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 چکيده
بحث زکات از مهمترین مباحث در فقه اقتصادی ما می باشد.یکی از موضوعات زکات 

به طور کلی دو دیدگاه در این موضوع وجود  در حوزه فقه ، بررسی موارد وجوب زکات می باشد.

دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر )ص( می باشند و 

دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می باشد.طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند 

د چنانچه در زمان ائمه)ع( نیز دامنه موارد زکات به بیش که موارد زکات امروزه می تواند تغییر کن

در استداللهای هر دو دیدگاه احادیث صحیحی وجود دارد و مورد زمان پیامبر افزایش یافت.  از نه

این امر باعث تعارض ظاهر این احادیث با یکدیگر شده است و برای رفع این تعارض بزرگان فقه 

اند که در ادامه بحث پس از ذکر احادیث مورد استناد هر افتاده شیعه به فکر راههایی برای حل آن

 .ها را ذکر و به طور مفصل به بررسی آنها پرداخته شده استدو گروه، این راه حل
 

 .زکات ، موارد زکات ، انحصار و عدم انحصار موارد زکات :يديکل واژگان

 

 مقدمه

باشد. این دین الهی در دین اسالم دین جهان شمول و کاملی است که در واقع آخرین نسخه الهی برای هدایـت و سعادت بشر می

ها، موضوع اقتصاد و معیشت جوامع بشری است که شارع ها برای زندگی فردی و اجتماعی بشر برنامه دارد. یکی از این زمینههمه زمینه

و دستوراتی در این زمینه به صورت خاص به آن نگریسته است. یکی از موضوعات اقتصادی اسالم که اتفاقا متضمن  هامقدس با تدوین برنامه

مواردی است که در اسالم  موضوع زکات از مهمترین موضوعات وباشد. های اقتصاد جوامع اسالمی است بحث زکات میتوازن و تقویت پایه

سفارش به زکات نیز  در هر جا که در قرآن به نماز سفارش شده، در کنار آن و هم ردیف با آن یبا. تقرشده است زیادی ن سفارشآراجع به 

 . 1شده است

 باشد.می اقتصاد جوامع اسالمی این توجه فراوان حاکی از نگرش ویژه دین مبین اسالم به اجتماع و

 

 ( بیان مسأله1-1

 توان در سه دسته جای داد:میدر بحث زکات آیات و روایات وارده در این باب را 

 آیات و روایاتی که درباره اهمیت پرداخت زکات وارد شده است. (1

                                                           
 است. ن پرداختهآمورد به بحث زکات و اهتمام در انجام  22( قرآن در حدود 1
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باشد به عبارت دیگر این آیات و روایات در بر گیرنده مواردی است که از آن آیات و روایاتی که در باب موارد اخذ زکات می (2

 شود.موارد زکات اخذ می

 پردازد.رف زکات میآیات و روایاتی که به بیان راههای مص (3

التجاره به نامه بحث به بررسی موارد زکات خصوصا بحث زکات مالباشد. یعنی در این پایانبحث در این نوشتار در موضوع دوم می

 عنوان یکی از موارد زکوی پرداخته شده است. 

 شود:ه بیان این دو دیدگاه اشاره میو اما در باب موارد زکات عمدتا دو دیدگاه وجود دارد که قبل از ورود به بحث اصلی ب

باشد موارد زکات را منحصر در نه مورد )شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، کشمش، طال و دیدگاه اول که قول مشهور نیز می

داند یا اینکه معتقد است امام در این گانه میداند و ذکر موارد دیگر در لسان روایات را یا از باب استحباب زکات در غیر از موارد نهنقره( می

 اند. گانه تعمیم دادهاند و زکات را به غیر از موارد نهتقیه کردهروایات 

داند اما این توسیع موارد نیز متفاوت است گروهی باشد موارد زکات را در بیش از نه مورد میدیدگاه دوم که در مقابل مشهور می

یات اینگونه آمده است و برخی دیگر نیز این توسیع را عام و دانند به این خاطر که در لسان روافقط این توسیع را در باب غالت و حبوبات می

 شود.   دانند که شامل همه موارد میفراگیر می

شود یا اینکه این شود که آیا موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر خالصه میدر این نوشتار به بررسی این مطلب پرداخته می

مختلف تغییر کرده است و آیا در صورت تغییر، این تغییر از موارد اضطرار و حکم ثانوی است یا در  هایموارد با توجه به گذر زمان و مکان

 حالت عادی و اولی احکام است نه حالت ثانوی آن.

 .هیچ تغییری را در شرایط عادی بر نمی تابد همیشه پابر جا بوده و حرام( هب شیعه اصل احکام الهی )حالل وذاز دیدگاه م

نایب او در زمان غیبت  امام و رود واز بین می گاه نیز این شرایط عادی با حکم ثانوی و از شرایط عادی همان عدم اضطرار استمنظورمان 

که با حکم اولیه که در زمان پیامبر در دین را ایجاد کنند ی را حکمبا توجه به شرایط و اضطرارا و نیز رعایت مصالح جامعه اسالمی توانند می

 ه است متفاوت باشد.وجود داشت

رسد بحث زکات و خصوصا موارد به نظر می 2با توجه به علت یا حکمت پرداخت زکات که در روایات متعدد بدان اشاره شده است

باشد. امروزه با گسترش ممالک اسالمی و آن از مهمترین مباحث در حوزه اقتصاد اسالمی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی در عصر ما می

شدند تغییر یافته و در بسیاری از غییر شیوه زندگی مردم از سنتی به مدرن موارد زکوی که در عصر پیامبر مشمول دریافت زکات میت

شود کشورها کم شده و یا اصال محقق نیست. به طور مثال در کشورهای اروپایی یا در کشورهای آسیای جنوب شرقی شتر یا خرما یافت نمی

نیز اغلب آن چیزی نیست که در شبه جزیره عرب آن روز وجود داشت. برنج در برخی از کشورها به عنوان محصول  و محصوالت کشاورزی

کند که به شود. این عوامل و نیز عدم امکان چشم پوشی از زکات به عنوان یک واجب الهی ما را متقاعد میعمده کشاورزی کشت می

بپردازیم. متاسفانه موارد زکات از زمان پیامبر تاکنون در همان نه مورد زمان پیامبر باقی مانده بازنگری در اصول و قواعد تعیین موارد زکات 

است و هیچ گاه در گستره زمانی و مکانی اسالم تغییر نکرده است. از طرف دیگر زندگی مدرن و صنعتی امروز که با دنیای الکترونیک به هم 

طلبد و لذا حتی نوع تجارت مردم اگر چه در اصل تغییر نکرده است اما روشهای آن صاد میوابسته است روشهای خاص خود را در حوزه اقت

های ما نیز امروزی و دارد که در حوزه اقتصاد اسالمی نگاهتر از قبل شده است. این روشهای جدید و امروزه ما را بر آن میبسیار متفاوت

بازارهای تجاری، بحث بورس و اوراق بهادار، تجارت اینترنتی، کارت های  جدید شود. سرازیر شدن بخش عظیمی از سرمایه مردم در

 کند.الکترونیکی و بازار سهام و... ما را ملزم به این بازنگری می

کوشد تا با این طرز نگاه بتواند جوابی به نیازهای امروز اقتصاد اسالمی بدهد البته بدیهی است که این نوشتار  نوشتار پیش رو می  

 باشد. گام کوچکی در این راه است و قطعا خالی از اشتباه نیز نمی فقط

 و اما سوالهای که در ابتدای این تحقیق مطرح و ما در نوشتار پیش رو در صدد جواب دادن به آنها هستیم عبارتند از:

 ( آیا بحث انحصار یا عدم انحصار موارد زکات در نه مورد در قرآن آمده است؟ 1

 باشد یا حکم پیامبر به این دلیل که حاکم اسالمی اسالمی است؟ آیا انحصار موارد زکات در نه مورد زمان پیامبر به دلیل نص می (2

 باشد؟لسان روایات در این باب چگونه می (1

 تواند بر نوع موارد زکوی تاثیر گذارد؟ آیا مقتضیات زمان و مکان می (2

 معانی لغوي و اصطالحی زکات( 2

                                                           
در این روایات تامین نیاز فقرا علت رداخت زکات  11، 12، صص9ج،  ه.ق 1411  ،: احیاء التراث ، قم وسایل الشیعه ، حر عاملین محمد بن حس( بنگرید به 1

 معرفی شده است
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 ک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطالحی که اتفاقا تناسب زیادی بین این دو معنا )لغوی و اصطالحی( وجود دارد.زکات ی

شود اما در اصطالح حقی است که در اموال مسلمانان به دلیل نص و زکات در لغت چند معنی دارد که به این معانی اشاره می

 رت وجود شرایط باید ادا کرد. روایت متواتره وجود دارد و باید آن را در صو

آورده شده است. زکی بر معانی جمع کردن، افزون کردن، رشد، پاکی، مناسب  زکیدر کتاب المنجد بیش از ده معنی برای ریشه 

 3کند.بودن و شایسته بودن، تبرئه، تصدیق و... داللت می

الزکوه "گوید صباح در معنای لغوی و اصطالحی زکات میهای فقهی نیز معانی لغوی واژه زکات آورده شده است. صاحب مدر کتاب

 4"..لغه الطهاره و النمو و فی عرف اهل شرع اسم للحق المعروف عندهم المعلومه بثبوته لدیهم بنص الکتاب و السنه المتواتره

زد متشرعین که به دلیل نص زکات در لغت به معنای طهارت و رشد است و در نزداهل شرع زکات نامی است برای حق شناخته شده در ن"

 ."کتاب و سنت ثابت شده است 

یعنی نفس طاهر از گناه. از این جهت زکات  "أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَکِيَّةً "فرماید: سوره کهف که می 74در معنای طاهر بودن به خاطر آیه 

خت زکات صورت نگیرد مال حرام است زیرا حق فقراء شود. و اگر این پردابه معنی تطهیر است که پرداخت آن باعث تطهیر ما بقی اموال می

 و لذا زکات پاک کنننده مال از حق متعلق به خداست.  5و مساکین مخلوط به مال است.

وجه تسمیه دیگر اینکه چون با دادن زکات شخص نفس خود را از آلودگیهای اخالقی که ناشی از بخل و ترک مواسات نسبت به 

 6گویند.کند لذا به این صدقه مخصوص زکات میاک میباشد، پمحتاجان جامعه می

اما این صدقه مخصوص چه تناسبی با نمو و رشد دارد که نام زکات که در یکی از معانیش به این معنی است، بر آن نهاده شده 

 است؟

زکا »اعت بزرگ شود و )زراعت رشد کرد( هنگامی که زر« زکاالزرع»شود زکات در لغه به معنای نمو و رشد نیز است. گفته می

 در شرع نیز شبیه این معنی را دارد. 7هنگامی که شخص ازدواج کند.« الفرد

در مفردات آمده: 8الزاء و الکاف و الحرف المعطل اصل یدل علی نماء والزیاده و یقال الطهاره.در مقاییس الغه چنین آمده: 

 9."زکا الزرع یزکو اذا حصل منه نمو و برکه"
شود که استعداد رشد و زیادتی داشته باشند لذا از اموالی که را به این دلیل زکات گویند که از اموالی گرفته می گفته شده زکات

شود و اند چون باعث رشد و زیادتی ثواب میصدقه را زکات نامیده  10شود.شود )قنیه( گرفته نمیبرای معاش زندگی از آن استفاده می

 شود.چه در ظاهر مال کم می کند اگرهمچنین مال را زیاد می

. ان الصدقه تزید المالفرمایند: در این باره احادیثی از پیامبر و ائـمه اطهار به ما رسیده است. پیامبر اکرم )ص( در حدیثی می

  11."ان الصدقه تقضی الدین و تخلف بالبرکه"فرمایند: ونیز امام صادق )ع( می

شود که هر گاه زکات در رابطه با مال بکار برده شده به معنای نما و رشد و نکته حاصل میبه طور کلی با توجه در آیات قرآنی این 

باشد. به عنوان مثال شود و هنگامی که در رابطه با شخص بکار گرفته شده به معنای طهارت و پاکی و تزکیه نفس میزیادتی مال معنی می

شود و با توجه به این صدقه )زکات( باعث طهارت و پاکی شخـص می 12."هاخذ من اموالهم صدقه تطـهرهم و تزکيـهم ب"در این آیه 

 امر از پیامبر اکرم )ص( خواسته شده است تا با اخذ زکات از مسلمانان، نفس آنان را از گناهان پاک کند. 

                                                           
 ش 0ه 1387( ر.ک ، المنجد ، باب زکی ، انتشارات اسالم ،  1

    2( آقا رضا همدانی ، مصباح الفقیه)کتاب الزکاه ( ، چاپ سنگی ، بی جا، بی تا ، ص 2

 428ص ،  ق.ه 1410،  اسالمی نشر موسسه ، قم: دوم چ ، السرایر ، ادریس حلی بن محمد(  1

 95، ص2م ، ج 1993( زین الدین ابن علی العاملی)شهید ثانی(، مسالک االفهام فی شرح شرایع ، بیروت: موسسه البالغ ،  2

 ه.ش . 1387( المنجد ، باب زکی ، انتشارات اسالم ، 4

 1387رضا علی عسکری و حیدر مسجدی ، چاپ اول قم : نشر پژوهشگاه حووزه و دانشوگاه ،  ( ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا ، ترتیب مقاییس الغه ، سید 5

    419ه.ش .ص 

 .146( راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن . تحقیق  محمد سید کیالنی . تهران : نشر مکتبه الرضویه . بی تا.ص  6

                                    67م، ص 1994،  علوم انسانی انشکده ادبیات و، د دانشگاه محمد،  رباط :  مجموعه مقاالت، زکاه وانعکاسها فی المجالین اقتصادی و االجتماعی (  1

 .257، ص 6ج،  وسایل الشیعهحر عاملی ،  محمد بن حسن(  2

 103( سوره توبه .آیه  3
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بدیهی است که در این احادیث منظور از صدقه، همان صدقه واجب )زکات( است. زیرا به پیامبر اکرم )ص( امر شده است تا آن را 

 تواند درست باشد. اخذ کند و این تعبیر در مورد صدقه مستـحبی نمی

، صدقهدر این تعریف آوردن  13"تداءانه صدقه المقدره باصل الشرع اب"اند: و اما زکات را در اصطالح اینگونه تعریف کرده

شود خمس را از شمول تعریف خارج کرده است، و با لفظ المقدره صدقه های متبرعی که توسط اشخاص و به طور داوطلبانه پرداخت می

شمول تعریف  کفاره را از ابتداء کند. واژهشود را خارج میصدقه ای که بواسطه نذر بر شخص واجب میباالصاله خارج شده است. کلمه 

  14خارج می سازد.

 ( موارد زکات در قرآن 1

همانطور که ذکر شد در قرآن در موارد بسیاری به زکات و اهمیت پرداخت آن اشاره شده است در بسیاری از آیات با عنوان خاص 

 زکات این واجب ذکر شده و در برخی از آیات نیز با نام عام صدقه مورد اشاره قرار گرفته است.

توان در دو دسته قرار داد: دسته اول آیاتی هستند که به اهمیت زکات موجود در مورد زکات را از جهت نوع نگاه به زکات میآیات 

پردازیم. دسته دیگر اند مانند آیاتی که ما در بحث مقدمه به آنها اشاره کردیم. و در اینجا برای جلوگیری از اطاله کالم به آن نمیپرداخته

پردازیم که به طور مشخص اند که در این قسمت ما به ذکر آیاتی میکه به ذکر موارد زکات و نیز موارد مصرف آن پرداختهآیاتی هستند 

 موارد زکات را ذکر کرده است.  

دانیم حکم زکات نیز مانند بسیاری از احکام دیگر به صورت کلی در قرآن ذکر شده است و جزئیات آن نیامده است همانگونه که می

ر و ما موظفیم که جزئیات احکام را از سنت پیامبر و ائمه )ع( در قالب روایت استنباط کنیم و اینکه برخی از اهل سنت به عام بودن زکات د

  15کنند، با توجه به موارد فوق کامال بی اساس است.قرآن برای استفاده از آن در رد منحصر بودن موارد زکوی استدالل می

 103م زکات در آیات بسیار و حتی در برخی از آیات مکی آمده است اما امر به اخذ آن از جانب خدا در آیه نکته دیگر اینکه حک

 سوره توبه به پیامبر گرامی اسالم ابالغ شد.

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَکَنٌ  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّيهِم بِهَا وَصَلِّ"باشد. اولین آیه مورد بحث این آیه شریفه می

. )ای رسول ما تو از مؤمنان صدقات را دریافت دار تا بدان صدقات نفوس آنان را پاک و پاکیزه سازی و آنان را با لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 16."دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلی خاطر آنها شود و خدا شنوا و داناست(

در این آیه امر بر جنس مال وارد شده و فرقی بین آن نگذاشته است. همچنین مال به صورت مطلق ذکر شده است و هیچ تحدید و 

 شود.تنویعی در آن دیده نمی

در یافت دار(. )ای محمد)ص( از اموال ایشان زکات "...خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً"فرمایند: عالمه طبرسی )ره( در تفسیر این آیه می

داللت بر تبعیض دارد یعنی قسمتی از اموالشان را بگیر و صدقه دادن تمام مال واجب نیست. و نکته دیگری که در آیه است  " مِنْ "لفظ 

این دستور تا شامل تمامی اجناس مال گردد )نه مال مخصوصی( و دیگر اینکه  "من مالهم"و نفرمود "مِنْ أَمْوَالِهِمْ  "این است که فرمود:

 17اختصاص به دسته معینی ندارد و همه مسلمانان به پرداخت آن موطفند.

 همچنین از این آیه نکات زیر قابل استفاده است:

های آنان صدقه بگیر بی آنکه تعیین موارد متعلق و مقدار آن مشخص شود، از خطاب و دستور قرآن کریم به نبی اکرم از مال .1

 دار و موارد زکات در اختیار پیامبر )به عنوان مقام رهبری و سرپرستی اجتماعی( گذاشته شده است. شود که تعیین مقاستفاده می

شود که مذکورات برخی از موارد که داللت بر تبعیض دارد ذکر نشده استفاده می " مِنْ "از اینکه اجناس نه گانه در عقب کلمه  .2

 18ت.شود که حصری در کار نیسزکاتند و الاقل استفـاده می

خذ من اموالهم صدقه، امر النبی )ص( بأخذ الصدقه من اموال الناس و لم یقل: "فرمایند: عالمه در تفسیر شریف المیزان می

در  19"من مالهم ليکون اشاره الی أنها ماخوذه من اصناف المال و هی النقدان: الذهب و الفضه، واالنعام الثالثه و الغالت االربع.

                                                           
 96. ص 2( زین الدین بن علی العاملی.)شهید ثانی(.مسالک االفهام.ج  4

 96( همان .ص 1

 63-62.صصزکاه وانعکاسها فی المجالین اقتصادی و االجتماعی( ر.ک مجموعه مقاالت .  1

 ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای 103( سوره توبه ، آیه  2

 .203، ص11ج ه.ش.1351( فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان ، مترجم سید هاشم رسولی محالتی ، چاپ اول ، تهران :انتشارات فراهانی ، 1

 16ه.ش ، ص1354، مشهد : انتشارات کتاب فروشی جعفریه،  علی تهرانی ، مالیات های اسالمی(  2
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قه به پیامبر )ص( امر شده است که از اموال مردم صدقه بگیرد و نفرموده است از مال آنها تا اشاره کند به اینکه آیه خذ من اموالهم صد

 شود که عبارتند از: نقدین )طال و نقره( حیوانات سه گانه و غالت چهارگانه. زکات در یک مال نیست و شامل جمعی از اموال می

گانه تعبیر اند اما از همین جا این عام بودن را به اصناف نهودن مال را در این آیه پذیرفتهمرحوم عالمه طباطبایی با اینکه عام ب

توانیم این تخصیص را در این عام انجام دهیم و اگر با احادیث وارده که مثبت حصر زکات اند در حالی که ما به صرف وجود این آیه نمیکرده

نجام دهیم، خود این اخبار با روایات فراوانی که دال بر عدم انحصار موارد زکوی در نه مورد است باشند این تخصیص را اگانه میدر موارد نه

شود که ما بخواهیم آیات عام قرآن را با این اخبار تخصیص دهیم مضاف بر اینکه این اخبار باشند و همین تعارض مانع از این میمعارض می

 مشکل مواجه هستند که ما این مطالب را بزودی و تفصیال خواهیم آورد.از لحاط سند و داللت در برخی از موارد با 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ  "باشد سوره بقره می 267آیه دیگر در این زمینه آیه 

 20ید از بهترین آنچه اندوخته اید و از آنچه برای شما می رویانیم...(.. )ای اهل ایمان انفاق کن"...األَرْضِ

 باشد.در آیه عام است و شامل کسب معدن و گیاه نیز می "ما"لفظ 

تا هم شامل معدن و هم نباتات شود و به همین دلیل انبات  "وَمِمَّا أَخْرَجْنَا"نکته دیگر اینکه قرآن تعبیر به اخراج کرده است 

 ست.نیاورده ا

 سرقه و رشوه و غصب و ربا و قمار را از تحت شمول آیه خارج کرده است.« مَا کَسَبْتُمْ » با لفظ کسب 

شود هم آنچه که بواسطه کار فکری یا عملی انسان به ها و... را شامل میلفظ کسب عام هم معادن جامده و سائله، حبوبات، میوه

های البته موارد دیگر مانند سبزی و میوه 21شود.شود و سود کسب میه با آن تجارت میآید که یکی از مصادیق آن مالی است کدست می

شود چون روایتی مبنی بر وجود التجاره آیه شاملش میشود اما برای مثل زکات مالفاسد شدنی چون با روایت استثنا شده است خارج می

 التجاره وجود دارد.زکات در مال

توان گرفت این است که در قرآن چه در آیات دال بر موارد زکوی و چه در آیات دال بر امر به اخذ ای که از این بحث مینتیجه

زکات، زکات به صورت عام و کلی وارد شده است و اختیار تعیین آن به پیامبر اکرم )ص( بما هو الحاکم اسالمی واگذار شده است. محمد 

ت آیه در قرآن مجید اخراج مالی را به عنوان زکات به بیانات مختلف دستور داده است. در حدود بیس"تقی جعفری در این باره آورده است: 

و در هیچ یک از این آیات کمیت و کیفیت آن را معین نکرده است. همچنین تقریبا در هشت مورد در مورد کلمه صدقه که به زکات تفسیر 

فهوم انفاق که در آیات بسیار فراوان ذکر شده است هیچ گونه اندازه و شده است هیچ گونه مقدار وخصوصیتی ذکر نشده است. از آن طرف م

 22."کیفیتی ندارد 

شود که پرداخت مال به عنوان انفاق و وی پس از بیان موارد فوق چنین نتیجه می گیرد که از این آیات عموم چنین استفاده می

که هدف ریشه کن کردن احتیاجات است و مالی که در این راه مصرف زکات مانند بجا آوردن دو رکعت نماز صبح تعیینی و مولوی نیست بل

 کند.شود بقیه مال را مشروع و پاک میمی

سوره انعام که بیشتر  141البته در مواردی نیز بین این که لفط صدقه یا حق مثال تعبیر به زکات شود اختالف است مانند آیه 

اند و اما اصل اند اما عالمه طباطبایی در المیزان این نظر را رد کردهه زکات مخصوص کردهمفسران اهل سنت از کلمه حق در این آیه تعبیر ب

و از )... " کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ واَلَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ..."باشد: آیه و تفسیر عالمه به این شرح می

میوه باغ بخورید هنگامی که میوه داد و حق آنان را در روزی که محصول را برداشت می کنید بپردازید و اسراف نکنید چون خداوند اسراف 

فرمایند این اشاره به حقی است که در محصول حبوبات و میوه برای فقراء قرار داده شده است و مرجع کاران را دوست ندارد(. عالمه می

آن عقل است و شرع نیز آن را امضاء کرده است و ربطی به زکات مصطلح در اسالم ندارد. زیرا این آیه مکی است و حکم زکات مدنی تایید 

 23است.

                                                                                                                                                                                       
 .391، ص 9ه.ق ، ج1411( سید محمد حسین طبابایی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات ،  3

 ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای267(  سوره بقره ، آیه  1

 64.صزکاه وانعکاسها فی المجالین اقتصادی و االجتماعی .مجموعه مقاالت ( 2

 79ه.ش . ص 1349، تهران:انتشارات انجمن مهندسین تهران .  منابع فقه محمد تقی جعفری ،(  1

 .375، ص  7( طبابایی ،  سید محمد حسین . المیزان فی تفسیر القرآن ، ج  2

http://www.joih.ir/


 184-205، ص 1395فروردین، 2جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

نعم ال یبعد اصال لتشریعها فان اصول "فرماید کند و میهرچند عالمه در عبارت بعدی خود تا حدودی از این مطلب رجوع می

 24."المدنيه نازله علی وجه االجمال و االبهام فی سور المکيهالشرایع النازله فی سور 

های مدنی نازل شد ابتدا به صورت مختصر )بله بعید نیست که این آیه پایه اولیه زکات باشد زیرا اصل و مبانی اسالمی که در سوره

 و کلی در آیات مکی نازل شده بود(.

ند که حق در آیه مورد بحث چیزی غیر از زکات است و پرداخت آن به صورت کروایاتی نیز وجود دارد که این مطلب را تایید می

 25استحباب و داوطلبانه است.

ها و گیاهان خوراکی چون البته تعبیر از کلمه حق در آیه شریفه به زکات با توجه به آیات قبل منجر به اثبات زکات در سایر میوه

 گانه است.  شود که این امر مثبت عدم انحصار زکات در موارد نهحبوبات و غالت می

ولی با مالحظه اینکه روایاتی که مال زکوی را در مواد نه  گوید، هر عمومی قابل تخصیص استالبته اگر چه قانون اصول فقه می

 26نماید قابل تمسک خواهد بود.کند با روایات فراوانی معارض است لذا آیاتی که داللت بر عموم لزوم اخراج زکات میگانه منحصر می

انحصار موارد زکوی داد زیرا خالف این توان حکم به عدم از طرفی با توجه به آیات قرآنی و بدون توجه به احادیث و روایات نمی

 مطلب در احادیث فراوانی وارد شده است اما در تعارض بین احادیث شاید بتوان به عموم ظواهر قرآنی تمسک کرد.

 ( موارد زکات در روایات :2

است و روایات مستند دو همانگونه که در مطالب قبل گفتیم عمده دلیل اختالف نظر بزرگان در بحث موارد زکات مربوط به روایات 

گروه )روایات دال برانحصار و روایات دال بر عدم انحصار( در این بخش ذکر و سپس تعارض موجود تبیین و راه حل این تعارض نیز ذکر 

 شود.می

ر جای وجود دارد که به صورت کلی و فهرست وار ذکر و تفصیل این مطالب و نیز اصل روایات ددسته از روایات ده در این بحث 

 :خود خواهد آمد

ن به طور صریح زکات در نه آمه نقل شده که در ئنها احادیثی با سند صحیح از پیامبر و اآدر این دسته روایاتی هستند که در  .1

نها علی بن فضال قرار دارد که آتوان خدشه وارد کرد زیرا در اکثر البته در سند این احادیث هم می .داده شده است مورد قرار

 مذهب است اگر چه توثیق شده است.فطحی 

مه نقل شده ئنها از اآباشد. این احادیث که همگی ر عدم حصر زکات در موارد نه گانه میگدر این گروه روایاتی قرار دارد که بیان  .2

ن مطلب از پیامبر نقل نشده است. ای از باید توجه داشت که در این گروه هیچ حدیثی .باشدبیشتر از صادقین علیهما السالم می

 دو جهت قابل بررسی است:

پیامبر صورت گرفته  بعد از رهایگانه بوده وافزایش یا کاهش موارد زکات در عصزکات در زمان پیامبر فقط در همان موارد نهاوال 

 است.

باشد نه به سبب ثانیا این افزایش موارد به سبب اختیار حاکم اسالمی در افزایش موارد زکات بر طبق مقتضیات زمان و مکان می و

 اضطرار، اگر چه نظر برخی بر خالف مطلبی است که ما عنوان کردیم.

ن به حاکم اسالمی آتیار تعیین موارد اخ نی به صورت عام وارد شده وآیات قرآکه وجوب زکات در  در توضیح این مطلب باید گفت

در نه مورد قرار می دهد. در زمان حضرت علی )ع(زکات عالوه بر نه  فقط سپرده شده است لذا پیامبر )ص( بما هو حاکم اسالمی زکات را

 27.ست نه زکاتاین عمل امام )ع( نوعی وضع مالیات اشده است البته اشکال شده که رایی نیز قرار داده چاسبان ماده  مورد بر

اوال این مطلب در موارد بسیار و بر لسان افراد زیادی عنوان زکات دارد ثانیا خود زکات نیز نوعی مالیات  شودعنوان میدر جواب 

 و هیپ سندی دال بر اینکه عمل امیرالمومنین مالیات بستن بر اسبان است نه زکات وجود ندارد.است 

مه ئن حضرت تحمیل شد عمال حکومت از دست اآن امام حسن)ع( با صلح اجباری که به در زما بعد از خالفت حضرت علی )ع( و

این وضع در زمان امام حسین )ع( و امام سجاد نیز ادامه داشت در زمان . اجرای احکام اسالمی بوجود نیامد دیگر مجالی برای اطهار خارج و

مد تا آیش فعالیت علویان که متاثر از قیام امام حسین )ع( بود فرصتی پیش طرفی افزا از امام محمد باقر )ع( با ضعیف شدن حکومت اموی و

 بپردازند. ان شیعیموزش شاگردآ عقاید شیعی به تشکیل مجالس و امام محمد باقر )ع( وامام جعفر صادق)ع( برای تعلیم افکار و

                                                           
 375( همان .ص  3

  53، ص  6ه.ش. ، ج 1381( عزیز اهلل  عطاردی ، مسند االمام الباقر ، چاپ اول ، تهران : انتشارات عطارد ،  1

 79. ص جعفری ، محمد تقی .منابع فقه(  2

 18، زکات و پرسمان های نوپیدا ، ص  10( مجله فقه اهل بیت ، سال سوم ، شماره  1
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های های خود را در زمینهموزهآه اطهار )ع( مئن فضای سیاسی باعث شد که اآ نها درآشکار شدن فعالیت آ افزایش جمعیت شیعه و

توانستند از مزایای این فضای اجتماعی و همچنین وجود افراد فقیر شیعه در بین شیعیان که نمی .اقتصادی گسترش دهند اجتماعی و

جمله عواملی  از مده بودآ وجودمحصوالت که با گسترش قلمرو اسالمی به  حکومتی به دلیل شیعه بودنشان استفاده کنند و نیز تنوع ثروت و

و در برخی از موارد نیز به دالیل مختلف زکات را فقط در دهند  تسریرا به بیش از نه مورد مه در مواردی زکات ئشد ابود که باعث می

 محدود سازند. گانه زمان پیامبرهمان موارد نه

ر مورد احادیث هر دسته خواهیم پرداخت و سپس راههای ما نیز در بحث حاضر به همین ترتیبی که بیان شد به بحث و بررسی د

 مختلف حل تعارض این احادیث را از زبان بزرگان نقل و نتیجه گیری خواهیم کرد.

 

 ( احادیث دال بر انحصار موارد زکوي2-1

ه الزکاه ( محمدبن علی بن حسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداهلل بن سنان قال ابو عبداهلل )ع(: انزلت آی1

فی شهر رمضان. فامر رسول اهلل )ص( منادیه فنادي فی الناس: ان اهلل تبارک "خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها "

وتعالی قد فرض عليکم الزکاه کما فرض عليکم الصاله، ففرض اهلل عليکم من الذهب والفضه واالبل والبقر والغنم، و من الحنطه 

 28ونادي فيهم بذلك فی شهر رمضان، و عفا لهم عما سوي ذلك. والشعير والتمر والزبيب

در ماه رمضان نازل شد رسول خدا امر کرد که منادی در بین مردم ندا  "خذ من اموالم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها "آیه زکات 

اوند بر شما زکات را در طال و نقره و شتر دهد خدای تبارک و تعالی همانا زکات را بر شما واجب کرد. چنانچه نماز را بر شما واجب کرد. خد

 و گاو و گوسفند و جو و گندم و خرما و کشمش واجب کرد و در غیر آن شما را بخشید و این در ماه رمضان بود.

خر در اینجا باید نکته ای بازگو شود و آن اینکه حکم زکات در آیات فراوان و از جمله آیات مکی نازل شده بود و آیه ای که در اوا

  29( همانا مطالبه زکات و اخذ آن با فرستادن عمال صدقه بود.خذ من اموالهم صدقه...عمر رسول اهلل )ص( نازل شد)

توان دریافت که روایت بیانگر این حدیث اگر چه به روشنی موارد زکات را در نه مورد بیان کرده است اما با دقت در این حدیث می

باشد نیست. در صفحات بعدی باشد و مخالف آنچه که این نوشتار در صدد بیانش میدر ماه رمضان( مییک واقعه تاریخی )نزول آیه زکات 

خواهد آمد که وجود موارد زکوی در نه عنوان را در زمان پیامبر و الاقل در ابتدای زمان تشریع حکم زکات ثابت شده است و نکته دیگر 

رد زکوی و اختیار تعیین آنها بدست حاکم اسالمی )پیامبر، امام، نایب امام در زمان غیبت( اینکه این نوشتار در صدد اثبات متغیر بودن موا

 کند و یا الاقل مخالف این مطلب نیست.باشد و این روایت نیز چیزی جز این را بیان نمیمی

فی کتاب  ( عن محمد بن یحيی عن احمد بن محمد بن عيسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال: قرات2

عبداهلل بن محمد الی ابی الحسن )ع( جعلت فداک: روي عن ابا عبد اهلل )ع( انه قال: وضع رسول اهلل)ص(الزکاه علی تسعه 

اشياء: علی الحنطه والشعير والتمر و الذبيب و االبل والبقر و الغنم و الذهب والفضه و عفا رسول اهلل عمّا سوي ذلك فقال له 

یکون باضعاف ذلك. فقال و ما هو؟ فقال له االرز. فقال ابوعبداهلل )ع( اقول لك: ان رسول اهلل وضع الزکاه  القائل عندنا شی کثير

)ع(: کذالك  علی تسعه اشياء و عفی عما سوي ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذره و قد کانت الذره علی عهد رسول اهلل. فوقع

  30.هو و الزکاه علی کل ما کيل بالصاع

بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از عباس بن معروف از علی بن مهزیار نقل شده است که: در نامه عبداهلل بن محمد  از محمد

، به ابی الحسن )ع( خواندم که نوشته بود: فدایت شوم از امام صادق )ع( روایت شده است که پیامبر)ص( زکات را در نه مورد قرار داد: گندم

و گوینده به امام عرض کرد همانا در نزد ما اموال زیادی اضافه بر  او، گوسفند، طال و نقره.و مابقی آن را بخشیدجو، خرما، کشمش، شتر، گ

گویم پیامبر زکات را در نه چیز واجب باشد. امام به او عرض کرد چه چیزی؟ گفت: برنج. امام صادق )ع( فرمودند من به شما میآن موارد می

گویی نزد ما برنج است، نزد ما ذرت است، درحالی که ذرت در زمان رسول خدا نیز بود.امام برآشفت و و تو می کرد و غیر از آن را بخشید

 فرمودند: بله زکات بر هر چیزی است که با پیمانه )کیل( وزن شود. 

نظایر آن را در  مرحوم شیخ طوسی هم این حدیث را در کتاب استبصار و تهذیب آورده است. مرحوم شیخ که داللت این حدیث و

داند در شرح این حدیث در کتاب شریف تهذیب االحکام می نویسد: اگر امام )ع( در باب زکات بر مازاد از نه مورد از باب استحباب می

                                                           
 .315، ص 2ه.ش ، ج 1368( ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق( ، من الیحضرالفقیه ، چاپ اول ، تهران : انتشارات صدوق ،  1

 .373، ص  7( طبابایی ،  سید محمد حسین . المیزان فی تفسیر القرآن ، ج 1

 56. ص  9( حر عاملی ، وسایل الشیعه . ج 1
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شود( در اراده نکند آنچه را که ما قبال آوردیم)موارد بیش از نه مورد حمل بر استحباب می "الزکاه فی کل ما کيل بالصاع"سخنش

تحباب زکات برای آنکه سخن سائل را تایید کند که در نه شی زکات است و ما بقی آن بخشیده شده و همانا اباعبداهلل)ع( سخن کسی را اس

که گفت در نزد ما برنج وارزن است رد کرد تا بفهماند که در آنها زکات به صورت وجوب و فرض نیست و اگر سخن امام )ع( این نبود با 

 31مخالف بود واین در اقوال معصومین جایز نیست. "کل ما کيل بالصاع الزکاه فی"سخنش 

این روایت که با چند سند نقل شده که کامالً شاهد بر مدعای ما است زیرا با آنکه حضرت رضا روایتی را که از حضرت صادق نقل 

شده )و در آن بر کسی که توهم کرده زکات بر برنج و ذرت نیز تعلق می گیرد غضب کرده و توهمش را با شدت رد فرموده است( تصدیق 

توان دفع کرد مگر اینکه یزی است که کیل شود و بدیهی است مناقضه ی حکم مزبور را با مفاد آن روایت نمیکرده فرمود: زکات بر هر چ

ام بگوییم، آنچه از شرع در این باره رسیده اصل تشریع این فریضه مالی و مالیات اسالمی است و تعیین مقدار و موارد تعلق آن در اختیار مق

حسب صالحدید و مقتضیات اوضاع مردم در هر زمان و محلی و نیازهای اجتماعی در هر عصر و حکومت و سرپرستی اسالمی است که ب

موقعیتی تعیین می نماید و یا در اصل تشریع بر تمام فرآورده ها و درآمد ها بسته شده ولی روی جهات مذکور بحکومت اسالمی اختیار داده 

 ده ها را مورد عفو قرار دهد. شده که طبق صالحدید زکات برخی از فرآورده ها و استفا

بنابراین حضرت رضا در این جواب به سائل می فهماند که نبی اکرم در عصر خود و حضرت صادق در آن مقطع زمان که این حکم 

ت سایر از او صادر گشته به حسب مقتضیات و امکانات موجود به عنوان مقام رهبری اجتماعی، تنها از آن نه چیز زکات می گرفتند و از زکا

 32شود زکات می گیرم.چیزها عفو می نمودند و من به حسب مقتضیات عصر حاضر )نسبت بروئیدنی ها( از آنچه کیل می

در این حدیث با صراحت اعالم شده که زکات منحصر در موارد نه گانه نیست و با عبارت )الزکاه کل ما کیل بالصاع( به این مطلب 

که این حدیث اگر چه کلیت و عدم انحصار زکات در موارد نه گانه را می رساند ولی فقط شامل  تصریح شده است. ولی نکته این است

 شود.حبوبات می

( و فی عيون األخبار من حمزه بن محمد علوي عن قنبر بن علی بن شاذان عن ابيه عن فضل بن شاذان عن الرضا )ع( 3

  33لشعير و التمر و الذبيب و االبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه.فی الحدیث قال: و الزکاه علی تسعه اشياء علی الحنطه و ا

                                                                     34قنبر بن علی امامی مجهول است و روایتش ضعیف است.

مد، عن موسی بن عمر، عن محمد ( )و روا الصدوق( فی معانی االخبار عن ابيه، عن محمد بن یحيی، عن محمد بن اح4

بن سنان، عن ابی سعيد القماط، عمن ذکره، عن ابی عبداهلل )ع(: انه سئل عن الزکاه؟ فقال: وضع رسول اهلل )ص( الزکاه علی 

التسعه اشياء و عفا عما سوي ذلك: علی الحنطه و الشعير و التمر و الذبيب و االبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه. فقال 

السائل: فالذره؟ فغضب )ع( ثم قال: کان واهلل علی عهد رسول اهلل )ص( السماسم والذره والدخن و جميع ذلك، فقال: انهم 

یقولون: انه لم یکن ذلك علی عهد رسول اهلل )ص( وانما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غير ذلك؟ فغضب )ع( ثم قال 

 35."ال واهلل ما اعرف شی عليه الزکاه غير هذا فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر کذبوا فهل یکون العفو اال عن شی قد کان و

از امام صادق )ع( در مورد زکات پرسیده شد. امام)ع( فرمودند پیامبر زکات را در نه مورد قرار داد و ما بقی ان را بخشید: در جو، 

کرد پس ذرت چه؟ امام ناراحت شد و فرمود به خدا در زمان رسول اهلل  گندم و کشمش، خرما و شتر، گاو، گوسفند و طال و نقره. راوی سؤال

گویند: اینها در زمان رسول اهلل نبودند و به همین خاطر رسول اهلل )ص( زکات را در نه مورد قرار ذرت، ارزن و کنجد بود. راوی پرسید: می

کرد در حالی که اینها نبودند نه به خدا قسم غیر از این موارد چیزی  گویند پس چگونه پیامبر عفوداد. امام با ناراحتی پاسخ داد: دروغ می

و در خصال شیخ از طریق محمد بن حسن از محمد بن یحیی این  "فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر "نیست که زکات بر آن باشد. 

 36روایت را آورده است.

                                                           
 8 ، ص 4ج،  ه.ق1413، چاپ دوم ، بیروت : انتشارات دار االضواء ،  تهذیب االحکام،  سیطو ابو جعفر محمد بن حسن ( 2

 17ص  علی تهرانی ، مالیات های اسالمی(  1

 54، ص 9( حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج 2

 154، ص 1ج ، حسینعلی منتظری ، الزکاه(  1

 154ه.ش ، ص1361مصحح علی اکبر غفاری ، چاپ اول ، قم : انتشارات اسالمی ، ( محمد بن علی بن بابویه ) شیخ صدوق (، معانی االخبار ،  2

 154ص. 1منتظری ، حسینعلی .الزکاه. ج(  3
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شده است و این چه بسا باعث کم ارزش شدن آن شود. اما اینکه این حدیث مرسل است مضاف بر اینکه در احادیث کتب اربعه ذکر ن

 37روایت سوال و جوابی است که در صدد بیان حکم فعلی است نه حکایت از عمل پیامبر، واضح است.

 کنیم:   در تشریح و بررسی این روایت به چند نکته اشاره می

ام برای این بوده که فکری پیدا شده بود و در مقابل نص وهدایت ( امام )ع( در مقابل سوال فرد ناراحت شد شاید ناراحتی امالف

رهبری معصوم اجتهاد می کردند و می گفتند چون این نوع مسائل و موضوعات در عربستان نبوده و در زمان رسول خدا )ص( وجود نداشته 

د ولذا امام در ادامه پاسخش این طور ادامه می دهد، شپیامبر اسالم در آنها زکات قرار نداده و اگر وجود داشت در آنها هم زکات واجب می

نشده  به خدا قسم در زمان رسول اهلل کنجد وذرت و ارزن و غیر از اینها از حبوبات دیگر هم بوده است و با این وجود در اینها زکات قرار داده

اند ه است. وامام با تندی ادامه می دهد آنها دروغ گفتهاند چون اینها در زمان رسول خدا نبوده اند زکات را وضع کردو بعضی ها گمان کرده

شود که چیزی وجود داشته بعد مورد عفو قرار گیرد و اگر آنها وجود بلکه بوده است و رسول خدا عفو کرده است و عفو در جایی گفته می

 نداشت چطور مورد عفو قرار می گرفت. 

ه است مالحظه می فرمایید در این جا از لغت )وضع رسول اهلل( استفاده شده زکات را پیامبر در این موارد نه گانه فرض کردب( 

است و این نشان می دهد خدای جهان تعین موارد زکات را بر عهده رسول اهلل )ص(قرار داده و رسول خدا )ص(از کل اموال فقط این نه 

 مورد را معین فرموده است. 

دم زکات در غیر موارد نه گانه عبارت از این بوده است که در زمان رسول خدا )ص( و اند علت عاینکه بعضی از افراد گمان کرده ج(

( در عربستان این موارد نه گانه اموال وجود داشته است ولی غیر از آن موارد مالی وجود نداشته است و اگر اموالی موجود بود رسول خدا )ص

هند برای اینکه اینها در زمان رسول خدا و در شبه جزیره عربستان هم وجود در آنها نیز زکات را واجب می فرمود سخت در خطا و اشتبا

 داشته و با این همه که موجود بوده، پیامبر زکات را در آنها منظور نفرمرده است. 

زکات فرماید استفاده شده و درباره ما بقی مواردی که می "وضع"در این حدیث درباره وجوب زکات در موارد نه گانه از لغت  د(

شود که فرماید اساسا عفو در جایی به کار برده میو جالب این است که امام این لغت را معنی هم کرده است و می "عفا"ندارد از لغت 

چیزی باشد و مورد عفو و بخشش قرار گیرد با توجه به این جهات گوناگون به نظر می رسد متن این روایت می رساند خدای عالم که زکات 

فرموده تعیین موارد زکات و مقدار آن را در اختیار پیامبرش قرار داده و پیامبر اسالم با اختیاراتی که خداوند به او تفویض فرموده  را تشریع

اند و این از اختیارات رهبری رسول خدا بوده است. و چون مواردی را است از اموال گوناگون نه مورد را معین کرده واز ما بقی عفو کرده

شود زکات اگر چه در اصل تشریع عام و شامل کل اموال بوده ولی وجوب آن از تعدادی ده و از مواردی عفو فرموده است معلوم میمعین کر

 38از اموال برداشته شده است و حاال این رفع وجوب به دالیل اجتماعی واقتصادی صورت گرفته است.

زیاد عن عمر بن اذینه عن زراره: سالت ابا جعفر )ع( ( و عنه)علی بن حسن فضال( عن علی بن اسباط از محمد بن 5

 عن صدقات االموال؟ فقال )ع(: فی تسعه اشياء علی الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و االبل و البقر و الغنم.

فيه شی حتی یحول ثالثه االصناف شی و کل شی کان من هذه الثالثه االصناف فليس  ليست فی شی من الحيوان غير هذه

 39.عليه الحول منذ یوم ینتج

کند که از امام محمد باقر )ع( در مورد صدقات اموال علی بن حسن فضال از علی بن اسباط از عمر بن اذینه از زراره نقل می     

ند. در اموال دیگر غیر از این سه باشد. در طال، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفپرسیدم. امام )ع( فرمودند: در نه چیز می

 باشد. گروه )نقدین، غالت و انعام( چیزی نیست و زکات این اصناف سه گانه یکسال بعد از بدست آوردنشان می

باشد و مراد باشد و ظاهراً موثوقه میظاهر این خبر هم سوال و جوابی است که در صدد بیان حکم فعلی در عصر ابی جعفر )ع( می

 40باشد.ن زیاد، محمد بن ابی عمیر میاز محمد ب

( و عنه)عن علی بن الحسن بن فضال( عن محمد بن عبد اهلل بن زراره عن محمد بن ابی عمير عن حماد بن عثمان 6

عن عبيداهلل بن علی الحلببی عن ابی عبداهلل )ع( قال: سئل عن الزکاه؟ قال )ع(الزکاه علی تسعه اشياء علی الذهب والفضه 

 41.الشعير و التمر والزبيب واالبل والبقر والغنم وعفا رسول اهلل عما سوي ذلكوالحنطه و

                                                           
 154 ( همان .ص 4

 65ه.ش ، ص1373، چاپ دوم ، تهران : انتشارات کیهان ،منابع مالی دولت اسالمی،  اسداهلل بیات(  1

 57، ص 9( حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج 2

 155، ص 1ج ، الزکاه،منتظری ، حسینعلی (  3
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 داللت و سند این حدیث مانند حدیث قبل است. 

هفت روایت دیگر با همین سبک وسیاق در وسایل الشیعه آمده است که ما به سبب پرهیز از اطاله کالم از آوردن آنها خودداری 

اکثرا از علی بن الحسن فضال نقل شده عباراتی نزدیک به هم دارد که زکات را از زبان پیامبر منحصر در نه کنیم. در این احادیث که می

  42به چشم می خورد. "و عفا عما سوي ذلك"مورد نموده است و در آخر همه آنها 

ميـعا، عن عبداهلل ( و عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد اهلل بن علی الحلبی، و العباس بن العـامر ج7

بن بکير، عن محمد بن الطيار قال سالت اباعبداهلل)ع( عما تجب فيه الزکاه؟ فقال فی تسعه اشياء: الذهب و الفضه، و الحنطه و 

الشعير و التمر و الزبيب، واالبل والبقر و الغنم، و عفی رسول اهلل عما سوي ذلك. فقلت: اصلحك اهلل، فان عندنا حبا کثيرا، 

: و ما هو؟ قلت: االرز قال)ع( نعم، مااکثره فقلت: أفيه الزکاه؟ فزبرنی، قال: ثم قال: اقول لك ان رسول اهلل )ص( عفا عمـا قال)ع(

 43سوي ذلك و تقول لـی: ان عندنا حبا کثيرا، أفيه الزکاه؟

کیر از محمد بن طیار آورده اند علی بن حسن بن فضال از محمد بن عبیداهلل بن علی حلبی و عباس بن عامر همگی از عبداهلل بن ب

گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم در چه چیزی زکات است؟ امام )ع( فرمودند در نه چیز: طال و نقره، گندم و جو وخرما و کشمش، و که می

زیادی داریم. امام)ع( شتر و گاو و گوسفند، و رسول اهلل در مابقی آن زکات را بخشیدند. عرض کردم خدا وند شما را خیر دهد ما حبوبات 

فرمودند: آن حبوبات چیست؟ گفتم برنج. امام )ع( فرمودند: بله در زیادی آن چه مسئله ای است . عرض کردم: آیا آن زکات دارد؟ مرا مرا 

ات زیادی داریم آیا مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: من به تو می گویم پیامبر غیر از نه مورد را از زکات معاف کرد و تو می گویی ما حبوب

 در آن زکات است؟ 

 محمد بن عبید اهلل در این روایت مجهول الحال است محمد بن طیار نیز مانند وی مجهول الحال است.

 دو احتمال وجود دارد: "اقول لك ان رسول اهلل عفا عما سوي ذلك..."در سخن امام آنجا که فرمود 

 نه گانه دیگر جایی برای سوال از ثبوت زکات در برنج وجود ندارد. بعد از عفو رسول اهلل )ص( در غیر از موارد  .1

امام می خواهد بگوید آنچه که من می گویم در واقع نقل عمل پیامبر است که غیر از نه مورد را عفو کرده است واین منافاتی با   .2

 ثبوت زکات در غیر از آن موارد ندارد پس سوال تو بدون وجه است.

است مضاف بر اینکه ظاهرا سوال در صدر خبر سوال از حکم فعلی است نه از آنچه که پیامبر )ص( انجام داد.  ولی این خالف ظاهر

 44فرمایند: خیر.می " فعليه شی"کند بخاطر جواب امام که در جواب سوال راوی البته خبر جمیل احتمال دوم را بر طرف می

کیم از جمیل بن دراج از ابی عبداهلل )ع(نقل شده است وفقط عبارت حدیث دیگری با همین مضمون به اسناد جعفر بن محمد ح

 45.قال ابوعبد اهلل )ع(: ال و قد اعلمتك ان رسول اهلل )ص( عفا عما سوي ذلكپایانی روایت اینگونه متفاوت است 

ماندم که پیامبر)ص( در غیر امام صادق )ع( در جواب شخصی که از وی درباره زکات برنج سوال کرده بود فرمودند: نه و من به تو فه

 از نه مورد زکات را بخشید.

 

 موارد زکوي  ( احادیث دال بر عدم انحصار2-2
روایاتی که در این دسته قرار می گیرند روایاتی هستند که بر ثبوت زکات در غیراز نه مورد داللت دارند و شاید هم فقط در غیر از 

اند و در کتاب وسائل در زکات را می رساند اگر چه اصحاب آن را بر استحباب یا تقیه حمل کردهحبوبات چهار گانه. ظاهر این روایات وجوب 

 کنیم.نقل شده است که ما این روایات را ذکر وآنها را بررسی می "الزکاه ما تجب فيه"باب نهم از ابواب 

معروف، عن علی بن مهزیار  ( محمد بن یعقوب عن محمد بن یحيـی، عن احمد بن محمد بن عيسی، عن العباس بن1

فی الحدیـث ان ابا الحسـن )ع( کتب الی عبداهلل بن محمد: الزکاه علی کل ما کيل بالصاع قال: و کتب عبداهلل و روي غير هذا 

                                                                                                                                                                                       
 58، ص 9( حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج 1

 60-55( همان ، صص 2

 58، ص 9( وسائل الشیعه، ج 3

 153، ص 1ج ، حسینعلی منتظری ، الزکاه ( 1

 59، ص 9( حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج 2
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 الرجل عن ابی عبداهلل )ع(انه ساله عن الحبوب؟ فقال و ما هی؟ فقال السمسم و االرز و الدخن و کل هذا غله کالحنطه و الشعير.

 46فقال ابوعبداهلل فی الحبوب کلها الزکاه.
محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، ...از علی بن مهزیار در حدیثی نقل شده است که اباالحسن امام رضا )ع( به عبداهلل بن محمد 

امام صادق )ع( روایت کرده نوشت: زکات در هر چیزی که با پیمانه کیل شود وجود دارد. گفت و عبداهلل نوشت و غیر از او فرد دیگری از 

است که از ایشان درباره زکات در حبوبات سوال شد. امام فرمود: منظور از حبوبات چیست؟ گفت: کنجد، برنج، ارزن و همه آنچه که شبیه 

 . جو و گندم است امام صادق )ع( فرمودند: در تمام حبوبات زکات است

ا دخل القفيز فهو یجري مجري الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب، قال ( و روي ایضا عن ابی عبداهلل )ع( انه قال: کل م2

فاخبرنی جعلت فداک، هل علی هذا االرز و ما اشبه من الحبوب الحمص والعدس زکاه؟ فوقع )ع( صدقوا الزکاه علی کل شی 

 47کيل.

اخل شود در حکم گندم، جو، خرما و و همچنین از امام صادق )ع( روایت شده که ایشان فرمودند هر چیزی که در آن پیمانه د

کشمش است. راوی پرسید فدایتان شوم آیا بر برنج و آنچه که شبیه به حبوبات است مانند نخود و عدس زکات است؟ امام ناراحت شدند و 

 فرمودند زکات بر هر چیزی است که پیمانه شود.

به چشم می خورد که بیانگر یک  "کل شی کيل"یا  "لصاعکل ما کيل با"در این روایات و روایات بعدی در اغلب موارد عبارت 

توانیم این عدم انحصار برد اما در عین حال فقط میباشد که اگر چه انحصار زکات در موارد نه گانه را از بین میحکم کلی در این موارد می

ستثنا به صورت صریح در روایات متعدد که برخی را به حبوبات بجز سبزیجات وحبوبات فاسد شدنی در یک روز تعمیم دهیم که البته این ا

 از آنها در ادامه خواهد آمد، ذکر شده است.

( و باسناده عن محمد بن یحيی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قلت البی الحسن )ع(: ان لنا رطبه و ارزا، 3

فما سقی من السماء العشر، و ما سقی بالدلو فنصف  فما علينا فيهما؟ فقال )ع( اما الرطبه فليس عليك فيها شیء، و اما االرز

 48.العشر من کل ما کلت بالصاع، او قال: و کيل بالمکيال

کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل روایت کرده است که به امام رضا )ع( عرض کردم ما مقداری 

آیا در آنها چیزی بر ذمه ماست؟ امام )ع( فرمودند اما خرمای تازه پس در آن بر تو  برنج و خرمای تازه )که هنوز تمر نشده است( داریم.

در چیزی نیست ولی در برنج اگر از آب باران آبیاری شده باشد یک دهم آن، و اگر با دلو آبیاری شده باشد یک بیستم از آن را که به پیمانه 

 آید باید زکات دهی. می

آن بر وجوب ظاهر است و حمل بر تقیه با آخر روایت که امام یک میزان کلی را در آنچه که زکات سند این روایت صحیح و داللت 

کند منافات دارد. بخاطر اینکه تقیه ضرورت است و ضرورات فقط به اندازه ای که رفع ضرورت کند مقدور است و در آن واجب است، بیان می

وجود دارد که امام زکات را )در قالب حکمی کلی( در هر چه که به پیمانه درآید ذکر کند کند پس چه انگیزه و دلیلی راوی از برنج سوال می

 49چون فرض بر این است که حکم خالف واقع است و در مقام تقیه صادر شده است.

ا ( و عن حميد بن زیاد، عن ابن سماعه، عمن ذکره، عن ابان، ابن مریم عن ابی عبداهلل )ع( قال: سالته عن الحرث، م4

و العدس. کل هذا مما یزکی، و قال کل ما کيل بالصاع فبلغ االوساق  یزکی منه؟ فقال )ع( : البر والشعير و الذره و االرز و السلت

 50.فعليه الزکاه

از حمید بن زیاد از ابن سماعه از )شخص نامعلوم( از ابان از ابن مریم روایت شده است که از امام صادق )ع( پرسیدم کدام یک از 

محصوالت کشاورزی زکات دارد؟ امام )ع( فرمودند: گندم، جو، ذرت، برنج، سلت و عدس. همه اینها زکات دارند. امام ادامه دادند هر 

 محصولی که پیمانه شود و به حد نصاب برسد در آن زکات است. 

                                                           
 61، ص  9( همان ، ج  1

 61، ص  9( همان ، ج  2

 61، ص  9ن ، ج ( هما 1

 156، ص  1ج ، حسینعلی منتظری ، الزکاه(  2

  .سلت دانه ای است مابین گندم و جو که به نرمی گندم است اما مزه و خاصیت جو را دارد ) 

 62، ص 9( وسایل الشیعه ، ج  1
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نحصار موارد زکات در نه مورد روشن در سند این حدیث ارسال وجود دارد )عمن ذکره( و حدیث مرسل است. اما داللت آن بر عدم ا

 است.

( و عن علی بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد، عن حریز بن عبداهلل، عن محمد بن مسلم، قال: سالته عن الحرث، ما 5

 51یزکی منها؟ قال )ع(: البر و الشعير و الذره و الدخن و االرز. السلت و العدس و السمسم، کل هذا یزکی و اشباهه.

ابراهیم از پدرش از حماد از حریز بن عبداهلل از محمد بن مسلم روایت شده است که پرسیدم از محصوالت کشاورزی  از علی بن

د کدام یک زکات دارند. امام )ع( فرمودند: گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، سلت، عدس و کنجد، در همه اینها و موارد شبیه به اینها زکات وجو

 دارد. 

کند و از را بیان می "کل هذا یزکی واشباهه"کنیم امام یک حکم کلی را در قالب جمله نچه مشاهده میدر این حدیث نیز چنا

 باشد.لحاط مضمون مانند حدیث سابق می

 سند این حدیث صحیح است و احتمال دارد سوال از دو امر و دو چیز باشد:

 دارد )حکم خارجی(.سوال از آنچه که در خارج، در عصر امام به حسب مطالبه حکام زکات  (1

 سوال از حکم شرعی. (2

احتمال اوّل جداً مخالف ظاهر است و احتمال دوّم ظاهرش وجوب است بلکه در محلش گفته شد که جمله خبری که در مقام امر 

و در مقام بیان کند وارد شود بسیار مؤکد تر از فعل امر است در برانگیختن. پس در واقع امام در مقام بیان است وحکم شرعی را بیان می

 52کند.حکم وجوب را با جمله خبری بیان می

باشد به خاطر سوال راوی که نکته دیگر اینکه این روایت نیز فقط درصدد بیان حکم زکات در حبوبات و آنچه از زمین می روید می

 که نام برده شد.در فراز پایانی روایت یعنی شبیه حبوباتی  "اشباهه"را از امام می پرسد و  "سالته عن الحرث"

 53( و روي زراره عن ابی عبد اهلل )ع( مثله و قال کل ما کيل بالصاع فبلغ االوساق فعليه الزکاه.6
فرماید هرآنچه با پیمانه وزن شود و به حد نصاب برسد (را روایت کرده است و می5زراره از امام صادق )ع( مانند این روایت )حدیث 

 زکات دارد. 

نقل از کلينی( عن حریز، عن زراره، عن ابی عبد اهلل )ع( مثله و قال: کل ما کيل بالصاع فبلغ االوساق  ( و باالسناد )به7

فعليه الزکاه و قال جعل رسول اهلل )ص( الصدقه فی کل شی انبت االرض اال ما کان فی الخضر و البقول و کل شی یفسد من 

 54یومه.
فرمایند: هر چیزی که به پیمانه در آید باشد و امام صادق )ع( میند روایت قبل میاین روایت که کلینی از زراره نقل کرده است مان

روید قرار داد اال در سبزی ها و بقول فرمایند: رسول اهلل)ع( صدقه را در هر چیزی که از زمین میو به حد نصاب برسد زکات دارد و نیز می

 چیزی که بعد از یک روز فاسد شود.کند( و هر )گیاهانی که انسان مستقیما از آن تغذیه می

سند این روایت صحیح است و ظهور آن در واجب روشن است و اگر امام در مقام تقیه باشد چه انگیزه ای برای امام وجود دارد در 

 55واقعی را ندارد.جواب طول دهد و یک میزان و معیار کلی را بیان کند و آن را به پیامبر )ص( نسبت دهد. در حالی که امام قصد بیان حکم 

( و عنه )باسناد کلينی( عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حریز، عن زراره قال: قلت البی عبداهلل )ع(: فی الذره 8

شی؟ فقال لی: الذره و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما فی الحنطه والشعير و کل ما کيل بالصاع فبلغ االوساق التی تجب 

 56فيه الزکاه. فيها الزکاه فعليه

کلینـی از ابراهیـم بن هاشم از حمـاد از حزیـر از زراره روایـت کرده است که به امام صادق )ع( عرض کردم آیا در ذرت چیزی 

واجب است؟ امام )ع( به من فرمودند: در ذرت، عدس، سلت، و حبوبات مثل چیزی است که در گندم و جو وجود دارد و هر چیزی که به 

 ید و به حد نصاب زکات برسد زکات در آن واجب است. پیمانه در آ

                                                           
 62، ص 9( همان ، ج  2

 156، ص  1ج ، حسینعلی منتظری ، الزکاه(  1

 63، ص 9الشیعه ، ج( حرعاملی ، وسایل  2

 63، ص 9( همان ، ج 3 

 157، ص  1ج ، الزکاه حسینعلی منتظری ،(  1 

 63، ص 9( حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج 2 
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ها به ابن فضال می زنند که فقط اخبار روایت موثوقه و از ابن فضال است و از اینجا بی اساس بودن اتهامی که در بعضی از نوشته

 د نه گانه نیز روایت ذکر کرده است.زیرا ما دیدیم که برای اثبات زکات در غیر از موار 57شود.دال بر انحصار را روایت کرده، ثابت می

خبر به روشنی ظهور در وجوب دارد و راوی فقط از ذرت سوال کرده است و اگر امام در مقام تقیه باشد غیر از مورد سوال را ذکر 

 58نمی کرد چون اضطراری به ذکر غیر مورد سوال نداشت.

بد اهلل )ع(: هل فی االرز شی؟ فقال: نعم، ثم قال: ان ( و باالسناد )کلينی( عن حریز عن ابی بصير قال: قلت البی ع9

 59المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز، فيقال فيه، ولکنه قد جعل فيه، و کيف ال یکون فيه و عامه خراج العراق منه.
امام فرمودند:  کند که به امام صادق )ع( عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟مرحوم کلینی با سند خود از حریز از ابی بصیر نقل می

 بله. سپس ادامه دادند البته مدینه در آن زمان زمین مساعد برای برنج نداشت تا حکم به زکات آن شود اما )امروزه( در آن قرار داده شده

 است و چگونه برنج زکات نداشته باشد در حالی که عمده خراج عراق برنج است.

ای داشت تا در بیان حکم به پیامبر نسبت و اگر امام در مقام تقیه بود چه انگیزهاین روایت نیز موثوقه است و ظهور در وجوب دارد 

 60شد.امام بر طرف می "نعم"دهد در حالی که فرض ما این است که این خالف واقع است و ضرورت نیز با سخن 

خراج و درآمد عراق از برنج است. معنی فرمایند: چگونه در برنج زکات نباشد در حالی که عمده در این روایت امام در پاسخ راوی می

 تواند به عنوان یک عامل مهم در تعیین موارد زکات بر حسب محصوالت غالب همان منطقه باشد.این سخن این است که مکان می

ات در غیر اینها عمده وبلکه تمام روایات این باب بودند که در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده است و ظاهر این روایات بر وجوب زک

 از موارد نه گانه مشهور داللت دارد.

 ( تعارض اخبار3

 دو دسته از روایات را ما ذکر کردیم و به بررسی آن پرداختیم:

 روایاتی که بر حصر زکات در موارد نه گانه داللت دارد. (1

اگر چه عمده آنها بر تعمیم موارد  روایات دسته دوم روایاتی هستند که بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه نیز داللت دارند. (2

 زکوی در غالتی غیر از غالت اربعه داللت دارند. 

بیشتر روایاتی که در این دو دسته قرار دارند از صحت سند برخوردارند. اگرچه در میان این اخبار روایاتی نیز وجود دارد که سند 

 برخی از آنها با مشکل روبرو است که ما به آنها اشاره کردیم.

و قهرا در ظاهر این دو دسته روایات تعارض وجود دارد. چون در بین هر دو دسته روایات صحیح و موثق وجود دارد و از جهت سند 

 توان خدشه وارد کرد و راه حل آن این است که میان ظاهر این دو دسته از روایات جمع کرد.نیز نمی
ها را بر حسب تقدم و تاخر زمانی ذکر و مورد بررسی قرار این راه حل هایی ارائه شده است که مابرای رفع این تعارض راه حل

 دهیم.می

 ( روش یونس ابن عبد الرحمن در حل تعارض  3-1

یونس بن عبد "گوید: راه حل اوّل از یونس در کافی ذکر شده است. کلینی بعد از نقل خبر یونس از ابن مسکان از حضرمی می

سخن که زکات در نه مورد است و غیر از آن را پیامبر بخشیده است این است که این در اوّل نبوت بود کما گوید: معنی این الرحمان می

اینکه نماز در اول نبوت دو رکعت بود پس رسول اهلل )ص( هفت رکعت به آن اضافه کرد و زکات نیز چنین است که پیامبر در ابتدا بر نه 

  61قرار داد. مورد وضع کرد و سپس آن را بر همه حبوبات

کند بر وضع رسول اهلل )ص( زکات را در نه مورد و بین روایاتی خواهد بین روایاتـی که داللت میالرحمن مـیشاید یونس بن عبـد

کند بر وضع پیامبر در غیر از نه مورد جمع کند. کما اینکه در صحیحه زراره نیز آمده که رسول اهلل )ص( صدقه را در هر که داللت می

 62روید قرار داد اال در سبزیجات و گیاهان خوراکی و هر چیزی که یکروزه فاسد شود.ی که از زمین میچیز

                                                           
 214ه.ش ، ص1352. تهران : انتشارات شرکت سهامی طبع کتاب ،بحثی در باره مسایل اقتصادی اسالم )زکات( ، علی هیربد(  3 

 157، ص  1، ج الزکاهحسینعلی منتظری ، (  4

 64، ص 9( وسایل الشیعه ، ج 5

 157، ص  1، ج حسینعلی منتظری ، الزکاه(  1

 159، ص 1ج ، الزکاه، منتظری ، حسینعلی (  1 

   159همان.ص  ( 2
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توان بین اخبار جمع کرد زیرا مستفاد از اخبار دسته اول حصر زکات در نه مورد اما سخن یونس یک اشکال دارد و آن اینکه نمی

 است حتی بعد از پیامبر )ص( و بعد از عصر پیامبر. 

احب مدارک بر سخن یونس اینگونه اشکال کرده است: این راه حل درستی نیست زیرا اگر امر همان است که ما ذکر کردیم که ص

آید اگر غیر از این موارد بعد از اینکه این نه مورد واجب شد زکاتی باشد الزم می "عفا رسول اهلل )ص( عما سوي ذلك "امام صادق فرمود

 63این قول واضح البطالن است.که شی معفوعنه نباشد و 

سازیم و آن اینکه قول یونس بن عبدالرحمن این است که در ایامی دیگر مثالً در همین جا ما نقدی را متوجه صاحب مدارک می  

بلکه در  اواخر عمر حضرت رسول )ص( در غیر از موارد نه گانه نیز زکات واجب شد نه اینکه همزمان باشد که این اشکال متوجه ایشان باشد

 همان اوایل تشریع و وضع زکات موارد غیر از نه مورد معفو عنه بوده و در موقعی دیگر )مثال اواخر عمر پیامبر)ص(( این موارد جز مواردی

 قرار گرفتند که زکات در آنها واجب است.

یرا بسیاری از احکام اسالمی نیز نکته دیگر اینکه این سخن که حکم زکات نیز به صورت تدریجی باشد چندان دور از ذهن نیست ز

ای در طی چندین سال به صورت قوانین محکم و ابدی در اسالم در آمدند مانند حکم حرمت شرب اینگونه بود و به صورت تدریجی و مرحله

ولی حکم به  مسکرات یا حتی حکم حجاب و اینکه در مکه نیز آیات زکات نازل شده و به صورت حکم نظری و تئوری در اسالم تثبیت شد

اخذ آن چنانچه در فراز فوق گفته شد در مدینه نازل شد خود دلیل بر این سخن است اال اینکه هیچ دلیل روشن دیگری این مطلب را به 

 کند.صورت واضح تصریح نمی

 

 ( حمل بر استحباب3-2

شیخ طوسی تثبیت و بسیاری از بزرگان بعد از باشد توسط شاگرد بزرگوارشان این راه حل که از ابتکارات شیخ مفید در المقنعه می

 64وی نیز به این روش در حل تعارض بین این دو دسته تمسک جستند.

محتوای کالم این بزرگواران این است که اخبار دسته اول از روایات بر ثبوت زکات در نه مورد نص است و روایات دسته دوم ظهور 

داریم و آنچه که بر زکات در غیر از نه مورد داللت دارد را ما به قرینه نص از ظهور دست بر می در ثبوت زکات در غیر از نه مورد دارند. پس

 ."الجمع مهما امکن اولی من الطرح"کنیم تا به هر دو دلیل عمل کرده و تناقض اخبار نیز از بین برود و حمل بر استحباب می

در جمع میان این روایات این طور به نظر می رسد که زکات در مازاد از فرماید شیخ حر عاملی که از طرفداران این نظریه است می

توان وجوب را استفاده کرد و از روایات دسته اول با غالت از حبوبات دیگر چهار گانه مستحب است زیرا که از این روایات به طور صریح نمی

 65شود.صراحت عدم وجوب زکات در مازاد از نه مورد دریافت می

ید گفت همانطور که روایات دال بر انحصار صراحت در وجوب دارند روایات دال بر عدم انحصار نیز صریح در وجوب هستند البته با

به عبارت دیگر داللت هر دو دسته از روایات بر وجوب به طور مساوی است. زیرا خود مرحوم شیخ در وسائل به طور ضمنی به این مطلب 

احت دسته دوم از روایات به احتمال حمل روایات دسته دوم بر تقیه متمسک شده است که این خالف اشاره کرده است و برای توجیه صر

باشد زیرا ایشان به پیروی از مرحوم شیخ طوسی، به حمل روایات دسته دوم )روایات دال بر عدم مشی شیخ در حل تعارض این باب می

 66انحصار( بر استحباب عمل کرده است.

شود و نوعی ارتکاب خالف ظاهر گانه دارد تصرف میهور روایات دسته دوم که داللت بر وجود مازاد از موارد نهدر این راه حل در ظ

 است.

اند این است که جمع عرفی بین دو دلیل که هم عرف و هم اشکالی که در این راه حل وجود دارد و بسیاری نیز به آن اشاره کرده

باشد و اما جمع تبرعی بین دو دلیل متناقض به حسب ظاهر بر مقید یا تخصیص عام با خاص می وجدان آن را قبول کند مانند حمل مطلق

با اعمال دقت عقلی اعتباری ندارد و برای اینکه مبنایی باشد برای فتوی محل اشکال است و استحباب نیز مانند دیگر احکام به دلیل شرعی 

                                                           
و ،ابو جعفر  47، ص 5ه.ق ، ج1410، مشهد : موسسه ال البیت الحیاء التراث ،  محمد بن علی موسوی العاملی ، مدارک االحکام فی شرح شرایع االسالم ( 3

 ه.ق1390محمد بن حسن طوسی ، االستبصار ، تهران : انتشارات دار الکتب ، 

 4، ص 2استبصار ، ج

 18( آقا رضا همدانی ، مصباح الفقیه ، ص 1

 73ص بیات ، اسداهلل.منابع مالی دولت اسالمی ( 2

 64و61، صص 9ک شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج-( ر 1
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ایات این باب اسمی از استحباب نیامده پس چگونه ما به آن فتوی دهیم. فقط بصرف احتیاج دارد که بر آن داللت کند در حالی که در رو

 67جمع تبرعی منقدح در ذهن برای رفع تعارض اخبار.

و لذا حمل این روایت و نظائرش بر استحباب خالف ظاهر و بلکه از مفاهیم عرفی، بسیار دور و در مکالمات اجتماعی در نهایت 

باشد و بلکه به لغز و معما نزدیکتر وه جمع عرفی نیست و اینگونه تکلم مطابق مکالمات معمول و متعارف نمیمستهجن است. زیرا این نح

شود روایات نافی و مثبت مبین احکام حکومتی است که بر حسب مقتضای عصر و طبق مصالح زمان رسیده و بین آنها است. معلوم می

 68تفاوتی نیست.

فرماید: شیخ طوسی اول کسی بود که روایات دال بر وجوب زکات )حمل بر استحباب( می صاحب الحدائق در رد این راه حل

التجاره را حمل بر استحباب کرد و اصحاب فقها نیز به تبعیت از ایشان )کما اینکه عادت ایشان است( به این راه حل تمسک کردند. بله مال

. و اما خود استحباب یک حکم شرعی است که نیاز به دلیل دارد و مجرد اگر در یکی از روایات دلیلی بر استحباب بود مشکل حل بود

توان حمل روایات تواند دلیل بر آن باشد چنانچه بر خود مصنف )شیخ( نیز مخفی نیست و لذا با دالیل ذکر شده نمیاختالف بین اخبار نمی

 69بر استحباب را درست دانست و باید راه دیگری بیابیم که همان تقیه است.

 ( حمل بر تقیه3-3

راه حل دیگر برای حل تعارض بین روایات این است که روایات دسته دوم را حمل بر تقیه کنند چون وجوب زکات در غیر از موارد 

نه گانه موافق مذهب مالک و ابی حنیفه و ابو یوسف و محمد و زفر و شافعی و غیر از آنان از علمای عامه است و این روایات هم با همین 

ان طرز فکر سازگارند و قهرا با آن دسته از روایات هم که داللت بر حصر زکات به موارد خاص دارد منافات دارد و لذا این روایات در صدد بی

 احکام واقعی نبوده اند و از مصادیق تقیه است.
و نتیجه این راه حل این  در این راه حل تصرف در ظهور احادیث است برای حل این تعارض دست به این خالف ظاهر زده است

است که روایات دال بر انحصار زکات در موارد نه گانه ظهورش در تمام ابعاد حفظ شود و روایات معارض از حجیت بیفتد و حمل بر خالف 

 ظاهر به عمل آید.

رگترین شاگردان شیخ باشد. وی که از بزرسد اولین کسی که این راه را برای حل این تعارض برگزید سید مرتضـی میبه نظر می

باشد جمع استادش )حمل بر استحباب( را نپدیرفته و در کتاب االنتصار بر عدم وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه ادعای اجماع مفید می

 اند.کرده است. صاحب حدائق و صاحب مصباح الفقیه نیز از جمله بزرگانی هستند که از این روش تبعیت کرده

فان قيل: کيف تدعون اجماع االماميه علی ان الزکاه ال تجب فی تسعه وابن جنيد فرماید: نتصار میسید مرتضی در اال

یخالف فی ذلك ویذهب الی ان الزکاه واجبه فی جميع الحبوب و روي فی ذلك اخبارا کثيره عن ائمتنا وذکر ان یونس کان 

الظاهر من مذهب االماميه ما حکيناه قد تقدم اجماع االماميه یدهب الی ذلك. قلنا: ال اعتبار بشذوذ ابن جنيد و ال یونس. و 

وتاخر عن ابن جنيد و یونس. و االخبار التی تعلق ابن جنيد بها الوارده من طریق الشيعه االماميه معارضه باظهر واکثر و اقوي 

ذهبون الی ان الزکاه واجبه فی منها ویمکن حملها بعد ذلك علی انها خرجت مخرج التقيه فان االکثر من مخالفی االماميه ی

  70االصناف کلها.

اند شود که چگونه می توان ادعای اجماع امامیه را مطرح کرد در حالی که ابن جنید در آن مخالف است و به آن سو رفتهگفته می

اند که یونس به این جهت گرایش اند و گفتهکه زکات را در جمیع حبوب واجب گرداند و برای این کار روایات زیادی از ائمه ما نقل کرده

گوییم اعتباری به فتاوای نادر ابن جنید و یونس نیست و اخباری که ابن جنید به آن متمسک شده و از طریق شیعه امامیه وارد دارد. ما می

اند امیه به این سمت رفتهشده با روایات اظهر و اکثر و قوی معارض است و ممکن است حمل این روایات بر تقیه زیرا بسیاری از مخالفین ام

 که زکات در تمام اصناف آن واجب است. 

در نزد من اظهر این است که این اخبار را بر تقیه حمل کنیم که این تقیه اصل کل بلیه ..": در کتاب الحدائق نیز چنین آمده است

باشد افعی و ابی حنیفه و مالک و ابویوسف و محمد میباشد و البته قول به وجوب زکات در این اشیاء )در غیر از موارد نه گانه( روش شمی

آورد و به همین دلیل برای کما اینکه در المنتهی آمده است. صاحب حدائق در تایید مطلب خود روایت شیخ صدوق در معانی االخبار را می

کند نحصار وجوب زکات در نه مورد اقرار میشود. در آنجا سائل بعد از آنکه در نامه به اتایید سخن به صحیحه علی بن مهزیار متوسل می

                                                           
 159.ص1منتظری.الزکاه. ج ( 2
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فرمایند: زکات در هر چیزی که به پیمانه در آید امام )ع( ضمن آنکه سوال ایشان در مورد زکات برنج را به نفی جواب می دهد به راوی می

ستحباب مراد باشد این حکم برای آید. اگر اوجود دارد. حال اگر کالم امام را بر تقیه حمل نکنیم در سخنان امام )ع( تناقض پیش می

ی اصحاب ائمه که در زمان ایشان زندگی می کردند پنهان نبود و نیازی به پرسیدن آن از امام معصوم نبود. حتی اگر بپذیریم که این امر یعن

ی که از آن ظهور در وجوب استحباب مازاد بر موارد نه گانه بر اصحاب ائمه مخفی باشد ظاهر این است که امام در جواب می فرمود: موارد

)و به عبارت دیگر سائل موارد وجوب را  71.". کندگانه اقرار میشود مراد استحباب است چون سائل خود به وجوب موارد نهفهمیده می

 داند پس اگر مراد استحباب بود باید امام آن را به طور واضح می فرمود(. می

 باشد که ما آن را در بخش قبل گفتیم.میالبته این عبارت خود دلیل بر رد استحباب 

باشد در کتاب خود بعد از اینکه به وجوه سه گانه در جمع اخبار اشاره صاحب مصباح الفقیه نیز که از طرفداران این نظریه می

حد ذاته و مخلص الکالم ان الجمع بين الخبرین المتعارضين بحمل احدهما علی االستحباب و ان کان فی " فرماید:کند میمی

اقرب من الحمل علی التقيه الذي هو فی الحقيقه بحکم الطرح ولکنه فی غير مثل هذا المقام الذي یکون احتمال التقيه فيه 

اقوي فان الحمل علی التقيه حينئذ اقرب الی الواقع من الحمل علی االستحباب. ولکن یتوجه علی هذا الکالم انه الاثر القوایيه 

کون المورد مما ال محيص لالمام )ع( عن اظهار مخالفه الواقع فی باب التراجيع بنا علی ما هو الحق المحقق احتمال التقيه و ال ل

 72"فی محله عن عدم اشتراط حجيه ظواهر االلفاظ بافاده الظن بالمراد بل و ال بعدم الظن بالخالف.

استحباب حمل کنیم اگر چه فی حد ذاته نسبت به  خالصه کالم این که جمع بین اخبار متعارض به طوری که یکی از آنها را بر

چون تقیه در واقع یک نوع طرح و کنار گذاشتدن یک دسته از روایات است تا اینکه –حمل یک دسته از روایات بر تقیه خوب و نیکو است 

مقام به واقع نزدیکتر است تا حمل بر  اما در مثل جایی غیر از این مقام که احتمال تقیه در آن باشد حمل بر تقیه در این -جمع اخبار باشد

اینکه با استحباب. اما در اینجا هیچ نشانه ای از احتمال تقیه وجود ندارد ونه اینجا از مواردی است که برای امام هیچ راه و چاره ای نباشد از 

حجیت ظواهر الفاظ، افاده ظن به مراد  در-چنانچه ما در محل خود گفتیم -واقع اظهار مخالفت کند و حکم حقیقی را بگوید بنا بر اینکه

 شرط نیست بلکه عدم ظن به خالف نیز شرط نیست.

در واقع صاحب حدائق حمل بر تقیه را در مقایسه با حمل اخبار بر استجباب، مخصوصا در این مقام روشی صحیح نمی بیند اگر چه 

 دانند.او را از طرفداران حمل بر تقیه می

کند، بر تقیه صحیح تر است. مگر اینکه اخباری که زکات را بر سایر اجناس بجز نه مورد نیز ثابت می انصاف هم این است که حمل

گفته شود که خود صدقه بالذات رجحان دارد و امکان اراده استحباب صدقه به عنوان زکات و لو به طریق توریه و پنهان کاری و فتوی 

 باشد.می اصحاب کافی در اثبات استحباب آن از باب مسامحه

اما حمل بر تقیه باید با قرائن خارجی و داخلی نیز تأیید شود، اما قرائن خارجی شهرت فتوی به وجوب زکات در غیر از نه مورد بین 

 شود.مخالف و عامی و قرائن داخلی بسیاری از اخبار این باب را شامل می

شد پس فرمود به خدا در زمان رسول اهلل )ص( نیز کنجد و ذرت در مرسله قماط راوی گفت: آیا ذرت زکات دارد؟ امام )ع( ناراحت 

گویند که اینها در زمان رسول اهلل )ص( نبود و به همین خاطر پیامبر بر نه مورد وضع کرد زیرا در و ارزن و تمام اینها بود راوی گفت: می

نه چیزی نبوده و پیامبر از آن عفو کرده و من به خدا غیر از گویند چگوزمان وی غیر از این موارد نبود. امام ناراحت شد و فرمود: دروغ می

 خواهد نپذیرد.خواهد بپذیرد و هر کسی که نمیاین موارد چیزی را نمی دانم که زکات بر آن واجب باشد هر کس که می

وضع کرد و ما بقی آن را گویم رسول اهلل )ص( زکات را در نه مورد در صحیحه ابن مهزیار: ابو عبداهلل )ع( فرمود من به تو می

 گویی ما برنج داریم، ذرت داریم. ذرت در زمان رسول اهلل )ص( هم بود. پس فرمود: زکات بر هر چیزی است که پیمانه شود.بخشید و تو می

یقال و تقول ان عندنا حبأ کثيراً "و روایت طیار تا آخر آن  "فی تسعه اشياء ليس فی غيرها شی"روایت زراره که امام فرمود 

 ."له االرز

این اخبار به اضافه تأکید ائمه )ع( در اخبار فراوان، به اینکه رسول اهلل )ص( غیر از نه مورد را بخشیده، مؤید این مطلب است که در 

 73مسأله تعارضی است که ائمه)ع( در صدد رفع آن بودند.
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کنیم نیز دارای اشکاالتی است مرحوم منتظری در کتاب اما این روش، یعنی ما روایات دال بر اکثر از نه مورد را بر تقیه حمل 

 آوریم. این اشکاالت را بر شمرده است که ما آنها را عینا در این قسمت می "الزکاه"

اینکه تصور شود ائمه علیهم السالم انسانهای ضعیف و ترسویی بودند که با اندکی ترسی از مردم حق را منقلب و آن را اشکال اول: 

ردند، پذیرشش بسیار سخت است. این چگونه ممکن است در حالی که مبنای ائمه )ع( بر بیان حق و رفع باطل در هر موردی ککتمان می

شدند. مگر نمی بینیم که ائمه چگونه عدل و تعصیب در ارث و نماز جماعت تراویح و امثال ذلک که بود که مردم از مسیر حق منحرف می

باشد خداوند کردند. وظیفه امام حق دفاع از حق و جبهه گیری بر ضد آن به هر نحو ممکن میرا انکـار میفقه اهل سنت بر آن استوار است 

کسانی که آنچه را که ما از بینات و هدایت فرستادیم بعد از اینکه در کتاب برای مردم آشکار شد، انکار کنند خداوند آنها را "فرماید: می

  74کنند.ن را لعن میکند و لعنت کنندگان نیز آلعنت می

معنای تقیه ترس امام نیست که ما بخواهیم بر انجام تقیه از طرف امام اشکال وارد کنیم بلکه در انجام تقیه مصلحتی نهفته  جواب:

شود و البته مصداق این مصلحت بزرگ گاهی همان حفط جان، مال و ناموس شیعه است که با انجام خود عمل بدون تقیه حاصل نمی

شود ما تقییه را حمل بر ترس ائمه از جان خود کند و این اشکال که تقیه قبول نیست چون باعث میشد که امام به خاطر آن تقیه میبامی

 بکنیم وارد نیست. 

باشد. اگر حال فرض کنیم این اخبار سابقا اشاره شد که تقیه ضرورت است و ضرورات فقط به اندازه رفع ضرر میاشکال دوم: 

کند تقیه باشد پس چرا امام به مقدار ضرورت سخن نفرموده بلکه کالم را موثوقه که بر ثبوت زکات در غیر از نه مورد داللت می صحیحه یا

 طول داده و چه بسا در برخی از موارد آن را به پیامبر )ص( نسبت داده است در حالیکه احتیاجی به آن نیست.
فرماید بله. این تا اینجا هم کند میاهلل )ع( در جواب راوی که زکات در برنج را سؤال میبه عنوان مثال در موثوقه ابی بصیر ابی عبد

رفع ضرورت بود و هم جواب، دیگر احتیاجی نبود که امام توضیحات اضافی بدهد چون مفروض این است که امام در حال تقیه است اما امام 

 در صحیحه زراره و محمد بن مسلم نیز اینگونه است.عامه خراج العراق منه؟  کيف ال یکون فيه وفرماید: جواب را ادامه می دهد و می

اند و روایاتی از طریق انحصار زکات در نه مورد فقط مختص شیعه نیست بلکه برخی از اهل سنت نیز به آن فتوا داده اشکال سوم:

اند که در از ابن قدامه آمده که مالک و شافعی گفته 550. ص 2آنها وارد شده است و مجالی برای تقیه نمی ماند و مثالً در المغنی ج 

محصوالت زکات نیست مگر در خرما و کشمش و در حبوبات زکات نیست مگر در چیزی که قوت باشد. و از احمد بن حنبل نقل شده با این 

و شعبی و حسن بن صالح و ابن  مضمون مگر در خرما و کشمش و جو و گندم. این سخن ابن عمر و سمی بن طلحه و حسن بن ابن سیرین

 باشد.ابی لیلی و ابن مبارک و ابی عبید نیز می
اند دیگر مجالی برای تقیه اینکه این ائمه چهارگانه اهل سنت که اتفاقاً هم عصر امام باقر و صادق )ع( نیز بودند به انحصار رای داده

 75باقی نمی ماند.

 ( اختیار حاکم 3-4

توان برای رفع تعارض بین اخبار باب زکات استفاده کرد این است که بگوییم، اصل ثبوت زکات از از وجوه محتمله ای که می 

قوانین اساسی اسالم است بلکه در تمامی ادیان وجود دارد و در آیات قرآن زکات هم پایه نماز قرار داده شده که عمود دین است و بسیار 

ها و های مردم و منابع اموال به حسب زماناسالمی است. نکته دیگر اینکه ثروتشود. چون زکات نیز اساس اقتصاد حکومت تکرار می

 کند.های مختلف فرق میمکان

ها تشریع شده است. همچنان که که قرآن کتابی کلی است و بیشتر مطالب از طرفی دین اسالم برای همه مردم در همه زمان       

یَا أَیُّهَا "در آن به صورت عام وارد شده است در محل بحث ما نیز ثبوت زکات به صورت عام وارد شده است به عنوان مثال خداوند در آیات 

و آیات دیگر به صورت عام  77" وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ"و  76"...واْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ األَرْضِالَّذِینَ آمَنُ

باز هم به صورت کلی و عام دستور به  78"...هِم بِهَاأَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّي خُذْ مِنْ"زکات را بر مسلمانان وضع کرده و در این آیه

 شود.اخذ زکات از اموال مردم داده شده است و پیامبر )ص( با این آیه مورد خطاب واقع می
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بیان مـواردی که زکات در آنها واجب است به اختیار حاکم حـق گذاشته شده و رسول اهلل )ص( بما هو الحاکم اسالمی در عصر 

در نه چیز قرار داد زیرا عمده ثروت عرب در عصر پیامبر همان نه چیز بود و مابقی آن را بخشید و شاید در اواخر عمر خود زکات را 

شریفشان در بیش از نه مورد قرار دادند. و چه بسا ائمه )ع( در برخی از شرایط وقتی که مشاهده می کردند که زکات مأخوذه برای تقویت 

التجاره این حکومت ها با استناد به کلیت قرآن درباره موارد زکات سعی داشتند با اجتهاد موارد زکات را به مال شود ودولت جور استفاده می

 79و زکات سایر حبوبات تعمیم دهند برای تضعیف اقتصادی و ناتوان کردن آنها به بستن منابع اقتصادی آنها روی آوردند.

 شود. وسیع حکومتی به مفاد روایات نظر شود تعارضی دیده نمیشود که اگر با یک دید در این راه حل گفته می

چون اسالم دین زندگی و حکومتی است و برنامه های سیاسی اسالم آنقدر مهم و وسیع است که برای هیچ کس پوشیده نیست که 

ی ها پیش بینی منابع مالی این نظام و های مختلفی داشته است و از جمله آن برنامه ریزریزیاسالم برای این که حاکمیت پیدا کند برنامه

 حکومت اسالمی است و زکات عمده ترین آنها است که به صورت کلی و عام در کل اموال تشریع شده است.

 اما تعیین و مقدار آن را به رهبر و زعیم جامعه اسالمی واگذار کرده است و لذا پیامبر نه مورد را تعیین و ما بقی را عفو کرده است.

باشد. و روایات توسعه و گونه که عفو موارد در اختیار رهبر جامعه اسالمی است اضافه کردن موارد نیز در اختیار رهبر میهمان 

 تعمیم موارد زکات نشان دهنده این است. گاهی در همان نه مورد )در زمان پیامبر( و گاهی بیش تر از نه مورد. 

ها ها و مکانهای مردم به حسب زمانبه خاطر این است که همانطور که ثروت شاید دلیل واگذاری تعیین موارد زکات به حکام

تواند با اشراف خود بر نیازها و منابع جامعه، برای مصالح مخلتف است، نیازهای آنها نیز مختلف است و فقط حاکم و رهبر جامعه می

باشد و ظاهر این روایت این لمؤمنین )ع( برای اسبان ماده میاقتصادی جامعه بر نامه ریزی کند. موید این مطلب جعل زکات توسط امیر ا

 است که این جعل به نحو وجوب بوده نه به نحوه استحباب.

در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از دو امام بزرگوار امام باقر و امام صادق )علیهما السالم( آمده است: امیر المؤمنین )ع( بر اسبان 

ای یکسال دو دینار وضع کرد و بر برذون )نوعی اسب کندرو( یک دینار وضع کرد و مراد از این هم زکات بود نه اصیل چرایی در هر اسب بر

 80خراج و مالیات زیرا در صحیحه زراره از آن با عنوان صدقه نام برده شده است.

باشد و از طرفی نقدین و صورت پول نقد می باشد زیرا تقریبا اکثر منابع مردم بهوضع امروز ما نیز مانند عصر امیر المومنین )ع( می

شود و غالت اربـعه نیز نسبت به منابـع ثروت مـردم جداً کم شده انعام سه گانه چرایی منتفی شده و یا فقط در برخی از مناطق یافت می

 اسـت.

و سایر شرایط اکثر موارد نه گانه  نکته دیگر اینکه در برخی از کشورهای اسالمی مثل کشورهای اروپایی به دلیل شرایط آب و هوایی

 موضوعیت ندارند.

 ( ادله دیگر در رد انحصار موارد زکات4

بعد از بیان راه حل های مختلف در جمع بین احادیث و نتیجه گیری، حال می خواهیم به بیان دالیل دیگری از فحوای روایات در 

 عدم انحصار زکات در موارد نه گانه بپردازیم.

باشد دالیل چندی را در این باره آورده است. اگر چه ایشان بیشتر به ی جعفری که از طرفداران عدم انحصار میمرحوم محمد تق

عنوان فیلسوف مطرح هستند تا یک فقیه اما از آنجا که این دالیل غیر از مواردی است که در صفحات قبل به آن اشاره شد در این قسمت به 

 پردازیم.آنها می

 باشد.ص العله می( زکات منصو4-1

این دلیل را مرحوم جعفری با این مقدمه شروع کرده است که در احادیث مختلف مانند حدیثی که در وسایل از محمد بن الحسین 

م ان اهلل فرض فی اموال االغنيا اقوات الفقرا، فما جاء الفقير اال بما منع غنی، و اهلل تعالی سائلهالرضی از امیرالمومنین نقل شده که: 

شود مگر بخاطر اینکه ثروتمند اموالش را از او دریغ )همانا خداوند قوت فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است، هیچ کسی فقیر نمی عن ذلك.

در آیات قرانی در بیشتر موارد به علت وضع زکات  و احادیث دیگر و همچنین(. کندکند و خداوند اغنیا را در این باره باز خواست میمی

اشاره شده است وآن علت هم با تعابیر مختلف رفع احتیاجات فقرا و بلکه پیش گیری آنها است و مطابق این علت زکات باید آن اندازه مقرر 

  81گردد که علت مزبوره حاصل شود.
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علت و سپس وی ادامه می دهد: حکمی که علت آن منصوص باشد یعنی گفته باشند که این برای چه وضع شده است، مطابق آن 

در  "منصوص العله"تحقق یا عدم تحقق آن، دایره حکم توسعه و تضییق می یابد و در بحث زکات روایاتی هست که آن را در شمار احکام 

 می آورد. یعنی روایاتی درباره زکات وارد شده که علت وجوب زکات را بیان کرده است.

ت را باید به عنوان عمل عبادی و با قصد قربت پرداخت اما اصل حکم مرحوم جعفری در پایان چنین نتیجه می گیرد که اگر چه زکا

زکات حکمی مولوی و مجهول العلهّ نیست. یعنی حکمی نیست که فقها گفته باشند باید انجام دهید عبادت است و دیگر علتی برای آن بیان 

  82وص العلهّ است.نشده باشد بلکه حکم روشنی دارد که قابل فهم عموم است و حکم از نظر فقیه منص

 ( عمل امير المومنين دروضع زکات بر اسبان چرایی4-2

 اند. دلیل دوم کاری است که امیر المومنین در دوران زمامداری خود انجام داده

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهيم عن ابيه عن حریز عن محمد بن مسلم و زراره عنهما جميعا )عليهما السالم( قاال: 

 83لمؤمنين)ع( علی الخيال العتاق الراعيه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا.وضع امير ا

کنند که امیرالمومنین برای اسبهایی که به چراگاه می رفتند محمد بن مسلم و زراره از هر دو امام )امام باقر و امام صادق( نقل می"

  "درو باربر( یک دینار وضع کرد.در هر سال دو دینار و بر برذون )چارپای کن

با اندک توجهی به فقه اسالمی و قوانین آن این مطلب روشن است که اگر مقدار مقدر حتمی و ابدی و غیر قابل تغییر بود مانند 

خود کاری بسیار عدد رکعات در نمازها افزودن ماده دیگری به مواد زکوی بوسیله امیرالمومنین )ع( بر خالف قانون اسالمی و بدعت بود که 

 باشد که وارد کننده بدعت در دین با تعبیرات بسیار تندی مورد خطاب قرار گرفته است.ناپسند می

نتیجه کلی از این بحث این است که اگر زکات مواد مزبوره نتوانست احتیاجات جامع را بر طرف کند حاکم به منزله نایب پیشوای 

 . مشمول مالیات قرار دهد و تعیین موارد و شرایط مزبور به نظر او خواهد بوداسالمی است می تواند مواد دیگری را 

 بحث ونتيجه گيري:
انحصار زکات در همان نه مورد اگرچه قول مشهور از گذشته تا کنون بوده است اما دالیل این گروه قابل نقد و خدشه است زیرا چنانکه 

ار، بر استحباب از جانب معتقدین به تقیه جرح و رد شد. از طرفی خود تقیه هم با دیدیم دالیل قائلین به حمل روایات معارض با انحص

دالیلی که ذکر شد با مشکل مواجه است و ناگزیر راه سومی را باید برگزید و آن همان اختیار حاکم در تعیین موارد زکات آن هم به صورت 

 حکم اولی است نه حکم ثانوی.

 صورت حکم ثانوی را برخی از فقها قبول داشته و در آن بحثی نیست.زیرا اضافه کردن موارد زکات به 

به  "مال"و دیگر اینکه همه آیات قرآنی درباره زکات به صورت عام وارد شده است و هیچ تعیین و یا تحدیدی در این باره وجود ندارد و لفظ 

اهلل گذاشته شده است همچنانکه در روایات زیادی که در است و تعیین موارد آن به عهده رسول  "خذ من اموالهم"صورت مطلق ذکر شده 

 این باب وجود دارد و ما نیز در جای خود آنها را آوردیم.

آمده است با کمی دقت  "و عفا رسول اهلل عما سوي ذلك  "نکته قابل توجه در این اخبار فراز پایانی این روایات است که در آن عبارت

باشد که موارد زکات را در نه مورد وضع کرده است و مابقی آن را بخشیده این عبارت رسول اهلل )ص( می در عفیتوان در یافت که فاعل می

 است.

 تواند داشته باشد:این تعبیر را ما در کمتر جایی در باب حدود و احکام می بینیم و این تعبیر یکی از این دو معنا را می

 در رکعات نماز آمده است و این معنی مخصوص رسول اهلل )ص( است.این بخشش از باب تفویض در تشریع باشد چنانکه  .1

این اختیار از باب تفویض در تنفیذ باشد و این معنی اختصاص به رسول اهلل )ص( ندارد و آن حضرت نیز به عنوان حاکم و امام  .2

 84حمل بر معنای دوم کنیم.کند نه به عنوان منبع تشریع. در این توجیه عبارت عفی رسول اهلل را باید حکم به عفو می

 کند:این معنا را دو دسته از روایات تائید می  

 دسته اول روایاتی هستند که بر وجوب زکات در غیر از نه مورد داللت دارند و ما آنها را در یک باب جداگانه آوردیم.

داده است و تشریع زکات حتما کفاف نیاز فقرا را می  دسته دیگر روایاتی هستند داللت دارند که خداوند زکات را به اندازه نیاز فقرا قرار

 دهند.

                                                           
 80( همان ، ص 1

  77، ص  9( حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج  2
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عن ابی عبداهلل)ع(قال: ان اهلل عزوجل فرض الزکاه کما فرض الصاله فلو ان رجال حمل  مانند این روایت که در وسایل آمده است.

االغنياء ما یکتفون به و لو علم الزکاه فاعطاها عالنيه لم یکن عليه فی ذلك عيب، وذلك ان اهلل عزوجل فرض للفقرا فی اموال 

 85ان الذي فرض لهم ال یکفيهم لزادهم و انما یوتی الفقراء فيما اوتوا من منعهم حقوقهم ال من الفریضه.
فرماید: همانا خداوند عزوجل زکات را واجب کرد همانطور که نماز را واجب کرد. پس اگر شخصی زکات مالش را به )امام صادق )ع( می

بپردازد در این کار بر او هیچ عیبی نیست و این به خاطر این است که خداوند روزی فقرا را به اندازه ای که نیازشان را برطرف  صورت آشکار

 کند در اموال اغنیا قرار داده است و اگر خداوند می دانست که آنچه که برای آنها مقرر شده کفاف زندگی آنها را نمی دهد خداوند خود به

 اند )اغنیایی که زکات نمی پردازند( می پرداخت(. ل کسانیکه فقرا را از حقوقشان منع کردهفقرا از اموا

اینکه اصل تشریع زکات در قرآن و به صورت عام آمده است و اختیار تعیین موارد آن به رسول اهلل )ص( واگذار شده است و این نتیجه

ل اهلل )ص( حاکم اسالمی بود نه از این باب که رسول اهلل )ص( پیامبر بود. پس در واگذاری نیز آن گونه که ذکر شد از باب این بود که رسو

تواند با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان و مکان موارد زکات را به بیش از نه هر زمانی و در هر جایی این حاکم اسالمی است که می

 م اولی است نه حکم ثانوی و اضطراری.مورد تعمیم دهد یا آن را محدود کند و این تغییرات نیز به حک

ان البته باید این نکته را هم اضافه کنیم که با وجود ادله عقلی و نقلی که ما بر شمردیم باز هم قول به عدم انحصار از قول برخی از بزرگ

 باشد. سخنی سنگین و دارای مسولیت می

تواند راه داند اینگونه می نویسد: استحباب نمیتقیه را دارای مشکل می مرحوم منتظری بعد از اینکه دلیل بر حمل بر استحباب و حمل بر

حل جمع تبرعی بین روایات باشد و به آن فتوا داد. تقیه نیز با مشکل مواجه است قول به حصر زکات در نه مورد جداً مشکل است ولی با 

 86فتوای بی علم ندهیم.اینحال احتیاط طریق نجات است و مفری است برای جایی که علم نداریم تا 

 مراجع

  .ترتیب سید رضا علی عسکری و حیدر مسجدی. قم: نشر  ترتيب مقایيس الغه.ابوالحسن، احمد بن فارس بن زکریا

 ه.ش.   1387پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول. 

  .)حوزه علمیه قم. چاپ . قم: موسسه نشر اسالمی تابع جامعه مدرسین المقنعهابوعبداهلل محمد بن نعمان )شیخ مفید

 ه.ق.1410دوم، 

  .تحقیق محمد سید کیالنی. تهران: نشر مکتبه الرضویه. بی تا. المفردات فی غریب القرآناصفهانی، راغب . 

  .ه.ق. 1415. چ اول. قم: انتشارات موسسه الکالم، کتاب الزکاهانصاری، شیخ مرتضی 

  .ناظمیان، علی گنجیان، صادق خور شاه. تهران: انتشارات کتاب . مترجم رضا تفسير روایی البرهانبحرانی، سید هاشم

 ه.ش. 1389صبح. چ اول. 

  .قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا12ج  الحدائق الناظره.بحرانی، شیخ یوسف . 

  .بیروت: عالم الکتب. بی تا.2. جکشاف القناع عن متن االقناعالبهوتی، منصور بن یونس . 

 ه.ش.1373. تهران: انتشارات کیهان. چاپ دوم. منابع مالی دولت اسالمی داهلل.بیات، اس 

  .ه.ش.1353. مشهد: کتابفروشی جعفریه، اقتصاد اسالمی یا مالکيت در اسالمتهرانی، علی 

  .ه.ش.1354. مشهد: انتشارات کتاب فروشی جعفریه، ماليات هاي اسالمیتهرانی، علی 

 .ه.ش.1349هران: انتشارات انجمن مهندسین تهران. . تمنابع فقه جعفری، محمد تقی 

  .ه.ش1362تهران: انتشارات نوید. )آیات االحکام(.  تفسير شاهیجوزجانی، سید امیر ابو الفتح 

 ه.ق. 1411. قم: انتشارات احیاء التراث، 9حر عاملی، محمد بن حسن. وسایل الشیعه. ج 

 ه.ق. 1226بی تا: داراالحیاء التراث  3شرح قواعد العالمه(. ج  حسینی العاملی، سید محمد جواد. مفتاح الکرامه )فی 

  .ه.ق.1410. قم: موسسه نشر اسالمی چاپ دوم، السرایرحلی، محمد بن ادریس 
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 169، ص  1ج ، حسینعلی منتظری ، الزکاه(  1
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  .بی جا: انتشارات بنیاد کوشانیور 1)فی شرح اشکاالت القواعد(. ج ایضاح الفوایدحلی، محمد بن حسن بن یوسف .

 ه.ق.1387اپ اول، موسسه مطبوعات اسماعیلیان. چ

 )مترجم: ابو الحسن شعرانی. تهران: کتابفروشی اسالمیه. . تبصره المتعلمينحلی، یوسف بن علی بن مطهر )عالمه حلی .

 بی تا.

 .ه.ش.1386مشهد: انتشارات دانشگاه رضوی، مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شيخ.  دلبری. سید علی 

  .بی جا: انتشارات موسسه ال البیت الحیاء التراث، بی تا.د )فی شرح االرشاد(ذخيره المعاسبزواری، مال محمد باقر . 

  .ه.ش1387. بی جا: انتشارات اعجاز، االثنا عشریات الخمسشیخ بهایی 

  .ه.ش1361. مصحح علی اکبر غفاری. قم: انتشارات اسالمی. چاپ اول معانی االخبارابن بابویه، محمد بن علی 

  .ه.ش. 1368. تهران: انتشارات صدوق. چاپ اول. یحضر الفقيهمن ال صدوق، ابوجعفر 

 .ه.ق. 1410. قم: انتسارات مولف، 8ج  جامع االحادیث شيعه. طباطبایی بروجردی، حاج اقا حسین 

  .ه.ق.1411بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.  الميزان فی تفسير القرآن.طبابایی، سید محمد حسین 

  .مترجم: سید هاشم رسولی محالتی. تهران: انتشارات فراهانی. چاپ بيانمجمع الطبرسی، فضل بن حسن .

 ه.ش.1351اول.

  .ه.ق.1390. تهران: انتشارات دار الکتب،2. جاالستبصارطوسی، ابو جعفر محمد بن حسن 

  .43ه. ق1413. بیروت: انتشارات دار االضواء، چاپ دوم، 4. جتهذیب االحکامطوسی،ابو جعفر محمد بن حسن 

 ،بی جا: انتشارات شرکه دار المعارف االسالمیه،بی تا.الخالفابوجعفر محمد بن حسن.  طوسی . 

 .تهران: انتشارات مکتبه المرتضویه الحیاء االثار الجعفریه، المبسوط فی فقه االماميه طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن .

 ه.ق. 1387

  ،ه.ق.1415انتشارات العالمیه ، بیروت: االقتصاد الهادي الی طریق الرشادمحمد حسن طوسی 

 ه.ق.1406. مشهد: انتشارات المؤتمر العالمی المام الرضا)ع(، الفقه الرضا 

  .ه.ق.1401. قم: انتشارات مجمع الذخایر االسالمیه، 1. جمفاتيح الشرایعفیض کاشانی، مال محسن. 

  .ه.ق. 1409 . اصفهان: مکتبه االمام امیر المومنین،10. ج الوافیفیض کاشانی، مال محسن 

  .ه.ش. 1383العاملی، زین الدین ابن علی )شهید ثانی(، شرح لمعه، مترجم علی شیروانی، قم: انتشارات دارالعلم. چاپ اول 

 .)م. 1993. بیروت: موسسه البالغ، 2. ج مسالك االفهام فی شرح شرایع العاملی، زین الدین ابن علی )شهید ثانی 

 .)ه.ق1410. قم: انتشارات بنیاد فرهنگی امام مهدی. چاپ اول، البيان العاملی، محمد بن مکی.)شهید اول 

  .)قـم: المرکز االبحاث والدراسات 1ج غایه المراد)فی شرح نکت االرشاد(.العاملی، محمد بن مکی. )شهید اول .

 ه.ق.1414االسالمیه. چاپ اول، 

  .ه.ش.  1381اپ اول، . تهران: انتشارات عطارد. چمسند االمام الباقرعطاردی، عزیز اهلل 

  .م. 1985. بیروت: دار االضواء. چاپ اول. االنتصارعلم الهدی، سید مرتضی 

  .تهران: انتشارات جهان، بی تا.تنقيح المقال فی علم الرجالمامقانی . 

  .ه.ش. 1372. قم: انتشارات اسالمی. کنز العمالمتقی، علی بن حسام الدین 

  .ه.ق.1366. تهران: انتشارات االسالمیه. چاپ دوم، 96. ج بحار االنوارمجلسی، محمد باقر 

  .قم: انتشارات حقوق اسالمی، 1. مترجم، عباس زراعت، حمید مسجد سرایی. ج اصول فقهمظفر، محمد رضا .

 ه.ش.1385

  .ه.ق.1405. قم: انتشارات نشر اسالمی، 4. جمجمع الفایده والبرهانمقدس اردبیلی، احمد 

 .ه.ق.1409. قم: انتشارات المرکز العالمی االسالمی للدراسات. چاپ دوم، 1ج .الزکاه منتظری، حسینعلی 
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  .ه.ق.1393. قم: انتشارات مهر استوار، 1. ج وسيله النجاهموسوی اصفهانی، سید ابو الحسن. 

  .ه.ش.1369. مترجم: علی اسالمی. قم: دفتر انتشارات اسالمی، 2. ج تحریر الوسيلهموسوی الخمینی. روح اهلل 

 مشهد: موسسه ال البیت الحیاء 5. جمدارک االحکام فی شرح شرایع االسالموی العاملی، محمد بن علی. موس .

 ه.ق.1410التراث، 

  .ش.2535. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. محاضرات فی فقه اماميهمیالنی، سید محمد هادی 

  .م: انتشارات دار الکتب االسالمیه. چاپ چهارم. . ق14االسالم. ج جواهر الکالم فی شرح شرایعنجفی، محمد حسن

 ه.ش.1373

  .کتاب الزکاه(. چاپ سنگی. بی جا. بی تا.   مصباح الفقيههمدانی، آقا رضا( 

  .ه.ش.1352. تهران:انتشارات شرکت سهامی طبع کتاب. بحثی درباره مسایل اقتصادي اسالم )زکات(هیربد، علی 

 :مجالت 

 مجموعه مقاالت. رباط:انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی قتصادي و االجتماعیزکاه وانعکاسها فی المجالين ا .

 م.1994دانشگاه محمد. 
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