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 ��م ا� ا����ن ا����م

 زكات و فوائد آن

إن احلمد هللا نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، مـن 
إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

ه ورسولُه.  أن حممداً عبدُ
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 [ 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 ? > = < ; : 98 7  6 5Z  ] :1النساء[ . [ y x w v u

 ¬  « ª  © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے  ~ } | { z

  ̄®Z ] :71 – 70األحزاب[. 
زكات يكى از اركان اسالم است، كه شخص توانگر بدون پرداخـت زكـات اسـالمش    

ةِ أَنْ ال إِلهَ إالَّ اهللا«فرمايد:  مى صشود، رسول اهللا كامل نمى هادَ : شَ ْسٍ ىل مخَ نِيَ اإلِسالمُ عَ أَنَّ بُ ، وَ
، وحممداً رسولُ اهللا جِّ الْبيْتِ حَ كاةِ، وَ إقامِ الصالةِ، وإِيتاءِ الزَّ ضانَ ، وَ مَ مِ رَ وْ پـنج   اسالم بر«. )0F1(»صَ

اصل بنا نهاده شده است: شهادت دادن به اينكه نيست معبودى كه شايسته پرستش باشـد  
فرستادة خداست، و نمازگزاردن، و دادن زكات، و رفتن  صبحق مگر اهللا، و اينكه محمد

وجوب  . و چنانچه كسى»بسوى خانه خدا براى اداى حج و عمره، و روزه رمضان گرفتن
 شود.  زكات را انكار نمايد كافر و مرتد شناخته مى

كامل پرداخت ننمايد مستحق يا در پرداخت آن بخل ورزد و  ىفرد رگين او همچن

Ë Ê É  È Ç Æ Å  Ä ] فرمايد:  عذاب خداوند خواهد شد، خداوند مى
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æå äZ :ان كه نسبت به آنچه خدا از فضل خويش به آنان آن« .]180[آل عمران
ورزند، گمان نكنند كه اين كار به سود آنها است، بلكه براى آنها شر  بخل مى عطا فرموده

شود و  اند طوق گردنشان مى هآنچه را در باره آن بخل ورزيد است؛ بزودى در روز قيامت
. و »دهيد، آگاه است انجام مى آسمانها و زمين از آنِ خداست، و خداوند، از آنچه ميراث

Z Y X   W V U T S R ] \ ] فرمـايـد: مى
 m l k ji  h g f e d c b a  ` _ ^ ]

 s r  q p o nZ  :و مردمى كه زر و سيم را « .]٣٥ -٣٤[التوبة
كنند، به عذابى دردناك بشارتشان ده، روزى كه  اندوزند، و آن را در راه خدا انفاق نمى مى

ر آتش جهنم گداخته شود، و پيشاني و پهلو و پشت آنها با آن داغ كرده آن زر و سيم د
شود، و گفته شود: اينست آنچه اندوخته كرديد براى خويش، پس بچشيد سزاى آنچه 

اهُ اهللا« فرمودند: صدر صحيح بخارى آمده است كه پيامبر. »اندوختيد نْ آتَ دِّ  مَ ؤَ مْ يُ لَ االً فَ مَ
ثِّلَ لَهُ مَ  ، مُ هُ اتَ كَ تَيْهِ زَ مَ زِ ذُ بِلِهْ أْخُ ، يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ قُ طَوِّ بِيبَتَانِ يُ ، لَهُ زَ عَ رَ ا أَقْ اعً جَ يْهِ  -الُهُ شُ قَ دْ نِى بِشِ عْ  –يَ

كَ  نْزُ الُكَ أَنَا كَ : أَنَا مَ قُولُ ( يَ
1F

كسيكه خداوند به او مالى عطـا فرمايـد و زكاتش را ندهد، « .»)1
شود،  لى كه دو نقطه سياه بر روى چشم دارد ظاهر مىچروز قيامت آن مال بصورت مار ك

گويد: من مال تو  گيرد و مي پيچد سپس استخوان بيخ دو گوشش را مي و دور گردنش مى
نْ «فرمودند:  صكند كه پيامبر همچنين امام مسلم روايت مى. »ام من گنج تو ام ا مِ مَ

قَّ  ا حَ نْهَ دِّيْ مِ ةٍ الَ يُؤَ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ بِ ذَ احِ نْ نَارٍ صَ ائِحَ مِ فَ تْ لَهُ صَ حَ فِّ ةِ صُ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ ا إِالَّ إِذَ هَ
تْ لَهُ ىفِ  يدَ دَتْ أُعِ امَ بَرَ لَّ ، كُ هُ رُ ظَهْ بِينُهُ وَ جَ نْبُهُ وَ َا جَ  هبِ وَ يُكْ نَّمَ فَ هَ ا ىفِ نَارِ جَ يْهَ لَ ِىَ عَ أُمحْ هُ فَ ارُ قْدَ انَ مِ مٍ كَ  يَوْ

نَةٍ  نيَ أَلْفَ سَ ْسِ بَادِ  مخَ َ الْعِ تَّى يُقْىضَ بَنيْ كه حق آن (زكاتش) را  اى ههر دارنده طال و نقر« .»حَ
شود كه در آتش جهنم داغ  از آتش ساخته مىى هائ پرداخت نكند، روز قيامت برايش قطعه

و پشتش با آن داغ كرده شود، و چون سرد شود دوباره  گـردد، و پـهلـو و پيشـانـي مـى
ن روزى كه به اندازه پنجاه هزارسال است، تا در ميان بندگان حكم داغ كرده شود، در آ
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 .»صورت گيرد

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

 فوائد دينى كه از آن جمله است: -أ
گـرو آن  به انجام رسيدن يكى از اركان اسالم كه سعادت دنيا و آخرت انسـان در   )1
 است.
داوند و افزوده شدن ايمان، كه انجام هر عبادتي اين نتيجه را به تقرب جستن به خ )2

 همراه خواهد داشت.

 YX W V U  TZ ] فرمايد: بدست آوردن ثوابي بزرگ، خداوند مي
فرمايد:  . و مي»بخشد كند، و صدقات را افزوني مي خداوند ربا را نابود مي« .]٢٧٦البقرة: [

[¬ «   ª ©̈ ̄  ° ±  | { ~ ے  ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦  §   ®
µ ´ ³ ²Z ] :وآنچه داده باشيد از راه ربا براي اينكه با مال « ]39الروم

مردم به مال خود بيفزائيد نزد خدا زياد نخواهد شد و آنچه را كه از زكات لوجه اهللا 
 . »بدهيد، پس اينگونه كسانى داراى پاداش مضاعفند

ـْ«فرمايد:  مى صو رسول اهللا لِ متَ قَ بِعَدْ دَّ نْ تَصَ يِّـبٍ مَ ـبٍ طَ سْ ـنْ كَ ةٍ مِ بَـلُ اهللا -رَ قْ الَ يَ إِالَّ  وَ
إِنَّ اهللا -الطَّيِّبَ  ثْـلَ  وَ ـونَ مِ تَّـى تَكُ هُ حَ لُـوَّ مْ فَ كُ ـدُ بِّـى أَحَ رَ ـامَ يُ بِهِ كَ ـاحِ ـا لِصَ بِّيهَ رَ ، ثُمَّ يُ ينِهِ ا بِيَمِ بَّلُهَ تَقَ يَ
بَـلِ  ، و خداونـد جـز پـاك    كسيكه به اندازه خرمائى از كسب حالل صـدقه دهـد  « .)2F1(»اجلَْ

پذيرد، همانا خداوند آن را با دست راستش پذيرفته و آنرا براى صـاحبش   (حالل) را نمى
دهد، تا اينكـه مثـل    دهد، همچنانكه يكى از شما كره اسب خود را پرورش مى پرورش مي

 .»كوه بزرگ شود
الصَّ «فرمايند:  مي صكند. رسول اهللا پرداخت زكات گناهان را پاك مي -4 يءُ وَ ةُ تُطْفِ قَ دَ
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ارَ  يءُ املَْاءُ النـَّ طْفِ امَ يُ طِيئَةَ كَ (اخلَْ
3F

سازد همچنانكه آب آتـش را   وصدقه گناه را خاموش مى« .»)1
 شود. . كلمه صدقه در اينجا به زكات نيز تعبير مي»كند خاموش مي

 فوائد تربيتي زكات -ب
 هد.د با پرداخت زكات انسان خود را در صف سخاوتمندان قرار مي -1
ايجاد مهر و محبت نسبت به محتاجين، زيرا كه انسان قبل از پرداخت زكات دلش  -2

 كند. سوزد، سپس در حال رحم و مهر و محبت زكات را تقديم مستمند مي بحال فقير مي 
گران، و طبيعي است كه انسـان هرچـه بيشـتر بـه ديگـران      كسب محبوبيت نزد دي -3

ردد، و پرداخت زكات خود نوعي خـدمت بـه مـردم    گ خدمت نمايد نزد آنان محبوبتر مي
 است.
با اداي فريضه زكات خصلت بخل از انسان زدوده مي شود، خداوند مـي فرمايـد:    -4

 [p o n m l k jZ ]اي بگيـر تـا    از مالهايشان صدقه« .]١٠٣ة: التوب
 .»رورش دهىايشان را با آن پاك گرداني و پ

 جـ ـ فوائد اجتماعي زكات
دهنـد بـر طـرف     را كه در بيشتر كشورها، طبقه اكثريت جامعه را تشكيل مىنياز فق -1

 سازد. مى
نمايد، لذا صرف زكات براى جهاد در راه  جامعه اسالمى را قدرتمند و سرافراز مى -2

 خدا يكى از مصارف هشتگانه زكات است.
مشـاهده  برد، زيرا كـه   ران از بين مىحقد و حسد را از دلهاى فقرا نسبت به توانگ -3

فقير به منحصر بودن استفاده ثروت توسط توانگر و محروميت وى از آن حقد وحسـد را  
شود، امـا اگـر    كارد و منجر به ايجاد دشمنى بين فقرا و ثروتمندان مى در دل او (فقير) مى

فقير خود را هر ساله شريك جزئى از اموال توانگر بداند نه تنها نسبت به ثروتمنـد حسد 
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دانـد زيـرا كـه     ورزد، بلكه خود را موظف به حفظ و دفاع از اموال آنها مى ىو دشمنى نم
 انتظار دارد در آخر نفعى از آن به وى برسد.

امام مسلم روايت شود،  با پرداخت زكات، اموال رشد كرده و در آن بركت داده مى -4
ـالٍ «: فرموند صكند كه پيامبر مى ـنْ مَ ةٌ مِ قَ ـدَ تْ صَ ا نَقَصَ اى مـال را كـم    قههـيچ صـد  « .»مَ

 .»كند نمي
ر از فوائد اجتماعى زكات اين است كه از ركود ثروت جلوگيرى كـرده و آن  گيكى دي -5

بخشـد، و اينچنـين همـه اقشـار      آورد، و دائره استفاده از آن را وسعت مـى  را به گردش در مى
ـ  مردم از ثروت استفاده مى ر عظمـت ايـن   كنند. فوائد دينى، تربيتى، و اجتماعى زكات داللت ب

 دهد كه اداى آن براى اصالح افراد و جامعه امرى ضروريست. ركن اسالمى مى



 
 زكاتل ئپرسش و پاسخ مسا

 گيرد؟ يزهائى زكات تعلق مىچه چدر  -1س
 شود: چهار بخش تقسيم مىگيرد به  اموالى كه زكات در آن تعلق مى -ج
 نقدينه ها (طال، نقره و پول). -ا

 سفند).گو، گاو، زكات حيوانات (شتر -2
كنـد، خشـك و    از نوعى كه انسان آن را توليد مـى محصوالت كشاورزى (غالت)  -3

شود و مدت زمان زيادى بدون استفاده از وسايل خنك كننده و مـواد نگهدارنـده    غله مى
 شود مانند: خرما، كشمش، گندم، جو، برنج، و.... فاسد نمى

هـر چيزيسـت كـه بـه هـدف فـروش        اموال التجاره (كاالهاى تجـارتى): منظـور   -4
 شود. نگهدارى وتجارت خريد، وبه همان هدف

 اند زكات واجب است؟ آيا در اموال يتيمان و كسانيكه به سن بلوغ نرسيده -2س
 شرايط وجوب زكات عبارتند از: -ج
گذشتن يك سال از ملكيت مـال، كـه در    -3به حد معين رسيدن مال  -2مسلمان بودن  -1

س زكات در امـوال يتيمـان و كسـانيكه    پبودن از شروط وجوب زكات نيست، اين صورت بالغ 
پرسـتى  اند در صورت واجد شرايط بودن واجب بوده، و بايد كساني كـه سر  هبه سن بلوغ نرسيد

 به نيابت از آنها زكات مالشان را پرداخت نمايند. آنان را برعهده دارند
ست؟ و در آن مقدار چقـدر  طال، نقره و پول چقدر اشروع تعلق زكات در  -3س

 گردد؟ واجب مي
گرم، و در  560گرم، در نقره =  80مثقال و يا  20طال =  درشروع وجوب زكات  -ج

طال، نقره و پـول بـه   باشد، وهرگاه  گرم نقره مي 560گرم طال، يا  80پول به مقدار قيمت 
 گردد. % واجب مى5/2آن مقدار و ما فوق رسد: 

 و نقره كه خانمها آن را جهت زينـت و زيـور خـود    آيا در زيورآالت طال -4س
 كنند زكات واجب است؟. استفاده مى
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اى در صورتيكه به مقدار عرف خانمهاى مشابه باشـد زكـات    هنين طال و نقرچدر  -ج
 واجب نيست.

شود آيا بايد از جنس طال ونقـره   مقدار زكاتى كه در طال و نقره واجب مى -5س
 كند؟ كه قميت پولى آن نيز كفايت مىبه مستحق داده شود يا اين

 كند. ولى آن نيز كفايت مىپقيمت  -ج
ولى را كه به حد نصاب زكات رسيده است پند سال است چشخصى مدت  -6س

پسرش را داماد كند آيا در ايـن پـول زكات واجـب  س انداز نموده تا بدان وسيله پ
 است؟
جمـع آن دامـاد نمـودن    ز آري، در پول مذكور زكات واجب است گرچه هـدف ا  -ج

زمانيكه آن پول نزد وى باقيسـت ملـك   پسرش و يا خرج آن در جهت ديگر باشد زيرا تا 
 آيد و بايد زكات آن را بپردازد. او بحساب مى

 رانبها غير از طال و نقره مانند الماس زكات واجب است؟گآيا در فلزات  -7س
كسـى آن را بعنـوان كـاالى    گيـرد مگـر اينكـه     نين فلزاتى زكات تعلق نمـى چدر  -ج

 تجارتى در اختيار داشته باشد.
 گوسفند) چيست؟(شتر، گاو، وشرايط وجوب زكات در حيوانات  -8س
يط وجوب زكات در حيوانات همان شرايطى است كه در جواب سؤال شماره شرا -ج

 گوسـفند) ) ذكر شد باضافه دو شرط ديگر كه مخصوص زكات حيوانات (شتر، گاو، و2(
 كه عبارتند از: باشد مى

اينكـه   -2اينكه اكثر مدت سال در گياه زار (علف) صحرا و بيابان چرانيـده شـود.    -ا
فربـه نمـودن باشـد و نـه باركشـى،      نگهدارى آن حيوانات جهت شيردادن، زاد و ولد ويا 

شخم زدن، سوارى و يا هر نوع استفاده كارى، كه در اين صورت زكات در آن حيوانـات  
 گيرد. تعلق نمى

شود ذبح كـرد و   توان حيوانى كه جهت زكات به مستحقين جدا مى آيا مى -9س
 .گوشت آن را بين آنها توزيع نمود؟



 9   توضيحاتي در مورد زكات
 

  

نين كارى جائز نيست، بلكه بايد حيوان مخصوص زكات، زنده تقديم مسـتحق  چ -ج
ـ   توان يك حيوان را به چند مستحق داد، سپس آنها مى شود، و مى اى كــه   هتوانند بـه گون

 گيرند.دانـنـد در مورد آن تصميم ب ىصـالح م
گوسفند) چقدر است؟ و در شروع تعلق زكات در حيوانات (شتر، گاو، و  -10س

 .گردد؟ آن مقدار چقدر واجب مي
 كند: سه جدول آتى جواب سؤال را بيان مى -ج

 :شتر تزكابيان كننده ) 1(شماره جدول 

 نفر
 مقدار واجب

 عدد
 مقدار واجب

 تا از تا از

 ) ماده شتر دو ساله1( 45 36 وسفندگ) 1( 9 5

 ) ماده شتر سه ساله1( 60 46 وسفندگ )2( 14 10

 هار سالهچ) ماده شتر 1( 75 61 وسفندگ )3( 19 15

 )ماده شتر دو ساله2( 90 76 وسفندگ )4( 24 20

 ) ماده شتر سه ساله2( 120 91 ) ماده شتر يكساله1( 35 25
) شتر يك ماده شـتر  50ر يك ماده شتر دو ساله و در هر () شت40در هر ( 120بعد از 

) مـاده  1) ماده شـتر دو سـاله و (  3) شتر (170بعنوان مثال: در (شود،  سه ساله واجب مى
) سه چهل و يك پنجـاه وجـود دارد.   170گيرد، زيرا كه در ( شتر سه ساله زكات تعلق مي
كه بز باشد الزم است كه دو ساله شود در صورتي شتر داده مىضمناً گوسفندى كه در ازاى 

 ر ميش باشد يك ساله.گباشد و ا
 او:گ) بيان كننده زكات 2شماره ( جدول

 رأس
 مقدار واجب

 تا از

 او يك ساله نر يا مادهگيك  39 30
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 گاو ماده دو سالهيك  59 40

 نر يا ماده دو گاو يك ساله 69 60

ا ماده، و در هر چهل گاو يـك گـاو   بعد از آن، در هر سى گاو يك گاو يك ساله نر ي
؛ مثالً در هفتاد گاو يك گاو يك ساله نر يا ماده و يك گاو ماده گيرد ماده دوساله تعلق مى

 ) وجود دارد.40) و يك (30دو ساله واجب است زيرا كه در هفتاد، يك (
 :گوسفند) بيان كننده زكات 3جدول شماره (

 رأس
 مقدار واجب

 تا از

 فندگوسيك  120 40

 دو گوسفند 200 121

 سه گوسفند  399 201

 چهار گوسفند  499 400

) 500شـود، مـثالً در (   بعد از آن در هر صد گوسفند يك گوسفند زكـات واجـب مـى   
 ) گوسفند و همچنين... 6) گوسفند (600) گوسفند و در (5گوسفند (

شـود   شود و گوسـفندي كـه جهـت زكـات داده مـى      ز و ميش را شامل مىگوسفند، ب
چنانچه بز باشد الزم است دو ساله باشد و اگر ميش باشد يك ساله، و هچنين بايـد مـاده   

 باشد مگر اينكه گوسفندانش همه نر باشند.
وسفند) را بعنوان كـاالى  گ او، وگ، شتراالنعام ( بهيمةدر صورتيكه فردى  -11س

 گيرد؟ چه نوع زكاتى در آن تعلق مىتجارتى در اختيار داشته باشد 
وسـفند) زكــات كاالهـاى تجـارتى تعلـق      گ او، وگـ ، شـتر نه حيوانات (در اينگو -ج

 وسفند).گاو، وگ، شتر( االنعام بهيمـةگيرد و نه زكات  مى
 .چيست؟شرايط زكات در محصوالت كشاورزى  -12س
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شود و مدت زمان  كارد، خشك و غله مى از نوعى باشد كه انسان آن را مىاينكه  -1ج
شود ماننـد: خرمـا،    كننده و مواد نگهدارنده فاسد نمى ده از وسايل خنكزيادى بدون استفا

 ..... .كشمش، گندم، جو، برنج، و
پنج وسق برابـر بـا   به حد نصاب (معين) رسد. وحد نصاب محصوالت كشاورزى  -2
 باشد. مىمنْ كيلو و يا دويست  800رطل و يا تقريباً 1600
 .آثار قابل استفاده بودن در آن ظاهر شده باشد - 3

ذشـت سـال) از شـرايط وجـوب زكـات در محصـوالت       حـول (گ آيا  -13س
 .باشد؟ كشاورزى مى

ذشت سال) در زكات محصوالت كشــاورزى شــرط نـيــست بـلكــه     گحول ( -ج
 بـايــد هنگام برداشت محصول زكاتش پرداخت شود.

ت محصـوالت كشـاورزي (غـالت) هنگـام     چه بعد از پرداخت زكانانچ -14س
برداشت محصول، آن محصول چند سال در حال نصاب نزد صاحب محصـول بـاقي   

 .بماند آيا بايد هر سال زكات آن پرداخت گردد؟
ردد، و اين از خصوصـيات زكـات   گرداخت پنيست كه هر سال زكات آن واجب  -ج

 شود. خت مىمحصوالت است كه فقط يكبار و آن نيز هنگام برداشت، پردا
مقـدار زكـات در آن تعلـق     چـه بعد از به حد نصاب رسيدن محصـول   -15س

 .گيرد؟ مى
شـمه، و...)  چدون دخالت و تـالش انسـان (بـا آب بـاران،     محصول بآبرسى گر ا -ج

اگر با تالش كيلو، اما  1كيلو  10رفته باشد زكات آن ده يك است، يعنى در هر گصورت 
 1كيلـو   20، (هـر و...) آبيارى شده باشد بيست يك اسـت و دخالت انسان (بوسيله تلمبه 

 باشد. كيلو) مى 1كيلو  15پانزده يك (هر ر به هر دو صورت آبرسى شده باشد گكيلو) و ا
 .يط تعلق زكات در كاالهاى تجارتى (مال التجاره) چيست؟شرا -16س
الـك  اينكه مدت يك سال از ملكيت مال التجاره كه به هدف تجارت در اختيـار م  -1

 قرار گرفته بگذرد.
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گرچه در ميان سـال بـه علـت نوسـان     اينكه آخر سال به حد نصاب رسيده باشد  -2
 گاهى مال التجاره به كمتر از حد نصاب رسد.

حد نصاب (مقدار معين) تعلق زكات در مال التجاره (كـاالى تجـارتى)    -17س
 .شود؟ چقدر است؟ و در آن مقدار به بعد چقدر واجب مى

اب (مقدار معين) تعلق زكات در مال التجاره همان حد نصاب طال و نقره حد نص -ج
گرم نقره، مـال التجـاره در اختيـار     560گرم طال ويا  80است، يعنى اگر تاجرى به قيمت 

 شود. % واجب مى5/2داشته باشد از آن مقدار به بعد 
 .پرداخت نمايد يا از سرمايه؟آيا تاجر زكات را بايد از كاركرد  -18س
هم از كـاركرد و هـم از سـرمايه، يعنـى تـاجر آخـر سـال سـرمايه و كـاركرد را           -ج

% را بعنوان زكات بـه  5/2كند و اگر در حد نصاب باشد  حسابرسى كرده و با هم جمع مي
 كند. مستحقين پرداخت مى

 .واجب است چيست؟ آنمنظور از سرمايه و كاركردى كه زكات در  -19س
كردى كـه در آن زكات واجب است موجـودي نقـدي و   منظور از سرمايـه و كار -ج

آن كاالهائى كه بعنوان وسائل كار گيرد، اما  كاالهائى است كه مورد خريد وفروش قرار مى
 گيرد مانند ماشين، رايانه، تلفن و... شود و مورد خريد و فروش قرار نمى از آن استفاده مى

ه از شركت و يا مغازه برداشت چين آننچكه مورد استفاده مغازه و شركت قرار دارد، و هم
 گيرد.  و خرج شده است زكات تعلق نمى

 .شود يا از قيمت آن؟ آيا زكات مال التجاره از كاال و جنس پرداخت مى -20س
از قيمت آن، زيرا همانگونه كه تعيين نصاب مال التجاره بر اساس قيمت آن است  -ج

چنين پرداخت قيمت بنفع فقراست زيـرا  زكات آن نيز بايد از قيمت آن پرداخت شود، هم
تواند با قيمت (پول) مايحتاج خود را فراهم كند امـا ممكـن اسـت نيـازى بـه       كه فقير مى

جنس نداشته باشد و مجبور شود جهت برآورده كردن نيـاز خـود جـنس را زيـر قيمـت      
 بفروش برساند.

و  شخصى اول محرم مبلغى كه به حد نصاب رسيده بدست آورده اسـت،  -21س
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كند، آيا مبـدأ   اى را تاسيس و شروع به تجارت مى بعد از چند ماه با همان مبلغ مغازه
حول (گذشت سال) جهت حسابرسى زكات مغازه از تاريخ بدست آمدن مبلغ شروع 

 .شود يا از تاريخ تاسيس مغازه و شروع تجارت؟ مى
ال التجـاره از  ذشت سال) در مگاز تاريخ بدست آوردن مبلغ، زيرا كه مبدأ حول ( -ج

تاريخ بدست آمدن مبلغ نقدى آن است، اين در صورتيست كـه آن مبلـغ قبـل از شـروع     
تجارت به حد نصاب (معين) رسيده باشد، در غير اينصـورت يعنــى اگر شروع تجـارت  
با مبلغي باشد كه به حد نصاب نرسيده باشد مبدأ حول (گذشت سال) در مال التجـاره از  

 باشد. ىتاريخ شروع تجارت م
ى قطعه زمينى را جهت ساخت خانه مسكونى مورد استفاده خـود  گر كسا -22س

يـا  گـذارد آ خريدارى نمايد، اما بعد از مدتى تغيير نظر دهد وآن را به معرض فروش 
گرفتـه و زكـات در آن   بعد از تصميم فروش، آن زمين در صنف مال التجـاره قـرار   

 .شود؟ واجب مي
گيـرد و زكـات در    ال التجاره (كاالى تجارتى) قرار نمىين در صنف مخير، آن زم -ج

آن واجب نيست، زيرا كه شرط مال التجاره بودن در هر مالى اين است كه آن را به هدف 
فروش (تجارت) خريد، و به همان هدف نگهدارى نمايد، يعنى اگـر در ابتـدا بـه هـدف     

ت سـاخت خانـه   فروش (تجارت) خريدارى نمايد سپس تغييـر نظـر دهـد و آن را جهـ    
 گيرد. مسكونى مورد استفاده خود قرار دهد نيز زكات تعلق نمى

شخصى مالك ساختمانها و ماشينهاى زيادي است، كـه آن سـاختمانها را    -23س
كنـد، آيـا در قيمـت     اجاره داده، و ماشينها را بكار انداخته و از آن درآمد كسب مى

 .ساختمانها و زمينها زكات واجب است؟
يكه ساختمانها جهت اجاره دادن و ماشين ابزار كار باشد در قيمت آنهـا  در صورت -ج

گيرد، بلكه در درآمد آنها هنگامي كه به حد معـين رسـد و يـك سـال از      زكات تعلق نمى
 گيرد. ملكيت آن بگذرد زكات تعلق مى

شخصى مبلغى را از ديگرى طلبكار است، آيا الزم است كه زكات طلـب   -24س
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 .خود را بپردازد؟
اي كه طلبكار بتواند در هر حـال كـه بخواهـد     چنانچه بدهكار توانگر باشد بگونه -ج

طلب خود را از بدهكار بستاند الزم است كه طلبكار زكات طلب خود را بپردازد زيرا آن 
مبلغ همانند ماليست كه نزد كسي بامانت گذاشته باشد، اما اگـر بـدهكار تنگدسـت، و از    

كند، در ايـن هنگـام تـا زمانيكـه      بدهى خود امروز و فردا مى كسانى باشد كه در پرداخت
طلب خود را دريافت نكرده است الزم نيست زكـات خـود را بپـردازد. همچنـين اسـت      

اى كه به حد نصاب بـوده و سـال نيـز بـر آن گذشـته باشـد در        زكات مهريه عندالمطالبه
زن مطالبه كنـد باشـد    صورتيكه شوهر توانگر، و حاضر به پرداخت مهريه در هر حال كه

 بر زن واجب است كه زكات مهريه خود را پرداخت نمايد.
وحـول (سـال) نيـز بـر آن      شخصى مبلغى را كه به حد نصاب رسيــده  -25س

گذشته است در اختيار دارد اما از طرفى مبلغى نيز بدهكار است آيا بايد زكـات هـر   
را از كل آنچـه در اختيـار دارد    تواند بدهكارى چه را در اختيار دارد بپردازد يا مىآن

كات باقيمانده را بپردازد يعنى زكات كل آنچـه در اختيـار دارد منهـاى    زكم كند و 
 .بدهكارى؟

كـات باقيمانـده را   زبدهكارى را از كل آنچه در اختيار دارد كـم كنـد و   تواند  ىم -ج 
از طرفـى مبلـغ    ) باشد امـا 500.000اش ( بپردازد همچنين اگر تاجرى بعنوان مثال سرمايه

) به اين و آن بدهكار است در اين صورت بعـد از اضـافه   150.000) طلبكار و (50.000(
) كـم كنـد و زكـات    550.000) بـدهكارى را از ( 150.000توانـد مبلـغ (   كردن طلب، مى

 ) را بپردازد.400.000(
ست كه چند سال است در پرداخت بدهى ا  دستيگرى طلبكار فرد تنتوانگ -26س
تواند بحساب زكات از طلب خـود چشـم    كند، آيا طلبكار مى مروز و فـردا مىخود ا

 .پوشي نمايد؟
چشم پوشي از طلب به حساب زكات جـائز نيسـت، زيـرا كـه در ايـن صـورت        -ج

اى جهت حفظ مال خود قرار داده، و مالى را كه بايـد بـه    هزكـات دهنـده، زكات را وسيل
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اشـته اسـت، كـه زكـات بايـد بـه محتـاجين و        مستحقين پرداخت نمايد نزد خـود نگاهد 
 مستحقين پرداخت شود.

كه ماهيانه مقـدارى از حقـوق خـود را    گيران (مستمري بگيراني) حقوق ب -27س
كنند از آنجائيكه مبدأ حول (گذشت سال) پس انداز هـر مـاه متفـاوت     پس انداز مى

 .كنند؟ است چگونه زكات خود را پرداخت مي
توانند به دو روش زكات خود را  يدن پس اندازها آنها ميپس از به حد نصاب رس -ج

ـ    پرداخـت كنند: اول اينكه  اى قـرار دهنـد و    هبراى پس انداز هر مـاه مبـدأ حـول جداگان
ماهيانه زكات پس انداز هر ماه را به مستحقين دهند و چنانچه در ميان سال، پس انـدازها  

د از حد نصاب جديـد مبـدأ حـول    و بعگردد  از حد نصاب كمتر شود مبدأ حـول لغو مى
شود. روش دوم اينكه يك ماه از سال مـثالً رمضـان را انتخـاب كننـد و      جديد شروع مى

پرداخت نمايند كه اين روش آسانتر وان شـاء اهللا  زكات پس انداز همه ماهها را در آن ماه 
درت اجر آن نيز بيشتر خواهد بود چون كه سريعتر و قبل از موعد بـه توزيـع زكـات مبـا    

 شده است، اما روش اول مشقت و سختى را بهمراه دارد. 
 .چه كساني هستند؟مستحقين زكات  -28س
 مستحقين زكات هشت گروهند: -ج
 ، آنها كسانى هستند كه هيچ ندارند. فقرا -ا
رسد مثـل كسـيكه درآمـدش در روز     ، كسانيكه دخلشان به خرجشان نمىمساكين -2

 ).100) است و خرجش (90(
 ).(كسانيكه از طرف حاكم مأمور جمع آورى زكاتند لين عليهاعام -3
كه براى جلب محبت و تقويت ايمانشـان بـه آنهـا     ىه مسلمانانز(تامؤلفة قلوبهم  -4

 شود). زكات داده مى
، كه با دادن زكات براى آزاد كـردن  خرند بردگاني كه خود را از صاحبانشان مي -5

 شود. رت مىدآنها مبا
شرط اينكه بدهكارى، در جهت معصيت (گناه) ايجـاد نشـده باشـد،    ، ببدهكاران -6
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 كرده، و راستى توبه وى ثابت شده باشد. مگر اينكه بدهكار توبه
 كنـنـد. كسانيكه در راه خـدا جـهـاد مـى مجاهدان، -7
گـم شـدن امـوال    مسافرانى كه در اثر علتى (سرقت،  ، يعنىوامـانــدگان در راه -8
اند و توشه كافى براى رسيدن به مقصد يا برگشت بـه وطـن را ندارنـد     هددر راه مانـ و...)

 بضاعتى نيستند. هر چند افرادى فقير و بى
آيا صرف زكات جهت ايجاد عمران و آبادى و انجام امـور خيريـه عـام     -29س

 .المنفعه جائز است؟
صرف زكات در جهات مذكور جائز نيست، بجز ايجاد مدارس شرعى و تأمين  -ج

رج طالب و حقوق مدرسين و آنچه در راه نشر علم شرعى باشد، زيرا كه آموزش و مخا
رود و خداوند در سوره توبه  آموختن علوم شرعى از جمله جهاد فى سبيل اهللا بشمار مى

º  ¹    «  ¼   ] فرمايــد: آن را با جهاد يكسان دانستـه و مـى 122آيه 

É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½     Í  Ì  Ë  Ê
 Ð  Ï   ÎZ ]:نيست، مؤمنان همـگى (به سوى ميدان  شايسته«. ]١٢٣ التوبة

اى  هروند (و طايف آنان (به كارزار) نمى اى از هجهاد) بيرون بروند، چرا از هر گروهى، طايف
پيدا كنند و قوم خود را وقتى به  بمانند) تا در دين (و معارف و احكام اسالم) آگاهى

. بعد از تأكيد در امر »بازگشتند بيم دهند، باشد كه آنان [از كيفر الهى] بترسندسوى آنان 
شركت در ميدان جهاد و عدم تخلف از آن، مؤمنان بيش از پيش مصمم به شركت در 

شخصا شركت  صكه پيغمبر هائى) هميدانهاى جهاد شدند، حتى در جنگها (سري
فوق نازل  گذاردند، آيه را تنها مى صبررفتند و پيام ميدان مى كردند همگى به سوى نمى

شد و اعالم كرد كه شايسته نيست همـه مسلمـانـان بسوى ميدان جنگ بروند بلكه 
بياموزند، و به دوستان  صپيامبرگروهى در مدينه بمانند، و معارف و احكام اسالم را از 

بخاطر تفقه و دهند. در اين آيه، خداوند آنهائى را كه  مجاهدشان پس از بازگشت تعليم
شوند، با كسانيكه در ميدان جهاد شركت  دانش آموختن براى جهاد در ميدان خارج نمى

سترش و حفظ دين، جهاد در گاست زيرا همانگونه كه جهت كنند يكسان قرار داده  مى
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گسترش دين و دفاع از آن است، و دشمن از هر دو وسيله  زمميدان الزم است، علم نيز از لوا
كند و مجاهدان نيز بايد در هر دو عرصه  هنگي عليه اسالم و مسلمين استفاده مىنظامى و فر

نظامى و فرهنگى آمادگي دفاع از اسالم و مسلمين را داشته باشند، لذا صرف زكات جهت 
 جـهاد در هر دو عرصه نظامى و علمى از مصارف هشتگانه زكات است.

به كار است، آيا زكـات  فردى در خارج از وطـن خـود مقيـم و مشغول  -30س
مالش را به وطنش ارسال كند، و يا اينكـه الزم اسـت آن را در محـل اقامـت خـود      

 .پرداخت نمايد؟
هر جا كه مصلحت اقتضا كند زكات را همانجا توزيع نمايد، بعنوان مثال، اگر اهل  -ج

ات شاوندان وى باشند بهتر است كه زكيوطـن پرداخت كننده زكات، مستحقتر و يا ازخو
 را در وطنش توزيع كند.

تواند كليه زكات خود را به بدهكارى بپردازد كـه   اى مى آيا زكات دهنده -31س
 .تمامى بدهكاريهاى خود را ادا نمايد؟

بدهكارى كه نتواند بدهى خـود را ادا نمايـد، در صـورتى كـه مسـلمان باشـد از        -ج
خـود را يكجـا بـه آن     اى همه زكات مستحقين زكات است و جائز است كه زكات دهنده

 بدهكار پرداخت كند تا بتواند بدهى خود را ادا نمايد.
 .ر خويشاوندان جائز است؟ـگداخت زكات به برادر، عمو، و ديآيا پر -32س
رداخت زكـات بـه بـرادر، خـواهر، عمـو، عمـه و سـاير خويشـاوندان در         پآرى،  -ج

ن كه در حالت فقر آنان بـر  صورتيكه مستحق باشند جائز است، بجز پدر و مادر و فرزندا
 شخص توانگر واجب است كه از مال خاص خـود آنان را تأمين نمايد. 

كنـد و يـا    مرد توانگرى در دادن مخارج زن و فرزند خود كوتـاهى مـى   -33س
دهد آيا جائز است كه از مال زكات به آن زن داد تا خرج  اصـالً خرجـى آنها را نمى

 .خود و فرزندانش نمايد؟
صورتيكه مردى در خرجى زن و فرزند خود كوتاهى كند و يا اصـالً مخــارج   در -ج

آيند و جـائز اسـت بـراى رفـع      آنـها را ندهد، آن زن و فرزند از جمله فقرا به حساب مى
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 حاجت آنان، از مال زكات به آنها پرداخت شود.
و را توان با اموال زكات در امـر ازدواج ا  جوانى قصد ازدواج دارد آيا مى -34س

 .يارى نمود؟
آن جوان استطاعت مالى جهت ازدواج خود را نداشته باشد جـائز اسـت   چنانچه  -ج

 با اموال زكات در اين امر او را يارى كرد.
تواند زكات مال خـود را   رى همسر مرديست فقير، آيا آن زن مىگزن توان -35س

 .به شوهرش دهد؟
رش پرداخت نمايـد بـدليل اينكــه    تواند زكات مال خـود را به همسـر فقي زن مى -ج

جز اين نيسـت  « .]٦٠[التوبة:  t  s   r  qZ   ]  : فرمايد خداوند مـى
 . وشوهر فقير نيز از جمله فقرا است.»كه صدقات براى فقرا و مساكيـن است

كنـد و حـاجتش را بـه رو     ى، نياز خود را نزد كسى مطـرح نمـى  مستحق -36س
دهـد،   نياز وى، كسى زكات مالش را بـه او نمـى  اهى از گآورد و بعلـت عدم آ نمـى

به او دهد تا نيـازش   چنانچه كسى از نيازش آگاه شود آيا جائز است كليه زكاتش را
 بر طرف شود؟.

در صورتيكه مصلحت اقتضا كند جائز است كـه تمـامى زكـات مـال را بـه يـك        -ج
 نيازمند تقديم كرد همانند مثال سؤال فوق.

 .ات نيت شرط است؟رداخت زكپآيا در  -37س
رداخت زكات و يـا جدا نمودن جزئى از مـال بعنـوان پام گآرى، الزم است كه هن -ج

كنـد از جملـه    زكات، در دل نيت كند كه اين مالى را كه جدا مى نمايد و يا پرداخت مـى 
 اموال زكات است.

 
 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 هـ . ش8/5/1387 هـ . ق =26/7/1429
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