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  چکیده

اسـت در عصـر حاضـر بـا توجـه بـه       از نماز مهمترین فریضـه دیـن اسـالم     پسزکات 
های وجوب زکات بر نه مصداق، پرداخت زکات عمالً منعطل شـده اسـت از بـاب     شرط
بیایان چر بودن در تمام ایام سال در  شرط مسکوک بودن به سکه رایج در نقدین،مثال 

انعام ثالثه و رسیدن به حد نصاب و برخی از شرایط دیگر در غالت اربعه. پرواضح است 
  این برداشت فقهی با اهتمام آیات و روایات به پرداخت زکات سازگار نیست.

راستای حل این مشکل، ضمن نقد ادله انحصار ای و در  کتابخانهاین نوشته که به شیوه 
وجوب زکات در نه مصداق و با تمسک به شش طایفه از روایات، به ایـن نتیجـه دسـت    

  های روییدنی از زمین جز باقلی واجب است. یافته که زکات در تمام حبه
 استقصای در ادله موافقان، تقریـر جدیـد از ادلـه و نقـد     ،تجامعی آورد، افزون بر این ره

تفصیلی ادله از جمله گزارش هفت طایفه از روایات و چهار راه حل برای رفـع تعـارض   
  .آید های مقاله بشمار می ریمیان روایات از نوآو
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  مقدمه
رف نبوی و علوی سیراب گشته و فقه شیعه از وحی سر بر آورده و از سرچشمه زالل معا

از  ؛با زحمات طاقت فرسای شاگردان مکتب امام صادق(ع) به شاخ و برگ نشسته است
همانند جامعیت، هماهنگی با فطرت و عقل،  فرد های منحصر به رو برخوردار از ویژگی این

  .باشد روزآمد میعمق و 
ف اصلی و یکی از اهدا ،دزکات که از منظر آیات و روایات جایگاهی همانند نماز دار

المنفعه جوامع اسالمی و تأمین بودجه  رسانی به نیازهای عام محوری آن فقرزدایی،کمک
علل مختلف زکات از این کارکرد  با تأسف در عصر حاضر به .حکومت اسالمی است

   .راهبردی فاصله گرفته و به محاق رفته است
  .دانند در نه مورد میجوب زکات را منحصر فقهای عظام مصادیق و توضیح:

از جمله  ؛اند ، مشروط به شرایطیهر یک از این دو مصداق :(طال و نقره) نقدین الف:
 این شرط موجب شده این دو مصداق از قلمرو وجوب خارج .مسکوک به سکه رایج بودن

  زیرا در عصر حاضر یا مصداق ندارد و یا خیلی نادر است. ؛شوند
نیز مشروط به یک از این سه مورد ): هرگوسفندشتر و  گاو،( انعام ثالثه -ب

در تمام این شرایط بویژه شرط آخر  .چر بودن نصاب و بیاباناز جمله حد  ؛اند شرایطی
زیرا بیشتر  ؛شود مصداقی برای وجوب زکات در گوسفند وجود نداشته باشد میموجب 

تیجه از دایره وجوب در ن؛ چرند ابان میقریب به اتفاق گوسفندان مقداری از سال را در بی
  زکات خارج می شوند.

شرایط حاکم بر این مصادیق نیز سبب  ):خرما و کشمش جو، گندم،ه (غالت اربع - ج
   .شده موارد تعلق زکات بسیار کم باشد

ان هللا فرض «این امور و علل دیگر موجب شده این فریضه که در روایات آمده 
  فلسفه وجودیش فاصله بگیرد.از » للفقراء فی اموال االغنیاء ما یکفیهم

فرض  ای رهبر معظم انقالب، هللا خامنه حضرت آیترو بر فرهیختگان به تعبیر  از این
است در راه احیای زکات بکوشند. این نوشته تحت عنوان بازنگری در ادله وجوب زکات 

ا بر آن است نظر مشهور فقها را مبنی بر انحصار مصادیق وجوب زکات ر ،بارویکرد توسعه
روید جز باقلی و  های که از زمین می د کند و توسعه آن را در همه دانهدر نه مورد نق

  اثبات کند. ،چه که عمر کوتاه دارند آن
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  پیشینه تحقیق
. شاهد بر این گردد یبرم پیشینه تاریخی مسأله زکات در نه مصداق و یا بیشتر به صدر اول

رابطه با مصادیق وجوب زکات اظهار نظر  مدعا عبارت است از اینکه: اولین فقیهی که در
فرماید: ابن جنید گفته است از  بوده است. عالمه می 381کرده ابن جنید (اسکافی) متولد 

شود، مانند گندم، جو، کنجد، برنج،  گیری می ها عشری و از آنچه با پیمانه اندازه زمین
 شود. رفته میارزن، ذرت، عدس، جو ترش، و دیگر حبوبات، خرما و کشمش زکات گ

  ).3/95حلی،(
التجاره نیز  الگانه در م افزون بر مصادیق نه 381ق متوفای پس از وی شیخ صدو

  )    صدوق،(زکات را واجب دانسته است. 
جز این دو نفر دیگر فقهای امامیه تا عصر محقق اردبیلی فتوا به انحصار وجوب زکات 

گانه که در روایات  ق نهغیر مصادی اند. ولکن محقق اردبیلی نسبت به در نه مصداق داده
  .)4/41 مقدس اردبیلی،( ذکر شده احتیاط کرده است.

اند؛ جز چند نفر که  بیشتر فقهای معاصر از فقهای صدر اول پیروی و فتوا به انحصار داده
  بندی کرد: توان اقوال را به سه قول دسته اشاره خواهد شد. از مجموع آنچه گذشت می

  .که قول مشهور فقها است نظریه انحصار الف:
از فقهای صدر اول ابن جنید، ثقة االسالم کلینی و شیخ صدوق و  نظریه توسعه ب:

  ).1/66) (عالمه جعفری، رسائل فقهی، 3/488از فقهای معاصر (آیة هللا گرامی، المتعلقات، 
 محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، نظریه توسعه بنابر احتیاط واجب: ج:

  .43. شهید صدر، االسالم یقود الحیاة 1/453 ،ة. العرو168 . کتاب الزکاة،4/41
اند که هر یک  هایی را ارائه کرده در این موضوع هر چند فقها و صاحبان قلم نوشته

هایی از  شایسته تحسین است ولکن در مقام استدالل به بسیاری از ادله بویژه دسته
ر کامل نقد نشده است و مهمتر از همه، بیشتر روایات و نیز ادله مخالفان توجه و بطو

هایی که در این باب وجود دارد، در راستای اثبات کلی توسعه است؛ ولی این مقاله  نوشته
  فقط به توسعه خصوص غالت آن هم در مورد اجناس مکیل و موزون پرداخته است.

  
  ادله

  ادله اصل وجوب زکات عبارتند از سه دلیل:
پس اعتبار  ؛شک مدرکی است ی اجماع بیبر فرض قبول صغرااشکال:  اجماع: - اول
  منتفی به انتفاع موضوع است. ،بحث توسعه و یا انحصارو در نتیجه  ندارد
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بخشی از آنها در مقام ابالغ  .در قرآن زیاد است آیات مرتبط با زکات کتاب: - دوم
) از 103 (توبه/ »خذ من اموالهم صدقه« - از جمله: الف وجوب از سوی شارع است.

  توسعه دارد. داللت براموال آنان صدقه بگیر. عموم آیه 
اند با توجه به اینکه متعلق وجوب در آیه اموال،  فرموده برخی از فقها تقریر داللت:

این افراد آیه را دلیل بر وجوب  .دال بر عموم است ،باشد هم می مضاف به ضمیر جمع و
جمع و  ،فرمایند: اموال شیخ طوسی می .اند گانه دانسته بیشتر از مصادیق نه زکات در

اضافه به ضمیر هم شده پس مفید عموم است و داللت بر وجوب زکات در اموال مختلف 
کرد.  بود بر این مطلب داللت نمی به شکل فرد» مالهم« ،»اموالهم«دارد و اگر به جای 

  ).5/292(طوسی، 
وسی بر این باور است که عالمه جعفری از فقهای معاصر نیز به پیروی از شیخ ط

  )1/66 اموال جمع مضاف دال بر عموم مصادیق وجوب زکات است. (جعفری،
». کسبتم و مما اخرجناکم من االرض یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما« -ب
  ).267 (بقره/

اید و نیز از  که بدست آورده ای اید از چیزهای پاکیزه ای کسانی که ایمان آورده
  که زمین برایتان خارج ساخته انفاق کنید. هاییچیز

اند  یه سه احتمال دادهبرخی از مفسران از جمله طبرسی در تفسیر آ تقریر داللت:
مختص  -ب دال بر وجوب زکات است این قول موافق با مفسران اهل سنت است - الف

است. در پایان می فرماید احتمال  اعم از وجوب و استحباب - جصدقه مستحبی است 
) بنابر صحت احتمال سوم عموم آیه دال است بر 1/341 ج سوم صحیح است. (طبرسی،

  قول توسعه.
دال بر وجوب  ،در هر صورت اطالقات و عمومات آیات بویژه عموم اموالهم در آیه اول

اگر اشکال شود آیات در  .شود غیر از غالت چهارگانه نیز میزکات شامل مصادیق دیگر 
در پاسخ گفته  ؛پس نسبت به مصادیق اطالق ندارد ،هستندمقام تشریع اصل وجوب 

بنابراین پس از تعارض  .کافی است» خذ من اموالهم صدقه«عموم اموال در آیه  :شود می
رسد و آن عبارت  عه و انحصار مرجع عموم فوقانی میدر طایفه از روایات دال بر توس

  است از عموم اموالهم. 
از این رو باید  .وجوب اصل زکات روایات استشک دلیل اصلی بر  بی :سنت -سوم

بویژه از حیث اینکه متعلق زکات  .کاو قرار گیرندمورد کندو زوایای گوناگون روایات
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بخشی از آنها  .روایات مرتبط با زکات فراوان است محدود به نه مصداق است یا بیشتر،
دو طایفه محوری  این بخش از روایات به .در مقام تبیین قلمرو مصادیق وجوب زکاتند

   .قابل تقسیم است
شود در هر یک از این دو طایفه روایات  حث علمی یاد آوری میپیش از ورود به این ب

چند مورد به  اختصاررعایت  برایاند ولکن  صحیحه زیاد است که از نظر سند بیشتر آنها
  شود. بسنده می

زیرا با دو  ؛اند دو دسته روایات دال بر انحصار وجوب زکات در نه مصداق، طایفه اول:
  لسان و بیان بر مدعا داللت دارند.

بر انحصار » (ص) عما سوی ذالک هللا عفی رسول«روایاتی که با عنوان  دسته اول:
پیشینه وجوب  از جمله امام صادق(ع) با اشاره به .وجوب زکات در نه مصداق داللت دارد

زکات در نه کاال طال، نقره، شتر، گاو، فرماید:  سانی آن با نماز می زکات و جایگاه و هم
 1گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب و در غیر آنها مورد عفو قرار گرفته است.

  ).9/53(حرعاملی، 
عفی «زکات در نه مصداق و کلمه  کلمه فرض هللا، صریح است بر وجوب تقریر داللت:

روایت صحیحه است.  سند: د.باش صریح در عدم وجوب در غیر آنها می» لهم عما سوی ذالک
ای که برخی از فقها  روایات دیگری در حدود پانزده مورد با این مضمون وارد شده به گونه

 . 2)9/58 ) از جمله صحیحه حلبی (نجفی،15/65 (نجفی، اند. ادعای تواتر کرده
: روایاتی بر انحصار وجوب زکات در نه مصداق و نفی وجوب از غیر آنها با دسته دوم

صحیحه جمیل ابن دراج امام صادق ع پس از بیان  از جمله: .اوین خاص داللت داردعن

                                                                                                                                                                        
د بن علي بن ا. 1 عبد هللا لحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدهللا بن سنان قال: قال أبومحمّ

نزلت :السالم علیه ا(آیة الزکاة  اُ هَ زَکِّیهِم بِ رُهُمْ وَتُ هِّ طَ دَقَةً تُ هِمْ صَ وَالِ مْ نْ أَ ذْ مِ في شهر رمضان فأمر رسول  خُ
یکم الزکاة کما فرض قد فرض عل ی: إنّ هللا تبارك وتعالفي الناس یوآله منادیه فناد علیه هللا یهللا صل

بل والبقر والغنم، ففرض هللا علیکم من علیکم الصالة ن الحنطة والشعیر والتمر ، ومالذهب والفضّة، واإلِ
ا سوفیهم بذلک في شهر رمضان ی، ونادوالزبیب رواه الکلیني عن و الحدیث ... ذلک ی، وعفا لهم عمّ

د جمیعاً ، وأحمد بنحابنا، عن سهل بن زیادعدّة من أص  .ه، عن ابن محبوب مثلمحمّ
د . 2 د بن عبدهللا بن زرارة، عن محمّ اد بن عثمان، عن عبیدهللا بن بن أبي عمیروعنه، عن محمّ ، عن حمّ

 ی: علتسعة أشیاء یالزکاة عل :قال: سُئل عن الزکاة؟ قال السالم الحلبي، عن أبي عبدهللا علیه علي
بل و ، والزبیب التمر و الشعیر و الحنطة و ، والفضّة ب والذه هللا  سولعفا ر ، والغنم البقر و اإلِ
ا سو علیه هللا یصل  .ذلک یوآله عمّ
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سند  1).58/ 9 کند (نجفی، موارد وجوب زکات، وجوب زکات را از عنوان برنج نفی می
  صحیحه است.

در هر  2)9/58 معتبره جمیل (نجفی،است.  ت دیگری به این مضمون وارد شدهروایا
  است. وب زکات از عنوان برنج شدهفی وجیک از این دو روایت ن

طایفه دوم: روایاتی با عبارات مختلف بر وجوب زکات در غیر مصادیق نه گانه داللت 
  روایات این طایفه نیز چند قسمند. .دارد

(واحد اندازه گیری وزن  روایاتی داللت دارد در مطلق اجناسی که با صاع قسم اول:
ه حسب رطل عراقی نه، و به حسب رطل ب به حسب مد چهار، سه، که به حسب کیلو

کیلو برسد زکات واجب  207/847اگر به  .شود گیری می مدنی شش رطل است) اندازه
د در کل اجناسی فرمای می از جمله صحیحه علی بن مهزیار امام جواد(ع) در ابتدا .است

ها  فرماید در تمامی دانه ر پایان میسپس د .شود زکات واجب است که با صاع کیل می
در این روایت امام رضا(ع) دو بار به شکل قاعده کلی درصدر و ذیل  .زکات واجب است

  سند صحیحه است. 3).9/61 بر توسعه وجوب زکات تأکید دارند (نجفی، ،روایت
الزکاة علی کل ما  -در این روایت دو قاعده کلی تبیین شده است الف تقریر داللت:

                                                                                                                                                                        
اج ، عن أبي عبدهللا علیهوعنه. 1 د بن حکیم، عن جمیل بن درّ السالم قال: سمعته  ، عن جعفر بن محمّ

ا سو یزکاة علوآله ال علیه هللا ی: وضع رسول هللا صلیقول الفضّة  یعل: ذلک یتسعة أشیاء، وعفا عمّ
ار ـ وأنا حاضر ـ : إنّ عندنا والذهب، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، واالبل والبقر والغنم، فقال له الطیّ

اً کثیراً ، الوعندنا حبّ کثیر، قال: فعلیه شيء؟ قال: : السالم ، یقال له: االرز؟ فقال له أبو عبد هللا علیهحبّ
ا سو وآله علیه هللا یقد أعلمتک أنّ رسول هللا صل  .ذلک یوسلم عفا عمّ

د بن عبید هللا بن علي الحلبي، والعبّاس ابن عامر جمیعاً، عن عبد هللا بن بکیر، عن . 2 وعنه، عن محمّ
ا د بن الطیّ ا تجب فیه الزکاة؟ فقال: في تسعة أشیا السالم قال: سألت أبا عبدهللا علیه رمحمّ ء: الذهب عمّ

بل و ، والزبیب التمر و الشعیر و الحنطة و ، ووالفضّة وآله  علیه هللا عفا رسول هللا صلی ، والغنم البقر و اإلِ
ا سوی اً کثیراً، قال: فقال عمّ ما هو؟ قلت: االُرز، قال: نعم، ما  : وذلک، فقلت: أصلحک هللا، فإنّ عندنا حَبّ

ا سوی علیه هللا : إنّ رسول هللا صلیل: أقول لک: ثم قاأکثره، فقلت: أفیه الزکاة؟ فزبرني، قال  وآله عفا عمّ
اً کثیراً ذلک و  !، أفیه الزکاة ؟تقول لي: إنّ عندنا حبّ

د بن یعقوب. 3 د بن یحیمحمّ د بن عیسی، عن محمّ ، عن ، عن العباس بن معروفی، عن أحمد بن محمّ
د هللا بنعبد کتب إلی السالم علیهعلي بن مهزیار ـ في حدیث ـ أنّ أبا الحسن  کل ما  ی: الزکاة علمحمّ

أنّه سأله عن  السالم، علیههللا عبد أبي عن الرجل، هذا غیر ی: وروکیل بالصاع، قال: وکتب عبدهللا
عبد الحبوب؟ فقال: وما هي؟ فقال: السمسم واالرز والدخن، وکلّ هذا غلّة کالحنطة والشعیر، فقال أبو

ها زکاة في الحبوب: السالم علیههللا   .کلّ
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  فی الحبوب کلها زکاة. - کیل بالصاع ب
(واحد اندازه گیری وزن  روایاتی داللت دارد در تمامی اجناسی که با قفیز قسم دوم:

باشد پس  صاع و نیم و هر صاع حدود سه کیلوگرم میکه هشت مکوک و هر مکوک یک 
از جمله  .زکات واجب است ،شود می گیری است) اندازه مکیلوگر 36یک قفیز حدود 

  ). سند صحیحه است.61، 9 ) (نجفی،صحیحه علی بن مهزیار از امام صادق (ع
   :حضرت دو قاعده کلی را در باب وجوب زکات بیان کرده است تقریر داللت:

زکات جو و  ،شک الشعیر ... بی کل ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطه و - الف
  . شود واجب است گیری می جناسی که با قفیز اندازهپس زکات ا .گندم واجب است

شک ظهور وجوب صدقه عبارت دیگری از وجوب  کل شیء کیل. بی فی زکاةصدِّقوا ال - ب
  1.)9/90 شود، است (نجفی، در هر چیزی که کیل می زکات

روایاتی در خصوص برنج داللت دارد اگر با باران آبیاری شود یک دهم و  قسم سوم:
یل اگر با دلو آبیاری شود یک پنجم زکات واجب است از جمله صحیحه محمد بن اسماع

  2).9/62 (نجفی،
فرماید زکات  دهد میان رطب و برنج در دومی می حضرت تفصیل می تقریر داللت:

کند. اگر  واجب است و مقدار وجوب را غیر از مقدار وجوب زکات در جو و گندم مشخص می
  با آب باران آبیاری شود، یک دهم و اگر با دلو آبیاری شود یک پنجم زکات واجب است.

زکات  ،روید در مطلق محصوالتی که از زمین می وایاتی داللت داردر قسم چهارم:
ی که از زمین فرماید در هر چیز (ع) میصادقصحیحه زراره از امام از جمله  ؛واجب است

شوند صدقه واجب  بیشتر از یک روز فاسد میباقلی و اشیایی که  روید جز سبزیجات، می
  سند صحیحه است. 3).9/63 است و صدقه عبارت دیگری از زکات است (نجفی،

                                                                                                                                                                        
الشعیر  السالم أنّه قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجري مجری الحنطة و هللا علیهوروي أیضا عن أبي عبد. 1

بهه من الحبوب الحمص والعدس ، هل علی هذا االُرز وما أشوالتمر والزبیب، قال: فأخبرني جعلت فداك
ع علیهزکاة  .لصدِّقوا الزکاة في کلّ شيء کِی: السالم ؟ فوقّ

د بن اسماعیل قال : قلت ألبي الحسن علیهوعنه، عن أحمد بن محمّد. 2  إنّ لنا رطبة: السالم ، عن محمّ

ا الرطبة فلیس علیک فیها شيء: السالم ؟ فقال علیهواُرزا، فما الذي علینا فیهما ا االُرز فما سقت ، وأمّأمّ
شر شر السماء العُ  .: وکیل بالمکیالبالصاع، أو قالمن کلّ ما کِلتَ ، وما سقي بالدلو فنصف العُ

سناد، عن حریز، عن زرارة. 3 الصاع فبلغ : کلّ ما کیل بقال ، ومثله السالم هللا علیهعن أبي عبد، وباإلِ
رض إالّ ما وآله الصدقة في کلّ شيء أنبتت األ علیه هللا : جعل رسول هللا صلیاألوساق فعلیه الزکاة، وقال

 .ء یفسد من یومه، وکلّ شيکان في الخضر والبقول
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در این روایت حضرت در قاعده کلی در باب زکات بیان کرده است الف:  تقریر داللت:
جعل رسول هللا ص الصدقه فی کل شیئ  - کل ماکیل بالصاع فبلغ االوساق فعلیه زکات ب

  انبت االرض قاعده اول در روایات دیگر نیز آمده و قاعده دوم ویژه این روایت است.
 صحیحه ابان داللت دارد درباب کشاورزی در اجناسی مانند گندم،جو، پنجم:قسم 

. پس حضرت قاعده کلی عدس و کنجد زکات واجب است جو ترش، برنج، ارزن، ذرت،
  سند صحیحه است. 1).9/62کند کل هذا یزکی و اشباهه (نجفی، بیان می

ن قاعده را حضرت اوالً در مقام پاسخ از پرسش وظیفه شرعی ای تقریر داللت:
شود حکم  ر دیگر نام برده است پس معلوم میثانیاً در ردیف گندم و جو از امو ؛فرمود

  همه یکسان است.
در خصوص برنج هر چند در روایات مختلفی اشاره به وجوب زکات آن  قسم ششم:

  2).9/64 شده با این وصف در صحیحه ابی بصیر بر وجوب زکات آن تاکید شده است (نجفی،
فرماید بله  که آیا در برنج زکات واجب است میحضرت در پاسخ از این داللت:تقریر 

کنند چرا در آن زکات واجب نباشد در حالی  باشد سپس تاکید می زکات واجب می
  بیشتر خراج عراقی از برنج است.

بر برخی از حیوانات غیر  )ع(علی  امیرالمومنین روایاتی داللت دارد قسم هفتم:
فرمایند امیر  حه زراره امام باقر ع میاز جمله صحی ؛ت واجب کرده بودانعام ثالث زکا

بر اسبان تازی یک دینار زکات جعل  و (عربی) دو دینار بر اسبان عتاق )ع(المؤمنین 
  3.)9/77 (نجفی، است  کرده

آنچه مالحظه شد برخی از روایات طائفه دوم بود که بر توسعه متعلق زکات داللت دارد؛ 
وایات دال بر توسعه زکات در غیر مصادیق نه گانه از نظر تعداد بیشتر و از نظر بنابراین ر

                                                                                                                                                                        
ن ذکره، عن أبان، عن أبي مریم، عن أبي عبد. 1  السالم علیههللا وعن حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عمّ

زکّقال: سألته عن الحرث ، کلّ هذا دسالع و السلت و االُرز و الذرة و الشعیر و البرّ: فقال منه؟ ی، ما یُ
ا یزکّ  .ساق فعلیه الزکاةکلّ ما کیل بالصاع فبلغ األو: قال ، ویممّ

سناد عن حریز، عن أبي بصیر قال: قلت ألبي عبد. 2 هل في االُرز شيء؟ فقال: نعم، : السالم علیههللا وباإلِ
، وکیف ال یکون فیه وعامّة فیه، ولکنّه قد جعل المدینة لم تکن یومئذ أرض اُرز، فیقال فیه : إنّثمّ قال

 .خراج العراق منه
د بن یعقوب، عن عل .3 اد بن عیسي بن إبراهیم، عن أبیهمحمّ د بن مسلمی، عن حمّ ، ، عن حریز، عن محمّ

ة في الخیل العتاق الراعی یعل السالم علیهالمؤمنین : وضع أمیرالسالم قاال علیهماوزرارة، عنهما جمیعاً 
 .البراذین دیناراً ی، وجعل علکلّ فرس في کلّ عام دینارین
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  کار رفته است. تر هستند و در بیشتر آنها قواعد کلی همراه با اطالق و عموم به داللت قوی
 

  تعارض روایات
طایفه اول نسبت  زیرا مدلول ؛پر واضح است مدلول این دو طایفه با همدیگر متعارضند

 گانه اثباتی است. نسبت به غیر موارد نه گانه سلبی و مدلول طایفه دوم موارد نهبه غیر 
  اند از جمله یی را رفتهها فقها در مقام رفع تعارض راه

و  ).2/4 (طوسی، حمل طایفه دوم بر استحباب طبق نظر مشهور فقها از قدما جمع اول:
  اند. جمع را پذیرفته از معاصران صاحب عروة و بیشتر صاحبان حاشیه بر عروه این

اول بر انحصار وجوب در صاحبان این جمع بر این باورند داللت طایفه  توضیح:
گانه به نص و داللت طایفه دوم بر توسعه متعلق زکات به ظهور است و در  مصادیق نه

پس طایفه دوم حمل بر  ؛شود است که نص بر ظهور مقدم می دانش اصول ثابت شده
که در روایات تیجه زکات در نه مصداق واجب و در موارد دیگر شود در ن میاستحباب 

  .، ذرت، عدس و.. مستحب استذکر شده مانند برنج
مالک صحت جمع میان دو دلیل متعارض، عرفی بودن آن جمع است؛ مانند  اشکال:

، در مورد بحثحمل مطلق بر مقید و تخصیص عام به خاص که نسبت میان این دو دلیل 
طلق است. حمل طایفه دوم بر استحباب تبرعی است نه عرفی چون عموم و خصوص م

دانش منطق تناقض است؛ زیرا  نسبت این دو دسته از روایات سلب و ایجاب و به اصطالح
طایفه اول داللت دارد در عدس و برنج. مثالٌ زکات واجب نیست. طایفه دوّم داللت دارد 

نیست. اگر شخصی در یک کالم بگوید واجب است. شاهد بر این مدعا که این جمع عرفی 
در برنج زکات نیست پس از آن بگوید در برنج زکات هست از نظر عرف و عقال تهافت و 

  تناقض است. بدیهی است در این گونه موارد جمع عرفی راه ندارد. 
به عبارت دیگرجمع عرفی در مواردی است که تعارض بدوی باشد و یک دلیل قرینه 

  ].607 لم از دلیل دیگر باشد. [صنقور علی،برای فهم مراد متک
  افزون بر اشکال فوق، قرائن داخلی و خارجی بر عدم صحت این جمع داللت دارند؛ از جمله:

فهمیدند نه نص و ظاهر و عام و  راویان حدیث از روایات، تناقض می شاگردان و الف:
در غیر امور  زکات شاهد بر آن عبارت است از سؤاالت مکرر از تعلق و عدم تعلق .خاص

مانند موارد  .بخشی از این روایات در طایفه دوم گذشت و اگر تعارض بدوی باشد .گانه نه
برد تا چه برسد شاگردان  قتی به آن پی میعام و خاص مخاطب معمولی با اندک د
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  .ائمه(ع) که برخی از آنها فقیه و در سطح باالی آگاهی بوده اند
گانه مانند روایات طایفه دوم  کات در غیر مصادیق نهبر وجوب ز تصریح ائمه(ع) ب:

از جمله صحیحه زراره که تصریح شده زکات درذرت، عدس، جوترش و آنچه با پیمانه 
پس با تصریح بر وجوب زکات، نوبت به حمل طایفه دوم بر  .کیل می شود واجب است

  رسد. نمی استحباب
از جمله صاحبان این نظریه  ؛روایات طایفه دوم حمل بر تقیه می شودجمع دوم: 

  باشند. می) 19 ) و (محقق همدانی،108 بحرانی،؛ 111 (سیدمرتضی،
طایفه دوم بر استحباب تعارض اخبار را با حمل  ،گوید: اصحاب صاحب حدائق می

گونه موارد این چنین  ش فقها در تمام ابواب فقه در اینگونه که رو همان ؛اند رفع کرده
ابی  ،؛ زیرا مذهب شافعظر من حمل طایفه دوم بر تقیه استو لکن اظهر در ن ،است

 گانه است (بحرانی، محمد وجوب زکات در غیر موارد نه ابی یوسف و مالک، حنفیه،
ت روایات طایفه  :اوالً -اشکال ).12/108 نتیجه حمل بر تقیه دست کشیدن از حجیّ

تا زمانی که جمع دوم و ترجیح روایات طایفه اول است و در دانش اصول ثابت شده 
الجمع مهما امکن ( .رسد حمل بر تقیه نمی نوبت به طرح روایات و ،عرفی ممکن باشد
ه حمل بر تقیه پس نوبت ب .جمع عرفی ممکن است ،و در مورد بحث )اولی من الطرح

  رسد. ، نمیها روایت که سند و داللت آنها تمام است اش طرح ده که نتیجه
: تقیه صادر  دهد روایات طایفه دوم از موضع ی نشان میداخلی و خارج قرائن ثانیاً

  اند از جمله: نشده
اصل حاکم در محاورات میان عقال این است که  - الفتوضیح  کثرت روایات:. 1

خالف  ،حمل بر تقیه -ب. کالم متکلم بر جدی بودن حمل شود نه تقیه و همانند آن
طبق قاعده الضرورات باید اصل عقالئی است و در موارد ضرورت صورت می گیرد پس 

 .به حداقل یکی دو روایت باید اکتفا شود ،تتقدر بقدرها
ها مورد است و با اکتفا به قدر متیقن منافات دارد؛ پس  روایات طایفه دوم بیش از ده. 2

  حمل آنها بر تقیه صحیح نیست؛ زیرا برای تقیه و ردگم کردن یکی دو روایت کافی است.
: برخی از آنان مانند  ؛ت در مسأله مورد بحث اختالف دارندفقهای اهل سن ثالثاً

گوید: مالک و شافعی  . ابن قدامه در این باره میقایل به انحصارند ،مشهور فقهای امامیه
مگر در خرما و کشمش و در دانه ها زکات  ،اند در میوه درختان زکات واجب نیست گفته

باشد و از احمد حنبل نقل شده  مگر آنچه که در حالت عادی قوت مردم ،واجب نیست



  157  بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه

 موسی بن طلحه، فتوای ابن عمر، .کشمش واجب است خرما، جو، زکات در گندم،
عبید همین  ابن مبارک و ابی ابن ابی لیلی، حسن بن صالح، شعبی، ابن سیرین، حسن،
در  شعیب از پدرش عبدهللا بن عمر گزارش کرده رسول خدا (ص) زکات را . عمروبناست
ابی برده از ابی موسی و معاذ گزارش کرده  است. خرما و کشمش قرار داده جو، ،گندم

تعلیم احکام دینی فرستاد و به آنان دستور داد جز  برایرسول خدا (ص) آنان را به یمن 
گفته شد دار قطنی نیز گزارش آنچه  خرما و کشمش زکات نگیرید. جو، از گندم،

 ).2/549است (ابن قدامه، کرده
فتاوای بزرگان اهل سنت که مطابق نظریه مشهور فقهای امامیه  وجودبا توجه به 

شرایط حمل بر تقیه از جمله مخالفت  ،مبنی بر انحصار وجوب زکات در مصادیق نه گانه
 فتوای فقهای امامیه با فتوای اهل سنت فراهم نیست.

: حیحه از جمله ص .بسیاری از روایات دال بر توسعه قابل حمل بر تقیه نیست رابعاً
  1.زراره و محمد بن مسلم

و بر اسب تازی یک دینار  امیر المؤمنین(ع) ... بر هر اسب عربی در هر سال دو دینار
 ).9/77 زکات را واجب کرده است (حر عاملی،

 مؤمنان(ع) شرایط تقیه وجود نداشته تا حمل بر تقیهدر عصر امیر تقریرداللت:
هر دو سند  سند: .اسالمی بوده است زیرا به هنگام جعل زکات حاکم جامعه شود؛

  زیادند. ،روایات دیگری که قابل حمل بر تقیه نیست صحیحه است.
حمل روایات دال بر توسعه بر حکم اقتضائی و روایات دال بر انحصار بر  جمع سوم:

  مرحله فعلیت.
برخی مانند  .مراحل مختلف بیان شده است ،در دانش اصول برای حکم توضیح:
و  )4/93 تنجز (روحانی، - 4فعلیت  -3انشاء  -2اقتضا  - 1نی چهار مرحله آخوند خراسا

بیشتر هر یک از  آشنایی برای .اند فعلیت قایل -2 جعل و انشأ - 1برخی دو مرحله 
  شود. اختصار بیان می گانه بامراحل چهار

مرحله اقتضا عبارتست از تحقق شأنیت ثبوت حکم به لحاظ وجود مصلحت و یا 
ای است که شارع با توجه به مصالح و مفاسد موجود حکم را  ه انشاء مرتبهمفسده. مرحل

                                                                                                                                                                        
د بن یعقوب، عن علي بن إبراهی .1 اد بن عیسم، عن أبیهمحمّ د بن مسلمی، عن حمّ ، ، عن حریز، عن محمّ

ة في الخیل العتاق الراعی السالم علی علیهالمؤمنین : وضع أمیرالسالم قاال علیهماوزرارة، عنهما جمیعاً 
  .البراذین دیناراً ی، وجعل علکلّ فرس في کلّ عام دینارین
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کند ولکن به مرحله بعث و زجر و به عبارت دیگر الزام به فعل و یا منع  جعل و انشاء می
  و به تعبیر دیگر به مرتبه اراده و کراهت نرسیده است. رسد آن نمی

یا اراده و کراهت و از نظر مرحله فعلیت از نظر آخوند عبارتست از بعث و زجر 
مرحله تنجز عبارت است از تحقق شرایط تکلیف  .دیگران عبارت است ازتحقق موضوع

  .)4/93 ای که مکلف واصل شود. (روحانی، از شرایط عامه و خاصه به گونه اعم
برخی از فقها از جمله محقق عراقی در مقام رفع تعارض طایفه اول را که دال بر 

بر مرحله سوم و طایفه دوم را که دال بر توسعه است بر مرحله اول انحصار است حمل 
 .)2/394 حمل کرده است. (محقق عراقی،

های جمع تبرعی از  فاقد ویژگی زیرا تبرعی و ؛تمام استاین جمع نیز نا اشکال:
دوم در این و افزون بر آن لسان روایات طایفه اول  .جمله فاقد قرینه و شاهد می باشد

  . 61، ص9، ج9از باب نمونه مراجعه شود به باب .گ استجهت هماهن
  

  مقتضای قواعد باب تعارض
بر اساس قواعد  .تا به حال سه راه حل برای رفع تعارض بررسی و مورد نقد قرار گرفت

باید سراغ مرجحات  ،دانش اصول در باب تعارض روایات اگر جمع عرفی ممکن نبود
شک در مورد بحث  تقدیم روایات موافق کتاب است. بیاز جمله مرجحات قطعی،  .برویم

که پیش از این بحث شد روایات دال بر توسعه موافق اطالق آیات دال بر وجوب زکات 
  ).103 توبه/ ،1» (خذ من اموالهم صدقه«از جمله آیه  ؛باشد می

هر  و ی اطالق داردیکلمه اموال جمع مضاف و دال بر عموم است و از سو توضیح:
مگراموالی که با دلیل خاص خارج شده باشد و فرض این است گیرد،  می مالی را فراگونه 

  که روایات دال بر انحصار با تعارض روایات توسعه از کار افتاده است.
یکی از مرجحات مسلم و مورد اتفاق طرح روایات موافق با اهل سنت است  اشکال:

  باید طرح بشود. و روایات توسعه هماهنگ با فتاوای اهل سنت است پس
ثابت شد  در بحث حمل بر تقیه به تفصیل این نظریه نقد و رد شد و اوالً پاسخ:

 ثانیاًقرائن داخلی و خارجی زیادی داللت دارد طائفه دوم از باب تقیه صادر نشده است. 
ترجیح به مخالفت با اهل سنت  بر فرض تنزل با وجود ترجیح به موافقت کتاب نوبت

  ).499/ 48 ،رسد. (خوئی نمی
و برفرض تنزل و صرف نظر از تقدیم و ترجیح طائفه دوم را به موافقت کتاب اگر 
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باید به عمومات فوقانی که عبارت از  ،نوبت به تساقط دو طائفه روایات متعارض برسد
اش  ، که نتیجهمراجعه شود )103(توبه/ اطالق آیات مثل خذ من اموالهم صدقة است،

است بیان مصادیق پس  شود آیه در مقام تشریع اصل وجوب توسعه است و اگر اشکال
  کند. موالهم که جمع مضاف است کفایت میشود عموم ا اطالق ندارد، جواب داده می

بر اساس قواعد حاکم در مبحث تعارض  ،بنابراین در فرض نادرستی هریک از جمعها
  ست.ادله روایات طایفه دوم مقدم است و در نتیجه نظریه توسعه صحیح ا

  
  جمع چهارم: تقدیم طایفه دوم

ثبات وجوب زکات در غیر مصادیق رسد صرف نظر از آنچه گذشت برای ا به نظر می
اموری که بعضی  برای اثبات این مدعا الزم است به .گانه باید به طایفه دوم عمل شود نه

ه ب در حکم دلیل مستقل برای توسعه و برخی به منزله قرینه برای تقدیم طایفه دوم
  آید توجه شود. شمار می

شاهد بر آن حرمت  .پرواضح است تشریع احکام فقهی تدریجی بوده است امر اول:
بقره،  /219( آیه طبق آیات تدریجی بوده است. ربا و بسیاری از احکام دیگر خمر،

  .اعراف) /33 /مائده،90
ت زکات از گانه از آن جهت بوده که پرداخ غیر موارد نه شاید عفو رسول خدا (ص) از

پس این مصلحت تسهیل سبب  است، تمامی مصادیق موجب عسر و حرج مردم بوده 
  عفو در آغاز بعثت شده است.

 گانه عفو کرده است و زکات را در غیر مصادیق نه هر چند رسول خدا (ص) امر دوم:
  آن را واجب کرده باشند.السالم  علیهمائمه  که لکن منافات ندارد

  ن مدعا توجه به نکات ذیل ضروری است.در تبیین ای توضیح:
انّ الحکم اال  طبق آیات متعدد شارع بالذات ذات مقدس خدا است از جمله: الف:

  مائده). /44 ،قصص / 70). جز خدا فرمان روائی نیست و آیه (57(انعام/ »لله
(ص)  گمان خداوند این حق تشریع ذاتی را در برخی از موارد به رسول خدا بی ب:

که در فقه از آن موارد  است رده و آن حضرت در بسیاری از موارد اعمال کردهتفویض ک
از جمله رکعات سوم و چهارم در  شود. فرض النبی یاد می تحت عنوان سنة النبی و یا ما

، آمده نمازهای ظهر، عصر و عشاء و یک رکعت در نماز مغرب است در صحیحه زراره
ة سبع رکعات هی سنة لیس فیهن قراءةٌ ص) فزاد النبی فی الصال(فرض الی محمد
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(ص) و اعمال آن در صریح است در حق تشریع رسول هللا روایات ]3/34 [حرعاملی،
واجب از ده رکعت به هفده رکعت سنت در این مورد به معنای  و توسعه رکعات نماز

  فرض النبی (ص) است نه به معنای مستحب.
ع را به ائمه (ع) نیز واگذار کرده یا نه؟ فقها نسبت به اینکه آیا خداوند حق تشری ج:

شده و در مواردی  واگذاراختالف دارند. در جای خودش ثابت شده به ائمه نیز این حق 
نیز اعمال شده از جمله: جعل وجوب زکات بر برخی از مصادیق که رسول خدا عفو کرده 

  ).108 رحمانی،(می توان نام برد  ،است
). فرموده 199 (اعراف/ »خذ العفو و أمر بالعرف«ذیل آیه برخی از مفسران در  امر سوم:

اند پیش از نزول آیات وجوب زکات بر مسلمانان واجب بوده تمام اموال اضافی بر نیاز را به 
) این مطلب قرینه و مؤید قول به توسعه است مبنی بر 266 فقرا بدهند. (باقری ایروانی،

  افی است نه بخشی از آن به عنوان زکات.اینکه متعلق عفو وجوب دادن تمام اموال اض
ن که از فقهای عصر حضور طبق برخی از روایات یونس بن عبدالرحمامر چهارم: 

 )ص(است عفو رسول خدا   جیه روایات دال بر انحصار فرمودهشود در تو محسوب می
های بعد زکات را بر مصادیق دیگر  خود آن حضرت در سال و ویژه آغاز نبوت بوده است

  ).3/510 ز واجب کرده است (کلینی،نی
از  شود اصل تشریع وجوب زکات لب یونس بن عبدالرحمن استفاده میاز این مط

است لکن تعیین مصادیق و قلمرو آن به حاکم اسالمی  سوی خداوند متعال صورت گرفته
این برداشت  .واگذار شده تا بر اساس مصالح و نیازهای جامعه اسالمی تصمیم گیری کند

  ).3/510 د تأیید برخی از بزرگان واقع شده است از جمله کلینی. (کلینی،مور
ما را به این مطلب رهنمون  توجه به فلسفه تشریع در آیات و روایات امر پنجم:

شود که زکات به مقداری که کفاف فقرا شود واجب شده و اگر زمانی مصادیق نه گانه  می
های ضروری افزوده می شود تا حدی که نیازها موارد دیگر بر آن ،نیاز آنان را رفع نکند
ی صو هتواند ب این نکته قابل مالحظه است و می 1)9/10 رفع شود. (کلینی، رت جدّ

  گانه را زیر سؤال ببرد. انحصار زکات در موارد نه
دی است استفاده گونه روایات که شماره آنها زیاد و برخوردار از اعتبار سن از این

                                                                                                                                                                        
: إنّ هللا عزّ ـ في حدیث ـ قال السالم عن أبي عبد هللا علیه ،بإسناده عن حریز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم و .1

ؤتوا من قبل ، إنّهم لم یسعهم لزادهم، ولو علم أنّ ذلک ال یلفقراء في مال األغنیاء ما یسعهموجلّ فرض ل
حقوقهم ، ولو أنّ الناس أدّوا أُوتوا مِن منع مِن منعهم حقّهم، ال ممّا فرض هللا لهم ، ولکنوجلّفریضة هللا عزّ

والذي  .، عن حریز مثله، عن حمّاد بن عیسیورواه الکلیني عن علي بن إبراهیم، عن أبیه. لکانوا عائشین بخیر
 .، عن ابن محبوب مثلهعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وأحمد بن محمّد جمیعاًقبله عن 
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 ،ن مصادیق وجوب زکات منحصر در نه مورد بصورت دائمی نیستشود قلمرو و تعیی می
  بلکه تابعی از نیازهای جامعه اسالمی است.

نکته در خور دقت اینکه در روایات آمده انّ هللا فرض للفقرا (ع) فی اموال الغنیاء ما 
 واست  ) موضوع وجوب زکات در روایات اموال اغنیا و ثروتمندان2/10 یکفیهم (کلینی،

گانه مثل شرط سائمه بودن انعام ثالثه در تمام  شرایط حاکم بر مصادیق نهوجه به با ت
و مسکوک به سکه رایج در نقدین و جواز راه های فرار از  هسال و نصاب در غالت اربع

های  اموال اغنیا حساب .گانه بیشتر مرتبط با غیر اغنیا است مصادیق نه وجوب عمالً
   .ک کشیده،کارخانجات و...است و آنها متعلق زکات نیستهای سر به فل ساختمان بانکی،

(ص) نفی ر انحصار با عنوان عفی رسول هللابیشتر بلکه تمامی روایات دال ب امر ششم:
) دال بر انحصار 9/15( 8روایت باب  18از  وجوب زکات از غیر عناوین نه گانه کرده است.

ی دیگر در مفهوم عفو نوعی گذشت و روایت همراه با کلمه عفی می باشد و از سو 15زکات 
بخشیدن مندرج است که مالزم با اصل وجوب و به عبارت دیگر داللت دارد بر وجوب در 

توان گفت زکات از  گانه و لکن رسول هللا(ص) عفو کرده است. بنابراین می غیر مصادیق نه
یان آسمانی واجبات مالی است، که در روایات یکی از ارکان اسالم محسوب و در تمام اد

وجود داشته است و از سویی قوام احکام دین در مقام اجراء مشروط به آن است که 
مصداق نیست بلکه تطبیق آن دایر مدار نیاز جامعه اسالمی است که  9موضوعش منحصر به 

شود و به عبارت دیگر عنوان عفو دال است بر اینکه اصل  از سوی حاکم اسالمی تعیین می
  است.   ته و لکن با نظر داشت بعضی از مصالح اجرا نشدهتشریع توسعه داش

ای است که در مقام  در عصر حاضر به گونهگانه  مصادیق نهشرایط حاکم امر هفتم: 
  اجرا در حکم تعطیلی زکات است.

: دو مصداق از مصادیق زکات طال و نقره مشروط به مسکوک به سکه رایج توضیح
در عصر حاضر  و )2/421 حکیم،(دادوستد شود  ای که در بازار با آن ونهگ شده به

سه  .پس نقدین عمالً مصداق وجوب زکات نیست ؛گونه طال و نقره مصداق ندارد این
گوسفند و شتر صرف نظر از نصاب و شرایط  مصداق از مصادیق نه گانه انعام ثالثه گاو،

این واضح است  پر )2/141 حکیم،( .دیگر، مشروط به بیابان چر بودن در تمام سال است
توان آن  بسیار تنگ کرده که می واقع شده گانه را که متعلق وجوب شرط دایره انعام سه

خرما و کشمش  جو، غالت اربعه گندم،در خصوص را در حکم عدم محسوب کرد و اما 
 حکیم،( ولی خرما و کشمش مواردش بسیار کم است. ،اول و دوم مصداق دارد ورددو م

ط وجوب زکات در هر یک از اینها مالکیت یک سال کامل است . و از سوی شر)2/463
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ند نتوانند هر یک را به دیگری هبه ک فرار از زکات صاحبان این اموال می بنابراین برای
  به شرط حق رجوع و با رجوع هیچ یک از آنها متعلق وجوب زکات نیست.

ق آن در حکم گانه باشد مصادی نتیجه اینکه اگر وجوب زکات منحصر به مصادیق نه
شود  با جایگاه زکات که پس از نماز مهمترین واجب محسوب می نادر بلکه معدوم است که
  .که فقرزدائی از جامعه اسالمی است، تناسب و سنخیت ندارد و نیز با اهداف بلند آن

ناظر است به اینکه(ع) در ، ممکن است گفته شود روایات دال بر حصر امر هشتم:
های جائر از منابع زکوی مصادیق آن را  حکومت استفادهسوءراستای جلوگیری از 

   .اند منحصر در نه مصداق کرده
تر و از نظر تنوع با  روایات توسعه از نظر تعداد بیشتر و از نظر داللت صریح امر نهم:

هشت بیان و عبارت که در بیشتر آنها کله، کل به کار رفته بر توسعه داللت دارند و از 
  اند پس ترجیح با طایفه دوم است.  عمومات کتابسوی موافق با 

شود: الف: اگر نگوئیم در تمام  دو مطلب استفاده می گانه نه مجموع این امور زا
زکات واجب  ،ی که عمر کوتاهی دارندیروید جز باقلی و چیزها یی که از زمین میها حبه

ات دال بر عفو از سوی ایزکات آنها باید پرداخت شود. بر اساس رو باب احتیاط، و ازاست 
به حسب شرایط زمان و تعیین مصادیق  ،(ص) و روایت یونس بن عبدالرحمنرسول خدا
 های جوامع اسالمی در اختیار ولی فقیه است. مکان و نیاز

  
  نظرات برخی از معاصران

در پایان شایسته است نظرات برخی از فقهای معاصر را که مؤید و مؤکد نظریه صاحب 
  شود. ارش میمقاله است گز

در صورت ضرورت «گوید  محمدحسن مرتضوی در این باره میمحقق معاصر سید
  ).10،5بیت، ش مجله اهل(» تواند زکات را به امور دیگر نیز توسعه دهد. حاکم اسالمی می
نیاز نظام  فرماید اولیاء امور مسلمین بنابر هللا آصفی در این باره می مرحوم آیت

های اساسی زکات  نیاز نظام و فقر مسلمین را برطرف کند بر ثروت توانند به مقداری که می
روایاتی که  دسته اولکند  کند این معنا را دو دسته از روایات تأیید و تأکید می اضافه

  .)9/17 عاملی، حر( گانه مانند معتبره ابوبصیر داللت دارد بر وجوب زکات بر غیر اشیا نه
داوند زکات را به اندازه نیاز فقرا قرار داده است روایاتی که داللت دارد خ دسته دوم

  )9/17 حرعاملی،( مثل صحیحه زراره.
ه اسالمی زکات منحصر فرماید هرچند در محدوده فق آیة هللا سید کاظم حائری می
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ولی امر حق دارد در صورت نیاز جامعه آن را به اشیاء دیگر  اما ،گانه است در اشیاء نه
  )11/122 بیت، هلقه امجله ف( توسعه دهد.

گوید اگر حاکم در زکات توسعه دهد و چیزی بر آن  آیة هللا تجلیل در این باره می
  ).11/124 مجله فقه اهل بیت،( اضافه کند برذمه صاحب اموال است.

. ایشان عالمه جعفری بر این باور است که مصادیق وجوب زکات توسعه دارد
 .گانه اضافه شده است بر موارد نه ت و برنجفرمایند موارد دیگری به خصوص از حبوبا می

  .)11/135 ،بیت مجله فقه اهل(
لکن احتیاط واجب  ،فرماید هرچند مسأله از نظر ما مجمل است هللا منتظری می آیت

  .)1/167 منتظری،( گانه است زکات در غیر مصادیق نهثبوت 
بر اسب و غیر آن فرماید: با توجه به جعل زکات از سوی امیرالمؤمنین  شهید صدر می

امر است که زکات را   شود که زکات مخصوص مال معینی نیست و این حق ولی کشف می
  .)33شهید صدر، ( های ضروری جعل کندیی که مصلحت بداند براساس نیازبر هر کاال
فقیه  ق موارد وجوب زکات در اختیار ولیهللا گرامی بر این باور است توسعه و ضی آیة

  )3/488 گرامی،( گیرد. های جامعه اسالمی تصمیم میازاست که براساس نی
  
  بندی جمع
  .انحصار مصادیق وجوب زکات در نه مورد است ،نظر مشهور فقها. 1
 .شود باشد به دو طایفه محوری تقسیم می وایات که دلیل اصلی وجوب زکات میر. 2

عدم وجوب  کلمه عفی دال است بر طایفه اول دال است بر وجوب زکات در نه مصداق و
طایفه دوم با هشت بیان و لسان که بیشتر آنها با قواعد کلی همراه  .در غیر آن مصادیق

روید و  کل آنچه از زمین می کند بر وجوب زکات در مکیل، موزون، داللت می باشد می
 شود. گیری می با صاع و یا قفیز اندازهکل آنچه 

ه و انحصار چهار جمع گزارش و در مقام عالج تعارض دو طایفه از روایات توسع. 3
 سپس با بررسی مقتضای قواعد باب تعارض ثابت شد طایفه دوم مقدم است. ؛نقد شد

تواند قرینه باشد برای  یک می قواعد باب تعارض هشت نکته که هر نظر از صرف. 4
 ترجیح و تقدیم طایفه دوم که دال بر توسعه است.

است  هایی زکات حبه پرداختدر واجب  طایاحتشد که  حاصلدر پایان این نتیجه . 5
 و تعیین مصادیق در اختیار ولی فقیه است. ،روید که از زمین می
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