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Abstract 

Zakat is one of the obligatory acts of worship, which, according to the popular opinion, whose 

adequacy is conditional on pure intention and the intention of closeness to God. In the meantime, 

sometimes it is obligatory for the shari'ah ruler to force the obligee to pay zakat. In such an 

assumption, realization of the intention of closeness and also the adequacy of paying zakat is a 

matter of debate. The investigation about the possibility of forcing the obligee to pay and the 

adequacy of this payment by him depends on the investigation about the truth and nature of zakat 

as well as the examination of the documents of the conditionality of intention in it. 

According to the findings of this research, which was carried out in a descriptive and analytical 

method, zakat has a transactional-religious reality and the requirement of acquiring the intention of 

closeness in it is due to the multiplicity of the desired and the desirability of the intention of 

closeness is unique in the assumption of the possibility of its fulfillment by the obligee. Therefore, 

assuming the impossibility of acquiring the intention of closeness, zakat still remains on the 

principle of its desirability, and considering that this divine duty includes a vazaee and taklifee 

ruling, the payment of zakat by a forced taxpayer suffices and only leads to the disobedience of 

taklifee duty. 
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 بودن تأدیة زکات تحلیل و بررسی چگونگی مجزی
 اجبار حاکم اسالمی در فرض

 )نویسنده مسئول(دکتر محمد رضا کیخا 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار

Email: kaykha@hamoon.usb.ac.ir 
 دکتر حمید مؤذنی بیستگانی

 4دانش آموخته سطح ،انو بلوچست ستانیدانشگاه س یحقوق اسالم یفقه و مبان آموخته دکتریدانش
 و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم 

 چکیده
بودن آن، مشروط بهه نیهت خهال  و ققهد قربهت زکات از واجبات عبادی است که طبق ديدگاه مشهور مجزی

است. در اين میان، گاه بر حاکم شرع واجب اسهت مللهر را مجبهور بهه خرداخهت زکهات ک هد. در چ هین فر هی، 
بودن تأديه زکات، محه  بحها اسهت. تحقیهق دربهارها املهان اجبهار ققد قربت و نیز مجزیچگونگی املان تحقق 

بودن اين خرداخت از سوی وی، در گهرو  تحقیهق دربهارها حقیقهت و مازیهت زکهات و نیهز مللر به خرداخت ومجزی
 بررسی مست دات شرطیت نیت در آن است.

عبهادی  -نجام گرفته است، زکهات از حقیقتهی ممهاملیتحلیلی اروش توصیفیزای اين خژوزش که به طبق يافته
برخوردار است و اشتراط تحقی  ققد قربت در آن، از باب تمدد  مطلوب است و مطلوبیت ققد قربهت، در فهر  

نداشتن تحقی  ققد قربت، زکات زمچ هان املان تحقق آن از سوی مللر م حقر است. ب ابراين در فر  املان
به اي له اين فريضها الهی مشتم  بر حلمی و می و تللیفی است، تأديهه است و باتوجه بر اص  مطلوبیت خود باقی

 انجامد. زکات از سوی مؤدی  مجبور، مجزی است و صرفًا به عقیان امر تللیفی می
 زکات، نیت، ققد قربت در زکات، عبادی بودن زکات، اجبار بر زکات.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

فقهای امامیه و حتی فقهای عامه، زکات از واجباتی اسهت کهه مشهروط بهه مطابق تقريح بسیاری از 
ع وان مسهت دات ايهن مسه له (. آيات و اخباری نیز بهه3/180ادای نیت و ققد قربت است )محقق حلی، 

ارائه شده است. مس لۀ ديگر اين است که گازی بر حاکم شرع واجب است مللر را مجبور بهه خرداخهت 
شويم که در چ ین فر ی، چگونه ققد قربت رو میاي جاست که با اين خرسش روبه زکات ک د )زمو(، در

شود؟ در فر  اجبار، مللهر از روی میه  و ارادخ خهود اقهدام بهه ادای زکهات از سوی مللر محقق می
 تهوانشود، ب ابراين چگونه میک د، بلله از سر اکراه و در کمال ناخوشاي دی، مجبور به تأديۀ زکات مینمی

بودن زکات وی را مشروط به ققد قربهت دانسهت؟ اساسهًا مجبورسهاختن بهر عبهادت، چگونهه بها مجزی
بودن فم  سازگار است؟ الزم است برای رسیدن به خاسخ و نتیجۀ م اسب برای اين تحقیق، ابتهدا بهه عبادی

مراه نیت، آورده شهده ای را ارائه و بررسی ک یم که بر اشتراط ادای زکات زکلمات فقها مراجمه و سپس ادله
درنهايت به بیان مقتضای ادله در فرع مح  بحا؛ يم ی املان است تا بتوانیم با بررسی میزان داللت ادله، 

تحقق ققد قربت مؤدی زکات در اجبار حاکم اسهالمی بپهردازيم. ب هابراين بررسهی کلمهات فقهها و ادلهۀ 
خی بهرای سهه مسه لۀ کلیهدی بی جامهد کهه تهأ یر موجود در باب اشتراط نیت در زکات، بايد به يافتن خاس

مستقیم در نتیجۀ خژوزش دارند: مس لۀ اول اي له آيا زکات از عبادات است تا درنتیجه الزم باشد که با ققد 
قربت ادا شود؟ مس لۀ دوم اي له اگر سخن از لزوم نیت در کلمات فقها به میان آمده، آيها مققهود از نیهت 

بايست از سهوی مالهص صهورت خهذيرد يها مس لۀ سوم اي له تحقق نیت الزامًا میالزامًا ققد قربت است؟ 
زها مها را در زای کلیدی اسهت کهه حه  آنزا خرسشاي له تحقق نیت از سوی غیرمالص کافی است؟ اين

 ک د. رسیدن به نتیجه کمص می

 . دیدگاه فقها پیرامون لزوم نیت در ادای زکات1

 -غیهر از اوزاعهی-يسد: نیت، شرط زکات است و اين، مذزب جمیع فقهانوباره میشیخ طوسی دراين
بی یم که شهیخ طوسهی، (. می8/09 الخالفدانست )طوسی، است که زکات را متوقر بر ققد قربت نمی

جويد کهه ک د، بلله صرفًا از تمبیر مذزب فقها بهره میبودن اجماع به فقهای شیمه نمیتقريح به م تسب
سه ت اسهت محققان مممواًل چ ین تمبیری در کلمات شیخ، ناظر به اجمهاع فقههای از  به باور برخی از

(. برخالف شیخ طوسی، عالمه حلی در تذکره صريحًا اجماع را به فقهای امامیه نسبت 0/818)م تظری، 
(. محقهق حلهی 3/180نويسد: به اجماع علمای ما، ادای زکات بدون نیت صحیح نیسهت )دزد و میمی

نويسهد: حقیقهت نیهت، خهردازد و میره به اشتراط نیت در تحقق زکات، به بیان حقیقت نیت می من اشا
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شرااع   بهودن آن )محقهق حلهی،ققد قربت است و تمیین وجوب و ندب آن و نیز زکات مال يا زکات فطره
کیهد (. عالوه بر فقهای شیمی، مشروط3/330االسالم  شهده بودن زکات به نیت توسط فقهای عامهه نیهز تأ

بهر اي لهه قاسهم مب یقاسم خرقی دارد خس از نقه  کهالم ابیقدامه در شرحی که بر مختقر ابیاست. ابن
نويسد: مذزب تمام فقها بر اين است که نیت، شهرط ادای زکهات اخراج زکات بدون نیت جايز نیست، می

(. عالمهه 3/01)است، مگر آنچه از اوزاعی حلايت شده است که گفته برای زکات، نیهت واجهب نیسهت 
کید میحلی نیز بر اتفاقی ورزد. ايشان خس از آنلهه لهزوم بودن لزوم نیت در زکات نزد علمای زر دو فرقه تأ

افزايد: لزوم نیت در زکهات، ديهدگاه سازد، بالفاصله مینیت در زکات را به اجماع علمای شیمه م تسب می
 (3/180تمام از  علم است )

 . بررسی ادلۀ اشتراط نیت2

ای که بر اشتراط ادای زکات به نیت آورده شده است را ارائه و بررسی ک یم تا بتهوانیم بها الزم است ادله
 بررسی میزان داللت ادله، درنهايت به بیان مقتضای ادله در فرع مح  بحا بپردازيم. 

 . آیات قرآن9. 2
نحوی دال بهر ست. آيهاتی کهه بههبودن زکات و لزوم نیت در آن، قرآن ااولین دلی  است ادشده بر عبادی

صهورت ای بهکهه زهیآ آيههلزوم نیت و ققد قربت در زکات است بر دو قسم اعم و عام زسهت د. ازآنجايی
خاص و مستقیم، بحا ققد قربت در زکات را مطرح نلرده است، ما نیز سخن از آيات و نقوص خاصهه 

آوريم. دلی  اي له اين آيهات را بها می اعم و آيات عامآوريم، بلله آيات را ذي  دو ع وان آيات را به میان نمی
ک یم اين است که در آيات اعم، سخن از جايگاه نیت و لزوم آن در مطلق اعمهال ع وان اعم و عام دنبال می

طور خاص مح  بحا باشد. در آيهات عهام، سهخن از آنله ع وان صدقه يا زکات بهبه میان آمده است، بی
در آن به میان آمهده اسهت کهه بهاز اعهم از زکهات اسهت. ب هابراين در واقهع،  خقوص صدقه و نقش نیت

جستجو خوازد ترين دلی  نقلی بر حلم مح  بحا، سه شل  از دلی  درخور ع وان مهميافتن آيه بهجهت
. دلی  عام که ناظر به لزوم نیهت در مطلهق 8. دلی  اعم که ناظر به لزوم نیت در مطلق اعمال است؛ 3بود: 
 . دلی  خاص که ناظر به لزوم نیت در خقوص زکات باشد. 1قات است؛ صد

رو ع وان دلیه  خهاص در بحها خهیشکه دست ما خالی است از قسم سوم يم ی آياتی که بهازآنجايی
 باشد، در ادامه صرفًا به بررسی آيات قسم اول و دوم خوازیم خرداخت. 

تواند قرار بگیهرد، آيهاتی اسهت کهه قرار گرفته يا میدستۀ اول از آياتی که مست د اين بحا آیات اعم: 
اند. اين دسته بودن اعمال و لزوم نیت در مطلق اعمال را به میان آوردهصورت کلی، بحا از اص  عبادیبه
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 اند از: از آيات عبارت
اسهت.  سورخ بی ه 3ع وان مست د اين مس له به آن تمسص شده است، آيۀ ای که بهترين آيهمهمآیۀ اول: 

يَن »فرمايد: خداوند در اين آيه می هیَن َلهُه الهد  ق  هَه ُمْخل  َیْمُبُدوا اللا  ل 
الا ُروا إ   شهیخ طوسهی در کتهاب 1«َوَما ُأم 

(. عالمهه حلهی 8/09ع وان مست د اين مس له ذکر کرده است، زمین آيه اسهت )ای را که به، ت ها آيهخالف
بودن زکات به اين آيه تمسص کهرده تها لهزوم نیهت در زکهات را دانستن عبادی، خس از مفرو تذکاهنیز در 

نويسد: "زکات، عبادت است خس نیازم د نیت است و مست د مس له را زمهین باره میا بات ک د. وی دراين
يص از شیخ طوسی و عالمه، تقريهب اسهتدالل بهه آيهۀ مهذکور را بیهان (. اما زیآ3/180دزد )آيه قرار می

َیْمُبهُدوْا نچه در مقام تبیین کیفیت استدالل به اين آيه میاند، للن آنلرده توان گفت ايهن اسهت کهه الم در ل 
برای غايت است و مم ای آيه چ ین است که غر  و غايت از اوامری که متوجه از  کتاب شده اين اسهت 

تهوان ؛ خهس میکه خداوند سبحان را عبادت ک  د و به او تقرب ياب د. حال که غايت در اوامر، تمبهد اسهت
بودن است، بلله ظازر حقر مستفاد از آيه اين اسهت کهه اساسهًا امهر مدعی شد که اص  در اوامر، تمبدی

 (.8/001توصلی وجود ندارد )سبحانی، 
مم ای بها  باشهد؛ رسد الم در آيۀ مذکور بههبرخالف آنچه در تقريب مذکور بیان شد، به نظر مینقد: 

َیْمُبُدوْا در م –قام بیان غايت انجام مأموربها نیست، بلله خودش مأموربه است؛ يم ی ازه  کتهاب ب ابراين ل 
 اند. دو دلی  و شازد بر مطلب مذکور وجود دارد: امر به توحید شده -که مو وع اين آيه زست د

َو »الم بر مم ای غايت آورد، عطر دو فهراز  نلردنحم توان بر اولین شازد و دلیلی که میدلیل اول: 
الةَ يُ  یُموا القا کاةَ »و نیز « ق  بر آن است. استشهاد به عطر اين دو فراز بدان جهت است که مم ها « َو ُيْؤُتوا الزا

ندارد اقامۀ نماز و ادای زکات را غايت ساير واجبات بدانیم، بلله خودشان واجب و مأموربه الهی زسهت د. 
اند )زمهان، توحید و اقامۀ نماز و ادای زکهات شهدهشوند که از  کتاب، امر به ب ابراين مم ای آيه چ ین می

8/001 .) 
الم بر غايت آورد اين است که اگهر قهرار  نلردنحم توان برای شازد و دلی  ديگری که میدلیل دوم: 

بودن عبادات را از آن استفاده ک یم، مستلزم تخقی  اکثر مم ای غايت بدانیم تا اص  عبادیباشد الم را به
(؛ چراکه ترديدی در فراوانی اوامر 0/198لحاظ ادبی، مستهجن و عرفًا قبیح است )صدر، که بهخوازد بود 

 (. 8/880توصلی در شريمت نیست )میالنی، 
ققهد بودن دسهتورات الههی بهبودن اوامر و مشروطب ابراين، آيۀ مذکور زرگز در مقام بیان اص  عبادی

                                                 
 (. 5و  4)بی ة: « که دين خود را برای او خال  ک  دزا دستوری داده نشده بود، جز اي له خدا را بپرست د، درحالیو به آن. »1
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يَن »زمچون قربت نیست، بلله مساق آيه نظیر مساق آياتی  قًا َلُه الد  ْرُت َأْن َأْعُبَد الله ُمْخل  ی ُأم  ن  و نیز « ُقْ  إ 
هه  »آيۀ  الا اللهَه َو الُنْشهر َه ب  َمٍة َسواٍ  َبْیَ  ها َو َبْیهَ ُلْم َأالن َنْمُبهَد إ  لی َکل  تاب  َتماَلْوا إ  اسهت. « َشهْی اً  ُقْ  يا َأْزَ  اْلل 

رسد. ب ابراين زمهان طهور ت وجوب نیت در زکات، درست به نظر نمیدرنتیجه تمسص به اين آيه برای ا با
اسهت کهه اساسهًا  بودن زکات به آن تمسص شده زمهین آيههای که برای ا بات عبادیترين آيهکه گفتیم مهم

اند. در اين میهان، آيهات ديگهری نیهز وجهود دارد کهه برخی فقها مست د قرآنی ديگری غیر از آن ذکر نلرده
 ک یم. زا تمسص شود. در ادامه به اين آيات اشاره میبودن زکات به آنع وان مست د عبادیهمملن است ب
َلهة  َو »فرمايد: خداوند در سورخ بقره میآیۀ دوم:  هر  َو اْلَمالئ  هه  َو اْلَیهْوم اِْخ  اللن هرا َمهْن آَمهَن ب   اْلب 

نا َو لل 
یَن َو آَتی اْلماَل َعلی  ی  ب 

تاب  َو ال ا هی اْلل  یَن َو ف  ل  ی   َو السهائ  هب 
ین َو اْبَن السا ی اْلُقْربی َو اْلَیتامی َو اْلَمساک  ه  َذو  ُحب 

کاه الَة َو آَتی الزا قاب  َو َأقاَم القا تقريبی که برای استدالل به اين آيه مملن است ارائه شود اين است که  1«.الر 
شهود کهه خرداخهب کهرد، دانسهته می« علی حبه»به  طنظر به آنله خداوند در اين آيه، ادای زکات را مشرو

 داشتن خرودگار باشد و اين زمان ققد قربت است. زکات بايد برای دوست
 بودن زکات و وجوب نیت در آن تمهام نباشهد؛ زيهرا اواًل،رسد داللت اين آيه بر عبادیبه نظر مینقد: 

گويا مراد خداوند  (؛  انیًا،3/832ند )زمخشری، رود که  میر در حبه به مال برگردد نه به خداواحتمال می
طور خهاص در ادامهه اشهاره شهده اسهت؛ از ايتا  مال چیزی غیر از ادای زکات باشد؛ چراکه ادای زکات به

ک  دگان بهه آن بهرای ا بهات  الثًا، آنچه آيه بر آن داللت دارد غیر از آن چیزی است کهه مطلهوب اسهتدالل
فر  که مراد از ايتا  مال در آيه را زکات بدانیم و نیز  میر در علی حبهه را بهه بودن زکات است. بر عبادی

خداوند برگردانیم، آيۀ مذکور ظهور در آن دارد که ترتب اجر و خاداش متوقر بر آن اسهت کهه ايهن فريضهۀ 
ت بودن زکات آن است کهه اگهر زکهاالهی برای خداوند انجام گیرد. اين در حالی است که مقتضای عبادی

 (. 0/812بدون ققد قربت انجام شود، اساسًا مجزی نیست )م تظری، 
سهورخ  19آيۀ ديگری که برای ا بات لزوم ققد قربت در زکات به آن تمسص شده است، آيهۀ آیۀ سوم: 

هَص ُزهُم الْ »فرمايد: روم است که خداوند در آن می هه  َفُأول   ْن َزکاٍة ُتريُدوَن َوْجَه اللا ُفونَو ما آَتْیُتْم م   2«.ُمْضهم 
دانهد ساختن آن بر وجه اخهالص می، اين آيه را دال بر وجوب نیت و لزوم واقعکنز العافانفا   مقداد در 

نويسد: آيۀ مذکور، داللت بر وجوب نیهت در زکهات دارد؛ (. قطب راوندی نیز ذي  آيۀ مذکور می3/811)
ع وان صدقه، زديه، صله، وديمه، قضهای اند بهتوتواند واقع شود. میزيرا خرداخت مال، بر چ دين وجه می

                                                 
ای است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب )آسمانی( و خیامبران ايمان آورده و مال )خود( را با زمۀ عالقهه؛ بلله نیلی )و نیلوکار( کسی 111. بقره: 1

 ک د.که به آن دارد، به خويشاوندان و يتیمان و مسلی ان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان انفاق می
 اند.ک  د دارای خاداش مضاعرطلبید )مايۀ برکت است و( کسانی که چ ین میها ر ای خدا را میخردازيد و ت ع وان زکات می؛ آنچه را به93. روم: 2
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وسیلۀ نیت است که برخی از مقاصد از برخهی دين، قر ، زکات، نذر يا زر مورد ديگری انجام خذيرد و به
 (. 3/888ياب د )ديگر تمییز می

آيۀ مذکور، دال بر لزوم ققد قربت در زکات نیست، بللهه صهرفًا دال بهر ايهن اسهت کهه اجهر و نقد: 
، ت ها از آن کسانی است که کار برای خدا انجام دز د. ب ابراين زمان طور که در مقام نقد تمسص به خاداش

ای است کهه اگهر بهدون ققهد گونهبودن زکات بهآيۀ خیشین بیان شد، آنچه مح  بحا است، ا بات عبادی
آنچه قطهب راونهدی  شود.  م اً قربت انجام شود، مجزی نباشد و اين مطلوب، از آيۀ مذکور استفاده نمی

کهه رکهن مقهوم در -ع وان ققهد قربهت در مقام تملی  لزوم نیت در زکات بیان کرده است ربطی به نیت به
ندارد، بلله اشاره به ققد و تمییز فم  دارد کهه البتهه از ارکهان زهر ع هوان ققهدی اسهت،  -عبادات است

اکهه زکهات از ع هاوين ققهدی اسهت و شود اعتبار اص  نیت در زکات قطمهی اسهت؛ چررو گفته میازاين
که صورت فم ، مشتره بین وجوه متمدد است، ت ها با ققد است که ع وان زکات بر فم  م طبهق ازآنجايی

 (.0/819بودن است )م تظری، بودن فم  ندارد، بلله اعم از عبادیشود و اين ربطی به عبادیمی
غاَ  »فرمايد: ست که خداوند میسورخ بقره ا 808يلی ديگر از آيات، آيۀ آیۀ چهارم:   اْبت 

الا ُقوَن إ  َو ما ُتْ ف 
ه  

مقدس اردبیلی، آن را مفید وجوب ققد قربت و اخالص در انفاق دانسته است؛ زيرا نفهی در  1«.َوْجه  اللا
 (. 391مم ای نهی است )آيۀ مذکور به

انفاق مطرح اسهت کهه اعهم از در آيۀ مذکور سخ ی از زکات به میان نیامده است، بلله بحا از نقد: 
مم ای نهی و ظازر در حرمت بدانیم، مستلزم اين خوازد بود که زکات است. اگر قرار باشد نفی در آيه را به

مطلق انفاق بدون ققد قربت حرام باشد، حال آنله التزام به ايهن الزمهه مشهل  اسهت. ب هابراين بهه نظهر 
گويهای حهال مخاطبهان در عقهر نهزول اسهت )طباطبهايی، رسد که واو در آيۀ مذکور، حالیه باشد که می

مم ای نههی نیسهت. طبرسهی در (. درنتیجه نفی در آيۀ مذکور، زمان مم های اخبهاری را دارد و بهه8/199
ک هد کهه نويسد: آيۀ مذکور از سوی خداوند، خبر از صهفت انفهاق مؤم هان مخلقهی میمی مجم  البیان

جز برای ر ای خداوند به انفاق نپرداخت د. وی حم  مم ای نفی  دعوت خدا و رسول را استجابت کردند و
 (. 8/660بیان کرده است که حلايت از  مر اين ديدگاه از م ظر وی دارد )« قی »بر نهی را با ع وان 

اند، آياتی است که بحا از لزوم نیهت در : دستۀ دوم از آياتی که مست د اين مس له واقع شدهآیات عام
بودن زکهات، مفهرو  روست کهه صهدقه مقهطلحاند. استدالل به اين آيات ازآنیان آوردهصدقات را به م

 انگاشته شده لذا مشمول آيات مذکور خواز د شد.

                                                 
 ک ید، برای خودتان است.؛ آنچه را از اموال انفاق می212. بقره: 1
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ع وان مسهت د دان د و تمسص به اين دسته آيات را بهبرخی از محققان که داللت آيات قبلی را مردود می
 اند: به دو آيۀ ذي  تمسص جسته(، 8/003دان د )سبحانی، اين مس له مقبول می

هها َو »فرمايد: سورخ توبه که خداوند می 103آيۀ آیۀ اول:  ْم ب  یه  هُرُزْم َو ُتهَزک  ْم َصَدَقًة ُتَطه  ه  ْن َأْموال  ُخْذ م 
نا َصالَتَص َسَلٌن َلُهْم  ْم إ  زها را ن، آنوسیلۀ آع وان زکات( بگیر تا بهای )بهزا، صدقه؛ از اموال آن«َص   َعَلْیه 

زاسهت. زا دعا کن که دعای تو مايهۀ آرامهش آنز گام گرفتن زکات( به آنسازی و خرورش دزی! و )بهخاه
ْم بهه  یه  هُرُزْم و نیهز در ُتهَزک  تقريب استدالل به آيۀ مهذکور بهه ايهن بیهان اسهت کهه  همیر مفمهولی در ُتَطه 

ت انجام نشده باشد، چگونه سبب رسیدن به چ ین ققد قربگردد. عملی که بهک  دگان زکات برمیخرداخت
 (. 8/003شود؟ )زمان، غايت بااليی می

ه  َو »فرمايد: سورخ توبه که خداوند می 300آيۀ آیۀ دوم:  بهاد  َبهَة َعهْن ع  ْو َه ُزهَو َيْقَبهُ  التا َأَلْم َيْمَلُموا َأنا اللا
َدقات   گیهرد. خهذيرد و صهدقات را میتوبهه را از ب هدگانش میدانست د که فقط خداوند ؛ آيا نمی«َيْأُخُذ القا

استدالل به اين آيه بدين تقريب است که دريافت صدقه از سوی خداوند، ک ايهه از قبهول خداونهد اسهت و 
 (. 8/003قبول از سوی خداوند، فرع بر اين است که عم  به محضر او تقديم شود )زمان، 

 شود. ين دسته از آيات، در مقام ارائۀ ديدگاه مختار بیان میتحلی  و ارزيابی ابررسی آیات دستۀ دوم: 
 . اخبار2. 2

بودن زکات و لزوم نیت در آن، اخبار است. اخبار اين باب نیز زمان د آيات بر دو دومین دلی  بر عبادی
صورت خاص، بحا ققد قربهت در زکهات را قسم اعم و عام زست د؛ يم ی زیآ خبری وجود ندارد که به

آوريم، بللهه اخبهار را ذيه  دو ع هوان رو ما نیز سخن از اخبار خاصه به میان نمهیکرده باشد. ازاينمطرح 
آوريم؛ زيرا در اخبار اعم، سخن از جايگاه نیت و لهزوم آن در مطلهق اعمهال بهه اخبار اعم و اخبار عام می

اخبهار عهام، سهخن از  طور خاص مح  بحها باشهد. درآنله ع وان صدقه يا زکات بهمیان آمده است، بی
خقوص صدقه و نقش نیت در آن به میان آمده است که باز اعم از زکات اسهت. در ادامهه، ايهن دو دسهته 

 ک یم. اخبار را بررسی می
 دستۀ اول: اخبار اعم

مطابق برخی روايات، ارزش مطلق اعمال به نیت دانسته شده و بدين ترتیب عملی که فاقد نیت باشد، 
 اند از: شود. برخی از اين اخبار عبارتته میفاقد ارزش دانس
ات»حديا نبوی خبر اول:  ما األعمال بال ین (. برخهی فقهها نظیهر شهیخ 3/21 الخرالف)طوسهی، « إنن

(، به خبر مذکور برای ا بات وجوب نیت در زکهات تمسهص 3/180و عالمه حلی  3/21 الخالفطوسی، 
قرًا ارزش عم  به نیت است، خس در جايی که مللر اند. مستفاد از حديا مذکور آن است که م حکرده
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شهود و گويها کهه نیت، عم  شهمرده نمینیت نداشته باشد، عملی انجام نداده است. نتیجه آنله زکات بی
 مؤدی زکات زیآ کاری انجام نداده است. 

مها »تر است و ک  متن حديا از اين قهرار اسهت کهه حديا مذکور، بخشی از حديثی مفق نقد:  إنن
ه عزوج ، و من غزًا  ه فقد وقع أجره علی اللن ات، و لل ن امرئ ما نوی، فمن غزا ابتغا  ما ع د اللن األعمال بال ین

؛ اعمال، ت ها به نیهت اسهت. بهرای زهرکس، زمهان «يريد عر  الدنیا أو نوی عقااًل لم يلن له إالن ما نوی
رزسهپار ج هش شهود، اجهرش برعههدخ است که نیت کرده باشد. خس زرکه در خی آنچه نزد خداوند اسهت 

خداوند عزوج  است و زر آنله در خی متاع دنیا و خول به ج ش رود، چیهزی جهز زمهان چهه نیهت کهرده 
 (. 3/09عائدش نخوازد شد )حر عاملی، 

بودن زکات بر ققد قربت اين است کهه ايهن اشلال وارده بر تمسص به اين حديا برای ا بات مشروط
ان اين مطلب است که اجر اخروی در گرو  آن است که اعمال، رنهش خهدايی داشهته خبر، صرفًا در مقام بی

باشد و زرکس که اعمالش چ ین نباشد، نقیب اخروی نخوازد داشت. ب ابراين خبهر مهذکور، ربطهی بهه 
ديگر، زمان طور که در مقام اشلال به تمسص به برخی عبارتنبودن زکات فاقد ققد قربت ندارد. بهمجزی
یان کرديم، آنچه اين آيات درصدد بیان آن زست د، غیر از آن چیزی اسهت کهه فقیهه از خهس اشهتراط آيات ب

 (. 8/003ک د )سبحانی، ققد قربت در زکات دنبال می
ةٍ »خبر دوم:  یا  ب   

الا (. تمسص به اين خبر نیز مشهابه تمسهص بهه خبهر خیشهین 8/20)کلی ی، « اَل َعَمَ  إ 
شهود؛ درنتیجهه زکهات فاقهد نیهت ، عملی که فاقد نیت باشد، عم  شهمرده نمیاست. ب ا بر مفاد اين خبر

 (. 86/306آن، زیآ عملی انجام نداده است )اشتهاردی،  ک  دخارزشی ندارد و گويی خرداخت
اين حديا در برخی مجامع روايی به زمین شل  وارد شده است، للن در برخی ديگر از م ابع، نقد: 

ک د؛ درنتیجه ربطی به نفی صهحت نق  شده است که ظهور در نفی کمال خیدا میدر سیاق فقرات ديگری 
الا »شهیخ طوسهی آمهده اسهت کهه  امرال مثهال، در (؛ بهرای 0/803نخوازد داشت )م تظری،  اَلَحَسهَب إ 

َواُ ع   التا ة  ب  یا ال    ب 
الا ْقَوی، َو اَل َعَمَ  إ  التا  ب 

الا  (.390« )،َو اَل َکَرَم إ 
نبهودن زکهات در فهر  فقهدان ققهد قربهت، اين تمسص به زر دو خبر مذکور برای ا بات مجزیب ابر

اند، رسد زر دوی اين اخبار و نیز اخبار ديگهری کهه بهه زمهین سهیاق صهادر شهدهناتمام است. به نظر می
بهه نیهت زا، صهرفًا درصدد بیان اين مطلب باش د که امور ققدی، تابع ققد زست د و تمییز ع اوين در آن

شود و البته که اين نیت، غیر از آن چیزی است که شرط خهاص اعمهال عبهادی اسهت و تحهت حاص  می
شود. نیتی که در امور ققدی مطرح است، صرفًا برای آن است که ع وان ع وان لزوم ققد قربت مطرح می

شود که شود متمايز از مالی میع وان زکات داده میفم  را از ع اوين ديگر متمايز سازد. ب ابراين مالی که به
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رو اين دسته از اخبار، زیآ ربطی به ققهد قربهت ندارنهد، شود. ازاينع وان زديه، صله و... خرداخت میبه
و قبح فاعلی در اعمال زست د؛  بلله يا ناظر به شرط عمومی در افمال ققدی زست د يا اي له ناظر به حسن

نیص فاع  است و قبح فاعلی، تهابع نیهت نادرسهت فاعه  اسهت و به اين مم ا که حسن فاعلی، تابع نیت 
و قبح فملی آن بهر نیهت، از ايهن  و قبح فملی ندارند. زکات نیز فملی است که توقر حسنربطی به حسن 

 (. 8/880شود )میالنی، اخبار استفاده نمی
 دستۀ دوم: اخبار عام 

صورت کلی لزوم نیت در صهدقات را مطهرح خباری است که بهاقسم دوم از اخبار مست د اين مس له، 
بايست با ققد قربهت ادا شهود. برخهی از که زکات نیز از مقاديق صدقه است میساخته است و ازآنجايی

 اند از: اين اخبار عبارت
ای را بهه فرزنهدان مطابق مو قها جمی  از امام صادق)ع( خرسیده شد آيا شخقی کهه صهدقهخبر اول: 

توانهد آن را خهس بگیهرد؟ امهام فرمودنهد: خیهر! صهدقه بهرای خداونهد اسهت می صغیر خهود داده اسهت،
طورکلی برای خداوند بی یم که مطابق مو قۀ مذکور، صدقات ازجمله زکات، به(. می80/832)بروجردی، 

صدقه آن را تقديم محضر خروردگار ک د نهه ديگهری  دز دخ بودن، فرع بر آن است کهزست د و برای خداوند
 (. 8/006انی، )سبح

ای را به من صهدقه ک د که شخقی به امام صادق)ع( عر  کرد: خدرم خانهصدوق نق  میخبر دوم: 
اند. امام در واک ش نفع من حلم کردهخوازد آن را خس بگیرد. قضات بهداد، سپس نظرش عو  شده و می

ا خدرت نلرده است. صدقه برای اند و بد کاری ربه اين مطلب فرمودند: خوب حلمی را قضات، ارائه کرده
گرفتن نیست. البته اگر بها خهدرت بهه مخاصهمه خداوند است و آنچه برای خداوند قرار داده شود قاب  خس

 (. 0/800بابويه، خرداختی صدايت را بر او بل د نسازی! )ابن
ردن ک د کهه آن حضهرت فرمهود: صهدقه و آزادکهعثمان از امام صادق)ع( نق  میحمادبنخبر سوم: 

 (. 9/319 الخالفنیست، مگر آنله برای خداوند باشد )طوسی، 
تحلی  و ارزيابی اين دسته از اخبار، در مقهام ارائهها ديهدگاه مختهار صهورت بررسی اخبار دستۀ دوم: 

 خوازد خذيرفت. 

 . اجماع3

ايع اند. صاحب مداره، ذي  فرمهودها صهاحب شهربرخی از فقها لزوم نیت در زکات را اجماعی دانسته
نويسد: اصحاب اجماع دارند بهر اي لهه در ادای زکهات، نیهت شهرط اسهت بر لزوم نیت در زکات میمب ی
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نويسد: اختالفی در اعتبار جوازر نیز در ذي  عبارت صاحب شرايع می(. صاحب3/899)موسوی عاملی، 
اع بهین تمهامی نیت در زکات نیست، بلله زر دو قسم اجماع بر اين مطلب وجود دارد؛ گويها مهورد اجمه

(. فقهای ديگری نیز از متقدمان و متأخران، بر اين مطلب ادعای اجمهاع را بیهان 33/003مسلمانان باشد )
(. حتهی 3/330؛ عالمه حلی، 0/81تظری، ؛ م 8/09 الخالفزا اشاره شد )طوسی، اند که قباًل به آنکرده

(. از ظازر عبهارات 3/01قدامه، س ت نیز تقريح شده است )ابنبودن اين مطلب نزد علمای از اجماعی
يص از ادلۀ خیشین، داللتشان بر لزوم نیت در زکات تمام نیست و ت ها دلی  بر آيد که زیآبرخی از فقها برمی

(. برخی ديگر تقريح به ايهن مطلهب دارنهد، 9/103ا است )طباطبايی، اعتبار نیت در زکات، اجماع فقه
الله میالنی در محا رات، خس از تقريح به اين مطلب که زیآ دلی  خاصی بر لهزوم نیهت در زکهات آيت

نويسد: حاص  آنله دلیه  ک د می(، خس از مباحا مفقلی که در اين زمی ه ارائه می8/888وجود ندارد )
 (. 8/883م حقر در تسالم اصحاب است ) بر عباديت زکات،

یابی دلیل اجماع:  ع وان سومین دلی  بر لزوم نیهت در زکهات، در مقام بررسی و ارزيابی اجماع بهارز
 به چ د اشلال بايد اشاره شود: 

شده در اين زمی ه، زمگی مربوط به متأخران است. خیش از عالمهۀ حلهی، اجماعات نق اشکال اول: 
ع در اين زمی ه نشده است. ت ها فقیهی که سهخن از اجمهاع بهه میهان آورده اسهت شهیخ کسی مدعی اجما

گونهه طوسی است. وی نیز با تمبیر اتفاق فقها به اين مطلب اشاره کرده که ب ا بر باور برخی از محققان، اين
اجمهاع  دننلر(. شايد وجهه نقه 0/818تمابیر در عبارات وی ناظر به اتفاق فقهای عامه است )م تظری، 

فقهای شیمه توسط وی اين باشد که اساسًا اين فرع، از فروع مأ وره در کلمات از  بیت)ع( نیست و کتهب 
اند. خهود متمهر  چ هین فرعهی نشهده -نظیر مق مه، المق ع، زدايه، غ یه و امثال آن–يص از متقدمان زیآ

، متمهر  آن شهده مبسرط و  خرالفدر  سخ ی از اين فرع به میان نیاورده و صرفاً  نهاعه شیخ نیز در کتاب
است. ب ابراين وجهی برای ادعای اجماع اصحاب در اين مس له و استدالل به اجمهاع وجهود نهدارد؛ زيهرا 
اجماع متأخران در مسائ  تفريمی است باطی از قبی  اجمهاع در مسهائ  عقلهی اسهت کهه کاشهر از قهول 

 (. 0/818ممقوم نیست )زمان، 
فقها اجماع بر لزوم نیت در زکات داشته باش د، اين امهری متفهاوت از لهزوم بر فر  که اشکال دوم: 

ققد قربت در زکات است. نیت، اعم از ققد قربت است: زريص از ع اوين ققدی کهه متملهق امهر قهرار 
تواند امتثال کرده باشد مگر آنله با فم  خود، ققهد حقهول گیرد، مقتضای قاعده آن است که مللر نمی

 (. 3/160قوص را کرده باشد )زاشمی شازرودی، آن ع وان مخ
شود، للن گازی نیز از اطهالق آن ارادها شود و از آن ارادخ ققد قربت میب ابراين نیت گازی اطالق می
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زها ققهد اسهت و نیهز شود که ت ها فارق آنققد ع وان در ع اوين ققديه مث  ع وان نماز ظهر و عقر می
(. آنچهه سهبب 3/831زا ققد فر  و نف  است )يهزدی، ت ها فارق میان آننظیر نماز صبح و نافلۀ آن که 

شود، لزوم ققد قربت است. حتی اموری نظیر ادای دين، قوامشان به اين اسهت کهه شدن عملی میعبادی
بودن ادای دين نخوازهد بهود. مم ای عبادیک  دخ دين، ققد و نیت مشخ  داشته باشد اما اين بهخرداخت

لحاظ شهل  و صهورت، ی زکات، خمس، کفاره و نذورات نیز به زمین م وال باش د که چون بههبسا اداچه
بر لزوم نیت در زا از يلديگر متوقر بر نیت مؤدی باشد. ب ابراين اجماع فقها مب یيلسان زست د، تمییز آن

 بودن زکات و لزوم ققد قربت در آن نخوازد بود. زکات، مفید عبادی
فقها به نیلی گواه اين مطلب است که مققود ايشان از نیت، صرفًا تمییز در ع هاوين عبارات برخی از 

نويسد: آيۀ مذکور، داللت بر وجوب سورخ روم که قباًل گذشت می 19ققدی است. قطب راوندی ذي  آيۀ 
زديهه، ع وان صهدقه، تواند بههتواند واقع شود. مینیت در زکات دارد؛ زيرا خرداخت مال بر چ دين وجه می

وسیلۀ نیت است که برخی صله، وديمه، قضای دين، قر ، زکات، نذر يا زر مورد ديگری انجام خذيرد و به
(. ب ابراين مققود وی از نیت، ققد قربت نیسهت؛ بللهه 3/888ياب د )از مقاصد از برخی ديگر تمییز می

اند برخی دال بهر اعتبهار طلب اقامه کردهای نیز که بر اين مصرفًا تمییز زکات از نظائر و امثال آن است. ادله
ع وان ادلۀ اعم ارائه کهرديم، دال اص  نیت و برخی دال بر لزوم ققد قربت است. آيات و اخباری که تحت

زا تمام نبود. اما آيهات و کدام از آنبر لزوم اص  نیت بودند که نقد و ارزيابی شدند و ديديم که داللت زیآ
ع وان ادلۀ عام نق  کرديم، دال بر لزوم ققد قربت بودند که البته در ادامه تحلی  و اخبار دستۀ دوم که تحت

 شود.. ارزيابی می

 . اصل عدم اجزاء و لزوم اکتفا به قدر متیقن4

ايم، اين است کهه اگهر مللهر، زکهات را از ادلۀ دلی  چهارمی که از کالم شیخ طوسی استخراج کرده
آن مشلوه خوازد بود. نظر به فقدان دلیه  بهر اجهزا  در ايهن فهر ،  بودنبدون نیت انجام دزد، مجزی

نويسد: زیآ اختالفی نیست که اگهر مللهر نیهت می خالفشود. شیخ طوسی در اجزا  میحلم به عدم 
زکات ک د، ادای زکات توسط وی مجزی خوازد بود؛ اما دلیلی نداريم بر اي له در فر  فقهدان نیهت زهم 

 (. 8/09مجزی باشد )
انهد، گويیم زمان طور که اصولیان تقريح کردهدر مقام نقد تمسص به اين اص  میقد دلیل چهارم: ن

(. در اي جها دو اصه  در تمهار  بها زهم قهرار 2/933اص  سببی مقدم بر اص  مسببی است )بج وردی، 
سهت لهزوم ققهد قربهت ابودن و نبهود اجهزا  و اصه  دوم، اصه  توصهلی گیرند. اص  اول، اص  عدممی
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تواند مجهزی نیت نمی شود زکات  فاقدمقتضای اص  اول، گفته می(. به2/204؛ خمی ی، 1/214)خويی، 
بودن عملهی ک هیم، مقتضهای باشد و سبب برائت ذمه شود. مطابق اص  دوم، در جايی که شص در عبهادی

به اجزا  عمه   بودن آن است که خس از اجرای اص  و حلم به انتفای لزوم ققد قربت، حلماص  توصلی
فاقد نیت شود. نظر به اي له اص  دوم، سببی است و با اجهرای آن، مهوردی بهرای اجهرای اصه  اول بهاقی 

شود؛ لذا چ انچه فر  را بر فقدان زرگونه دلی  اجتهادی بدانیم و قرار نخوازد ماند، حلم به تقديم آن می
 لزوم ققد قربت خوازد بود. م باشد به اص  عملی مراجمه شود، فرع مح  بحا، مجرای اص  عد

 . تحلیل نظر مختار5

ای کهه مستمسهص فقهها بهرای زا دانسته شد که ادلههخس از ارائۀ مجموع مست دات مس له و بررسی آن
کردند که نقد ا بات لزوم نیت در زکات قرار گرفته است بر دو قسم است: برخی لزوم اص  نیت را  ابت می

يات و اخباری بودند که دال بر لهزوم ققهد قربهت در مطلهق صهدقات بودنهد و ای ديگر، آشدند؛ اما دسته
شود. زمان طور که در باال گفته که زکات، از مقاديق صدقها واجبه است مشمول اين نقوص میازآنجايی

خردازيم. خرسشی که بايد در اي جا خاسخ داد اين است که مطلوبیهت زا میشد، در اي جا به نقد و بررسی آن
نحو ع قر مقهوم درحقیقهت زکهات اسهت؛ قد قربت در زکات، به چه کیفیت است؟ آيا مطلوبیت آن بهق

ای که مجموع زکات و ققد قربت، مطلوب واحد زست د که با انتفای ققد قربهت، حقیقهت زکهات گونهبه
از باب  شود يا اي له مطلوبیت آنشود و ادای زکات م های ققد قربت، متقر به مطلوبیت نمیم تفی می

تمدد مطلوب است؛ بدين مم ا که اص  ادای زکات م های ققهد قربهت مطلوبیهت دارد، للهن ادای آن بها 
 ققد قربت، مطلوبیت دومی را به زمراه دارد؟ 

اگر زکات و ققد قربت را از باب تمدد مطلوب بدانیم، در جايی که ققد قربت محقق نیسهت؛ اصه  
ًا مطلوب  انی در جايی بهر صهفت مطلوبیهت بهاقی اسهت کهه زکات بر مطلوبیت خود باقی است و اساس

املان تحقی  آن باشد و گرنه چ انچه املان تحقی  مطلهوب  هانی يم هی ققهد قربهت نباشهد، متملهق 
رسهد آن اسهت کهه مطلوبیهت وجوب قرار نخوازد گرفت. آنچه در خاسخ به اين خرسش صحیح به نظر می

اش صدقه نیسهت، ن بیان که زکات، در اص  و حقیقت اولیهققد قربت، از باب تمدد مطلوب است؛ به اي
چراکه اساسًا متملق زکات، ملص مللر مؤدی نیست تا بخوازد آن را از باب صدقه ادا ک هد، بللهه ملهص 
مستحقان زکات است که در اموال مللر قرار دارد. ب ابراين زکات، ابتدائًا محلوم به حلم و همی اسهت. 

حق، به میزان استحقاق و سهم خود، شريص در اموال مللهر اسهت. البتهه حلم و می اين است که مست
رو چ انچهه سهخن از اين حلم و می از سوی شارع، مؤکد بهه حلمهی تللیفهی نیهز شهده اسهت. ازايهن
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آيد، از باب زمان وجوب تللیفی است که در امتداد حلم و می صادر شده بودن زکات به میان میصدقه
بودن حلهم بهه لهزوم اخهراج بودن مستحقان و و همیتوان د دلی  بر مالصکه می ایبرخی از ادله 1است. 

 اند از: زکات ک د، عبارت
فرمايد: خداونهد زکهات را س ان از امام صادق)ع( که مطابق آن امام میبنصحیحۀ عبداللهدلیل اول: 

ت ک هد عیبهی نهدارد؛ واجب کرده زمچ ان که نماز را واجب کرده است. اگر مردی زکات را عل هی خرداخه
 (. 2/9بابويه، چراکه خداوند برای فقرا، حقی را در اموال اغ یا واجب کرده است )ابن

وتمالی، اغ یها خداوند تباره»مو قها ابی المغرا  از امام صادق)ع( که آن حضرت فرمودند: دلیل دوم: 
را صهرف غیرشهريص کهرد )حهر  توان مال خهودو فقرا را شريص يلديگر در اموال قرار داده است، خس نمی

 (. 9/833عاملی، 
آيد که سهم زکات، مال خود مستحق است و مستحق، طلبلار اين مهال اسهت. البتهه از اين ادله برمی

شايد تقوير ماللیت مستحقان با استبماد مواجه شود؛ چراکه قطمًا اين ماللیت به شهل  ماللیهت ممهین 
بهودن املان تأديه به جمیع و مجزیمستحقان زم با عدم نخوازد بود و طرح مدعای ماللیت مشاع جمیع

تأديه به برخی از مستحقان در چالش است. اما برای دفع اين استبماد بايد توجه را به اين مطلهب ممطهوف 
ساخت که متملق ماللیت، گازی کلی و ع وان اسهت کهه خهس از انطبهاق ع هوان بهر مم هون خهود، تمهین 

شل  انطباق کلی فهی الممهین بهر تواند بر زريص از افراد آن ع وان کلی بهيابد. اين انطباق میشخقی می
يلی از مقاديقش تحقق يابد.  م ًا اين زرگز م افاتی ندارد که تا خیش از تمین و انطباق بر مم ون، مملوه 
و تحت مللیت باشد. اين شل  از ماللیت را در مبحا خمس نیز سراغ داريم. در مبحها خمهس گفتهه 

گرفتن[ غ یمت به مللیهت محض اغت ام ]غ یمتظازر ادلۀ غ ائم و نیز آيۀ خمس آن است که به: »شودمی
 «. است -و نه شخ  رزم ده–آيد، للن تا زمانی که تقسیم نشده است ملص کلی رزم ده مسلمین در می

رس د، دست مستحق ب ماللیت در خمس و زکات نیز دقیقًا به زمین شل  است؛ يم ی خیش از آنله به
شهوند. غ هائم تحت مللیت کلی سادات و فقرا است و خس از تقسهیم و ادا، ملهص شخقهی مسهتحق می

شهوند ج گی نیز قب  از تقسیم، ملص کلی رزم ده زست د و بمد از تقسیم سهام، ملص شخ  رزم هده می
محض اغت ام، به درآمدن و تقسیم، بدون مالص خواز د بود؛ چراکهغ یمتوگرنه غ یمت در فاصلها زمانی به

است، درنتیجهه در ايهن  اند به مللیت مستحقان در نیامدهاز مللیت کفار درآمده و چون ز وز تقسیم نشده

                                                 
بودن احلام و همی باب انتزاعی . مطلب مذکور، بدان مم ا نیست که حلم تللیفی از حلم و می انتزاع شده باشد و زیآ ربطی به بحا ممروف اصولیان در1

 شود.ندارد، بلله سخن بر سر وجود دو حلم در امتداد و در عر  يلديگر است که يلی خس از ديگری بر تأديۀ زکات مترتب می
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  1فاصلۀ زمانی بدون مالص خواز د بود. 
که دانستیم سهم زکات، مال خود مستحق است، ترديدی بهاقی نخوازهد مانهد کهه ادای ديهن بهه  حال

ت نیست، بلله دفع آن بر مللر الزم است و چ انچه در اين زمی ه ققور ک د طلبلار، متوقر بر ققد قرب
زا دارد بر حاکم است که از باب واليت راجع به اين مهم اقدام ک د. البته تفاوتی که زکات بها ديگهر بهدزی

 اين است که اين حلم و می به لزوم اخراج، مقارن با حلمی تللیفی عبادی؛ يم ی دفع آن با ققد قربت
بودن زکات، ناظر به زمین نظر بودند. نظر بهه وجهود دو جههت زم شده است. آيات و اخبار  دال بر صدقه

اند. محقق آشهتیانی بودن آن ترديد کردهمذکور در فريضۀ زکات است که برخی از فقها در عبادی يا مماملی
دانسهت. يهص مب ها اي لهه می ک د که وی دو مب ا را دربارخ زکات محتمه از استاد خود شیخ اعظم نق  می

ای کهه شهارع مقهدس، فقهرا را گونههزکات، حق فقرا و مال آنان باشد که در  من  اموال اغ یا قهرار دارد؛ به
شريص در اموال يا ذمۀ اغ یا قرار داده است و حقیقتًا فقرا، مالص زست د، گرچه شارع از باب لطر، حلمی 

قوق فقرا تضییع شود. مب ای دوم اي له سهم زکات، در اص  ملهص  تللیفی نیز به آن  میمه کرده تا مبادا ح
کردن آن بر فقرا و به مللیت فقهرا درآوردن آن را واجهب کهرده اسهت؛ گرچهه مالص است که شارع، تقدق

 (. 1/23بر حق مطالبۀ فقرا جم  شده است )آشتیانی، تبع آن، حلمی و می نیز مب یبه
اش ايهن خردازد که چ انچه زکات را حق فقهرا بهدانیم الزمههل میسپس خود آشتیانی به طرح اين اشلا

است که زمچون ديگر ديون، احلام ممامالت بر آن جاری شود؛ خس وجهی برای اشتراط ققد قربهت در 
آن وجود ندارد،  من اي له اگر آن را از عبادات بدانیم احلهام ممهامالت نظیهر توکیه  و... در آن جهاری 

نويسد: زکات، نه عبادت محض و نه مماملۀ محض اسهت، مقام دفع اين اشلال می نخوازد شد. آنگاه در
بلله برزخ بین األمرين است...؛ زيرا ملص فقرا که در اموال اغ یا قرار دارد، للن شارع امهر بهه ادای آن بهر 

ل فقرا وجه صدقه کرده است... شايد جهت لزوم ققد قربت اين باشد که اغ یا، وکالی الهی برای تفقد حا
مقتضهای توکیه  عمه  اند و آنجا که وکی  از سوی موک  خود و برای او کار را انجام ندزهد، بهدانسته شده

 (.  3/13نشده است )

 . جایگاه قصد قربت در فرض اجبار بر زکات6

زها بهه خرسهش اصهلی خس از بیان اقوال فقها و نیز ارائۀ ادله و مست دات ايشهان و بررسهی و تحلیه  آن
ک هد تللیهر چیسهت؟ گرديم تا ببی یم در فر ی که مللر به اختیار خود، ادای زکات نمیباز می تحقیق

اجبار وی بر ادای زکات، چگونه مملن است؟ اگر ققد قربت در تأديۀ زکات شرط است، چگونه با اجبار 
                                                 

 ق.1421، قم: دار البشیر، 119، ص1، چ1، جفقه الشیعة؛ کتاب الخمس و األنفال. خلخالی، سیدمحمدمهدی موسوی، 1
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ابهت وی شود؟ برخی در خاسخ به اين خرسش، حلم به لزوم نیت توسط حاکم و نیجمع میاز سوی حاکم 
(. اين در حهالی اسهت 8/118؛ يزدی، 3/818 المبسط اند )طوسی، از مالص در امر نیت را مطرح ساخته

ترديد ممت ع و ناممقول است؛ زيرا ققد قربهت، که اگر مققود از نیت نیابتی حاکم، ققد قربت باشد، بی
ای تحقی  تزکیهه و تطهیهر (.  من اي له اگر ققد قربت، طريق بر8/063قابلیت نیابت ندارد )سبحانی، 

شهود اين مطلوب ت ها در صورتی حاصه  می -زا به آن اشاره شدکه در  من استداللچ انآن-مال است 
که ققد قربت، توسط خود مالص صورت خذيرد، نه اي له حاکمی که اصهاًل خطهاب وجهوب ايتها  زکهات 

 -بدون تحقق ققد قربت-ققدی متوجه وی نیست، ققد قربت ک د. اگر زم مققود، اص  نیت در فم  
ع هه از او خواسهته ک د که از سهوی م وبباشد، باز زم با اشلال مواجه است؛ زيرا نائب چیزی را نیت می

که نیابت در ققد قربت مم ها نهدارد )میالنهی، مم ا ندارد زمچ ان شده است، لذا نیابت در اص  نیت زم
8/886 .) 

رسد اين است کهه؛ اواًل، در فهر  امت هاع مللهر، نظر می نظر به اشلاالت مذکور، آنچه صحیح به
ای کهه مقتضهای ادلههبايست وی را ملزم و مجبور به ادای زکات ک د، زيهرا بهتواند بلله میحاکم شرع می

سهم زکات را حق مستحق در میان اموال مللر دانست، بر حاکم اسالمی است که نظر به واليت خويش 
راجع به احقاق حق مستحق و ادای ديهن مللهر مبهادرت ورزد؛  انیهًا،  -ستحقخواه بر مللر خواه بر م–

املان تحقق ققد قربت از سوی مللر، مهانمی جههت اجبهار وی نخوازهد بهود. چرايهی مطلهب،  عدم
ای که بر لزوم اص  نیهت در زکهات شود و آن اي له ادلهبه مطالبی که در گذشته بیان شد، دانسته میباتوجه

ای نیز که بر اعتبار کدام دال بر اشتراط ققد قربت نبودند و داللت زمگی مخدوش بود. ادلهآآورده شد زی
بودن آن آورده شد، از م ظر برخی از فقها داللت زمین دسته از اخبار نیهز ققد قربت در زکات برای صدقه

زا را تمام ر  که داللت آندانست د. افزون بر اي له بر فمخدوش بود؛ لذا ت ها دلی  اين مس له را اجماع می
ک  د؛ به اين مم ها کهه در فهر  املهان بدانیم، از باب تمدد مطلوب، داللت بر مطلوبیت ققد قربت می

ع وان يلی بايست زر دو مطلوب اتیان شوند، اما چ انچه تحقق ققد قربت بهتحقی  زر دو مطلوب، می
ديگر وجهود نهدارد. ب هابراين اگهر مللهر بهه  از مطلوبات شارع میسور نبود، م می برای تحقی  مطلوب

اختیار خودش با ققد قربت تأديها زکات ک د که زر دو مطلوب را محقق ساخته است، وگرنه حاکم شرع از 
ققد ک د و نیازی بهدر خقوص اخذ زکات اقدام می -خواه بر مستحق خواه بر مؤدی–باب واليتی که دارد 

ندارد. البته ادای زکات در اين فر  برای مهؤدی مجهزی خوازهد  قربت يا حتی نیت از سوی حاکم وجود
بود، گرچه برای تخلر از امر تللیفی، مرتلب ممقهیت شهده اسهت. ايهن مطلهب، نظهايری نیهز در فقهه 

بهدانیم و  -و نه تمري ی–اسالمی دارد. بحا اجبار صبی به نمازخواندن در فر ی که عبادات وی را شرعی 
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دز دها مسلمان مما  ، برخی از نظهاير ايهن توسط کافر در فر  فقدان غس  نیز بحا غس  میت  مسلمان
 مس له زست د. 

 گیرینتیجه

اند، جز شیخ طوسی در برخی کتب خود يص از قدما، تقريح به لزوم ققد قربت در زکات نلردهزیآ
عامه باشد. زهیآ  رسد مققود وی، اتفاق فقهایکه زمراه با ادعای اتفاق از سوی فقها است که به نظر می

رو برخی از فقها ت ها دلیه  ايهن دلی  خاصی نیز بر لزوم ققد قربت در خقوص زکات وجود ندارد. ازاين
بودن آن به متأخران، فاقد کاشفیت از قول ممقوم و درنتیجه دان د که البته نظر به م تسبمس له را اجماع می

نحو اعم اشاره به مس له قرار گرفته است، برخی به فاقد حجیت است. آيات و اخباری نیز که مست دات اين
نحو عام اشاره به لزوم نیت در صدقات دارنهد. داللهت آيهات و اخبهار لزوم نیت در مطلق اوامر و برخی به

اعم، زمگی مخدوش و ناتمام است و اما آيات و اخبار عام، اشاره به ج بۀ عبادی زکات دارند. ب هابراين بهه 
عبادی برخوردار است که مشهتم  بهر دو حلهم و همی و ز مازیت و حقیقتی مماملیرسد زکات انظر می

نحو مشاع يا ممین در مال مللر قهرار دارد تللیفی است. از سويی سهم زکات، حق مستحقان است که به
شود که مللهر بايهد در خقهوص ادای آن مبهادرت ورزد، لحاظ حقوقی، ملص مستحق محسوب میو به

سالمی است که قهرا آن را از مللر بستاند و به مستحق تحوي  دزد. از سوی ديگر، شارع وگرنه بر حاکم ا
شمردن آن و صهدور يهص حلهم با صدقه -شدن مللر به طاعتم ظور نزديصاز باب لطر و به-مقدس 

کید کرده اسهت. مطلوبیهت نیهت در تللیفی مب ی بر لزوم ققد قربت در آن، اين حلم و می ابتدايی را تأ
ت نیز از باب تمدد مطلوب است که صرفًا مربوط به فر  املان تحقی  آن از سهوی مللهر اسهت، زکا

نبودن آن از سوی مللر، اص  ادای زکات، مجزی ولهی ممقهیت حلهم تللیفهی وگرنه در فر  متمشی
است. نظر به مطالب مذکور در فر  م ع مللر از ادای زکات، زیآ م می برای اجبهار مللهر از سهوی 

 یست، زمان طور که نیازی به تحقق نیت يا ققد قربت از سوی حاکم شرع نیست. حاکم ن

 منابع 
 قاآن کاعم 

 ق.1429قم: ززیر، ، اولچاپکتاب الزکاة، جمفر، بنآشتیانی، محمدحسن
 ق.3031دفتر انتشارات اسالمی،  دوم، قم:، چاپمن العحضاه الفقیه کتابعلی، بابويه، محمدبنابن
هقدامه، عبابن  .3198دار اللتاب المربی، بیاوت:  ،المغن احمد، بنداللن

 ق.1411دار األسوة،  تهران:، اولچاپ ،مدارک العاوةخ اه، اشتهاردی، علی



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 111

 

 .1930نا، تهران: بی ،اولچاپ منته  األصطل،بج وردی، حسن، 
 .1939اول، تهران: فرز ش سبز، بروجردی، حسین، جامع أحاديا الشیمة، چاپ

آل البیهت علهیهم  :اول، قهم، چهاپسائل الشیعة إل  تحصیل مسائل الشراععةتفصیل وحسن، لی، محمدبنحر عام
 ق.1403السالم، 

 ق.1419دار التفسیر،  قم: اول،، چاپمستمسک العاوة الطثق حلیم، محسن، 
 .1919نا، اول، تهران: بی، چاپجطاها األصطلالله، خمی ی، روح

 ق. 1423نا، اول، قم: بی، چاپأمطلغاعة المخويی، ابوالقاسم، 
 ق.1401دار اللتاب المربی، ، بیاوت: سومچاپ ،الکشاف عن حقائق غطامض التنزعلعمر، زمخشری، محمودبن

 ق.1424اول، قم: مؤسسۀ امام صادق علیه السالم، ، چاپالزکاة ف  الشاععة اإلسالمیة الغااءسبحانی، جمفر، 
دار إحیها  التهرا  ، بیراوت: زفتم، چهاپطاها الکالم ف  شاح شاائ  اإلسالمجباقر، بنجوازر،محمدحسنصاحب

 تا.المربی، بی
 ق.1411نا، اول، بیروت: بی، چاپبحطث ف  علم األصطلصدر، محمدباقر، 

 ق.1411دفتر انتشارات اسالمی، : جابی، خ جم، چاپالمیزان ف  تفسیا القاآنطباطبايی، محمدحسین، 
 .1912تهران: انتشارات ناصر خسرو، ، سومچاپ ،مجم  البیان ف  تفسیا القاآن، حسنبنطبرسی، فض 

 ق. 1414دار الثقافة،  اول، قم:، چاپاألمال حسن، طوسی، محمدبن
 ق.1401دفتر انتشارات اسالمی،  قم:، اول، چاپالخالف، ______________

الملتبة المرتضوية إلحیها  اِ هار الجمفريهة،  :تهران، سومچاپ ،المبسط  ف  فقه اإلمامیة______________، 
 ق.1931

 ق.1401دار اللتب اإلسالمیة،  تهران: ،چهارمچاپتهذعب األحکام، ______________، 
 تا. مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم، بی قم:، اولچاپتذکاة الفقهاء، يوسر، بنعالمه حلی، حسن

ه، فا   مقداد،مقدادبن  تا.نا، بیقم: بی، اولچاپ ،ف  فقه القاآن کنز العافانعبداللن
ه، قطب راوندی، سمیدبن  ق.1405الله مرعشی نجفی، کتابخانۀ آيت قم:، دومچاپفقه القاآن، زبةاللن

 ق. 1401چهارم، تهران: دار اللتب اإلسالمیة، ، چاپالکاف يمقوب، کلی ی، محمدبن
 ق.1403دوم، قم: اسماعیلیان، ، چاپلحالل و الحاامشاائ  اإلسالم ف  مسائل احسن، محقق حلی، جمفربن

مؤسسهۀ سهید الشههدا  علیهه السهالم، : اول، قهمچهاپالمعتبا ف  شراح المختصرا، ، _________________
 ق.1401

 ق. 1401اول، قم: چاخخانۀ مهر، ، چاپکتاب الحجمحقق داماد،محمد، 
الملتبهة الجمفريهة إلحیها  اِ هار  اخ ، تههران:، چاپآنزبدة البیان ف  أحکام القامحمد، مقدس اردبیلی، احمدبن



111 /یزکات در فرض اجبار حاکم اسالم ةیتأد بودنیمجز یچگونگ یو بررس لیتحل ؛یستگانیب یمؤذن و کیخا 

 

 تا.الجمفرية، بی
 ق.1403مرکز جهانی مطالمات اسالمی،  قم:، دومچاپکتاب الزکاة، م تظری، حسی ملی، 

مؤسسهۀ آل  ،مدارک األحکام ف  شراح عبراتات شراائ  اإلسرالماول، بیروت: علی، چاپموسوی عاملی، محمدبن
 ق.1411، البیت علیهم السالم

اول، مشههد: مؤسسهۀ چهاپ و نشهر دانشهگاه ، چاپمحاضاات ف  فقه اإلمامیة؛ کتاب الزکاةمیالنی، محمدزادی، 
 ق. 1935فردوسی، 

بازملاری جممهی از ، مطسطعة الفقه اإلسالم  طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السالم، زاشمی شازرودی، محمود
 ق.1429ارف فقه اسالمی، اول، قم: مؤسسۀ دائرة الممنويس دگان، چاپ

 ق.1403اعلمی،  ، بیاوت:دوم، چاپالعاوة الطثق عبدالمظیم، بنيزدی، محمدکاظم
 


