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Abstract
The supreme philosophy of Zakat and its other branches (charity, almsgiving, etc.) is stated in the Holy Qur’an that it is the
growth and purity of society from the fact that some people
monopolize wealth and keep it among themselves, as a result
of which In particular, they are getting richer day by day and
most of the society is getting poorer day by day, after a while,
social anomalies such as murder and hatred towards the capitalists, theft, etc. appear in the society. The present study, with
a brief and comparative look between Shiite and Sunni commentators, deals with the issue of Zakat and points out some
differences and commonalities of commentators in this regard.
In general, the commentators of Islamic sects have mentioned
four meanings of “growth and development, purity and purity,
obligatory zakat and charity” for zakat and its derivatives. The
commentators also disagree about verse 60 of Surah Tawbah,
this verse is known as the verse of Zakat and in this verse it
has stated the uses of Zakat. In this research, after presenting
the views of Shiite and Sunni commentators, their differences
are also addressed.
Keywords: Zakat, charity, sects, interpretation, Surah Tawbah.

1. Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Holy Quranic Sciences and Education, Tehran, Iran. farahani314@gmail.com
2. M.Sc. in Quranic Sciences, University of Holy Quran Sciences and Education, Qom, Iran.
NIMAAHMADI7596@GMAIL.COM

سال پنجم
شمارة اول
9 :پیاپی
بهار و تابستان
1399

28

واکاوی تطبیقی مفهوم زکات در تفاسیر فریقین
با تکیه بر آیهی  60سوره توبه
(تاریخ دریافت - 1399/11/29 :تاریخ پذیرش)1400/06/23 :
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چکیده
فلســفه عالی زکات و سایر شــقوق آن از جمله :صدقه ،انفاق و ...توسط قرآن
کریم بیان شــده است .قرآن زکات را ،مایهی رشــد و پاکی جامعه میداند.
این مهم در صورتی اســت که مبادا عدهای مال را ،در انحصار خود درآورده و
پیوسته در میان خود نگه دارند و نتیجه آن ثروتمندی روز افزون قشری خاص
و افزایش فقر در اکثریت جامعه باشــد .در نتیجه ،پس از مدتی ناهنجاریهای
اجتماعی از جمله :قتل و کینه نســبت به ســرمایه داران ،دزدی و ...در جامعه
پدیدار شود .نوشــتار حاضر با روش توصیفی-تطبیقی ،با نگاهی اجمالی بین
مفسران فریقین به مسئله زکات پرداخته است و به برخی افتراقات و اشتراکات
آنها در این زمینه اشــاره مینماید .به طور کلی مفسران فرق اسالمی از چهار
معنای رشــد و نمو ،طهارت و پاکی ،زکات واجب شرعی و انفاق و صدقه؛ در
تفســیر خود برای زکات و مشــتقات آن نام میبرند .همچنین این مقاله ،به
اختالفنظرهایی که مفسران در رابطه با آیه  60سوره توبه ،دربارهی مصادیق
فقیر و مسکین ،سهم عاملین و مولفهی قلوب و مصادیق فی سبیل اهلل دارند،
پرداخته است.
کلید واژهها :زکات ،انفاق ،فریقین ،تفسیر ،سوره توبه.
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مقدمه
هر دین و مکتبی برای اداره جامعه و حفظ آن ،به پشتوانهای مالی نیاز دارد .دین اسالم
موارد مختلفی را برای تأمین این بودجه در نظر گرفته که مهمترین آنها زکات میباشد.
زکات به عنــوان بزرگترین مالیات و درمان نابســامانیهای جامعه و مهمترین برنامه
اقتصادی اسالم شناخته میشود .این واژه به همراه مشتقاتش (زکی ،أزکی ،یتزکی و)...
 59مرتبه در  29سوره و  56آیه به کار رفته ،که  27مورد آن در کنار نماز آمده است.
با نگاهی اجمالی به آیاتی که مربوط به زکات (بدون مشتقاتش) میباشد ،در مییابیم که:
 -1دستهای از آیات ،نشــان از تشریع اصل این فریضه عبادی -اقتصادی داشته و در
بیان مصارف و موارد آن مسکوت مانده است( .توبه)103/
 -2برخــی از آیات به دادن زکات امر نمودهاند و آن را معاملهای نیکو با خداوند قلمداد
میکند( .مزمل)20/
 -3آیاتی هســتند که ،زکات را در کنار نماز قرار دادهاند و پرداخت آن را ،همانند اقامه
نماز واجب میدانند و از شــعائر دین و نشانههای ایمان به روز جزا ،به حساب آوردهاند.
(بقره110/و177و277؛ نور)56/
 -4آیــهای که به اتفاق علماء ،مصــارف زکات را بیان میکند و از واژه صدقه به جای
زکات استفاده کرده است( .توبه)60/
نوشــتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال اســت که :تمایزها و تشابهات آیه  60سوره
توبه (آیه زکات) نزد فریقین ،چه میباشد؟ و چه کاربردهایی از زکات در تفسیر فریقین
آمده است؟
در زمینه پیشــینه موضوع ،تاکنون اثری مشــابه یافت نشــد و از این نظر کاری جدید
محسوب میشود.
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 -1معنای لغوی و اصطالحی زکات
زکات از ماده «ز-ک-ی» گرفته شــده که این سه حرف در کنار هم داللت بر رشد و
نمو صالح و پاکی دارد( .ر.ک :ابن منظور 358/14 :1414 ،؛ ابن فارس)17/2 :1399 ،
راغب میگوید« :اصل زکات رشــد و نموی است که ،از برکت الهی حاصل میشود و
بــه هر دو امور دنیوی و اخروی ارتبــاط دارد( ».راغب اصفهانی )380 :1412 ،و خلیل
بــن احمد در رابطه با معنای لغوی زکات بیان میکند که« :زکات مال ،به معنای پاک
کردن آن است و جمله (زکا الزرع یزکو زکاء) به معنای رشد کردن کشتزار و محصوالت
است( .فراهیدی ،بیتا)394/5 :
به طور کلی میتوان گفت :زکات به دو معنای  -1رشد و زیاد شدن  -2طهارت و پاکی
میآید که به عنوان معنای اصلی در نظر گرفته میشــود .ولی معانی دیگری از جمله
تقدس ،تبرئه ،تصدیق ،حرمت ،خیرات نیز به آن نســبت داده میشــود که در حقیقت

 -2کاربردهای واژه زکات و مشتقاتش در تفسیر فریقین
در این بخش سعی بر این است که ابتدا نظرات برخی از مفسرین فریقین( شیعه و سنی)
در رابطه با کاربرد مشــتقات از ریشــهی (زکی) در آیات بیان گردد و سپس اگر نیاز به
جمعبندی بود در قالب نکته ارائه شود.
 -1-2رشد و نمو

با بررسی تفاسیر ،یکی از معانی مذکور از سوی مفسران برای ریشه (زکی -باب افعال)،
معنای رشــد و نمو است .از جمله ذیل آیهی  232ســوره بقره که میفرمایدَ « :ذل ُِكمْ
َأزْ َكى لَ ُكمْ و ََأ ْطهَرُ و ّ
ُون» ( بقره)232/؛ اين (دستور) ،براى رشد
َالل يَعْ َلمُ و ََأنتُمْ َال تَعْ َلم َ
(خانوادههاى) شــما مؤثرتر ،و براى شستن آلودگيها مفيدتر است و خدا مىداند و شما
نمىدانيد.
نظرات مفســران دراینباره چنین اســتَ « :ذل ُِكمْ َأزْ َكى لَ ُكمْ» یعنی بهتر و برتر است.
(ثعلبیَ « )180/2 :1422 ،ذل ُِكمْ َأزْ َكى لَ ُكمْ» دارای برکتی عظیم و نفع و سود بیشتری
است( .کاشانی369/1 :1423 ،؛ شوکانی)280/1 :1414 ،
نکته :1برخی از مفســرین (ازجمله مفسرینی که اقوال آنها گذشت) به صورت مستقیم
از واژهی «أنمی و نماء» برای تفســیر أزکی استعمال نمودهاند .برخی نیز اشاره کردهاند
که «أزکی» اشاره به خیر ،أعظم برکت ،نفع بیشتر و استحقاق دریافت بیشتر را دارد .در
همه این معانی ،نوعی از رشد و نمو صالح ،نهفته است و میتوان گفت :موارد یاد شده
مصادیقی از رشد و زیادت میباشند.
همچنیــن در آیهای دیگر میفرماید« :خ ُْذ مِنْ َأمْوَالِ ِهمْ صَدَقَةً ت َُطهِّرُهُمْ وَتُزَ ِّكي ِهم بِهَا
التَكَ س ََــكنٌ لَّهُمْ و ّ
وَص َِّل عَ َليْ ِهمْ ِإ َّن صَ َ
َالل سَــمِيعٌ عَلِيمٌ» (توبه)103/؛ از اموال آنها
صدقهاى (بعنوان زكات) بگير ،تا بوســيله آن ،آنها را پاك سازى و پرورش دهى! و (به
هنگام گرفتن زكات )،به آنها دعا كن كه دعاى تو ،مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا
و داناست.
التزکیــة :مبالغه در تطهیر و زیادت در آن اســت .یا به معنی رشــد و برکت در مال
میباشــد( .زمخشری 307/2 :1407،؛ فیض کاشــانی 371/2 :1415 ،؛ شبر:1412 ،
)114/3
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همگی در معنای اصلی داخل میشوند.
زمانی که سخن از معنای اصطالحی زکات به میان میآید ،آنچه متداول است ،مقصود
تعریف فقهی این واژه به عنوان رکنی از شــریعت اسالم مد نظر میباشد که ،فقهاء در
این زمینه تعاریفی نزدیک به هم داشــته و میتوان گفت که ،تعریفهای ارائه شده در
ســه چیز مشترک میباشند؛  -1اندازه معین  -2اصناف مشخص از مال  -3گروههای
مخصوص( .ر.ک :ابن عربی957/2 :1408 ،؛ آشتیانی ،بیتا)20 :
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تزکیهم هبا :یعنی بدین وســیله ،آنها را از درجــه نفاق به منزلت مخلصین باال ببری.
همچنین گفته شده است :باعث رشد و نمو در اموال آنها شود( .بغوی)384/2 :1420 ،
نکتــه :2به طور کلی میتوان گفت :زکات زمانی که قرین و همنشــین طهارت قرار
گیرد ،به معنا و مفهوم رشد ،نمو و زیادت یا مصادیق آنها میآید.
 -2-2پاکی
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از کاربردهای این معنی میتوان به آیات زیر اشاره نمود:
ان تَق ًِّيا» (مریم)13/؛ و رحمت و محبّتى از ناحيه خود به
«وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَ َكا ًة وَ َك َ
او بخشيديم و پاكى (دل و جان)! و او پرهيزگار بود.
مفسران ذیل آیه بیان کردهاند :زکاﺓ یعنی؛ طهارت و صالح ،پس قصد انجام گناه نکرد.
پاکــی از پلیدی ،گناه و معصیت( ...حوی )3255/6 :1424 ،به او (یحیی) زکات یعنی؛
پاکــی از چرکی گناهان و معاصی به وســیله طاعت ،عطا کردیم( .شــنقیطی:1421 ،
)175/4
از قتــاده و ضحاک و ابن جریج نقل میکنند کــه :زکاﺓ یعنی عمل صالح پاک کننده.
(طبرسی)782/6 :1412 ،
زکاﺓ ،یعنی او را فردی صالح قرار داد و از گناهان پاک نمود( .بلخی)622/2 :1423 ،
«فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْــرًا مِّنْهُ زَ َكا ًة و ََأ ْقرَبَ رُحْمًا» (کهف)81 /؛ از اين رو،
خواستيم كه پروردگارشان به جاى او ،فرزندى پاكتر و بامحبتتر به آن دو بدهد.
زکاﺓ ،با توجه و به اعتبار ســخن موســی (ع) در آیات پیشین که فرمودَ :
«أ َقتَ ْلتَ نَفْسًا
زَكِيَّةً » به معنای طهارت و پاکی اســت( .ابن عاشــور )118/15 :1420 ،زکات در این
جا ،به معنای طهارت و پاکی از گناهان و هر آنچه از آرامش و فضائل اخالقی اســت،
میباشــد( .أبوحیان« )215/7 :1420 ،خَيْرًا مِّنْهُ زَ َكاةً» به معنای؛ صالح و طهارت و
پاکیزگی است( .رازی )20/13 :1408 ،زکات ،به معنای پاک از گناهان و رذائل اخالقی
است( .قمی مشهدی)128/8 :1368،
«هُــوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْمِّيِّنيَ رَسُــولً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِــهِ وَيُزَ ِّكي ِهمْ وَيُعَ ِّلمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْح ِْكمَةَ وَ ِإن َكانُوا مِن َقب ُْل لَفِي ض ََل ٍل مُّ ِب ٍ
ني» (جمعه)2/؛ و كســى اســت
كه در ميان جمعيت درس نخوانده رســولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها
مىخوانــد و آنها را تزكيه مىكند و به آنان كتــاب (قرآن) و حكمت مىآموزد هر چند
پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
يُزَ ِّكي ِهمْ :آنها را از شــرک و بت پرســتی پاک میگرداند و خیر و خوبی را در میانشان
میپروراند( .ابن عطیة)306/5 :1422،
يُزَ ِّكي ِهمْ :پلیدیهای موجود در عقیده و اخالص را از ایشان میزداید و پاک میگرداند.
(فیض کاشانی)172/5 :1415 ،

 -3-2به معنای زکات واجب
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عمده آیاتی که واژه زکات در آن بیان شــده ،دارای کاربرد و مفهوم زکات واجب است
که در بســیاری مواقع ،خداوند آن را در کنار اقامه نماز آورده است و دستور به پرداخت
زکات میدهد:
للّ
َ
«و ََأقِيمُــو ْا الصَّ َ
ال َة وَآتُو ْا الزَّ َكا َة وَمَا تُ َقدِّمُو ْا ألن ُفسِ ُــكم مِّنْ خَي ٍْر ت َِجدُوهُ عِندَ ا ِإ َّن
ون بَصِريٌ» (بقره»110/؛ و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد؛ و هر كار
اللّ بِمَــا تَعْمَ ُل َ
خيرى را براى خود از پيش مىفرستيد ،آن را نزد خدا در سراى ديگر خواهيد يافت؛ زيرا
خداوند به اعمال شما بيناست.
خداوند در این آیه به محافظت از دو ستون و رکن اسالم دستور میدهد:
الف -عبادتی بدنی که رابطه بین بنده با خالقش را محکم میکند ،که همان نماز باشد.
ب -عبادت مالی که بین قلوب نیازمندان و ثروتمندان الفت و دوســتی برقرار میکند،
که همان زکات است( .طنطاوی)246/1 :1997 ،
الةَ وَآتَى الزَّ َكا َة وَلَمْ
«إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَــاجِدَ اللّ مَنْ آمَنَ بِاللّ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَقَامَ الصَّ َ
يَخْشَ ِإ َّال اللّ َفعَسَــى ُأوْلَئِكَ َأن ي َُكونُو ْا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» (توبه)18/؛ مساجد خدا راتنها
كسى آباد مىكند كه به خدا و روز بازپسين ،ايمان آورده ،و نماز را برپا دارد ،و زكات را
بپردازد ،و جز از خدا نترسد؛ اميد مىرود آنها از هدايتيافتگان باشند.
پرداخت زکات واجب است و بناء مسجد جزء نوافل میباشد .شخص مسلمان ،تا زمانی
که از ادای واجب فارغ نشده به نوافل مشغول نمیشود .مقصود زکات واجبی است که
از ارکان شــریعت اسالم به حساب میآید و خداوند در این آیه ،آن را از شرایط کسانی
که مساجد را آباد میکنند نیز بر میشمارد( .رازی)11/16 :1408 ،
از میان ارکان اســام ،تنها نماز و زکات را ذکر کرده زیرا این دو رکنی هستند که ،در
هیچ حالتی نمیتوان از آنها بی نیاز شد( .طباطبایی)202/9 :1390 ،
«وَآتَى الزَّ َكاةَ» :یعنی زکات مالش را پرداخت میکند( .بلخی)163/2 :1423 ،
«الَّذِيــنَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الَْرْضِ أَقَامُوا الصَّلَةَ وَآتَوُا الــزَّ َكا َة و ََأمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
َل عَاقِبَةُ ْ ُ
ُنك ِر و ِ َّ ِ
وَنَ َهوْا ع َِن الْم َ
المُو ِر» (حج)41/؛ همان كسانى كه هرگاه در زمين به
آنها قدرت ببخشــيم ،نماز را برپا مىدارنــد و زكات مىدهند و امر به معروف و نهى از
منكر مىكنند و پايان همه كارها از آنِ خداست!
«وَآ َتوُا الزَّ َكاةَ» :زکات اموالشــان ،به همــان اندازه ای که خداوند در آن مقدر نموده،
میپردازند( .طبری)126/17 :1412 ،
آنچه خداوند از زکات بر آنها فرض نموده است ،ادا میکنند( .طبرسی)140/7 :1372 ،
آیات دیگری در این زمینه وجود دارد که به دلیل کثرت ،تنها به اســم ســوره و شماره
آیه برخی از آنها اشاره میشود( .بقره 177 :و 277؛ نساء77 :؛ توبه 5 :و  11و 71؛ حج:
78؛ نور 37 :و )56
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 -4-2انفاق و صدقه

مفهوم انفاق و صدقه را میتوان در آیات مکی ،به ویژه آیات نازل شده در ابتدای بعثت
جستجو کرد .از جمله این آیات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
«و ََأوْصَانِي بِالص ََّلةِ وَالزَّ َكاةِ مَا دُمْتُ ح ًَّيا» (مریم)31/؛ و تا زمانى كه زندهام ،مرا به
نماز و زكات توصيه كرده است.
َ
ان ي َْأمُرُ أهْ َلهُ
این عبارت از زبان عیسی (ع) نقل شده است .آیهی بعد چنین است« :وَ َك َ
ان عِندَ رَبِّهِ مَرْض ًِّيا» (مریم)55/؛ او همواره خانوادهاش را به نماز
بِالص ََّلةِ وَالزَّ َكاةِ وَ َك َ
و زكات فرمان مىداد؛ و پيوسته مورد رضايت پروردگارش بود.
که درباره اسماعیل (ع) میباشد .صاحب المیزان ،در رابطه با دو آیهی پیشین و آیه 73
ســورهی انبیاء میگوید« :معین نمودن لفظ زکات در معنای مصطلح آن ،تنها در عرف
شریعت اســام بعد از نزول قرآن به وسیله واجب شدن و تشریع در دین ،محقق شد.
اما آنچه معنای لغوی به آن میبخشد ،عام تر از زکات مصطلح در عرف شارع است که
(در آیاتی که گذشت) به معنای «انفاق لوجه اهلل» است ،زیرا آنچه معلوم به نظر میآید
این است که زکات مالی ،به معنای اصطالحی اسالم ،در شریعت پیامبران گذشته نبوده
است( .طباطبایی)10/6 :1390 ،
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 -3بررسی تفسیر آیه  60سوره توبه نزد فریقین
در بخش قبل ،بســامد معنایی ریشــه (زکی) در قرآن مورد بررسی قرار گرفت و معانی
نمو ،پاکی و انفاق برداشت شد .در این بخش ،با توجه به معانی مذکور ،به بررسی تفسیر
زکات در آیهی  60ســورهی توبه که به آیهی زکات معروف اســت ،پرداخته شده و به
مقایســه نظرات مفسران فریقین ذیل آیهی شریفه در خصوص معنای زکات که با لفظ
صدقات در آیه آمده اســت ،میپردازد .خداودن در آیهی  60ســورهی توبه میفرماید:
ني وَالْعَامِلِنيَ عَ َليْهَا وَالْمُؤَلَّ َفةِ ُق ُلوبُهُمْ وَفِي الرِّق ِ
« ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِ ْل ُف َقرَاء وَالْمَسَاكِ ِ
َاب
يل ف َِريضَةً مِّنَ اللّ و ّ
وَالْغ ِ
يل اللّ وَاب ِْن السَّ ِب ِ
َارمِنيَ وَفِي سَــ ِب ِ
َالل عَلِيمٌ حَكِيمٌ»؛ زكاتها
مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مىكشند
و كسانى كه براى جلب محبّتشان اقدام مىشود ،و براى (آزادى) بردگان ،و (اداى دين)
بدهــكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندگان در راه اين ،يك فريضه (مهم) الهى
است و خداوند دانا و حكيم است.
این آیه ،یکی از آیات کلیدی و مهم در رابطه با موضوع زکات اســت که خداوند در آن
از مصارف زکات سخن گفته است .در ادامه به برخی افتراقات و اشتراکات نزد فریقین
در تفسیر این آیه به صورت مختصر پرداخته میشود.
 -1-3مراد از الصدقات :زکات واجب یا مستحب

در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:

 -2-3مراد از فقیر و مسکین در آیه  60سوره توبه

فقری ،به گروهی گفته میشــود که نیازمند بوده و از طرفی ،دارایی و کسب و کاری که
نیاز آنها را برطرف نماید ،نیز در اختیار ندارند( .زحیلی )877/1 :1422 ،صاحب المیزان
میگوید« :فقیر به کســی میگویند که موصوف به عدم وجــود مال نزد او برای رفع
نیازهای زندگی باشــد ،در مقابل شــخص غنی که به فراخ دستی و بی نیازی مشهور
است( ».طباطبایی)310/9 :1390 ،
مسکنی ،کسانی که دارایی و مال آنها کمتر از نیازهای روزانه و ضروری که برای خود
و خانواده خرج میکنند ،میباشــد( .زحیلی )877/1 :1422 ،و گفته شده است :مسکین
به کســی میگویند که ،زمین گیر بوده و توانایی کار کــردن ندارد و از دیگران جهت
رفع نیازهای خویش کمک میگیرد( .راوندی 374/2 :1405 ،؛ قمی)298/1 :1363 ،

 یهیآ رب هیکت اب نیقیرف ریسافت رد تاکز موهفم یقیبطت یواکاواویبطت یواکاو

« -1الصدقات» همان زکات واجب اســت زیرا؛ او ًال :در انتهای آیه ،عبارت «فریضة
من اهلل» بیان شده که داللت بر صدقه (زکات) واجب است( .طباطبایی)310/9 :1390،
ثانیًا :صدقه هــرگاه به صورت مطلق در قرآن به کار رود ،منظور زکات (صدقه) فرض
است( .ابن عربی959/2 :1408 ،؛ قرطبی)168/8 :1364،
 -2الصدقات به دلیل اینکه به صورت عام و مطلق آمده اســت ،شامل زکات واجب و
صدقه مستحب میشــود( .ابن عثمان )434/3 :1423 ،کیاهراسی نیز میگوید :آنچه
از این آیه و سنت پیامبر اســتنباط میشود این است که ،خداوند صدقات را به صورت
مطلــق آورده و پیامبر اکرم ،اصناف و اموال زکات واجب را بیان نموده اســت( .طبری
کیاهراسی)206/4 :1405 ،
با توجه به اینکه خداوند زکات را در این هشت صنف ،منحصر نموده و در آیات دیگری
مانند :آیه  103ســورهی توبه ،از زکات با عنــوان صدقه نام میبرد ،اگر واژه الصدقات
در آیه مذکور ،صدقه مســتحبی را با هم در برمیگرفت ،نتیجه این میشود که ،دادن
زکات به غیر این هشت صنف جایز میباشد که این خالف ظاهر آیه است( .ر.ک :فخر
رازی)88/16 :1420،

آیا فقرا و مساکین یک گروه اند یا دو صنف متفاوت؟

مذاهب اســامی ،در رابطه با اینکه فقیر و مســکین در یک صنــف قرار میگیرند یا
اینکه هر یک از آنها با یکدیگر متفاوند اختالف نمودهاند .ابو یوســف و محمد (صاحبی
ابوحنیفه) ،ابی علی جبائی ،ابن قاســم و سائر اصحاب مالک میگویند که؛ این دو یک
صنــف بوده و با یکدیگر تفاوتی ندارند و ذکر هر دو آنها در آیه ،نقش تاکیدی داشــته
اســت تا سهم بیشتری داشته باشند( .قرطبی 170/8 :1364 ،؛ رازی)82/16 :1408 ،
اما ابوحنیفه و امام شــافعی و اکثر علمای شــیعه بر این باورند که با توجه به ظاهر آیه،
این دو صنف متغایر و متفاوت از هم میباشــند( .طبری کیاهراســی205/4 :1405 ،؛
طباطبایی 311/9 :1390 ،؛ فاضل مقداد)234/1 :1373،
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آنچه از ظاهر آیه برمیآید و با توجه به تعاریفی که از فقیر و مسکین ارائه شد ،میتوان
گفت :فقیر و مسکین دو گروه متمایز از یکدیگر میباشند که هر یک سهم جداگانهای
از زکات به او تعلق میگیرد.
 -3-3مراد از عبارت عاملین علیها

کسانی که مسئولیت تحصیل ،جمع آوری و حفظ اموال زکاتی را بر عهده دارند( .طبری،
111/10 :1412؛ زحیلی 877/1 :1422،؛ عیاشی90/2 :1380،؛ راوندی)374/2 :1405،
علمــا در رابطه با اینکه این مال به چه مقدار و عنوانی به آنها داده میشــود ،اختالف
نمودهاند:
مالــک و ابوحنیفه و شــافعی بر این عقیدهاند که این مــال زکات؛ به عنوان ثمن و به
مقدار اجرت عملشــان به آنها داده میشود .به این دلیل که آن اجرتی است که خداوند
به ملکیت ایشان در آورده اســت هر چند عاملین ثروتمند باشند و وصفی دیگر غیر از
خدمــت در جمع آوری ندارند که بخواهیم با عنوان دیگری به آنها زکات دهیم( .ر.ک:
ابن عربی962-961/2 :1408 ،؛ طبری کیاهراسی 210/4 :1405 ،؛ جصاص:1405،
 324/4؛ فخر رازی )85/16 :1420 ،اما علمای شیعه معتقدند؛ مالی که به عامل داده
میشود ،اجرت عمل او نیست بلکه شارع آن را تعیین میکند – در این صورت ممکن
اســت به اندازه اجرت عمل یا بیشتر از آن باشد -و دلیل این سخن را اجماع مذهب و
عموم آیه بیان میدارند( .ر.ک :منتظری)408-407/2 :1409،
 -4-3مراد از الفت قلوب

وهبمْ» را به معنای؛ اشراف و بزرگان کفاری که تازه
برخی مراد از عبارت «وَ الْمُؤَلَّ َفةِ ُق ُل ُ
مسلمان شده باشند و اسالم به طور کامل در قلب آنها جای نگرفته و خام میباشندف
در نظر گرفتهاند .در واقع ،به جهت ثبات در دینداری ،زکات به آنها تعلق میگیرد( .ر.ک:
طوسی243/5 :1963،؛ طبرسی64/5 :1372 ،؛ جصاص 324/4 :1405 ،؛زمخشری،
)283/2 :1407
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اختالف علمای فرق بر سر این مسئله که؛ آیا سهم مولفة قلوب پس از پیامبر
باقی است یا خیر؟

شــافعی بر این باور است که این سهم مختص به زمان خاصی نیست و پس از پیامبر
نیز باقی اســت ،اما به شرط اینکه امام عادلی برای تألیف قلوب کفار و جلب مصلحت
مســلمین در این زمینه باشــد( .ر.ک :طبری کیاهراسی )211/4 :1405 ،علمای شیعه
نیز این ســهم را منوط به وجود امام دانســته که با وجود غیبت امام عصر ،آن را ساقط
میدانند( .فاضل مقداد)236/1 :1373 ،
رأی ابوحنیفه و مشــهور مذهب مالک بر این اســت که؛ این سهم پس از پیامبر ساقط
شــده است ،زیرا اسالم گسترش یافته و خداوند آن را عزت داده است و دیگر نیازی به

تألیف قلوب نمیباشد( .رک :ابن عربی 966/2 :1408،؛ قرطبی)181/8 :1364 ،
در این زمینه میتوان گفت :در صورتی که اســام در حالت برتر و قوت قرار داشــت،
ســهم مورد نظر ساقط میشــود ولی در غیر این صورت ،همان طور که پیامبر به آنها
سهم میداده ،زکات به ایشان تعلق میگیرد( .ابن عربی)966/2 :1408 ،
رقاب به بردگانی که جهت آزاد ســازی خود اقدام نموده و قرارداد مکاتبه دارند ،اما در
پرداخت آن عاجز ماندهاند ،گفته میشود .همچنین مطلق بردگان نیز تفسیر شده است.
(ر.ک :زمخشری 283/2 :1407،؛ راوندی)226/1 :1405 ،
غارمنی :بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی شــخصی خــود را ندارد یا اینکه برای
اصالح ذات بین ،بدهکار شده است .در این صورت نیز ،جزء غارمین محسوب میشود.
اگر چه خودش توانایی پرداخت آن را داشــته باشد .همچنین گفته شده است :قرض و
دین میبایستی ،بر اثر گناه و در راه فعل حرام ایجاد نشده باشد( .ر.ک :سایس:1423 ،
 465؛ صدیق حســنخان 340 :1424 ،؛ مقدس اردبیلی188 :1383 ،؛ اســتر آبادی،
بیتا)352/1 :
جمهور اهل سنت در تفسیر «فی سبیل اهلل» میگویند :مراد از آن مجاهدینی میباشند
که به میل خود در جنگ برای دفاع از اسالم شرکت میکنند .برخی نیز تأمین امکانات
جنگی و دفاعی را در این مجموعه قرار میدهند .همچنین گفته شــده اســت :منظور
از «فی ســبیل اهلل» میتواند حج و تأمین نیاز حجاج باشــد( .ر.ک :ابن عربی:1408،
969/2؛ قرطبی185/8 :1364 ،؛ ابن عاشــور129/10 :1420 ،؛ زمخشــری:1407 ،
)283/2
ولی علما و مفسرین شیعه معتقدند؛ راه خدا عام است .هر عملی که مصالح مسلمین و
حفظ دین در آن نهفته باشد ،میتواند مصداقی برای «فی سبیل اهلل» باشد که بارزترین
و مهمترین آنها ،جهاد در راه خداســت .اما سایر اعمال مانند :حفر چاه عمومی ،اصالح
راهها ،بنای مســجد و ...را نیز شامل میشــود ،زیرا سبیل به معنای طریق (راه) بوده و
زمانی که به لفظ جاللهی اهلل اضافه شود ،عمومیت مواردی که قرب الهی را در بردارد،
میرســاند( .طباطبایی311/9 :1390 ،؛ فیض کاشانی352/2 :1415 ،؛ طوسی:1963 ،
 244/5؛ استر آبادی ،بیتا)352/1 :
ابن سبیل :مسافر در راه ماندهای که هزینه رسیدن به مقصد یا بازگشت را نداشته باشد.
(ثعالبی190/3 :1418 ،؛ فاضل مقداد)238/1 :1373 ،
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نتیجهگیری
 -1زکات را میتوان در تفســیر فریقین در این مفاهیم خالصه نمود :رشد و نمو ،پاکی
و طهارت ،زکات واجب شرعی و انفاق و صدقه مستحب.
 -2آیهی  60ســورهی توبه ،بیانگر مصارف زکات اســت که ،به آیه زکات نیز مشهور
میباشــد .خداوند در این آیه ،هشــت گروه را به عنوان مستحقین زکات بیان میکند
که شــامل این موارد است :فقرا ،مساکین ،مسئولین جمع آوری زکات ،مولفهی قلوب،
بردگان ،بدهکاران ،مصالح مسلمین و مسافر در راه مانده.
 -3اکثر علمای فریقین ،الصدقات در آیه  60سوره توبه را به معنای زکات میدانند.
 -4نظر راجح درباره فقیر و مســکین این اســت که آنها دو صنف متفاوت میباشند و
سهم زکات جداگانهای به ایشان تعلق میگیرد.
 -5در رابطه با سهم عامل ،علمای شیعه بر این باورند که ،اجرت عمل وی نیست بلکه
شارع آن را تعیین میکند و ممکن است ،این سهم بیشتر از مقدار اجرت باشد .اما اکثر
علمای اهل سنت آن را ثمن و اجرت عامل میدانند.
 -6درباره مولفهی قلوب ،آرای فرق مســلیمن بدین صورت اســت که :شافعی آن را
ســاقط نمیداند و در صورت وجود امام عادل میبایســتی این سهم پرداخت شود .اما
قول مشــهور مالک و ابوحنیفه بر این امر استوار است که سهم یاد شده ،پس از پیامبر
ساقط شده است .شیعه نیز به دلیل وجود غیبت امام عصر ،سهم را زایل شده میداند.
 -7اکثر علمای اهل ســنت« ،فی ســبیل اهلل» را به جهاد و مجاهدین در راه خدا معنا
کردهاند ،در حالی که علمای شیعه راه خدا را عام میدانند.
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