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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…نيعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

بعد از اقرار به شهادتين و اقامه ي نماز ، سومين              

ركن از اركان اسالم و سومين تكليفي كه انجام آن بر شخص 

 مسلمان واجب است ، پرداخت زكات مي باشد . 

اگر شما با » خداوند متعال به بندگانش مي فرمايد :        

تان را به اخالص و رضايت قلبي چيزي از اموال و دارائي 

نيازمندي بدهيد و بر او منت نگذاريد و تحقيرش نكنيد و 

پاداش و تشكري از وي نخواهيد و يا بخشش شما به خاطر 

تعريف و تمجيد ديگران نباشد ، مثل اين است كه اين مال را 

به خداوند متعال داده باشيد ، لذا چندين برابر آن به شما از 

 « .   دي است مالي عطا خواهد شد كه جاويد و اب

اسالم به مسلمانان اعالم مي دارد ، اگر خداوند متعال        

مال و دارايي بيش از نيازشان به آنها عطا كرد ، آنها حق كنز 
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و ذخيره كردن آن را ندارند ، بلكه بر آنها واجب است به 

برادران نيازمند خود بدهند و آنها را از فقر و تنگدستي 

را برحذر مي دارد كه همچون كفارِ  برهانند . و مسلمانان

مدعي تمدن و فرهنگ نباشند كه بر جمع  و افزايش مال از 

طريق كنز و اندوختن و رباخواري و تنگدست نگه داشتن 

 سايرين عمل نمايند ... 

در چهار رساله قبلـي بـه بيـان احكـام نمـاز و طهـارت             

نمـاييم.  پرداختيم در اين رساله هم احكام زكات را بيان مـي  

اميد است مورد استفاده عزيزان قـرار گرفتـه و آن را مـورد    

توجه خاص خود قرار داده و بدان عمل نمايند و راهنماييهاي 

خود را از ما دريغ نداشته و از دعـاي خيـر خـويش محـروم     

 ننمايند.  

 

 

 

 ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر مؤسسه
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 فهوم زکاتمعني و م
 ، زيادت ، زكات از نظر لغوي به معني رشد و نمو      

بركت و مدح مي باشد. و در اصطالح  ، طهارت و پاكيزگي

مالي معين و مشخص كه بنا به امر  ؛ عبارت است از شرعي

 خذ و به مستحقين پرداختا ثروتمندانو فرمان خداوند از 

 »مي شود.                  

       مؤمنين( همان كساني كه در دارائي معارج(

كه به نيازمندان و درماندگان تعلق  ايشان سهم خاصي است

 دارد.

سوي ه بن جبل)رض( راب هنگامي كه معاذ پيامبر)ص(        

 اهل يمـن را خبـر ده كـه   » يمن گسيل مي دارد مي فرمايد: 

ه اسـت  خداوند متعال در اموال آنها زكات را واجب گردانـد 

 « خذ و بر فقرا تقسيم مي شوداكه از ثروتمندان آنها 
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 منزلت زکات در اسالم

  :خداوند متعال مي فرمايد                  

            .... اگر آنان  .  11/ توبه

)از كفر( توبه كردند و نماز خواندند و زكات پرداختند در 

 . اين صورت برادران ديني شما هستند

ـ اُ» پيامبر )ص( در اين بـاره مـي فرمايـد:            ن أَ رتُم 

ــقَاُ ــ لَات  ــحَ اسَالن  ــا ن الَوا أَدُشــهَي يَت   نَأَ وَ اهللُ ال ا  هَلَ

ـ  ةَاكَي الز ؤتَيُ وَ ةَالَوا الصَّيمُق يُ  وَاهلل ولُسُرَ داًمَّحَمُ ن إِفَ

ـ بِ آلَم ا هُائُمَي د ن ِّوا م مُصَعَ  كَل وا ذَلُعَفَ  وَ مِسـالَ ا إلْ قِِّحَ

بر من امر شده است كه با مردمان  .(1)«ي اهلل لَم عَهُابُسَح 

بجنگم تا شهادت دهند كه غير از اهلل كسي معبود و فرمانروا 

اوست و نماز بخوانند و  ت و محمد فرستادةو فرياد رس نيس

است  ظزكات بپردازند. پس اگر چنين كردند خونشان محفو

                                                           
1

         رواه الشيخان -
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كمـش  مگر جرمي مرتكب شوند كه برابر قـوانين اسـالمي حُ  

اعدام باشد و حساب و كتاب آنهـا )اگـر در ايمـان و عمـل     

 راستگو نباشند( با خدا است.

 

 اهميت و فضيلت زکات
از اركان اسالم است  و كسي كه زكات سومين ركن       

  زكات مالش را پرداخت ننمايد جزو مسلمانان محسوب 

نمي شود هر چند نماز بخواند و روزه هم بگيرد ، زيرا حداقل 

اقرار به  دايره ي اسالم و باقي ماندن در آن ،شرط ورود به 

 ، اقامه  نماز و پرداخت زكات مي باشد. شهادتين

        در اين بارهسورة توبه  71ية خداوند متعال درآ      

 »مي فرمايد:                
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                 ... » مردان 

و زنان مؤمن برخي دوستان و ياران برخي ديگرند. همديگر 

دارند ، و نماز را  را به كار نيك مي خوانند و از كار بد باز مي

، واز خدا و  ، و زكات را مي پردازند چنان كه بايد مي گزارند

 وندرش فرمانبرداري مي كنند، اينان كساني اند كه خداپيغمب

 …بزودي ايشان را مشمول رحمت خود مي گرداند 

 

 اجر و پاداش اخروي زکات         

ــ» : مــي فرمايــد  صپيــامبر       ــمَ ــا عَنيَالــدُّ قَارَن فَ ي لَ

ـ اَ وَ ه بِ كُشرِيُ الَ ه ت ادَبَع  وَ ه ل ل  صِخالَا الْ ـ  امَقَ  وَ ةَولَالصَّ

هـركس در حـالي     « اضٍرَ نـهُ عَ اهللُا وَهَقَارَفَ ةَاَتَي الز كَو

دنيا را ترك كند كه براي خدا و عبـادت او اخـالص داشـته    

باشد و براي خداوند شريكي قرار نداده باشـد و نمـاز را ادا و   

زكات را پرداخت كرده باشد در حالي دنيا را ترك كرده كـه  

 .خداوند از او راضي است
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 ؟ زکات برچه اموالي واجب است

                            

                ....  اي كساني    بقره

 از طريق ) كه ايمان آورده ايد از قسمت هاي پاكيزه كه

زمين براي شما  از و از آنچه به دست آورده ايد تجارت(

 انفاق كنيد. بيرون آورده ايم،

 

 زکات بر دو نوع است : 

 زكات مال و دارايي -2زكات فطر        -1

به محض تمام شدن ماه مبارك رمضان و فرا  زکات فطر:

كيلوگرم  5/2رسيدن شب عيد فطر مقداري خوراك )حدود 

طقه و يا خانواده( يا معادل قيمت آن به از غذاي متداول من

عنوان حقي واجب به مستحقين داده مي شود و  بر همه ي 

مسلمانان نوزاد و كودك و بزرگسال ، آزاد و برده واجب 

است . كه معموالً پدر و يا سرپرست خانواده زكات فطر خود 



 13 

و ساير افراد خانواده و تحت تكفل را مي پردازد. و حكمت 

ساختن روزه از سخنان بيهوده و رفتارهاي ناروايي آن پاكيزه 

ر خالل ماه مي باشد كه بدون قصد قلبي از شخص روزه دار د

مين خوراك عيد مبارك رمضان صادر مي شود. و همچنين تأ

 فطر بينوايان مي باشد. 

لين روز ماه رمضان بميرد ، زكات ـ كسي كه بعد از غروب اوّ

 فطرش بايد پرداخت شود . 

كه بعد از غروب آخرين روز ماه رمضان بدنيا بيايد،  ـ كسي

 در آن رمضان زكات فطر بر او واجب نمي شود.

بر پرداخت آن  ـ شرط واجب بودن زكات فطر توانايي فرد

 است .

ـ اگر شخصي نتواند فطريه تمام افراد تحت تكفل خود را 

بپردازد بايستي بدين ترتيب عمل نمايد : ابتدا فطريه خودش 

س زنش، بچه كوچك ، پدر ، مادر سپس بچه هاي ، سپ

بزرگترش  را بپردازد . اگر كمتر از يك صاع هم داشته باشد 

 بايد آن را به عوض فطريه خود بپردازد . 
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         ـ فطريه به كساني داده مي شود كه مستحق زكات 

 مي باشند.

ـ مي توان فطريه چند نفر را به يك فقير داد و دو فقير هم   

 توانند فطريه خود را به همديگر بدهند.  مي

 

 زکات مال و دارایي

 اموالي كه زكات بر آنها تعلق مي گيرد عبارتند از :  

 حيوانات اهلي ) شتر، گاو ، گوسفند و بز ( -1

 حبوبات قابل ذخيره كردن  -2

 و خرما ( ، كشمش مويز ميوجات ) انگور ، -3

 روزي آنها ) پول (نقدين ) طال و نقره ( يا جانشين ام -4

 مال التجاره : امول بازرگاني قابل خريد و فروش -5

 معادن -6

 گنجينه  -7
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 زکات حيوان 
 شرط واجب شدن زكات در حيوان سه چيز است :

 يك سال تمام ) سال قمري ( در ملك صاحبش باشد . -1

توسط چوپان در علفزار مباح بچـرد و مالـك آن بـرايش     -2

 . علوفه تهيه ننمايد 

 زكات برسد .  (1)تعداد آنها به حد نصاب -3

       ـ بچه هايي كـه از حيوانـات بـه حـد نصـاب رسـيده بـدنيا       

مي آيند همانند مادرانشان به حساب آمده و احتياج به تمـام  

 كردن سال ندارند و بايستي زكات آنها هم داده شود . 

 

 زکات گوسفند و بز

است و بر كمتـر  ـ حد نصاب زكات گوسفند و بز چهل رأس 

 س زكات تعلق نمي گيرد .از چهل رأ

                                                           
ندازه برسد بايد حد نصاب اندازه اي مشخص از مال است كه وقيت مال به آن ا-1

 زكات آن پرداخت شود و كمرت از آن مشمول زكات مني شود .      



 16 

ــ  از  ــا  رأ 41ـ ــز ت ــفند و ب ــك رأس  121س گوس رأس ، ي

گوسفند يك ساله يا يك رأس بز دوساله زكات داده مي شود 

سه رأس  399تا  211رأس ، دو رأس و از  211تا  121و از 

رأس و چهارصد به باال از هر صد رأس ،  4و چهارصد رأس 

 ت تعلق مي گيرد. يك رأس زكا

 

 زکات گاو

رأس ، يــك رأس  31حــد نصــاب زكــات گــاو در هــر       

گوساله نر يك ساله به عنوان زكات پرداخت مـي شـود و از   

رأس ، يـك گوسـاله يـك     31رأس به باال براي هـر   31هر 

رأس يـك مـاده گـاو دو سـاله زكـات       41ساله ، و براي هر 

، دو گوسـاله نـر    رأس گاو 61پرداخت مي شود. مثالٌ زكات 

رأس گاو ، يك گوساله نر يك سـاله و   71يك ساله و زكات 

 يك ماده گاو دو ساله مي باشد. 
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 زکات شتر 

 شتر است .  5حد نصاب زكات شتر ،       

شتر ، يك گوسفند يك ساله تمام يـا يـك بـز دو     5ـ زكات 

 ساله است.

ار شتر چهـ  21شتر سه گوسفند ،  15شتر دو گوسفند ،  11ـ 

شـتر يـك    36شتر يك شتر ماده يـك سـاله ،    25گوسفند . 

شتر  61شتر يك شتر ماده سه ساله ،  46شتر ماده دو ساله ، 

شتر دو شتر ماده دو ساله  76يك شتر ماده چهار ساله تمام ، 

شتر سه شتر ماده  121شتردو شتر ماده سه ساله ،  91تمام، 

ر يك شتر مـاده  شت 41شتر به باال در هر  121دو ساله و از 

شتر يك شتر ماده سه ساله زكات داده  51دو ساله و در هر 

 مي شود . 

شـتر دو   11هـي  و در   9تـا   6شتر يك گوسفند در  5ـ در 

 گوسفند يا بز زكات تعلق مي گيرد . 
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 زکات نباتات
وت زكات نباتات مختص به نباتاتي است كه به عنوان قُ      

ذخيـره مـي شـوند. در حبوبـات     به طور طبيعي نگه داشته و 

: برنج ، گندم، جو، ذرّت ، نخود، عدس، ماش، ارزن ،  همچون

باقالو امثال آن كه انسان به سبب تغذيه آنها زنده مي ماند ، 

 و در ميوه فقط خرما و انگور ) خشك يا تر ( زكات دارند . 

حد نصاب زكات در غالت و ميوه ها پنج وسق يا سيصـد      

 كيلو گرم مي باشد .  675 صاع يا  حدود

ـ  زكات محصوالت كشاورزي ديم بعد از برداشت و  

دهم است يعني : بر هر  , يك رسيدن به حد نصاب زكات

كيلو زكات تعلق مي گيرد . و زكات   5/67 كيلو ، 675

: بر هر  يعني محصوالت كشاورزي آبي يك بيستم است.

ه بايد كيلو زكات تعلق مي گيرد ك  75/33 كيلو ، 675

 . پرداخت شود

كيلو  2شود بعضي از كتب فقهي صاع را معادل  ـ ياد آور مي

حـد نصـاب آن     ) گـرم 711كيلو و   2گرم  و برخي  251و 
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كيلـوگرم قـرار    3( و بعضي ديگر  ليتري 11حلب  45حدود 

توان گفت حـداقل حـد نصـاب حبوبـات      اند بنا براين مي داده

ـ  111كيلو گـرم و متوسـط آن    675 وگرم و حـداكثر آن  كيل

 باشد .  كيلوگرم مي 911

ـ براي رسيدن به حد نصاب ، جنسي با جنس ديگر ضـميمه  

نمي شود ، مثالٌ  اگر كسي سـه وسـق گنـدم و دو وسـق جـو      

داشته باشد اين دو نوع با هم جمع نمي شوند تا به حد نصاب 

 برسند و زكات هي  يك از آن دو  بر او واجب نيست . 

ه حد نصاب يك جـنس بـا نـوعي ديگـر از     ـ براي رسيدن ب

همان جنس مثال برنج صدري و برنج چامپا ضميمه همـديگر  

 . مي شوند

رأس  21ميمه همـديگر مـي شـوند    ـ بز و گوسـفند هـم ضـ   

رأس مي شوند و يـك رأس   41رأس بز جمعاٌ  21گوسفند و 

 زكات تعلق مي گيرد. 

ل ـ زكات ميوه و حبوبات فقط يكبار است و اگر چنـدين سـا  

 هم بماند  مجدداٌ زكات  ندارد.
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ـ تمام هزينـه و زحمـات كشـت و زرع و درو و باغبـاني بـه      

 عهده صاحب آنها است و بايد از جيب خود بپردازد . 

 

 زکات نقدین )طال و نقره( یا پول 
, حـدود   (1)مثقال طال ( 21حد  نصاب  زكات ) در حد       

 141هم يا در 211درصد است و حد نصاب زكات نقره  5/2

تومـان   1111درصد است. يعني : بر هر  5/2مثقال  , حدود 

تومان زكات تعلق مي گيرد. و بعد از گذشت يـك سـال    25

 در ملكيت صاحبش زكات آن واجب مي شود . 

ـ زيور آالت طال و نقره براي زن ، و زيـور آالت نقـره بـراي    

 مرد ، در حد متعارف و معمول ، مشمول زكات نمي شود.

) بيش از حد عـرف و عـادت مـردم     سراف در زيورآالتـ ا

( براي زن حرام ، و زكـات در همـه آن واجـب     محل زندگي

 است نه فقط در مقدار اضافه از حد معمول . 

                                                           
 گرم مي باشد .  68/4هر مثقال  حدود   -1
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درهم نقره  211ـ حد نصاب در پول رايج هر كشور برحسب 

 21مثقال طال و معادل آن تعيـين مـي شـود . مـثالٌ :      21يا 

گرم مي باشد اگر بهاي هر گرم طـال   61/93مثقال طال برابر 

) يـك  1411111تومان باشد بايسـتي پـول حـدود      15111

ميليون چهارصد هزار( تومان باشد و يك سال در ملك زكات 

دهنده باشد تا زكات بدان تعلق بگيرد. كه در اين صورت، به 

هر يك ميليون تومان،  بيست و پنج هزار تومان زكات تعلـق  

 گيرد .  مي

گر زكات مالي چندين سال پرداخت نشـده باشـد بايسـتي    ـ ا

زكات آن چند سال پرداخت شود زيرا گذشت زمان وجـوب  

 كند .  زكات را باطل نمي

 

 زکات معدن 
معدن به معني قرارگاه و به محل استقرار طـال و نقـره و         

آهن و ديگر فلزات گفته مي شود . هر كس در ملك خود يـا  

ن طال يا نقـره پيـدا كنـد و اسـتخراج     زمين بي صاحب ، معد
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 5/2نمايد در صورتي كه به حد نصـاب طـال و نقـره برسـد     

درصد زكات بدان تعلق مي گيرد كه صاحب معـدن بايسـتي   

بعد از استخراج زكـات آن را پرداخـت نمايـد و نيـازي بـه      

گذشتن يك سال بـر آن نيسـت . ضـمناٌ كليـه هزينـه هـاي       

ب معـدن از جيـب خـود    استخراج و تصفيه را بايسـتي صـاح  

 بپردازد .

ـ براي رسيدن بـه حـد نصـاب زكـات ، دو معـدن ضـميمه       

يكديگر نمي شوند . زيرا شرط حد نصاب در يك معدن است 

 هم . نه ضميمه كردن معادن با

ـ چاه هاي نفت و گاز و امثال آن جزو اموال بيت المال بوده و 

 به عموم مردم تعلق دارد. 

 

 زکات گنجينه 
(  پيـدا   جي ) طال ، نقره ، جواهر و سنگ هاي قيمتيـ اگر گن

 شود و مربوط به دوره پيش از اسالم باشد از آن يابنده است.  
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ـ اگر گنج در خرابه يا زميني بي صاحب پيدا شود كه يابنـده  

 آبادش كرده باشد متعلق به خود او است . 

 .ـ آنچه در گورستانها و قلعه ها پيدا شود از آن يابنده است 

ـ اگر گنج در ملك كسي باشد و ادعـاي آن را ننمايـد از آن   

يابنده است و اگر ادعاي آن را نمود بايستي ملكيـت خـود را   

 ثابت نمايد در اين صورت از آن او خواهد شد . 

ـ اگر گنج مربوط به دوره ي اسالمي و صاحب آن مشـخص  

باشد بايد به صاحبش داده شود . اگر صـاحبش پيـدا نشـود    

 در باره ي آن اجرا مي شود . (1)ه قطَحكم لُ

ـ اگر مشخص نشود مال مربوط به دوره ي اسالمي يا پـيش  

 از اسالم است باز در حكم لقطه است .

درصـد   21يا  خمس ) يك پنجم ( ، ـ حق شرعي زكات گنج

درصد هـم سـهم    21درصد آن از آن يابنده و  11است كه 

                                                           
لقطه : بایستي برای مال پيدا شده جار زده شود و به اطالع عموم رساانده   -1

توان به قصد تملک جزو  شود و به مدت یک سال نگهداری گردد و سپس مي

قرار داده و از آن استفاده نمود به شرطي که اگار  صااشبپ پيادا    اموال خود 

   شود مال به او مسترد گردد. 
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صـاب شـرط   گيرندگان خمس مي باشد . و رسيدن به حـد ن 

نيست . در هر صـورت بعـد از تصـرف بايسـتي خمـس آن      

 پرداخت شود . 

ـ سنگهاي قيمتي زكات ندارنـد مگـر بـراي تجـارت از آنهـا      

 گيرد .   استفاده شود در اين صورت زكات بدانها تعلق مي

 

 زکات اموال بازرگاني
بازرگاني يا تجارت عبارت است از مبادله مال و كاال بـه        

ت . شرط تعلـق گـرفتن زكـات بـدان : نگداشـتن      قصد منفع

كاالي مزبور به نيت فروش و گذشتن يك سال تمام بر مال و 

رسيدن به حد نصاب در پايان سال  مي باشد . حق زكات در 

 درصد است .  5/2اموال بازرگاني 

ـ در صورتي كه قيمت مال بازرگاني در پايان سـال كمتـر از   

ل مـي شـود و زكـات بـر     حد نصاب باشد سال مالي آن باطـ 

صاحب مال واجب نيست مگر اينكه پول نقد ديگـري داشـته   
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باشد كه بايد روي آن بگذارد ، در صورت رسـيدن بـه حـد    

 نصاب بايستي زكات همه آن را بپردازد . 

ـ اگر بهاي كاال كمتر از حد نصاب باشد سال مـالي از وقـت   

 خريد كاال شروع مي شود . 

ي شده به حد نصاب رسيده باشد ، ـ اگر بهاي كاالي خريدار

 سال مالي از وقت بدست آمدن نقد شروع مي شود. 

ـ درپايان سال بايستي زكات اصل سرمايه و منفعـت بدسـت   

 آمده باهم پرداخت شود . 

ـ اگر مال به صورت كاال باشد ، كاال برابر پـول رايـج كشـور    

 قيمت گذاري مي شود. 

ـ اگر كسي مال حود را در اختيار ديگـري بگـذارد تـا بـا آن     

تجــارت كنــد و در منفعــت بــاهم شــريك باشــند ، صــاحب 

سرمايه، زكات سرمايه و منفعت سهم خود را مـي پـردازد و   

 تاجر هم سهم منفعت خود را مي پردازد. 
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 زکات در مال مشترک 
چوپـان ،  ) دو يا چند نفر (  بايستي  در دامداري شراكتي      

آبشخور ، خوابگاه روزانه و شبانه ، محل دوشيدن و قوچ و بـز  

نر حيوانهاي شركاء جدا نباشد . و در بازرگاني دكان، نگهبان ، 

ترازو دار و متركننده جدا نباشند . در باغداري ديوار يا سـيم  

 خشك كردن ميوه جدا نباشد. خاردار و نرده حريم آن و جاي

ي و شــخم زدن و درو كــردن و و در زراعــت كــارگر آبيــار

خرمن جدا نباشد . و در تجارت صندوق پول و حساب بانكي 

 از هم جدا نباشد .

 شروط زكات در اموال مشترك :

 بايد اموال هر دو از حد نصاب كمتر نباشد. -1

هر دو شريك اهل زكات باشـند . در غيـر ايـن صـورت      -2

 زكات فقط متوجه فرد واجد الشِّرايط مي شود. 

در كشت و زرع بايد  يك سال زراعي) از بذر افشاندن تا  -3

 خرمن كردن( باهم شريك باشند.
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در حيوان بايد از يك نوع باشند يا ضميمه همديگر شوند  -4

 مانند گوسفند و بز .

  

 زکات مال قرض
اگر قرض از حيواناتي باشد كـه زكـات بـه آنهـا تعلـق            

شـود، امّـا اگـر     نميگيرد تا پس دادن آنها زكات پرداخت  مي

پول باشد تا زماني كه بدهكار بنا به داليل مختلف حاضر بـه  

گيرد . امّا بعـد از   پرداخت زكات نشود زكات بدان تعلق نمي

پرداخت بدهكار بايستي زكات تمام سـالهايي كـه در قـرض    

بوده است، پرداخت شود مگر اينكه از حد نصاب زكات كمتر 

 شود . 
 

 زکات مال مرده
كسي كه بميرد و زكات مالش بر او واجب باشد بايستي       

 زكات آن قبل از تقسيم ارث و اداي وصيتش پرداخت شود . 
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 موارد مصرف زکات

سورة توبه دربارة راه هاي مصرف  61خداوند در آية          

زكات مي فرمايد:              

                      

                    

 ، گردآورندگان آن ، بيچارگان ، زكات مخصوص مستمندان

در  ، بدهكاران ، بندگان ، شود ه جلب محبتشان ميكساني ك

و واماندگان در راه مي باشد اين يك فرضية الهي  ، راه خدا

 است.
 

 ن،زمكساني هستند كه به داليل مختلف )بيماري مفقرا:  -1

اشتغال به كسب  ، بيوه شدن ، نابينائي ، يتيم بودن ، پيري

در    ايي و( دار …ازدواج ، و  رعدم قدرت مالي ب ، علم

 آنها كفايت نيازشان را نمي كند.ي ندارند و يا درآمد  آمد
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 امّا باشند مي كار به انجام  كه قادر كساني اند : مساکين -2

 111 نيازش نمي كند مثالً درآمدشان،كفايت نيازهايشان را

 مي باشد.   11 ، 71 ولي درآمدش

كه كساني اند (:   مأموران جمع آوري زکات عاملين ) -3

حكومت اسالمي آنهارا براي اخذ زكات از ثروتمندان و توزيع 

آن ميان مستحقين استخدام مي نمايد ، حقوق آنها از پول 

 . زكات پرداخت مي شود

كساني اند مسلمان يا كافر ، كه بمنظور  : مؤلفهّ القلوب  -4

دلجوئي از آنها و رسوخ اسالم در قلب آنان و تشويق اقوام و 

منظور جلوگيري ه يا ب دين و اسالم و ثبات بر خويشانشان به

و ممانعت آنها درمقابل دعوت اسالمي و يا دفاع از  از شر

مسلمانان در شرايط مختلف، به آنها سهمي از زكات پرداخته 

 . مي شود

خواستار رهايي برده ، كساني بوده اند كه :  آزادي برده  -5

زادي آنها از زكات كه هزينه ي آ بند  بردگي بوده اند ، خود از
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پرداخت مي شد . و امروزه مي توان زندانيان و اسيران 

 مسلمان  را از طريق زكات از بند اسارت رها كرد .

كساني اند كه بار سنگين قرض بر دوش آنها  : بدهكاران -6

سنگيني مي كند و از مال خود چيزي ندارند تا بدهي خود را از 

رتي كه بدهكاري آنها در آن پرداخت كنند ، بنابراين در صو

اثر اسراف و ولخرجي نبوده باشد تا جائيكه امكان داشته باشد   

بدهي هايش از مال و ثروتش پرداخت مي شود و باقيمانده ي 

آن از طريق زكات پرداخت خواهد شد . حتِّي اگر بدهكاري 

بميرد و مالي نداشته باشد كه از آن پرداخت شود حكومت 

ا از طريق زكات مي پردازد تا چنين اسالمي  بدهي هايش ر

 موانعي براي قرض دادن به هم نوعان سد نباشند . 

اين اصطالح همه ي امور خير و هر آنچه  در راه خدا : -7

مصالح و منافع عمومي مسلمانان را در بر داشته باشد ، 

همچون تجهيز لشكر اسالم ، ساختن مساجد , راهها , 

غ ، چاپ كتاب هاي سودمند و ل ِّبَبيمارستان ، مدارس پرورش مُ

 ..... را در بر مي گيرد .
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: مسافراني اند كه به منظور كسـب رزق   در راه ماندگان -8

و روزي ، سير و سياحت هدفمند ، گردش علمي ، مطالعـه ي  

آيات خداوند در جهان ، تبليغ و دعوت ، اداي فريضه ي حج 

ل كـافي بـراي   و ... از خانه و ديار خود دور مانـده انـد و پـو   

بازگشت به وطن خود ندارد هزينه ي بازگشت آنها به خانـه  

از طريق زكات تامين مي شود ، ايـن گونـه افـراد اگـر خـود      

ثروتمند باشند بيت المال به آنها قرض مي دهد تـا هنگـامي   

 كه به وطن خود رسيدند به بيت المال مسترد دارند . 
 

ـ    ي هاشـم و بنـي   ـ زكات گيرنده بايد مسـلمان باشـد و از بن

مطلب نباشد . زيرا نيازمندان ايـن خانـدان بجـاي زكـات از     

خمس ) يك بيست و پنجم خمس  ( سـهم مـي برنـد . ) در    

صورت نبود حكومت اسالمي ، دادن زكات و صدقات به آنها 

 ايرادي ندارد ( . 
 

ـ زكات براي از بين بردن فقر است نه نگهداري فقيـر ، لـذا   

دان قادر به كار ، با پول زكـات زمينـه   الزم است براي نيازمن
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كار و ابزار و امكانات الزم براي فعاليت اقتصادي آنها فـراهم  

 شود . 

ـ كسي كه قادر به كار اسـت امّـا بـه خـاطر نمـازگزاردن و      

كـار بكنـد مسـتحق گـرفتن زكـات       تالوت قرآن نمي توانـد 

تـرجيح  ، . زيرا كار كردن واجب و بر عبادت مستحب نيست

مّا مي توان به عالم ديني كه تدريس و ارشـاد و تبليـغ   دارد. ا

 مي نمايد زكات داد. 
 

ـ زكات شوهر به زن ، پسر به پدر و مادر جايز نيست. زيـرا  

 نفقه آنها به عهده آنان است .

 

نظر دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي بر اين اسـت         

ها ولتاخذ آن كار مهمي نيست ، چون دكه جمع آوري مال و 

ق مختلف قادر به جمع آوري مال مي باشند ، بلكه مهم رُاز طُ

اين است كه اموال بعد از جذب از چه طريقي مصـرف شـود   

به طوري كه هر مصرفي بجا و هر هزينه اي در جهت اعتدال 

بوده و هي  ذي حقي از مال محروم نمانـد . بـر ايـن اسـاس     
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 آزِ راه هــاي مصــرف زكــات هــم در برابــر نقــرآن بــا بيــا

كام سـد ايجـاد   طمعكاران و هم در برابر اجتهادات نامعقول حُ

نموده و هم موجبات مصرف درست و بجا و اعتدال و توازون 

را فراهم كرده است و هم مانع محروم ماندن مستحقين پنهان 

 و آشكار شده است . 

 زکات بر چه کساني حرام است؟
 زكات بر اصناف زير حرام است : 

 ين كفار و مشرك -1

بني هاشم ) خاندان علي، عقيل، جعغر، عباس و حارث ( و  -2

بر اساس نظر بعضي از فقها ايـن تحـريم بنـي مطلـب را هـم      

 شود .  شامل مي

پرداخت زكات شخص  به والدين ، پـدر بـزرو و مـادر     -3

 بزرو و فرزندان خود

 همسر  )پرداخت زكات شوهر به همسر ( -4

،  خمـس و ديگـر    ديگـران  ـ نيازمندان اين اصناف از زكات

 برند .  صدقات و خيرات سهم مي
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 آداب زکات
لمان در پرداخت زكات تعجيل كند بهتر است شخص مس -1

 و پرداخت زكات را به تاخير نيندازد .
 

اگر آشكار دادن زكات موجب ترغيب ديگران  شود بهتر  -2

 است آشكارا داده شود .          

                       

          اگر بذل و بخشش ها را   بقره

آشكار  كنيد چه  خوب ، و  اگر  آنها  را  پنهان  داريد   و به 

برخي از  نيازمندان بپردازيد ، براي شما بهتر خواهد بود و

 گناهان شما را مي زدايد .
 

زكات و صدقات خود را با منت و رنجانيدن باطل نكند .  -3
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  بخشش هاي  اني كه ايمان آورده ايد ، بذل و اي كس  بقره

 و تباه نسازيد . خود را با منت و آزار  پوچ
 

زكات را از محبوب ترين و پاك ترين مال خود انتخاب  -4

كند ، زيرا حق تعالي پاك است و جز پاك را قبول نمي كند 

               ...   اي كساني

و  كه ايمان آورده ايد از بهترين و پاكيزه ترين اموالتان بذل

 .بخشش كنيد 
 

 در دادن زكات افراد زير را در اولويت قرار دهد : -5

پرهيزكار ، متقي ، اهل علم ، موحد واقعي ، اهل مروت و       

صبر و پنهان كننده ي نياز خود ، عيالدار و محروم از      

فعاليت هاي معيشتي به داليل مختلف و از اقوام و خويشان و 

 ذوي االرحام باشد . 
 

پرداخت زكات را امر مهم و بزرگي براي خود نپندارد ،  -6

بلكه با ديده ي حقارت به اين عمل خود بنگرد ، زيرا بزرو 
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شمردن طاعت مقدمه ي عجب و غرور است و چه جاي 

درصد  11درصد الي  5/2بزرو شمردن است كه از مالش 

را انفاق نموده است ، بلكه الزم است از اين عمل خود 

جل باشد ، از اموالي كه خدا در اختيار وي قرار شرمنده و خ

داده است حداقل بخشش را مي نمايد و در حالي كه اكثر 

 مال را براي خود نگه داشته است.

 

 هدف از زکات چيست ؟
ـ           ر هدف اصلي و اساسي از زكات ، جمـع اوري مـال و پُ

كردن بيت المال و مساعدت و رفع حوائج نيازمندان نيسـت،  

وارد بخشي از فوائد زكات هسـتند ،  هـدف اساسـي از    اين م

زكات ؛ علو و برتري بخشيدن به مقام انسان نسبت به ماده و 

حاكم گرداندن انسان بر ماده و ممانعت از بندگي او در برابر 

 ماديات و ثروت است . 
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 فواید و آثار زکات
زدودن بخل از قلب زكات دهنـده : خداونـد متعـال بـه      -1

داشتن انسان بـه سـعي و تـالش و آبـاداني زمـين ،      منظور وا

مجموعه انگيزه ها و غرايزي را در وجود او بـه وديعـه نهـاده    

    است ، از جمله آن غرايـز : حـب تملـك و حـب ذات و بقـا      

مي باشد و از آثار اين غرايز ؛ حرص و آز انسان نسـبت بـه   

آنچه كه در اختيار وي است و جلب همه ي منافع فقط براي 

ود مي باشـد . زكـات سـبب زدودن خبـخ  بخـل از درون      خ

آدمي و رهايي او از بندگي دينار و درهـم و حفـك كرامـت او    

 مي شود . 
 

تمرين جهت انفاق و ايثار : پرداخت زكـات محصـوالت     -2

كشاورزي در سرِ خرمن ، زكات مال التجاره و درآمـدها و ...  

ان موجب     در وقت خود و پرداخت زكات فطر در هر ماه رمض

لـق و خـوي شـخص    مي شود كه انفاق جزو صفات اصلي و خُ

 مسلمان شود . 
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تخلق به اخالق خدايي : از صفات خداوند تبارك و تعـالي   -3

اعطاي خير و افاضه ي رحمت و نيكي و احسان بـدون چشـم   

 در جهت كسب اين صـفات در محـدوده    داشت است . سعي

 ا و نهايـت نتهخداوند مُاستعدادهاي انساني و تخلق به اخالق 

 كمال انساني است.  
 

       ج

زدودن حب دنيا از قلب : ازدياد مال سبب ازدياد قدرت  -4

و ازدياد قدرت سبب ازدياد لذت مي شود و همين امـر هـم   

ب مال و دنيا در قلب مي شود.  خداوند متعال سبب ايجاد حُ

و لـيكن  بات دنيا را براي انسان مباح گردانـده  جمع مال و طيّ

هرگز راضي نيست كه اين امـر ، هـدف و غايـت زنـدگي او     

باشد  بلكه دنيا بـراي انسـان و انسـان هـم بـراي خالفـت و       

عبادت خداوند متعال آفريده شده است . و مـؤمن بـا انفـاق    

مال در راه خدا مانع ايجاد حب دنيا و هدف واقـع شـدن آن   

 مي شود . 
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ترنج خود در راه رشد و تكامل شخصيت : كسي كه از دس -5

خداوند متعال و براي حوائج هم نوعان مصرف مي نمايـد، بـا   

اين عمل احساس پوچي و عجز و ناتواني را از خود  مي زدايد 

و موجبات تكامل روحي و معنوي را در درون خويش فـراهم      

 مي سازد . 
 

جلب محبت ديگران : وقتي كه مردمان احساس نمودنـد،   -6

ات در جهت مصالح و منافع آنها و دفـع  كسي با پرداخت زك

ضرر از آنان تالش مي نمايد ، طبيعتاً او را دوست مي دارنـد  

 و دل ها خواه ناخواه به سويش تمايل پيدا مي كنند .
 

پاكيزه شدن مال : هنگامي كه حق ديگران به مـال تعلـق    -7

بگيرد ، استفاده از آن حرام مي شود و پاكي آن فقط در گـروِ  

 ختن حق ديگران ) زكات (  از آن است .خارج سا
 

 رشد و افزايش مال :  -1              

        و هرچه را ) در راه خدا (   سبا
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ر مي كند و او ببخشيد و صرف كنيد ، خدا جاي آن را پُ

 بهترين روزي دهندگان است . 
 

 

زدودن بغض و حسـد : بـا مسـاعدت  نيازمنـدان ، ايـن       -9

احساس در آنها ايجاد مـي شـود كـه در جامعـه ي اسـالمي      

همگان برادران يكديگرند و مال ديگران در هنگـام ضـرورت   

ت و قدرت برادرانش در هنگام ضعف و نـاتواني  وَّمال او ، و قُ

ب سالم و پاكيزه ي برادري و ح وِت اوست . اين جَمايه ي قوّ

ايثار در سايه ي اسالم روز به روز دامنه ي بيشتري مي يابـد  

 .و سبب زدودن بغض و حسد نسبت به ثروتمندان مي شود. 
 

همكاري متقابل اجتماعي : مساعدت نيازمندان   ) فقرا،   -11

ــدگان و ... ( در  هنگامــه ي  ــدهكاران، در راه مان مســاكين، ب

د ، لـذا آنـان  و   سختي بر يكايك آنها تأثير مثبت مـي گـذار  

وابستگان آنان هم هميشه و در هر حال بـا طيـب خـاطر در    

جهت رفع حوائج ديگران برآمده و در پي فرصتي هستند كـه  

بتوانند آنها هم در اين راستا گامي مثبت بردارند و نيكي هاي 
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ديگران را تالفي و جبران كنند و اين امر  سبب شكل گيـري  

 وسط افراد جامعه مي شود . نظام همكاري متقابل اجتماعي ت
 

رشد اقتصادي جامعه : اسالم مسـلمانان را از ذخيـره و      -11

پس انداز نمودن مال برحذر داشته و از طـرف ديگـر ، بـاب    

 5/2سود دهي ) ربا ( را مسدود سـاخته و بـا مقـرر نمـودن     

درصد زكات ساالنه بر آن ، صاحبش را نـاگزير  سـاخته بـه    

آن ، مــالش را وارد چرخــه ي  منظــور جلــوگيري از كــاهش

اقتصادي نمايد . در نهايت چـون افـزايش سـرمايه افـزايش     

زكات را بـه دنبـال دارد و گـردش سـرمايه ، موجـب رشـد       

 اقتصادي مي شود ، فوايد آن به جامعه  بر مي گردد . 
 

رشد و تكامل معنوي جامعه : رفع مشكالت مادي عالوه  -12

ريهـا و انحرافـات و مفاسـد    بر اينكه به شدت از ميزان تبهكا

اجتماعي مي كاهد سبب مـي شـود تـا افـراد جامعـه كـه از       

اســتعدادها و توانــائي هــاي مختلــف برخوردارنــد ، فرصــت  

انديشيدن و رشد و تكامل را بيابند و زمينـه بـراي تكامـل و    
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صعود و پيشرفت و ترقي مادي و كمال معنويت بـراي امـت   

 فراهم شود .

 

 ترک زکات

ُدالصَّ تِطَلَاا خَمَ»  : ن مالحرام شد ـ   ـ  ة وکَالزَّ الَو قَـ اَ َقة 

، مال را فساد و  عدم پرداخت زكات (1)«تهُدَفسَأَ الَّإِ االًمَ

 حرام مي گرداند.
 

 ةَُاکَالزَّ نِومٌقَ عَنَا مَمَ»  عقوبت دنيوي عدم پرداخت زكات: ـ 

از پرداخت زكات  . هر قومي كه(2)« يننِسِِّالبِ اهللُ مُهُالَبتِاِ الَّإِ

خودداري كرده باشد خداوند آنها را به قحطي و گرسنگي و 

 الَّم اِهِالِموَاَ ةَوکَالزَّوا عُمنَیَ الَ وَ» خشكسالي مبتال كرده است. 

 (3)«  وارُمطُم یَلَ مَائِهَبَالْا و لَلَ وَ اءِمَالسَّ نَمِ طرَقَوا الْعُنَمَ

                                                           
 

1
     رواه طبراني -2        رواه بيهقي - 
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ند مگر اينكه از مردمان از پرداخت زكات خودداري نكرده ا

واگر بخاطر حيوانات نبود ،  نزوالت آسماني محروم شده اند

 هرگز باران نمي باريد
 

 ....» : عذاب اخروي مانعين زكات -     

                           

                        

                        

              (1)     نقره  كه طال و كساني 

نمي نمايند ، آنان را   كنند و در راه خدا خرج  اندوخته مي

روزي )فرا  ، ه عذاب بس بزرو و بسيار دردناكي مژده بدهب

، تافته مي شود  خواهد رسيد كه( اين سكه ها در آتش دوزخ

با آن داغ مي گردد و و پيشانيها و پهلوها و پشت هاي ايشان 
                                                                                           

 
 43،43توبه/ -2       بيهقي، بزاز  ابن ماجه  -1
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: اين همان چيزي است كه براي  مي شود بديشان گفته

 خويشتن اندوخته مي كرديد ، پس اينك بچشيد مزة چيزي

 مي اندوختيد.   را كه 
 

اگر حكومت اسالمي بر جامعه حاكميت داشته باشد       

مؤظف است زكات را از اغنياء گرفته و بر مستحقين توزيع 

آنچنانكه  و با مانعين زكات به شدت برخورد نمايد ، نمايد ،

جهاد  به مانعين زكات با )رض(  حضرت ابوبكرصديق

 . پرداخت
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