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 وجوب زکاتکلی فصل اول: شرایط 
 مقدمه:

 اقسام زکات
 زکات مال  -0
 زکات بدن )فطره( -1

 چه چیزهایی زکات دارد؟
 0)حضرت امام( .نقره ،طال ،گوسفند، گاو ،شتر، خرما، کشمش، جو، گندم زکات نُه چیز واجب است: -
، طال، نقره، گوسفند، گاو و شتر و مستحبّ است از (کشمش) گندم، جو، خرما، انگور :نُه چیز واجب است زکات بر -

نیز  (غیر از گندم و جو و خرما و کشمش)سرمایة کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلّات 
 1)آیت اهلل مکارم( .زکات آن مستحبّ است

 بر احتیاط الزمبنا)التجاره مال .گوسفند .گاو .شتر .نقره .طال .کشمش .خرما .جو .گندم :ستزکات در ده چیز واجب ا -
 1)آیت اهلل سیستانی(. در مورد اخیر(

 شرایط کلی وجوب زکات
  4پرداخت زکات بر چه کسی واجب است؟

 کسی که دارای شرایط زیر باشد :
 بالغ باشد -0
 باشد عاقل -1
 آزاد باشد -1
 آن مال تصرف کند بتواند در -0
 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(مالک مال باشد -1
 به حد نصاب برسد. -1

 الغ باشدبمالک شرط اول: 
اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در بین سال  ؛شود که صاحب مال بالغ باشدجب مىزکات در صورتى وا -

 1آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، )حضرت امام،  .بالغ شود، زکات بر او واجب نیست
بالغ باشد , ولى در گـنـدم و  در تمام سال در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک زکـاتوجـوب  -

 1)آیت اهلل سیستانی(. جـو و خـرمـا و کـشمـش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ مالک نمى باشد
 چه زمانی شرط واجب شدن زکات است؟ر بلوغ د
)حضرت امام،  اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو کشمش و خرما صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد. -

 7آیت اهلل مکارم(
الزم است مکلف یک در مورد غالت اربعه و انعام ثالثه که بلوغ شرط نیست ولی در زکات طال و نقره و مال التجاره  -

 8)آیت اهلل سیستانی(سال کامل زکاتی در حال بلوغ مالک باشد. 

                                                           
 0811، مساله 1رساله مراجع، ج 0

 0811، مساله 1، جرساله مراجع 1

 0870رساله آیت اهلل سیستانی در سایت، مساله  1

 0811، احکام زکات، مساله 1رساله مراجع، ج 0
 0117 سؤال االستفتائات، ، اجوبة0817و  0811مسألهتوضیح المسائل مراجع 1

 0811توضیح المسائل  - 110، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج1
 0819مسأله توضیح المسائل مراجع  7

 0817توضیح المسائل  (، شرایظ زکات، شرط دوم،منهاج الصالحین )للسیستانی8
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 حکم شک در بلوغ
 به حد بلوغ رسیده یا نه و یا شک تعلق به مال پیدا می کند شک کند در اینکه هنگامی که زکات اگر کسی

 ؟علق گرفته است یا نه تکلیفش چیستکند هنگامی که بالغ بوده زکات به مال او ت
 0(، آیت اهلل مکارمامامحضرت ). واجب نیستر او دادن زکات ب -

  باشد قلاعمالک : شرط دوم
 1()حضرت امام، آیت اهلل مکارم شود که مالک آن  عاقل باشد.زکات در صورتى واجب مى -
وجوب زکات در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولى در گندم  -

)آیت اهلل .باشدو کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمى و جو و خرما
 1سیستانی(

 مجنون زکات شخص
 آیا بر مجنون دادن زکات واجب است؟

ولى اگر در مقدارى  .اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست -
چنانچه دیوانگى او به قدرى کم باشد که مردم بگویند در تمام سال  وانه باشد و در آخر سال عاقل گردد از سال دی

 0(، آیت اهلل مکارمام)حضرت ام عاقل بوده بنا بر احتیاط، زکات بر او واجب است
شد، ولى در گندم وجوب زکات در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ با -

)آیت اهلل  .باشدو جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمى
 1سیستانی(

 : آزاد باشدشرط سوم
 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( .باشدشود که مالک آن آزاد زکات در صورتى واجب مى  -

 7سال ملکیت یک شرط چهارم:
آیا انسان می تواند در ماه دوازدهم در گاو و گوسفند و شتر و یا طال و نقره متعلق زکات تصرف کند؟ و اگر 

 تصرف کند، آیا ضامن است؟
بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولى از اول ماه  -

طورى در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است و چنانچه در ماه تواند دوازدهم، نمى
 8)حضرت امام( دوازدهم بدون اختیار او بعضى از شرطهاى زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.

شود، زکات بر او واجب می اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم  -
 9)آیت اهلل سیستانی( .ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند

باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتیاط واجب آن است که از اوّل ماه  نقرهدر مورد گاو و گوسفند و شتر و طال و  -
رایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زکات را باید بپردازد.)آیت اهلل گیرد و اگر بعضى از شدوازدهم زکات تعلق مى

                                                           
 1، کتاب الزکاة، شرایط وجوب زکات، مساله101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج، 1العروه الوثقی شرایط وجوب زکات، م 0
 0811توضیح المسائل مراجع مسأله   -110، ص: 1العروة الوثقى )للسید الیزدی(، ج 1

 0870رساله آیت اهلل سیستانی، مساله 1

 ، العروه الوثقی فی شرایط وجوب الزکات، الثانی.0811توضیح المسائل مراجع مسأله 0
 0870رساله آیت اهلل سیستانی، مساله 1

 0811توضیح المسائل مراجع مسأله -110، ص: 1العروة الوثقى )للسید الیزدی(، ج 1
 0811توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی ، 0811توضیح المسائل مراجع مسأله -110، ص: 1ی(، جالعروة الوثقى )للسید الیزد 7
 0811توضیح المسائل مراجع مسأله 8

 0871رساله آیت اهلل سیستانی، مساله 9
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 0مکارم(
 زکات مال قرضی

 بر قرض گیرنده واجب است؟ که از دیگری قرض گرفته شده است مالی آیا پرداخت زکات
ات آن را بدهد ، اگر طال و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند , باید زک -

 1ت. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(و بر کسى که قرض داده چیزى واجب نیس
اگر طال و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند , باید زکات آن را بدهد ،  -

ردازد، از قرض گیرنده ساقط می و بر کسى که قرض داده چیزى واجب نیست ولی اگر قرض دهنده، زکات آن را بپ
 1)آیت اهلل سیستانی( شود.

 تملک در وقت وجوب زکات که با کشت و کار حاصل شده

 4ملکیت غله قبل از تعلق زکات، شرطیت دارد؟ آیا در وقت واجب شدن زکات،
کار و یا میوه بله، تملک شرط است به اینکه اگر زراعت است، خودش زراعت کرده باشد و یا اینکه زراعت و کشت و  -

همراه با درخت و یا به تنهایی قبل از تعلق زکات به ملکیت او منتقل شده باشد که در این صورت زکات واجب است 
 این در موردی است که در این حال در ملکیت او رشد کرده باشد در غیر این مورد بنا بر احتیاط واجب زکات دارد.

 1)حضرت امام(
 کات شرط است چه با زراعت باشد و یا با خریدن و یا با ارث یا غیر آن از اسباب ملکیت.بله، ملکیت در وقت وجوب ز -

 1)آیت اهلل سیستانی(
 7)آیت اهلل مکارم( بله، شرط است که رسیدن به حد تعلق زکات در ملکیت انسان باشد. -

 و وجوب زکات بر ورثه مرگ مالک

 بر ورثه دادن زکات واجب است؟بمیرد آیا  ک قبل از تعلق زکات یا بعد از آناگر مال
. اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند -0

 8)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(
)با اجتماع شرایط(، باید  نصاب استاگر مالک قبل از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه  -1

 9 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. زکات سهم خود را بدهد

 شک در زمان مرگ مالک

، آیا بر ورثه دادن زکات واجب ز دنیا رفته یا بعد از تعلق زکاتاگر معلوم نشود که مالک قبل از تعلق زکات ا
 01است؟
لک قبل از تعلق زکات بوده است یا بعد از تعلق زکات واجب نیست که از ترکه او خارج اگر معلوم نباشد که موت ما  -

 00 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( شود و بر ورثه نیز اگر به نصاب نرسد زکات واجب نیست.

                                                           
 0187رساله آیت اهلل مکارم، مساله  0

 0811توضیح المسائل مراجع مسأله 1

 0811توضیح المسائل مراجع مسأله 1

  111ص السیستانی المنتخبه المسائل –111ص0منهاج الصالحین سیستانی ج - 111ص 0یرالوسیله جتحر 0
 ، االمر الثانی1، القول فی زکاة الغالت، مساله0تحریر الوسیله، ج 1

 0001، مساله 0منهاج الصالحین ، ج 1

 ، فصل فی زکاة الغالت االربع1عروة الوثقی، ج 7

  0018، مساله0اة، مسائل متفرقه، الرابع،  منهاج الصالحین السید السیستانی ج، کتاب الزک1العروه الوثقی ج 8

  0018، مساله0، کتاب الزکاة، مسائل متفرقه، الرابع،  منهاج الصالحین السید السیستانی ج1العروه الوثقی ج 9

 118ص0تحریر الوسیله السید الخمینی ج 01

 ه، الرابع ، کتاب الزکاة، مسائل متفرق1العروه الوثقی ج 00
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  قابل تصرف باشد: شرط پنجم
مام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل )حضرت ا مالک آن بتواند در آن مال تصرف کند.که شود زکات در صورتى واجب مى -

 1((0)ایشان این مورد را در غیر غالت شرط می دانند سیستانی
 بررسی می کنیم: اء فقها را در مصادیقی از این موردآر ،در ادامه نسبت به همین شرط

 3مال موقوفه
کات ندارد هر چند نمای موقوفه اگر وقف خاص باشد، زچه وقف خاص باشد و همچنین  مال وقفی زکات ندارد اگر -

 0( ، آیت اهلل مکارم)حضرت امام منحصر در یک نفر باشد.
نمای موقوفه اگر به مالی که قبل از تعلق زکات به آن وقف شده باشد )هر چند وقف خاص( زکات ندارد و همچنین  -

و ملک  نحو مصرف باشد زکات ندارد، مگر اینکه ملک موقوف علیهم شود که در این صورت اگر وقف عام باشد
اگر باغی را وقف  بنابراین شخصی آنها شود و یا وقف خاص در صورتی که ملک شخص و یا اشخاص باشد زکات دارد

نماید تا اینکه محصولش بر نسل او و یا بر علمای شهر مصرف شود زکات واجب نیست بله، اگر قبل از وقت تعلق 
ملک آنها به آن مال تعلق بگیرد اگر به نصاب برسد  زکات بین موقوف علیهم تقسیم شود به گونه ای که زکات در

زکات واجب است و همچنین اگر آن زمین را وقف کند تا  مثال نمای آن ملک فقرا و علمآ شود زکات واجب نیست 
و اگر زمین را وقف نماید تا مثال نمای آن ملک  ان تعلق زکات به مقدار نصاب برسدمگر اینکه سهم شخص قبل از زم

 1شود و سهم هر شخص به مقدار نصاب برسد زکات بر هر کدام آنها واجب می شود. )آیت اهلل سیستانی( ذریه او

 مال مرهونه

 1 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم ،حضرت امام) .زکات نداردمالی که در نزد دیگری به رهن گذاشته می شود  -
 مال منذور

 7)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .ردنیز زکات ندا مالی که نذر کرده که صدقه بدهد -
با وفای به نذرش البته تا جایی که ادای زکات آن واجب است، و باید زکات آن را بپردازد ولو از مال دیگری باشد  -

 8)آیت اهلل سیستانی( منافات نداشته باشد.
 مال موهوبه

 9؟به انسان هدیه می دهند واجب است آیا پرداخت زکات مالی که
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( موهوب قبض نشده است، زکات ندارد.از مال  تا زمانی که -

 مشترکمال 
 01؟سان با دیگران شریک است واجب استکه ان آیا پرداخت زکات مالی

                                                           

 شروط کلی ثبوت زکات، شرط خامس.0. منهاج الصالحین، ج 0

 ، کتاب الزکاة، شرایط وجوب الزکاة، الخامس1العروة الوثقی، ج -0811توضیح المسائل مراجع مسأله 1
، کتاب الزکاة، شرایط وجوب الزکاة، 1عروة الوثقی، ج، ال0181، مساله 111، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج، خامسها، 0، مساله 101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج 1

 الخامس
 ، خامسها0، مساله 101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج 0

 ،0181، مساله 111، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج، 1081توضیح المسائل جامع، م 1

 الزکاة، وجوب شرایط الزکاة، کتاب ،1ج الوثقی، العروة ، ،0181 مساله ،111: ص ،0ج ،(للسیستانی) الصالحین منهاج ، خامسها0، مساله 101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج 1
 الخامس

 ، کتاب الزکاة، شرایط وجوب الزکاة، الخامس، 1العروة الوثقی، ج 7

 أداؤها و لو من مال آخر حتى ال ینافی الوفاء بالنذر.، أما المنذور التصدق به فال یبعد ثبوت الزکاة فیه فتجب 0181، مساله 111، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج 8

، 0، کتاب الزکاة، فصل فی شرایط وجوب الزکاه، الرابع، منهاج الصالحین، جلد1رابعها، عروة الوثقی، جلد ، القول فی من تجب علیه الزکاة،101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج 9
 )اقتباس(0018مساله 

، 0، منهاج الصالحین، ج7، کتاب الزکاة، فصل فی شرایط وجوب الزکاه، مساله1عروة الوثقی، جلد، 8القول فیمن تجب علیه الزکاة، مساله،  100، ص: 0تحریر الوسیلة، ج 01
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اگر مال مشترک بین چند نفر باشد نصاب هر یک جداگانه حساب می شود و هر کسی که سهم او به حد نصاب رسید  -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( اخت زکات بر او واجب می شود.پرد

 حکم تصرف در مال در فرض پرداخت زکات توسط یکی از شرکاء و منع دیگری

اگر سهم دو شریک به حد نصاب برسد و یکی از آن ها قبل از تقسیم زکاتش را بپردازد ، تکلیف باقی مانده 
 چیست؟

و بعد مال را  بدهد را خود قسمت زکات آنان از یکی و الی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشنداگر دو نفر در م -
تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش هم اشکال دارد .)حضرت 

 0امام(
و بعد مال را  بدهد را خود قسمت زکات آنان زا یکی و اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند -

تقسیم کنند، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال 
 1)آیت اهلل سیستانی(.ندارد

و بعد مال را  بدهد را خود قسمت زکات آنان از یکی و اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند -
،  هر چند  تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده،

 1آیت اهلل مکارم(. )دیگری سهم زکاتش را نداده است
 مال مغصوبه

 آیا تمکن از تصرف در غالت هم مثل انعام شرط است؟
و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و  نمی تواند در آن تصرّف کند زکات نداردانسان غصب کرده اند و از مالی را که  -

)حضرت  موقعی که زکات آن واجب می شود، در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش برگردد زکات ندارد.
  0امام، آیت اهلل مکارم(

مکّن از تصرّف در مال باشد شرعاً و در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک مت -
تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال، به طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد یا شرعاً ممنوع از 

  1)آیت اهلل سیستانی( .تصرّف باشد زکات ندارد
 از بین رفتن قدرت تصرف در بعض سالحکم 

عتبر است اگر در اول سال تمام تمکن را داشت لکن در بین سال در اموالی که گذشتن یک سال در آن ها م
 آن را از دست داد و دوباره متمکن شد تکلیف چیست؟

در اموالی که گذشتن یک سال در آن ها معتبر است اگر در اول سال تمام تمکن را داشت لکن در بین سال آن را از  -
جدید  گذشتن یک سالرای واجب شدن زکات احتیاج به سال او به هم می خورد و بدست داد و دوباره متمکن شد 

در مال هایی هم که احتیاج به رعایت سال ندارند اقوی اینست که در حال تعلق زکات توانایی تصرف در آن را  دارد
 1امام(حضرت .)داشته باشد هر چند اعتبار نداشتن تمکن به احتیاط نزدیک تر است

تصرف داشته است، قدرت بر تصرف از بین برود، وجوب زکات بر او مستقر  اگر بعد از گذشتن یک سال که تمکن از -
شده است بنا بر این باید بعد از آن هر زمان که توانایی داشت زکات را بدهد و اگر کوتاهی کرده باشد ضامن است در 

                                                                                                                                                                                                    
 0019مساله

 0987توضیح المسائل مراجع مسأله  0

 0987توضیح المسائل مراجع مسأله  1

 0987توضیح المسائل مراجع مسأله  1

 0811،  مسأله 1دتوضیح المسائل مراجع، جل 0

 0811،  مسأله 1توضیح المسائل مراجع، جلد 1

 101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج 1



 
12 

 

 0غیر این صورت ضامن نیست.)آیت اهلل سیستانی(
شتن یک سال که تمکن از تصرف داشته است، قدرت بر تصرف از بین اگر بعد از  تعلق گرفتن زکات و یا بعد از گذ -

برود، وجوب زکات بر او مستقر شده است بنا بر این باید بعد از آن هر زمان که توانایی داشت زکات را بدهد و اگر 
 1کوتاهی کرده باشد ضامن است در غیر این صورت ضامن نیست.)آیت اهلل مکارم(

 صابشرط ششم : رسیدن به حد ن
)حضرت  .خواهد آمدفصل دوم ذیل هر کدام از موارد وجوب زکات که در است رسیدن مال به حد نصاب شرط ششم  -

 1امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 0191، مساله111، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج 0

 01، کتاب الزکاة، شرایط وجوب الزکاة، مساله1عروة الوثقی، ج 1

 0811توضیح المسائل مراجع مسأله -وب الزکاة، السادس، کتاب الزکاة، شرایط وج1العروة الوثقى )للسید الیزدی(، ج 1



 
13 

 

 و احکام اختصاصی آنها موارد وجوب زکات :فصل دوم
 غالت اربعه -1

 شرایط و شد ذکر قبل مسائل در که عمومی شرایط بودن دارا صورت در هستند، انگور یا اخرم یا جو یا گندم مالک که کسانی
 0.بپردازند را هاآن زکات باید آمد، خواهد که اختصاصی

 آیا به آرد هم زکات تعلق می گیرد؟
 (1هلل سیستانیآیت ا ،1)امام خامنه ای اند، زکات به آرد آن تعلق دارد.اگر گندم متعلق زکات شده و پرداخت نکرده -

 از مراجع دیگر تصریحی یافت نشد لکن مسئله اتفاقی است. نکته:
آیا به سُلت )دانه ای به نرمی گندم و خاصیت جو( و علس )مثل گندم است و خوراک مردم صنعاء( زکات 

 4 تعلق می گیرد ؟

 1:الف( سُلت
 1)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( سُلت زکـات ندارد. -
 7)آیت اهلل مکارم( کات دارد.بنا بر احتیاط ز -

 :8عَلَسب( 
 9 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .براحتیاط واجب باید داده شودزکاتش بنا -
 01)آیت اهلل سیستانی( .چند احتیاط مستحب زکات دادن است زکات علس واجب نیست هر -

 زکات غالت وجوبزمان 
 در غالت اربعه چه زمانی زکات بر عهده انسان واجب می شود؟

 گندم و جو

 00زکـات گـندم و جو وقتى واجب مى شود که به آنها گندم و جو گفته شود. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -
)آیت اهلل  زکـات گـندم و جو وقتى واجب مى شود که دانه های گندم و جو بسته شده باشد و به آن گندم و جو گویند. -

 01مکارم(
 کشمش

 01که غوره است. )حضرت امام(  ى واجـب مى شودجب زکات کشمش وقتبنا بر احتیاط وا -
 00آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، ) زکات انگور و کشمش موقعى است که میوه برسد و به آن انگور گویند. -
 0( )آیت اهلل سیستانی .باشدشود که انگور میتی واجب میزکات کشمش وق -

                                                           
 .1087. توضیح المسائل جامع، م 0

  /sn=001http://www.leader.ir/fa/book?11178 زکات استفتائات –استفتائات سایت رهبری  1

  /187971https://www.sistani.org/persian/qa/search/ زکات استفتائات –استفتائات سایت آیت ا... سیستانی 1
  110ص 0تحریرالوسیله ج 0

 ( االرب تهیمن. )است تر صحیح اول و گندم از نوعی قیل و است ترش جو همان یا آن از نوعی یا پوست بی جو یا . سّلت جو 1

 ، المقصد الثانی، ماتجب فیه الزکاة0، کتاب الزکاة، الفصل الثالث، فی زکاة الغالت، منهاج الصالحین، جلد0تحریرالوسیله، ج 1

 ، فصل فی زکاة الغالت االربع1عروة الوثقی، ج 7

 ( االرب منتهی. )است «صنعاء» از گویند که دارد غالف یک در دانه سه یا دو که گندم از . نوعی 8

 ، فصل فی زکاة الغالت االربع1، کتاب الزکاة، الفصل الثالث، فی زکاة الغالت، عروة الوثقی، ج0تحریرالوسیله، ج 9

 ، المقصد الثانی، ماتجب فیه الزکاة0منهاج الصالحین، جلد 01

 0818توضیح المسائل مراجع مسأله 00
 0818توضیح المسائل مراجع مسأله 01
 0818مسألهتوضیح المسائل مراجع  01
 0819توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله، 0011امام خامنه ای، اختالف فتاوی، جزوه ارسالی دی ماه  00

http://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22078
https://www.sistani.org/persian/qa/search/287973/
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 خرما

 ( 1آیت اهلل سیستانی ،1ه به آن تمر گویند. )حضرت امامزکات خرما وقتى واجب مى شود که به قدری خشک شود ک -
 0 )آیت اهلل مکارم( زمانی که خرما برسد و قابل خوردن شود. -

 زمان پرداخت
 در غالت اربعه چه زمانی باید زکات را پرداخت کرد؟

 گندم و جو

آیت اهلل مکارم، آیت اهلل )حضرت امام،  .رمن شدن و جدا کردن کاه آنها استوقت دادن زکات در گندم و جو موقع خ -
 1سیستانی( 

 کشمش  و خرما

 1وقت دادن زکات در خرما و کشمش موقعى است که خشک شده باشند. )حضرت امام( -
 زمان آن در( تمر) خشک خرمای است متعارف که است هنگامی ،(تمر) خشک خرمای در زکات پرداخت وجوب زمان -

 و نور زیر کردن پهن با را آن سپس بچینند شدن خشک از قبل را خرما چنانچه و شودمی آوری جمع و شده چیده
 که را خرمایی که است هنگامی زکات پرداخت وجوب زمان صورت این در کنند، خشک آن مانند و آفتاب حرارت
 .نمایند آوری جمع اندنموده خشک
 روی بر انگور که رتیصو در این، بنابر. است آن کشمش آوری جمع هنگام انگور، در زکات پرداخت وجوب زمان

 زمان نمایند،می آوری جمع را آن و چینندمی را کشمش است متعارف که هنگامی شده، کشمش به تبدیل درخت
 هایروش به را آن چیدن، از بعد و بچینند شدن کشمش از قبل را انگور چنانچه و باشدمی زکات پرداخت وجوب
 جمع هنگام زکات، پرداخت وجوب زمان صورت، این در نند،ک کشمش به تبدیل و نموده خشک مصنوعی یا طبیعی
 7)آیت اهلل سیستانی( ..باشدمی شده تولید کشمش آوری

وقت دادن زکات در خرما و کشمش موقعى است که خشک شده باشند مگر این که بخواهند آن را به صورت تر  -
 8)آیت اهلل مکارم( ه حد نصاب برسد.مصرف کنند که باید زکات آن را بدهند به شرط این که خشک شده ی آن ب

 پرداخت زکات خرما و کشمش قبل از خشک شدن

شود، می تواند زکات خرما آیا شخصی که مقدارى خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مى
 و انگور را قبل از خشک شدن به فقیر بدهد؟ 

بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتى باشد که بر او واجب  چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدرى به مستحقّ -
 9)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( است اشکال ندارد.

تواند رطب تازه یا تواند زکات را از رطب تازه یا انگور بدهد )ولى مىاگر زکات خرما یا کشمش بر او واجب باشد نمى -
باب زکات حساب کند( امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشک انگور را به مستحقّ بفروشد بعد بدهى او را از 

                                                                                                                                                                                                    
 0871، رساله آیت اهلل سیستانی، مساله0818توضیح المسائل مراجع مسأله 0
 0818توضیح المسائل مراجع مسأله 1

 0871تانی، مساله، رساله آیت اهلل سیس0818توضیح المسائل مراجع مسأله 1

 0819توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله 0

  0818توضیح المسائل مراجع مسأله1

 0818توضیح المسائل مراجع مسأله 1

 0871، رساله آیت اهلل سیستانی، مساله0818توضیح المسائل مراجع مسأله 7
 0189متوضیح المسائل آیت اهلل مکارم،  8

 0890مسأله  ، 1توضیح المسائل مراجع، جلد 9
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 0تواند زکات آن را از خودش بدهد. )آیت اهلل مکارم(شدن بفروشد مى

 پرداخت زکات قبل از چیدن ثمر

 آیا برای مالک پرداخت زکات در حالی که میوه بر روی درخت باشد جایز است؟
)حضرت امام، آیت اهلل . ات و قبل از خشک شدن آن بپردازدت بعد از تعلق زکبله جایز است که از خود میوه یا قیم -

 1مکارم(

 نصاب غالت
 نصاب زکات در غالت اربعه چه مقدار است؟

 1(، امام خامنه ای)حضرت امام. گرم 117کیلو و  807 -
 0)آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. کیلوگرم 807حدود  -

 مالک در زمان محاسبه نصاب

 نصاب غالت به مالحظه ی خشک آن ها محاسبه می شود؟آیا 
بله، مالک در رسیدن به نصاب مالحظه زمان خشک شدن است هر چند که زمان تعلق زکات قبل از آن است.  -

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(
نصاب خشک آن است یا اگر مثل خرمای بربن و مثل آن که تازه آن را مصرف می کنند آیا مالک محاسبه 

 6؟در همان زمان تری
 7)حضرت امام( در این موارد اگر خشک ان به حد نصاب برسد زکات واجب است. -
مالک محاسبه نصاب همان زمان خشک شدن است به شرطی که بعد از خشک شدن عنوان تمر یا کشمش برآن  -

 8)آیت اهلل مکارم( .صدق کند 
 :گیردمی قرار استفاده مورد شکل سه به غالباً خرما -

 .دهند قرار استفاده مورد گویند،می( خشک خرمای) تَمْر آن به و شده خشک که حالی در را خرما. 0
 .نمایند مصرف گویند،می رُطَب آن به و است تازه و نرم که حالی در را خرما. 1
 .ندکن استفاده گویند،می خارک یا خَالل آن به و باشدمی نارس که حالی در را خرما. 1

 زکات مشمول( رطب) تازه خرمای. شد ذکر قبل مسائل در آن حکم و باشدمی زکات مشمول( تَمْر) خشک خرمای -
 را آن زکات که است آن مستحب احتیاط برسد، نصاب مقدار به آن خشک که باشد ایگونه به چنانچه اما باشد؛نمی

 9)آیت اهلل سیستانی( .نباشد واجب آن در زکات که است این ظاهر ،(خارک یا خالل) نارس خرمای همچنین، و بدهند

                                                           
 0890توضیح المسائل مراجع مسأله  0

 8، فصل فی زکاة الغالت االربع، مساله1، عروة الوثقی، ج1، یقع الکالم فی زکاة الغالت، مساله0تحریر الوسیله، ج 1

 تاریخ    910191: استفتاء خامنه ای، شماره، سایت ادمین امام  111المسائل المنتخبه السیستانی ص111ص0منهاج الصالحین سیستانی ج - 111ص 0تحریرالوسیله ج 1
 0197/18/11: استفتاء

 0810، مساله1رساله مراجع، ج 0

 0007، مساله 0،  منهاج الصالحین، ج1، فصل فی زکاة الغالت االربع، مساله1، عروة الوثقی، ج0تحریر الوسیله؛ کتاب الزکاة ، یقع الکالم فی زکاة الغالت، مساله 1

 111ص0هدایه العباد الصافی ج -111ص 0تحریرالوسیله ج 1

 ، 0تحریر الوسیله؛ کتاب الزکاة ، یقع الکالم فی زکاة الغالت، مساله 7

 1، فصل فی زکاة الغالت االربع، مساله1عروة الوثقی، ج 8

 .1091. توضیح المسائل جامع، م 9
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 حکم زکات در فرض فروش انگور

اگر کسی محصول انگورش را بفروشد بر فرض انکه اگر خشک کند به حد نصاب می رسد آیا بر وی هم 
 زکات واجب است؟

 0زکات در فرض مذکور واجب نیست. )حضرت امام ره، امام خامنه ای( -
 :است قسم دو انگور کلّی، طور به -

 چنین. کرد استفاده آن کشمش از و نمود خشک را آن توانمی و باشدمی شدن کشمش قابل که انگورهایی. 0
 .هستند زکات مشمول زکات، تعلّق شرایط تمامی شدن فراهم با انگورهایی،

 شود خشکهم گرا یا کنندمی استفاده است تازه که حالی در را آن و باشدنمی شدن کشمش قابل که انگورهایی. 1
 1)آیت اهلل سیستانی( .ندارند زکات انگورهایی، چنین. نیست استفاده قابل عرفاً آن کشمش

 1پرداخت زکات در فرض مذکور واجب است. )آیت اهلل مکارم( -
 مقدار زکات

 نوع آبیاری

 مقدار زکاتی که اخراج آن در غالت الزم است چه مقدار است؟
هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى اگر گندم و جو و خرما و انگور،  -

باشد که بگویند با دلو آبیارى شده نه باران، زکات آن بیست یک است و اگر بگویند با آب باران آبیارى شده زکات آن 
 0)حضرت امام( ده یک است.

ز آب باران، یا قنات و نهر و سدّ و یا رطوبت زمین مشروب شود، مقدار زکات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى که ا -
ده یک است و اگر با آب چاههاى عمیق و نیمه عمیق و کم عمق، یا به وسیلة دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه 

 1آب بکشد و آن را مشروب سازد زکات آن بیست یک است.)آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 وطآبیاری مخل

 اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن تکلیف چیست؟
اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى  -

نچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن شده، باشد که بگویند آبیارى با دلو و مانند آن غلبه داشته چنا
زکات آن بیست یک است؛ و اگر بگویند آبیارى با آب نهر و باران غلبه داشته زکات آن ده یک است بلکه اگر نگویند 

یاط، زکات آن ده آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبیارى با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احت
 1)حضرت امام( .باشدیک مى

اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى  -
 باشد که بگویند آبیارى با دلو و مانند آن غلبه داشته زکات آن بیست یک است؛ و اگر بگویند آبیارى با آب نهر و باران
غلبه داشته زکات آن ده یک است  و اگر طوری باشد که عرفا می گویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم 

 7)آیت اهلل سیستانی( است.
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اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبیارى شود چنانچه یکى از آنها به قدرى کم باشد که به حساب نیاید باید مطابق آن  -
کات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلًا نصف یا ثلث مدّت که غالباً مشروب شده ز

 با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زکات آن را نیمى به حساب ده یک و نیمى به حساب بیست یک بدهد.
 0)آیت اهلل مکارم(

 شک در دیم بودن

 یمی آبیاری شده یا به صورت دستی , چه مقدار زکات باید بدهد؟اگر شک کند که غالت او آیا به صورت د
)حضرت امام، آیت . یعنی یک بیستم را بدهد کافی است، ان کمتراگر شک کند که به آن دیم گفته می شود یا آبی هم -

 1اهلل مکارم(
بیارى شده یا این که گویند با هر دو آطورى است که در عرف مى آبیارىچنانچه در صدق عُرفى شک کند و نداند که  -

 1)آیت اهلل سیستانی( گویند آبیارى آن مثلًا با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافى است.مى
اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با 

 نکند حکم چیست؟ کمک محصول شدن زیاد به دلو آب و آب دلو هم آبیارى شود
ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب  در فرض مذکورزکات  -

)حضرت امام،  هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست و یک است. باراننهر و 
 0آیت اهلل سیستانی( 

باران و نهر مشروب شود و احتیاجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیارى گردد و این کار هر گاه زراعت با آب  -
یک است و اگر به عکس با آب چاه آبیارى شود و آب باران بر آن ببارد تأثیرى در محصول نداشته باشد زکات آن ده

 1)آیت اهلل مکارم(  امّا تأثیرى نگذارد زکات آن بیست و یک است.

 راعت غنی از آبیاریز

 ؟نیاز استو به همین جهت از آبیاری بی هلوی زمینی است که آبیاری دستی و با دلو داردپحکم زراعتی که 
اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبیارى کنند و در زمینى که پهلوى آن است زراعتى کنند که از رطوبت آن زمین  -

کات زراعتى که با دلو آبیارى شده، بیست یک و زکات زراعتى که پهلوى آن استفاده نماید و محتاج به آبیارى نشود ز
 1)حضرت امام( .باشداست، ده یک مى

اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبیارى کنند و در زمینى که پهلوى آن است زراعتى کنند که از رطوبت آن زمین  -
با دلو آبیارى شده، بیست یک و زکات زراعتى که پهلوى آن استفاده نماید و محتاج به آبیارى نشود زکات زراعتى که 

 7)آیت اهلل سیستانی( .باشداست، بنا بر احتیاط واجب ده یک مى
هرگاه زراعتى را با آب چاه آبیارى کنند و در زمین مجاور آن زراعتى باشد که از رطوبت آن زمین استفاده کند و محتاج  -

ب چاه آبیارى شده، بیست یک و زکات زراعتى که مجاور آن است ده یک به آبیارى نشود زکات زراعتى که با آ
 8)آیت اهلل مکارم( باشد.مى
 زکات در غالت خاص احکام

                                                           
 0871، حاشیه مساله 1رساله مراجع، جلد 0

 0877، مساله1رساله مراجع، ج 1

 0877، حاشیه مساله 1رساله مراجع، ج 1

  111ص0منهاج الصالحین سیستانی ج - 0878، مسأله 1توضیح المسائل  مراجع، جلد0
  0878، مسأله 1لمسائل  مراجع جلدتوضیح ا1

 0879، مساله 1رساله مراجع، ج 1

 0879، حاشیه مساله 1رساله مراجع، ج 7

 0879، حاشیه مساله 1رساله مراجع، ج 8
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 تملک در وقت وجوب زکات که با کشت و کار حاصل شده

 1ملکیت غله قبل از تعلق زکات، شرطیت دارد؟ آیا در وقت واجب شدن زکات،
زراعت است، خودش زراعت کرده باشد و یا اینکه زراعت و کشت و کار و یا میوه  بله، تملک شرط است به اینکه اگر -

همراه با درخت و یا به تنهایی قبل از تعلق زکات به ملکیت او منتقل شده باشد که در این صورت زکات واجب است 
 تیاط واجب زکات دارد.این در موردی است که در این حال در ملکیت او رشد کرده باشد در غیر این مورد بنا بر اح

 1)حضرت امام(
 را آن زکات باید بگیرد، تعلّق آن به او ملکیّت در زکات و باشد( کشمش) انگور یا خرما یا جو یا گندم مالک فردی اگر -

 و ارث یا بخشش قبول یا خرید طریق از یا باشد شده حاصل زراعت و کشت راه از مذکور مالکیت ندارد فرق و بپردازد
 فرد ملک به و شده خارج فرد ملکیّت از آنها مذکور، غلّات به زکات تعلّق زمان از قبل اگر اما باشد آمده پدید آن، مانند

 باید دوم مالک و نیست اول مالک عهده بر آن زکات پرداخت گردد، زکات متعلّقِ جدید فرد ملک در و درآید دیگری
 1)آیت اهلل سیستانی( .بپردازد را زکات

 0(آیت اهلل مکارم) که رسیدن به حد تعلق زکات در ملکیت انسان باشد.بله، شرط است  -

 مخارج محصولکسر 

 1آیا مخارج کشت  را می توان از محصول کم کرد؟
، . )حضرت امامز آن( و زکات باقی مانده را بدهداز تعلق زکات و چه بعد ا قبل)چه مخارج  می تواند مخارج را کم کند -

 (کارمامام خامنه ای، آیت اهلل م
 تواندنمی واجب احتیاط بنابر نماید،می صرف محصول برای زکات ازتعلّق بعد یا قبل انسان که را هاییهزینه و مخارج -

 نموده، خرج زکات مقدار برای زکات، تعلّق از بعد که را مخارجی حتّی رابدهد بقیه زکات فقط و نموده کسر حاصل از
 از بعد البتّه. نماید کسر تواندنمی  واجب، احتیاط بنابر باشد،گرفته اجازه هانآ صرف در او وکیل یا شرع حاکم از هرچند

 مشاع طور به آنها وکیل یا شرع حاکم یا مستحق به چیدن، یا کردن درو از پیش را زکوی مال آن تواندمی زکات تعلّق
 به مجّانی را آنها نیست الزم تصور این در و باشندمی شریک مخارج در آن از پس کند، چنین اگر که دهد، تحویل

)آیت  .نماید مطالبه اجرت شدن، خشک یا درو وقت تا زمینش در آنها ماندن برای تواندمی بلکه دارد؛ نگه مشاع طور
 اهلل سیستانی(

 هزینه های برداشت نیز همین حکم را دارد. نکته:

 محاسبه می شود؟ آیا نصاب بعد از خارج کردن مخارج کشت
ج کردن هزینه های زراعت نصاب محاسبه می شود و لذا اگر به حد نصاب رسید باید زکات آن را قبل از خار -

 1بدهد)حضرت امام(
 7)آیت اهلل سیستانی( بنا بر احتیاط واجب هزینه ها استثناء نمی شود. -
 8)آیت اهلل مکارم( بعد از خارج کردن هزینه های زراعت نصاب محاسبه می شود. -

                                                           
  111ص السیستانی المنتخبه المسائل –111ص0منهاج الصالحین سیستانی ج - 111ص 0تحریرالوسیله ج 0

 0001 مساله ،0ج ، الصالحین ، منهاج، االمر الثانی1ة الغالت، مساله، القول فی زکا0تحریر الوسیله، ج 1

 .1088. توضیح المسائل جامع، م 1

 . العروه الوثقی، کتاب الزکات، فصل فی زکات الغالت ، الثانی. 0

، آیت اهلل مکارم، 0197/11/11: استفتاء تاریخ    891111: تفتاءاس امام خامنه ای، سایت ادمین، شماره 1 م الثانی المطلب الزکاه کتاب0 ج، 0تحریر الوسیله، ج  امام حضرت 1
 .1101 مسأله جامع المسائل توضیح 0881توضیح المسائل  مراجع مسأله . 0117توضیح المسائل جدید، م

 1، المطلب الثانی، انما تجب الزکاة بعد اخراج ما یاخذه السلطان من عین الحاصل، مساله 0تحریر الوسیله، ج 1

 0011، مساله1هاج الصالحین، جمن 7

سایت معظم له:  01، فصل فی زکاة الغالت االربع، مساله1عروة الوثقی، ج 8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=118001&catid=01781 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=258416&catid=45786
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 ز زکات کدامند؟مخارج استثناء شده ا
تحمّل کند و در به عمل آوردن، نگهدارى و  محصولمخارجى است که مالک براى خود ، تمام «هزینه»مقصود از  -

آورى آن صرف نماید؛ مانند بذر، پول آبى که براى آبیارى آن خریدارى کرده، و اجرت کشاورز، و بذرکار، و جمع
کند و اجرت زمین اگر چه غصبى وهایى که جهت زراعت اجاره مىنگهبان، و آبیار، دروگر، و خرمنکوب، و اجرت گا

حاصل و اصالح درختان خرما، و هموار کردن  کردنباشد و قصد دادن اجرت را به مالک نداشته باشد، و مخارج خشک 
و زمین و الیروبى جوى بلکه مخارج احداث جوى اگر زراعت و یا درختان خرما و انگور به آن نیاز داشته باشد جز

 0مخارج محصول است و کسر می شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(
 آیا مخارج حفر چاه و ساختن دستگاه آبکشی و دیوار از مخارج حاصل محسوب می شود؟

 اگر اما شود، می کسر باشد، زراعت مؤونه و هزینه آن تعمیق یا کندن چاه که طوری به دارد، کار این به نیاز زراعت اگر -
 نمی کسر صورت این در زراعت مؤونه نه آید حساب به کشاورزی زمین تعمیر مؤونه و هزینه چاه تعمیق ای کندن چاه
 1امام خامنه ای(حضرت امام، ) .شود

آنچه را مالک بستان براى حفر چاه یا نهر خرج می کند اگر آنچه به آن برای احیای زمین نیاز است نباشد می تواند  -
 1)آیت اهلل مکارم( دن از مخارج مشکل است.کسر نماید و گرنه محاسبه کر

 0؟اگر کسی زرعی را بخرد یا اجاره کند )مثل باغ انگور( آیا پول خرید را می تواند کسر کند
. و می تواند کسر کند شوداش حساب مىجزو هزینهپول خرید ، مالک شدهکسى با خریدن و مانند آن زرعی را اگر  -

 )حضرت امام(
 بخرد رسیدن از پیش را انگور یا خرما اگر و نیست مخارج جزءِ مسلّماً آن قیمت بخرد را خرما یا انگور درخت هرگاه -

 جزءِ دهد مى زمین خرید براى که را پولى همچنین نکند، کم محصول از نیز را آن پول که است آن واجب احتیاط
 )آیت اهلل مکارم( .نیست مخارج

تواند کسر کند یا اینکه کاه در ضمن را نیز می تواند از  اگر کسی زراعتی را بخرد فقط پول گندم را می
 مخارج کسر کند؟

تومان بخرد و قیمت کاه آن  111اگر گندمی را به  مثالجزء مخارج محاسبه می شود ، فقط مخارج مربوط به زکات -
 1)حضرت امام( تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می تواند کسر نماید. 110

 ریداری کند و در آن کشت کند پول خرید زمین را می تواند کسر کند؟اگر زارع زمینی خ
 1پول خرید زمین کسر نمی شود. )حضرت امام ره، آیت اهلل مکارم( -

 آیا مالک می تواند اجرت کار خودش را کسر نماید؟
 7هلل مکارم(آیت اامام خامنه ای، )حضرت امام،  .شوداجرت مالک اگر خودش کار کرده باشد جزء مخارج حساب نمى -

 اجرت کسی که تبرعا برای انسان کار کرده است، آیا از مخارج محسوب می شود؟
 8)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .شودجزء مخارج حساب نمى -

 ابزار و آالت کشت و آبیاری، آیا از مخارج محصول محسوب می شود؟پول خرید 
که براى کشت کردن و آبیارى، خریدارى کرده و عین آن بعد احتیاط آن است که پول خرید گاوها و آالت و ابزارى را   -

                                                           
 01، کتاب الزکاة، فصل فی زکاة الغالت الربع، مساله1، عروة الوثقی، ج1، کتاب الزکاة، المطلب الثانی، مساله0ریر الوسیله، جلدتح 0

 0197/11/00: استفتاء تاریخ    898111: استفتاء ، سایت ادمین، شماره1مساله الثانی، المطلب الزکاة، کتاب ،0جلد الوسیله، . تحریر 1

 01ربع، مساله، کتاب الزکاة، فصل فی زکاة الغالت األ1، جعروة الوثقی 1

 .0118، آیت اهلل مکارم توضیح المسائل جدید، م1، کتاب الزکاة، المطلب الثانی، مساله0تحریر الوسیله، جلد 0

 0880، مساله1رساله مراجع، ج 1

 0118. توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مسئله0880. توضیح المسائل مراجع، م 1

: استفتاء ، امام خامنه ای، سایت ادمین، شماره08، کتاب الزکاة، فصل فی زکاة الغالت الربع، مساله1، عروة الوثقی، ج1، کتاب الزکاة، المطلب الثانی، مساله0تحریر الوسیله، جلد 7
 .0197/11/11: استفتاء تاریخ    891111

 08، کتاب الزکاة، فصل فی زکاة الغالت الربع، مساله1، عروة الوثقی، ج1اله، کتاب الزکاة، المطلب الثانی، مس0تحریر الوسیله، جلد 8
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 0)حضرت امام( .ماند حساب نکنداز برداشتن حاصل باقى مى
 1نمی تواند کسر کند. )آیت اهلل مکارم( -

 نقص وارده بر ابزار آالت کشاورزی آیا از مخارج محصول کسر می شود؟
عمال در زراعت و آبیارى بر ازار آالت کشاورزی و لباس البته در حساب کردن )ارزش( مقدار نقصى که در اثر است -

شود وجهى هست و می تواند محاسبه کند، ولی احتیاط مستحب خالف آن است )که آن را هم حساب زراعت وارد مى
 1نکند( )حضرت امام(

اورزی و لباس البته در حساب کردن )ارزش( مقدار نقصى که در اثر استعمال در زراعت و آبیارى بر ابزار آالت کش -
 0شود وجهى هست و می تواند محاسبه کند.)آیت اهلل مکارم(زراعت وارد مى

سال اول به حساب  آیا این عمل از مخارج ،ال در سال های بعد هم موثر باشددر یک س کشاورزاگر عمل 
 می آید؟

مخارج آن را  داشته باشد باید چه براى سالهاى بعد هم فائده اگراگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد  -
 1)حضرت امام(. ، ولى اگر براى چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نمایداز سال اول کسر کند

 خرجی که شک شود از مخارج استثناء زکات است یا نه , آیا از مخارج استثناء زکات به حساب می آید؟
 1 اهلل مکارم()حضرت امام، آیت  .از مخارج زکات به حساب نمی آید -

 مختلفزراعتهای زکات 

دارد که در یک زمان محصول نمی دهند و زمان محصول آنها متفاوت  کشتاگر شخصی در مناطق مختلف 
 7است ، زکات آن چگونه محاسبه می شود؟

گندم  آیداگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختالف دارد و زراعت و میوة آنها در یک وقت به دست نمى -
رسد به اندازة اوّل مىیا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همة آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزى که 

آید ادا نماید و اگر آنچه اوّل و زکات بقیّه را هر وقت به دست مى رسد بدهدباید زکات آن را موقعى که مى نصاب باشد
پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب  کند تا بقیة آن برسدرسد به اندازة نصاب نباشد صبر مىمى

 8)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( .و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست است

 بار محصول در سال و زکات آن دو

 ی شود؟اگر خرما یا انگور دو بار در سال محصول دهد زکات آن چگونه محاسبه م
آیت اهلل  ،آیت اهلل سیستانی)حضرت امام،  .احتیاط زکات آن واجب استه روی هم به مقدار نصاب برسد بنابرچنانچ -

 9مکارم(

                                                           
 1، کتاب الزکاة، المطلب الثانی، مساله0تحریر الوسیله، جلد 0

 .09. العروه الوثقی، فصل فی زکات الغالت، م 1

 1، کتاب الزکاة، المطلب الثانی، مساله0تحریر الوسیله، جلد 1

 01زکاة، فصل فی زکاة الغالت الربع، مساله، کتاب ال1عروة الوثقی، ج 0

 111ص0تحریرالوسیله ج - 0888توضیح المسائل مراجع مسأله  1
 11، فصل فی زکاة الغالت، مساله1، عروة الوثقی، ج1، مساله111ص0جتحریرالوسیله  1

 110المسائل المنتخبه السید السیستانی ص -110ص0ی جمنهاج الصالحین السید السیستان -111ص0تحریرالوسیله ج - 0889توضیح المسائل مراجع مسأله  7

 و حواشی آن 0889، مساله1رساله مراجع، ج 8

 110ص0منهاج الصالحین السید السیستانی ج -111ص0تحریرالوسیله ج - 0891توضیح المسائل مراجع مسأله  9
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 پرداخت زکات از جنس دیگر

و یا زکات را از خرما و کشمش  ا رطب و زکات کشمش را انگور بدهدآیا شخص می تواند زکات خرما ر
 دیگر بدهد؟

تواند زکات آن را خرماى تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات شک یا کشمش بر او واجب باشد نمىاگر زکات خرماى خ -
تواند زکات آن را خرماى خشک یا کشمش بدهد امّا اگر یکى از اینها یا چیز خرماى تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمى

 0)حضرت امام( دیگرى را به قصد قیمت زکات بدهد مانعى ندارد.
تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، گر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمیا -

بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد 
ل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز مح

)آیت  .تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشدنمی
 1اهلل سیستانی(

تواند رطب تازه یا مى تواند زکات را از رطب تازه یا انگور بدهد )ولىاگر زکات خرما یا کشمش بر او واجب باشد نمى -
انگور را به مستحقّ بفروشد بعد بدهى او را از باب زکات حساب کند( امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشک 

 1تواند زکات آن را از خودش بدهد. )آیت اهلل مکارم(شدن بفروشد مى

 مرگ زارع و پرداخت زکات

 واجب است؟ اموال ورثه پرداخت زکات بمیرد آیا بر پیش از واجب شدن زکات اگر زارع
)حضرت امام، . ، باید زکات سهم خود را بدهدثه که سهم او به اندازه نصاب استهر یک از وربعد از واجب شدن زکات  -

 0(آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی
 اگر زارع بعد از واجب شدن زکات بمیرد حکم چیست؟

 1ند. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( باید زکات را از اصل مال میت پرداخت کن -
 ، زکات محصول او چگونه محاسبه می شود؟دنیا برود در حالی که بدهکارباشداگر زارع از 

کسى که بدهکار است و مالى هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اوّل تمام زکات را از مالى که زکات آن  -
 1)حضرت امام(. د قرض او را ادا نمایندواجب شده بدهند، بع

کسى که بدهکار است و مالى هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اوّل تمام زکات را از مالى که زکات آن  -
واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد، مانند سایر دیون است.)آیت اهلل 

 7سیستانی(
. اگر اصل مالی که زکات به آن تعلق گرفته موجود باشد اول زکات آن پرداخته می شود و سپس دین او را ادا کنند -

 8)آیت اهلل مکارم(
کسى که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب 

 تکلیف چیست؟د شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهن
که سهمشان به نصاب برسد باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات گندم، جو یا خرما یا انگور، از ورثه هر کدام  -
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واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال میّت فقط به اندازة بدهى او باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر 
در صورتى که بدهى او به قدرى است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقدارى از گندم  مال میّت بیشتر از بدهى او باشد،

دهند زکات ندارد و بقیّه مال ورثه است و هر کدام و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار مى
 0آیت اهلل سیستانی( )حضرت امام، آنان که سهمش به اندازة نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.

هر کدام از ورثه سهمش به اندازة زکات برسد باید زکات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زکات نپردازند،  -
 1)آیت اهلل مکارم( شود.چنانچه مال میّت فقط به اندازة دین است زکات واجب نمى

 زکاتمقدار تخمین زدن 

 ؟ ات جایز استدن مقدار محصول در زکآیا تخمین ز
)حضرت امام،  .جایز است هر یک از مالک و حاکم یا نمایندة حاکم سهم دیگرى را با تخمین اهل خبره قبول کند  -

 1آیت اهلل سیستانی(
 0)آیت اهلل مکارم( در زراعت تخمین زدن بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست. -

 آیا مالک می تواند خودسرانه تخمین بزند؟
 1)حضرت امام(. خودسرانه تخمین بزند و بعد هر طور خواست تصرّف کندجایز نیست مالک   -
 1)آیت اهلل مکارم( دلیلی بر تخمین زدن خودسرانه مالک نداریم مگر اینکه از طرف حاکم شرع اجازه گرفته باشد. -
 7سیستانی()آیت اهلل  مالک می تواند تخمین بزند، چون از اهل خبره است یا خودش به اهل خبره رجوع کرده است. -

 فاید تخمین زدن در زکات چیست و شرط صحت آن چیست؟
کننده است، شود و به نحو کلّى در معیّن در مال قبولفائدة این معامله این است که مال مشاع به مال معیّن تبدیل مى -

منظور این و شرط صحیح بودنش آن است که این معامله بین مالک و ولىّ امر یعنى حاکم یا کسى که حاکم به 
 8)حضرت امام( فرستد، واقع گردد.مى

فایده آن اعتماد به تخمین است و تا زمانی که خالف آن کشف نشده است، دیگر نیازی به کیل و وزن نیست و اگر  -
خالف آن کشف شد، اگر تخمین بیشتر بود دادن زکات واجب نیست ولی اگر تخمین کمتر بود ادن مقدار ناقص واجب 

 9تانی(است.)آیت اهلل سیس
فایده آن اینست که برای مالک تصرف در مال جایز می شود به شرط اینکه تخمین را به هر نحوی که باشد، قبول  -

 01نماید.)آیت اهلل مکارم(
 آیا بعد از تخمین زدن می تواند در مال زکوی تصرف کند؟

هر نحو که خواست تصرّف کند بدون تواند به بعد از آنکه )سهم فقراء را( از طریق تخمین زدن با حاکم قبول کرد مى -
 00اینکه احتیاج به نوشتن و حساب کردن باشد.)حضرت امام(

 وقت تخمین چه موقعی است ؟
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 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( است.وقت تخمین زدن بعد از تعلق زکات  -
 اگر مالک و جمع کننده ی زکات بر دادن زکات از میوه تازه، توافق کنند آیا کافی است؟

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( مالک و تخمین زننده بر تقسیم میوه به صورت تر و تازه توافق کنند جایز است. اگر -

 استفاده از محصول قبل از دادن زکات

بخورد و حکم زکات مقداری  شمی تواند از محصول پرداخت،قبل از مالک بعد از واجب شدن زکات و آیا 
 که خورده چیست؟

زکات از انگور بعد از کشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم، که زکات  اگر پیش از دادن -
)حضرت  آنها واجب شده، خود و عیاالتش بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زکات مقدارى را که مصرف کرده بدهد.

 1امام(
کات آنها واجب شده، خود و عیاالتش بخورند، یا مثلًا به اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمى که ز -

 0)آیت اهلل سیستانی( فقیر به غیر عنوان زکات بدهد باید زکات مقدارى را که مصرف کرده بدهد.
 اگر قبل از دادن زکات مقدارى از انگور و خرما و جو و گندم را مصرف کند یا به دیگرى بدهد باید زکات آن را بپردازد. -

 1هلل مکارم()آیت ا

 زمان مطالبه زکات غالت

وقت اخراج زکات که مامور از طرف حاکم می تواند مطالبه کند و در صورت کوتاهی مالک ضامن است، چه 
 1زمانی است؟

د و بعد از کننزکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مى آورىجمعکسى که از طرف حاکم شرع  مأمور  -
تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزى که زکات آن واجب شده، از بین مى نگورخشک شدن خرما و ا

 (آیت اهلل مکارم ،)حضرت امام برود باید عوض آن را بدهد.
کنند و در وقت آورى زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مىکسى که از طرف حاکم شرع مأمور جمع -

تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزى که زکات آن واجب شده، از بین نگور  مىخشک شدن خرما و ا
 )آیت اهلل سیستانی( برود باید عوض آن را بدهد.

 زکات آن را مطالبه کند وظیفه چیست؟ ،ت( قبل از چیدن و درو کردن غالت)جمع کننده ی زکا اگر ساعی
و در اخراج زکات در این لحظه مورد اشکال است )بنا بر احتیاط واجب نیست اگر ساعی قبل از آن مطالبه کرد قبول  -

 7)حضرت امام(. جایز نیست شودواجب( و اگر اخراج زکات باعث فساد آن 
مطالبه کردن توسط ساعی قبل از آن جایز نیست ولی اخراج زکات قبل از آن و بعد از تعلق زکات جایز است و بر  -

 8)آیت اهلل سیستانی( آن اشکال است. اطالقر ساعی قبول واجب است ولی د
ز آن مطالبه کرد قبول واجب نیست و اگر مالک قبل از آن زکات را اخراج کرد هم دلیلی بر وجوب اگر ساعی قبل ا -

 9)آیت اهلل مکارم( قبول توسط ساعی نداریم.
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 باقی ماندن غالت زکات داده شده تا سال بعد

 تکرار می شود؟ ،مانده استالتی که چند سال باقی آیا زکات غ
ت اهلل )حضرت امام، آی .گندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد -

 0مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 ثالثه انعام -2
 جنس انعام در زکات چیست ؟ 

ش یک جنس حساب میشود و شتر عربی و غیر عربی در زکات گاو و گاومی ،زکات انعام در شتر و گاو و گوسفند است -
یک جنس است و همچنین بز و میش و شیشک )گوسفند شش ماهه یا یک ساله( در زکات با هم فرق ندارند. 

 1)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(
 انعام شروط زکات 

 شرط اول: نصاب

 شتر نصاب

 1 ، که زکات آنشتر 01 یک گوسفند است. گوسفند 1 ، که زکاتترش 01 است.یک گوسفند که زکات آن  ،شتر 1 -
 ، که زکات آنشتر 11 است. گوسفند 1 ، که زکات آنشتر 11 است. گوسفند 0 ، که زکات آنشتر 11 است. گوسفند

که  ،شتر 01  شده باشد. داخل سال سومکه یک شتر که زکات آن  ،شتر 11 .شده باشد داخل سال دوم که یک شتر 
 شده باشد. داخل سال پنجمکه یک شتر که زکات آن  ،شتر 10 شده باشد.داخل سال چهارم که یک شتر آن  زکات

داخل سال چهارم که دو شتر  ، که زکات آنشتر 90 .دنباش شده داخل سال سومکه  دو شتر  ، که زکات آنشتر 71
 1 .دنباششده 

  چگونه محاسبه می شود؟ شتر به باالتر 121 
، که زکات آن اینست که به ازای هر چهل تا چهل تا  الف( :به سه صورت میتوان تقسیم کردرا  االترب به شتر 010 -

آن اینست که به ازای هر  ، که زکات پنجاه تا پنجاه تاب(  شده باشد، بدهد.داخل سال سوم که یک شتر چهل شتر، 
دو راه به صورتی که چیزی باقی نماند و اگر یا با هر  ج( شده باشد، بدهد. داخل سال چهارمکه یک شتر پنجاه شتر، 

شتر دارد، باید براى صد تا، دو شترى که داخل سال چهارم شده و براى  001، مثلًا اگر تا بیشتر نباشد  9هم می ماند از 
 0 (آیت اهلل مکارماى که داخل سال سوم شده باشد بدهد.)حضرت امام، چهل تا یک شتر ماده

است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب در بعضی موارد هم مخیر  -
شتر دارد، باید برای صد « 001»کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثالً اگر 
ل سوّم شده، بدهد، و شتری که شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سا

شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی در زکات داده می
 1. )آیت اهلل سیستانی(است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است

 نصاب گاو

 11 1شده باشد.)حضرت امام، آیت اهلل مکارم(اخل سال دوم دکه است  یک گوساله ، که زکات آناست گاو 
آن است که گوساله  بدهد، و احتیاط واجبای که داخل سال دوّم شده باید یک گوسالهبرای زکات  گاو است، لکن 11 -
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 0)آیت اهلل سیستانی(. نر باشد
 01 آیت اهلل )حضرت امام .شدو ماده با شده باشد داخل سال سوم است کهماده  یک گوسالهکه زکات آن  است،گاو ،

 1 (سیستانی، آیت اهلل مکارم
  اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آنکه به شصت

 رود، اى که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه باالرسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله
باید سى تا سى تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سى و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستورى که گفته 

ماند از نُه تا بیشتر نباشد مثلًا اگر شده بدهد، ولى باید طورى حساب کند که چیزى باقى نماند، یا اگر چیزى باقى مى
تا و براى چهل تاى آن زکاتِ تاى آن زکات سىساب کند و براى سىهفتاد گاو دارد، باید به حساب سى و چهل ح

ماند .)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب کند، ده تا زکات نداده مى
 1 اهلل سیستانی(

 نصاب گوسفند

 01 0کارم، آیت اهلل سیستانی()حضرت امام، آیت اهلل م است. یک گوسفند است که زکات آن گوسفند 
 010  1 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( است. گوسفند 1است که  زکات آن گوسفند 
 110 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(  است. گوسفند 1 که زکات آن است گوسفند 
 110  7)حضرت امام( است.گوسفند  0گوسفند است که زکات آن بنا بر احتیاط واجب 
 سیستانی( اهلل آیت مکارم، اهلل گوسفند است. )آیت 0گوسفند  110زکات  -
 .چهارصد و باالتر از آن است، که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و براى هر صد تاى آنها یک گوسفند بدهد 

 8)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 احکام نصاب انعام

 به حد نصاب مشترک الرسیدن امو
 زکات انعام مشترک بین چند نفر چگونه محاسبه می شود؟

هر یک به مقدار نصاب باشد هر کدام از آن ها باید زکات نصیب خود را بدهد و هرگاه سهم  سهمدر مال مشترک اگر  -
م به قدر نصاب بعض آنها به قدر نصاب باشد به خالف دیگری بر صاحب نصاب تنها واجب است و اگر سهم هیچ کدا

)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل  نباشد و لکن مجموع به حد نصاب باشد زکات بر هیچکدام واجب نیست.
 9سیستانی(

  متفرقه اموال نصاب محاسبه

 اموال متفرقه چگونه است ؟ محاسبه  نصاب
داشته باشد که مجموعا به نصاب می  )مثال در چند جا گاو و یا شتر و یا گوسفند باشد داشتههرگاه کسی جنس زکوی  -

مالحظه مجموع آنها بنماید و به قدر نصاب برسد زکات آنها  لکن متفرق و از یکدیگر دور افتاده باشند اگر رسند( 
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 0)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(واجب است .

 زکات  بین دو  نصاب

 آیا زکات  بین دو  نصاب واجب است؟
ن دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به زکات ما بی -

، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و نرسیدهنصاب دوم که صدو بیست و یک است 
 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( .همچنین است در نصاب های بعد

 بقاء نصاب در سالهای  دیگر

 زکات مالی که برای سال های بعد هم باقی مانده است ، دو مرتبه واجب است؟ پرداخت آیا
کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد تا وقتی که شماره آنها از  -

و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند زکات بر او  نصاب کمتر نشده است همه ساله باید زکات را بدهد
واجب نیست مثال کسی که چهل گوسفند دارد اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از 

او واجب چهل کم نشده همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی که به چهل نرسیده زکات بر 
 نیست .

اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگری عوض کند زکات بر او واجب نیست ولی اگر آن حیوانات را 
با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند مثال چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است 

 3مکارم(ت اهلل سیستانی، آیت اهلل حضرت امام، آی). که زکات آن را بپردازد

 معاوضه کردن نصاب به مثل خودش
اگر نزد کسی برای مثال نصاب گوسفندی باشد و نصف سال بر آن بگذرد و آن نصاب را به نصفش معاوضه 

 نماید و نصف سال هم بر آن بگذرد آیا در آن زکات واجب است ؟
شترى را که دارد با چیز دیگر عوض کند ، یا نصابى را که دارد با اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و  -

مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید ، مثال چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد ، زکات بر او واجب 
 0)حضرت امام(. نیست

، یا نصابى را که دارد با کند را که دارد با چیز دیگر عوض ، گاو و گوسفند و شترىاگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم -
اگر این کار به قصد  مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید ، مثال چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد ،

که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند؛ مثلًا هر دو  فرار از زکات نباشد؛ و امّا اگر به این قصد باشد، در صورتى
 1)آیت اهلل سیستانی( د احتیاط الزم آن است که زکات آن را بدهد.گوسفند شیرده باشن

اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض کند زکات بر او واجب نیست، ولى اگر آن حیوانات را با  -
اجب آن است گاو و گوسفند و شتر دیگرى عوض کند، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد احتیاط و

 1 )آیت اهلل مکارم( .که زکات آن را بپردازد

 چر باشدبیابانشرط دوم: 

 ؟واجب است شزکات از مال شخصی داده شود ، آیا شاگر انعام در بخشی از سال علف
در زکات داشتن انعام شرط است که تمام سال از علف بیابان بچرد پس اگر مقداری از سال علف را خود مالک بدهد  -
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و یا تعدادی کمی از بلی خوردن یک روز یا دو روز خارج شود زکات ندارد،  فا از عنوان سائمه بودن )بیابانچر(که عر
  0)حضرت امام( نمی رساند و زکات واجب است. به وجوب رفه ضرریفمتروزها به صورت 

مه بودن ضرر نمی رساند اگر حیوان ولو در مقداری از سال معلوفه باشد، زکات واجب نیست بله علف کم به صدق سائ -
 1)آیت اهلل سیستانی( و صدق عرفی مالک است.

احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بیابان بخورد یا  -
 1)آیت اهلل مکارم(. علف دستى به آن بدهد و یا گاهى از این و گاه از آن

 ط است که حتما از علوفه مالک باشد؟آُیا در سائمه بودن شر
فرقی در سقوط زکات نیست به اینکه خود حیوان علف مالک را بخورد و یا مالک علوفه بدهد و یا دیگری از مال  -

ختیار ا با خودش یا مال مالک علوفه بدهد و فرقی ندارد که با اجازه مالک باشد یا بدون اجازه و فرقی ندارد که مالک
در همه این موارد سائمه  علوفه بدهد  بسبب عارضى از برف یا باران یا ترس ظالم وامثال آنبور شده علوفه داده و مج

ها بریزد یا آنکه آنها را در علف زار مملوک رها  نزد آن علف را بچنید و فرقی ندارد که نیست و زکات ندارد. همچنین
 0)حضرت امام(  .دکن

لک باشد و یا با اضطرار  باشد و یا اینکه از مال مالک باشد و یا غیر مالک باشد فرقی ندارد که علوفه دادن با اختیار ما -
 1با اجازه او باشد و یا بدون اجازه باشد در تمام موارد علف مانع وجوب زکات نمی شود.)آیت اهلل سیستانی(

 علف دادن انعام از روی ناچاری

از غیر مال مالک یا به چریدن در زراعت ملکی یا ناچاری و یا اضطرار یا  علف دادن انعام به خاطر آیا با
راتع مباح وجوب زکات ساقط می اجاره کردن چراگاه یا به واسطه مالیات قرار دادن ظالم بر چریدن در م

 ؟شود
هر گاه بیابان را که علف خود رو داشته باشد بخرد یا اجاره کند براى آنکه حیوانات درآن چرا نمایند زکات دارد و  -

 1)حضرت امام( . ای زمین مباح براى چرانیدن آنهااست دادن باج برهمچنین 
اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل  -

 7اهلل سیستانی()آیت . است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد
اگر براى این حیوانات چراگاهى که کسى نکاشته بخرد یا اجاره کند، یا براى چراندن در آن متحمّل مخارجى شود باید  -

 8)آیت اهلل مکارم( زکات را بدهد، البتّه هزینه ها از آن کسر می شود.
 در تمام سال بیکار باشند :شرط سوم

 انعام وسیله کار

 واجب است ؟ هستنده وسیله کار زکات بر انعامی ک آیا
بارکشى یا اب ه ب د ودر تمام سال بیکار باش خیر واجب نیست و توضیح آن است که بر حیوانی زکات واجب است که -

بلی به مجرد کار کردن یک روز یا دور روز در سال از صدق  نحو آنها مشغول نباشند ردن زمین وکشى یا شیار ک
 9(ام)حضرت ام. نمیشودبیکارى خارج 
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در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا  -
زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، اگر عرفاً صدق کند که بیکارند، باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند شخم

 0)آیت اهلل سیستانی( .آنها را داد نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات
 کرده کار اى سال روزهاى پراکنده طول تمام در اگراما  ،دنباش بیکار حیوانات این که است الزمخیر واجب نیست، و  -

 1)آیت اهلل مکارم( .است واجب آن زکات نشود محسوب کارگر حیوان که بطورى
 گذشتن یک سال :شرط چهارم

 ؟دوازدهم شروع میشود یا قبل از آنمام شدن ماه آیا حساب سال دوم بعد از ت
پس با داخل شدن  بود باید زکات آن را بدهدو طال و نقره بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر  -

ماه  ماه دوازدهم زکات واجب و مستقر می شود پس اگر بعضی از شرایط در ماه دوازدهم از بین برود اشکالی ندارد و
 1امام(حضرت ). دوازدهم از سال اول محسوب می شود و ابتدای سال دوم بعد از تمام شدن ماه دوازدهم است

شود،  ، اگر چه اول ماه دوازدهم زکات بر او واجب مىند و شتر و طالو نقره باشداگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسف -
 0)آیت اهلل سیستانی(. حساب کندولى اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم 

قر می شود اشکال دارد )بنا بر احتیاط واجب( زکات واجب تاینکه با داخل شدن ماه دوازدهم زکات واجب می شود و مس -
 1نیست هر چند چون اصحاب به آن اعتقاد دارند رعایت احتیاط خوب است.)آیت اهلل مکارم(

 به وجود آمدن ملک جدیدی در بین سال

 زکات واجب است ؟  حیوان آن برسال یا بعد از آن حاصل شود آیا جدیدی در بین  مالمالک  اگر برای
یا به خریدن یا به ارث، یا به نحو آنها  ای را به زائیدنتازه حیوانات  ،عالوه بر آن که مالک نصاب حیوانات مزبوره باشد و کسی

در صورتیکه به  ،ابتداء سال اینده آن باشد گذشته و ،مالک بوده پس هر گاه وقتی مالک شود که سال حیواناتى کهشود نیز مالک 
از  مبدء سال مجموع است و هر گاه در اثناء سال قدیمى ها مقدارى ،وقت بال اشکال همانآن نصاب دیگرى حاصل شود 

ست که بآن تکمیل ریآنچه تازه مالک شده نه بقدر نصاب مستقل است ونه بقد -0 یا سه صورت دارد: ، مالک شود حیوانات را
 .تکمیل نصاب میشود ،نصاب آنه ب -1 یا، بقدر نصاب مستقل است -1یا ، نصاب دیگر شود

 :اول صورتدر  
ج شتر مالک بوده ودر اثناء مثل آنکه پن ه،دبوى را مالک زیادآن  ،آن است که از اول مثل)نیست  واجب زکوة تازه بر او -

)حضرت  (.چهل گوسفند دیگر مالک شود ،در اثناء سال گوسفند داشت و چهلچهار شتر دیگر مالک شود یا آنکه  ل،سا
 1امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 :دوم در صورت
بعد از  مثل آنکه پنج شتر داشت و)است  جداگانه ایقدیمى ضمیمه کند بلکه براى هر کدام سال ه نباید ملک تازه را ب -

ید بعد از تمام شدن سال پنج شتر اول یک گوسفند زکوة آن را بدهد وشش شش ماه پنج شتر دیگر مالک شود که با
در سالهاى  نظایر آن و چنین در اشباه ومه ماه بعد از آن که سال تازه ها تمام میشود یک گوسفند زکات آنرا بدهد و

 7(آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی، .)حضرت امام (اینده
 :مسو صورتدر 

                                                           
 0911نی، مسالهرساله آیت اهلل سیستا 0

 0111رساله آیت اهلل مکارم، مساله  1

 ، کتاب الزکاة، زکاة االنعام الثالثه، الشرط الرابع1عروة الوثقی، جتحریر الوسیله، شرط دوم از شروط زکات انعام،  1

 0871رساله آیت اهلل  سیستانی  مساله 0

 الرابع، کتاب الزکاة، زکاة االنعام الثالثه، الشرط 1عروة الوثقی، ج 1

 01، کتاب الزکاة، زکاة االنعام، مساله 1، العروة الوثقی، ج0018، مساله 0،  منهاج الصالحین، ج1، کتاب الزکاة، زکات االنعام، القول فی الحول، مساله111ص 0تحریر ج 1

 01، کتاب الزکاة، زکاة االنعام، مساله 1، العروة الوثقی، ج0018ه ، مسال0،  منهاج الصالحین، ج1، کتاب الزکاة، زکات االنعام، القول فی الحول، مساله111ص 0تحریر ج 7
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که تازه ها معفو است مثل آنه تتمه سال اول نسبت ب شدن سال قدیمى براى مجموع سال قرار دهد وباید بعد از تمام  -
دو  چهل و در اثناء سال یازده گاو دیگر مالک شود ومثل آنکه هشتاد گوسفند داشت و سى گاو داشته ودر اثناء سال

  0ت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم()حضرت امام، آی .گوسفند مالک شود
 بتدای سال بچه شتر و گاو و گوسفندا

 ؟سفند از زمان تولدشان حساب میشودسال بچه های شتر و گاو و گو یآیا ابتدا
می شود اگر تحقق نصاب به که با آن نصاب حاصل  آخرین بچه ایسال برای بچه ها از زمان حاصل شدن  یابتدا -

، گرفته می شود ی که با چریدن حاصل می شودصورت متفرق از هم باشد و مبدا سال برای بچه زمانی که از شیر
 1)حضرت امام(. است )آخرین بچه( لوفه هم باشد مبدا سال هماننیست حتی در جایی که مادرشان مع

اگرچه مادرش سائمه  حساب می شود،  سال هنگام والدت است و مدت شیر خوردن آنها ازاز  برای بچه ها ابتدا سال -
 1سیستانی(آیت اهلل ). نباشد

 زکات انعام خاصحکام ا
 از بین رفتن بعضی از شرائط زکات قبل از ماه دوازدهم

 اگر بعض شرائط زکات قبل از تمام شدن ماه دوازدهم از بین برود آیا زکات واجب است ؟
 0)حضرت امام( .زکات واجب نیست -
 اول نصاب از آنها تعداد یا بفروشد را آنها اینکه مثل شوند خارج فرد ملکِ از مذکور چهارپایان ماه، یازده بین در اگر -

 و یازدهم ماه شدن تمام از بعد شرایط، از بعضی رفتن بین از امّا نیست؛ واجب او بر زکات شود، کمتر حیوان آن زکات
. شود پرداخت است واجب و است گرفته تعلّق مذکور حیوانات به زکات  و ندارد اثری دوازدهم، ماه به ورود از پس

 1انی()آیت اهلل سیست
 1)آیت اهلل مکارم( .زکات واجب است -

 حیوان و به هم خوردن نصابتلف شدن 

 ، آیا زکات واجب است؟ ز گذشت سال یا قبل از آن تلف شوداگر چیزی از نصاب یا از خارج نصاب بعد ا
شد، ضامن بعد آن چیزى از نصاب تلف شود و تلف بدون تفریط مالک با اگر بر نصاب یک سال با تمام شرایط بگذرد و -

نیست ولی اگر با تفریط از جانب مالک تلف شود ضامن نیست ولو اینکه تلف به سبب تاخیر در دادن زکات با توانایی از 
مقدار نصاب باقی ماند از زکوة نیز به همان  بعض آن تلف شد و دادن زکات باشد. بلى اگر زیاده از نصاب داشت و
که از زکات چیزی کم نشود وآنچه تلف شده تماما از اموال خودش نسبت کم می شود ولی احتیاط مستحب اینست 

 7باشد. )حضرت امام(
بعد آن چیزى از نصاب تلف شود و تلف بدون تفریط مالک باشد، نسبت  اگر بر نصاب یک سال با تمام شرایط بگذرد و -

که تلف به سبب تاخیر در به سهم فقرا ضامن نیست ولی اگر با تفریط از جانب مالک تلف شود ضامن نیست ولو این
دادن زکات با توانایی از دادن زکات باشد. بلى اگر زیاده از نصاب داشت آن مقداری که زاید بر نصاب است تا زمانی که 

 8به نصاب دیگر نرسیده است بخشیده است. )آیت اهلل مکارم(

                                                           

 01، کتاب الزکاة، زکاة االنعام، مساله 1، العروة الوثقی، ج0018، مساله 0،  منهاج الصالحین، ج1، کتاب الزکاة، زکات االنعام، القول فی الحول، مساله111ص 0تحریر ج 0

 1فی زکاة االنعام الثالثه، مساله، کتاب الزکاة، فصل 0تحریرالوسیله، ج 1

 0019، مساله  118ص 0منهاج  الصالحین، آیت اهلل سیستانی ج 1
 0811، مساله 1رساله مراجع، ج 0

  .1111جامع، توضیح المسایل  1
 0187رساله آیت اهلل مکارم، مساله  1

 .01م ، 1جالوثقی، عروه  7
 01، کتاب الزکاة، زکاة االنعام، م1عروة الوثقی، ج 8
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 پرداخت زکات از اموال دیگر

 آیا باید زکات را از خود انعام داد؟
ت زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگرى بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافى الزم نیس  -

 .اشکال است که براى فقرا بهتر باشد اگر چه الزم نیستاست ولى اگر بخواهد جنس دیگر بدهد، در صورتى بى
 0)حضرت امام(

وسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی الزم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گ -
 1)آیت اهلل سیستانی( .است

 جاى به تواند الزم نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگرى بدهد جایز است و همچنین مى -
 احتیاط صورت این در باشد ترمفید مستحق براى حیوان خود دادن که پول آنها را بدهد، مگر آن شتر و گاو و گوسفند

 1)آیت اهلل مکارم( .بدهد را آن خود که است آن
د گوسفندانی باشد که متعلق زکاتن )نر یا ماده( آیا الزم است که گوسفندی که بابت زکات می دهد همجنس

 ؟و یا قیمتش از همه باالتر باشد
وسفند ماده ای را زکات بدهد و همچنین بر عکس، اگر تمام گوسفندانی که به نصاب رسیده اند نر باشند، می تواند گ -

اگر تمام گوسفندانی که به نصاب رسیده اند ماده باشند، می تواند گوسفند نری را زکات بدهد، همانطور که اگر همه 
گوسفندانی که به نصاب رسیده اند اگر میش باشند می تواند بز را به عنوان زکات بدهد و یا اگر تمام گوسفندان بز 

شند می تواند میش را به عنوان زکات بدهد، هر چند که اختالف قیمت هم داشته باشند، همچنین اگر میش و بز با
 .از هر صنفی که بخواهد زکات بدهد اختالف داشته باشند و گوسفندان متعلق زکات هم از هر دو نوع باشند می تواند

 0آیت اهلل مکارم( آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام،
 معیوب مریض وحیوان زکات از پرداخت 

 آیا  پرداخت مریض و معیوب و پیر به عنوان زکات جایز است؟
ولى اگر همه  تواند زکات را از خود آنها بدهداگر گاو و گوسفند و شترى که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، مى -

بلکه اگر بعضى از آنها سالم و  ، یا پیر بدهدتواند زکات آنها را مریض، یا معیوبعیب و جوان باشند نمىسالم و بى
عیب و مقدارى پیر و مقدارى جوان باشند، احتیاط واجب آن است که اى معیوب و دستة دیگر بىبعضى مریض و دسته

 1یستانی، آیت اهلل مکارم()حضرت امام، آیت اهلل س عیب و جوان بدهد.براى زکات آنها سالم و بى

 ننقدی  -3
 نصاب

 ؟چه مقدار است نصاب طال
 :طال دو نصاب دارد

نخود( است، پس وقتى طال به بیست مثقال  111نخود )جمعا   08آن بیست مثقال شرعى است که هر مثقال آن   -0
شرعى که پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را 

، آیت اهلل مکارم، ابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.)حضرت امامشود از بکه نُه نخود مى
 1( آیت اهلل سیستانی

                                                           
 0901، مساله 1رساله مراجع، ج 0

 0918رساله آیت اهلل سیستانی، مساله 1

 0119رساله آیت اهلل مکارم، مساله  1

 .0010الصالحین، م، منهاج  110ص  0، تحریر ج 7عروة الوثقی، کتاب الزکاة، زکاة االنعام الثالثه، مساله 0

 0119، رساله آیت اهلل مکارم، مساله 0917اله، رساله آیت اهلل سیستانی، مس 0911، م 1رساله مراجع، ج 1

 0891، مسأله 1توضیح المسائل مراجع ج 1
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گرم و  9/01و بنا بر قول برخى از محقّقان تقریباً  (گرم 8/01تقریباً)مثقال معمولى   1چهار دینار است که بنا بر مشهور   -1
  10باشد و اگر چهار دینار به بیست دینار طال افزوده شود باید زکات تمام  مى گرم  8/07بنا بر قول برخى دیگر تقریباً 

دینار را بدهد، و زیادى آن زکات   11بدهد، و اگر کمتر از چهار دینار افزوده شود، فقط باید زکات   001دینار را از قرار 
اید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر افزوده ندارد، همچنین است هر چه باال رود، یعنى اگر چهار دینار افزوده شود، ب

 0 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( .شود مقدار افزوده شده زکات ندارد
 نصاب نقره چه مقدار است ؟

 نقره دو نصاب دارد: 
گفته شد داشته باشد  مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که 011مثقال معمولى است که اگر نقره به  011نصاب اوّل آن  -0

نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب  01مثقال و  1انسان باید چهل یک آن را که 
 1نیست.)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

مثقال را به طورى  011ام مثقال اضافه شود، باید زکات تم 011مثقال به  10مثقال است یعنى اگر  10نصاب دوم آن  -1
مثقال آن را بدهد و زیادى آن زکات ندارد و  011مثقال اضافه شود، فقط باید زکات  10که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 
شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود  مثقال اضافه 10( یعنى اگر 0همچنین است هر چه باال رود )

بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طال و نقره دارد  (1)مثقال است زکات ندارد  10شده و کمتر از  مقدارى که اضافه
مثقال نقره دارد،  001بدهد، زکاتى را که بر او واجب بوده داده و گاهى هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا کسى که 

مثقال آن داده که واجب  1بوده داده و مقدارى هم براى  مثقال آن را که واجب 011اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 
 1)حضرت امام(. نبوده است

مثقال را « 011»مثقال اضافه شود، باید زکات تمام « 011»مثقال به « 10»مثقال است، یعنی اگر « 10»نصاب دوّم:  -
مثقال آن را بدهد، و زیادی « 011»مثقال اضافه شود، فقط باید زکات « 10»طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از به

مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر « 10»آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه باال رود، یعنی اگر 
مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ « 10»کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از 

 0)آیت اهلل سیستانی(.ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند نصاب رسیده است
را بدهد و هرگاه  مثقال 011اضافه شود باید زکات تمام  مثقال011به  مثقال 10است، یعنى اگر  مثقال10نصاب دوم  -

واجب است و زیادى زکات ندارد، همچنین هر قدر باال رود، ولى  مثقال 011اضافه شود فقط زکات  مثقال10کمتر از 
براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طال و نقره که دارد بدهد زکاتى را که بر او واجب بوده داده، گاهى 

 1)آیت اهلل مکارم(.هم بیشتر از مقدار واجب داده است
 :ضابطه کلی

در زکات طال و نقره اگر به ازاء هر چهل عدد یک قسمت آن را زکات بدهد به وظیفه واجب عمل کرده است و گاهی مواقع هم 
)اگر دو و نیم  آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی و )حضرت امام،  بیشتر داده و خیر بیشتری نصیب شخص زکات دهنده می شود.

 1(درصد را بدهد کافی است(
 کات طال و نقره شرط وجوب ز

 7آیا طال و نقره باید مسکوکه و مورد معامله در بازار باشد تا زکات به آن تعلق بگیرد؟

                                                           
 0891، مسأله 1توضیح المسائل مراجع ج 0

 0897، مساله 1رساله مراجع، ج 1
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 0901رساله آیت اهلل سیستانی، مساله  0
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شود که آن را سکه زده باشند و معاملة با آن رواج باشد و اگر سکة آن از بین هم زکات طال و نقره در صورتى واجب مى -
 0 هلل مکارم، آیت اهلل سیستانی()حضرت امام، آیت ا رفته باشد باید زکات آن را بدهند.

 2آیا در وجوب زکات نقدین مالکیت یکسال مطرح است؟
ماه مالک نصاب باشد و اگر در این بین کمتر شود زکات واجب نیست.  00شرط وجوب زکات ان است که حداقل  -

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(
شود احتیاط آن است که زکات ان را بدهد. )آیت اهلل  باید یک سال تمام مالک نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم -

 مکارم(
 اگر کسی طال و نقره به حد نصاب داشته باشد آیا باید همه ساله زکات بدهد؟

 1اگر سایر شرایط موجود باشد همه ساله باید بپردازد. )حضرت امام آیت اهلل سیستانی و مکارم( -
 4زینت از آن استفاده می کنند زکات واجب است ؟طال و نقره ی سکه داری که زن ها برای  در آیا

 :معامله با آن رایج استالف( 
 1مکارم ( آیت اهللامام خامنه ای، )حضرت امام ،  .زکات واجب نیست -
 1سیستانی()آیت اهلل  .تیاط دادن زکات آن واجب استبنا بر اح -

 :رایج نیستمعامله با آن ب( 
 7 (مکارم، آیت اهلل سیستانیحضرت امام، آیت اهلل ) .زکات واجب نیست -

 حکم زکات پول غیر از طال و نقره :

 در زمان حاضر که پول طال و نقره رایج نیست ، آیا به دیگر پول ها زکات تعلق می گیرد؟
)آیت اهلل  زکات آن را بپردازند. احتیاط مستحب آن است اگر در سایر پول ها مثل اسکناس ، شرایط زکات جمع شود ، -

 8مکارم(

 که بهار آزادىس

 شود؟آیا سکه بهار آزادى زکات دارد یا غیر رایج محسوب مى 
 9(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم امام خامنه ایحضرت امام ره، )زکات ندارد.  -

 مال التجارة -4
 حکم زکات مال التجارة
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 آیا خارج کردن زکات مال التجاره واجب است یا مستحب؟
 0(مکارم اهلل آیت ،امام خامنه ای ،)حضرت امام اره مستحب است.خارج کردن زکات مال التج -
 بودن دارا صورت در نمایند، تجارت و کسب آن، طریق از دارند قصد و دارند کسب سرمایه و التجاره مال که کسانی -

 سرمایه و رهالتجا مال زکات باید واجب، احتیاط بنابر آمد، خواهد که اختصاصی شرایط و شد ذکر قبال که عمومی شرایط
 1)آیت اهلل سیستانی( .باشدمی( درصد ونیم دو) چهلم یک آن مقدار که بپردازند را خویش کسب

 زکات مال التجارةشرایط 
 شرایط خارج کردن زکات از اصل سرمایه کدام است؟

 شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد. 
 ره را به عقد معاوضی مالک شده باشد. شرط سوم: فرد، مال التجا

 .رسدشرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب ب
 شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد. 

 شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد
 ش باشد.، قابل فرو1شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل آن یا بیشتر

 0)آیت اهلل سیستانی( شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد.
 اگر مالک مال التجاره بچه نابالغ و یا دیوانه باشد تکلیف چیست؟

ا عاقل گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یاشد، به آن زکات تعلّق نمیب 1تجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانهچنانچه مالک مال ال -
، سالِ مربوط به زکات آغاز شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان

 1)آیت اهلل سیستانی(ود. شمی
 ؟ زکات دارد آیا اگر مال التجاره هبه یا ارث باشد

جانی و یا ارثا باشد، بنا بر احتیاط واجب زکاتش فرقی ندارد که انتقال به مالک با عقد معاوضه باشد و یا با هبه و صلح م -
 7)حضرت امام( مستحب است.

ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن  -
خشیده شده یا به او ارث ای که به فرد بیا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره

 8)آیت اهلل سیستانی( .شودرسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی
ثبوت استحباب زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه  -

ت از حین االنتقال مالک شده باشد و این حکم شامل مال مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند به عنوان تجار
 شود.ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمیالتجاره

 9)آیت اهلل مکارم(
 وجوب زکات در مال التجارة نصاب

 نصاب مال التجاره چقدر است؟
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، آیت اهلل )حضرت امام، آیت اهلل مکارم .قبلی گذشت باشد که در مسائلند نصاب طال و نقره مینصاب مال التجاره همان -
 0(سیستانی

 زکات مال التجارةمقدار 

 مقدار زکات در مال التجاره چه میزان است؟
 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( زکات مال التجارة یک چهلم می باشد. -

 التجارة مال زکات زمان وجوب
 چه زمانی زکات به مال التجاره تعلق می گیرد؟

در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است  -
شدن ل گذشته بیان شد، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری ائمسدر ال گذشته باشد و همان طور که بر آن م

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( .باشددوازده ماه کامل قمری می
 احکام خاص زکات مال التجاره

 انصراف از تجارت در بین سال

 بین سال از تجارت منصرف شود، آیا زکات دارد؟تاجر در اگر 
 در مؤونه نماید، زکات مستحب نیست. التجاره رااگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثالً قصد صرف مال -

 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم(
)آیت  .التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیستاگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثالً قصد صرف مال -

 1اهلل سیستانی(

 افت قیمت مال التجاره

 رزش آن کم شود، آیا زکات دارد؟اگر مال التجاره در قسمتی از سال خریدار نداشته و لذا ا
 1اگر راس المال او اول سال صد دینار باشد و بین سال کم شود )ولو حبه من قیراط( زکات ساقط می شود.)حضرت امام( -
التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات اگر مال  -

بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین  مال التجاره را
 7)آیت اهلل سیستانی(.سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد

به من قیراط( زکات ساقط می شود ولی این اگر راس المال او اول سال صد دینار باشد و بین سال کم شود )ولو ح -
 8اطالق بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.)آیت اهلل مکارم(

 در مال التجاره برای مدتیتصرف حکم عدم تمکن 

 اگر مالک مال التجاره برای مدتی نتواند در مالش تصرف کند، آیا زکات دارد؟
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باشد در صورتی که دو سال یا سه سال بر آن بگذرد، بعد از مالی که غایب یا زیر زمین باشد ومتمکن از تصرف در آن ن -
 0تمکن از تصرف، اگر یک سال بگذرد، زکات آن بنا بر احتیاط واجب مستحب است.)حضرت امام(

التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا اگر مالک مال -
 1)آیت اهلل سیستانی( .باشد، آن مال زکات نداردم شدهغصب شده یا گ

مالی که غایب یا زیر زمین باشد ومتمکن از تصرف در آن نباشد در صورتی که دو سال یا سه سال بر آن بگذرد، بعد از  -
 1تمکن از تصرف، اگر یک سال بگذرد، زکات آن مستحب است.)آیت اهلل مکارم(

 زکوی بودن مال التجارة

 لتجاره کسی از چیزهایی باشد که به آن زکات تعلق می گیرد چه چیزی بر او واجب است؟اگر مال ا
... پس هر گاه  به قدر نصاب باشد مثل چهل گوسفند یا سى گاو یا بیست دینار و هر گاه سرمایه او از جنس زکوى و -

مال التجاره ساقط مى شود و زکات  دو در آن جمع باشد زکات واجب را باید بدهد و شرایط زکات واجب و مستحب هر
اگر شرائط زکات تجارت تنها موجود باشد  هر گاه شرائط زکات واجب تنها موجود باشد باید زکات واجبش را بدهد و

 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( زکات آن مستحب است.

 زکات مال المضاربه

 آیا زکات در سود مال مضاربه واجب است؟
و  د نصاب رسیده و بر صاحب مال استدی حاصل شود زکات سرمایه زمانی است که به حهر گاه در مال المضاربه سو -

مقدار سهم او از سود به راس المال ضمیمه می شود زکات در صورتی که به نصاب رسیده باشد وسال بر آن گذشته 
مگر آن که با ، زکاتی واجب نیست ه بعید است و در حصه عامل از سودمستحب است و گذشتن سال بر اصل سرمای

اجتماع شرایط به نصاب برسد ولی جایز نیست که زکات آن را از عین مال بدهد مگر به اذن مالک یا بعد از قسمت 
 1کردن آن مال. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

 بدهی  برزکات تقدم 

 آیا پرداخت زکات واجب و زکات مال التجاره بر پرداخت بدهی مقدم است؟
فرقی ندارد که بدهی را مطالبه کرده باشد و یا  ال باقی باشد دادن زکات مقدم است: اگر عین ماجبدر بدهی و زکات و -

 مال زکات و بدهی در ، ولیمطالبه نکرده باشد و اگر از بین رفته باشد حال زکات مانند سایر بدهی های بدهکار است
 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .است مستحب التجارة مال زکات پرداخت و است مقدم بدهی پرداخت: التجاره

 تجارت با اموال نابالغ و پرداخت زکات

 اگر ولیِِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلِّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، تجارت کند،
 حکم زکات این اموال چیست؟

 7آیت اهلل مکارم(ة مجنون را بپردازد. )حضرت امام، التجار مال زکات است مستحببر ولی  -

                                                           
 ، السادس7، کتاب الزکاة، فصل فیما یستحب فیه الزکاة، مساله1عروة الوثقی، جلد 0

 1180رساله جامع، مساله 1

 ، السادس7، کتاب الزکاة، فصل فیما یستحب فیه الزکاة، مساله1عروة الوثقی، جلد 1

 0، فصل فیما یستحب فیه الزکاة، مساله1عروه الوثقی، جلد 0

 1اة، مساله، فصل فیما یستحب فیه الزک1عروه الوثقی، جلد 1

 0، فصل فیما یستحب فیه الزکاة، مساله1عروه الوثقی، جلد 1

 .1. العروه الوثقی، کتاب الزکات، فصل فی شرایط وجوب الزکات، م 7



 
36 

 

)آیت اهلل  .مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید -
 0سیستانی(

 مواردی که پرداخت زکات مستحب است
 2آیا در باقی حبوبات نیز زکات دادن وارد شده است؟

زهایی که از زمین می روید حتی اشنون مستحب است ، اما در سبزیجات پرداخت زکات در میوه ها و غیر میوه ها از چی -
و بادمجان و خربزه و امثال آن مستحب نیست و استحباب زکات در مثل نخود و لوبیا و سایر حبوبات خالی از و خیار 

اشکال نیست و همچنین استحبابش در مال التجاره و اسب و قاطر ماده مشکل است ولی در اسب و قاطر و االغهای نر 
 مستحب نیست. )حضرت امام ره(

زن و کیل می شود پرداخت زکات آن مستحب است غیر از سبزیجات و میوه جات. هر آنچه که از زمین می روید و و -
 )آیت اهلل مکارم(

روید، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، های خوراکی که از زمین میحبوبات و دانه -
باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، ستحب میلوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها م

)آیت اهلل  .باشداسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی
 سیستانی(
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 زکاتوجوب و پرداخت ی معمواحکام  فصل سوم:
 نیت در زکات

 قصد قربت
 ت؟ت زکات قصد قربت واجب اسآیا در پرداخ

هد دانسان باید زکات را به قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیّت معین کند که آنچه را مى -
 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .زکات مال است، یا زکات فطره

)آیت  .شگاه خداوند متعال و با اخالص بپردازدانسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پی -
 1اهلل سیستانی(

 پرداخت زکات بدون قصد قربت

 1اگر مالک یا وکیلش زکات را بدون قصد قربت پرداخت کنند آیا اعاده واجب است؟
ت زکات اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که مال از بین برود، خود مالک نیّ -

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .کند، زکات حساب می شود
 0)آیت اهلل سیستانی( اگر بدون قصد قربت بپردازد، هر چند  گناه کرده است ولی کفایت می کند. -

 آیا زکات را باید آشکارا یا مخفیانه پرداخت نمود؟
  1م، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی()حضرت اما بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبى را، مخفى بدهند. -

 تعیین نوع زکات درنیت
 کدام نوع مال است الزم است؟ آیا تعیین این که این زکاتِ

ولی اگر مثالً زکات گندم و جو بر او  که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره کند معیّن انسان باید در نیّت  -
1، آیت اهلل مکارم(امام حضرت) .جو زکات یا است گندم زکات دهد می که را یزیچ کند معیّن واجب باشد، الزم نیست

  
بلکه اگر مثالً زکات گندم و جو بر او   که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره کند معیّن انسان باید در نیّت -

 اهلل آیت) .جو زکات یا است گندم اتزک که کند معیّن واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید
  7(سیستانی

 وجوب چندین زکات و عدم نیت هیچکدام
 تکلیفش چیست؟ شده است و نیت هیچکدام را نکرده،اگر زکات چند چیز بر او واجب 

 :چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد الف:
و زکات پانزده مثقال طال بر او واجب است، اگر زکات همان جنس حساب می شود پس کسی که زکات چهل گوسفند  -

مثالً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود )حضرت امام، آیت 
 8 اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 :همجنس هیچ کدام آنها نباشد اگرمقداری که داده است، ب: 
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پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طال بر او واجب است، اگر  ودبه همه آنها قسمت می ش  -
 0 مقداری نقره بدهد، به زکاتی که برای گوسفند و طال بدهکار است تقسیم می شود .)حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

نکند، اگر مقداری پول نقره  کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را -
یا اسکناس بدهد که همجنس هیچکدام آنها نیست، بعضی گفته اند به همه آنها قسمت می شود، ولی این خالی از 

 1 اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچکدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.)آیت اهلل سیستانی(

 جبپرداخت زکات توسط دیگری و کفایت از وا
 3بپردازد؟ را او زکات پدر، اجازه بدون تواند مى او فرزند آیا نباشد؛ زکات اهل پدری اگر

 . )آیت اهلل مکارم(دهد انجام را کار این تواند مى شرع حاکم اجازه با -

 پرداخت زکات توسط معتقد به وجوب و کشف عدم وجوب
ه بدهد، سپس معلوم شود واجب نبود فقیر و آن را به باشد که زکات بر او واجب شده استمعتقد مکلف اگر 

 ؟داده چیست  یا شک در واجب بودن زکات کند حکم آنچه که
اگر به اعتقاد آنکه زکوة بر او واجب است زکات را به فقیری بدهد و بعدا ظاهر شود که زکات بر او واجب نبوده می تواند  -

شخصی از روی احتیاط زکات مالی را پرداخت کرده و همچنین اگر را پس بگیرد  آنتا زمانی که عین آن باقى است 
)حضرت . است در صورت بقاء عین می تواند پس بگیرد بله اگر در فرض اخیر قصد صدقه کند نمی تواند پس بگیرد

 0(امام
اند اگر به اعتقاد آنکه زکوة بر او واجب است زکات را به فقیری بدهد و بعدا ظاهر شود که زکات بر او واجب نبوده می تو -

این حکم در جایی اگر عین تلف شده باشد بدل آن را پس بگیرد،  تا زمانی که عین آن باقى است زکات را پس بگیرد  و
 1)آیت اهلل سیستانی( فقیر عالم به حال بوده است و گرنه پس گرفتن جایز نیست. است که

 تواند می نبوده واجب او بر زکات که شود ظاهر بعدا و بدهد فقیری به را زکات است واجب او بر زکوة آنکه اعتقاد به اگر -
و همچنین در صورتی که مکلفی شک در وجوب داشته باشد ولی  بگیرد پس را آن است باقى آن عین که زمانی تا

احتیاطا پرداخت کند در صورتی که قصدش صدقه باشد نمی تواند پس بگیرد اما اگر به قصد هبه داده باشد پس گرفتن 
 ت اهلل مکارم(جایز است. )آی

 پرداخت زکات قبل از واجب شدن
 آیا دادن زکات قبل از واجب شدنش صحیح است؟

آن که  بعد ازاگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود ، چیزى بابت زکات به فقیربدهد ، زکات حساب نمی شود و  -
قیر هم به فقر خود باقى باشد می تواند داده از بین نرفته باشد و آن ف اگر چیزى را که به فقیر، زکات بر او واجب شد

  1)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(. چیزى را که به او داده بابت زکات حساب کند

 او به تواند ، زکات حساب نمی شود، ولى مى، چیزى بابت زکات به فقیربدهدجب شوداگر پیش از آن که زکات بر او وا -
 7(مکارم اهلل آیت) .کند حساب شد واجب او بر زکات که آن از بعد و دهد قرض

                                                           
 0918،  مسأله 1توضیح المسائل مراجع، جلد 0

 0918،  مسأله 1توضیح المسائل مراجع، جلد 1

 . سایت معظم له: 1

ht t ps://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=10&l i d=1&cat i d=01791&mi d=1181112 

 ، 11حقین للزکاة و مصارفها، مساله ، فصل فی اصناف المست1عروة الوثقی، جلد 0

  0001، مساله171،ص 0منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی جلد1

 171ص 0منهاج الصالحین السیدالسیستانی ج - 010ص1العروه الوثقی ج -0971توضیح المسائل مراجع مسأله  1

 0171رساله آیت اهلل مکارم، مساله 7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45792&mid=258556
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45792&mid=258556


 
39 

 

 با علم به عدم وجوب زکات بر مالک دریافت فقیر
 داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزى بابت زکات بگیرد، چه حکمی دارد؟فقیرى که مى

 داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزى بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعىفقیرى که مى -
تواند عوض چیزى را که به او داده بابت زکات شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقى باشد مىمى که زکات بر انسان واجب

 0آیت اهلل مکارم(آیت اهلل سیستانی، .)حضرت امام، حساب کند

 برداشت زکات توسط مستحق بدون اجازه

، بدون اجازه از حاکم شرع مقاصه )بدون آیا مستحق می تواند از اموال کسی که زکات بر او واجب شده 
 اجازه مالک یا به زور( نماید؟

، براى فقیر جایز نیست که از مال او تقاص کند مگر به اذن حاکم شرع در هر کسی که زکات مال خود را نمی دهد -
  1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( موردی که باشد.

 حساب کردن طلب به عنوان زکات
 آیا جایز است آن را از زکات حساب کند؟ ،قیر داشته باشداگر کسی طلبی از ف

)حضرت . ، بابت زکات حساب کندکسى که باید زکات بدهد، اگر از فقیرى طلبکار باشد، میتواند طلبى را که از او دارد -
 امام، آیت اهلل سیستانی(

، حتی اگر فقیر زکات حساب کند طلب خود را از باب، می تواند و از فقیری طلبکار است کسی که زکات بر ذمه دارد -
، اما اگر چیزی از خود گذاشته که به اندازه بدهی اوست د بدهی او را از زکات محسوب داردبدهکار از دنیا برود می توان

 1)آیت اهلل مکارم( .بنابر احتیاط واجب نمی توان بدهی او را از زکات حساب کرد

 حساب کردن دین از زکات
 نی به عهده بدهکار باشد، آیا حساب کردن آن دین را بابت زکات جایز است ؟برای صاحب زکات دی اگر

، بابت زکات ن میتواند طلبى را که از او دارد، انساى خود را بدهد اگر چه فقیر نباشدکسى که بدهکار است و نمیتواند بده -
 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. حساب کند

 کار از زکات بدون اطالع او جایز است؟آیا پرداخت دین بده
جایز است که بدهی او را با مالی که از زکات نزد آن شخص  سی که زکات بر او واجب است باشد،کاگر دین برای غیر  -

 1است بدهد ولو اینکه بدهکار اطالع نداشته باشد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 به فقیر  اعالم کردن زکات
 ؟از باب زکات است، واجب استآیا اعالم به فقیر که آنچه به او داده شده 

، ات است بلکه اگر فقیر خجالت بکشدچیزى را که انسان بابت زکات به فقیر میدهد الزم نیست به او بگوید که زک -
 1)حضرت امام( مستحب است به طورى که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد، ولى باید قصد زکات نماید.

 چیزى را که انسان بابت زکات به فقیر میدهد الزم نیست به او بگوید که زکات است بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، -
 7)آیت اهلل سیستانی( مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
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ا به صورت هدیه به او داد )البتّه به طورى که توان زکات رالزم نیست به فقیر بگویند که این مال زکات است بلکه مى -
 0 )آیت اهلل مکارم( دروغ نشود( ولى در هر حال باید قصد زکات کند.

 زکاتکردن  اجرت وزن و کیل
اجرت وزن کردن و پیمانه کردن گندم و جو وکشمش و خرمایی را که برای زکات پرداخته می شود بر 

 عهده ی چه کسی است؟
 مانه کردن گندم و جو وکشمش و خرمایی را که برای زکات پرداخته می شود بر عهده خود اوست.اجرت وزن کردن و پی -

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 حکم خرید زکات از مستحق
 آیا انسان  می تواند از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد؟

مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چیزى  مکروه است ، انسان از -
 ، کسى که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.شد )بعد از آن که به قیمت رساند(را که گرفته بفرو
 1ت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی()حضرت امام، آی

 ه ی او می توانند سهم فقراء را به مالک و غیر مالک بفروشند؟آیا حاکم و نمایند
 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( حاکم شرع یا وکیل او می توانند سهم فقرا را به مالک یا غیر او بفروشند. -

 برگرداندن زکات به مالک

یا به مقدار اندکی آیا مستحق یا حاکم شرع می تواند پس از تحویل گرفتن زکات آن را به مالک رد نماید 
 از آن مصالحه نماید؟

فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات  -
و امید  کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد ولی را از مالک بگیرد و به او ببخشد

  1)حضرت امام( .م ندارد که دارا شود چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشده
فقیر نمی تواند پیش از گرفتن زکات او را کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول  -

مستحقّ داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند؛ ولی اگر مستحقّ  نماید؛ و همچنین مالک نمی تواند زکات را به
پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند، مانعی ندارد، مثالً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر 

 .و به او ببخشد، اشکال نداردشده و نمی تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد 
  1)آیت اهلل سیستانی(

فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات  -
ا بدهد. را از مالک بگیرد و به او ببخشد حتی اگر کسى که زکات زیادى بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات ر

  7)آیت اهلل مکارم( .این زکات بر ذمه ی او می ماند مانند بدهی های دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد

 انتقال زکات به شهر دیگر
اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد ، مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که 

 تواند زکات را به شهر دیگری انتقال دهد؟ برای آن معین شده برساند، آیا می
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، مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین ر شهر کسی که می خواهد زکات بدهداگر د -
چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات شده برساند، 

  0امام(حضرت مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.) برساند، ولى
اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد ، مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین  -

ر نگهداری آن کوتاهی نکند وتلف شود شده برساند، می تواند آن را به جای دیگری منتقل سازد و در این صورت ، اگر د
، ضامن نیست و می تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه ی او منتقل سازد، در 

  1)آیت اهلل سیستانی(. این صورت نیز ضامن تلف نیست و اجرت نقل را می تواند از زکات حساب کند

ود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّى هرگاه زکات بر کسى واجب ش -
پیدا کند باید زکات را به محلّ دیگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ دیگر 

 1)آیت اهلل مکارم(.به عهده خود او است، ولى اگر زکات تلف شود، ضامن نیست
 وجود مستحق در شهر انتقال زکات به جای دیگر با

اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد ، مستحق پیدا شود ، آیا می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد؟  
 در این صورت مخارج انتقال بر عهده ی چه کسی است؟

ولی مخارج بردن به آن شهر را باید  ردمی تواند زکات را به شهر دیگر بب ،، مستحق پیدا شود  در شهر خودشاگر  -
 0( حضرت امام) برده باشد.مگر آن که با اجازه ی حاکم شرع  خودش بپردازد و اگر زکات تلف شود ضامن است

انتقال زکات از شهر یا روستایی که آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است ولی زمانی که در  -
از مال خویش جدا نموده، مستحق وجود داشته باشد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر بر عهده مالک  مکانی که زکات را

باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد با باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن میمی
 1)آیت اهلل سیستانی( .آمده است 1توضیحی که در پاورقی

 عهده بر آن مخارج ولى ;ببرد دیگرى محلّ به را زکات تواند ودش مستحق پیدا شود، با این حال مىاگر در محلّ خ -
 7)آیت اهلل مکارم(.باشد شرع حاکم اجازه با هرچند است، ضامن واجب احتیاط بنابر شود تلف زکات اگر و اوست خود

 پرداخت زکات به مستحق ترتیب در
 ایی مقدم اند؟در پرداخت زکات به مستحق  چه گروه ه

مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بردیگران و  -
اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانى را که اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زکات به 

  8)حضرت امام( ب است زکات را به او بدهد.فقیرى از جهت دیگرى بهتر باشد مستح
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مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بردیگران و  -
اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانى را که اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى ممکن است دادن 

  0)آیت اهلل سیستانی(. یرى از جهت دیگرى بهتر باشده فقزکات ب
مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بردیگران و  -

  1اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانى را که اظهار فقر نمی کنند، بر اهل سؤال مقدم بدارد.)آیت اهلل مکارم(

 پرداخت قیمت زکات از هر جنسی
 آیا پرداختن قیمت زکات از هر جنسی که باشد جایز است؟

بله می تواند از هر جنسی حتی غیر از نقدین هم بپردازد و بلکه جایز از منافع مثل سکنای خانه را هم بجای زکات به  -
 1فقیر بدهد و دفع زکات با دادن عین به فقیر محقق می شود. )حضرت امام(

( کاغذی هایاسکناس و پول مثل) رایج نقد از آن قیمت پرداخت بلکه بپردازند آن خود از را غلّات زکات نیست اجبو -
 0)آیت اهلل سیستانی(. است اشکال محل دیگر کاالهای و اجناس از آن قیمت پرداخت ولی است کافی نیز

)آیت اهلل  ز است ولی در غیر نقدین مشکل است.در زکات نقدین اگر دادن نقدین سودمند تر  به حال فقیر باشد، جای -
 1مکارم(

 کنار گذاشتن  زکات مال
 آیا مالک می تواند زکات را از مالی که زکات به آن تعلق گرفته یا از مال دیگری کنار بگذارد؟ 

، می تواند در دو اگر از مال دیگرش کنار بگذار ، می تواند در بقیه آن تصرف کندزکات را از خود مال کنار بگذارد اگر -
 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. تمام مال تصرف نماید

 اگر مالک زکات را کنار بگذارد آیا می تواند آن را تبدیل کند؟
حضرت امام، آیت اهلل ) .تواند زکاتى را که کنار گذاشته، براى خود بردارد و چیز دیگرى بجاى آن بگذاردانسان نمى -

 7یت اهلل سیستانی(مکارم، آ

 آنتاخیر در پرداخت زکات و تلف شدن 
 آیا تاخیر در پرداخت زکات جایز است؟

تاخیر در پرداخت زکات جایز است ولی احتیاط مستحب اینست که با وجود مستحق و امکان اخراج زکات تاخیر  -
 8)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( د.ننیانداز

 اگر امّا اندازد تأخیر را آن پرداخت عذر بدون نباید فرد این برسد، فرا تزکا پرداخت شدن واجب زمان که هنگامی -
 زکات پرداخت در انگاری سهل و اندازد تأخیر به را آن پرداخت عقالیی غرض برای چنانچه بگذارد کنار را مال زکات

 فقیر آن به دسترسی و اردبگذ کنار معیّنی فقیر به پرداخت برای را زکات اگر این بنابر ندارد؛ اشکال نشود، محسوب
  9)آیت اهلل سیستانی( .اندازد تأخیر به را زکات پرداخت تواندمی - باشد مسافرت اینکه مثال - نباشد ممکن فعالً

 اگر تاخیر بخاطر یافتن مستحق باشد و مال تلف شود، حکم چیست؟
این اگر یک ساعت ربداشته باشد بنا رداخت زکات تاخیرمالک در ضمان اینست که همراه با وجود مستحق انسان در پ -
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 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( ساعت و بلکه بیشتر تاخیر کند و بدون تفریط مال تلف شود ضامن نیست. و یا دو
 بین از زکات آن سبب به و کرده کوتاهی آن نگهداری در چنانچه کرده، جدا خود اموال از را مالش زکات که کسی -

 توانستهمی اینکه با ولی نکرده کوتاهی آن نگهداری در اگر طورهمین .بدهد را آن عوض باید و است ضامن برود،
 در واجب احتیاط بنابر حتّی - برود بین از زکات فاصله این در و کرده تأخیر آن رساندن در برساند، مستحق به را زکات

 تدریجی صورت به خواستهمی یا داشته نظر در را معیّنی فقیر مثالً داشته صحیحی غرض خود تأخیر برای که صورتی
 مستحق یافتن رابرای زکات پرداخت و نداشته مستحق به دسترسی اگر امّا .است زکات ضامن - برساند فقراء به را آن
  1)آیت اهلل سیستانی( .نیست ضامن برود، بین از زکات کند کوتاهی آن نگهداری در آنکه بدون و است انداخته تأخیر به

 اخت زکاتشک در پرد

 اگر در پرداخت زکاتی که بر او واجب شده است شک کند آیا واجب است بپردازد؟
چند شک او برای زکات سالهای پیش  را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد، هر یاگر شک کند زکات -

 1 (، آیت اهلل مکارم)حضرت امام باشد.
ه داده یا نه، و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او اگر شک کند زکات را که بر او واجب بود -

)آیت اهلل . برای زکات سالهای پیش باشد، و اگر عین تلف شده زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد
 0سیستانی(
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 : مصرف زکاتمچهارفصل 
 آنهاو احکام  زکات مصرف موارد
 ات را در چند مورد میتواند مصرف کند ؟انسان زک

 :کند مصرف ذیل مورد در را زکات تواند می انسان
 اول و دوم: فقیر و مسکین -
 آن حساب به و نماید نگهداری و جمع را زکات که است مأمور امام نائب یا السالم علیه امام طرف از که کسی: سوم -

 .برساند فقرا یا امام نائب یا السالم علیه امام به را آن و کند رسیدگی
 .کنند می کمک مسلمانان به جنگ در یا شوند، می مایل اسالم دین به بدهد آنان به زکات اگر که کافرهایی: چهارم -
 .بدهد را خود قرض تواند نمی که بدهکاری: پنجم -
 که راه اصالح و پل ساختن مثل یا دارد، دینی عمومی منفعت مسجد ساختن مانند که کاری یعنی اللَه، سبیل: ششم -

 .باشد که نحو هر به باشد داشته نفع اسالم برای آنچه و رسد می مسلمانان عموم به نفعش
 0)امام خامنه ای( .است شده درمانده سفر در که مسافری یعنی السبیل، ابن: هفتم -

 
 انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: 

 فقیر و مسکین :و دوم اوّل
تواند اى دارد که مىو عیاالتش را ندارد و کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه خوده مخارج سال آن کسى است ک فقیر -

مثال خرجی روزش را  گذراندتر مىآن کسى است که از فقیر سختمسکین مخارج سال خود را بگذراند  فقیر نیست. 
 2آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای)حضرت امام،  . ندارد

انى هستند که مخارج سال خود و عیاالتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر کس و مساکین ءفقرا -
روى سؤال از کسى ندارد امّا مسکین نیازمندى است که روى سؤال دارد؛ کسانى که صنعت و ملک و سرمایه و کسبى 

)آیت اهلل  .دتوانند از زکات بگیرنى خود را مىشوند و کمبود زندگکند فقیر محسوب مىدارند که زندگى آنها را اداره نمى
 1مکارم(

 یر بودنشک در فق

 اگر شک کند آنچه نزد اوست کفایت مخارج سالش را میکند یا نه ، آیا برای او گرفتن زکات جایز است ؟
ازه مخارج کسى که مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقى مانده به اند -

 0(آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی)حضرت امام،  .سال او هست یا نه ، نمیتواند زکات بگیرد

 به اندازه یک سال داشتن فقیر

اگر در نزد فقیر از پول نقد و یا جنس به اندازه همه مخارج سالش باشد ، چنانچه قسمتی از آن را صرف 
 کند ، آیا جایز است فعال زکات بگیرد؟کند و بقیه برای باقیمانده سال کفایت ن

مبدا سال که صفت فقر و غنی بر آن می چرخد، مالک است و کسی که در ابتدای سال مالک خرجی سالش نباشد،  -
فقیر محسوب می شود، و اگر مالک خرجی سالش باشد فقیر محسوب نمی شود، وکسی که در آن زمان به مقدار 

اثناء سال بعد از صرف بعض آن مقدار، اموال او کمتر از خرجی سالش بشود  که کفایت دارد فقیر نیست ولى اگر در 
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 0حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. )کفایت نکند بعد از کم شدن فقیر محسوب می شود و می تواند زکات بگیرد

 سستی در کارکردن تنبلی و

 ؟ت بگیردمیکند ، آیا می تواند زکااگر کسی قدرت بر کسب دارد ولی سستی و تنبلی 
فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند  -

 1ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد. )حضرت امام(
می کند ، جایز نیست زکات فقیری که میتواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیه کند و از روی تنبلی اقدام ن -

بگیرد و طلبه فقیری که کسب ، مانع ادامه تحصیل اوست ، در هیچ صورتی نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر 
اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد و از سهم فی سبیل اهلل ، در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با 

یاط الزم جایز است و فقیری که یادگرفتن صنعت برای او مشکل نیست ، بنابر احتیاط وا جب اجازه حاکم شرع بنابر احت
)آیت اهلل . د گرفتن است میتواند زکات بگیرد، ولی تا موقعی که مشغول یااند با گرفتن زکات زندگی کندنمی تو

 1سیستانی(
گذارند باید یاد بگیرد تا نیازی به زکات نداشته کسی که می تواند با یاد گرفتن صنعت یا کارهای دیگر زندگی خود را ب -

 0)آیت اهلل مکارم( .د گرفتن است می تواند زکات بگیردباشد ولی تا زمانی که مشغول یا

 فروختن سرمایه برای کفایت سال

اگر نزد کسی سرمایه ای از زمین یا کارخانه یا ابزاری است که درآمدش کفایت مخارج سالش را نمیکند و 
 ؟برای او جایز است که زکات بگیرد ، آیااو را کفایت مینماید آنها اگر فروخته شود لکن عین

، میتواند براى کسرى مخارجش زکات بگیرد و ر آمد او از مخارج سالش کمتر استصنعتگر یا مالک یا تاجرى که د -
ت اهلل مکارم، آیت اهلل الزم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به صرف مخارج برساند. )حضرت امام، آی

 1سیستانی(

 یزکات گرفتن با وجود اموال

اگر نزد کسی خانه مسکونی و وسیله سواری و اثاث منزل و غیر آن از لوازم زندگی باشد آیا این امور مانع 
 از دادن زکات به او به میزان مورد نیازش میشود ؟ 

دارد که ملک او است و در آن نشسته ، یا مال )ماشین(  اى، اگر خانهالتش را نداردفقیرى که خرج سال خود و عیا -
سوارى دارد ، چنانچه بدون اینها نتواند زندگى کند ، اگر چه براى حفظ آبرویش باشد ، میتواند زکات بگیرد و هم چنین 

ا را ندارد ، اگر است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چیزهائى که به آنها احتیاج دارد . و فقیرى که اینه
 1به اینها احتیاج داشته باشد ، میتواند از زکات خریدارى نماید.)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

شخص نیازمند میتواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین خانه ای که به آن احتیاج دارد و سرمایه الزم برای کسب و  -
آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او الزم است قناعت کند. )آیت  کار را از زکات تهیه کند و در این قسمت باید به

 7 اهلل مکارم(
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 داشتن شغل مناسب شئون

اگر کسی است که قدرت بر کسب دارد مثل هیزم شکنی ، لکن کاری است که با شان او منافات دارد و یا 
واجب است که به این کار مشغول ، آیا بر او امثال آن برای او مشقت شدید داردبخاطر پیری و یا مریضی و 

 شود یا برای او گرفتن زکات جایز است ؟
کسیکه قادر بر کسبى باشد لکن ان کسب منافى شانش باشد مثل آنکه بتواند هیزم یا علف  بیابانی بیاورد ولکن الیق  -

با مشقت باشد بحالش نباشد جایز است زکوة بگیرد وهم چنین اگر بسبب پیرى یا مرض یا ضعف کسب بر او مشکل و
 0واجب نیست .)حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

 1کسیکه قادر بر کسبى باشد لکن ان کسب منافى شانش باشد می تواند زکات بگیرد.)آیت اهلل سیستانی( -

 ممکن نبودن اشتغال به خاطر نبود وسایل

متقاضی ممکن نبود وسایل یا اگر کسی صاحب حرفه باشد لکن برای او اشتغال به آن حرفه به خاطر 
 ، آیا برای گرفتن زکات جایز است؟ نباشد
ابزار و آالت کار را ندارد قادر بر تکسب نیست می تواند زکات بگیرد.)حضرت امام،  ناگر صاحب صنعتی است ولی چو -

 1آیت اهلل سیستانی(
بگیرد. ولی احتیاط  ابزار و آالت کار را ندارد قادر بر تکسب نیست می تواند زکات ناگر صاحب صنعتی است ولی چو -

 0ست که اکتفا کند از گرفتن زکات بر آنچه از آالت و وسایل برای کارش نیاز دارد. )آیت اهلل مکارم(ا این

 زکات گرفتن طالب علم

کسی که قادر بر کسب برای گذراندن زندگی است و لکن اشتغال او به طلب علم مانع از کسب باشد آیا 
 برای او گرفتن زکات واجب است ؟

جایز است برای طالب علمی که قادر بر تکسبی که الئق به شانش می باشد در صورتی که تکسب مانع از اشتغال باشد  -
و یا اینکه موجب سستی در آن شود اینکه از سهم سبیل اهلل زکات بگیرد  چه آن علمی که یاد می گیرد، واجب عینی 

 1باشد و یا واجب کفایی و یا مستحب باشد.  )حضرت امام(
، مانع ادامه تحصیل اوست ، در هیچ صورتی نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر اینکه طلبه فقیری که کسب -

تحصیل بر او واجب عینی باشد و از سهم فی سبیل اهلل ، در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه 
دگرفتن صنعت برای او مشکل نیست ، بنابر احتیاط وا جب نمی حاکم شرع بنابر احتیاط الزم جایز است و فقیری که یا

 1تواند با گرفتن زکات زندگی کند ، ولی تا موقعی که مشغول یاد گرفتن است میتواند زکات بگیرد )آیت اهلل سیستانی(

 گرفتن زکات توسط طالب علم

، می تواند کسب داشته باشد رها کند قدرت بر آیا طالب علم در صورتی که غنی باشد یا اگر تحصیل علم را
 زکات بگیرد؟

کسى که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند مى تواند براى معاش خود کسب کند ، چنانچه تحصیل آن  -
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، زکات دادن به او ب نباشدعلم ، واجب یا مستحب باشد مى شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستح
  0()حضرت امام. اشکال دارد

یل آن علم داراى ، و اگر تحصشود از سهم فقرا به او زکات داد ، مىچنانچه تحصیل آن علم، واجب عینى باشد -
، در غیر این دو جائز است -بنابر احتیاط  -م شرع ، زکات دادن به او از سهم سبیل اهلل با اجازه حاکمصلحت عامه باشد

  1تانی()آیت اهلل سیس. صورت جائز نیست به او زکات بدهند
کسانی که مشغول فراگیری علم واجب هستند می توانند از زکات استفاده کنند ، همچنین قضات و مجریان حدود و  -

  1)آیت اهلل مکارم(. مانند آن ها

 فقیرزکات جهت سفر زیارتی  مصرف

 آیا پرداخت زکات به مستحق برای انجام زیارت یا حج جایز است؟
، مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ، ولى اگر بهزیارت و مانند اینها زکات بگیرد و فقیر می تواند براى رفتن به حج -

  0براى زیارت و مانند آن نمی تواند زکات بگیرد.)حضرت امام، آیت اهلل مکارم(
، دمقدار خرج سالش زکات گرفته باش فقیر می تواند براى رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد ، ولى اگر به -

براى زیارت و مانند آن نمی تواند زکات بگیرد و این در صورتى است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها داراى 
منفعت عامه باشد ، و بنابر احتیاط از حاکم شرع براى صرف زکات در آن اذن بگیرد ، گرفتن زکات اشکال ندارد اگرچه 

  1م از زکات گرفته باشد )آیت اهلل سیستانی(فقیر نباشد یا فقیر باشد و خرج سالش را ه

 که میگوید فقیر است دادن زکات به کسی

 ؟ عای فقر میکند جایز استکسیکه ادآیا دادن زکات به 
 :گوید فقیرمالف: به کسى که قبال فقیر بوده و می 

 1)حضرت امام( اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند ، می شود زکات داد. -
که قبال فقیر بوده و می گوید فقیرم ، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند ، می شود زکات داد ولی به کسى  -

کسی که معلوم نباشد قبال فقیر بوده یا نه ، نمی توان بنابراحتیاط تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود ، به او 
 7 زکات داد.)آیت اهلل سیستانی(

حالش گمان پیدا شود  فقیر بودنش معلوم نیست ، نمی توان به او زکات داد ، ولی اگر از ظاهرکسی که به طور کلی  -
، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می باشد.)آیت اهلل که فقیر است، زکات دادن به او جایز است

 8 مکارم(
 :فقیر بوده یا نه ب: کسى که میگوید فقیرم و قبال فقیر نبوده ، یا معلوم نیست

 9 اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است میشود به او زکات داد.)حضرت امام( -
، چه از گفته او اطمینان پیدا نشود، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه ، چنانمیگوید فقیرم و قبال فقیر نبوده کسى که -

 01 )آیت اهلل سیستانی( نمیشود به او زکات داد.
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، حالش گمان پیدا شود که فقیر است ، نمی توان به او زکات داد ، ولی اگر از ظاهرقیر بودنش معلوم نیستکسی که ف -
 0)آیت اهلل مکارم( زکات دادن به او جایز است ، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می باشد .

 شف خالففقر و کدادن زکات به کسی به اعتقاد 

اعتقاد اینکه فقیر است زکات بدهد سپس آشکار شود که غنی بوده ، چه چیزی بر دهنده و اگر به کسی به 
 گیرنده واجب است ؟

اگر به خیال این که کسى فقیر است به او زکات بدهد ، بعد بفهمد فقیر نبوده ، یا از روى ندانستن مسأله به کسى که  -
داده باقى باشد ، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد ، و اگر  میداند فقیر نیست زکات بدهد ، چنانچه چیزى را که به او

عوض آن  میداده که زکات است ، انسان بایداز بین رفته باشد ، پس اگر کسى که آن چیز را گرفته میدانسته یا احتمال 
مال خودش  و باید ازرا از او بگیرد و به مستحق بدهد ، ولى اگر به غیر عنوان زکات داده نمیتواند چیزى از او بگیرد 

، و در همه صور میتواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسى که گرفته مطالبه زکات را به مستحق بدهد
 1 نکند)حضرت امام(

اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که  -
باشد. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به کات بدهد، کافی نمیداند فقیر نیست زمی

تواند عوض دانسته زکات است، انسان میمستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می
تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش نمیدانسته زکات است، آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی

عوض زکات را به مستحق بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده، باز هم بنابر 
 1)آیت اهلل سیستانی(.احتیاط واجب همین حکم جاری است

 فقیر که کسى به مساله ندانستن روى از یا نبوده، قیرف بفهمد بعد دهد او به زکات است فقیر کسى که اگر به گمان این -
 رفته بین از اگر و بدهد مستحق به و بگیرد پس تواند مى باشد باقى داده او به که را چیزى چنانچه بدهد، زکات نیست
 هب نیز او و بدهد را آن عوض باید است زکات که داده مى احتمال یا دانسته کسى که آن چیز را گرفته مى هرگاه

 تشخیص در چنانچه حال هر در و بگیرد او از چیزى تواند نمى داده زکات عنوان غیر به اگر ولى برساند، مستحق
 0)آیت اهلل مکارم( .بپردازد خود مال از دوباره نیست الزم باشد نکرده کوتاهى مستحق

 زکات داده شده به فقیر مقدار

 به فقیر چه مقدار از زکات جایز است داده شود؟ 
رد و اگر مقدارى پول یا تیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیاالتش را از زکات نگیاح -

 1آیت اهلل مکارم(آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام، . ، فقط به اندازه کسرى مخارج یک سالش زکات بگیردجنس دارد
 عاملین علیهاسوم: 

نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهدارى نماید و به حساب آن  کسى که از طرف امام علیه السالم یا -
 1(امام خامنه ای ،حضرت امام. )رسیدگى کند و آن را به امام علیه السالم یا نایب امام یا فقرا برساند

 کمحا) ایشان عام نائب یا حضرتش خاص نائب یا( السالمعلیه)امام طرف از که است کسی زکات کارگزار و عامل -
 یا( السالمعلیه)امام به را آن و کند رسیدگی آن حساب به و نماید نگهداری و آوری جمع را زکات که شده مأمور ،(شرع
 پرداخت او به زکات از الزحمه حق و اجرت عنوان به کارش إزای در و برساند آن مستحقین و فقراء یا ایشان نائب
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 توانندنمی نمایند،می استخدام زکات آوری جمع برای را افرادی که نآ مانند و خیریه مؤسّسات است ذکر شایان .گردد
 حق و اجرت عنوان به و نمایند مصرف مورد این در ایشان، عام یا خاص نائب یا( السالمعلیه)امام اجازه بدون را زکات

 0(آیت اهلل سیستانی). کنند پرداخت افرادی چنین به الزّحمه
آورى زکات یا نگهدارى یا رسیدگى به حساب آن و یا سالم یا نایب او مأمور جمعکسانى که از طرف امام علیه ال -

کشند از توانند به اندازة زحمتى که مىرساندن آن به امام علیه السالم و نایب او یا رساندن به مصارف الزم هستند مى
 1 )آیت اهلل مکارم( زکات استفاده کنند.

 مولفة قلوبهمچهارم: 
حضرت . )کنندشوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مىزکات به آنان بدهد به دین اسالم مایل مى کافرهایى که اگر -

 1 (، امام خامنه ایامام
 :شودمی مصرف ذیل موارد در سهم این -

 کمک مسلمانان به آن غیر یا جنگ در یا کنندمی پیدا رغبت اسالم دین به بدهند، زکات آنان به اگر که کفّاری .الف
 .دکننمی

 زکات چنانچه و است ضعیف اند،آورده( آله و علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر آنچه از بعضی به آنان ایمان که مسلمانانی .ب
 .گرددمی ایمانشان تقویت موجب شود، داده آنان به
 پیدا رغبت الیتو به شود، داده زکات آنان به اگر و ندارند( السالمعلیه)مؤمنان امیر والیت به ایمان که مسلمانانی .ج

 اجازه بدون را زکات توانندنمی افراد، سایر یا زکوی مال مالک است ذکر شایان .آورندمی ایمان آن به و کنندمی
)آیت اهلل . نمایند مصرف مورد این در ،(شرع حاکم) ایشان عام نایب یا حضرتش خاص نایب یا( السالمعلیه)امام

 0 سیستانی(
کنند و شوند، یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک مىآنان بدهد به دین اسالم مایل مىکافرهایى که اگر زکات به  -

 1)آیت اهلل مکارم( افراد ضعیف االیمانی که با گرفتن زکات تقویت می شوند و تمایل به اسالم پیدا می کنند.
 فی الرقابپنجم:  

 1کارم، آیت اهلل سیستانی(ت اهلل م)حضرت امام، آی. ها و آزاد کردن آنانریدارى بندهخ -

 والغارمین ششم:
 7(آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، )حضرت امام، . تواند قرض خود را بدهدرى که نمىبدهکا -
 خود سال مخارج هرچند بپردازند، را خود بدهی توانندنمی و اندرفته قرض بار زیر و( غارِمین) هستند بدهکار که کسانی -

 که آنان مثل) کرد اداء زکات از را شانبدهی یا داد زکات آنان به دیونشان و قرض دادن برای توانمی باشند، داشته را
 و تجارت در آنکه یا اندداده دست از را خود دارایی و هستی دیگر، طبیعی حوادث و کشتی غرق سیل، سوزى،آتش در

 :باشد دارا را ذیل شرایط فرد آن آنکه به مشروط( اندشده ورشکست و شده متضرّر معامالت
 .باشد نکرده خرج معصیت در کرده قرض که را مالی باید. الف
 .باشد رسیده فرا آن ادای رسید سر بوده دار مدّت اگر یا بوده مدّت بدون دین، آن که است آن واجب احتیاط. ب
 پرداخت به راضی بکارطل چنانچه ولی کند اداء او به تدریج به را اشبدهی بدهکار که باشد نداشته امید طلبکار. ج

 واجب، احتیاط بنابر بدهد، را اشبدهی العادهفوق سختی بدون تواندمی هم او و است بدهکار توسط بدهی تدریجی
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 .نیست جایز زکات پرداخت
 آنکه مگر نیست جایز است بدهکار دارد ادّعاء که کسی به زکات پرداخت بنابراین. باشد ثابت شرعاً مذکور دین. د

 0(آیت اهلل سیستانی) .گردد ثابت او بدهکاری دیگر معتبر حجّت یا اطمینان ای علم به

 دادن بدهی بدهکار از هر نوعی

 نوعی که باشد از زکات جایز است ؟ آیا دادن بدهی بدهکار از هر
دن قرض کسى که بدهکار است و نمیتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، میتواند براى دا -

رده از آن در معصیت خرج نکرده باشد یا اگر در معصیت خرج ک کردهخود زکات بگیرد ولى باید مالى را که قرض 
 1)حضرت امام( که در این صورت از سهم فقرا میشود به او داد. معصیت توبه کرده باشد

شته باشد ، میتواند براى دادن قرض کسى که بدهکار است و نمیتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را دا -
 1 آیت اهلل مکارم( ،آیت اهلل سیستانی) خود زکات بگیرد ولى باید مالى را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

 دادن زکات برای بدهی مدت دار

 ، جایز است ؟هی مدت دار قبل از فرارسیدن موعدآیا دادن زکات به بدهکار برای بد
ار باشد و زمان پرداخت بدهی نرسیده باشد، جایز است که آن را از زکات ادا نماید ولی احتیاط اگر بدهی مدت د -

 0)حضرت امام( مستحب اینست که به بدهکاری که زمان پرداخت بدهی فرا رسیده است بدهد.
)آیت اهلل  .اگر بدهی مدت دار باشد و زمان پرداخت بدهی نرسیده باشد، جایز نیست که آن را از زکات ادا نماید -

 1سیستانی(
 احتیاط واجب جایز نیست که آن را از زکات ادا نماید.باشد، بنابر نرسیدهاگر بدهی مدت دار باشد و زمان پرداخت بدهی  -

 1)آیت اهلل مکارم(

 ی که قدرت اداء تدریجی دین را دارددادن زکات به بدهکار

 ؟رت تدریجی داشته باشد جایز استصوآیا  دادن زکات به کسی که قدرت پرداخت بدهی خود را به 
کاسبى که می تواند به تدریج قرض خود را اداء نماید ظاهر آن است که در صورت مطالبه طلبکار از این سهم می  -

 7)حضرت امام( .توان به او زکات  داد بخالف صورت عدم مطالبه که احتیاط واجب ندادن زکات  است
ی راضی شود و بدهکار بتواند بدون حرج و سختی و به تدریج بدهی خود را اگر طلبکار به دادن بدهی به صورت تدریج -

 8)آیت اهلل سیستانی( ادا نماید داده زکات به او جایز نیست.
کاسبى که می تواند به تدریج قرض خود را اداء نماید ظاهر آن است که در صورت مطالبه طلبکار از این سهم می  -

یر قادر به قرض گرفتن باشد که در این صورت داده زکات به او جایز نیست و در توان به او زکات  داد مگر اینکه فق
 9)آیت اهلل مکارم( صورت عدم مطالبه جایز نیست به او زکات بدهد.
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 پرداخت زکات به فقیر و علم به صرف آن در معصیت و جواز پس گرفتن زکات

ر معصیت صرف نموده یا بدهکار زکات به بدهکاری پرداخت شود سپس آشکار شود که دینش را د اگر
 نبوده ، آیا پس گرفتن زکات از او جایز است ؟

ده، اگر به کسى که بدهکار است و نمیتواند بدهى خود را بدهد زکات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کر -
یزى را که گرفته در ولى اگر چ آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ، میتواندچنانچه آن بدهکار فقیر باشد

شرابخوارى یا به طور آشکارا در معصیت مصرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده بنابر احتیاط واجب باید چیزى را 
 0()حضرت امام .که به او داده بابت زکات حساب نکند

عصیت مصرف کرده ، اگر به کسى که بدهکار است و نمیتواند بدهى خود را بدهد زکات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در م -
 1)آیت اهلل سیستانی( .چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می تواند آنچه را که به او داده ، بابت سهم فقرا حساب کند

 کرده، مصرف معصیت در را قرض بفهمد بعد ، بدهد زکات بدهد را خود بدهى نمیتواند و است بدهکار که کسى به اگر -
 1رم(می تواند پس بگیرد. )آیت اهلل مکا

 گرفتن زکات در غیر از ادای دین

 ؟ حکم چیستاگر کسی زکات از سهم غارمین )بدهکاران( بگیرد و آن را در غیر ادای دینش صرف کند 
 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( گیرند.بصرف در غیر آن نماید از او پس  هر گاه از این سهم بگیرد براى اداء دین و -

 انتدادن زکات به بدهکار بابت ضم

اگر بدهکار قادر بر مخارج ساالنه اش باشد ولکن بدهی او به خاطر ضمانت از غیر است آیا دادن زکات به 
 او جایز است ؟

که نمی تواند پرداخت کند هر چند  ضامن دین دیگری شودهر گاه کسى بمقتضاى مصلحت تبرعا بخاطر مصلحتی  -
)حضرت  تا دینش را بپردازد، اگر چه مضمون عنه غنى باشد.او دهند ه قوت سالش را داشته جایز است از این سهم ب

 1امام، آیت اهلل مکارم(

 به عنوان غارمین زکات دادن برای آشتی دادن

 ؟ات به او از سهم غارمین جایز است، آیا دادن زکاگر برای آشتی بین دیگران
ه قاتلش معلوم نباشد و نزدیک باشد کسیکه قرض کرده براى صرف در اصالح ذات البین مثل آنکه مقتولى پیدا شود ک -

 .دهندفتنه واقع شود و شخصى قرض بگیرد براى فصل خصومت و نتواند اداء کند جایز است از این سهم به او 
 1)حضرت امام(

کسیکه قرض کرده براى صرف در اصالح ذات البین مثل آنکه مقتولى پیدا شود که قاتلش معلوم نباشد و نزدیک باشد  -
د و شخصى قرض بگیرد براى فصل خصومت و نتواند اداء کند چانچه آن قرض مطابق شانش باشد، جایز فتنه واقع شو

 7)آیت اهلل مکارم( است از این سهم به او بدهند.
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 پرداخت زکات به مقروض به دلیل تعمیر مسجد و مانند آن

 آیا به کسی که برای تعمیر مسجد و نحو آن قرض کرده است می شود زکات داد؟
کسی براى تعمیر مسجد ونحو ان از مصالح عامه قرض گرفته باشد و نتواند ادا کند می شود به او زکات )از سهم  اگر -

 0)حضرت امام( غارمین( داد ولی اگر بتواند قرضش را اداء کند بنا بر احتیاط واجب نمی توان به او زکات داد.
ه باشد و نتواند ادا کند می شود به او زکات )از سهم اگر کسی براى تعمیر مسجد ونحو ان از مصالح عامه قرض گرفت -

 1)آیت اهلل مکارم( غارمین( داد ولی اگر بتواند قرضش را اداء کند نمی توان به او زکات داد.
 هفی سبیل اللِّ هفتم:

ش به ساختن پل و اصالح راه که نفعیعنى کارى که مانند ساختن مسجد  منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل سبیل اهلل، -
 1(، امام خامنه ای.)حضرت امامرسد و آنچه براى اسالم نفع داشته باشد به هر نحو که باشد عموم مسلمانان مى

 مثل رسدمی مسلمین عموم به نفعش که است کارهایی باشد،می زکات مصارف از یکی که اهلل سبیل فی از منظور -
 یا عمومی هایکتابخانه یا هابیمارستان تأسیس یا شودمی تحصیل آن در دینی علوم که ایمدرسه و مسجد ساختن

 به مسلمانان آنچه از اینها مانند و آنها توسعه و هاراه آسفالت و شهر نظافت یا جامعه برای مفید مذهبی هایکتاب چاپ
 که اییکاره یا امور در تواننمی را سهم این ولی شود،می محسوب مسلمین عمومی مصالح از و دارند احتیاج آن

 انجام مذکور سهم دریافت بدون را کار آن نتواند سهم، کننده دریافت فرد هرچند نمود مصرف ندارد عمومی مصلحت
 بدون را زکات توانندنمی الزم، احتیاط بنابر آن، مانند و خیریه مؤسّسات یا زکوی اموال مالک است ذکر شایان .دهد
 0(سیستانی اهلل آیت. ).نمایند مصرف مورد این در شرع، حاکم اذن

 مراکز دینى، علوم مدارس همچنین و دارد عمومى دینى منفعت که مسجد ساختن مانند کارهایى یعنى «هسبیل اللّ» -
 باشد، که نحو هر به باشد داشته نفع اسالم براى آنچه خالصه و اسالمى مفید کتابهاى نشر مبلغین، اعزام تبلیغاتى،

 1(مکارم هللا آیت) .خدا راه در جهاد مخصوصاً
 هشتم: ابن السبیل

 1(، امام خامنه ای)حضرت امام. نى مسافرى که در سفر درمانده شده، یعابن السبیل -
 قرض با نتواند و نباشد معصیت سفر او، سفر چنانچه افتاده، کار از اشنقلیه وسیله یا شده تمام او خرجی که مسافری -

 بتواند اگر ولی بگیرد، زکات تواندمی نباشد، فقیر خود وطن در رچنده برساند، مقصد به را خود چیزی فروختن یا کردن،
 برسد، آنجا به که مقداری به فقط کند، فراهم را خود سفر مخارج چیزی فروختن یا کردن قرض با دیگر جای در

 نباید کند تهیه ار راه خرج خود وطن در مالی اجاره یا فروش با بتواند اگر واجب، احتیاط بنابر و بگیرد زکات تواندمی
 7(آیت اهلل سیستانی) .بگیرد زکات

تواند از زکات استفاده کند هر چند یعنى مسافرى که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نیازش مى« ابن سبیل» -
 8)آیت اهلل مکارم(نیاز باشد.در محلّ خود غنى و بى

 مقدار زکات به ابن السبیل

 ؟که بیش از نیاز بوده چه باید کرد، آنچه را بیل داده میشود چقدر استابن الس مقداری از زکات که به
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و نتواند با قرض کردن یا  ، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشدام شده ، یا مرکبش از کار افتادهمسافرى که خرجى او تم -
. ولى اگر بتواند در جاى بگیرد، میتواند زکات ا به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشدفروختن چیزى خود ر

، میتواند زکات چیزى مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقدارى که به آنجا برسددیگر با قرض کردن یا فروختن 
 0)حضرت امام( .بگیرد

اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه -
تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند ردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، میک

در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، 
د با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتوانمی

 1)آیت اهلل سیستانی( .زکات بگیرد
مسافرى که خرجى او تمام شده، یا اموالش به سرقت رفته، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد  -

 خود وطن در چند هر بگیرد، زکات تواند رساند، مىو نتواند با فروختن چیزى یا قرض کردن مالى خود را به مقصد ب
دارى را که از باب زکات گرفته برگرداند، ولى اگر بعد از رسیدن به مق وطن به رسیدن از بعد نیست الزم و نباشد فقیر

 1)آیت اهلل مکارم( .وطن چیزى از زکات زیاد آمده باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است
 زکات بدون تعیین صنفاعطاء 

ت به او ء زکاو نداند از کدامیک از اصناف است، آیا اعطا اگر بداند که این شخص استحقاق برای زکات دارد
 ؟بدون تعیین صنف جایز است

 به قصد زکات به او دهد نداند از کدام صنف است جایز است بدون تعیین صنف اگر بداند کسى مستحق زکوة است و -
 0)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .باو دهد زکات جهتجایز است بدون تعیین  ،بداند جهتق او را از دو بلکه اگر استحقا

 ینمستحق شرائط
 عقل

 آیا دادن زکات به سفیه جایز است ؟
 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .جایز است به سفیه داده شود و لو محجور باشد -

 نایما
 او زکات داده میشود شرط است ؟آیا ایمان )شیعه بودن( در کسی که به 

کسى که زکات میگیرد باید شیعه دوازده امامى باشد و اگر از راه شرعى شیعه بودن کسى ثابت و به او زکات بدهد ، و  -
 1 (، امام خامنه ای)حضرت امام .زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده الزم نیست دوباره زکات بدهد

، و اگر انسان کسى را شیعه بداند و به او زکات بدهد ، بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دباید شیعه دوازده امامى باش -
)آیت . اط احتیاط واجبحتی اگر تحقیق کرده باشد یا به حجت شرعی استناد کرده باشد ، بنابراحتی دوباره زکات بدهد

 7 اهلل سیستانی(
یمان به خدا و پیغمبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( و ائمّه اوّل، ا :مستحقّین زکات باید شرایط زیر را داشته باشند -

 باید منتهى داد، زکات توان )علیهم السالم(، به اطفال یا دیوانگانى که از مسلمانان شیعه فقیر باشند مى گانه دوازده
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درباره آنها و اگر نیّت تملیک به طفل یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف کردن  به خواه بدهند، آنها ولى دست به را زکات
، اگر طبق کند صرف آنها احتیاجات براى را زکات امین نفر یک وسیله به یا خودش تواند به ولى دسترسى ندارد مى

طرق شرعی عمل کرده است و به او زکات داده است تکرار واجب نیست ولی اگر در تشخیص موضوع اشتباه کرده 
 0)آیت اهلل مکارم( .است باید دوباره بدهد

 ادن زکات به اهل سنتد

 داد ؟ زکاتخالف حق )سنی( میباشد  از کدام سهم میتوان به کسی که معتقد بر
 1(. )حضرت امام، آیت اهلل مکارمدادزکات  مخالف به فقیرتوان  می و فی سبیل اهلل فی الجمله از سهم مولفه لقلوبهم -
 1)آیت اهلل سیستانی( به مخالف نمی شود از زکات داد. -

 به اطفال مومن و دیوانگان دادن زکات

 آیا دادن زکات به اطفال مومنین و دیوانگان آنها جایز است ؟ 
اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد انسان میتواند به ولی او زکات بدهد به قصد این که آنچه را میدهد ملک طفل  -

 0.)حضرت امام(یا دیوانه باشد 
 ملک دهدمی آنچه اینکه قصد به بدهد زکات او شرعی ولی به تواندمی انسان باشد، دیوانه یا نابالغ بچه فقیر، اگرشیعه -

 نباید ولی برساند؛ دیوانه یا طفل مصرف به را زکات امین نفر یک وسیله به یا خودش تواندمی و باشد دیوانه یا طفل
 داشته منافات است او ولیِّ که فردی والیت یا کندمی نگهداری را بچه که کسی( سرپرستی) حضانت حقّ با کار این

 1 )آیت اهلل سیستانی( .کند زکات نیّت رساند،می آنان مصرف به را زکات که موقعی باید و باشد
توان زکات داد، منتهى باید زکات را به دست ولى آنها به اطفال یا دیوانگانى که از مسلمانان شیعه فقیر باشند مى -

یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف کردن دربارة آنها و اگر به ولى دسترسى ندارد  بدهند، خواه به نیّت تملیک به طفل
 1 تواند خودش یا به وسیلة یک نفر امین زکات را براى احتیاجات آنها صرف کند.)آیت اهلل مکارم(مى

 عدالت
 آیا در مستحق زکات عدالت یا عدم ارتکاب گناهان کبیره شرط است ؟

 7، احتیاط واجب آن است که زکات ندهندیا شرب خمر می کند آورد ا آشکارا به جا مىبه کسى که معصیت کبیره ر -

 8(، امام خامنه ای)حضرت امام .د(گناهی کرده است می توان زکات دا )مثال اگر کسی پنهانی ولی عدالت شرط نیست
 گناه به تشویق یا کمک وا به زکات پرداخت واجب احتیاط بنابر ،زکات را در مسیر حرام مصرف نکندزکات گیرنده  -

 9)آیت اهلل سیستانی( معصیت نکند. آشکارا و نبوده نمازبی و خوارشراب واجب احتیاط بنابر، نشود محسوب
دادن زکات باید مایه کمک به گناه نشود، بنابراین زکات را به کسى که آن را در معصیت صرف مى کند نمى توان داد  -

در زکات عدالت شرط نیست، همچنین عدم ارتکاب گناهان  .01نیز زکات ندهند و احتیاط واجب آن است به شرابخوار
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 0)آیت اهلل مکارم( کبیره.

 زکات دادن باعث کمک به گناه نباشد

 آیا در مستحق زکات شرط است دادن زکات به او کمک برگناه نباشد؟
ها باشد پس دادن زکات به کسی شرط است که از کسانی نباشد که پرداخت زکات کمک بر گناه و فرو رفتن در زشتی -

 که آن را در معصیت مصرف می کند جایز نیست خصوصا در جایی که ندادن زکات مانع ارتکاب گناهان او شود.
 1(آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، )حضرت امام، 

 گناه به شویقت یا کمک او به زکات پرداخت واجب احتیاط بنابر - نکند مصرف حرام مسیر در را زکات گیرنده زکات -
 1(آیت اهلل سیستانی) .نکند معصیت آشکارا و نبوده نمازبی و خوارشراب واجب احتیاط بنابر - نشود محسوب
 نبودن واجب النفقه

 ؟حکم دادن زکات به فقیر واجب النفقه چیست
مخارج آنان را ندهد  انسان نمیتواند مخارج کسانى را که مثل اوالد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد ، ولى اگر -

 0)حضرت امام( .دیگران میتوانند به آنان زکات بدهند
اش که نفقه و مخارجش بر او تواند مخارج و نفقات الزم کسی را که مثل اوالد یا پدر و مادر یا زن دائمیانسان نمی  -

باشد و امّا اگر زکات را به  البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر. واجب است از زکات بدهد
عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، غارِم و بدهکار یا ابن السبیل است و از جهت مذکور 

اش استحقاق دریافت زکات را داشته باشد. البتّه چنانچه فرد، عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه
)آیت اهلل .تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد هرچند احتیاط مستحب ترک این کار استو واجب باشد میباشد و زکات بر ا

 1سیستانی(
سر و پدر و مادر داد، ولى اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زکات هم و فرزند به توان زکات را نمى -

 قادر مثالً بپردازد، را خود النّفقه واجب افراد مخارج تواند اگر کسى نمى ولی  1داد آنها به توان را به مقدار اداء دین مى
)آیت اهلل  .دهند زکات آنها به توانند مى دیگران دهد، نمى و دارد توانایى یا بدهد، را خود بچّه و زن خرج نیست
 7مکارم(

 ؟اگر واجب النفقه بدهکار باشد می توان به وی زکات داد
ار است و نمیتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، میشود زکات داد . ولى به کسى که بدهک -

اگر زن براى خرجى خودش قرض کرده باشد شوهر نمیتواند بدهى او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگرى هم که 
 ست که بدهى او را از زکات ندهد.مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض کند احتیاط واجب آن ا

 8(، امام خامنه ای)حضرت امام
 استحقاق مذکور فرزند که صورتی در کند، ادا را خود بدهی و دین آن با که بدهد فرزندش به را زکات انسان اگر -

 9 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال باشد، فقیر اینکه مثل باشد دارا را زکات دریافت
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 0)آیت اهلل مکارم( .داد آنها به توان باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین مىاگر آنها بدهکار  -

 2ایجهت مصرف در نفقات توسعهپرداخت به واجب النفقه، 

 آیا مکلف می تواند زکات را بابت نفقات توسعه ای به واجب النفقه اش بپردازد؟
 1د )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.توان به آنها زکات پرداخت کرمی -
تواند تواند از زکات فطره نفقة آنها را بدهد و درصورت تمکن نمیای عاجز باشد، میاگر شخص از پرداخت نفقة توسعه -

 0)آیت اهلل سیستانی(.
 دادن زکات به فرزند برای ازدواج

 ؟ت را به فرزندش برای ازدواج بدهدآیا جایز است زکا
در میتواند به پسرش زکات بدهد که براى خود زن بگیرد پسر هم میتواند براى آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را پ -

 1(، امام خامنه ایبه او بدهد.)حضرت امام
 1)آیت اهلل سیستانی( پدر می تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد و همچنین است پسر نسبت به پدر. -
زکات بدهد که براى خود زن بگیرد پسر هم میتواند براى آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را پدر میتواند به پسرش  -

 7به او بدهد.)آیت اهلل مکارم(
 به خاطر همسرش دادن زکات به فرزند

 آیا دادن زکات به فرزندش  به  خاطر انفاق به همسرش یا به خاطر خریدن کتب علمی جایز است ؟
آیت اهلل  ،دهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید، اشکال ندارد.)حضرت اماماگر انسان زکات به پسرش ب  -

 8آیت اهلل مکارم( ،سیستانی
 به خاطر خرید کتابهای علمی دادن زکات به فرزند

امام اگر پسر به کتابهاى علمى دینى احتیاج داشته باشد پدر میتواند براى خریدن آنها به او زکات بدهد)حضرت امام،   -
 9 آیت اهلل مکارم(ای،  خامنه

، د و در معرض استفاده او قرار دهدپدر نمیتواند از سهم سبیل اهلل کتابهاى علمى و دینى که مورد احتیاج پسر است بخر -
مگر آن که مصلحت عامه اقتضاى این کار را داشته باشد ، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.)آیت اهلل 

 01سیستانی(

 به واجب النفقه ی او یتمپرداخت زکات 

 اگر مالک از دنیا برود آیا جایز است زکات مالش را به کسی بدهند که نفقه ی او بر مالک واجب بوده است؟

                                                           
 0111رساله آیت اهلل مکارم، مساله 0
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 0مانعی ندارد هر چند احتیاط مستحب ندادن است. )حضرت امام( -
و سایر حقوق  وصیت کردن به پرداخت زکاتی که به گردن انسان است قبل از فوت واجب است و همچنین خمس، -

واجبه را باید وصیت کند و اگر وارث مستحق باشد برای وصی جایز است که زکات را به او بدهد هر چند در حال 
 1حیات واجب النفقه میت بوده باشد.)آیت اهلل سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم( مانعی ندارد. -

 زکات به همسردادن 

 در ازدواج موقت دادن زکات به زن
 زن جایز است زکات از همسرش بگیرد؟ چه موقعی برای

ولى اگر شوهرش در ضمن عقد  توانند به او زکات بدهند ، شوهرش و دیگران مىزنى که صیغه شده اگر فقیر باشد -
شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى که بتواند مخارج آن 

، آیت اهلل آیت اهلل سیستانی .)حضرت امامد او را مجبور کند ، نمیشود به آن زن زکات دادزن را بدهد یا زن بتوان
 0(مکارم)اگر این شرط را صحیح بدانیم(

 دادن زکات زن به شوهرش
 آیا برای زن جایز است زکاتش را به شوهرش بدهد ؟

نماید)حضرت امام، آیت خود آن زن  زن میتواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد ، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج -
 1(اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی

 الی اهلل به او نفقه داده میشود ةدادن زکات به کسی که قرب
 آیا دادن زکات به کسی که برای رضای خدا نفقه او را میدهد ، جایز است ؟

به او  دیگرى زکاتجایز است  اینکه کما بدهد،  باشدمی کسى که تبرعا متکفل نفقه اش ه خود را ب زکاتجایز است  -
مثل و خویشان او باشد، از ارحام  او هم می تواند بدهد، فرقی نیست که ان شخصبراى انفاق یا توسعه  و حتی دهدب

فرق نیست که آنها وارث  اوالد آنها که واجب النفقه او نیستند یا اجنبى باشد و اوالد آنها وعمو وخالو و خواهر و برادر و
 1(حضرت امام، آیت اهلل سیستانی). هنده باشند بسبب آنکه اوالدى ندارد یا نهد زکات

بنا بر احتیاط واجب نمی تواند زکات خود را به کسى که تبرعا متکفل نفقه اش می باشد بدهد، کما اینکه جایز نیست  -
هم نفقه بر او واجب نباشد آن  دیگرى زکات به او بدهد چون زمانی که عرفا ملزم به دادن نفقه آنها باشد هر چند شرعا

افرادی که انفاق می شوند عرفا در حکم غنی محسوب می شوند که اگر در مصادیق آن دقت کنید حقیقت را متوجه 
 7می شوید.)آیت اهلل مکارم(

 

 نپردازد غیر هاشمی به هاشمی
 آیا دادن زکات غیر هاشمی به هاشمی جایز است ؟

یرد ، ولى اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات سید نمیتواند از غیر سید زکات بگ -
ناچار باشد ، میتواند از غیر سید زکات بگیرد . ولى احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقدارى که براى 
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 0(آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، حضرت امام، اش ناچار است بگیرد)مخارج روزانه
تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار و بنا بر احتیاط واجب باید اضطرار بحدّى باشد که نتواند از د نمىسیّ -

خمس و سایر وجوهات، مخارج خود را تأمین کند. و همچنین بنا بر احتیاط واجب در صورت امکان باید در هر روز 
 1اهلل سیستانی(اکتفا کند به گرفتن مخارج ضرورى همان روز.)آیت 

 مشخص نبودن هاشمی یا غیر هاشمی

اگر ادعا کند که هاشمی نیست یا معلوم نباشد که هاشمی است یا نه ، آیا جایز است که زکات به او داده 
 شود ؟

 1 (داد. )حضرت امامشود زکات  به کسى که معلوم نیست سید است یا نه ، می -

زکات مالک به او  د زکات داد ولی اگر خود ، ادعای سیادت کند وبه کسى که معلوم نیست سید است یا نه ، می شو -
 0 )آیت اهلل سیستانی(. بدهد ، ذمه اش برئ نمی شود

 1)آیت اهلل مکارم( احتیاط اینست که غیر هاشمی زکات را به هاشمی ندهد مگر اینکه احتمال قابل اعتنایی داده شود. -
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