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 مفهوم شناسی زکات

داللت بر رشد و نمو و زیاد شدن « ز ک و»زکات از ریشه لغوی 

زکات »گوید: درباره معنای لغوی زکات می خلیل بن احمد .دارد

زکا الزرع یزکو »مال به معنای پاک کردن آن است و جمله 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF


راغب  .و محصوالت است به معنای رشد کردن کشتزار« زکاء

دست خداوند به برکتمعنای رشدی که از اصل زکات را به اصفهانی

معنای لغوی زکات را تطهیر ذکر  ییعالمه طباطباو  .داندآمده می

 ندکمی

پرداخت اندازه معینی از  وجوبمعنای زکات در اصطالح شرعی به

علت اینکه  .برخی اموال است که به حد نصابی خاص رسیده باشد

، امید به برکت یافتن مال، یا این واجب، زکات نامیده شده

  .برای پاکیزه کردن نفس انسان است

های واجب و مستحب زکات معنای عامی هم دارد که به همۀ کمک

  .شودبه دیگران گفته می

ت از واژه صدقه هم برای اشاره به زکا قرآناز آنجا که در 

استفاده شده است، برای زکات واجب از اصطالح صدقه واجب 

 . های مستحب متمایز شودشود تا از صدقهاستفاده می

 وجوب زکات

ضروری دین به آن می باشد. اسالم ضروریات دینوجوب زکات از 

دسته ازاحکام و عقایدی گفته می شود که برای همه مسلمانان 

و مورد اتفاق کامال واضح و بدیهی است که جزء اسالم هستند 

[ ۳۵.]خواهد شد ارتدادآن موجب  وجوبهمه مسلمانان است و انکار 

رود، از این رو، نیت )قصد قربت( شمار میبه عباداتزکات از 

 .در آن شرط است

 موارد زکات

  :گیردزکات به نه چیز تعلق می

 -۷نقره،  -۶طال،  -۵کشمش،  -۴خرما،  -۳جو،  -۲گندم،  -۱

  .گوسفند -۹گاو،  -۸شتر، 

اند؛ هرچند نظر برخی سرمایه را نیز به موارد فوق افزوده

رایج در بین علمای شیعه این است که پرداختن زکات سرمایه 

را مالک باشد،  اگر کسی یکی از این موارد دانندمی مستحبرا 

معین شده  شریعتطبق شرایطی واجب است مقداری از آن، که در 

  .را پرداخت کند

 روایات میپردازیم.اکنون به بررسی آثار زکات در لسان 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA#cite_note-35
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA#cite_note-35
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA#cite_note-35
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1


 بررسی آثار زکات در روایات اهلبیت)ع(

در روایات معصومین توجه ویژه ای به بحث زکات شده است به 

در  یثحد ۱۹۸۰، مستدرک آنو  وسایل الشیعهدر کتاب طوری که 

در این  .رسانداین باب آمده است که اهمیت باالی آن را می

روایات مواردی مانند فلسفه زکات و وجوب پرداخت آن مطرح 

به بررسی آثار وبرکات  نیز  بخشی از این روایاتشده است.

زکات میپردازد و بخشی دیگر صدمات ناشی از عدم پرداخت آن 

تحقیق مورد بررسی قرار قسمت اخیر در این را مطرح می نماید.

مربوط به برکات زکات روایات  ته است.بنابراین در ادامه گرف

و صدمات ناشی از عدم پرداخت آن  را مورد بررسی قرار 

 میدهیم.

 مایۀ تطهیر و تزکیۀ روح انسان     

ُخْذ ِمْن »السالم: َلمَّا َنَزَلْت آیُة الزَّکاِة َقاَل َاُبوَعْبِداّللهِ علیه

حدیث فی شَْهِر « ِهْم َصَدَقًة ُتَطهِهُرُهْم َو ُتَزکهیِهْم ِبهاَاْمَوالِ 

َرِمضانِ، َفَاَمَر َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله ُمناِدیُه َفَنادی 

فی النهاسِ: ِانَّ اّللهَ َتَباَرکَ َوَتَعالی َفَرضَ َعَلیُکُم الزََّکاَة َکما 

 .َفَرضَ َعَلیُکُم الصَّالةَ 

السالم فرمود: هنگامی که آیه زکات در هامام صادق علی

از اموال آنان صدقه بگیر تا  :ماه رمضان نازل شد که

آنان را پاکیزه و تزکیه نمایی، پیامبر خدا صلی هللا علیه 

و آله دستور داد که سنخنگویش در بین مردم اعالم کند 

که: خدای متعال زکات را بر شما واجب کرد همانگونه که 

 .شما واجب کردنماز را بر 

 یکی از پنج ستون دین اسالم 

السالم قاَل: ُبِنی االْءسالُم َعلی َخْمسٍَة: َعَلی َعْن َابی َجْعَفٍر علیه

 الصَّالِة، َوالزََّکاِة، َوالصَّْوِم، َواْلَحجِ َوالِوالیِة: 

السالم فرمود: اسالم بر پنج پایه استوار امام باقر علیه

ج و والیت ) اهل بیت علیهم است: نماز، زکات، روزه، ح

 السالم

 فرو نشاندن خشم خدا 

ُاوصیُکْم ِبالزََّکاِة َفِانهی سَِمْعُت  :السالمَقاَل َامیُرالُمؤِمِنیَن علیه

َنبیُکْم صلی هللا علیه و آلهیُقوُل: َالزَّکاُة َقْنَطَرُة ااِلءسالِم َفَمْن 
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َنها َوِهی ُتْطفی َغَضَب َادهاها جاَز اْلَقْنَطَرَة، َوَمْن ِاْحَتَبسَ ُدو

 .الرَّبِه 

السالم فرمود: شما را به زکات وصیت و امیرمؤمنان علیه

کنم، از پیامبر شما که درود خدا بر او و سفارش می

فرمود: زکات پل اسالم است، پس خاندانش باد شنیدم که می

گذرد، و کسی که آن را کسی که زکات بپردازد از پل می

ن سقوط خواهد کرد، و )پرداخت( زکات نگهدارد به پایین آ

 .نشاندخشم پروردگار را فرو می

  نمازشرط پذیرش 

السالم قاَل: ِانَّ اّللََّ َاَمَر ِبَثالَثٍة َعْن َاِبی الَحسَنِ الرِهضا علیه

أَمَر ِبالصَّالِة َوالزََّکاِة َفَمْن َصلَّی َوَلْم  :َثالَثٌة ُاْخریَمْقُروٌن ِبَها 

یَزکِه َلْم ُتْقَبْل ِمْنُه َصالُتُه، َوَاَمَر ِبالشُّْکِر َلُه َوِلْلَواِلَدینِ َفَمْن 

َمَر ِباتِهقاِء اّللهِ َوِصَلِة 
َ
َلْم یشُْکْر َواِلَدیِه َلْم یشُْکِر اّللهَ، َوأ

 ْم یِصْل َرحَِمُه َلم یتَِّق اّللهَ: الرَّحِِم َفَمْن لَ 

السالم فرمود: خداوند به سه کار همراه سه امام رضا علیه

ـ فرمان به نماز و زکات  ۱کار دیگر فرمان داده است:

داده است. پس کسی که نماز بجا بیاورد ولی زکات را 

ـ و فرمان به  ۲شود.نپردازد نمازش از او پذیرفته نمی

د و پدر و مادر داده پس کسی که از پدر سپاسگزاری از خو

و مادرش قدردانی نکند شکر خدا را هم بجا نیاورده 

ـ و فرمان به تقوای الهی و صله رحم داده است،  ۳است.

پس کسی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را مراعات 

 .نکرده است

  به انسان است  خداپرداخت زکات نشانۀ عالقه 

ِاَذا َاَراَد اّللهُ ِبَعْبٍد َخیرا  :َقاَل َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله

َبَعَث اّللهُ ِاَلیِه َمَلکا ِمْن ُخزهانِ اْلَجنَِّة َفیْمسَُح َصْدَرُه َو یسْخی 

  :َنْفسَُه ِبالزََّکاةِ 

علیه و آله فرمود: اگر خدا خوبی رسول خدا صلی هللا 

ای از خزانه دارانِ بهشت ای را بخواهد، فرشتهبنده

فرستد تا سینه او را مسح کند و قلب او را برای می

 .پرداخت زکات سخاوتمند سازد

 عامل محبوب شدن نزد خدا 
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الی َتعَ  اّللَِّ  ِاَلی النَّاسِ  َاَحبَّ  َوَانَّ  …السالم: قاَل الصَّاِدُق علیه

َاسْخَاُهْم َکفَّا، َوَاسْخَی النهاسِ َمْن َادهی َزَکاَة ماِلِه َوَلْم یْبخَْل 

 َعَلی اْلُمْؤِمنیَن ِبَما اْفَتَرضَ اّللهُ َلُهْم فی ماِلِه: 

ترین مـردم پیـش خدا محبـوب :السالم فرمودامام صادق علیه

سخـاوتمندترین آنهاست، و سخـاوتمـندتـرین فرد کسی است 

ت مـالش را بـپردازد و در مورد واجب مالی خود که زکـا

 .نسبت به مؤمنان بخل نورزد

 

 واجبترین سخت 

السالمیُقوُل: َما َعْن ُرَفاَعِة ْبنِ ُموسی َانَُّه سَِمَع َاباَعْبِداّللهِ علیه

َفَرضَ اّللهُ َعلی هِذِه االُمَِّة شَیئا َاشَدَّ َعَلیِهْم ِمْن الزَّکاِة، َوفیها 

 ُتْهَلکُ َعاَمتُُّهْم: 

السالم شنیدم که رفاعه گوید که از امام صادق علیه

این امهـت چیـزی دشــوارتر از  خـداونـد بر :فرمودمی

زکات واجب نکرده است، در زکات است که خیلی از آنـان 

 .رسندبه هـالکت می

 

 عامل خیر و صالح جامعه 

الَتزاُل ُاَمتهی ِبخَیٍر ما َلْم  :قاَل َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله

یخُوُنوا َوَادُّوا اْلَماَنَة، َوآَتُوا الزَّکاَة، َوِاذا َلْم یْفَعُلوا 

 ذِلکَ ُاْبُتُلوا ِباْلَقْحِط َوالسِهِنیَن: 

رسول اکرم صلی هللا علیه و آله فرمود: امهت من تا وقتی که 

ازند ها را رده کنند و زکات را بپردخیانت نکنند و امانت

در خیر و سعادت خواهند بود، ولی هرگاه که چنین نکنند 

 .به قحطی و کمبود دچار خواهند شد

 

 حافظ اموال 

داُووا َمْرضاُکْم ِبالصََّدَقِة،  :قاَل َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله

  :َوَحِصنُّوا َاْمَواَلُکْم ِبالزَّکاةِ 
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ن خود را با رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود: بیمارا

صدقه مداوا کنید، و اموالتان را هم با پرداخت زکات 

 حفظ و بیمه کنید

  گناهانآمرزش 

  ُتْذِهُب الذُُّنوَب: َالزَّکاةُ  :قاَل َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله

زکات، گناهان را از  :رسول اکرم صلی هللا علیه و آله فرمود

 .بردبین می

 

 مال نشدن کم. 

 الزَّکاةَ  َاَحدٌ  َادهی ما: َقالَ  السالمَانَّهُ علیه َعْبِداّللهِ  َابی َعنْ 

 :ماِلهِ  فی َفزاَدتْ  َاَحدٌ  َوالَمَنَعَها ماِلِه، ِمن َفَنَقَصتْ 

 ثروت از زکات پرداخت با: فرمود السالمعلیه صادق امام 

 آن پرداخت از خودداری با که همانطور نشده، کم کسی

 .است نشده زیاد کسی ثروت

 زیاد شدن روزی

 جاِبرُ  یا: علیهماالسالم َعلی ْبنُ  ُمَحَمدُ  َاُبوَجْعَفرٍ  َقالَ 

 : الرِهْزقِ  ِفی َتزیدُ  َوالزَّکاةُ …

 روزی زکات … جابر ای:فرمود السالمعلیه باقر امام

 کندمی زیاد را انسان

 تزکیه نفس و زیاد شدن مال 

َفَجَعل االْءیَماَن َتْطهیرا  :َقاَلْت َفاِطَمُة علیهاالسالمفی ُخْطَبِتهِ 

َلُکْم ِمَن الشِهْرکِ َوالصَّالَة َتْنزیها َعنِ اْلِکْبِر، َوالزََّکاَة َتْزِکیًة 

 ِللنَّْفسِ، َوِنماًء ِفی الرِهْزِق: 

حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمود: خـداوند ایمان را 

مایه پاکیزگی شما از شرک قرار داد و نماز را مایه دور 

شما از تکبر قرار داد و زکات را بخاطر پاکیزگی شدن 

 .جان و روان و افزایش روزی واجب کرد

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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 درمان بیماران 

َبا َعْبِد اّللَِّ ع َیُقولُ 
َ
َما َضاَع  َعْن ِإسَْحاَق ْبنِ َعمَّاٍر َعمَّْن سَِمَع أ

مْ 
َ
 َواَلُكمْ َماٌل ِفي َبرٍه َو ال َبْحٍر ِإالَّ ِبَتْضیِیِع الزََّكاِة َفَحصِهُنوا أ

 ِبالزََّكاِة َو َداُووا َمْرَضاُكْم ِبالصََّدَقةِ 

اموال خود را با دادن زکات حفظ »)ع(: امام جعفر صادق

کنید و بیماران و مریضان خود را با دادن صدقه مداوا 

کنید. به درستی که هیچ مالی در بیابان و در صحرا از 

 «. زکات آن داده نشدبین نرفت، مگر آنکه 

 شخص و دیگران ال از دفع ب 

إنَّ اّللهَ َلـیْدَفُع ِبَمْن یَصـلهی  :السالم قالَ َعْن َابی َعْبِداّللهِ علیه

ِمْن شیَعِتـنا َعـمَّْن الیَصـلهی ِمـْن شیَعِتنا َوَلْو َاْجَمُعوا َعلی 

َتْرکِ الصَّالِة َلَهَلُکوا، َوإنَّ اّللهَ َلیْدَفُع ِبَمْن یَزکهی ِمْن شیَعِتنا 

ْجَمُعوا َعلی َتـْرکِ الـزَّکاِة َلَهلَ 
َ
ُکوا: امام َعمَّْن الیَزکهی َوَلْو أ

 السالم فرمود: صادق علیه

خداوند بواسطه نمازگزاران شیعه بال را از شیعیانی که 

کند، و اگر همه نماز را ترک خوانند دفع مینماز نمی

کنند هالک خواهند شد. و خداوند بخاطر زکات پردازان 

کند و اگر دهند دفع میشیعه بال را از کسانی که زکات نمی

 .کنند نابود خواهند شد همه زکات را ترک

 اآزمایش برای مالداران و کمک برای فقر 

السالم: ِانَّما ُوِضَعتِ الزَّکاُة ِاْخِتبارا قاَل الصهاِدُق علیه

ِلالَْغنیاِء َوَمُعوَنًة ِلْلُفَقراِء، َوَلْو َانَّ النهاسَ أدُّوا َزکاَة 

نی ِبما َفَرضَ اّللهُ َاْمواِلِهْم ما َبِقی ُمسِلٌم َفقیرا ُمْحتاجا َوالَسَْتغْ 

َلُه، َوِانَّ النهاسَ ما اْفَتَقُروا َوال اْحتاُجوا َوال جاُعوا َوالَعَرْوا 

ِااله ِبُذُنوبِ اْلَْغِنیاِء َوَحقیقٌ َعَلی اّللهِ َتباَرکَ َوَتعالی َاْن یْمَنَع 

 َرْحَمَتُه ِممَّْن َمَنَع َحَق اّللهِ فی ماِلِه: 

ود: زکات قرار داده شده تا السالم فرمامام صادق علیه

آزمایش ثروتمندان و کمک به فقرا باشد، اگر مردم زکات 

اموال خود را بپردازند هیچ مسلمان نیازمندی باقی 

گردد و نیاز میماند و با آنچه که خدا واجب کرده بینمی

شوند مردم فقیر و محتاج و نیازمند و گرسنه و برهنه نمی

ان شایسته است که خداوند مگر بواسطه گناهان ثروتمند



رحمت خود را از کسانی که حق خدا را در ثروت خود ادا 

 .نکنند باز دارد

 درمان بخل 

 وقى شحه نفسه زكاة ماله أدهى من

حفظ شده  هرکس زکات مال خود را بپردازد، قطعا از بخل

 « است.

 سبب گشایش برای مردگان 

السالم گفت: برادرم از دنیا شخصی به امام صادق علیه

اش بود، من آنها را رفته است و زکات زیادی به عهده

با این عمل مشکل او بر طرف »پرداخت کردم، امام فرمود: 

 .۲۲۳، ص۹جامع االحادیث، ج « شود.می

 

 

 فقر زدایی 

هیچ فقیری گرسنه »السالم فرمود: امیرمؤمنان علیه

ماند مگر به سبب آنکه توانمندی حق خدا را نمی

پردازد و خداوند در روز قیامت توانمند را به همین نمی

 ۴۷۴، ص۳سفینة البحار، ج « دلیل بازخواست خواهد کرد.

 

 آثار ترک زکات

 تلف شدن اموال 

ما ضاع مال فی البره و ال »السالم فرمود: امام صادق علیه

 . ۵۰، ص۹جامع االحادیث، ج « فی البحر اال بتضییع الزهکاة

شود، مگر به ضایع هیچ مالی در خشکی و دریا ضایع نمی»

 «.ساختن زکات

 خسارت دو برابر 



 «َمن َمنَع حقها ّلله أنفق فی باطل مثلیه»

)در راه حق مال خود را صرف  کسی که حق خدا را نپردازد» 

« نکند( دو برابر آن را در راه باطل صرف خواهد کرد.

 .۴۲، ص۱۰وافی، ج

 هزینه کردن در راه اشرار و گناه 

َو اعَلم أنهه من لم ینفق »السالم فرمود: امام صادق علیه

فی طاعة هللا ابتلی بأن ینفق فی معصیة هللا و َمن لم یمش فی 

 « بأن یمشی فی حاجة عدوه هللا.حاجة ولی هللا ابتلی 

بدان، کسی که مال خود را در راه اطاعت خداوند صرف »

نکند، به هزینه کردن آن در راه معصیت خداوند گرفتار 

شود و هر کس در حله مشکالت ولی خدا گامی بر ندارد، می

خداوند او را بر تالش و حرکت در راه حله مشکالت دشمن خدا 

 «.کندگرفتار می

 

 

 محروم شدن از رحمت الهی 

نْ  :عن ابوعبدهللا )ع(
َ
 یْمَنعَ  َحِقیقٌ َعَلی اّللَِّ َتَباَرک َو َتَعاَلی أ

)حر عاملی، وسائل الشیعه،  َماِله ِفی اّللَِّ  َحقَ  َمَنعَ  َمنْ  َرْحَمَتهُ 

 ۱۲، ص۹ج

کسی که حق خداوند را از »السالم فرمود: امام صادق علیه

سزاوار است که خداوند رحمت خود را از مالش نپردازد، 

 او دریغ کند

 

 یکی از اقسام دزدی 

السالم: َالسُّراُق َثالَثٌة: ماِنُع الزَّکاِة، قاَل الصهاِدُق علیه

 َوُمسَْتحِلُّ ُمُهوِر النِهساِء، َو َکذِلکَ َمْن ِاسَْتداَن َو َلْم یْنِوَقضاَئُه:



نوع اند: مانعین دزدان سه  :السالم فرمودامام صادق علیه 

شمارند )و زکات، کسانی که مهریه زنان را حالل می

 .کند ولی قصد پرداخت ندارددهند(، و کسی که قرض مینمی

 محتاج شدن 

َوِاذا ُمِنَعتِ الزَّکاُة َظَهَرتِ  … : السالمقاَل َاُبوَعْبِداّللهِ علیه

 اْلحاَجُة: 

 پرداخت زکات که هنگامی …السالم فرمود: امام صادق علیه

 .خواهد کرد بروز نیاز و فقر نشود

 عدم پذیرش نماز 

َثمانیٌة الُتْقَبُل ِمْنُهْم َصالٌة،  :قاَل َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله

 ِمْنُهْم ماِنُع الزَّکاِة: 

رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود: نماز هشت گروه 

از پرداخت  اند کهشود، یکی از آنان کسانیپذیرفته نمی

 .کنندزکات خودداری می

 

 

 

  روز قیامتمال زکات داده نشده آتش  

السالمَانَُّه قاَل: ما ِمْن َعْبٍد َمَنَع ِمْن َزکاِة َعْن َابی َجْعَفٍر علیه

ماِلِه شَیئا ِااله َجَعَل اّللهُ ذِلکَ یْوَم اْلقیاَمِة ُثْعبانا ِمْن ناٍر 

ُمَطوَّقا فی ُعُنِقِه یْنَهشُ ِمْن َلْحِمِه َحتهی یْفَرَغ ِمَن اْلحِسابِ َوُهَو 

یْعنی « سَیَطوَُّقوَن ما َبخُِلوا ِبِه یْوَم اْلِقیاَمةِ »لَّ َقْوُل اّللهِ َعزََّوجَ 

 ما َبخُِلوا ِبِه ِمَن الزَّکاِة: 

ای که از پرداخت السالم فرمود: بندهامام باقر علیه

مقداری از زکات واجب خودداری کند خداوند روز قیامت آن 

دهد که در گردن مال را بصورت اژدهایی از آتش قرار می

درد، تا اینکه از یچیده و گوشت او را میآن شخص پ

حسابرسی آزاد گردد و آن فرموده پروردگار )در قرآن( 

                        است که فرمود: آنچه را بخل 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
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ورزیدند، روز قیامت طوق گردنشان خواهد شد. )یعنی آنچه 

 )از زکات ندادند

 

 

 ایمان مردن بی 

السالم: َمَن َمَنَع قیراطا ِمَن الزَّکاِة علیهَعْن َابی َعْبِداّللهِ 

 السالمعلیه صادق امام:  َفْلیُمْت ِاْن شاَء یُهودیا َاْو َنْصرانهیاً 

د: کسی که باندازه یک قیراط حدیث از زکات واجب را فرمو

نپردازد باید به دین یهود یا نصاری بمیرد.؛ قاَل 

َع قیـراطا ِمـَن الزَّکـاِة السالم: َمـْن َمنَ َاُبوَعْبِداّللهِ علیه

َربِه اْرجُِعـونِ  :َفَلیسَ ِبُمـؤِمنٍ َوال ُمسْـِلٍم َوُهـَو َقـْوُل اّللهِ َعزََّوَجلَّ 

 َلَعـلِهی َاْعَمُل صاِلحا ِفیما َتْرْکـُت: 

السالم فرمود: کسی که به وزن یـک قیـراط امام صادق علیه

نـیست و  از زکات واجـب را نـپردازد مـؤمن و مسـلمان

گـوید:( مصـداق فـرموده خـداست )که بنده بعد از مرگ می

خـدایا مـرا بـرگردان تـا بعـدها کـار شـایسته انجـام 

 .دهـم

 زمین  برکتیبی 

ِاذا ُمِنَعتِ الزَّکاُة َمَنَعتِ  :َقاَل َرسُوُل اّللهِ صلی هللا علیه و آله

 االَْرضُ َبَرکاِتها: 

رسول اکرم صلی هللا علیه و آله فرمود: هنگامی که از 

پرداخت زکات خودداری شود، زمین برکاتش را باز خواهد 

 .داشت

 

 منابع:

 *جامع احادیث الشیعه

 *وسائل الشیعه

 *محاسن برقی
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 *علل الشرایع

 *الوافی

 *بحار االنوار

 *سفینه البحار


