد مستحق عذاب خداوند خواهد شد

ÄÅ�ÆÇÈÉÊË}�:فرمايدخداوند مى
ÌÍÎÐÏ�ÑÒÓÕÔÖ×ØÙÚÜÛ
ÝÞßáàâãäæåz]  آل

ز فضل آنان كه نسبت به آنچه خدا ا«=]180:عمران

.يت بخارى و مسلمروا-1
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گمان نكنند كه ورزند،بخل مىخويش به آنان عطا فرموده

؛ بلكه براى آنها شر است،اين كار به سود آنها است

اندهباره آن بخل ورزيدآنچه را دربزودى در روز قيامت

از آنِآسمانها و زمينشود و ميراثطوق گردنشان مى

و.»دهيد، آگاه استو خداوند، از آنچه انجام مى،خداست

rstuv}:فرمـايـدمى
wx�yz{|}~_`a�b
cdefghji�kl

mnopqrsz������� 	
��

و آن را در راه ،اندوزندو مردمى كه زر و سيم را مى«.�

روزى ،به عذابى دردناك بشارتشان ده، كنندخدا انفاق نمى

 پيشاني وو، كه آن زر و سيم در آتش جهنم گداخته شود

 اينست :و گفته شود،كرده شودداغپشت آنها با آن وپهلو

پس بچشيد سزاى ،آنچه اندوخته كرديد براى خويش

صحيح بخارى آمده است كه پيامبر در.»آنچه اندوختيد

8 � ;[�� ���: فرمودند� P�Q Q�]�W^ -_0 `/* 1� 8 Z 8�Q Q Q Q� P Q�Q Q 9 �$ 'a  ,8 Q Q� Z 8
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 ��� E2/�R P P�Q Q R R R− ��V�k� l��0 R R R�P P Q�Q P R–<�f0 8 8 Q: 5$�  �� Q 8 Q Q QmE�W ��Q 8 P Q Q Q�)1(�

زكاتش را كسيكه خداوند به او مالى عطـا فرمايـد و«

چلى كه دو نقطه روز قيامت آن مال بصورت مار ك، ندهد

و دور گردنش ،شودى چشم دارد ظاهر مىسياه بر رو

گيرد و پيچد سپس استخوان بيخ دو گوشش را ميمى

همچنين امام مسلم .»امام من گنج تومن مال تو: گويدمي

  � R� H n4�[: فرمودند�كند كه پيامبر روايت مى R R�Q P� Q
�Q,-_0 1 e(* 1	 n.P Z 8 Q�Q T�Q Q�O R� O Q��W ��� 1� �2f4 �2�  Q Q T�Q R R�T Q Q Q� P R e ��f$� L�0 R R�Q 8�Q P Q�P

 `�2o �� p �2�/& lqi* �� �  rs��[ �$ X��[Q Q�T Q Q Q P P Q Q 8 Q 8�R O�Q Q�R Q Q�Q P�R R R�8 Q Q Z�P
 p �$ !��&� !-�� %/W ,��2t	 ���6o	 �6�o �u v�w�*R 8 Q Q 8 P Q 8 Q Q 8 8 Q Q 8�Q T�P P�Q R 8 Q Q 8 Q�8 Q Q�8 P�R R� P

 x� yf0 l�4 e�# z$� x�J ����f  ��W L�0Q Q Q P�P Q 8�Q 8 Q 8 P Q�P P Q�T Q�O R R�Q Q� P Q Q Q� O-�6�$�R R�Q P\:
را پرداخت )زكاتش( كه حق آن اىههر دارنده طال و نقر«

.م روايت بخاري و مسل-1
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شود از آتش ساخته مىى هائروز قيامت برايش قطعه، نكند

و و پـهلـو و پيشـانـي،گـرددكه در آتش جهنم داغ مـى

و چون سرد شود دوباره داغ ، پشتش با آن داغ كرده شود

، اه هزارسال استدر آن روزى كه به اندازه پنج، كرده شود

.»ميان بندگان حكم صورت گيردتا در

و اجتماعيست  ،تربيتى،زكات داراى فوائد دينى   
:كه بشرح زير است

:فوائد دينى كه از آن جمله است-أ

به انجام رسيدن يكى از اركان اسـالم كـه سـعادت            )1

.گرو آن استآخرت انسان دردنيا و

كـه  ،افزوده شدن ايمـان   تقرب جستن به خداوند و    )2

.داشتانجام هر عبادتي اين نتيجه را به همراه خواهد

t}:فرمايدخداوند مي ،  بدست آوردن ثوابي بزرگ   
uvwyxz]������:��را نـابود   خداوند ربا «]

:فرمايـد و مـي  . »بخـشد و صدقات را افزونـي مـي      ،كندمي

{|}~�¡�¢£¤¥�¦§�©¨ª«�¬
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وآنچه داده باشيد از راه ربا براي اينكه با مال مردم به مال             «

خود بيفزائيد نزد خدا زياد نخواهد شـد و آنچـه را كـه از               

پس اينگونه كـسانى داراى پـاداش       ،  زكات لوجه اهللا بدهيد   

. »مضاعفند

 P�   S�{ <��� |�U]� H:فرمايد مى �و رسول اهللا     Q Q P�R O� Q P Q�Q Q�R P T Q�R
 n�WO P Qn�}O Z Q−�� '6f0 1	 8 Q Q Q�P Q1� T R n��d$� Q Z� T−�� ��	 T R Q ��2/6f�0 Q T Q�8 Q Q

 l��4 ���/* `W��4� l���0 %�W �64�U�$ �2���0 `~ ,������T 8�Q 8 T Q Z 8 Q Q Z 8 Q�8 Q 8�P Q Q Q T�8 Q�Q R R R R R R�R R�
'6�� 'a  ��w]R Q Q P Q� P Q�R 8 Q\)1(.»        كسيكه به اندازه خرمـائى از كـسب

ــد  ــدقه ده ــالل ص ــاك ، ح ــز پ ــد ج ــالل(و خداون  را )ح

همانا خداوند آن را با دست راستش پذيرفتـه و    ،پذيردنمى

 همچنانكـه يكـى از      ،دهـد آنرا براى صاحبش پرورش مـي     

تا اينكه مثـل كـوه      ،  دهدشما كره اسب خود را پرورش مى      

.»بزرگ شود

.روايت بخارى ومسلم-1
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رسـول اهللا   . كنـد پرداخت زكات گناهان را پاك مي     -4

R	�Hd�� CN�d] eV�U$:فرمايند مي � R�Q T Q�P 8 P 8 Q�8 Q� C��� CN�d0 %W e"�8 8 Q�QP R P Q�8 Q Q
���$�Q T�)1(.»    سازد همچنانكـه آب    وصدقه گناه را خاموش مى

كلمه صدقه در اينجا بـه زكـات        . »كندآتش را خاموش مي   

.شودنيز تعبير مي

:فوائد تربيتي زكات-ب
ــف     -1 ــود را در ص ــسان خ ــات ان ــت زك ــا پرداخ  ب

.دهدسخاوتمندان قرار مي

زيـرا كـه   ، نسبت بـه محتـاجين      ايجاد مهر و محبت    -2

،سـوزد انسان قبل از پرداخت زكات دلش بحال فقيـر مـي     

سـپس در حـال رحـم و مهـر و محبـت زكـات را تقــديم       

.كندمستمند مي

و طبيعـي اسـت كـه       ،گـران كسب محبوبيت نزد دي   -3

بـه ديگـران خـدمت نمايـد نـزد آنـان            انسان هرچه بيشتر  

.روايت ترمذى-1
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نوعي خدمت بـه  پرداخت زكات خود  و،  گرددمحبوبتر مي 

.مردم است

با اداي فريضه زكات خصلت بخل از انـسان زدوده          -4

jjjjkkkkllllmmmmnnnn}�}�}�}�:خداوند مـي فرمايـد    ،مي شود 
ooooppppzzzz]������ :���[»   اي بگيـر تـا     از مالهايشان صـدقه

.»رورش دهىپايشان را با آن پاك گرداني و

: ـ فوائد اجتماعي زكاتجـ
طبقه اكثريت جامعه   ،  نياز فقرا كه در بيشتر كشورها     -1

.سازددهند بر طرف مىرا تشكيل مى

لـذا  ،  نمايدسرافراز مى جامعه اسالمى را قدرتمند و    -2

صرف زكـات بـراى جهـاد در راه خـدا يكـى از مـصارف           

.هشتگانه زكات است

ران از  دلهاى فقرا نسبت به توانگ    حسد را از  حقد و -3

دن اسـتفاده  بـو زيرا كه مشاهده فقير به منحصر    ،بردبين مى 

ثروت توسط توانگر و محروميت وى از آن حقـد وحـسد            

منجر به ايجـاد دشـمنى بـين        كارد و مى)فقير(را در دل او   
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اما اگر فقيـر خـود را هـر سـاله           ،  شودثروتمندان مى فقرا و 

شريك جزئى از اموال تـوانگر بدانـد نـه تنهـا نـسبت بـه                

ف بلكه خـود را موظـ  ،ورزدحسد و دشمنى نمى  ثروتمنـد

داند زيرا كه انتظار دارد در      به حفظ و دفاع از اموال آنها مى       

.آخر نفعى از آن به وى برسد

اموال رشد كرده و در آن بركـت        ،با پرداخت زكات  -4

�پيـامبر   كنـد كـه   امام مسلم روايـت مـى     ،  شودداده مى 
eV�[ XUf  �  �>�:فرموند � O Q Q�P Q Q�R � Q Q�Q Q�P��»  اى مـال   ههيچ صـدق

.»دنمي كنرا كم 

فوائد اجتماعى زكات ايـن اسـت كـه از        ر از گيكى دي -5

و ،  آوردركود ثروت جلوگيرى كرده و آن را به گردش در مى          

اينچنين همه اقشار   و،بخشددائره استفاده از آن را وسعت مى      

و ،تربيتــى، فوائــد دينــى.كننــدمــردم از ثــروت اســتفاده مــى

دهـد  مـى اجتماعى زكات داللت بر عظمت اين ركن اسالمى         

.كه اداى آن براى اصالح افراد و جامعه امرى ضروريست
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زكاتل ئپرسش و پاسخ مسا
گيرد؟يزهائى زكات تعلق مىچه چدر -1س

چهـار  گيـرد بـه     اموالى كه زكات در آن تعلـق مـى        -ج

:شودبخش تقسيم مى

.)نقره و پول،طال( نقدينه ها-ا

).سفندگو، گاو، شتر( زكات حيوانات-2

از نوعى كـه انـسان      ) غالت(الت كشاورزى  محصو -3

مـدت زمـان    شـود و  غله مى  خشك و  ،كندآن را توليد مى   

ــواد   ــده و م ــدون اســتفاده از وســايل خنــك كنن ــادى ب زي

، جو ،گندم،   كشمش ،خرما:شود مانند فاسد نمى نگهدارنده

....و، برنج

ــوال التجــاره-4 ــاى تجــارتى( ام ــر ):كااله منظــور ه

وبـه همـان    ،وش وتجارت خريد  چيزيست كه به هدف فر    

. شود نگهدارىهدف

آيا در اموال يتيمان و كسانيكه به سـن بلـوغ           -2س

اند زكات واجب است؟نرسيده
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: وجوب زكات عبارتند ازشرايط-ج

گذشـتن  -3به حد معين رسيدن مال      -2مسلمان بودن   -1

كـه در ايـن صـورت بـالغ بـودن از            ،  از ملكيت مـال   يك سال 

س زكـات در امـوال يتيمـان و         پ،  نيستشروط وجوب زكات    

اند در صورت واجد شرايط بودن      هكسانيكه به سن بلوغ نرسيد    

پرستى آنان را برعهـده دارنـد  كه سرو بايد كساني ، واجب بوده 

.به نيابت از آنها زكات مالشان را پرداخت نمايند

نقره و پول چقدر   ،  طالشروع تعلق زكات در     -3س

گردد؟واجب ميو در آن مقدار چقدر ؟است

80يـا   مثقـال و 20=طالدرشروع وجوب زكات    -ج

80قيمـت   در پول بـه مقـدار      و ، گرم 560=نقره در ،گرم

نقـره و  ، طـال وهرگـاه   ،باشد گرم نقره مي   560يا  ،گرم طال 

.گرددواجب مى% 5/2: و ما فوق رسدپول به آن مقدار

خانمها آن را  كهآيا در زيورآالت طال و نقره     -4س

كنند زكات واجب   مىجهت زينت و زيور خود استفاده     

است؟
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اى در صـورتيكه بـه مقـدار        هنقـر نين طـال و   چدر  -ج

.عرف خانمهاى مشابه باشد زكات واجب نيست

شود نقره واجب مى  مقدار زكاتى كه در طال و     -5س

آيا بايد از جنس طال ونقره به مستحق داده شود يا اينكه           

كند؟ت مىقميت پولى آن نيز كفاي

.كندولى آن نيز كفايت مىپقيمت -ج

ولى را كه بـه     پند سال است    چشخصى مدت   -6س

تا بـدان  س انداز نموده  پحد نصاب زكات رسيده است      

زكـات  پسرش را داماد كند آيا در ايــن پــول         وسيله  

واجب است؟

 در پول مذكور زكـات واجـب اسـت گرچـه            ، آري -ج

يـا خـرج آن در      وپـسرش   جمع آن داماد نمودن     هدف از   

زمانيكه آن پول نزد وى باقيـست       جهت ديگر باشد زيرا تا      

.بايد زكات آن را بپردازدآيد وملك او بحساب مى

نقره ماننـد   رانبها غير از طال و    گآيا در فلزات    -7س

الماس زكات واجب است؟
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گيرد مگـر اينكـه    نين فلزاتى زكات تعلق نمى    چدر  -ج

.رتى در اختيار داشته باشدكسى آن را بعنوان كاالى تجا

، گاو،  شتر(وجوب زكات در حيوانات   طشراي-8س

چيست؟)گوسفندو

ى شـرايط حيوانات همـان   ط وجوب زكات در   يشرا-ج

شـد باضـافه دو     ذكر) 2(است كه در جواب سؤال شماره     

، گـاو ،  شـتر (شرط ديگر كه مخـصوص زكـات حيوانـات        

:باشد كه عبارتند از مى)گوسفندو

صـحرا و  ) علـف (مدت سال در گياه زار    كثراينكه ا -ا

اينكه نگهدارى آن حيوانات جهت     -2. بيابان چرانيده شود  

،نـه باركـشى   فربه نمودن باشـد و    زاد و ولد ويا     شيردادن،

كه در ايـن    ،نوع استفاده كارى  يا هر سوارى و ،شخم زدن 

.گيردآن حيوانات تعلق نمىصورت زكات در

 جهـت زكـات بـه       توان حيـوانى كـه    آيا مى -9س

شود ذبح كـرد و گوشـت آن را بـين           مستحقين جدا مى  

آنها توزيع نمود؟
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ــست چ-ج ــارى جــائز ني ــين ك ــوان ،ن ــد حي  بلكــه باي

توان يك  مىو،زنده تقديم مستحق شود   ،مخصوص زكات 

تواننـد بـه    مـى سـپس آنهـا   ،حيوان را به چند مـستحق داد      

.گيرندبدر مورد آن تصميم دانـنـداى كـه صـالح مىهگون

، گـاو ،  شتر(شروع تعلق زكات در حيوانات    -10س

 و در آن مقدار چقـدر واجـب       ؟چقدر است )گوسفندو

گردد؟مي

:كندسؤال را بيان مىسه جدول آتى جواب-ج

:شترتزكابيان كننده ) 1(شمارهجدول 

عددنفر

تااز
واجبمقدار

تااز
مقدار واجب

سالهشتر دوماده )1(3645وسفندگ)1(59

سه سالهماده شتر)1(4660وسفندگ)2(1014

سالههارچماده شتر )1(6175وسفند گ)3(1519

سالهماده شتر دو)2(7690وسفند گ)4(2024

ماده شتر سه ساله) 2(91120ماده شتر يكساله)1(2535
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دو سـاله و  شتر يك ماده شـتر    )40( در هر  120بعد از   

،شـود شتر يك ماده شتر سه ساله واجـب مـى         )50(ردر ه 

)1(ماده شـتر دو سـاله و        )3(شتر  ) 170(در  : بعنوان مثال 

)170(زيرا كـه در     ،  گيردماده شتر سه ساله زكات تعلق مي      

 گوسفندى كـه در    ضمناً.  يك پنجاه وجود دارد    سه چهل و  

شود در صورتيكه بز باشد الزم است كـه  شتر داده مى  ازاى  

.ر ميش باشد يك سالهگله باشد و اسادو

:اوگبيان كننده زكات )2( شمارهجدول

رأس

تااز
مقدار واجب

يك ساله نر يا مادهاوگيك 3039

گاو ماده دو سالهيك 4059

 نر يا مادهدو گاو يك ساله6069

، در هر سى گاو يك گاو يك ساله نر يا ماده           ،بعد از آن  

؛گيـرد او ماده دوسـاله تعلـق مـى      و در هر چهل گاو يك گ      
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مثالً در هفتاد گاو يك گاو يك ساله نر يا ماده و يك گـاو               

و) 30(يـك   ،ساله واجب است زيرا كه در هفتـاد       ماده دو 

.وجود دارد) 40(يك 

:گوسفندبيان كننده زكات ) 3(جدول شماره

رأس

تااز
مقدار واجب

گوسفنديك 120 40

دو گوسفند121200

سه گوسفند 201399

چهار گوسفند 400499

بعد از آن در هر صـد گوسـفند يـك گوسـفند زكـات              

گوسفند و در  ) 5(گوسفند  ) 500(مثالً در   ،شودواجب مى 

...گوسفند و همچنين) 6(گوسفند ) 600(

شود و گوسـفندي كـه      ز و ميش را شامل مى     ب،گوسفند
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شود چنانچه بز باشـد الزم اسـت دو         جهت زكات داده مى   

هچنين بايد مـاده    و،  ساله باشد و اگر ميش باشد يك ساله       

.دنباشد مگر اينكه گوسفندانش همه نر باش

ـ ، شتر( االنعام بهيمةدر صورتيكه فردى    -11س ، اوگ

را بعنوان كاالى تجارتى در اختيـار داشـته         )وسفندگو

گيرد؟چه نوع زكاتى در آن تعلق مىباشد 

زكـات )وسفندگو،  اوگ،  شتر(نه حيوانات اينگودر-ج

 االنعـام  بهيمــة نه زكات   گيرد و كاالهاى تجارتى تعلق مى   

).وسفندگو، اوگ، شتر(

ط زكــات در محــصوالت كــشاورزى شــراي-12س

چيست؟

،كـارد از نوعى باشـد كـه انـسان آن را مـى           اينكه  -1ج

 از  مدت زمان زيادى بدون استفاده    شود و غله مى خشك و 

:شود ماننـد  كننده و مواد نگهدارنده فاسد نمى     وسايل خنك 

 ......و،برنج، جو،گندم، كشمش،خرما

ــصاب -2 ــد ن ــه ح ــين(ب ــد)مع ــصاب  .رس ــد ن وح
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يـا  رطـل و  1600پنج وسق برابر بـا      محصوالت كشاورزى   

.باشدمىمنْ يا دويست كيلو و800تقريباً 

.ده باشدآثار قابل استفاده بودن در آن ظاهر ش-3

ط وجـوب   از شـراي  )ذشت سال گ(حولآيا  -13س

باشد؟زكات در محصوالت كشاورزى مى

ــول -ج ــال گ(ح ــت س ــصوالت  )ذش ــات مح در زك

كشـاورزى شـرط نـيـست بـلكـه بـايــد هنگام برداشـت        

.محصول زكاتش پرداخت شود

چه بعد از پرداخت زكـات محـصوالت        نانچ-14س

ــشاورزي ــالت(ك ــ)غ ــت مح ــام برداش آن ، صولهنگ

محصول چند سال در حال نصاب نزد صاحب محصول         

باقي بماند آيا بايد هر سال زكات آن پرداخت گردد؟

، رددگرداخت  پنيست كه هر سال زكات آن       واجب  -ج

اين از خصوصيات زكـات محـصوالت اسـت كـه فقـط            و

.شودپرداخت مى،برداشتيكبار و آن نيز هنگام

چـه حـصول   بعد از به حد نصاب رسيدن م      -15س



@pb×‹@…‰ìß@‰…@ómbzî™ìm@
٢٥

گيرد؟مقدار زكات در آن تعلق مى

 انـسان   تـالش دون دخالت و  محصول ب آبرسى  گر  ا-ج

رفته باشـد زكـات آن      گصورت  ...)و،  شمهچ،  با آب باران  (

تالشاگر با   اما   ،كيلو1 كيلو   10 يعنى در هر     ،ده يك است  

آبيـارى شـده باشـد      ...)بوسـيله تلمبـه و    (دخالت انسان و

ر بـه هـر دو      گـ او)  كيلـو  1يلو   ك 20هر(،بيست يك است  

)  كيلو 1 كيلو   15هر  (پانزده يك   صورت آبرسى شده باشد     

.باشدمى

الهـاى تجـارتى   اط تعلق زكـات در ك     يشرا-16س

چيست؟)مال التجاره(

اينكه مدت يك سال از ملكيت مال التجاره كـه بـه            -1

.هدف تجارت در اختيار مالك قرار گرفته بگذرد

گرچه در د نصاب رسيده باشد  اينكه آخر سال به ح  -2

ميان سال به علت نوسان گاهى مال التجاره به كمتر از حد            

.نصاب رسد

تعلـق زكـات در     ) مقدار معـين  (حد نصاب -17س
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و در آن ؟چقـدر اسـت  )كـاالى تجـارتى  (مال التجاره 

شود؟مقدار به بعد چقدر واجب مى

تعلـق زكـات در مـال       ) مقـدار معـين   (حد نـصاب  -ج

 يعنـى اگـر     ،نقـره اسـت   ن حد نـصاب طـال و      التجاره هما 

مـال  ،   گـرم نقـره    560 گرم طـال ويـا       80تاجرى به قيمت    

% 5/2آن مقـدار بـه بعـد      التجاره در اختيار داشته باشـد از      

.شودواجب مى

پرداخـت  آيا تاجر زكات را بايد از كاركرد        -18س

نمايد يا از سرمايه؟

ر  يعنـى تـاجر آخـ      ،هم از سـرمايه   هم از كاركرد و   -ج

سرمايه و كاركرد را حسابرسى كرده و بـا هـم جمـع             سال

را بعنـوان زكـات     % 5/2باشـد   اگر در حد نصاب   كند و مي

.كندبه مستحقين پرداخت مى

منظور از سرمايه و كاركردى كه زكـات در         -19س

 واجب است چيست؟آن

منظور از سرمايـه و كـاركردى كــه در آن زكـات            -ج
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هائى اسـت كـه مـورد       واجب است موجودي نقدي و كاال     

آن كاالهـائى كـه بعنـوان       امـا   ،  گيردخريد وفروش قرار مى   

فـروش  مورد خريـد و   شود و وسائل كار از آن استفاده مى     

كـه مـورد    ...تلفـن و  ،رايانـه ،گيرد ماننـد ماشـين    قرار نمى 

ه از  چـ نـين آن  چهمو،  شـركت قـرار دارد    استفاده مغـازه و   

ت زكات تعلق   خرج شده اس  يا مغازه برداشت و   شركت و 

. گيردنمى

جـنس  از كـاال و   زكـات مـال التجـاره     آيا-20س

شود يا از قيمت آن؟پرداخت مى

ن نـصاب مـال     يتعيزيرا همانگونه كه  ،از قيمت آن  -ج

التجاره بر اساس قيمـت آن اسـت زكـات آن نيـز بايـد از                

همچنـين پرداخـت قيمـت بنفـع        ،قيمت آن پرداخت شود   

مايحتـاج  )پـول (اند بـا قيمـت    توفقراست زيرا كه فقير مى    

نيازى به جنس نداشـته     ممكن است خود را فراهم كند اما    

ود جـنس  باشد و مجبور شود جهت برآورده كردن نياز خـ         

.را زير قيمت بفروش برساند
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نـصاب  شخصى اول محرم مبلغى كه به حد      -21س

بعد از چند ماه بـا همـان        و،  رسيده بدست آورده است   

آيا ،  كندس و شروع به تجارت مى     اى را تاسي  مبلغ مغازه 

جهت حسابرسى زكات مغازه    ) گذشت سال (مبدأ حول 

تـاريخ  شود يـا از   از تاريخ بدست آمدن مبلغ شروع مى      

شروع تجارت؟تاسيس مغازه و

 زيرا كـه مبـدأ حـول        ،از تاريخ بدست آوردن مبلغ    -ج

در مال التجاره از تاريخ بدست آمدن مبلـغ         )ذشت سال گ(

در صورتيـست كـه آن مبلـغ قبـل از           ايـن ،ست ا نقدى آن 

غيـر  در،  رسيده باشد )معين(شروع تجارت به حد نصاب      

اگر شروع تجارت با مبلغي باشد كه به        اينصـورت يعنــى 

در مـال   )گذشت سال (حد نصاب نرسيده باشد مبدأ حول     

.باشدالتجاره از تاريخ شروع تجارت مى

ى قطعه زمينى را جهت ساخت خانه      گر كس ا-22س

اما بعـد از   ،  مسكونى مورد استفاده خود خريدارى نمايد     

يا گذارد آ مدتى تغيير نظر دهد وآن را به معرض فروش          
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آن زمين در صنف مـال التجـاره        ،  بعد از تصميم فروش   

شود؟گرفته و زكات در آن واجب ميقرار 

كــاالى (صــنف مــال التجــارهين درآن زمــ،خيــر-ج

زيـرا  ، آن واجب نيستگيرد و زكات در قرار نمى )تجارتى

هر مالى اين است كـه آن را         بودن در  هشرط مال التجار  كه

بـه همــان هــدف  و،خريــد)تجــارت(بـه هــدف فـروش   

يعنــى اگــر در ابتــدا بــه هــدف فــروش، نگهــدارى نمايــد

آن را  خريدارى نمايد سپس تغييـر نظـر دهـد و         )تجارت(

جهت ساخت خانه مسكونى مورد استفاده خود قرار دهـد          

.گيردزكات تعلق نمىنيز 

شخصى مالك ساختمانها و ماشينهاى زيادي     -23س

ماشينها را بكار و، كه آن ساختمانها را اجاره داده    ،  ستا

آيـا در قيمـت     ،  كنـد انداخته و از آن درآمد كسب مـى       

ساختمانها و زمينها زكات واجب است؟

در صورتيكه ساختمانها جهت اجاره دادن و ماشين     -ج

بلكـه  ،گيـرد د در قيمت آنها زكات تعلق نمى      ابزار كار باش  
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كه به حد معين رسد و يك سـال از     در درآمد آنها هنگامي   

.گيردملكيت آن بگذرد زكات تعلق مى

، شخصى مبلغى را از ديگرى طلبكـار اسـت    -24س

آيا الزم است كه زكات طلب خود را بپردازد؟

اي كـه طلبكـار     هچنانچه بدهكار توانگر باشد بگون    -ج

واند در هر حال كه بخواهـد طلـب خـود را از بـدهكار               بت

بستاند الزم است كه طلبكار زكات طلب خـود را بپـردازد            

زيرا آن مبلغ همانند ماليست كه نزد كسي بامانت گذاشـته           

و از كسانى باشـد كـه در        ،  اما اگر بدهكار تنگدست   ،  باشد

در ايـن هنگـام     ،  كنـد پرداخت بدهى خود امروز و فردا مى      

يكه طلب خود را دريافت نكرده اسـت الزم نيـست           تا زمان 

همچنــين اســت زكــات مهريــه . زكــات خــود را بپــردازد

اى كه به حد نـصاب بـوده و سـال نيـز بـر آن                هعندالمطالب

 و حاضـر بـه     ،شـوهر تـوانگر   گذشته باشـد در صـورتيكه     

پرداخت مهريه در هر حال كه زن مطالبه كند باشد بـر زن             

.د را پرداخت نمايدواجب است كه زكات مهريه خو
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حد نصاب رسيــده   ه  شخصى مبلغى را كه ب    -25س

نيز بر آن گذشته است در اختيار دارد امـا        ) سال(وحول  

چه هر آناز طرفى مبلغى نيز بدهكار است آيا بايد زكات    

تواند بدهكارى را از كل     را در اختيار دارد بپردازد يا مى      

ـ كـات زآنچه در اختيـار دارد كـم كنـد و            ده را  باقيمان

بپردازد يعنى زكات كـل آنچـه در اختيـار دارد منهـاى        

بدهكارى؟

بدهكارى را از كل آنچـه در اختيـار دارد          تواند  ىم-ج  

باقيمانده را بپردازد همچنين اگـر تـاجرى        كاتزكم كند و    

باشد اما از طرفى مبلغ     ) 500,000(اشهبعنوان مثال سرماي  

ن بدهكار است   به اين و آ   ) 150,000(طلبكار و )50,000(

توانـد مبلـغ    مـى ،  صورت بعد از اضافه كردن طلب     در اين 

كم كنـد و زكـات      ) 550,000(بدهكارى را از    ) 150,000(

.را بپردازد) 400,000(

ست كه چند   ادستيگرى طلبكار فرد تن   توانگ-26س

فــردا سال است در پرداخـت بـدهى خـود امـروز و           
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از طلـب   تواند بحـساب زكـات      آيا طلبكار مى  ،كندمى

خود چشم پوشي نمايد؟

حــساب زكــات جــائز ه چــشم پوشــي از طلــب بــ-ج

زكـات را   ه،زكـات دهنــد  زيرا كه در اين صورت    ،  نيست

مـالى را كـه     و،اى جهت حفظ مال خـود قـرار داده        هوسيل

بايد به مـستحقين پرداخـت نمايـد نـزد خـود نگاهداشـته              

كه زكات بايد بـه محتـاجين و مـستحقين پرداخـت          ،  است

.دشو

كه ماهيانه  )مستمري بگيراني (گيرانحقوق ب -27س

كنند از آنجائيكه   پس انداز مى  مقدارى از حقوق خود را      

پس انـداز هـر مـاه متفـاوت         ) گذشت سال (مبدأ حول 

كنند؟است چگونه زكات خود را پرداخت مي

پس از به حد نـصاب رسـيدن پـس انـدازها آنهـا              -ج

 اول  :كننـد داخــت توانند به دو روش زكات خود را پر       مي

ـ     اينكه   اى قـرار  هبراى پس انداز هر ماه مبـدأ حـول جداگان

ماهيانه زكات پس انداز هـر مـاه را بـه مـستحقين             دهند و 



@pb×‹@…‰ìß@‰…@ómbzî™ìm@
٣٣

پس انـدازها از حـد نـصاب        ،چنانچه در ميان سال   دهند و 

و بعـد از حـد نـصاب        گردد  كمتر شود مبدأ حـول لغو مى     

ينكـه  روش دوم ا  .شـود جديد مبدأ حول جديد شروع مـى      

يك ماه از سال مثالً رمضان را انتخاب كنند و زكـات پـس     

پرداخت نمايند كه اين روش     انداز همه ماهها را در آن ماه        

كـه  آسانتر وان شاء اهللا اجر آن نيز بيشتر خواهد بود چـون    

،سريعتر و قبل از موعد به توزيع زكات مبادرت شده است         

.سختى را بهمراه دارداما روش اول مشقت و

چه كساني هستند؟مستحقين زكات -28س

:مستحقين زكات هشت گروهند-ج

.آنها كسانى هستند كه هيچ ندارند، فقرا-ا

رسـد  دخلشان به خرجشان نمـى    كسانيكه،مساكين-2

ــدش در روز   ــسيكه درآم ــل ك ــرجش)90(مث ــت و خ اس

)100(.

 طرف حاكم مأمور جمع     كسانيكه از (عاملين عليها -3

.)آورى زكاتند
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 كـه بـراى جلـب    ىه مـسلمانان زتـا (مؤلفة قلـوبهم  -4

.)شودتقويت ايمانشان به آنها زكات داده مىمحبت و

كـه  ،خرندبردگاني كه خود را از صاحبانشان مي      -5

.شودرت مىدبا دادن زكات براى آزاد كردن آنها مبا

ــدهكاران-6 ــدهكارى ، ب ــشرط اينكــه ب ــت ،ب در جه

مگر اينكه بـدهكار توبـه     ،ايجاد نشده باشد  ) گناه(معصيت

.راستى توبه وى ثابت شده باشدو، كرده

.كنـنـد كسانيكه در راه خـدا جـهـاد مـى،مجاهدان-7

در اثـر   مـسافرانى كـه    يعنى ،در راه وامـانــدگان-8

انـد و  ه در راه مانــد ...)گـم شـدن امـوال و      ،  سرقت(علتى

ا توشه كافى براى رسيدن به مقصد يا برگشت بـه وطـن ر             

.بضاعتى نيستندبىندارند هر چند افرادى فقير و

آيا صرف زكـات جهـت ايجـاد عمـران و          -29س

آبادى و انجام امور خيريه عام المنفعه جائز است؟

بجز ، صرف زكات در جهات مذكور جائز نيست- ج

حقوقتأمين مخارج طالب وايجاد مدارس شرعى و
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يرا كه ز، آنچه در راه نشر علم شرعى باشدمدرسين و

آموختن علوم شرعى از جمله جهاد فى سبيل آموزش و

 آن را 122خداوند در سوره توبه آيه رود واهللا بشمار مى

����º��¹«��}:فرمايــدمـىبا جهاد يكسان دانستـه و
¾½�� �¼Â��Á� �À� �¿� � ���Ç� �Æ��Å��Ä��Ã��

� � �Ð� �Ï�� �Î�� �Í� �Ì��Ë� �Ê��É�� � � �Èz
به سوى (مؤمنان همـگى ،نيستشايسته«]122: التوبة[

اى ازه طايف،بيرون بروند، چرا از هر گروهى) جهادميدان

ا در دين ت) اى بمانندهو طايف(روند نمى)به كارزار(آنان

قوم خود را پيدا كنند وآگاهى) و معارف و احكام اسالم(

از [باشد كه آنان ،وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند

 بعد از تأكيد در امر شركت در ميدان .»بترسند] كيفر الهى

از پيش مصمم به بيشمنانمؤ،عدم تخلف از آنجهاد و

حتى در جنگهاشركت در ميدانهاى جهاد شدند،

كردندشخصا شركت نمى�كه پيغمبر )هائىهسري(

 را تنها �رفتند و پيامبر ميدان مىهمگى به سوى
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ه شايسته اعالم كرد كوفوق نازل شدگذاردند، آيهمى

بسوى ميدان جنگ بروند بلكه نيست همـه مسلمـانـان

گروهى در مدينه بمانند، و معارف و احكام اسالم را از 

بياموزند، و به دوستان مجاهدشان پس از �پيامبر

 خداوند آنهائى را كه ،در اين آيه.دهندبازگشت تعليم

دانش آموختن براى جهاد در ميدان خارج تفقه وبخاطر

كنند با كسانيكه در ميدان جهاد شركت مى،شوندنمى

سترش و گاست زيرا همانگونه كه جهت يكسان قرار داده 

زملواعلم نيز از،جهاد در ميدان الزم است،حفظ دين

 و دشمن از هر دو وسيله ،آن استگسترش دين و دفاع از

كند و مسلمين استفاده مىنظامى و فرهنگي عليه اسالم و

فرهنگى آمادگي ز بايد در هر دو عرصه نظامى ومجاهدان ني

لذا صرف زكات ، دفاع از اسالم و مسلمين را داشته باشند

نظامى و علمى از مصارف هر دو عرصهجهت جـهاد در

.هشتگانه زكات است

وفردى در خارج از وطــن خــود مقيــم         -30س
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آيا زكـات مـالش را بـه وطـنش          ،  كار است ه  مشغول ب 

 اينكه الزم است آن را در محل اقامـت          ياو،ارسال كند 

پرداخت نمايد؟خود 

هر جا كه مصلحت اقتـضا كنـد زكـات را همانجـا          -ج

پرداخـت كننـده     اگر اهل وطـن   ،بعنوان مثال ،  توزيع نمايد 

وى باشند بهتر اسـت     شاوندانييا ازخو مستحقتر و ،زكات

.كه زكات را در وطنش توزيع كند

انـد كليـه زكـات      تواى مى آيا زكات دهنده  -31س

خود را به بدهكارى بپردازد كـه تمـامى بـدهكاريهاى            

خود را ادا نمايد؟

در،بدهكارى كه نتوانـد بـدهى خـود را ادا نمايـد           -ج

جائز وصورتى كه مسلمان باشد از مستحقين زكات است       

اى همه زكات خود را يكجـا بـه آن          هاست كه زكات دهند   

.د را ادا نمايدبدهى خوبدهكار پرداخت كند تا بتواند

ـ و،عمو،داخت زكات به برادر   آيا پر -32س رـگدي

خويشاوندان جائز است؟
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عمه و ،عمو،خواهر،رداخت زكات به برادر   پ،آرى-ج

،ساير خويشاوندان در صورتيكه مستحق باشند جائز است       

فرزنـدان كـه در حالـت فقـر آنـان بـر            مـادر و  پدر و بجز

را خاص خـود آنان  شخص توانگر واجب است كه از مال        

. تأمين نمايد

مرد توانگرى در دادن مخـارج زن و فرزنـد          -33س

آنهـا را   كنـد و يـا اصــالً خرجــى        خود كوتاهى مى  

بـه آن زن داد     دهد آيا جائز است كه از مال زكات       نمى

تا خرج خود و فرزندانش نمايد؟

در صورتيكه مردى در خرجـى زن و فرزنـد خـود        -ج

آن زن و   ،  الً مخـارج آنــها را ندهـد      يا اصـ كوتاهى كند و  

جائز اسـت بـراى    آيند و فرزند از جمله فقرا به حساب مى      

.از مال زكات به آنها پرداخت شود،رفع حاجت آنان

تـوان بـا    جوانى قصد ازدواج دارد آيـا مـى       -34س

اموال زكات در امر ازدواج او را يارى نمود؟

ج آن جـوان اسـتطاعت مـالى جهـت ازدوا         چنانچه  -ج
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خود را نداشته باشد جائز است با اموال زكات در اين امـر             

.او را يارى كرد

آيا آن زن   ،  رى همسر مرديست فقير   گزن توان -35س

تواند زكات مال خود را به شوهرش دهد؟مى

فقيرش تواند زكات مال خـود را به همسـر      زن مى -ج

����q}:فرمايـد پرداخت نمايد بدليل اينكـه خداونـد مــى       
�r�t��s��z]������ :جز ايـن نيـست     «�]�

وشوهر فقير نيـز    . »كه صدقات براى فقرا و مساكيـن است      

.از جمله فقرا است

نياز خـود را نـزد كـسى مطـرح           ،ىمستحق-36س

عـدم  بعلــت آورد و اجتش را به رو نمـى     ح كند و نمى

،دهدكسى زكات مالش را به او نمى      ،اهى از نياز وى   گآ

زش آگاه شود آيا جائز اسـت كليـه         چنانچه كسى از نيا   

زكاتش را به او دهد تا نيازش بر طرف شود؟ 

در صورتيكه مصلحت اقتضا كند جـائز اسـت كـه           -ج
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تمامى زكات مال را به يك نيازمند تقديم كرد همانند مثال           

.سؤال فوق

رداخت زكات نيت شرط است؟پآيا در -37س

ايــ رداخـت زكـات و    پام  گ الزم است كه هن    ،آرى-ج

در دل نيت كنـد     ،جدا نمودن جزئى از مـال بعنـوان زكات      

كنـد از   يا پرداخت مـى   كه اين مالى را كه جدا مى نمايد و        

.جمله اموال زكات است
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