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 مقدمه. 1

که با وجود  شودیگفته م یالزکات به کسمانع

واجب  نیا یپرداخت زکات نه تنها از ادا یمقتض

 انیزکات متول افتیبلکه مانع در ورزدیماحتراز 

 تیزکات از افراد واجد صالح یحکومت یآورجمع

 در برابر اخذ ی. و به عبارتباشدیپرداخت زکات م

با  زکاتالمانع رو نی. از اکندیزکات، مقاومت م

 الزکات متفاوت است.تارک

الزکات را در کتاب جهاد طرح بحث مانع فقها

 یدر مالحق جهاد اهل بغ زین یاند و برخکرده

مطلب در  نیا انیوجه ب دیاند. شامتعرض آن شده

الزکات در عدم و مانع یآن بخش، اشتراک باغ

از  ی)جمع 1جهاد با کفار استاز حکم  تیتبع

امام  ثیآنگونه که در حد (.8 ،1423پژوهشگران، 

علیه الس الم  أمر علی  »از امام باقر )ع( آماده:  صادق

منادیه یوم البصرة: ال یتبع مدبر، و ال یذفف على 

جریح، و الیقتل أسیر، و من أغلق بابه فهو آمن، و 

من ألقى سالحه فهو آمن و لم یأخذ من متاعهم 

 «.شیئا

. صاحب دیالزکات قتال نمابا مانع تواندیم امام

حکم فرموده است که خالف  نیجواهر در خصوص ا

( 343 تا،یب ،ی)نجف افتهیفقها ن انیحکم را در م نیا

 اجماع بر آن نموده است یادعا زین یو عالمه حل

 (.1410 ،ی)عالمه حل
 

 

 

                                         
جهادهم لیس  الوجه فی ذکره هنا اشتراک الباغی و مانع الزکاة فی أن  و لعل » 1

کجهاد الکف ار فی جواز القتل و األسر و السبی و الغنیمة و غیرها؛ إذ جهاد مانع 

جهاد أهل  بغرض ارتداعه عم ا هو علیه من منع الزکاة، کما أن  الزکاة إن ما هو 

 . مالحظات اخالقي2

در خصوص نگارش مقاله و  اخالقی مالحظات

 در ارجاعات رعایت گردید.  یدارامانت
 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به تحقیق از نوع نظری بوده این 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

 ای است و با مراجعه بهصورت کتابخانه هاطالعات ب

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 ها. يافته4

الزکات قتال نماید و بر این نظر تواند با مانعامام می

ایاتی که اشاره بر نیز ادعای اجماع شده است. رو

بی الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتکفر مانع

شود و از باب تسامح است. از آنجا از کفر حمل می

که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب 

ین الزکات را به تمکوی تکلیف است تا به قهر، مانع

 .وا دارد
 

 . بحث5

 ثياحاد. 5-1

 قیز طرا یاریبس ثیالزکات احادخصوص مانع در

 یخاصه و عامه وارد شده است که در دو دسته کل

الزکات که مانع یثیاست. نخست احاد بیقابل تبو

ن آکه از  یاتیو دوم روا دهندیرا مورد مزمت قرار م

 .شودیمالزکات استنباط مانع یحکم شرع

البغی إن ما هو بغرض رجوعهم من البغی إلى الطاعة، فال یقتل أسیرهم، و ال 

یجهز على جریحهم، و ال یتبع مدبرهم إال  مع اإلصرار، فمانعوا الزکاة مسلمون 

 «قد فسقوا بمنعهم الزکاة
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ماز ـه نـوارد شده ک یثیروه نخست، احادـگ در

را مقبول  یندانسته، صدقه والزکات را کامل مانع

و  2را همچون رباخوار دانسته شانیا 1نشمرده

در  (.1403 ،ی)مجلس 3استمستحق لعن شمرده 

از  یکس مقدارآمده است که هر زین ثیاحاد یبرخ

 مرگزکات بر ذمه داشته باشد، هنگام موت، به 

)حر  4قبض روح خواهد شد یهودی ای ینصران

 یالزکات، در برخمانع نیهمچن (.تایب ،یعامل

 (.تایب ،ی)حر عامل 5شده استسارق شمرده  اتیروا

را الزکات وارد شده که مانع یثیگروه دوم، احاد در

 (تایب ،ی)حر عامل 6هدر بودن دمکافر دانسته و به 

، 1413، هی)ابن بابو اشاره داشته است 7قطع گردنو 

)ع(  نیالمومن ریحضرت رسول به ام تیدر وص .(2

الزکات ده مورد، کفر به خداوند دانسته شده که مانع

 (.تایب ،ی)حر عامل 8است آنهادر جمع  زین
 

 الزکاتحکم مانع. 5-2

 کفر. 5-2-1

الزکات کافر دانسته شده نعما ات،یروا یبرخ در

اطالق کفر بر  رسدیبه نظر م البته. 9است

 11، 10الزکات داللت بر شدت ذنب داشته باشدمانع

 نیبر ا .12مراتب کفر گردد یحمل بر برخ ای و

                                         
الَ أَنَّهُ وَ آلِهِ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ 1  َو الَ ُتقْبَلُ  إِالَّ ِبزَکَاةٍ صاَلَةٌ : الَ تَتِمُّقَ

 .لَهُ الَ وَرَعَ لِمَنْ َو الَ زَکَاةَ لَهُ الَ زَکَاةَ لَِمنْ صاَلَةَوَ الَ  غُلُولٍ مِنْ صَدَقَةٌ
الَ أَنَّهُ عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَوَاتُ  عَلِی   عَنْ 2  کَآکِلِ  الزَّکَاةِ وَ مَانِعُ الْمَفْرُوضَةُ الزَّکَاةُ : الْمَاعُونُقَ

  . بِمُسْلِمٍ فَلَیْسَ مَالَهُ یُزَکِّ لَمْ الرِّبَا وَ مَنْ
ا وَ آکِلَ الزَّکَاةِ مَانِعَ لَعَنَ : أَنَّهُوَ آلِهِ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ 3  الرِّبَ
 من منع قیراطا من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیا و إن شاء نصرانیا 4
 مهور مستحل  و الزکاة، مانع: ثالثة السر اق: الس الم علیه هٰ  قال أبو عبد الل  5

 قضاءه ینو لم و دینا استدان من کذلك و النساء،
دمان فی اإلسالم حالل من اهلل ال یقضى فیهما »عن الصادق )علیه السالم(  6

حتى یبعث قائمنا أهل البیت )ع(، فإذا بعثه اهلل حکم فیهما بحکم اهلل: الزانی 

 المحصن یرجمه، و مانع الزکاة یضرب عنقه.

الزکات، محمول بر کفر اساس، کافر دانستن مانع

بلکه مراد آن است  ستیموجب نجاست ن یاصطالح

مانند نماز و روزه  ینید ضیزکات از اهم فراکه 

در  نیمانند ا .(17 ،1380 ،ی)فاضل لنکران 13است

آمده و کفر، حمل بر زجر در ترک  زین اتیآ یبرخ

 مَنِ الْبَیْتِ  حِجُّ  اسِٰ  الن  عَلَى هِ ٰ  وَ لِل »شده است: 

( 97/عمران آل... )کَفَرَ مَنْ  وَ سَبِیالً إِلَیْهِ اعَ ٰ  اسْتَط

است با  ی، کس«و من کفر»مراد از  ه،یآ نای در

حج گذاردن، آن را ترک  یداشتن استطاعت برا

 لیمگر آنکه قا ستیتارک حج کافر ن. قطعاً کندیم

 نَّکُمْ لَأَزِیدَ شَکَرْتُمْ  لَئِنْ هیدر آ ایو  ،آن باشد ینف به

ترک « کفرتم»( مراد از 7/می... )ابراهکَفَرْتُمْ  وَ لَئِنْ 

پس در هر  ؛یاست و نه کفر اصطالح یشکرگزار

دو مورد اصطالح کفر بر زجر ترک عمل استوار شده 

شدت قبح ترک واجب دارد. در است و داللت بر 

 الزکات را بهاطالق کفر بر مانع توانیم عومجم

 ،ی)فاضل لنکران وضوح از باب تسامح دانست

1380، 273). 
 

 يبغ .5-2-2

حاکم واجب است که در صورت مصلحت،  بر

الزکات با مانع (.83، 1423از پژوهشگران،  ی)جمع

 مانع الزکاة یضرب عنقه. 7
 مانع الزکاة -و عد منهم  -کفر باهلل العظیم من هذه األمة عشرة  8
 مانع الزکاة -و عد منهم  -العظیم من هذه األمة عشرة  کفر باهلل 9
و إطالق ذلك علیه فی بعض النصوص منز ل على إرادة بیان عظم الذنب و  10

 العقوبة
 مما یجب حمل ما فیه من الکفر على إرادة المبالغة 11
 و لیحمل على بعض مراتب الکفر 12
مانع الزکاة إن ما هو لالهتمام فهذا التعبیر یعنی التعبیر بالکفر باإلضافة إلى  13

 بها، و کونها واقعة فی الفرائض المهم ة
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 دینما نیبه پرداخت زکات تمک یتا و دیقتال نما

 ،ی)عالمه حل «یقاتل مانع الزکاة حت ى یؤد یهاو »

 یآن است که منع از ادا زیوجوب ن وجه( 1412

تا ازاله فسق  تزکات، فسق است و بر امام واجب اس

 . دینما

مراحل آن  یقتال به وجه مزبور پس از ط البته

 یالزکات معتقد به وجوب ادااست. چنانچه مانع

فاسق  د،یآن را ترک نماالوصف زکات بوده و مع

شمرده شده و بر امام است تا بر او سخت گرفته و 

واجب مکلف گردد.  یتا به ادا زدیبه نبرد برخ

 هنمود یالزکات اموال خود را مخفچنانچه مانع

شده  یرا حبس نمود تا مال مخف یو توانیباشد، م

در صورت اظهار تنها به اندازه مقرر و  دیرا اظهار نما

(. 1410 ،ی)عالمه حل 1آن اخذ خواهد شداز  یشرع

الزام  یاست به کار گرفتن زور برا زیآنچه که جا

کشته  انیم نیاست و اگر در ا فیتکل یمانع به ادا

بود: فمانع الزکاة عاص  واهدهدر خ یشود، خون و

 ، فإن لم یمکن إل ا بالقتال قوتلیقهر على أخذها منه

 یلیهمانگونه که محقق اردب اما(. 250تا، بی ،ی)نجف

گفته، مقصود از قتال اخذ مال زکات و دفع آن به 

ال که البته اگر قت یالمال است و نه قتل وتیب

 ،یلیدب)محقق ار 2موجب قتل شود، هدر خواهد بود

 .(256 تا،یب

الزکات ولو وجود دارد که مانع زیاحتمال ن نیا البته

خارج  یعنوان باغ لیهمچنان از ذ نیپس از تمک

فقها مطلق  یبه زعم برخ ،ینگردد چه آنکه بغ

                                         
و لو اعتقد وجوبها و منعها فهو فاسق، یضی ق اإلمام علیه و یقاتله حتى یدفعها؛  1

واجب علیه، فإن أخفى ماله حبسه حتى یظهره، فإذا ظهر علیه أخذ  ألن ه حقٌّ

 منه قدر الزکاة ال أزید.
 ود األخذ و الدفع، ال قتله، و لو قتل حینئذٍ یکون هدراً لکن یکون المقص 2

 خروج از طاعت امام است: و یدخل فی البغاة کل 

، ممتنع عن على اإلمام أو نائبه الخاص أو العام   باغٍ

فمن خالف فی ترک  نه،طاعته فیما أمر به و نهى ع

)کاشف الغطا،  «أو رد  حقوق حاربوه... أو خمسٍ  زکاةٍ

 یفقه نینظر طبق مواز نیا رشیالبته پذ (.تایب

که عبارت از خروج مسلحانه  یبغ فیمشهور در تعر

خاصه با توجه به  زیاست و ن یحکومت اسالم هیعل

 مشکل است.  نیالمومنریام رهیس
 

 ارتداد .5-2-3

 یاست و در ضرور نید اتیزکات از ضرور پرداخت

و منکر آن کافر است:  ستین یدیترد زیبودن آن ن

ة بالجملة فإن وجوب الزکاة من الضروریات الدینیو 

خالف و الإشکال فی کفر من أنکر شیئا منها و ال 

رو مستحل آن مرتد  نی( از ا7، 1423 ،ی)بحران

مرتد  فریک و (9، 1411 ،یسبزوار یاست )موسو

 ومرتد ، باشد: و مانع الزکاة مستحال  یقتل م زین

عالمه ؛ تایب ،یثان دی)شه حت ى یدفعهایقاتل غیره 

 (.1387 ن،یالمحققفخر؛ 1413 ،یحل

خصوص نداشته  نیدر ا یااگر شبهه الزکاتمانع

را نموده است اگرچه ظاهر  نید یباشد، انکار ضرور

صرف  زین یحکم است. برخ نیکالم فقها، اطالق ا

م دانسته مگر بودن حکم را اماره بر عل یضرور

 (.1409 ،ی)منتظر 3شودخالف آن اثبات 

 نیمکت ،یآور لیالزکات با استدالل و دلاگر مانع

خواهد شد  رفتهیپذ یگفته شده که توبه و د،ینما

أطلق کون انکار الضروری موجبا للکفر مطلقا و الظاهر ان مراد المطلقین أیضا  3

صورة العلم و المعرفة نعم ال نأبى کما عرفت ان تکون ضروریة الحکم امارة على 

 العلم ما لم ینکشف الخالف
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 نیحال حکم او مانند حکم خوارج است. ا نیو در ا

 ،یلی)محقق اردب تأمل است ازمندیته نحکم الب

 .(596 تا،یب
 

 قتال يمتول. 5-3

الزکات از شؤونات امام است. وجه قتال با مانع حکم

 نیآن است که زکات از حقوق عموم مسلم زیآن ن

که امام آن را  یو هنگام( 1379 ه،ی)مغن 1است

 نیستانده گردد. هم دیمطالبه کند و ادا نشود با

وجود دارد. در  زیامام و منصوب او ن بینا یشأن برا

 بت،یدر زمان غ امام بینا یخصوص ثبوت حکم برا

 ،یسبزوار ی)موسو 2دو قول گفته شده است

بر  هیعدم تسلط فق ،یقول ناف وجه (.206، 1411

 3نظر( است نیاموال مردم )در صورت اعتقاد بد

 زین یبرخ (.141، 1423از پژوهشگران،  ی)جمع

دون وجه ـو آن را ب رفتهیول مخالف را نپذـق

إال على القول  هاو ال أعرف له وج»اند: دانسته

إقامة الحدود باإلمام علیه السالم إال أن باختصاص 

من ما ال وجه له على هذا تخصیص هذین الفردین 

 .(8، 1423 ،ی)بحران« التقدیر

 نیدار اعهده زین یمنصوب و ایاز امام  ریغ نکهیا در

الزکات از باشد، گفته شده که قتال با مانع فهیوظ

، تایب ،ی)نجف است ریپذامکان زیباب امر به معروف ن

13.) 
 

                                         
المحتاج أن یختلس من مال مانع الزکاة، ألنه من و تسأل: هل یجوز للفقیر  1

المستحقین لها؟ الجواب: کال، ألن الزکاة تثبت فی أموال األغنیاء للفقراء بوجه 

عام، ال إلنسان بالخصوص، حتى تجوز المقاصة، و بکلمة الدین ملك خاص، و 

 الزکاة ملك عام، و الفرق بینهما واضح.
شیء إال ما خرج بالدلیل الخاص فیثبت هذا منشأهما تعمیم النیابة فی کل  2

الحق له، و تخصیصها بخصوص ما دل علیه الدلیل بالخصوص، و یمکن اختالف 

 يریگجهینت. 6

آن، منکر  یاست. ناف نید اتیاز ضرور زکات

حد مرتد  زیشده و کافر است و حد او ن نید یضرور

 رمستحلیمانع آن چنانچه غ کنیخواهد بود. ل

او فرض است تا  بینا ایو بر امام  ستیباشد، کافر ن

و اگر منجر به  دینما نیقتال کنند تا تمک یبا و

 فرکه در ک یثیقتل شود، هدر خواهد بود. احاد

الزکات وارد شده، اوالً مربوط به مستحل آن مانع

در فرض خالف، حمل بر شدت ذنب  اًیاست و ثان

 .گرددیم
 

 و تشکر تقدير. 7

 همه عزیزانی که در به سامان رسیدن این تحقیق از

 کنیم. ما را یاری رساندند تشکر می
 

 نويسندگان سهم. 8

 یمقاله مشترکأ توسط تمام نیو تألیف ا نگارش

 صورت گرفته است. سندگانینو
 

 منافع تضاد. 9

  این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد.  در

الحکم باختالف الظروف و الخصوصیات و الجهات التی هی أیضا منوطة بنظر 

 الفقیه الجامع للشرائط.
أداء الزکاة و فی قبال ما تقدم هناک من لم یجو ز للفقیه إجبار الممتنع على  3

و سائر الحقوق الواجبة بناء على ما ذهب إلیه من عدم والیة الفقیه على أموال 

 الناس.
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Background and Aim: Impediment to Zakat is someone who 

resists receiving Zakat. The jurists have expressed the issue of the 

impediment to Zakat in the context of the jihad of the Baghi people, 

the aspect of which is the sharing of the Baghi and the impediment 

to Zakat in not following the ruling of jihad with the infidels. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 

Results: The Imam can fight with the impediment of Zakat, and 

this view has also been claimed by consensus. The narrations 

(Ahadith) that refer to disbelief of impediment to Zakat are 

interpreted as the severity of sin or on a degree of disbelief and are 

due to tolerance. 

Conclusion: Since non-payment of Zakat is a sin, it is incumbent 

on the ruler or his deputy to force the obstruction of Zakat into 

obedience, and in case of fighting, his blood will be wasted. If the 

impediment to Zakat considers it lawful not to pay it, he is an 

apostate and his sentence will be murder. 
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