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 .1مقدمه

 .2مالحظات اخالقي

مانعالزکات به کسی گفته میشود که با وجود

مالحظات اخالقی در خصوص نگارش مقاله و

مقتضی پرداخت زکات نه تنها از ادای این واجب

امانتداری در ارجاعات رعایت گردید.

احتراز میورزد بلکه مانع دریافت زکات متولیان
جمعآوری حکومتی زکات از افراد واجد صالحیت

 .3مواد و روشها

پرداخت زکات میباشد .و به عبارتی در برابر اخذ

این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به

زکات ،مقاومت میکند .از این رو مانعالزکات با

صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری

تارکالزکات متفاوت است.

اطالعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به

فقها بحث مانعالزکات را در کتاب جهاد طرح

اسناد ،کتب و مقاالت صورت گرفته است.

کردهاند و برخی نیز در مالحق جهاد اهل بغی
متعرض آن شدهاند .شاید وجه بیان این مطلب در

 .4يافتهها

آن بخش ،اشتراک باغی و مانعالزکات در عدم

امام میتواند با مانعالزکات قتال نماید و بر این نظر

تبعیت از حکم جهاد با کفار است ( 1جمعی از

نیز ادعای اجماع شده است .روایاتی که اشاره بر

پژوهشگران .)8 ،1423 ،آنگونه که در حدیث امام

کفر مانعالزکات دارد ،بر شدت ذنب و یا بر مراتبی

صادق از امام باقر (ع) آماده« :أمر علی علیه السالم

از کفر حمل میشود و از باب تسامح است .از آنجا

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

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

جریح ،و الیقتل أسیر ،و من أغلق بابه فهو آمن ،و
من ألقى سالحه فهو آمن و لم یأخذ من متاعهم
شیئا».
امام میتواند با مانعالزکات قتال نماید .صاحب
جواهر در خصوص این حکم فرموده است که خالف
این حکم را در میان فقها نیافته (نجفی ،بیتا)343 ،
و عالمه حلی نیز ادعای اجماع بر آن نموده است
(عالمه حلی.)1410 ،

وی تکلیف است تا به قهر ،مانعالزکات را به تمکین
وا دارد.
 .5بحث
 .1-5احاديث
در خصوص مانعالزکات احادیث بسیاری از طریق
خاصه و عامه وارد شده است که در دو دسته کلی
قابل تبویب است .نخست احادیثی که مانعالزکات
را مورد مزمت قرار میدهند و دوم روایاتی که از آن
حکم شرعی مانعالزکات استنباط میشود.

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

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

کجهاد الکفار فی جواز القتل و األسر و السبی و الغنیمة و غیرها؛ إذ جهاد مانع
الزکاة إنما هو بغرض ارتداعه عما هو علیه من منع الزکاة ،کما أن جهاد أهل

یجهز على جریحهم ،و ال یتبع مدبرهم إال مع اإلصرار ،فمانعوا الزکاة مسلمون
قد فسقوا بمنعهم الزکاة»
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در گـروه نخست ،احادیثی وارد شده کـه نـماز

اساس ،کافر دانستن مانعالزکات ،محمول بر کفر

مانعالزکات را کامل ندانسته ،صدقه وی را مقبول

اصطالحی موجب نجاست نیست بلکه مراد آن است

نشمرده  1ایشان را همچون رباخوار دانسته  2و

که زکات از اهم فرایض دینی مانند نماز و روزه

مستحق لعن شمرده است (3مجلسی .)1403 ،در

است (13فاضل لنکرانی .)17 ،1380 ،مانند این در

برخی احادیث نیز آمده است که هرکس مقداری از

برخی آیات نیز آمده و کفر ،حمل بر زجر در ترک

زکات بر ذمه داشته باشد ،هنگام موت ،به مرگ

شده است« :وَ لِلٰهِ عَلَى النٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ

نصرانی یا یهودی قبض روح خواهد شد ( 4حر

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

عاملی ،بیتا) .همچنین مانعالزکات ،در برخی

در این آیه ،مراد از «و من کفر» ،کسی است با

روایات سارق شمرده شده است (5حر عاملی ،بیتا).

داشتن استطاعت برای حج گذاردن ،آن را ترک

در گروه دوم ،احادیثی وارد شده که مانعالزکات را

میکند .قطعاً تارک حج کافر نیست مگر آنکه قایل

کافر دانسته و به هدر بودن دم(6حر عاملی ،بیتا)

به نفی آن باشد ،و یا در آیه لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُ ْم

و قطع گردن 7اشاره داشته است (ابن بابویه،1413 ،

وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ( ...ابراهیم )7/مراد از «کفرتم» ترک

 .)2در وصیت حضرت رسول به امیر المومنین (ع)

شکرگزاری است و نه کفر اصطالحی؛ پس در هر

ده مورد ،کفر به خداوند دانسته شده که مانعالزکات

دو مورد اصطالح کفر بر زجر ترک عمل استوار شده

نیز در جمع آنها است (8حر عاملی ،بیتا).

است و داللت بر شدت قبح ترک واجب دارد .در
مجموع میتوان اطالق کفر بر مانعالزکات را به

 .2-5حکم مانعالزکات

وضوح از باب تسامح دانست (فاضل لنکرانی،

 .1-2-5کفر

.)273 ،1380

در برخی روایات ،مانعالزکات کافر دانسته شده
است 9.البته به نظر میرسد اطالق کفر بر
11 10

مانعالزکات داللت بر شدت ذنب داشته باشد،

 .2-2-5بغي
بر حاکم واجب است که در صورت مصلحت،

و یا حمل بر برخی مراتب کفر گردد12.بر این

(جمعی از پژوهشگران .)83 ،1423 ،با مانعالزکات

ل
 1عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ :الَ تَتِمُّ صَالَةٌ إِالَّ ِبزَکَاةٍ َو الَ ُتقْبَ ُ
صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَ الَ صَالَةَ لِ َمنْ الَ زَکَاةَ لَهُ َو الَ زَکَاةَ لِمَنْ الَ وَرَعَ لَهُ .
ل
 2عَنْ عَلِی صَلَوَات ُ اللَّهِ عَلَیْه ِ أَنَّهُ قَالَ :الْمَاعُونُ الزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ کَآکِ ِ
الرِّبَا وَ مَنْ لَمْ یُزَکِّ مَالَهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
 3عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :أَنَّهُ لَعَنَ مَانِعَ الزَّکَاةِ وَ آکِلَ الرِّبَا
 4من منع قیراطا من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیا و إن شاء نصرانیا
 5قال أبو عبد اللٰه علیه السالم :السراق ثالثة  :مانع الزکاة ،و مستحل مهور
النساء ،و کذلك من استدان دینا و لم ینو قضاءه
 6عن الصادق (علیه السالم) « دمان فی اإلسالم حالل من اهلل ال یقضى فیهما

 7مانع الزکاة یضرب عنقه.
 8کفر باهلل العظیم من هذه األمة عشرة  -و عد منهم  -مانع الزکاة
 9کفر باهلل العظیم من هذه األمة عشرة  -و عد منهم  -مانع الزکاة
 10و إطالق ذلك علیه فی بعض النصوص منزل على إرادة بیان عظم الذنب و
العقوبة
 11مما یجب حمل ما فیه من الکفر على إرادة المبالغة
 12و لیحمل على بعض مراتب الکفر
 13فهذا التعبیر یعنی التعبیر بالکفر باإلضافة إلى مانع الزکاة إنما هو لالهتمام
بها ،و کونها واقعة فی الفرائض المهمة

حتى یبعث قائمنا أهل البیت (ع) ،فإذا بعثه اهلل حکم فیهما بحکم اهلل :الزانی
المحصن یرجمه ،و مانع الزکاة یضرب عنقه.
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قتال نماید تا وی به پرداخت زکات تمکین نماید

خروج از طاعت امام است :و یدخل فی البغاة کل

«و یقاتل مانع الزکاة حتى یؤدیها» (عالمه حلی،

باغٍ على اإلمام أو نائبه الخاص أو العام ،ممتنع عن

 )1412وجه وجوب نیز آن است که منع از ادای

طاعته فیما أمر به و نهى عنه ،فمن خالف فی ترک

زکات ،فسق است و بر امام واجب است تا ازاله فسق

زکاةٍ أو خمسٍ أو رد حقوق حاربوه( »...کاشف الغطا،

نماید.

بیتا) .البته پذیرش این نظر طبق موازین فقهی

البته قتال به وجه مزبور پس از طی مراحل آن

مشهور در تعریف بغی که عبارت از خروج مسلحانه

است .چنانچه مانعالزکات معتقد به وجوب ادای

علیه حکومت اسالمی است و نیز خاصه با توجه به

زکات بوده و معالوصف آن را ترک نماید ،فاسق

سیره امیرالمومنین مشکل است.

شمرده شده و بر امام است تا بر او سخت گرفته و
به نبرد برخیزد تا به ادای واجب مکلف گردد.

 .3-2-5ارتداد

چنانچه مانعالزکات اموال خود را مخفی نموده

پرداخت زکات از ضروریات دین است و در ضروری

باشد ،میتوان وی را حبس نمود تا مال مخفی شده

بودن آن نیز تردیدی نیست و منکر آن کافر است:

را اظهار نماید و در صورت اظهار تنها به اندازه مقرر

و بالجملة فإن وجوب الزکاة من الضروریات الدینیة

شرعی از آن اخذ خواهد شد (1عالمه حلی.)1410 ،

و ال خالف و الإشکال فی کفر من أنکر شیئا منها

آنچه که جایز است به کار گرفتن زور برای الزام

(بحرانی )7 ،1423 ،از این رو مستحل آن مرتد

مانع به ادای تکلیف است و اگر در این میان کشته

است (موسوی سبزواری )9 ،1411 ،و کیفر مرتد

شود ،خون وی هدر خواهد بود :فمانع الزکاة عاص

نیز قتل میباشد :و مانع الزکاة مستحال مرتد ،و

یقهر على أخذها منه ،فإن لم یمکن إلا بالقتال قوتل

غیره یقاتل حتى یدفعها (شهید ثانی ،بیتا؛ عالمه

(نجفی ،بیتا .)250 ،اما همانگونه که محقق اردبیلی

حلی1413 ،؛ فخرالمحققین.)1387 ،

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

مانعالزکات اگر شبههای در این خصوص نداشته

بیتالمال است و نه قتل وی که البته اگر قتال

باشد ،انکار ضروری دین را نموده است اگرچه ظاهر

موجب قتل شود ،هدر خواهد بود (2محقق اردبیلی،

کالم فقها ،اطالق این حکم است .برخی نیز صرف

بیتا.)256 ،

ضروری بودن حکم را اماره بر علم دانسته مگر

البته این احتمال نیز وجود دارد که مانعالزکات ولو

خالف آن اثبات شود (3منتظری.)1409 ،

پس از تمکین همچنان از ذیل عنوان باغی خارج

اگر مانعالزکات با استدالل و دلیل آوری ،تمکین

نگردد چه آنکه بغی ،به زعم برخی فقها مطلق

نماید ،گفته شده که توبه وی پذیرفته خواهد شد

 1و لو اعتقد وجوبها و منعها فهو فاسق ،یضیق اإلمام علیه و یقاتله حتى یدفعها؛
ألنه حقٌّ واجب علیه ،فإن أخفى ماله حبسه حتى یظهره ،فإذا ظهر علیه أخذ
منه قدر الزکاة ال أزید.
 2لکن یکون المقصود األخذ و الدفع ،ال قتله ،و لو قتل حینئذٍ یکون هدرا ً

 3أطلق کون انکار الضروری موجبا للکفر مطلقا و الظاهر ان مراد المطلقین أیضا
صورة العلم و المعرفة نعم ال نأبى کما عرفت ان تکون ضروریة الحکم امارة على
العلم ما لم ینکشف الخالف
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و در این حال حکم او مانند حکم خوارج است .این

 .6نتیجهگیري

حکم البته نیازمند تأمل است (محقق اردبیلی،

زکات از ضروریات دین است .نافی آن ،منکر

بیتا.)596 ،

ضروری دین شده و کافر است و حد او نیز حد مرتد
خواهد بود .لیکن مانع آن چنانچه غیرمستحل

 .3-5متولي قتال

باشد ،کافر نیست و بر امام یا نایب او فرض است تا

حکم قتال با مانعالزکات از شؤونات امام است .وجه

با وی قتال کنند تا تمکین نماید و اگر منجر به

آن نیز آن است که زکات از حقوق عموم مسلمین

قتل شود ،هدر خواهد بود .احادیثی که در کفر

است ( 1مغنیه )1379 ،و هنگامی که امام آن را

مانع الزکات وارد شده ،اوالً مربوط به مستحل آن

مطالبه کند و ادا نشود باید ستانده گردد .همین

است و ثانیاً در فرض خالف ،حمل بر شدت ذنب

شأن برای نایب امام و منصوب او نیز وجود دارد .در

میگردد.

خصوص ثبوت حکم برای نایب امام در زمان غیبت،
دو قول گفته شده است ( 2موسوی سبزواری،

 .7تقدير و تشکر

 .)206 ،1411وجه قول نافی ،عدم تسلط فقیه بر

از همه عزیزانی که در به سامان رسیدن این تحقیق

اموال مردم (در صورت اعتقاد بدین نظر) است

3

ما را یاری رساندند تشکر میکنیم.

(جمعی از پژوهشگران .)141 ،1423 ،برخی نی ز
قـول مخالف را نپذیرفته و آن را بـدون وجه

 .8سهم نويسندگان

دانستهاند« :و ال أعرف له وجها إال على القول

نگارش و تألیف این مقاله مشترکأ توسط تمامی

باختصاص إقامة الحدود باإلمام علیه السالم إال أن

نویسندگان صورت گرفته است.

تخصیص هذین الفردین من ما ال وجه له على هذا
التقدیر» (بحرانی.)8 ،1423 ،
در اینکه غیر از امام یا منصوب وی نیز عهدهدار این

 .9تضاد منافع
در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد.

وظیفه باشد ،گفته شده که قتال با مانعالزکات از
باب امر به معروف نیز امکانپذیر است (نجفی ،بیتا،
.)13

 1و تسأل :هل یجوز للفقیر المحتاج أن یختلس من مال مانع الزکاة ،ألنه من
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.
 2منشأهما تعمیم النیابة فی کل شیء إال ما خرج بالدلیل الخاص فیثبت هذا
الحق له ،و تخصیصها بخصوص ما دل علیه الدلیل بالخصوص ،و یمکن اختالف

الحکم باختالف الظروف و الخصوصیات و الجهات التی هی أیضا منوطة بنظر
الفقیه الجامع للشرائط.
 3و فی قبال ما تقدم هناک من لم یجوز للفقیه إجبار الممتنع على أداء الزکاة
و سائر الحقوق الواجبة بناء على ما ذهب إلیه من عدم والیة الفقیه على أموال
الناس.
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(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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