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وجوب و استحباب زکات اموال
در اندیشه فقها
مهدی فالح
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چکیده

یکی از منابع مالی در حکومت اسالمی زکات استت؛ نظتا استالمی بت ای اداره جامعت
انجا مسؤ لیتهای سنگین خود از بین ب دن فق اقتصادی ،پ داخت زکتات را در کنتار
سای اجبات مالی مانند جزی  ،خ اج ،نذ رات ،خمس  ...الز میداند .ب رسی آراء فقهای
شیع سنی حاکی از آن است ک مشهور فقهای شیع موارد جوب را منحص در ن مورد
مع ف میدانند اکث یت اهل سنت ب خالف نظ شیع  ،قول ب گست ش متوارد جتوب
زکات را پذی فت اند در کلی مواردی ک مشهور شیع قائل ب استحباب زکات استت ،بت
جوب پ داخت زکات معتقدند .البت ب خی از فقهای اهل سنت همانند مشتهور شتیع  ،در
غی از موارد ن گان قائل ب استحباب هستند .در میان فقهای شیع  ،ابن بابوی ف زندش
شیخ صد ق در مال التجاره هم زکات را اجب میدانند؛ ابنجنید در سای حبوبات غیت از
غالّت اربع نیز زکات را اجب میداند .با توج ب اینک نیازهای جامعت ف اتت از متوارد
منحص در ن مورد مشهور است نسبت ب این موارد نیز فتیالجملت در اکثت اشت ا
ث تمند ش ایط الز جود ندارد در عمل ،جوب زکتات در متوارد نت گانت نستبت بت
اش ا توانمند منتفی است ،ب نظ میرسد از باب تنقیح مناط میتوان نتیج گ فت ک
حکم موارد جوب زکات ب محور نیاز جامع متغی بوده حکومت اسالمی ایتن اختیتار را

 -1استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی

دارد ک در ه زمان مکان نیازها را در نظ گ فت
تغیی داده یا گست ش دهد.

حسب مورد ،موارد جوب زکتات را

کلید واژه ها :زکات ،جوب زکات ،استحباب زکات ،غالّت اربع  ،انعا ثالث  ،مال التجاره
مقدمه
4
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بدیهی است ک حکومت اسالمی ب ای اداره جامع انجا مسؤ لیت نیتاز بت پشتتوان ی
مالی دارد؛ در منابع فقهی حقوقی اسال  ،منابع مالی ف ا انی جود دارد ک تحت عنتوان
کلی« اجبات مالی اسال » از آن یاد میشود مانند جزی  ،خت اج ،فتیء ،نتذ رات ،خمتس،
انفال (اراضی موات ،اراضی آباد طبیعی ،معادن ،جنگلهای طبیعی ،بیش ها ،نیزارها ،دریاها،
آبهای معدنی زی زمینی ،ر دخان های بزرگ ،اموال مجهول المالک) .یکی از منابع مهتم
مالی حکومت اسالمی زکات است؛ این نوشتار ب منظور تعیین چگونگی جتوب تعیتین
موارد جوب استحباب زکات ب رشت تح ی در آمده است .ب این اساس پ سشهای آن
عبارت است از:
 -1موارد جوب زکات کدا است؟
 -2زکات در چ مواردی مستحب است؟
 -3آیا اساسا موارد جوب زکات انحصاری است یا در اختیار حکومت اسالمی است؟
مفهوم زکات

زکات در لغت ب د معنا آمده است:
 -1نمو زیاد شدن؛ این معنا در ق آن نیز آمده است .آنجا ک میف ماید« :ذلکم ازکی
لکم و اطهر یعنی آنچ ک ذک شد ب ای شما زیاد شونده ت پاکت است» (بق ه.)232 ،
 -2طهارت پاک شدن؛ در ق آن آمده است« :اقتلت نفسا زکی ه .آیتا نفتس پتاکی را
کشتی؟» (کهف.)74 ،
در اصطالح ش ع ،زکات سهمی از مال است ک خدای تعالی از اموال ث تمندان ب ای
فق ا کارهای خی معین ک ده است؛ این معنا با ه د معنای لغتوی متذکور فتیالجملت
هماهنگ است .صاحب مال با خارج ساختن سهم معینی از مال خود باعث میشود خدا ند
متعال خی ب کتی در اموال ا ق ار دهد بدین سیل هم در این دنیا باعث فز نی امتوال

میشود در آخ ت هم باعث افزایش کارهای نیک میگ دد پتاداش ا فتز ن یافتت
افزایش مییابد (مناسب با معنای ا ل لغوی) میتوان گفت زکات پ داخت آن ،اموال را
از آلودگی معنوی پاک نموده ،باعث طهارت پاکیزگی اموال دارنده آن میشود.
درحاشی ش ح لمع آمده است« :والزکاة الشرعیة یجوزکونها م اووذة م م می ی
ال ماء و االزدیاد و یجوز کونها ماووة مم می ی التطهیر و االصالح»

(ش ح لمعت )11 ،2 ،

مم الخیر والبرکة فی المال وکذا قد طهره مم ادناسه واوساوه» (همان) یعنی ش صی
ک میخواهد اموالش افزایش پیدا کند با پ داخت زکات ب فق ا در پی آنست خدا ند خی
ب کت فز نی در مال ا ق ار دهد همین طور اموال ا را ازکثافات چ کها پاک نماید.
بناب این زکات پ داخت آن ،اموال را پاک می نماید یا این کت قلتوب مت د را از
اخالق زشت ک همان ،ت ک تعامل با توده م د است را مب ّا می سازد آنها را متزین بت
نیکیها ارزشهای مثبت مینماید.
بعضی از فقها نیز مفهو لغوی اصطالحی یاد شده را قبتل از طت ح مباحتث اصتلی
آ ردهاندب عنوان نمون عبارت ف المحققین (.770ق) ب ش ح ذیل است:
«اقول الزکاة هی لغة ال مو والطهارة وشرعا صدقة راجحة مقدرة باصل الش ر »
(ایضاح الفوائد ،ج ،1ص.)167
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یعنی زکات در اصطالح ش عی ،هم جایز است ازمعنای نمو زیاد شدن گ فت شود هم
ممکن است از مفهو طهارت پاک شدن اخذ گ دد.
اموالی ک ب م د میرسد چ بسا ظلم دزدی ،خیانت ،اس اف ،تبذی مانند آنها در
سائط اقع شود چ بسا آلودگیهای باطنی در آن اموال ایجاد میگ دد؛ خدا ند متعال با
حکمت بالغت اش زکتات را تشت یع قانونگتذاری ف متود تتا از رهگتذر پ داختت زکتات
آلودگیهای معنوی را از اموال م د ب دارد ضمن تأمین نیاز فق ا مایحتاج نیازمنتدان،
اموال دارندگان مال ث تمندان را پاک پاکیزه نماید شاید س ح مت زکات ب سادات
بنی هاشم همین باشد .چون مقامشان باال است ،خدا ند نمیخواهد این گونت امتوال کت
آلودگی معنوی دارند ب دست ا الد پیامب صلی اهلل علی آل سلم ستادات بنتی الزهت ا
سال اهلل علیها ق ارگی د در مقابل نیمی از خمس ب آنان اختصا دارد.
درحاشی یاد شده اضاف میکند ک :
«فان المزکی ماله قدانماه باوراج الزکاة الی الفقراء نظرا الی ما تستجلیه الزک اة
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ایشان هم ب د معنای لغوی اشاره مینماید (نمو طهتارت) هتم تع یتف شت عی
زکات را میآ رد همین طور در ذیل تع یف کوتاه مورد اشاره انواع زکات (زکات اموال
وزکات ابدان یا فطرة) را یاد آ ری مینماید .در یکی از ف هنگهای اصطالحات فقهتی
معاص نیز در عبارت کوتاه ذیل ب ه د معنای لغوی اصطالحی تص یح شده است:
«الزکاة زکی الزر ک صر وعلم فی اللغة نهی و طهر ،والزکاة صفوة الشی وم ا
تخرجه مم مالک وفی مجمع البحریم هی اما مصدر زکی اذا نه ی النه ا تس تجل
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البرکة فی المال وت میه واما مصدر زکی اذا طهر النها تطهرالمال مم الخبث وال فس
البخیلة مم البخل انتهی» (مصطلحات الفقه.)280 ،
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در ر ایات هم هنگامی ک حکمت تش یع زکات را بیان مینماید مطالتب ارزشتمندی
جود دارد ک مشع ب مفاهیم یاد شده است .اما موسی بن جعفت (ع) متیف مایتد« :انم ا
وضیت الزکاة قوتا للفقراء وتوفیرا الموالهم»

(وسایل الشییه ،ج ،6ص  4از ابواب ما تح فیه

الزکاة ،ح )4و یا میفرماید( :همان ،ح ( )5حص وا اموالکم بالزکاة) یا امتا صتادق(ع) متی
ف ماید:
«انما وضیت الزکاة اوتبارا لالغ یا ومیونة للفقراء ول و ان ال اا ادوا زک اة
اموالهم ما بقی مسلم فقیر محتاجا وال ستغ ی بما فرض اهلل له وان ال اا م ا
افتقروا وال احتاجوا وال جاعوا وال عروا اال بذنوب االغ ی اء وحقی

عل ی اهلل

تبارک و تیالی ان یم ع رحمته ممم م ع ح اهلل فی ماله و اقسم بالذی ول
الخل و بسط الرزق انه ماضا مال فی بروالبحر االبترک الزک اة وم ا ص ید
صید فی بر وال بحراال بترک التسبیح فی ذلک الیوم وان اح ال اا ال ی اهلل
تیالی اسخا هم کفا واسخی ال اا مم ادی زکاة ماله ولم یبخل علی المؤم یم
بما افترض اهلل لهم فی ماله».

(همان ،ح.)6

مضمون س نان اما مذکور آن است ک زکات جهت تامین نیاز فق ا رفع مایحتتاج
آنان تش یع گ دیده است ب ث تمندان دستور میدهند ک با پ داخت زکات ،اموالشان را
م اقبت نمایند؛ خالص این ک حکمت تش یع زکات د چیز است:
 -1آزمایش ث تمندان

 -2کمک ب فقی ان .اما رضا(ع) هم در جواب سؤالی ک از آن حضت ت در خصتو
علت زکات میشود ،میف مایند:
«ان علة الزکاة مم اجل قوت الفقراء وتحصیم اموال االغ ی اء الن اهلل ع ز و ج ل
کل ف اهل الصحة القیام بشان اهل الزمانة والبلوی کم ا ق ال اهلل تب ارک وتی الی:
« لتبلون فی اموالکم وانفسکم فی اموالکم او راج الزک اة وف ی انفس کم ت وطیم
االنفس علی الصبر مع ما فی ذلک مم اداء الشکر نیم اهلل عزوج ل والطم ع ف ی
الزیاده مع ما فیه مم الزیاده والرأفة والرحمة الهل الضیف والیطف علی المسک ة
والحث لهم علی المواساة وتقویة الفقراء والمیونة له م عل ی امرال دیم وموعظ ة
علی الشکر هلل تبارک وتیالی لما وولهم واعطاهم وال دعاء و التض ر و الخ و
مم ان یصیروا مثلهم فی امورکثیرة فی اداء الزکاة و الصدقات و صلة االرح ام و
اصط ا المیرو

» (همان ،ح.)7

همان طور ک مالحظ میشود عال ه ب اشعار ب د علت یاد شده ،در ر ایت فوق بت
ت غیب ث تمندان ب پ داخت زکات سای اجبات مالی صل ارحا در کنار دعا راز
نیاز تاکید شده است.
مضمون س ن راغب در مف دات پی امون مفهو زکات را میتوان این گون بیان ک د:
اصل کلم زکات ب معنای رشد نموی است ک از ب کت الهی در امور دنیوی اخت ی
حاصل میشود معنای دیگ آن پاکی است .اطالق کلم زکات بت آن ستهم الهتی کت
انسان مؤمن از مال خود خارج ک ده ب فق ا میدهد از این جهت است کت در پ داختت
آن امید رشد افزایش مال هم اه با خی ات ب کات است یا موجب تزکیت ر ح پ داختت
کننده میشود یا از ه د جهت است؛ زی ا ه د فایده در پ داختت زکتات جتود دارد
(مف دات الفاظ ق آن ،اژه زکات).
ب ل
شهید ثانی (.966ه) میگوید« :اغنیا با دادن زکات از صفات زشتی مانند ح
پاک میگ دند اموالشان نیز با خی ب کت دنیوی اخت ی رشتد نمتو خواهتد کت د
(مسالک.)50 ،1 ،...

درس ن موز ن زی از سعدی (. 691ق) ب یکی از د مفهو لغتوی اژه زکتات اشتاره
شده است:
زکات مال ب در کن ک فضل رز را چتو باغبان بب د بیشت دهد انگور
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الهل الغ ی وعبرة لهم لیستدلوا علی فقرا االورة بهم ومالهم مم الحث ف ی ذل ک
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(کلیات سعدی،

.)187

خاقانی (. 595ق) نیز چنین س ده است:
زندگتی چتو متال می اث استت کت نبیتنی بقتاش را بت کات
پس زطاعت بده زکاتش از آنک ب کتات است مال را ب زکات
(دیوان خاقانی.)847 ،

8
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بناب این با توج ب آیات ق آن متون فقهی ر ایات منقول از معصومین(ع) کتتب
لغت متون ادبی میتوان نتیج گ فت ک مفهو اصطالحی زکات بتا معتانی لغتوی آن
هماهنگی کامل دارد علت تش یع زکات از ناحی شارع مقدس کمک بت فقت ا از بتین
ب دن فق اجتماعی در کنار آن ت غیب ث تمندان جهت تعامل با توده م د رسیدن ب
کمال ادای شک الهی میباشد.
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موارد وجوب زکات از منظر فقهای شیعه

آنچ ک در میان فقهای شیع سنی شه ت دارد زکات ب ن مورد اجتب استت :غتالّت
اربع شامل گند  ،جو ،خ ما کشمش ،انعا ثالثة کت عبارتنتد از :گتا  ،گوستفند ،شتت
نقدین یعنی طال نق ه.
پ داخت زکات در غالّت اربع هنگامی اجب میشود ک ش ایط جوب ،نظی خشک
شدن ب حد نصاب الز رسیدن در آنها محقق گ دد ک ب حسب نوع آبیاری آن ،عش یا
نیمی از عش حسب مورد ب عنوان زکات پ داخت میگ دد .صاحبان محصوالت یاد شتده
پس از جمع آ ری محصول کس هزین ها باید ب میزان مش ص شده ،حسب متورد بت
حکومت اسالمی بپ دازند .میزان اخ اج زکات در غالّت اربع  ،بست بت نتوع آبیتاری دارد
چنانچ با آب باران امثال آن آبیاری شده باشد یک دهم آن پس از کست هزینت ها بت
عنوان زکات پ داخت میشود چنانچ با هزین کشا رز یا صتاحب محصتول باشتد ،یتک
بیستم آن ب عنوان زکات پ داخت میگ دد؛ ب عنوان نمون ست ن شتهید ا ل (.786ق) را
مالحظ می کنیم« :و المخرج الیشران سقی سیحا او بیال و عذیا و نصف الیشر بغیره
ولو سقی بهما فاالغل و مع التساوی ثالثة اربا

الیشر» (لمیه.)42 ،

مضمون آن این است ک  :آنچ ب عنوان زکات باید خارج شود ،ده یتک استت .اگت
زراعت با آب جاری آبیاری شود یا ریش گیاه از رطوبت زمین استفاده کند یا از آب بتاران
مش ب شود ،ده یک آن باید خارج شود ،در غی این موارد ،یک بیستم است اگ زراعت

(مسالک ،همان.)373 ،

درنقدین اگ طال باشد د نصاب دارد:
 -1نصاب ا ل :رسیدن ب بیست مثقال
 -2نصاب د  :چهار مثقال افز ن ب نصاب ا ل؛
در نق ه نیز د نصاب ب ش ح ذیل است:
 -1نصاب ا ل :صد پنج مثقال
 -2نصاب د  :افز ن ب نصاب ا ل بیست یک مثقال
درصورت تحقق سای ش ایط ،نظی مسکوک بودن گذشت یک سال مالک بتودن
صاحب آن در طول مدت یاد شده ،صاحب آن باید بپ دازد.
محقق (.676ق) ب تمامی موارد م بوط ب احکا ش ایط طال نقت ه در عبتارت زیت
تص یح نموده است:
«وال تج الزکاة فی الذه حتی یبلغ عشریم و دی ارا ففیه عشرة قراریط ثم
لیس فی الزائد شیء حتی یبلغ أربیة دنانیر ففیها قیراطان و ال زکاة فیم ا دون
عشریم مثقاال وال فیما دون اربیة دنانیر ثم کلما زاد الم ال اربی ة ففیه ا قی ر
اطان بالغا ما بلغ ...وال زکاة فی الفضة حتی تبلغ م اتی دره م ففیه ا ومس ة
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ب ه د سیل آبیاری گ دد ،آنچ غالبت است معتب میباشد در صورت ب ابت بتودن،
زکات آن س ربع عش یعنی س چهلم است.
در ه کدا از انعا ثالث نصاب بت طتور جداگانت مطت ح استت .شتت دارای د ازده
نصاب ،گا د نصاب گوسفند پنج نصاب دارد .البت غی از رسیدن ب نصاب ش ایط دیگ
هم الز است ،مانند این ک بیابانچ باشند (سائم بودن) ،ب کار گ فتت نشتده باشتند
هم سال رها بوده باشند باالخ ه در تما سال در ملکیت مالک بوده باشند .بتا اجتمتاع
ش ایط یاد شده ب میزان مش ص ک در کتب فقهی آمده است ،زکات پ داخت میگ دد.
شهید ثانی (.966ق) در رابط با ش ایط تحقق زکات اجب در انعا س گان چهار ش ط
را ب ت تیب میآ رد ک عبارتند از:
 -1رسیدن ب حد نصاب
 -2بیابانچ بودن (سائم ).
 -3گذشتن یک سال ب آنان (الحول).
 -4کاری نباشند (االتکون عوامل ،فانه لیس فی الیوامل زکاة ولوکان ت س ائمة)
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دراهم ثم کلما زادت اربییم کان فیها درهم ولیس فیما نق
زکاة کما لیس فیما نق
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عم الماتیم شیء»

ع م اأربی یم

(شرایع االسالم.)114 ،1 ،

مضمون مطلب این ک زکات در طال اجب نیست مگ این ک ب بیست دینار ب ستد
ک در آن ده قی اط زکات اجب است تا اینک ب آن مقدار ،چهاردینار هم اضاف گ دد ک
د قی اط زکات دارد؛ سپس در ه چهار دینار ک اضاف میشتود د قیت اط زکتات دارد
نصاب نق ه هم د یست درهم سپس چهل درهم است ک در ه کتدا یتک چهلتم بت
عنوان زکات خارج میگ دد.
همان ،طور ک اشاره شد در نقدین باید ش ایط جوب محقق شود؛ در غی این صورت
زکات در آنها اجب نیست .سید ابوالقاسم خویی (.1413ق) چند ش ط را در نقدین بیان متی
کند .فه ست این ش ایط عبارت است از:
 -1رسیدن به حد نصاب
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 -2سکه رایج باش د (ان یکونا مسکوکیم بسکة المیاملة).
 -3گذشت یک سال (مضی الحول) (کتاب الزکاة ،ص.)281

در موارد ن گان یاد شده جوب زکات نزد فقهای شیع اهل ستنت مستلم استت
اختالفی در ناحی حداقلی جود ندارد اگ هم اختالفی باشد در ناحی حداکث ی است ک
در جای خود ب اقوال م تلف فقها میپ دازیم.
بررسی اقوال فقهای شیعه در خصوص موارد وجوب زکات

شیخ مفید (.413ق) پس از ذک اهمیت زکات این ک اعتقاد ب جوب آن از ضت ریات دیتن
محسوب میشود ،ب موارد ن گان زکات امتوال تاکیتد متینمایتد ه کتدا را بت صتورت
گست ده مورد ب رسی ق ار می دهد (مقنع  )234 ،سید م تضی (.436ق) نیز ب موارد ن گانت یتاد
شده ب صورت تفصیلی تص یح مینماید (ناص یات )274 ،شیخ طوسی (.460ق) ابتدا زکات را بت
د قسم مف ض ( اجب) مسنون (مستحب) تقسیم مینماید ه کدا از د قسم یاد شده
را تحت عنا ین زکات اموال زکات رؤ س ،مورد ب رسی تحقیق ق ار میدهد (نهایة.)173 ،
در نهایت در بابی تحت عنوان «باب ما تج فی ه الزک اة» ضتمن آ ردن متوارد
مستحبی در زکات ب موارد ن گان یاد شده اشاره مینماید (همان )175 ،در ادامت پتس از
این ک تمامی اقسا اجب را مورد تحقیق ب رسی ق ار میدهد مینویستد« :وک ل م ا

عدا هذه التسیة أشیاء فانه ال تج

فیه الزکاة( »...همان).

ابوالصتتالح حلبتتی (.447ق) مبحتتث زکتتات را در ضتتمن ستتای مباحتتث متتالی تحتتت
عنوان«فی بیان حقوق االموال» میآ رد (الکافی فی الفقت  )164 ،ب دنبتال آن کلیت حقتوق
مالی را نا میب د« :حقوق االموال تسیة :الزکاة والفط رة والخم س و االنف ال وف ی
سبیل اهلل و ال ذور و الکفارات و صلة االرحام و بر االووان و لکل حکم»

االموال وزکاة االبدان( »...الم اسم.)125 ،...

شیخ طوسی (.460ق) عال ه ب آنچ ک گذشت در مبسوط اهم موارد ن گان زکتات را
مورد ب رسی ق ار داده احکا ش ایط آنها را مورد ب رسی دقت نظ ق ار میدهد بت
این با ر است ک غی از ن مورد یاد شده ،زکات اجب نیست (مبسوط.)220 ،1 ،
ابن ب اج هم ،زکات را تحت عنوان حقوق اموال آ رده مینویستد« :حق وق اأم وال
التی ذکرنا فی اول الکتاب أنها مم الیبادات یحتاج فی بیان احکامها إلی أشیاء و ه ی:
الزکاة و الخمس و احکام االرضیم و الجزیه و الغ ایم و االنفال»...

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

نامب ده موارد ن گان زکات را تحت عنا ین :االموال ،الح ث االنعا بیان مینمایتد.
منظور ایشان از اموال ،طال نق ه است ح ث همان ،محصتوالت کشتا رزی چهارگانت
مع ف میباشد انعا مشع ب دامهای س گان مورد نظ است (همان.)165 ،
سالر بن عبدالعزیز (.448ق) در ابتدای بحث زکات از د قسم زکات اجب مستتحب
نا ب ده مینویسد (الزکاة علی ضربیم :واج وندب ،قال :واج علی ضربیم :زکاة

(المهذب.)157 ،1 ،

مشارالی ضمن بیان احکا ش ایط زکات اموال ،موارد ن گان مشهور را بت صتورت
گست ده بیان میکند (همان )168 ،ابن حمزه (.560ق) نیز ب موارد ن گان تصت یح متینمایتد
(الوسیلة )122 ،...ابن زه ه (.585ق) از جمل فقهتای قت ن ششتم هجت ی هماننتد خیلتی از
معاص ین خود ب موارد فوق تص یح نموده زکات را ب د قسم مف ض مسنون تقسیم
مینماید (غ یة.)115 ،
ابن ادریس (.598ق) بعد از ذک موارد زکات اجب مالی تعیین اقسا تستع معت ف
ضمن پ داختن ب احکا ش ایط ه کدا از آنها ،موارد مستحبی را مورد ب رسی ق ار می
دهد (س ائ  .)434 ،1 ،محقق حلی (.676ق) هم از جمل فقهایی است کت ضتمن آ ردن متوارد
زکات اجب مالی زکات فط ه (تحت عنوان زکات رؤ س) اشاره بت اقستا نت گانت ،
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بیان میکند (ش ایع.)107 ،1 ،

موارد استحبابی را هم ب صورت تفصیلی ب رسی نموده
یحیی بن سعید حلی (.689ق) در ابتدای بحث زکات از ن مورد مشهور یاد مینمایتد
سپس ب تفصیل مباحث م بوط را مورد دقت نظ ب رسی ق ارمی دهتد (الجتامع للشت ایع،
.)125
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علی بن محمد قمی سبز اری از فقهای ق ن هفتم نیز زکات را در د محور اجتب
مستحب بیان نموده اجبات را در د قلم امتوال رؤ س مطت ح کت ده بت متوارد
جوبی یاد شده اشاره دارد (جامع ال الف الوفاق .)138 ،عالم حلی (.726ق) در آثار متعدد خود
ب موارد ن گان تص یح نموده ب طور مبسوط ضمن بیان احکا ش ایط ه کدا  ،آنهتا
را مورد نقد ب رسی کامل ق ار میدهد (تذک ة الفقهاء205 ،1 ،؛ قواعد 229 ،1؛ م تلف 3 ،صص ،312
.)152
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این فقی گ انقدر ه کدا از مباحث م بوط ب زکات را ب صورت دقیق مط ح ک ده
اقوال م تلف فقهای شیع را ب صورت ر شن مورد نقد ب رسی ق ار متیدهتد ادلت
مبانی قول صحیح را ب اثبات مینشاند (م تلف ،همان).
ف المحققین (.770ق) در مقصد د  ،بحث زکات را بد ن ه گون ت دیدی با عبتارت
حص ی مینویسد« :انما تج الزکاة فی تسیة اج اا :االبل ،والبقر والغ م والح ط ة
والشییر والتمر والزبی والذه والفضة» سپس احکا

شت ایط ه کتدا از اقستا

ار میدهد (ایضاح الفواید.)176 ،1 ،

فوق را مورد ب رسی امعان نظ ق
شهید ا ل (.786ق) ابتدا ضمن تع یف لغوی اصطالحی زکات ،اقسا زکات اجتب را
بیان میکند (البیتان .)164 ،ایشان در اث دیگ ش تمامی موارد ن گانت را بت تفصتیل متورد
تحقیق ق ار داده اقوال م تلف را بیان مینمایتد (در س .)237 ،1 ،مشتارالی در لمعت هتم
ب صورت اختصار ابتدا موارد یاد شده را تحت عنا ین جامع «فی االنعا الثالث الغتالّت
االربع النقدین» ذک نموده سپس احکا ش ایط آنها را بیان میکند (لمع .)41 ،
محقق ک کی (.940ق) نیز با ادات حص ی  ،موارد جوب را در ن مورد منحص میدانتد
ص احتاً آنها را نا بت ده احکتا شت ایط م بتوط بت ه کتدا را ب رستی متینمایتد
(جامع المقاصد .)14 ،3 ،شهید ثانی (.966ق) هم تمامی موارد اتفاقی فقها را ب صتورت مستتدل
مورد ب رسی ق ار داده فی الجمل اقوال م تلف را مورد نقد نظ ق ار میدهد (ش ح لمع ،
 )16 ،2ایشان در اث دیگ ش ص احتاً جوب زکات در غی موارد یاد شده را نفی نموده می
نویسد« :تج الزکاة فی االنیام الثالثة :االبل و البقر و الغ م و فی الذه و الفضة و

الغالّت االربیة :الح طة و الشییر و التمر و الزبی و ال تج فیما عدا ذلک»

(مسالک

االفها .)363 ،1 ،

محقق اردبیلی (.993ق) همانند شهید ثانی ضمن تص یح بت اقستا نت گانت  ،جتوب
زکات را از غی آنها منتفی دانست مینویسد« :وهو تسیة ال غیر »...ب دنبال عبتارت
فوق موارد ن گان را ذک نموده مورد ب رسی ق ار می دهد مینویسد« :القول بان م ا
یج فیه الزکاة تسیة هو المش هور ب یم اأص حاب و ک اد أن یک ون اجماع اً ب یم
المتاوریم بحیث الیشیرون إلی الخال

) (مجمع الفائذه الب هان.)39 ،1 ،

.)97

محقق سبز اری (.1090ق) بعد از ذک موارد ن گان مینویسد« :و االشهر اأقرب أنه
ال زکاة فی غیرها والفا ال بم الج ید» (کفایة االحکام )35 ،از این عبارت ب میآیتد کت ا
در این باره با مشهور هم عقیده است تنها م الفت را ب ابن جنید نسبت میدهد.
فیض کاشانی (.1091ق) هم در بحث احکا ش ایط ،موارد جوب زکات در س دست
غالّت اربع  ،نقدین انعا ثالث را مورد ب رسی ق ار می دهد هماهنگ با مشهور قتول
ب انحصار را قبول دارد (التحفةَ الس یة.)155 ،
از عبارت کاشف الغطا (.1228ق) ب خوبی نمایان است ک ی نیز ب طتور مشت ص
انحصاری جوب زکات در غی موارد ن گان را قبول ندارد .در عبارت ایشان آمتده استت:
«ال تج إال فی تسیة االشیاء؟ (کشف الیطاء.)347 ،2 ،
سید علی طباطبایی (.1231ق) از فقهای ا اخ قت ن د ازدهتم ا ایتل قت ن ستیزدهم
هج ی ک ب صاحب ریاض مع ف است .ابتتدا در بحتث زکتات ایتن اژه را در لغتت
اصطالح تع یف نموده ضمن بیان موارد ن گان صت احتاً متینویستد « :التجتب فیمتا
عداها» حکم اجب در موارد ن گان را اجماعی میداند (ریاض المسائل.)52 ،5 ،
می زای قمی (.1221ق) هم ضمن بیان موارد جوب در ن مورد ،د دلیل را بت ای ایتن

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

شیخ بهایی (.1031ق) ک در اقع قدیمیت ین تنها رسال فارستی عملیت م بتوط بت
ا ایل ق ن یازدهم از ایشان در دست س عمو ق ار دارد ،مینویسد« :بدانک زکتات در نت
چیز اجب است؛ طال ،نق ه ،گند  ،جو ،خ ما ،مویز ،شت  ،گا گوستفند» بت دنبتال آن
احکا ش ایط آنها را بیان نموده ب موارد مستحبی زکات اموال میپ دازد (جامع عباستی،
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حکم بیان مینمایتد «باجما الیلم و االوبار المستفیضة ج دا» و بت دنبتال آن متوارد
رد (غنایم االیا .)55 ،4

مستحبی را میآ
ن اقی (.1245ق) از فقهایی است ک با دقت حوصل زیاد بحث زکات را مانند بسیاری
از مباحث فقهی حقوقی دیگ مورد تحقیق نقد ب رسی ق ار داده استت .ی پتس از
ذک موارد جوب زکات در ن متورد متینویستد« :ام ا وج وب الزک اة فیه ا فباجم ا
14
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المسلمیم بل الضرورة مم الدیم و المتواتره مم اوبار الیترة الطاهرة...
ب دنبال آن عد جوب در غی موارد مش ص را ب مشهور فقهای شیع نسبت می
دهد ادعای اجماع در اقسا ن گان مشهور را از منابعی مانند ناصریات ،انتصار ،وال
و غ یة و م تهی غی

آنها نقل میکند (مستند الشیع .)62 ،9 ،
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صاحب جواه (.1266ق) ک الحق میتوان دقت نظ حوصل ی را در ع ص تحقیق
پژ هش فقهی حقوقی غی قابل توصیف دانست ،ضمن ب شم دن موارد ن گان جوب
زکات ب صورت مستدل این با ر را ض رت فقهی میداند ر ایا ت زیتادی را در جهتت
استدالل ب این دیدگاه ذک مینماید انحصار جوب زکات در موارد مشت ص را اثبتات
ک ده قول م الف را تضعیف مینماید (جواه الکال .)65 ،15 ،
شیخ انصاری (.1281ق) از محققین توانمندی است ک در میدان تحقیقات فقهی همانند
پژ هشهای بینظی ش در ع ص اصول فق گوی سبقت را از همگان ربوده آثار ا هنوز
بعد از گذشت ق یب یک نیم قت ن بت عنتوان متتون در س عالیت حوزههتای علمیت ،
ح ف ا ل را میزند؛ ا در کتاب مستقلی بنا «الزکاة» این بحث را ب صتورت دامنت دار
مورد تحقیق ق ار داده است .ی در آغاز کتاب یاد شده تمتامی متوارد نت گانت را بتد ن
تص یح ب خالف معمول سای فقها ب صورت گست ده مستدل مورد تحقیتق ب رستی
ق ار میدهد سیاق عبارات سی بحث ایشان حاکی از آن است ک ا نیز همانند مشهور
قائل ب انحصار جوب زکات اموال در موارد یاد شده است (الزکاة 12 ،و بید از آن).
صاح عروه (.1337ق) ص احتاً بعد از ذک موارد ن گان مینویسد « :ال تجتب فیمتا
عدا ذلک علی االصح» ب دنبال آن موارد استحبابی زکات را در چهار متورد بیتان متی
نماید (عروة الوثقی.)28 ،4
ووانساری (.1405ق) از فقهای ا اخ ق ن چهاردهم همانند صاحب ع ه جوب زکات

در غی موارد ن گان را نفی ک ده ب دنبال آن موارد استحباب زکات را ب تفصتیل متی
آ رد (جامع المدارک .)12 ،2
آیة اهلل وویی (.1413ق) از محققین توانمند کم نظی مباحث فقهی حقتوقی د ران
معاص در کتاب مستقلی ب ام الزکاة مینویسد« :تج فی تسیة اشیاء ...و به دنبال ذکر
موارد یاد شده میگوید« :وال تج فیما عدا ذلک علی االصح» متعاقب آن متوارد
رد (الزکاة)138 ،

ی نیز همانند مشهور فقهتای

وال فیه فتوی و نصا؛ بل هو مم ضروریات الفقه إن لم یکم مم ضروریات الدیم
و أما عدم وجوبها فی غیرها فهو المشهور بیم اأصحاب شهرة عظیم ة :و ل م ی ق ل
الخال

فیه االعم یونس و ابم الج ید» (فق الصادق.)85 ،7 ،

یکی از فقها مدرسین حوزه علمی قم در خصو بحث یاد شده نظ ابتن جنیتد را
ک ب خالف مشهور حص در موارد ن گان جوب را قبول ندارد ب ش ح ذیل آ رده استت:
«قال ابم الج ید تووذ الزکاة فی أرض الیشرمم کل ما دول القفیز مم ح طة و شییر
و سمس م و ارز و دو م و ذرة و ع دا و س لت و س ائر الحب وب و م م التم ر و

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

مستجبی زکات اموال را در چهار مورد میآ
شیع قائل ب انحصار موارد جوب زکات میباشد.
سید محمد صادق ر حانی از فقهای معاص  ،هم عقیده با مشهور در این مطلتب متی
نویسد« :فیما تج فیه الزکاة و هی تسیة اص ا ال غیر إما وجوبها فی التس یة ف ال

الزبی » ب دنبال آن مستندات ی را از ر ایات ائم (ع) از کتب ر ائی شیع مانند سایل
بیان مینماید (فتا ی ابن الجنید.)95 ،

الشیع
اما خمینی (.1409ق) ک ضمن توج ب مسائل مهم اجتماعی ،سیاسی رهب ی جهان
اسال پای ریزی انقالب شکوهمند اسالمی در ای ان احیای اسال ناب محمدی( ) در
جهان اسال در ع ص تحقیق پژ هشهای فقهی اصولی نیز همانند معاص ین خود در
این میدان نظ ات دقیقی دارد ،ضمن ب شم دن موارد انحصاری جوب زکات ،حکم جوب
را از سای موارد نفی نموده مینویسد« :وال تج فیم ا ع دا ه ذه التس یة» متوارد
استحبابی را بیان نموده ب دنبال آن احکا
میآ رد (تح ی الوسیل .)315 ،1

ش ایط ه کدا از موارد تسع را ب تفصیل
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شیخ صد ق (.413ق) نیز همانند ابن جنید ب خالف مشتهور متوارد جتوب انحصتاری
زکات در ن مورد را قبول ندارد عال ه ب آنها زکات در مال التجتارة را اجتب متیدانتد.
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علی بن موسی بن بابوی پدر صد ق نیز زکات در مال التجاره را افز ن ب موارد نت گانت
مع ف اجب میداند (ایضاح الفواید.)184 ،1 ،
عالم مجلسی تص یح مینماید ک بعضی از علما ،عال ه ب موارد ن گان در غی آنها
نیز قائل ب جوب ب زکات هستند .البت خود ا نیز ،هم گا با مشهور تنها در ن مورد یاد
شده جوب زکات را قبول دارد (بیست پنج رسال فارسی .)347 ،ب نظ میرسد منظتور ایشتان
همان ،ابن جنید باشد؛ زی ا در م اة العقول ب این نکت تص یح مینماید (م اة العقول.)21 ،16 ،
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عالم محمد تقی جعف ی از علمای معاص نیز جوب زکات را منحص در موارد یتاد
شده مع ف نمیداند؛ ایشان ب این با رند ک عمو شمول حکم زکات ،بستی بیشتت
دامن دارت است (منابع فق  .)78 ،شهید آیة اهلل صدر هم متیگویتد« :زکتات از نظت استال
م صو مال مش ص نیست»
با توج ب آراء یاد شده ب رسی تفصیلی فقهای شیع از صدر اسال تاکنون میتوان
ب طور خالص نتیج گ فت ک در میان فقهای شیع در خصو موارد جوب زکات د
دیدگاه متفا ت جود دارد:
 -1مشهور فقهاء قائل ب انحصار جوب زکات در موارد ن گان هستند حکم جوب
را نسبت ب سای موارد منتفی میدانند فی الجمل در آن موارد قائل ب استحباب هستند.
 -2نظ ی ک عال ه ب موارد ن گان  ،جوب زکات در سای موارد را تعمیم داده قائل
ب شمول جوب موارد زکات است .در این میان ،شیخ صد ق ب هم اه پتدرش علتی بتن
موسی بن بابوی ب جوب زکات در مالالتجاره فتوا میدهنتد ابتن جنیتد نیتز در ستای
حبوبات محصوالت زمینی ک کیلی هستند ب جتوب زکتات معتقتد استت در میتان
علمای معاص شهید صدر انحصار جوب در موارد مش ص را قبول ندارد عالم جعف ی
هم همانند ی عمومیت حکم جوب زکات را ف اگی ت میداند.
(مجموع آثار.)33 ،

بررسی اقوال فقهای اهل سنت در خصوص موارد وجوب زکات

هنگامی ک آراء دیدگاههای فقهای اهل سنت را در خصو موارد جوب زکتات متورد
ارزیابی امعان نظ ق ار میدهیم ،اختالف نظ د دستگی یاد شده ک در نظت ات آراء

فقهای شیع گذشت ،بیشت نمایان میشود .میتوان گفت مشهور فقهای اهل سنت قائتل
ب گست دگی موارد جوب زکات هستند در مقابل هستند فقهتایی کت هماننتد مشتهور
فقهای شیع  ،انحصار جوب زکات در موارد ن گان را قبول دارند .از بتاب نمونت افت ادی
مانند ابن سی ین ،حسن بن صالح بن حی ،ابن ابی لیال احمد بن حنبتل (در یکتی از د
دیدگاهش) در دست د ق ار دارند قائل ب انحصار جتوب زکتات در متوارد مشت ص
هستند .محقق (.676ق) این نکت را ب طور آشکار تص یح نموده مینویسد:
«ویج فی اأنیام :االبل و البقر و الغ م و فی الحجریم :الذه و الفضة
و فی الغالّة االربع :الح طه و الشییر و التمر و الزبی و ال یج فی غیر ذلک
و هو مذه علمائ ا عدا ابم الج ید و به قال :الحسم و ابم س یریم و الحس م

ابن قدام (.620ق) از قول عم بن شعیب ر ایتی را از پیامب اعظم( ) نقل متیکنتد
ک در مفاد آن حکایت از انحصار زکات در موارد ن گان دارد مشع ب این است ک ابن
قدام نیز مانند اقلیت اهل سنت جوب زکات در موارد مش ص انحصاری را قبول دارد
(معنی.)550 ،2 ،

همانطور ک بیان شد اکث فقهای اهل سنت قائل ب گست دگی جوب زکات امتوال
هستند؛ ه چند خود اینها در موارد جوب باهم اختالف نظ دارند .با ایتن حتال انحصتار
جوب در موارد تسع را ب خالف اقلیت یاد شده قبول ندارند ب این با رنتد کت غیت از
موارد مشهورن گان  ،سای محصوالت ر ئیدنیهای زمینی نیتز مشتمول جتوب زکتات
هستند حال فیالجمل دیدگاههای این دست از فقهاء را مورد تحقیق دقت نظ ق ار می
دهیم:
ابو حنیف میگوید:
«تج الزکاة فی کل ما یقصد بزراعت ه نم اء االرض إال الحط

و القص

و

الحشیش لقوله( ) :فیما سقت السما؟ الیشر و هذا عام و الن هذا یقصد بزراعت ه
نما االرض فاشبه الح »

(همان.)551 ،

از مضمون س ن یاد شده استفاده میشود ک حنفیت تنهتا در چیزهتایی کت بتتوان
خشک ک ده ذخی ه سازی نمود مثل گند  ،جو ،ذرت ب نج امثال آن زکات را اجتب
میدانند در خصو مواردی مانند انار ،سیب ،گ د مانند آن را اجب نمیدانند.
شافعی هم مواردی مانند زعف ان رس را مشتمول جتوب زکتات ندانستت متی

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

بم صالح ابم حی و ابم ابی لیال واحد الروایتیم عم احمد»

(میتبر.)493 ،2 ،
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نویسد:
«قال الشافیی لیس فی الزعفران و ال الورا صدقة الن کثیرا م م االم وال ال
صدقة فیها و انما اوذنا الصدقة وب را و بم ا ف ی می ی الخب ر و الزعف ران و
الورا طی القوت و الزکاة فی واحد م هما و اهلل تیالی اعلم کم ا الیک ون
فی ع بر و المسک و ال غیره مم طی زکاة».
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همانطور ک مالحظ میشود ایشان در ه چ ک از بتاب متواد خوشتبو بوئیتدنی
است ،زکات را اجب نمیداند .ا زکات را در خصو عسل اسب اجب نمیداند (همان،
 ،42خالف  .)64 ،2مالکی در اکث محصوالت زمینی ،زکات را اجب میدانند؛ در عتین حتال
این موارد ب میزان مش صی ن سد ،جوب زکات را فیالجمل منتفی میداننتد( .الموطتأ،1 ،
 )276انس بن مالک در اث فقهی خود ک از منابع معتب اصلی مالکی در فق است ،بتابی
دارد تحت عنوان «ما الزکاة فیه مم الثمار» مواردی را در آن میآ رد ک جوب زکات
ر ندارد (همان.)274 ،

در آنها را با
تفصیل اقوال م تلف علمای اهل سنت را شیخ طوسی (.460ق) ب صورت کامل آ رده
است (خالف ،همان .)76 ،بناب این نگتاهی ه چنتد گتذرا بت منتابع فقهتی اهتل ستنت کت
نمون هایی از این نظ ات در عبارات یاد شده آمده است ،نشان میدهتد کت فقهتای اهتل
سنت در خصو موارد جوب زکات در اموال د دست اند:
 -1مشهور فقها قائل ب گست دگی جوب زکات میباشند عال ه ب موارد ن گان
مع ف در تعداد دیگ ی از موارد اشیا ب جوب زکات اعتقاد دارند.
 -2ب خی از علما فقهای اهل سنت ب انحصتار جتوب زکتات در متوارد نت گانت
معتقدند همانند مشهور فقهای شیع میاندیشند.
موارد استحباب زکات در اموال

همانطور ک گفت شد مشهور فقهای شیع گ هی از فقهای اهل سنت ب ایتن با رنتد
ک زکات تنها در ن مورد م بوط ب غالّت اربع  ،انعا ثالث نقدین اجب است .حال بتا
عنایت ب اینک غی از موارد یاد شده در متون فقهی ب عنوان موارد متعلقت زکتات قت ار
میگی ند این قبیل موارد از منظت مشتهور فقهتای شتیع بت د صتورت متورد قضتا ت
ق ارگ فت توجی میشوند:
 -1ب عنوان مواردی ک حکم استحباب را دارند از مصادیق مستحب زکات امتوال

القفیذ و المکیان بالیشر و نصف الیشر کالح طة و الشییر س ة موک دة دون فریض ة
واجبة (مقنع .)244

ب دنبال آن ر ایاتی ک حکایت از استحباب در حبوبتات پیمانت ای کیلتی دارد را
ازمنابع ر ایی ذک مینماید .در خصتو ستبزیجات خیتار بادنجتان امثتال آن کت
استعداد بقاء را ندارند از باب اجماع زکات را مطلقا نسبت ب آنها منتفی میداند (همان.)245 ،
عال ه ب حبوبات یاد شده در اسبهای ماده سائم نیز زکتات را مستتحب دانستت
دلیل آن را ر ایتی میداند ک حاکی از آنست .علی(ع) ب ه اسب اصیل (عتیق) ساالن د
دینار ب سای اسبان از نوع غی اصیل ،یک دینار زکات معین ک د همچنین ر ایتی ک
زراره از اما صادق(ع) ب تفصیل نقل مینماید (همان.)246 ،
مشارالی س مای تجارت را از جمل موارد زکات مستحب در اموال میداند (همتان)248 ،
سید م تضی (.436ق) در ابطال س ن ابی حنیف امثال ا ک زکات را در س مای تجتارت
اجب میدانند ،با ادل ای نظی اجماع اصل ،حکم جوب را نسبت ب آن منتفی میدانتد،
اما در خصو حکم استحبابی نفیا اثباتا نظ ی نمیدهد( .ناص یات.)276 ،
همین رفتار را با ایشان در خصو عسل دارد میگوید در عسل ن زکات است
ن خمس ،عبارت نامب ده ک حاکی از استدالل ایشان در رد حکم زکات ب عسل است ،ب

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

تلقی شدهانداکث فقهای شیع چنین با ری دارند آن دست از فقهای اهل ستنت کت در
بحث موارد جوب زکات اموال بافقهای شیع هم عقیدهاند ،در این جا هم ایتن متوارد را
مستحب میدانند بحث صورت د در مورد آنان منتفی است.
 -2مواردی ک فی الجمل از باب تقی میباشند معصومین (ع) ناچار بودهاند از بتاب
موافقت ظاه ی با جو حاکم حفظ جان شیعیان ب ظاه با نظت اهتل ستنت هماهنتگ
باشند ب همین خاط ظاه س ن معصو (ع) با فتا ی اصتلی مشتهور فقهتای شتیع در
تناقص است .فلذا ب خالف توجی صورت ن ست ک حمل ب استحباب مینمایند گ هی از
فقها این موارد را حمل ب تقی نمودهاند؛ زی ا ب این با رند ک حکم استحبابی همانند حکم
جوبی دلیل میخواهد.
حال جهت ب رسی دقیق موارد مورد نظ الز است آراء نظ ات فقهاء را مورد ب رسی
امعان نظ ق ار دهیم.
شیخ مفید (.413ق) سای حبوبات محصوالت زمینی را تحت ش ایطی مشمول زکتات
مستحب مؤکد دانست مینویسد« :تزکی س ایر الحب وب مم ا انبت ت االرض ف دول
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ش ح ذیل میباشد« :دلیل ا بید االجما المتقدم ذکره :م اروی ان ال ب ی(ص) لم ا بی ث
میاذا الی الیمم قال له :ال تاوذ الیشر االمم اربیة :مم الح طة و الش ییر و الک رم و
ال خل» .همچنین میافزاید« :وایضا فان االصل االح فی االموال ،فمم اثب ت حق ا
فی الیسل اما ومسا او
20
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غیره فیلیه اقامة الدلیل و ال دلیل» (همان.)280 ،
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خالص ایشان ب د دلیل یاد شده ر ایت منقول از پیامب ( ) ،حکم جتوب زکتات
نسبت ب عسل را منتفی میداند ،اما س نی از استحباب ندارد .بت نظت متیرستد ظتاه
استدالل سید ،حاکی از آن است ک هم در س مای تجارت هم در عسل ،حکم استحبابی
زکات را نیز قبول ندارد.
در ادام ب همان ،منوال ،بحث را در خصو سای محصوالت غیت از غتالّت اربعت
مورد ب رسی ق ار میدهد حکم جوبی را نستبت بت آنهتا مطلقتا منکت متیشتود در
خصو حکم استحبابی ساکت استت ظتاه ست ن نشتان دهنتده عتد قبتول حکتم
استحبابی از ناحی مشارالی است (همان.)284 ،
ابوالصالح حلبی (.447ق) در س مای تجارت با تحقق ش ایط زکات را مستحب میداند.
(کتافی )165 ،...در محصوالت زمینی از نتوع حبوبتات غیت از غتالّت اربعت نیتز زکتات را
مستحب دانست مینویسد« :و مم مس ون ص دقة الح را ان یزک ی ک ل م ا دو ل
المکیال مم الحبوب اذا بلغ کل ج س م ها ومسة اوس بالیشر اونصف الیشر ،ف ان
نق

عم

ذلک تصدق بما تیسر» (همان.)166 ،

نامب ده حتی در سهمی از ک ک ،پشم موی دامها در شی آنها زکتات را مستتحب
میداند (همان )168 ،در خصو اسبان ماده سائم زکات را مستتحب مؤکتد متیشتمارد
(همان).

سالر بن عبدالعزیز (.448ق) باب جداگان ای را ب عنتوان قستم د بحتث زکتات بت
مباحث زکات مستحب اختصا داده تمامی زکات مستتحبی را بت د قستم مطلتب
معین تقسیم میکند؛ منظور از ا لی را ه نوع صدق ای میداند ک قصد ق بت الز دارد
منظور از د می را چهارچیز متیدانتد کت عبارتنتد از-1 :استبان-2 ،حبوبتات-3 ،ست مای
تجارت -4 ،فط ه (درمورد کسی ک ش ایط جوب فط ه در ا محقق نیست).
ی در ادام احکا ش ایط ه کدا از عنا ین یادشده را بت تفصتیل متورد ب رستی
ق ارمی دهد (الم اسم.)137 ،...

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

شیخ طوسی (.460ق) در موارد زی زکات را مستحب میداند:
 -1طال نق های ک غی مسکوک بوده جهت زینت ب کار میر د صاحب آن ب
قصد ف ار از زکات ،کاری ک ده ک ش ایط جوب زکات را از دست داده است.
 -2س مای ای ک ب سیل ق ض گ فتن در تجارت امثال آن ب کار میر د.
 -3ه آنچ ک انسان غی از موارد ن گان زکات اجب را مالک میشود.
 -4اموالی ک ب عنوان س مای تجارت در دست تاج میباشد.
 -5اسبان ماده سائم (نهای .)177 ،
ابن زه ه (.585ق) در موارد زی قائل ب استحباب زکات است:
 -1مال تجارتی (اموال التجاره).
 -2اموال غایبی ک دارنده آن توان تص ف در آن را ندارد؛ هنگا دست ستی بت آن
توانایی ب تص ف در آن قتی ک حداقل یک سال از آن گذشت باشد.
 -3در تمامی محصوالت ر ئیدنی ک با کیل یا زن مورد ستنجش قت ار متیگی نتد
باستثنای سبزیجات امثال آن ک در عبارات فقهای شیع ف ا ان آمده است.
 -4در اسبان ماده بیابان چ با تحقق ش ایط الز (غ یة ال زو .)128 ،
محقق حلی (.676ق) ه چند ب طور م تب مورد استحبابی زکتات را هماننتد خیلتی از
فقها نیا رده است ،اما در ضمن مباحث ایشان میتوان ب متوارد یتاد شتده دستت یافتت.
ایشان در موراد زی زکات را مستحب میداند:
 -1اموال طفل مجنون هنگامی ک لی ش عی آنها این اموال را در تجارت ب کتار
میب ند.
 -2غالّت انعا م بوط ب طفل.
 -3اموال صامت یعنی طال نق ه م بوط ب مجنون هنگامی ک لی ش عی ی آنها
را در تجارت ب کار میب د.
 -4اموال مفقودی ک بعد از گذشت چند سال بدست انسان میرسد.
 -5حبوبات غی از غالّت اربع باستثنای محصوالتی ک در خانواده سبزیجات ق ار می
گی ند.
 -6اموال تجارت
 -7اسبان ماده سائم (ش ایع االسال جلد ا.)107 106 ،105 ،
یحیی بن سعید حلی (.689ق) در بحث زکات باب مستتقلی دارد تحتت عنتوان «بتاب
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مایستحب فی الزکاة ما الیستحب» در آن ب تمامی موارد مستحب زکتات در مقابتل
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زکات اموال اجب اشاره مینماید؛ فی الجمل ب ش ح ذیل میتوان متوارد م بوطت را در
عبارات ایشان ذک نمود:
 -1س مای تجارت.
 -2اموال غایبی ک صاحب آن توان تص ف در آن را ندارد بعد از حداقل یک ستال
بدست ا میرسد.
 -3طال نق های ک مسکوک نبوده ش ایط جوب زکات در آنها منتفی است یا در
زینت زنان ب کار میر د تما زینتهای خا م دان زنان ک بت ای طت ف مقابتل،
پوشیدن آن ح ا است (زینت خا م د زینت خا زن).
 -4اموالی ک صاحب آن ب ای ف ار از زکات در آن تص ف نموده است.
 -5اموال م بوط ب بدهکاری ک توانایی پ داخت بدهی اش را دارد.
 -6اسبان ماده سائم با گذشت یک سال.
 -7محصوالت حبوبات غی از موارد ن گان زکات اجب ،ب استثنای ستبزیجات
مانند آن.
اموال صامت مثل طال نق های ک متعلق ب مجنون است ،هنگامی کت در تجتارت
بکارمی ر د( .الجامع للش ایع.)134 ،
علتتی بتتن محمتتد قمتتی ازفقهتتای ق ت ن هفتتتم متتوارد زکتتات استتتحبابی را تحتتت
عنوان«مسؤون مم الزکاة» مط ح مینماید موارد زیت را متیتتوان از عبتارات ایشتان
اقتباس نمود:
 -1اموال التجاره.
 -2تمامی محصوالت ر ئیدنی از زمین ک با کیل یا زن مورد سنجش ق ارمی گی ند
مثل ن ود ،عدس ...
 -3طال نق های ک ب عنوان زینت استفاده میشود ،ب ش طی کت صتاحب آن بت
قصد ف ار از زکات اجب در آنها تص ف نک ده باشد.
 -4اموال غایبی ک در دست صاحبش نبوده یا اینک توان تص ف در آن را نداشت
بعد از گذشت حداقل یک سال توانایی تص ف در آن را پیدا میکند.
 -5طال نق های ک ب عنوان اموال صامت میباشتند م بتوط بت مجنتون استت
مش ط ب اینک لی ش عی با آن تجارت نماید.

 -6اسبان ماده سائم با تحقق سای ش ایط مانند ش ایط جوب در انعا بت استتثنای
اعتبار نصاب.
 -7ش صی ک نصاب اخ اج زکات فط ه را ندارد.
ی در پایان مینویسد« :دلیل ذلک کله اجما االمامیة و فیه الحجة» (جامع ال الف
الوفاق.)149 ،

االحکا .)346 ،1 ،

ایشان در تبص ه هم ب صورت ر شن موارد مستحبی را ذک متینمایتد در عبتارت
ایشان میخوانیم:
«فیما یستح فیه الزکاة :یستح الزکاة فی مال التج ارة بش ر  :الح ول وان
یطل براا المال او بزیادة فی الح ول کل ه و بل و قیمت ه ال ص اب و پیق وم

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

عالم (.726ق) در قواعد ب طور م تب تمامی موارد استحبابی م بوط ب زکات اموال را
ب ش ح ذیل بیان نموده است:
 -1س مای تجارت.
 -2حبوبات غالّت محصوالت ر ئیدنی زمین ب استثنای موارد غالّت اربع م بوط
ب اجب سبزیجات استثنا شده در نزد فقها.
 -3اسبان ماده با تحقق سای ش ایط مثل سائم بودن گذشت یک سال.
 -4کلی اموالی ک ب قصد افزایش سوددهی در دست صاحب مال ق ار میگی د ،در
سود حاصل زکات میباشد.
ا بعد از ذک موارد یاد شده مینویسد « :ال یستحب فتی شتیء غیت ذلتک» (قواعتد

بال قدیم و یستح فی الخیل بشر  :الحول و الس وم و االئوث ة فیخ رج ع م
الیتی دی اران و عم البرذون دی ار واحد و یستح فیما تخ رج االرض ع دی
االج اا االربیة مم الحبوب بشر حص ول ش رایط الوج وب ف ی الغ الّت و
یخرج کما یخرج م ها»

(تبصرة المتیلمیم.)71 ،

شت ایط

درعبارات یاد شده تمامی موارد استحبابی از منظ ایشان ضمن بیان احکا
ذک است.
شهید ا ل (.786ق) هم مینویسد« :وتس تح فیم ا ت ب ت االرض م م المکی ل و
الموزون و فی مال التجارة و أوجبها اب م بابوی ه فی ه و ف ی ان ات الخی ل الس ائمه
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دی اران عم الیتی و دی ار عم غیره و التستح فی الرقی و البغال و

الحمیر» (لمیه،

.)41
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درعبارت ایشان ب س دست زکات مستحبی در اموال تص یح شده است
 -1محصوالت زمینی کیلی کشیدنی.
 -2مال التجاره.
 -3اسبان ماده بیابانچ .
محقق ک کی (.940ق) تمامی موارد استحبابی در زکات اموال را در ذیل د مطلب کلی
ب ت تیب ذیل میآ رد:
 -1اموال تجارت
 -2باقی انواع شامل تمامی غالّت غی از غالّت اربع واج الزکاة ،استبان متاده بتا
تحقق ش ایط الز  ،در مورد س مای ای ک ب منظور افزایش بدست صتاحب آن متیرستد

دین و سیاست سال سوم ـ شماره  10ـ زمستان 1385

(جامع المقاصد ،ج .)29 28 ،3

شهید ثانی (.966ق) در باره موارد مستحبی زکات اموال مینویسد« :و تستح فی کل
ما ت بت اأرض مما یکال أو یوزن ع دا الخض رکالقت و البادنج ان و الخی ار و م ا
شاکله و فی مال التجارة قوالن :احدهما الوجوب و االس تحباب أص ح و ف ی الخی ل
االناا و تسقط عما عدا ذلک إال ما س ذکره»
ی در عبارت یاد شده ب س دست تص یح مینماید( .مسالک )363 ،1 ،از جمل متوارد
استحبابی را طال نق های میداند ک قبل از رسیدن سال ،صتاحب آن بت قصتد فت ار از
زکات اجب با تص فی ک مینماید ،مانع تحقق ش ط جوب میشود (همان.)389 ،
هم چنین اموالی را ک مدفون است محل آن مجهول مانتده یتا امتوالی را کت از
رهگذر ارث ب ش ص میرسد؛ اما ب دست ارث ق ار نمیگی د ،بعد از گذشت چند ستال
ب عقیده مشار الی مشمول زکات مستحبی است (همان.)388 ،
از جمل موارد استحبابی در عبارت نامب ده ،حبوبات غالّتی مثتل متاش ،عتدس ...
میباشد (همان )390 ،شیخ بهایی (.1031ق) هشت مورد را ب طور ر شتن از مصتادیق زکتات
مستحبی میآ رد:
 -1اسب مادیان
 -2اموالی ک مالک آن کاری ک ده است ک ب اسط آن کار ،زکتات در آن اجتب

(کشف العطاء.)353 ،2 ،

صاحب ریاض (.1231ق) این موارد را در جاهای م تلفی از مبحث زکات متیآ رد از
جمل فقهایی است ک الحق میتتوان گفتت مباحتث م بتوط بت زکتات مستتحبی را بتا
به هگی ی از ادل از جمل ر ایات ،ب بهت ین ج آ رده است (ریاض المسائل.)53 ،5 ،
می زای قمی (.1221ق) قتی موارد جوب زکات را بیان میکند ،تمامی موارد استحبابی
را در ضمن احکا ش ایط تفصیلی ه کدا ذک مینماید ب ابن جنیتد یتونس ابتن
عبد ال حمن نسبت میدهد ک در سای حبوبات زکات را اجب میدانند (غنائماالیا .)57 ،4 ،
محقق ن اقی از جمل فقهایی است کت بتا حوصتل کتم نظیت  ،بحتث متوارد زکتات
استحبابی را در فصل جداگان ای با عنوان«ما یستح فیه الزکاة» ب تفصیل آ رده است
(مستند الشیع  )233 ،9ایشان در کنار بحث جوب زکات ،موارد استحبابی را در ضمن احکا
ش ایط ه کدا انصافا بسیار دقیق آ رده است.
مرحوم آیة اهلل وویی (.1413ق) از فقهای معاص نیز عال ه ب ن مورد زکات اجب در
موارد مع ف ضمن بیان چهار مورد در زکات استحبابی ،این موارد اربع را متورد نقتد
ب رسی ق ارمیدهد اینک زکات در غی ن مورد اجب نیست را با عنوان «علی االصتح»
تص یح نموده عبارت یاد شده حاکی از آن است ک بعضیها مثل شیخ صد ق پدرش
ابن جنید قائل ب جوب موارد دیگ هستند (الزکاة )138 ،ا در ادام  ،قول بت جتوب را در

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

نشود ،مثال از نصاب ا ل گوسفند چیزی ب ش صی بب شد.
 -3حاصل مستغالّت مانند دکان حما
 -4اشیائی مثل حبوبات ک از زمین میر ید با کیل یا زن کشیده میشتوند ماننتد
ماش عدس ...
 -5اموالی ک چند سالی در دست مالک نباشد بعد از چند سال بدست ا بیفتد.
 -6اموالی ک مالک شک دارد آیا ب حد نصاب رسیده یا خی ؟
 -7مال تجارت
 -8اموال طفل ،مش ط ب آنک لی ا با آن تجارت ک ده ستای شت ایط محقتق
گ دد (جامع عباسی.)101 ،
کاشف الغطاء (.1228ق) هم مانند بعضی از فقهای سابق متوارد استتحبابی را در فصتل
جداگان میآ رد مواردی مانند مالالتجاره ،اسبان ماده سای مواردی ک فیالجملت در
بسیاری از اقوال دیگ ان آمده ایشان ب تفصیل ،ضمن بیان احکا ش ایط آن متیآ رنتد
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سای حبوبات ب ابن جنید نسبت میدهد« :وقد نقل عم ابم الج ید انه افت ی ب الوجوب
است اد الیها لکم المشهور حملوها مضمون علی االستحباب جمیا بی ها و بیم الطائف ة
االولی الحاصرة فی التسیة والیافیة عما عداها»
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مضمون س ن ایشان این ک مشهور ب اط جمع بین د دست ر ایتت متقابتل ،غیت
موارد تسع را حمل ب استحباب نمودهاند .ایشان ب این نوع جمتع اشتکال نمتوده متی
نویسد ه چند این گون جمع بین د دست ر ایات متعارض در ابتواب فقهتی شتایع استت
منتها با ضعیت این بحث انطباق ندارد نمیتوان در این مورد این گون جمع نمود (همان،
.)140
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ی مینویسد چون در نظ ع ف این د ر ایت نقتیص هتم بت شتمار متیر نتد بت
گون ای هستند ک نمیتوان یکی از د ر ایت را ق ین دیگ ی ق ار داد؛ مثل این ک ممکتن
نیست ک د جمل «فیه الزکاة» و «لیس فیه البزکاة» را با هم جمع نموده یکی را ق ین
دیگ ی ق ار دهیم .ا ب صاحب حدائق نسبت میدهد ک ایشان هم استتحباب را در متوارد
یاد شده منک بوده ر ایات یاد شده متناقض را ،حمل ب تقی متینمایتد (همتان )141 ،متی
نویسد س ن صاحب حدائق درست است منتها یک ر ایت دیگ داریم ک ب خاط مضتمون
آن ،در این موارد قائل ب استحباب هستیم منظور ایشان ر ایت صحیف علتی بتن مهزیتار
است ک در ذیل آن در ه چیزی ک کیلی باشد مانند ب نج ،عدس  ...زکتات را مقت ر متی
نماید «کلما دول القفیر فهو یجری مجری الح ط ة و الش ییر و التم ر و الزبی  »...یتا
آ رده است« :صدقوا

الزکاة فی کل شی کیل» (همان.)141 ،

فلذا ایشان ب استناد ر ایت علی بن مهزیار ،همگا با مشهور ،قائل ب استحباب زکات
در سای حبوبات بوده میگوید« :فان تصدی االم ام( ) لتل ک الروای ات المتیارض ة
المرویة عم الصادق( ) لیس له وجه صحیح عدا إرادة االستحباب فیما ع دا التس ع و
إال فالیمکم فی مثله الحمل علی التقی ه بالض رورة إذ المی ی للتقی ه ف ی تص دی
الخبریم المتیارضیم».
خالص این ک ایشان میگوید راهی جز حمتل ر ایتات مقابتل مشتهور ب استتحباب
نیست؛ زی ا هنگامی ک اما (ع) ه د دست ر ایت متعارض را تصدیق مینماید ،نمیتتوان

تقی را از آن فهمید حمل ب استحباب هم ب کمک ر ایت مصدق یاد شده استنباط می
گ دد .عبارت ایشان را مالحظ کنید:
«وعلی الجمله فالروایات فی انفسها ،لوال دلیل التصدی  ،متیارضة غیر قابل ة
للحمل علی االستحباب لیدم کونه مم الجمع الیرف ی ف ی مثله ا اال ان ه بی د
مالحظة التصدی الصادر مم االمام( ) الذی تضم ته هذه الصحیحة یحکم ب أن
المراد الجدی هو االستحباب و إال لم یکم وجه للتصدی أب دا فت دبر»

(هم ان،

.)142

آیة اهلل وویی از جمل موارد استتحبابی را زکتات در متال التجتاره استبان متاده
الیقارات التی یراد م ها االستم اء کالبستان و الخان و الدکان و نحوها) (همان.)148 ،

اما خمینی(ره) هم در خصو حبوبات غی از موارد تسع قائل بت استتحباب زکتات
بوده مینویسد« :وال تج فیما عدا هذه التسیة وتستح فی الثم ار و غیره ا مم ا
انبتت االرض »...و همچ یم میگوید« :واستحبا بها فی الحبوب«الیخلو مم اش کال
و کذا فی مال التجارة و

الخیل االناا» (تحریرالوسیله.)315 ،2 ،

مضمون س ن اما (ره) آن استت کت در انتواع میوههتا غیت از ستبزیجات ،زکتات را
مستحب دانست در خصو حبوبات یاد شده استحباب زکات را مورد اشکال میدانتد
بد ن اینک ارد تفصیل شود ب همین مقدار بسنده مینماید.
از تمامی مباحث یاد شده در خصو بحث «موارد استحباب زکات» متیتتوان ایتن
گون نتیج گ فت ک :
 -1بیشت فقهای امامی در غی موارد ن گان  ،فتوای ب استحباب دادهاند.
 -2ب خی مان د آیة اهلل وویی دیگ ان تنها نا سازگاری ر ایات را ب ای فتتوای بت
استحباب کافی نمیدانند؛ در این میان میتوان از شیخ انصتاری ب ختی دیگت نتا بت د
گ چ این دست هم مانند مشهور ،فتوای ب استحباب دادهاند اما در شیوه استدالل مشهور
فقها خدش ارد ک دهاند شیخ انصاری مینویسد« :وعلیه فال وجه لالستحباب إال فتوی
الجماعة و ظاهر لفظ الیفو فی االوبار» (کتاب الزکاة.)129 ،

وجوب و استحباب زکات در اندیشه فقها

مستغالّتی ک مقصود از تملک آن سود جستن به ه دهی است متیدانتد( .االم الک و
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ب این اساس ،استحباب را باید از ظاه ب خی ر ایات جمل «عفی رسول اهلل عم ا
سوی ذلک» ک در اخبار آمده فتا ای فقها ،استفاده ک د.
 -3ب خی مانند صاحب حدائق در مقابل مشهور فقها در سای حبوبات استحباب زکات
را قبول ندارند ر ایات مستند مشهور را حمل ب تقی مینمایند.
نتیجه گیری:
28
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از مجموع آنچ ک در این مقال طی چند محور مورد بحث ب رستی قت ار گ فتت ،چنتد
نکت را میتوان ب طور خالص مورد تاکید ق ار داد:
 -1زکات در اصطالح ش عی با مفهو آن در لغت ،تناسب کامل دارد .پ داخت زکات
باعث میشود هم باقیمانده اموال از آلودگیهای معنوی پاک شتود هتم موجتب خیت
ب کت فز نی در اموال صاحب مال میشود از رهگتذر آن ،فقت از بتین رفتت میتان
ث تمندان فق ا تعامل ر ابط حسن ب ق ار میگ دد.
 -2مشهور فقهای شیع در ن مورد زکات را اجب میداننتد ب ختی از آنتان ماننتد
شیخ صد ق ابن بابوی (پدرش) در مال التجاره نیز زکات را اجب میدانند ابتن جنیتد
در سای حبوبات غی از موارد اتفاقی در غالّت اربع را هم اجب میداند از ب خی علمای
(ع)
معاص قائل ب گست ش جوب زکات هستند استناد ب ر ایاتی نظی س ن اما کاظم
میکنند ک میف ماید« :اگ موارد زکات نیاز نیازمندان را ب نیا رد ،ب حاکم استت کت از
نزد خودش نیاز فقی ان را ب آ رد تا بینیاز گ دند ( سائل.)3 ،6 ،
این دست قائل ب این هستند ک فلسف تش یع زکات دگ گون شدن نیازهتا استت بتا
توج ب اینک در ر زگار ما ش ایط جوب موارد ن گان مع ف کمت محقتق متیشتود،
حاکم اسالمی میتواند آنها را در ه زمان مش ص نموده یا گست ش دهد.
ب نظ میرسد این دست از باب تنقیح مناط ،زکات را در ه زمان تتابع دایت متدار
جود فق میدانند دست حکومت اسالمی را در تعیین موارد مورد نظ بتاز متیداننتد .از
سید صدر عالم جعف ی میتوان ب عنوان کسانی نا ب د ک در زمان معاص قائتل بت
گست ش موارد جوب زکات هستند.
 -3دست بندی فقهای اهل سنت در موارد جوب زکات ،ب عکس فقهای شیع است.
اکث یت آنان قائل ب جوب زکات در موارد ن گان در تمامی مواردی هستند ک مشهور
شیع آن را مستحب میداند.

 -4فقهای شیع در زکات استحبابی س دست اند :مشهور فقها در موارد متعتددی کت
قائل ب استحباب زکات هستند ،تنها بعضی از ایشان مانند صاحب حدائق ،استحباب را آن
هم در حبوبات مورد اشکال میدانند.
منابع
 قرآن کریم ابن ادریس حلی ،السرائر 3 ،مجلد ،قم ،جامع مدرسین.1410 ،ق ابن قدام  ،عبداهلل ،مغ ی 12 ،مجلد ،بی ت :دارالکتب الع بی ،با تحقیق جماعتی از علما ،بیتامدرسین.1405 ،ق
 اشتهاردی ،علی پناه ،مجموعه فتاوی :ابن جنید ،مجد ،قم ،مؤسس نش اسالمی.1416 ،ق انصاری ،شیخ ،الزکاة (جزء  ،)10لج ة التحقیق ،چاپ ا ل ،قم ،باق ی.1415 ،ق عالم حلی ،تذکرة الفقهاء ،د جلد ،مکتبة الرضویه ،الحیاء آثار الجعف ی  ،مؤسست شتیخ عبتدالک یمتب یزی ،سوق بین الح مین ،پاساژ مهتاش ،بیتا
 جعف ی ،عالم محمد تقی ،م ابع فقه ،بیجا :بینا ،بیتا. حلبی ،ابوالصالح ،الکافی فی الفقه ،با تحقیق رضا استادی ،اصفهان :مکتب امی المؤمنین.1403 ،ق -حلبی ،ابن زه ه ،غ یة ال زو الی علمی االصول و الفرو  ،چاپ ان اعتماد ،با تحقیق شتیخ ابت اهیم
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 -اردبیلی (محقق) ،مجمع الفائدة والبرهان 14 ،جلد ،با تحقیق اشتهاردی ،ع اقی یتزدی ،قتم :جامعت

هاد ی زی نظ آیة اهلل سبحانی ،قم ،مؤسس اما صادق(ع).1417 ،ق
 خاقانی ،دیوان واقانی ،با کوشش دکت ضیاء الدین سجادی ،بیجا :انتشارات ز ار ،بیتا خمینی ،ر ح اهلل الموسوی ،تحریرالوسیله ،د مجلد ،چاپ اسماعیلیان ،قم :دارالکتب االسالمی  ، ،بیتا خوئی ،سید ابوالقاسم ،الزکاة االول ، ،لطفی ،چاپ ا ل ،قم :چاپ ان علمی .1413 ،ق خوانساری ،جامع المدارک 7 ،مجلد ،با تحقیق علی اکب غفاری ،ته ان :صد ق.1355 ،ق ر حانی ،سید محمد صادق ،فقه الصادق( ) 26 ،مجلد ،چاپ علمی  ،چاپ سو  ،قم :مؤسس دارالکتتاب،.1413ق
 سبز اری (محقق) ،کفایه االحکام ،چاپ مه قم ،سنگی ،اصفهان :مدرس صدرمهد ی ،بیتا سعدی ،کلیات سیدی ،گلستان ،باب د  ،بامقدم عباس آشتیانی ،ته ان :دنیای کتاب ،بیتا -سالر ،ابن عبدالعزیز ،المراسم الیلویة فی االحکام ال بویة ،مجمع العالمی اهتل بیتت(ع) ،بیجتا :امیت ،
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.1414ق
 سید م تضی ،ناصریات ،قم ،الهادی.1417 ،ق شافعی ،االم 8 ،مجلد ،بی ت ،دارالفک  1400 ،هج ی شهید ا ل ،البیان ،قم ،مجمع الذخائ االسالمی  ،چاپ سنگی ،چاپ ان مه  ،طبع قدیم ،بیتا تتتتتتتتت ،الدروا الشرعیة 3 ،مجلد ،قم ،مؤسس نش اسالمی ،جامع مدرسین ،چاپ ا ل.1412 ،ق30
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 تتتتتتتتتت ،لمیة دمشقیه ،با تحقیق شیخ علی کورانی ،دارالفک  ،چاپ ان قدس1411 ،قم ی شهید ثانی ،مسالک االفهام 15 ،مجلد ،قم ،مؤسس معارف اسالمی ،چاپ ان بهمن1413 ،قم ی تتتتتتتتتتت ،الروضة البهیة (ش ح لمع ) ،با تحقیق حاشی م حو کالنت  ،ده مجلد ،قم ،دا ری ،چاپا ل ،چاپ ان امی  141 ،هج ی
 -شیخ بهایی (شیخ بهاء الدین عاملی) ،جامع عباسی ،ته ان ،مؤسس انتشارات ف اهانی ،بیتا

دین و سیاست سال سوم ـ شماره  10ـ زمستان 1385

 شیخ صد ق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابوی قمی ،المق ع ،قم ،مؤسس اما صادق(ع).1415 ،ق شیخ طوسی ،ال هایة فی المجرد الفقه و الفتاوی ،بی ت ،داراندلس ،افست منشورات قدس قم ،بیتا شیخ طوسی ،الخال  6 ،مجلد ،قم ،مؤسس نش اسالمی ،با تحقیق سید علتی خ استانی ،ستید جتوادشه ستانی شیخ محمد مهدی نجف ،چاپ ا ل 1417 ،ق.
 شیخ طوسی ،مبسو فی فقه االمامی ه 8 ،مجلتد ،بتا تحقیتق محمتد تقتی کشتفی ،تهت ان ،مکتب ةم تضوی  1378 ،ق.
 شیخ مفید ،المق یه ،قم ،جامع مدرسین.1410 ،ق صدر ،شهید آیة اهلل ،مجموعه آثار ،شهید صدر ،مقال تصوی ی از اقتصاد اسالمی طباطبائی ،سید علی ،ریاض المسائل ،د مجلد ،قم ،مؤسس آل البیت ،چاپ شهید.1404 ،ق طباطبائی یزدی ،سید محمد کاظم ،عروة الوثقی ،طبع جدید 5 ،مجلتد ،قتم ،مؤسست نشت استالمی،1420شمسی
 طوسی ،ابن حمزه ،الوسیلة الی نیل الفضیلة ،قم ،خیا  1408 ،ق عاملی شیخ ح  ،وسایل الشییه ،با تحقیق عبد الت حیم ربتانی شتی ازی 20 ،مجلتد ،بیت ت ،دار احیتاءالت اث الع بی ،بیتا
 عالم حلی ،تبصرة المتیلمیم ،با تحقیق حسینی یوسفی ،انتشارات فقی  ،چاپ احمدی1368 ،ش. عالم حلی ،قواعد االحکام ،س مجلد ،قم ،مؤسس نش اسالمی.1413 ،ق -عالم حلی ،مختلف الشییه ،قم ،جامع مدرسین 9 ،مجلد ،چاپ ا ل .1413ق

 علی بن محمد القمی السبز اری ،جامع الخال و الوفاق ،با تحفیق شیخ حسین حستینی بی جنتدی،چاپ ا ل ،چاپ ان با صدر االسال
 ف المحققین ابن العالم  ،ایضاح الفواید ،با تحقیق ک مانی ،اشتهاردی ب ج دی 4 ،مجلد ،ناش بام آیة اهلل شاه دی با هزین حاج محمد کوشانپور ،چاپ ا ل.1378 ،ق
 -فیض کاشانی ،مالمحسن ،التحفة الس یة با شرح جزایری ،نس

خطی (میک فیلم ،کتاب ان آستتان

ب ط عبداهلل نورالدین بن نعمت اهلل) ،بیتا
 قاضی ابن ب اج ،المهذب ،د مجلد ،با تحقیق آی اهلل سبحانی ،قم ،جامع مدرسین.1406 ،ق -مالک بن انس ،الموطا ،د مجلد ،بی ت ،دار االحیاء الت اث الع بی ،با تحقیق محمد فواد عبدالباقی ،بی

 محقق حلی ،المیتبر فی شرح المختصر ،مؤسس سید الشهداء چاپ ان مدرس امی المؤمنین با تحقیتقلج ة التحقیق با نظارت آیة اهلل مکارم شی ازی 1364 ،شمسی
 محقق حلی ،شرایع االسالم فی مسائل الح الل و الح رام 4 ،مجلتد ،چتاپ د  ،تهت ان ،انتشتاراتاستقالل ،چاپ ان امی قم1409 ،قم ی
 مشکینی ،مصطلحات الفقه ،قم ،الهادی1377 ،شمسی می زا ابوالقاسم قمی ،غ ایم االیام فی مسائل الحالل و الحرام ،مکتب اعتال االستالمی ،بتا تحقیتقعباس تب یزیان 5 ،مجلد.1417 ،ق
 -نجفی ،شیخ محمد حسن ،جواهرالکالم 43 ،مجلد ،با تحقیق شیخ عباس قوچانی ،دارالکتب االسالمی ،
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تا
 -مجلسی ،محمد باق  ،مراة الیقول ،ته ان ،دارالکتب االسالمی  ،بیتا

آخوندی ،چاپ د  1365 ،شمسی
 ن اقی ،محقق ،مست دالشییه ،طبع جدید 19 ،مجلد ،مشتهد ،مؤسست آل البیتت ،چاپ انت ستتاره قتم،.1416ق
 کاشف العظاء ،شیخ جعف  ،کشف الیظاء ،د مجلد ،اصفهان ،مهد ی ،چاپ سنگی ،بیتا ک کی (محقق) ،جامع المقاصد 13 ،مجلد ،قم ،مؤسس آل البیت ،چاپ مهدی .1408 ،ق -یحیی بن سعید حلی ،الجامع للشرایع ،مؤسس سید الشهدا ،قم ،چاپ ان علمی .1405 ،ق
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