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 1يدهکچ

به تبیین مصارف زکات پرداخته و از آیات مورد اختالف مفسران ( 06: )توبه «انما الصدقات»آیه 
هدف  .باشدتفسیر تطبیقی آیه با توجه به تفاسیر فریقین می ،فریقین است. روش بحث در این مقاله

موافقات و مؤالفات مذاهب اسالمی های فریقین، ای نظرات و دیدگاهآن است که با بررسی مقایسه
صدقه  «الصدقات»آیه مورد نظر روشن گردد. اکثریت علمای فریقین معتقدند که منظور از  درباره

که بر سر فقرا آمده است، همان نظر علمای  «الم»واجب یعنی زکات است. دیدگاه مورد قبول در 
نه تملیک. در  ،باشدن مصرف میشیعه و نیز حنفی و مالکی است مبنی بر اینکه الم برای بیا

تر است.مالی که از رسد که حال مسکین از فقیر سختاختالف بین فقیر و مسکین به نظر می
شود به عنوان اجرت عمل )ثمن( نیست بلکه یک حد کفایتی است زکات به صنف عاملین داده می

الله و ابن السبیل هم بعد از فی سبیل  ،غارم ،رقاب ،شود. نسبت به مؤلفه قلوبهمکه به او داده می
 بیان آرای فریقین، دیدگاه مختار بیان شده است. 
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 مهدمق

َفِة »سوره توبه  06آیه  َدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساِکیِن َو اْلعاِمِلیَن َعَلْیها َو اْلُمَؤلَّ َما الصَّ ِإنَّ
ُه ُقُلوُبُهْم َو فِ  ِه َو اللَّ یَضًة ِمَن اللَّ ِبیِل َفِر ِه َو اْبِن السَّ قاِب َو اْلغاِرِمیَن َو ِفي َسِبیِل اللَّ ي الرِّ

یکی از آیات مهم مربوط به زکات در قرآن است. در این آیه خداوند مصارف  ،«َعِلیٌم َحِكیم
د. در تفسیر تطبیقی پردازبرد و مثل آیات فقهی دیگر به جزئیات آن نمیزکات را فقط نام می

گانه زکات در تفاسیر فقهی فریقین اشتراکات و آیه و بیان هر یک از اصناف هشتاین 
توان گفت در تفسیر جزئیات این آیه دیدگاه اهل سنت به طوری که نمی ،افتراقاتی وجود دارد

 باشد. یک طرف و دیدگاه شیعه در طرف دیگر می
این آیه در بین مفسران شیعه و سنی مطرح از جمله مسائلی که نسبت به محتوای 

واجب  از اعمآیا زکات واجب است و یا  ،شود، این است که منظور از الصدقات چیستمی
باشد یا بنابر ؟ سؤال دیگر اینکه دیدگاه فریقین نسبت به الم بنابر تملیک میاستو مستحب 

الم آمده و در چهار  مصرف؟ همچنین اینکه به چه دلیل در چهار مورد اول اصناف زکات
ها، نسبت به هریک تر از همه این بحثاین ترتیب چیست؟ مهمدلیل و  «فی»مورد بعدی 

از مصارف زکات دیدگاه فریقین چیست و تفاوت و یا شباهت نظرات ایشان در جزئیات 
در آخر  «من الله ةفریض»باشد؟ با توجه به اینکه عبارت مربوط به اصناف زکات چگونه می

کید بر آمده و آیه   بارهدر انتهای این متن نظرات مفسران در این  کرده است.وجوب زکات را تأ
 شود. بررسی می

آیه  موردهای فریقین در ای نظرات و دیدگاهمنظور از تفسیر تطبیقی، بررسی مقایسه
ها به اشتراکات و است و این پژوهش به دنبال آن است که با بررسی این دیدگاه صدقات

طور که در هر یک از گفتارهای اقات فرق اسالمی در تفسیر این آیه دست یابد. همانافتر
بندی شود، در تحلیل آرای مفسران فریقین نسبت به یک موضوع و تقسیممقاله دیده می

به  قائل ها، مثاًل شیعه و یکی از مذاهب اربعه دیدگاه مشترکی دارند و بقیه مذاهبدیدگاه
که حتی دیدگاه یک یا است هستند. در موارد اندکی هم دیده شده  ایشان مخالفدیدگاهی 

برخی از علمای شیعه با برخی از مذاهب اهل سنت مشترک بوده و با اکثریت بزرگان امامیه 
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 مخالف است.

 ديدگاه فريقين نسبت به واژه الصدقات . 1

 در این آیه دو دیدگاه تفسیری وجود دارد:  «الصدقات»در بیان معنای 
اینکه منظور  دیدگاه اول برگرفته از نظر علمای شیعه و مذهب مالکی است مبنی برف. ال

باشد و موارد مصرف زکات را بر می (زکات)از الصدقات در این آیه صدقات واجب 
؛ مغنیه، 046/ 9: 4141)طباطبایی،  «فریضة من الله» :فرمایددر آخر آیه می ؛ زیراشمردمی

مطلق بیاید، منظور از آن به طور صدقه هرگاه که در قرآن  :دیگربه عبارت (. 99/ 1: 4141
 (.999/ 4: 4168؛ ابن العربی، 408/ 8: 4001)قرطبی، همان صدقه واجب است 

شود و هم پس هم صدقه واجب را شامل می ،الصدقات به صورت عموم آمده استب. 
ه بر مذهب شافعی کیاهراسی نیز با تکی (.101/ 0: 4140بن عثمان، ا)صدقه مستحبی 

به  ،خداوند صدقات را به صورت مطلق بیان کرد و رسول خدا آنها را تبیین نمود :گویدیم
: 4169)کیاهراسی، یک واجب نیست کدام طوری که کدام صنف زکات در آن واجب است و

1 /460.) 
اگر  :به عبارت دیگر است.نظر بهتر این است که الصدقات شده برای زکات واجب وارد 

در این صورت منحصر به فقرا و مساکین و  بشودصدقات، شامل صدقه مستحب هم 
، در حالی که اول آیه در این جایز خواهد بودصدقه به غنی هم  دادنشود و اصناف دیگر نمی

 :توان گفتبرای تقویت این نظر می (.408/ 4: 4149)سیوری،  است هشت مورد حصر شده
خذ من »مثل آیه  ؛ر قرآن، صدقه نامیده شده استزکات واجب در برخی از آیات دیگ

این اش پس اگر صدقه مستحبی داخل در الصدقات باشد نتیجه .(460 :)توبه «أموالهم صدقة
در حالی که این خالف ظاهر  ،توان به غیر این هشت مورد بدهیمشود که صدقات را میمی

  .(88/ 40: 4146)فخر رازی، باشد آیه می

 «للفقراء»ين نسبت به الم در ديدگاه فريق. 2

کند؟ به این للفقراء، برای تملیک است یا افاده مصرف می دراست که الم  این بحث مطرح



زکات باید بین همه اصناف تقسیم شود و از هر گروه  ،الم برای تملیک باشد معنا که اگر
ات به یکی از اگر الم برای بیان مصرف باشد، دادن زک اماحداقل به سه نفر زکات بدهند. 

 واجب نیست. آنهاکند و تقسیم آن بین همه کفایت میهم اصناف 
 .(411 :4144)مؤمن، آید پس در اینجا دو دیدگاه پدید می

 ديدگاه تمليک   الف.

 ،فقرا به شکل تملیک است، ولی تملیک حقیقی نیست یشافعی معتقد است که زکات برا
ینجا برای وصف فقرا جعل شده است. چون تملیک در ا ،بلکه تملیک غیر حقیقی است

شود، مانع از آن نیست اینکه در تملیک حقیقی مالکیت فرد به سبب تسلیم مال محقق می
باشد تسلیم مال صورت بگیرد و تملیک حاصل که در مواردی که تملیک غیر حقیقی می

 شود مگر با تسلیم به آنها.بنابراین تملیک در مصارف زکات محقق نمی .شود
شود مگر اینکه بر رأی شافعی، این تملیک شامل همه مصارف ذکر شده در آیه میبنا

از همین  .شودبعضی از آنها موجود نباشند که در این صورت سهم آنها به بقیه داده می
جاست که فرق بین مصرف مال نسبت به مستحقین زکات با مصرف مال در وصیت 

دالیل موجود نیم سهم کسی را بدهیم به شود، به طوری که در وصیت اگر نتوامشخص می
 ،شودیا اینکه عذر داریم در رساندن به او، در این صورت سهم او به بقیه داده نمی و نبودن

عالوه بر این شافعی در مورد مصارف  .(460/ 1: 4169)کیاهراسی، به خالف مصرف زکات 
یشاوندی و قرابت یک مزیت به حساب می :زکات معتقد است صدقه در مورد  و آیدخو

یشاوندی که در زمره مصارف زکات هستند باید زودتر از بقیه صورت بگیرد  افراد خو
 (.461/ 1: 4169)کیاهراسی، 

 ديدگاه مصرف   ب.

خورد که به جز شافعی بقیه مذاهب از ی به چشم میمهمها، مطلب در پرتو بررسی دیدگاه
باشد در للفقرا برای بیان مصرف می جمله مذهب شیعه و مالک و ابوحنیفه معتقدند که الم

 نه ملکیت.
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گانه محل زکات هستند و پخش کردن زکات بین همه آنها به طور مساو ی اصناف هشت
الزم نیست بلکه اگر زکات را به یکی از اصناف بدهند جایز است و نیز جایز است که زکات 

و  (440/ 1: 4161 طوسی،)دلیل اجماع علما  به ؛گانه بدهندرا به یک نفر از اصناف هشت
در حالی که اگر الم  (.19/ 1: 4161؛ طوسی،190/ 0: 4161)کلینی، اخباری که از ایشان داریم 

و این خالف اجماع و  یمآید که زکات را بین همه اصناف تقسیم کنتملیک باشد الزم می
 .(491/ 4: 4169؛ راوندی، 488 تا:بی)مقدس اردبیلی، باشد خالف ظاهر می

ولی بهتر  ،گانه بدهیمتوان به یک صنف از اصناف هشتت است که زکات را میدرس
 به دو دلیل:  ؛است که بین همه اصناف پخش شود

به نظر اینها دلیلی ندارد که الم برای تملیک  .حذیفه و دیگر صحابه ،قول ابن عباس .4
 شود. چون شخص مستحق زکات قبل از دریافت زکات مالک نمی ؛باشد
زکات  ،است که طبق صالحدید خود |سیر الم برای بیان مصرف موافق عمل پیامبرتف .4

 (.401/ 4: 4149)سیوری، داد را به بعضی افراد می
اگر فردی صدقه )زکات واجب( را به یکی از این  :جصاص در تفسیر خود معتقد است

اجماع در این حکم از علمای سلف ادعای  یکند. وگانه بدهد کفایت میاصناف هشت
او این قول را به ابوحنیفه  .کند و اینکه کسی از اصحاب سلف خالف این را نگفته استمی

گانه تقسیم اینکه باید زکات بین اصناف هشت بر قول شافعی بنا :گویددهد و مینسبت می
شود مگر اینکه یک صنفی موجود نباشد، مخالف قول اصحاب سلف است و نظر مخالف 

ان تبدوا »باشد. او برای اثبات ادعای خود به آیه لف کتاب الله میسنت است و نیز مخا
از آن دارد اشاره دارد به همه صدقات  «الصدقات» آنکند که در ، استدالل می«الصدقات
از طرف دیگر  .شودجنس بر سر آن آمده است. بنابراین شامل زکات هم می «ال»جهت که 

 از این اصناف بدهید که اینها همان فقرا هستند. صدقات را به یکی :فرمایددر این آیه می
اصنافی را ذکر کرده که صدقه به  (06 :)توبه «انما الصدقات»بنابراین وقتی خداوند در آیه 

بیان اسباب فقر است و تقسیم زکات بین هشت صنف، یعنی اصناف  شآنها بدهد مراد
نه از این جهت که  ،انددهشذکر بعدی از آن جهت که خودشان اسباب فقر هستند در اینجا 



 «في أموالهم حٌق معلوم» :فرمایدزکات باید بین همه شان تقسیم شود. در آیه دیگر می
نه غیر از اینها و این آیه وجوب تقسیم  استجواز دادن صدقه به این دو قشر  مقتضای آن

 کند.زکات بین هشت صنف را نفی می
بنابر  .کندهم استدالل می |نت پیامبرجصاص عالوه بر استدالل به آیات قرآن به س

صدقاتشان را به سلمه که فقیر بود  تا زریق اجازه دادبه بنی |روایت سلمه بن صخر، پیامبر
آمد. به در حالی که سلمه فقط یک صنف به حساب می .(019/ 1: 4169)جصاص، بدهند 

به عنوان  ،شودن داده میاگر از مال زکات به عاملی و شودنظر وی زکات فقط به فقرا داده می
 .(010/ 1: 4169)جصاص،  استبلکه عوض از عملی است که انجام داده  نیست،زکات مال 

و حتی  باشندفقیر و مستحق زکات  کهشود زکات داده میبه عنوان به مصارف دیگر هم وقتی 
ها است که خطر اذیت آندلیل دهند به این اگر به جهت تألیف قلوب به افرادی زکات می

 نسبت به مسلمانان فقیر دفع کنند.
گوید الم در للفقراء برای بیان مصرف است و این قول را به مالک و قرطبی نیز می

عمر و حنیفه و ابن عباس و جماعتی  :گویدابوحنیفه و اصحاب آنها نسبت داده است. او می
و به هرکدام که  تجایز اسگانه صدقه به اصناف هشتدادن از تابعین بر این قول هستند که 

 .(401/ 8: 4001)قرطبی، مالک در این مورد ادعای اجماع کرده است  .کندبدهد کفایت می
آورد که بیان در تفسیر خود دلیلی مینیز ابن العربی یکی دیگر از مفسران مالکی مذهب 

نویسد: مستحق در زکات واجب، خداوند است ولی این آن خالی از لطف نیست، وی می
کند که ضامن رزق و روزی آنها شده است از آنجا که در آیه به کسانی محول می حقش را
الم در للفقراء برای  بنابراین (.0 :)هود «وما من دابة في االرض إالا علی الله رزقها»فرموده: 

بیان مصرف در حق مستحق است نه برای مستحق. در نتیجه اگر به جهت مصرف به یک 
 او این نظر مالک است و اقو( 999/ 4: 4168)ابن العربی، رد صنف هم بدهند اشکال ندا

جز این هشت صنف به دیگری  و برای حصر است «اّنما»باشد. پس درست است که می
توان از بین اینها به بعضی بدهند و به ولی می ،(84 /40: 4146)فخر رازی، دهند زکات را نمی

/ 4: 4161)زمخشری، کند د کفایت مییعنی اگر زکات را به یک صنف بده ؛بعضی ندهند
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)طبرسی، گوید و ابن عباس و حذیفه و برخی صحابه و نیز مذهب شیعه این را می (484
4144 :4 /01.) 

و آن  اندخورد که مفسران فریقین در آن اختالف نمودهدر اینجا نکته ظریفی به چشم می
که از فقر بیرون بیاید  دادای زکات ازهاند توان بهیاین است که به نظر ابوحنیفه به یک نفر نم

توان به یک نفر و غنی شود و این کار مکروه است. ولی به اعتقاد علمای شیعه زکات را می
 (.401/ 4: 4149؛ سیوری، 019 :4091)استرآبادی، توا ن فقیر را با دادن زکات غنی کرد داد و می

گیرنده دهنده این باشد که زکاتف زکاتمالک هم همین رأی را دارد، البته به شرط اینکه هد
 (.401/ 4: 4149)سیوری، غنی شود 

 ترتيب موارد مذکور در آيه. 3

عاملین زکات و مؤلفه  ،مساکین ،شود که چهار مورد اول )فقرادر این آیه شریفه دیده می
ی بر سر آنها آمده است که به معنا« الم» در واقعواو عطفی که بین آنها آمده  باقلوب( 

باشد و چهار مورد دوم )الرقاب وغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل( بنا به واو مالکیت می
در اینجا سیاق آیه تغییر  باشد.بر سر آنها آمده است که به معنای ظرفیت می «في»، عطف

به کار رفته است. مفسران در توجیه این تغییر « في»و در ادامه آیه به جای الم حرف  کرده
 اند.نظرات مختلفی داده و دلیل ترتیب این موارد را ذکر کردهسیاق 

آمده است را به  المناردر میان نظرات مختلف، عالمه طباطبایی توجیهی که در تفسیر 
آن توجیه این  .(969 /46: 4141)رشید رضا،  کندعنوان توجیه بهتر برای این تغییر سیاق بیان می

مالی از زکات به آنها داده شود آنها صاحب آن مال  چهار مورد اول، اگر بارهاست که در
را برای آنها به کار برده « الم» دلیلآید و به همین شوند و مال زکات به ملکیت آنها در میمی

چهار مورد دوم مال زکات به  بارهافاده ملکیت است. ولی در« الم»چون معنای  ؛است
در مورد « في»حرف  دلیلو به همین  تندزکات هسآید بلکه آنها مصرف ملکیت آنها در نمی

 (.99/ 1: 4141؛ مغنیه، 040/ 9: 4141)طباطبایی، است  رفتهآنها به کار 
تغییر سیاق در آیه به همین جهت است که مثاًل مال زکات را به  :توان گفتبنابراین می

مصرف شود بلکه در حق او زکات را دهند و در ملکیت او وارد نمیبدهکار و برده، نمی



دهند تا بدهکار بریء الذمه شود و یا وجه زکات را به یعنی زکات را به طلبکار می ؛کنندمی
 دهند تا او آزاد شود.موالیی که برده با او قرارداد دارد می
آمده،  فیاینکه در چهار مورد آخر به جای الم حرف  :در بعضی از تفاسیر آمده است

 یچون ف ؛هستند گرفتن زکاتار گروه اول سزاوارتر به کند بر اینکه اینها از چهداللت می
آید به نظر می .(01/ 4: 4144؛ طبرسی، 480/ 4: 4161)زمخشری، رساند معنای ظرفیت را می

که معنای  فیقطعًا الم که برای ملکیت است بیشتر از  ؛ زیراکه این کالم صحیحی نیست
تحقاق بیشتری در دریافت زکات دارند و رساند که افراد آن اسظرفیت دارد، این معنا را می

کند و تری بین مال و صاحب آن برقرار میرابطه ملکیت رابطه قوی ،دانیمطور که میهمان
/ 9: 4141)طباطبایی، کند قطعًا رابطه ظرفیت این ارتباط را به این قوت و شدت برقرار نمی

اول باید به  ،که در مصرف زکات آیه شریفه داللتی بر این ندارد :در نهایت باید گفت (.040
 .(9/044: 4141)طباطبایی، به دیگری و دیگری  سپسو بعد به مسکین و  دادفقیر 

 ديدگاه فرق مسلمان در مورد مصارف زکات  .4

 فقرا و مساکين الف.

 : فقیر و مسکین هر دو یک صنفند یا دو صنف متغایر یکم.
ه فقیر و مسکین هر دو یک صنف هستند یا شود این است کای که در اینجا مطرح میمسئله

 آیند. دیدگاه فرق مختلف در این مورد متفاوت است: اینکه دو صنف متغایر به حساب می
مغایرت معنا  دلیلاینها هر دو یک صنف هستند و آوردن دو لفظ به  :گویندبعضی می

کید آنهاست و این قول ابن قاسم و سایر اصحاب مال سببنیست بلکه به  باشد. ک میتأ
ای ندارد تر است فایدهدبحث از اینکه حال کدام ب ،باشندوقتی هر دوی اینها به یک معنا می

علمای شیعه معتقدند که  ربرخی دیگر مثل ابوحنیفه و شافعی و اکث .(416/ 8: 4001)قرطبی، 
؛ جصاص، 469/ 1: 4169)کیاهراسی، فقیر و مسکین دو صنف هستند و با هم تغایر دارند 

 (.046/ 9: 4141؛ طباطبایی، 044/ 1: 4169
و در مقابل غنی هستند و آن معنا  بودهحق این است که هر دو لفظ در معنای عربی شریک 
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)سیوری، ندارند  خوداین است که فقیر و مسکین برای مخارج سالیانه خود و افراد واجب النفقه 
ولی از لحاظ معنایی به هم شبیه  ،تنداینها دو صنف هس :توان گفتبنابراین می .(409/ 4: 4149

شود که موقع پخش ثمره بحث آنجا مشخص می باشند.باشند و هر دو در واقع نیازمند میمی
 گیرد.آورند یا اینکه به هر کدام جداگانه تعلق میزکات اینها را یک گروه به حساب می

 فقير يا مسکين کدام وضع بدتری دارند؟ دوم.

 شود:صه به بیان سه قول در تعریف فقیر و مسکین پرداخته میدر ابتدا به طور خال
ولی مسکین  ،کندنمیدرخواست فقیر کسی است که عفت نفس دارد و هرگز سؤال 

للفقراء الذین ُاحِصروا في سبیل : »مؤید این تعریف قول خداوند است .کندسؤال می
  .(410 :)بقره «الله...

کند. مؤید این قول، حدیث ابوهریره مسکین سؤال نمی ولی ،کندفقیر کسی است که سؤال می
 (.498 :4164)بخاری،  «لیس المسکین أن ترّده االکلة واالکلتان والتمرة والتمرتان...: »است

گیر باشد و مسکین نیازمندی است که سالم باشد )قول فقیر نیازمندی است که زمین
 .(هقتاد

ید دید کدام یک از فقیر یا مسکین وضع بدتری مفسران فریقین با یدر ادامه با بررسی آرا
 دارند؟

تر از مسکین است. از میان علمای شیعه، شیخ طوسی و از میان فقیر بد حال :دیدگاه اول
؛ 410/ 4: 4081؛ طوسی، 468/ 1: 4169)کیاهراسی، اند اهل سنت شافعی این رأی را پذیرفته

فظ فقیر در آیه اول ذکر شده چون حالش به چند دلیل: اول اینکه ل ؛(019/ 4: 4161طوسی، 
یعنی فقرات پشت  «فقار الظهار»دوم فقیر از  ؛(409/ 4: 4149)سیوری، اهمیت بیشتری دارد 

کسی است که از شدت سختی گویا استخوان پشت او شکسته است  ومشتق شده 
ا السفینة  و»سوم اینکه با توجه به آیه  ؛(409/ 4: 4149؛ سیوری، 468/ 1: 4169)کیاهراسی،  اما

چون  ؛مسکین حالش از فقیر بهتر است ،(19 :)کهف «فكانت لمساکین یعملون في البحر
 اینکهچهارم  ؛(468/ 1: 4169)کیاهراسی، کند در آیه گفته که مالک سفینه است و با او کار می



عوذ اللهم ا»خواهد: می و از خداوند آرامشبرد پناه میبه خداوند از شّر فقر  |رسول خدا
 (.441 :4989)خطیب،  «بک من الفقر واسئلک المسکنة

)جصاص، تر است مسکین از فقیر بد حال (:رأی ابوحنیفه و احمد بن حنبل)دیدگاه دوم 
کید  ؛(969/ 4: 4144؛ صابونی، 044/ 1: 4169 به چند دلیل: اول اینکه فقرا به وسیله مساکین تأ

ولی  ،کندیر عفیف است و درخواست نمیدوم اینکه فق ؛«الفقراء والمساکین»شده است 
سوم اینکه مسکین از سکون مشتق  ؛کندحال مسکین به حدی بد است که درخواست می

 «أو مسکینًا ذا متربة: »به دلیل قول خداوند ،گیر کرده استشده و گویا ناتوانی او را زمین
للفقراء » :شود به آیهیچهارم اینکه استدالل م ؛یعنی مستمندی که به خاک افتاده ،(40 :)بلد

 گفته است:به این دو آیه با توجه و ابوحنیفه  (410 :)بقره «الذین احصروا في سبیل الله...
 (.044/ 1: 4169)جصاص، حال مسکین از فقیر بدتر است 

 ه وعالمه طباطبائی و اکثر مفسران شیعه هم مانند ابوحنیفه و احمد، دیدگاه دوم را پذیرفت
/ 4: 4149؛ سیوری، 044/ 9: 4141)طباطبایی، تر است مسکین از فقیر سختمعتقدند که حال 

به داللیل مختلفی از جمله روایت ابی  (.494/ 4: 4169؛ منتظری، 01/ 9: 4014؛ طبرسی، 400
)الفقیر الذي ال یسئل والمسکین أجهد منه والبائس أجهد منهما(  ×بصیر از امام صادق

قول اهل  ،باشد. دلیل دیگریت برای اثبات مدعا صریح میاین روا (.96/ 4: 4086)عیاشی، 
به یک عرب  :کندکه حکایت میاست عبیده و ابی زید ابی ،ابن درید ،لغت مثل ابن سکیت

)سیوری، بادیه نشین گفته شد: آیا تو فقیری؟ در جواب گفت: نه به خدا قسم من مسکینم 
باشد. اینکه در آیه حال او بدتر از فقیر می تر از فقیر وبنابراین مسکین خاص (.400/ 4: 4149

توجه  تااز باب ذکر خاص بعد از عام است  ،مسکین بعد از فقیر ذکر شده «انما الصدقات»
 (.499/ 4: 4169)منتظری، به آن شود  ایویژه

آید که دیدگاه اکثر فقهای تفاوت مسکین و فقیر گفته شد، به نظر می موردبنابر آنچه در 
ز ابوحنیفه از میان اهل سنت مبنی بر اینکه حال مسکین بدتر از فقیر است، بهتر شیعه و نی

زیرا  ؛کندباشد. البته اختالف در معنای فقیر و مسکین در مسئله زکات خللی وارد نمییم
کند که حال آیند و فرقی نمیگانه مصارف زکات به حساب میهر دوی اینها از اصناف هشت
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م این است که هر دو لفظ تعبیری از یک صنف ولی مسلّ  ،مسکین فقیر بدتر است یا حال
 (. 440/ 4: 4169)راوندی، باشند نمی

 عاملين ب.

. در مورد کوشندمیکنند و در تحصیل آن عاملین کسانی هستند که زکات را جمع آوری می
رد عاملین زکات به عنوان یکی از مستحقین زکات هیچ اختالفی بین فرق اسالمی وجود ندا

: 4168؛ ابن عربی، 446/ 1: 4169؛ کیاهراسی، 488 تا:بی؛ مقدس اردبیلی، 400/ 4: 4149)سیوری، 
مورد در  .(480/ 4: 4161؛ زمخشری، 969/ 4: 4144؛ صابونی، 041/ 1: 4169؛ جصاص، 904/ 4

 ،اینکه سهمی از زکات به عاملین داده شود، فقیر بودن عامل شرط نیست و این حکم
از مال (. 160/ 4: 4169)منتظری، شود و هیچ اختالفی در میان فرق یافت نمی اجماعی است

این مال اجرت اوست و خداوند آنها  ؛ زیراحتی اگر غنی باشد ،شودزکات به عاملین داده می
  .(444/ 1: 4169)کیاهراسی، را به عنوان یکی از اصناف ذکر کرده است 

ای حاصل شد که شیخ طوسی به فرق، نتیجه های انجام شده در میان تفاسیردر بررسی
به که مستحق زکات هستند،  ایگانهآن متذکر شده است. به طور کلی از میان اصناف هشت

مگر به شرط فقیر بودن آنها و این حکم در میان فرق  ،شودپنج صنف از اینها زکات داده نمی
 ،رقاب ،مسکین ،فقیرز: عبارتند ااجماعی و بدون اختالف است و این پنج صنف اسالمی 

شود غارم و ابن السبیل. ولی عامل چه فقیر باشد و چه غنی سهمی از زکات به او داده می
نکته دیگر اینکه بنا بر دیدگاه شیعه، عامالن زکات یا از طرف امام  (.094/ 4: 4161)طوسی، 

ین همیت بو اهل |شوند که در این مورد هیچ اختالفی نیست و سیره پیامبرمنصوب می
 ب عام امام )فقیه جامع الشرایط(یب خاص امام و یا نایو یا از طرف نا کندتأییدمیمطلب را 

 .(161/ 4: 4169)منتظری،  شوندمنصوب می
 شودمقدار مالی که از زکات به عاملین داده می یکم.

 دارند:شود اختالف علما و مفسران در مقدار مالی که از زکات به عاملین داده می
 .شودداده می عاملینبه مقدار اجرت عملشان به  وول اول: این مال زکات به عنوان ثمن ق

)فخر رازی، ابوحنیفه و اصحابش است  ،مالک ،شافعی، عبدالله بن عمر ،این قول مجاهد



 (.041/ 1: 4169؛ جصاص، 904/ 4: 4168؛ ابن عربی، 446/ 1: 4169؛ کیاهراسی، 89/ 40: 4146
کنند و برای رساندن مال ملین توان خودشان را صرف مصلحت فقرا میاینکه عا دلیلبه 

اعم از همسر و  -بنابراین باید به حد کفایت خود و بستگانش  کوشند.آنها میزکات به 
 از مال زکات به او بدهند.  -فرزندان و خادمین 

شود ه میقول دوم: دیدگاه اکثرعلمای شیعه این است که مالی که از زکات به عاملین داد
چه  ؛کندبلکه در اینجا حد کفایتی معتبر است و شارع آن را تعیین می ،اجرت عمل نیست

به  ،دهندمانند مالی که به قاضی می ؛اندازه اجرت عمل باشد و یا بیشتر از آن این حد به
و در زمان فعلی معتبر دانستن کفایت بستگان فرد  «انما المصدقات»دلیل اجماع و عموم آیه 

 .(160/ 4: 4169)منتظری، زیرا اسراف محض است  ؛ادمین و...( درست نیست)خ
شود و این قول ابن العربی است وجهی داده می ،المال به عاملین زکاتقول سوم: از بیت

کند این نظر صحیح است و از مالک بن انس برای اثبات مدعای خود روایتی که ادعا می
داللت این روایت  ظاهراً در اینجا  (.904/ 4: 4168عربی،  ؛ ابن418/ 8: 4001)قرطبی، آورد می

به عنوان یکی از مصارف  «انما الصدقات»عاملین زکات در نص آیه  است؛ چونضعیف 
اجرت آنها را  توانمیپس چگونه  .اند و سهمی برای آنها قرار داده شده استزکات ذکر شده

 .دادالمال از بیت

   دادن زکات به عامل هاشمی .دوم

توان به فرد هاشمی داد و در این مسئله دانیم صدقه واجب )زکات( را نمیطور که میهمان
عاملی که  هرگاهاین است که  بین مذاهب اسالمی وجود ندارد. ولی مسئله یهیچ اختالف

قطعًا مستحق سهمی از زکات است هاشمی باشد و از طرف دیگر دادن زکات به فرد هاشمی 
مفسران و فقهای جایز است یا نه، میان عطای زکات به عامل هاشمی ا آیااشکال دارد، 

 نظر وجود دارد:مسلمان اختالف 
دادن مالی از زکات به عامل هاشمی ممنوع  :گویندبرخی مانند ابوحنیفه و شافعی می

 «اّن الصدقة ال تحّل آلل محمد إنما هي أوساخ الناس»گوید: می ؛ چون روایتاست
 ؛ بهباشد که نباید به هاشمیون داده شودو زکات هم از اوساخ الناس می( 191/ 4: تا، بی)مسلم
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؛ طوسی، 149/ 4: 4169؛ منتظری، 404/ 0: 4169)جصاص، جهت تکریم و بزرگداشت آنها 
دانند به ولی برخی دیگر مثل مالک دادن زکات را به عامل هاشمی جایز می (.404/ 1: 4161

اوست و دادن اجرت به چیزی که عمل مباحی را انجام خاطر اینکه این مال اجرت عمل 
: 4001؛ قرطبی، 904/ 4: 4168)ابن عربی، دهد واجب است چه هاشمی و چه غیر هاشمی می

برخی از علمای شیعه از جمله شیخ طوسی و از میان اهل  ،طور که اشاره شدهمان (.418/ 8
که از مال زکات به عامل هاشمی  دارندنظر سنت ابوحنیفه و شافعی در این مسئله اشتراک 

 شود.داده نمی

 مؤلفة قلوبهم ج.

 |کافرانی هستند که اشراف قومشان بودند و رسول خدا ،منظور از تألیف قلوب شدگان
های آنها نسبت به دین اسالم نرم و در جنگ کرد تا دلسهمی از زکات را به آنان پرداخت می

؛ مقدس 400/ 4: 4149؛ سیوری، 449/ 4: 4169 )راوندی،با دشمن به مسلمانان کمک کنند 
بنابراین سهمی از زکات به مؤلفه قلوبهم داده  (.480/ 4: 4161؛ زمخشری، 488 همان:اردبیلی، 

 :4169)کیاهراسی، تعظیم و عزت آفرینی برای اسالم  به جهتشود هر چند که غنی باشند می
 (.040/ 1: 4169؛ جصاص، 446

 سانی هستند؟قلوبهم چه ک ةمؤلف يکم.

قلوبهم فقط مشرکانی هستند  ةمذاهب فقهی مسلمان در این مسئله اختالف دارند که مؤلف
شود از شود تا به اسالم متمایل شوند و یا شامل مسلمانان هم میکه به آنها زکات داده می

فاوت تر شود. دیدگاه شیعه در این زمینه با بقیه مذاهب کاماًل متاین جهت که ایمان آنها قوی
فرماید: در مذهب شیعه تألیف قلوب به طوری که شیخ طوسی در این مورد می ،است

تا ایمان آنها  قرار دادبرای اشراف مسلمانان را سهمی از زکات  نبایدمسلمانان جایی ندارد و 
 (.419/ 4: 4081؛ طوسی، 400/ 1: 4161)طوسی، تر شود قوی

تقدند که مؤلفه قلوبهم به دالیلی شامل شافعی و مالکی مع ،اما بقیه فرق مثل حنفی
، در تفسیر خود استشود. ابن عربی که یکی از مفسران مذهب مالکی مسلمانان هم می



آورده است  |های اشخاصی را در زمان رسول خدا، نام«مؤلفة قلوبهم»برای بیان مصداق 
مسلمانانی  هااز اینتألیف قلوب آنها شود و بعضی  تا موجبدادند که زکات به آنها می

مثل ابوسفیان بن حرب اقرع بن حابس، عباس بن است؛ هستند که ایمانشان ضعیف بوده 
بعد از اینکه  |حال هر کدام را در زمان پیامبر سپسو  (904/ 4: 4168)ابن عربی، مرداس و... 

 دهد.توضیح می را به آنها زکات داده شده و تالیف قلوب شدند
وامی را به واسطه دادن سهمی از زکات به اسالم متمایل قلوب اق |در زمان رسول خدا

 کردند به سه جهت: می
شد تا اذیت آنها نسبت به آنها از اشراف و بزرگان بودند و به آنها زکات داده می .4

 مسلمانان را دفع کنند و نیز به مسلمانان کمک کنند برای جنگ با مشرکان. 
اینکه مانع از اسالم آوردن افرادی از قومشان متمایل کردن قلوب کفار به اسالم و  .4

 نشوند. 
به عهد خود وفادار باشند و به کفرشان باز  تاشد سهمی از زکات به مسلمین داده می .0

 (. 041/ 1: 4169)جصاص، نگردند 
 .(40 /0: 4169)منتظری، مسلمانان و مشرکان  :داندقلوبهم را دو دسته می ةشافعی هم مؤلف

 |گانه در زمان بعد از پيامبردن سهم زکات برای اصناف هشتثابت بو دوم.

 |گانه بعد از حیات رسول خدافقهای شیعه بدون اختالف معتقدند که سهم اصناف هشت
وجود دارند و سهم آنها را به  ^یعنی امامان معصوم |چون جانشینان پیامبر ؛ثابت است

است که  ×، نسبت به زمان غیبت امامدهند . مسئله مورد اختالف در میان شیعهشایستگی می
ن و فقهای شیعه معتقدند که سهم مؤلفة قلوبهم اشود. برخی از مفسردر این نوشتار بررسی می

حاصل  ×این شرایط فقط در صورت ظهور امام ؛ زیراشودو عاملین و سهم جهاد ساقط می
/ 4: 4149؛ سیوری، 419/ 4: 4081؛ طوسی، 489 :4166؛ طوسی، 449/ 4: 4169)راوندی، شود می

؛ شودسهم عاملین در زمان غیبت ساقط نمی :گویندبعضی دیگر از علمای شیعه می (.400
مثاًل جهاد  ؛(144/ 4: 4169)منتظری، باشد دست نائب امام در بعضی شئون باز می زیرا
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 .(04/ 0: همان)اختصاص به زمان امام معصوم ندارد، به خصوص جهاد دفاعی 
اعتقاد ندارند، نسبت به  |به عنوان جانشینان پیامبر ^جهت که به ائمه اهل سنت بدین

. بنا بر دیدگاه شافعی سهم مؤلفة قلوبهم دارنداختالف  |سهم مؤلفة قلوبهم بعد از پیامبر
به شرط اینکه امام عادلی باشد که از مخالفان تألیف قلوب  ،باشدثابت می |بعد از پیامبر

اختصاص دارد و بعد از  |حنیفه و مالک سهم آنها به زمان پیامبرکند. ولی بنا بر مذهب ابو
ن که ضعف مسلمانان و کثرت دشمنان، ولی اآل ؛ به دلیلشودایشان این سهم ساقط می

: 4169)جصاص، سبب حکم از بین رفته است  ؛ زیراروداسالم قوی شده حکم آن از بین می
1 /049). 

ه گرفت که به جز ابوحنیفه و مالک بقیه مذاهب توان نتیجشد می گفتهاز آنچه تاکنون 
/ 4: 4144)مغنیه، دانند، با شرایطی خاص ثابت می |اسالمی سهم مؤلفة قلوبهم را بعد از پیامبر

ب یو ایشان ناهستیم  ×از آنجا که ما ملتزم به والیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم(. 486
سالمی با تمام لوازم و احکام آن توسط و از طرف دیگر حکومت ا است ×عام امام معصوم

عام امام است.  نایبچون او  ؛باشدبنابراین سهم عاملین ثابت می .ایشان باید اداره شود
برای  نیزچون در زمان غیبت امام  ؛در زمان غیبت ثابت است نیزهمچنین سهم مؤلفة قلوبهم 

تواند از نیاز داریم و این کار میانتشار اسالم در مناطق دیگر به تألیف قلوب کفار و مخالفان 
 جانب فقیه جامع الشرایطی باشد که متصدی اداره حکومت اسالمی است. 

از طرفی ساقط شدن سهم این اصناف در زمان غیبت و اختصاص آن به زمان ظهور 
 یوجهی و دلیلی ندارد و از طرف دیگر عموم ادله و اطالق آنها و نیز اطالق آیه شریفه و بقا

تواند دلیلی بر ثابت ماندن سهم این اصناف باشد اسالمی و مصلحت آن میحکومت 
 .(04/ 0: 4169)منتظری، 

   الرقاب د.

هایی که با دادن بهای خود به مالک، به باشد یعنی بردهمنظور از رقاب عبد مکاتب می
به  اینکه رقاب مستحق زکات هستند و با دادن زکاتمورد کنند. در تدریج خود را آزاد می

 توان او را آزاد کرد، اختالفی نیست.صاحبش می



 شرطيت مکاتب بودن برای رقاب يکم.

نسبت به رقاب دو دیدگاه وجود  :توان گفتمختلف می مذاهببا دقت در تفاسیر فقهی 
 دارد: 

باشد. بنا بر اول اینکه مکاتب بودن برده، در به مصرف رساندن زکات در حق او شرط می
اب ابوحنیفه و شافعی معتقدند که آزاد کردن برده غیر مکاتب از مال این دیدگاه، اصح

؛ 040/ 1: 4169)جصاص، کند و منظور از رقاب در آیه برده مکاتب است زکات، کفایت نمی
  .(444/ 1: 4169کیاهراسی، 

ای که نزد مالکش در سختی و یعنی هر برده باید در سختی و فشار باشد؛برده  اینکهدوم 
)طوسی،  انددیدگاه را پذیرفتهتوان با مال زکات آزادش کرد. علمای شیعه این می شدت باشد

مالک و  ،حسن ،ابن عباس (.141/ 9: 4141، طباطبایی، 401/ 4: 4149؛ سیوری، 094/ 4: 4161
 احمد هم همین دیدگاه را دارند.

ه مطلق و چون رقاب در آی ؛البته ظاهر آیه هم با شرطیت مکاتب بودن برده مخالف است
و اگر خداوند عبد ( 01/ 0: 4169؛ منتظری، 488 همان:)مقدس اردبیلی، بدون شرط آمده است 

را آورده  هپس وقتی همان رقب .کردحتمًا او را با اسم خاصش ذکر می ،کردمکاتب را اراده می
کند بر اینکه آزاد کردن برده به طور مطلق و غیر مکاتب هم برای مصرف زکات داللت می
تر اینکه به نظر مالک برده مکاتب در زمره غارمین و بدهکاران به کند. دقیقکفایت می
بدهکار است و مکاتب در زمره  ،چون او طبق قراردادی که با مالکش داشته ؛آیدحساب می

؛ 901/ 4: 4168)ابن عربی، برده کامل است  ،چون منظور از رقاب ؛گیردرقاب در آیه قرار نمی
 (.484/ 8 :4001قرطبی، 

آزاد کردن بردگان در دین ما آنقدر با اهمیت است که طبق فتوای علمای شیعه اگر زکات 
چه در سختی  ؛باشد، مال زکات را باید در راه آزادی برده مؤمن مصرف کردنمستحقی دارای 

؛ سیوری، 499/ 4: 4000)قمی، باشد و چه نباشد، به دلیل روایتی که در تفسیر قمی آمده است 
 (.488 :4166؛ طوسی، 401/ 4: 4149
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 چه کسی بايد برده را آزاد کند دوم.

برده با مصرف مال زکات خریداری شد، شایسته  وقتیشیعه و شافعی معتقدند که  بارهدر این 
و صاحب  (488 همان:)مقدس اردبیلی، او را آزاد کند  ،است که امام یا مالک او و یا وکیل مالک

جایز  :گویداما مالک می (.444/ 1: 4169)کیاهراسی، برده او را آزاد کند تواند با خرید زکات نمی
است که صاحب زکات، برده را بخرد و خودش هم او را آزاد کند. نظر ابن عباس و حسن و 

نکته دیگر اینکه مال زکات را نباید به خود برده  (.484/ 8: 4001)قرطبی، احمد هم همین است 
بلکه مال  ،ایمچون در این صورت در ملک مولی تصرف کرده کرد؛ و نباید به او تملیک داد

و این مطلب باشد آزاد کردن برده  برایکمکی  تازکات را باید در راه آزاد کردن برده مصرف کرد 
چون زکات باید در  ؛«للرقاب و»و نفرموده  «في الرقاب و»موافق قول خداوند است که فرموده 

 (.041/ 1: 4169)جصاص، به تملیک ایشان در بیاید حق آنها مصرف شود نه اینکه 

 غارمون .هـ

و مدیون هستند و این قرض را در راه حالل و غیر معصیت  مقروضکسانی که  غارمون، یعنی
: 4149)سیوری، مثل زندگی و نفقه زن و فرزندان خرج کرده و فعاًل از پرداخت دیونشان عاجزند 

دهد که مباح بودن البته ظاهر آیه نشان می .(441/ 4: 4169، ؛ راوندی481 :4166؛ طوسی، 401/ 4
کاری که قرض را در راه آن مصرف کرده، شرط نیست ولی آیه به واسطه روایات مقید شده 
است به اینکه قرض را در راه حالل و غیر معصیت مصرف کرده باشد و در این مورد اجماع 

 ، مشمول آیهدین اگر به سبب معصیت حاصل شودبنابراین  (.488 همان:)مقدس اردبیلی، داریم 
م چون مقصود از صرف مال زکات برای مدیون، کمک کردن به مدیون است و مسلّ  ؛شودنمی

اما اگر دین به  (.81/ 40: 4146)فخر رازی، است که کار معصیت شایسته کمک کردن نیست 
به سبب مخارج آن دین . 4سبب کار غیر معصیت و حالل حاصل شود، دو حالت دارد: 

ذات بین و اصالح امور  اصالحآن دین به سبب  .4؛ زندگی و نفقه خانواده حاصل شده است
 شود.در هر دو حالت زکات برای او صرف می .دیگران حاصل شده است



 شرطيت فقر در سهم مديون   يکم.

 ،کنداگر اموال مدیون برای ادای دین او کفایت نمی :گوینداکثر فقهای مذاهب مختلف می
 (.094/ 4: 4161؛ طوسی، 401/ 4: 4149)سیوری، باشد مستحق زکات می و فقیر است

دلیل دیدگاه  .(048/ 1: 4169)جصاص،  اندپذیرفتهین نظر را نیز هممالک و احمد  ،ابوحنیفه
شیعه اجماع علما است و نیز اینکه برای دادن زکات به بدهکار فقیر دلیل داریم که همان 

 .(094/ 4: 4161)طوسی، لی برای دادن زکات به غنی هیچ دلیلی نداریم اجماع است، و
ایجاد صلح و آشتی بوده دلیل استثنا وجود دارد که اگر دین بدهکار به این البته در اینجا 

است در اینکه در مستحق زکات بودن او، فقیر بودنش شرط است یا نه، در میان فرق 
عه و شافعی و احمد و مالک در این صورت فرد اختالف وجود دارد. به نظر شیاسالمی 

؛ کیاهراسی، 401/ 4: 4149)سیوری، مدیون چه فقیر باشد و چه غنی مستحق زکات است 
ولی ابوحنیفه معتقد است که حتی اگر مدیون دینش  (.481/ 8: 4001؛ قرطبی، 440/ 1: 4169

فقیر باشد  آنکهمگر  ،شودمصلحت ذات بین و ایجاد صلح بوده به او زکات داده نمی دلیلبه 
 .(048/ 1: 4169)جصاص، 

 فی سبيل اهلل و.

 منظور از فی سبيل اهلل  يکم.

 «انما الصدقات»اینکه منظور از فی سبیل الله در آیه  موردبا بررسی تفاسیر فرق مختلف در 
في سبیل » ،دیدگاه اول که نظر اکثر علمای شیعه است :شودچیست، به سه دیدگاه اشاره می

ساختن  ،حج ،مانند جهاد در پی داشته باشد؛هر راهی است که مصالح مسلمین را  «للها
 همان:؛ مقدس اردبیلی، 401/ 4: 4149)سیوری، مسجد و پل و تعمیر معابر و ساخت مدارس 

، این دیدگاه دوم که شافعی، مالک و ابوحنیفه به آن معتقدند .(441/ 4: 4169؛ راوندی، 488
 مخصوص جهاد است.  «سبیل الله»که  است

 برایحج است و زکات  «سبیل الله»دیدگاه احمد بن حنبل این است که منظور از 
سبیل » :در حالی که باید گفت (،469 /0: 4169)منتظری، شود داده میصرف مخارج حج 
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منظور باشد و سبیل الله می مصادیقباشد بلکه حج یکی از منحصر در حج نمی «الله
. به کردزکات را در حج صرف  توانمیاین است که  انداشاره به حج کردهبرخی روایات که 

 (مطلق آمده)به جهاد موافق ظاهر آیه  «فی سبیل الله»آید که منحصر کردن نظر می
 ؛شودباشد و از طرف دیگر جهاد در آیات قرآن از دو لفظ مجاهده و مقاتله فهمیده مینمی

 .(91: )مائده «یجاهدون فی سبیل الله»و  (496: )بقره« قاتلوا فی سبیل الله و»مثل آیات 
که در  شودمیهر راهی شامل و  بودهعام  «سبیل الله»پس نظر صحیح این است که 

سبیل الله را  ،و اینکه اغلب گرددجهت مصالح مسلمین باشد و به ثواب و قرب الهی منتهی 
نه اینکه اختصاص به این  ،تغلبه و وضوح این معناس دلیلگیرند، به به معنای جهاد می

داللت دارد بر اینکه منظور از سبیل الله هر راه خیر  ×معنا داشته باشد. روایتی از امام صادق
 «من سبیل الخیرك غیر ذل في سبیل الله في الجهاد والحج و» :باشدگونه میو مصلحت

  .(404/ 4: 4089)مغربی، 

 شرطيت فقر در سهم مجاهد دوم.

به اهب مختلف از جمله شیعه معتقدند که به فرد جهادگر سهمی از زکات اکثر علمای مذ
/ 4: 4161)طوسی،  نیستچه فقیر باشد و چه غنی و فقر او شرط  ،شودداده میقدر کفایت 

به نظر شافعی و مالک به فرد مجاهد حتی اگر غنی باشد  .(448/ 0: 4169؛ منتظری، 098
: 4169)کیاهراسی، این تفسیر موافق ظاهر آیه است  .قوت قلب او باشد تاشود زکات داده می

گیرد زکات تعلق میزمانی اما به نظر ابوحنیفه، به فرد مجاهد  .(489/ 8: 4001؛ قرطبی،440/ 1
)جصاص، فلسفه زکات این است که از غنی گرفته و به فقیر داده شود  زیرا ؛که فقیر باشد

مطلق آمده  به صورت« فی سبیل الله» نیست؛ چوناما این نظر درست  .(049/ 1: 4169
 کند که فقیر باشد یا غنی. فرقی نمی است و ظاهراً 

 ابن سبيل   ز.

اند و زاد و توشه باشند و بنا به علتی در راه ماندهمنظور از ابن السبیل کسانی هستند که در سفر می
مشترکند که به ابن  برای رسیدن به وطن و یا مقصد خود ندارند. همه فرق اسالمی در این مطلب



؛ مقدس 481 /8: 4001)قرطبی، شود حتی اگر در شهر خودش غنی باشد سبیل زکات داده می
: و در روایت آمده است (441/ 4: 4169؛ راوندی، 408/ 4: 4149؛ سیوری، 488همان: اردبیلی، 

ل و فی سبیل ابن السبی :گویدشافعی می «.التحل الصدقه لغنی اال فی سبیل الله و ابن السبیل»
  .(440/ 1: 4169)کیاهراسی، گیرد الله حتی اگر غنی باشند باز هم زکات به آنها تعلق می

ابن سبیل حتی اگر در شهر خودش مالی داشته باشد، مستحق زکات است از این  ،بله
این جهت است که یکی  بهگانه در آیه اصناف هشت ذکرجهت که در سفر فقیر شده است. 

اشاره  نیز طور که قبالً باشند، ابن سبیل هم در راه فقیر شده است. همانمی از اسباب فقر
این است که آزار و اذیت آنها  دلیلشود به قلوبهم سهمی از زکات داده می ةاگر به مؤلف ،شد

عملی است که انجام  آنشود عوض دفع شود و آنچه به عاملین زکات داده می انسبت به فقر
شود و زکات به آنها داده بنابراین صدقه فقط برای فقرا صرف می .کات باشداند نه اینکه زداده
 .(406/ 1: 4169)جصاص، شود مگر در صورت فقر نمی

 فريضه بودن زکات .5

فهماند می. با این بیان «فریضة من الله»فرماید خداوند می «انما الصدقات»در انتهای آیه 
. به (494/ 8: 4001؛ قرطبی، 09/ 9: 4014برسی، )طزکات دستور واجبی از طرف خدا است  که

کیدکننده «فریضة» :عبارت دیگر ای برای قول خدا )انما الصدقات( است که به مصدر تأ
/ 4: 4149؛ سیوری، 480/ 4: 4161؛ زمخشری، 01/ 4: 4144)طبرسی، معنای وجوب زکات است 

 .(099 :4091؛ استرآبادی، 409
در  «فریضة من الله»کند در اول آیه و عبارت افاده حصر میوجود اّنما که  :به بیان کامل

کیدی برای وجوب زکات و وجوب مصرف آن بین اصناف هشت ،آخر آیه گانه است. تأ
کیدات این است که خارج کردن مصرف زکات از این هشت صنف حرام  مقصود از این تأ

 (. 89/ 40: 4146)فخر رازی، باشد می

 نتيجه 

صدقه واجب  ،«الصدقات»تسنن در تفسیر آیه معتقدند که منظور از هم شیعه و هم اهل 
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شود. علمای شیعه و نیز حنفی و مالکی باشد و صدقه مستحبی را شامل نمییعنی زکات می
یعنی اگر زکات را به یکی از  است؛برای بیان مصرف  ،که بر سر فقرا آمده یالم :معتقدند

باشد و ر این نظر است که الم برای تفکیک میولی شافعی ب ،کنداصناف بدهیم کفایت می
 زکات را باید به همه اصناف بدهیم تا مجزی باشد.

از  ؛وجود دارداسالمی اختالفات و مشترکاتی در میان فرق  ،نسبت به مصارف زکات
ولی  ،تر استجمله اینکه شافعی و نیز شیخ طوسی معتقدند که فقیر از مسکین بدحال

تر است. ین از فقیر سختکمفسران شیعه بر این نظرند که حال مسحنفی و حنبلی و اکثر 
اختالفی که در سهم عاملین زکات در میان فرق مختلف وجود دارد این است که ابوحنیفه و 

به مقدار باید شود ثمن است و مالی که از زکات به عامل داده می :گویندشافعی و مالک می
د است که آن مال اجرت عمل نیست بلکه یک ولی شیعه معتق ،اجرت عمل وی داده شود

قلوبهم و رقاب و فی  ةحد کفایتی است. اهل سنت به جز شافعی معتقد است که سهم مؤلف
شود، ولی امامیه این سهام را در زمان امام معصوم ثابت ساقط می |سبیل الله بعد از پیامبر

مصدر  امامیهران عامه و در آخر آیه به اعتقاد مفس «فریضه من الله»دانند. عبارت می
کید  برای وجوب زکات است. یتأ
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