
  
 

 بررسی حکم زکات در ملک متزلزل
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 چکیده

در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یـک فـرد در یـک مـال زکـوی، شـرایط متعـددی                      
گـردد؛  شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی               

ملکیت فرد بودن، شرط است، امـا در برخـی مـوارد مالکیـت فـرد                در خصوص مال، در     
رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول  متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می        

فقها بدون تبیین دقیـق مفهـوم تزلـزل         . یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع        
 بحث زکات در برخی از مـصادیق   ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به         

تـوان نتیجـه    از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها مـی           . اندملک متزلزل پرداخته  
گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بـوده،              
و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله الزم است در هریـک از مـصادیق آن، حـصول            

 .ت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیردملکی
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 ١٣٩٦ن بهار و تابستا، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٨

 مقدمه و طرح مسأله
 در فردی که زکات بر او واجب می) بلوغ، عقل و حریت ( عامهیطشراافزون بر اعتبار 

 زکات واجب شود، ملکیت نیز معتبر است؛ به طوری که بر هیچ فردی در غیر ملک او
ی اعتبار ملکیت ادله] ٢٧٩ و٢٦٤ـ٢٦٣ صص ،٢ ، ج٤٦ ؛٧٦ص ،١٥، ج٢٠[ شودنمی

 :عبارت است از
که بر موضوعِ زکات بودن ) ١٠٣:توبه( »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً«ی ی شریفه آیهـ

 ]١٤٦، ص١، ج١٦؛ ٢٩، ص٢٣، ج١٥[ .اموال و مأمور نبودن غیر مالک داللت دارد
ال تَجِبُ « :ی علی بن مهزیار که در آن آمده استای؛ مانند مکاتبهات مستفیضه روایـ

ی کنانی از امام  و صحیحه]٥٢١، ص٣، ج٣٥ ؛١٠٤، ص٩، ج١٠.[»عَلَیْهِ الزَّکَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ
 ].٥٢١، ص٣، ج٣٥[»الْمَالِ صَاحِبِ عَلَی الزَّکَاةُ إِنَّمَا«:که در آن آمده است) ع(صادق
، ١٥، ج٢٠؛ ٤٧، ص١، ج١١؛ ١١٢، ص٦؛ ٦٩، ص١، ج٢[ .اجماع محصل و منقول ـ
، ٤٥؛ ٤٢٣، ص٢، ج٣٩؛ ٤٩٠، ص٢، ج٣٦؛ ٣٠٢، ص٢، ج٣١؛ ٥٠، ص٨، ج٢٧؛ ٣٥ص
 ].٤٤، ص١٣ج

ی وجوب که ادله اصل؛ یعنی عدم ثبوت زکات در غیر ملک، مطابق اصل است؛ چراـ
ن ادله از این جهت عمومیتی نداشته تا زکات بر ثبوت آن در غیر ملک داللتی ندارد، و ای

 ].٢٧، ص٩، ج٤٤[ نیاز به تخصیص با اجماع و غیر آن وجود داشته باشد
شود این پس از تبیین معتبر بودن ملکیت فرد در وجوب زکات، بحثی که مطرح می

است که در برخی موارد مالکیت فرد استقرار نیافته و به صورت متزلزل است؛ مانند 
در زمان » من علیه الخیار« بر مهر قبل از تحقق عوامل استقرار، مالکیت مالکیت زوجه
 به سود تبدیل از پیش و آن حصول صرف به خود سهم به نسبت عامل خیار، مالکیت

گونه ی جایز؛ آیا در اینمالک، و مالکیت متهب در هبه و خود بین آن تقسیم و نقد پول
ود؟ به عبارتی بحث در این است که اگر شی زکات شامل آن مال میموارد نیز ادله

که فردی مالک ملکی بوده و تمام شرایط معتبر در وجوب زکات را دارا باشد؛ جز این
مالکیت او بر مالش بنا بر عللی متزلزل باشد، آیا در فرض مذکور نیز زکات بر او واجب 

 که تزلزل ملکیت مانع وجوب آن است؟شود، یا اینمی
گاه ه پاسخ الزم است ابتدا مفهوم ملکیت متزلزل بررسی شود؛ آنیافتن ببرای دست

 .مدخلیت آن در حکم مسأله مورد تحقیق قرار گیرد
 



  ٩  بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

 عبارات فقها در مسأله
دهد که برخی، افزون بر اعتبار نصاب، تام بودن تتبع در عبارات فقها نشان می

، ١، ج٣٧؛ ١٨، ص٥، ج٣٠؛ ٣٣٠، ص١، ج٢٨؛ ٣٥٩، ص١، ج١٩؛ ٢٧٨، ص١٧[ ملکیت
، ٥، ١٢١، ص٤؛ ٤٢٩، ص١، ج٣[ و برخی دیگر، تمکن از تصرف مالک] ١٢٩ص
را ) تام بودن و تمکن( و برخی نیز هر دو] ١٩٠، ص١، ج٣٤؛ ١٩، ص٥، ج٢١؛ ١١٨ص

 ].١٢٩، ص١، ج٣٧[ انددر وجوب زکات الزم دانسته
از سوی دیگر هیچ یک از عناوین تمامیت ملکیت، تمکن از تصرف مالک و تزلزل 
ملکیت، در نصوص به کار نرفته است؛ از این رو برای تبیین مانعیت یا عدم مانعیت 
تزلزل ملکیت در حکم مسأله، الزم است با تتبع در عبارات فقها، معنای تام بودن 
ملکیت، تمکن از تصرف مالک، ارتباط آن دو با تزلزل ملکیت و مدخلیت هر یک از این 

 . مورد تحقیق و بررسی قرار گیردعناوین در حکم مسأله به طور کامل
 

 ی مفاهیم تمامیت ملک، تمکن از تصرف مالک و تزلزل ملکیترابطه: جهت اول
ی میان سه مفهوم ذکر شده، تعابیر مختلفی بکار رفته است؛ این در خصوص رابطه

 :تعابیر عبارتند از
  تساوی تمامیت ملک و تمکن از تصرفـ١

، ٢، ج٣٦[ و تمکن از تصرف را شرط دانستهمحقق حلی برای وجوب زکات، ملک 
و قید تمامیت ملک را ذکر نکرده است؛ لذا برخی از فقها از عبارت او چنین ] ٤٩٠ص

، ٢، ج٣٩[ اند که مراد او از تمامیت ملک، تمکن از تصرف مالک استاستفاده کرده
 ].٢٦، ص٥، ص٤٢؛ ٤٢٣ص

 غیر تام و ناقص بودن ملکیت، اند که مراد ازو برخی از فقها به صراحت بیان داشته
 :اندمنع از تصرف مالک است؛ لذا موانع را سه چیز دانسته

 .وقف و منذور صدقه بودن مال: موانع شرعی، مثل: یک
 .موانع قهری، مثل مغصوب و مسروق بودن مال: دو
غایب بودن، مثل مال موروثی قبل از رسیدن به دست وارث و یا وکیل او، یا مال : سه

 ].٢٧٩ـ٢٧٨، ص١٧[ ای که محل آن نامعلوم باشد و یا مال دفن شدهگم شده
در حالی که برخی از فقها، منع تصرف مالک را تنها یکی از اسباب نقص ملکیت 
دانسته و افزون بر آن، تسلط غیر بر مال و عدم قرار ملک را نیز از اسباب نقص ملک قرار 

 ].٣٠٧ـ٣٠٢، ص٢ ج،٣١؛ ١٨، ص٥، ج٣٠؛ ٣٣١ـ٣٣٠، ص١، ج٢٨[ اندداده



 ١٣٩٦ن بهار و تابستا، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ١٠

دهد که اختالف آنها تنها در تعبیر بوده؛ تأمل در عبارات این دو فقیه نامدار نشان می
ذکر نموده، مانند؛ در رهن بودن مال، » منع تصرف«لذا مواردی که عالمه در غیر عنوان 

 .باشدو عبارت شهید مختصر و رساتر می. شهید اول در عنوان منع تصرف آورده است
 

 اوی تمامیت ملک و عدم تزلزل آن تسـ٢
اند که مراد از تمامیت ملک، تمامیت سبب مقتضی ملک برخی از فقها احتمال داده

، ٢، ج٣٩؛ ١٤٧، ص١، ج١٦[ اندباشد؛ لذا مراد فقها را عدم تزلزل ملکیت دانسته
؛ مانند غنیمت قبل از تقسیم آن، که قطعاً در این هنگام بدون ]٢٦ص ،٥، ج٤٢؛ ٤٢٣ص

 ].٣٦، ص١٠، ج٩[  نبوده و مالک آن غانمین بوده، اما ملکیتشان ناقص استمالک
 

  اعم بودن عدم تزلزل ملک نسبت به تمامیت آنـ٣
که افزون بر شرط بودنِ اصل ملک، تمامیت ملک نیز این: اندبرخی دیگر از فقها آورده

 مستقر شرط قرار داده شده، برای خارج کردن ملک متزلزلی است که در مقابل ملک
  ـ)غیر الزم( که با قید تمامیت، ملک متزلزلی که برای ناقل حق رجوع استاست؛ نه این

و تمامیت ملک به .  خارج شود ـ مبیع در زمان خیار یا مال هبه شده پس از قبض: مانند
که تزلزل به و ادعای این. معنای تمکن از تصرف و تمام بودن اسباب ملک نیز نیست

کند، مسلم و بدیهی نیاز میبی» تمکن از تصرف«شد از افزودن قید معنایی که بیان 
که دو قید از حیث مفهوم با یکدیگر مغایر است، اما ذکر خاص بعد از عام؛ در صورتی

 باشدباشند، در مقام بیان شرایط؛ بلکه در مقام تعریف نیز چندان محکم و استوار نمی
 ].١١٤ـ١١٣، ص٦[

 
 نسبت به عدم تزلزل آن اعم بودن تمامیت ملک ـ٤

برخی از فقها، عدم تمامیت را اعم از تزلزل و غیر آن که موجب نقص در ملکیت شود، 
اند، بدین معنا که مالک از جهت ضعف ملکیت و قصور در آن، متمکن از جمیع قرار داده

آنچه : تصرفات نیست؛ نه از جهت عوارض خارجی مثل غصب و غیبت؛ لذا مواردی مانند
 دادن عین آن نذر شده، وقف بر بطون و غنیمت قبل از تقسیم را به عنوان که صدقه

 ].٢٩، ص٩، ج٤٤[ اندنمونه بیان کرده
 



  ١١  بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

 تحلیل و بررسی
ی مفاهیم تزلزل ملکیت، تمامیت ملک و تمکن که مالحظه شد عبارات فقها در بیان رابطهچنان

ی تابد؛ از این رو برای تبیین رابطهاز تصرف مالک، بسیار متفاوت بوده و معنای واضحی را برنمی
 :گانه ذکر شده الزم است بحث را تحت سه عنوان کلی مورد مداقه قرار دهیممفاهیم سه

 
 ی آن با تمکن از تصرف و تزلزل ملکیت تمامیت ملک و رابطهـ١

رسد این است که مفهوم تمامیت ملک، از تأمل در ادله و عبارات فقها آنچه به نظر می
اسباب ملکیت دارد؛ یعنی وقتی که اسباب حصول ملکیت به طور کامل وجود نظر به 

مراد «] ٤٥، ص١٣، ج٤٥[به تعبیر برخی از فقها. گوییم ملکیت تام استداشته باشد ، می
که گاهی ملکیت طلق است؛ چرا) مِن حیث هو(از تمامیت، عدم نقص ملک از حیث ملک

دن سبب خارجی نیست؛ بلکه گاهی به نبوده و این عدم طلق بودن، از جهت عارض ش
ای است که از آن ملکیت ی سلطنت تامهجهت قصور آن چیزی است که مقتضی افاده

گونه است و گاهی به جهت تعلق  که در وقف خاص و عام اینشود؛ چنانمطلق انتزاع می
؛ بنابراین تمامیت ملک، عبارت »باشد؛ چنان که در رهن این گونه استحق غیر می

باشد؛ ای ملکیت بوده و معتبر دانستن آن، افزون بر ملکیت، فاقد معنای محصل میاخر
لذا فقیه نامدار امامیه؛ محقق حلی، پس از معتبر دانستن ملکیت و افزودن قید تمامیت 

ی نصاب به شخصی به اندازه) از مال زکوی( اگر فردی: اندملک در وجوب زکات، آورده
به نیز  پس از قبض معتبر است، و در مورد موصیهبه کند، سپری شدن سال قمری

، ١، ج٣٧[ .له شرط استسپری شدن سال قمری پس از فوت موصی و قبول موصی
، و ١قبض را شرط صحت هبه] ١٧٩، ص٢، ج٣٧[ این در حالی است که ایشان] ١٢٩ص

 ]١٨٩، ص١، ج٣٧[ داند؛ نه شرط لزومله را شرط حصول ملکیت میقبول موصی
ن، ایشان در سایر کتب خود، تمامیت ملک را در شمار شروط وجوب افزون بر آ

این مطلب بیانگر آن است ] ٥٣، ص١، ج٣٨؛ ٤٩٠، ص٢، ج٣٦[ زکات ذکر نکرده است
 بر محقق حلی رو اعتراض فقها که تمامیت ملکیت، غیر از حصول ملکیت نبوده؛ از این

تمامیت ملک به ، مبنی بر عدم صحت افزودن ]٢٦، ص٥، ج٤٢؛ ٤٢٣، ص٢، ج٣٩[
 .شروط وجوب زکات، وارد نیست

                                                                                                                                                                             
، ٢٢، ج٢٥؛ ١٦٦، ص٢٨؛ ج٢٠؛ ١٧، ص٦، ج١٩[ دانندمشهور فقها قبض را در هبه شرط صحت می. ١

 ].١٤٨، ص٩، ج٤٠؛ ٤٠٦، ص٢، ج٢٨؛ ١٤٠ص



 ١٣٩٦ن بهار و تابستا، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ١٢

شیخ انصاری نیز هرچند تمامیت ملک را به معنای تمامیت اسباب آن نمی دانند، اما 
تأمل در تفریعات ایشان بر قید تمامیت ملک به روشنی بیانگر معادل هم بودن این دو 

: اندفزوده، ا»تمامیت ملک در وجوب زکات« مفهوم است، ایشان پس از شرط دانستنِ
بنابراین در ملک متزلزل زکات واجب نیست؛ لذا در بیع فضولی از هنگام اجازه، در 

به پس از قبول، و در مال هبه شده پس از قبض، سپری شدن سال قمری لحاظ موصی
 ].١١٢، ص٦[شود؛ گرچه قائل به کاشفیت این موارد باشیممی

که در عبارات » ف بودن مالکممنوع از تصر«چنین تفسیر عدم تمامیت ملک به هم
، خالی از ]٣٣٠، ص١، ج٢٨؛ ٤٨، ص١١، ج٢٥؛ ٢٧٨، ص١٧[ برخی از فقها آمده است

که در برخی موارد با وجود تمامیت ملک، مالک ممنوع از تصرف مسامحه نیست؛ چرا
 در صورتی که خیار تنها  ـاست، مانند عدم تمکن مشتری از تصرفات منافی خیار بایع

و نیز در مال غصب شده، سرقت ] ٤٢٣، ص٢، ج٣٩[ ـ  یا برای هر دو باشدبرای بایع و
، ١٠، ج٩[ کندشده و مانند آنها، قید تمامیت ملک از قید تمکن از تصرف کفایت نمی

 ].٣٦، ص١٥، ج٢٠؛ ٣٦ص
که در برخی از طرفی دیگر، تمامیت ملک، همان عدم تزلزل ملکیت نیست؛ چرا

احب خیار بایع باشد، مالکیت مشتری کامل است، اما به موارد، مانند؛ بیع خیاری که ص
، ٣٧؛ ٣٤٨، ص١، ج٣٢[باشد؛ لذا فقهاجهت خیار داشتن بایع، ملکیت مشتری متزلزل می

در فرض مذکور در صورت کامل بودن شرایط وجوب زکات، مشتری را به ] ١٢٩، ص١ج
له را فسخ کند؛ هرچند اند؛ و لو بایع بعد از گذشت یک سال معامپرداخت زکات ملزم کرده

که برخی از در برخی موارد، تزلزل ملکیت به عدم تمامیت ملک اسناد داده شده است؛ چنان
اند؛ بنابراین در فقها در بحث عدم استقرار ملک به عنوان یکی از اسباب نقص ملکیت افزوده

آن که قبل از شود؛ چرا مال هبه شده، سپری شدن سال پس از قبول و قبض لحاظ می
به نیز سپری شدن سال بعد از وفات و قبول مالک و در موصی. ملکیت تمام نشده است

و نیز در قرض، سپری شدن سال از هنگام . است؛ چون که پس از آن ملکیت تمام شده است
، ٢، ج٣١، ٣٣٢، ص١، ج٢٨[ شود که ملکیت با قبض حاصل میقبض معتبر است؛ چرا

ی ه در بیع فضولی نیز قبل از ملحق شدن اجازهو شیخ انصاری افزوده است ک] ٣٠٦ص
 ].١١٣، ص٦[ گیردمالک، زکات به مبیع تعلق نمی

که گاهی عدم شود عبارت عالمه و شیخ انصاری ظهور دارد در اینکه مالحظه میچنان
افزون بر آن، مشهور فقها؛ از جمله عالمه، . استقرار ملکیت، به جهت عدم تمامیت ملک است
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را در هبه شرط حصول ملکیت قرار داده، و پس از قبض نیز در برخی موارد قبول و قبض 
 ].٤٠٨ص ،٢، ج٢٨؛ ٣٢٦ص ،٢٢، ج٨؛ ١٤٨ص ،١ ، ج١٦[دانندرجوع واهب را جایز می

توان همراه با برخی از فقها به این نتیجه رسید که تمامیت بنا بر آنچه گفته شد می
که  مالک، آن را اعتبار بخشد؛ چراکه شارع بر طبق تملیکملک عبارت است از این

ای که نظر  نیست؛ تا عرف عقالئی از آن متسبب شود؛ به گونه١ملکیت از امور واقعیه
عرف و شرع طریق به آن باشد و عقد و مانند آن، آلت و سببی برای ایجاد آن و امضای 

ری ی نظر عرف شود؛ بلکه ملکیت امر اعتباشارع تصویب نظر عرف و عدم آن تخطئه
بوده؛ خواه معتبر آن عرف باشد؛ خواه شرع، و هنگام اعتبار بخشیدن، افزون بر مصحح 

حال گاهی اعتبار شارع با اعتبار عرف مطابقت دارد و . اعتبار نیاز به شیء دیگر ندارد
باشد؛ بنابراین گاهی مطابقت ندارد؛ به طوری که مصحح از نظر عرف، شرعاً مصحح نمی

یعنی دارای شرائطی باشد که - یک معنا دارد، و اعتبار تمامیت آن؛ اعتبار عقالئی ملکیت
و مراد از تمامیت ملک همین معنای .  معنای دیگری دارد-اعتبار شارع مصحح آن باشد

دوم است؛ یعنی واجد شرایطی باشد که شارع در اعتبار ملکیت معتبر دانسته است؛ پس 
قالئی ملکیت وجود دارد، اما غیر تام هرگاه دارای چنین شرایطی نباشد از نظر عرف ع

 ].٥٠ـ ٤٩، ص١ ، ج١١[ است
 

 ی آن با تزلزل ملکیت مفهوم تمکن از تصرف و رابطهـ٢
 ٢، نبودِ مانعِ تصرف پس از حصول و تمامیت ملکیت است؛»تمکن از تصرف«متبادر از عبارت 

معادل هم تلقی کرد و توان این دو را بنابراین تمکن از تصرف پس از تمامیت ملک است و نمی
 .مشعر بودن عبارت محقق حلی در کتاب معتبر بر این تعادل و تساوی پذیرفته نیست

 این است که  ـ بنا بر اجماع و روایات ـمراد از تمکن از تصرف: اندبرخی از فقها آورده
صاحب مال عقالً و شرعاً از تصرف در آن به صورت تسلیم و دفع به دیگری، متمکن 

                                                                                                                                                                             
 جهت به آن از بعد. کنندمی مطرح ... و جهان بر خداوند ملکیت از را ملکیت اسالمی بحث مباحث در. ١

 .شودمی مطرح جانشین شئون از نیز ملکیت بحث انسان، بودن خلیفه
بیان این نکته ضروری است؛ مفهوم تمکن از تصرف در مال، غیر از طلق بودن آن مال است؛ زیرا طلق . ٢

م تعلق حق غیر به آن بودن مال که در شروط عوضین معتبر دانسته شده، در نظر فقها به معنای عد
بر و این معنا، قدرت بر تسلیم مال را در] ٢٤٢، ص١، ج٤٣؛ ١١٧، ص٣، ج١٣؛ ٢٩، ص٤، ج٧[ .است
گیرد؛ در حالی که در تمکن از تصرف، افزون بر عدم تعلق حق غیر، مالک بایستی قدرت بر نمی

 .تسلیم نیز داشته باشد



 ١٣٩٦ن بهار و تابستا، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ١٤

ای که بعد از سپری شدن سال، شأنیت تکلیف به دادن بخشی از آن مال ه گونهباشد؛ ب
تمکن از تصرف در تمال سال قمری، علت تامه برای وجوب . به مستحقان را داشته باشد

زکات است و از آنجا که تمکنِ معتبر در هنگام وجوب زکات عبارت است از قدرت بر 
شد تمکنی که در تمام طول سال معتبر است تسلیم و دادن آن به فقیر، بایستی قائل 

 ].١١٦، ص٦[ همین معناست
مراد اصحاب از تمکن از تصرف در : اندبرخی از فقها بر این معنا ایراد گرفته و آورده

اجماعاتشان، احتراز جستن از مالی است که خارج از تحت سلطنت و اختیار مالک است؛ 
  مانند١زکات؛ وجوب در تصرف از تمکن اعتبار بر چنین مستفاد از روایات دالهم

 مالی هر«:است آمده آن در که) السالم علیهما( صادق امام و باقر امام از فضیل یصحیحه
 اما نبوده، واجب مالک بر چیزی نبوده، او تصرف تحت و مالک نزد سال، یک مدت در که
، ٩، ج١٠[ »شودمی واجب او بر زکات باشد، بوده او اختیار تحت مدت این در اگر
که ، معتبر بودن استیالی مالک و تحت ید او باقی ماندن مال است؛ نه این]١١٦ص

شرایط زکات منحصر به آن باشد؛ لذا میان روایات دال بر اعتبار تمکن از تصرف و 
 .روایات دال بر اعتبار سایر شروط؛ مانند رسیدن به حد نصاب، منافاتی وجود ندارد

بب تام بودن تمکن از تصرف برای وجوب زکات را بر فرض که ظهور ادله بر س
بپذیریم، دلیلی بر اعتبار تمکن به معنای ذکر شده وجود ندارد؛ زیرا گاهی جواز دفع و 

که مالک نذر کند یا باشد؛ مثل اینتسلیم مسبب از واجب بودن زکات بر مالک می
سپری شدن سال که مقدار نصاب را از ملکش از روی اختیار تا سوگند خورد بر این

خارج نکند یا پدر مالک امر به چنین کاری کند، در این صورت اگر زکات به مالش تعلق 
گردد؛ زیرا وفای به نذر یا سوگند یا امر گیرد، نهی ناشی از این عناوینِ عارضی مرتفع می

پدر تنها در صورتی واجب است که با حکم شرعی مخالف و با حق واجب مزاحم نباشد؛ 
ی وجوب زکات را ندارند؛ پس ن هیچ یک از این عناوین صالحیت تخصیص ادلهبنابرای

و گاهی مالک در . تمکن از دفع و تسلیم قبل از تعلق وجوب، شرط تحقق آن نیست
. حال تعلق وجوب، از دفع مال عقالً و شرعاً ممنوع بوده، اما مانع تعلق زکات نیست

ل تعلق وجوب، شرط نیست؛ چه رسد که تمکن از دفع و تسلیم در حاحاصل سخن این
 .که چنین تمکنی در تمام طول سال معتبر باشدبه این

مستفاد از اخبار، این است که مال در تمام طول سال تحت : شایسته است گفته شود

                                                                                                                                                                             
 .تصرف مطرح خواهد شدروایات مورد استناد، در بحث اشتراط تمکن از  .١
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ی ید و تصرف مالک باشد؛ پس صرف وصول مال به مالک و بقای آن نزد او به واسطه
 .ث بقا و اتالف بر آن استیال داشته باشد، کافی نیستکه او از حیزور زورگو؛ بدون این

ی زکات که تصرف به صورت ابقا و اتالف برای مالک شرعاً جایز باشد، از ادلهاما این
آید؛ زیرا این ادله بیانگر این است که زکات به ملک طلق تعلق دارد که مالک بدست می

 سایر مقاصد را دارد و این امر آن حق تصرف و تسلط بر دفع آن به فقیر یا صرف آن در
که مال در تمام طول سال واجد این اما این. نسبت به زمان تعلق وجوب واضح است

که آنچه شرط تعلق شرایط باشد، با استفاده از این ادله به انضمام تسالم فقها است بر این
ل انصراف و ها پس از اصزکات بوده، استمرار آن در تمام سال مالک است، اما تمامی این

ی زکات انصراف دارد از مالی که مالک که ادلهقدر متیقن در مقام بحث است و آن این
آن حق تصرف در آن و خارج نمودن از ملکش به صورت هبه یا بیع و مانند آن را ندارد؛ 

که در مال موقوفی این گونه است؛ خواه قصور خواه این قصور سلطنت ذاتی باشد؛ چنان
بنابراین که در رهن این گونه است؛ ی تعلق حق غیر باشد؛ چنانطهسلطنت به واس

مالی که متعلق زکات قرار گرفته، حقیقتاً و حکماً تحت : تمکن از تصرف عبارت است از
ای که ابقای اختیاری آن در طول ید مالک باشد؛ یعنی بر آن استیال داشته باشد؛ به گونه

و خارج کردن آن از ملک خود شرعاً ممنوع سال تحت ید او باشد و از تصرف در آن 
مال موقوفی : نباشد که این ممنوعیت گاهی به جهت نقص ذاتی در ملکیت است، مانند

 که در مال مرهون این گونه استو گاهی به جهت نقص عارضی در ملکیت است؛ چنان
 ].٦٨ـ٦٤، ص١٣، ج٤٥[

 جهات است، اما این  بر تصرف از جمیع١تمکن از تصرف، قدرت: شودگاهی گفته می
که پدرِ مالک، او را از بیع مالش نهی که در برخی موارد؛ مانند اینصحیح نیست؛ چرا

تمکن از . کند، مالک از برخی جهات متمکن از تصرف نیست، اما زکات بر او واجب است
که در مال  تصرف، به معنای فی الجمله قدرت داشتن بر تصرف نیز صحیح نیست؛ چرا

تواند با قیمت  مسروق، مالک فی الجمله متمکن از تصرف است؛ مثالً میمغصوب یا
، ١، ج١٦[ اندک آن را به غاصب بفروشد، اما عدم زکات در این موارد هیچ اشکالی ندارد

؛ بنابراین آنچه به حسب حقیقت، در عنوان تمکن از تصرف معتبر بوده ]١٥١ـ١٥٠ص
دیگری . نصوص دال بر اعتبار آن استیکی استیالی خارجی بر مال که : دو امر است

                                                                                                                                                                             
که شخص اگر بخواهد انجام ی تمکن متفاوت از قدرت است؛ زیرا قدرت عبارت است از اینالبته کلمه. ١

دهد و اگر نخواهد انجام ندهد، اما تمکن، عبارت از امکان وقوعی تصرف است در مقابل امتناع وقوعی 
 ].٥٦، ص١، ج١١[ آن؛ بنابراین یک امر تکوینی است نه شرعی
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ی زکات از مالی که متعلق حق غیر که ادلهعدم مانع شرعی و عرفی از تصرف در آن؛ چرا
پس، تمکن از تصرف در مقابل ملکیتی ]. ١٥٦ـ١٥٤، ص١، ج١٦[ باشد انصراف دارد

است که از تمام جهات به طور کامل حاصل شده، اما مالک به خاطر موانع عقلی یا 
رعی یا عادی از تصرف در آن متمکن نیست؛ بنابراین تمکن از تصرف، اخص از ش

 ].٧٢، ص١، ج٢[ تمامیت ملک است
 

  مفهوم ملک متزلزلـ٣
 مختلف حقیقت دو عرف نظر در جایز و الزم اند، ملکآورده فقها از برخی کهچنان

 ملکیت انشای از یرغ لزوم بر مبتنی بیع در ملکیت محسوب می شود؛ زیرا در نظر عرف انشای
 اختالف اگر اما است، مملِّک سبب از ناشی اختالف این اگرچه است؛ جواز بر مبتنی یهبه در

 شد، نخواهد نیز احکام در اختالف موجب نشود،) موضوع( مسببات در اختالف موجب اسباب
 اتبیمر دارای ضعف و شدت حیث از ملکیت که یابیممی در نیز وجدان حسب بر آن، بر افزون
 سلطنت و ملکیت یمرتبه در اختالف موجب زوال، عدم و زوال در اختالف این و است
 با و بوده ضعیف مالک و ملک میان موجود یعالقه گاهی گفت توانمی رو این از شود؛ می

 فرد فسخ با و بوده قوی عالقه این گاهی و ،)ملک جایز و متزلزل( رودمی بین از دیگر فرد فسخ
 ].٧٣، ص١، ج٤٨[ )مستقر و الزم ملک( رودنمی نبی از دیگر
 خیار زمان در معامله طرفین مالکیت همچون؛ مواردی در ملک متزلزل استعمال از

 استقرار عوامل سایر تحقق یا دخول از قبل مهر بر زوجه مالکیت ،]١٦٠، ص٦، ج٧[
 مالکیت ]٢٧٤ص ،٢، ج٣٧؛  ٣٧ص ،١٢ ، ج٢١؛ ١٠٧ص ،٣١، ج٢٠؛ ٣٥٣ص ،٥، ج١٨[

 تعیین مالک توانمی... و ]٤٠٨ ص ،٢، ج٢٨؛ ٣٢٦ ص ،٢٢، ج٨[ ی جایزدر هبه متهب
 در که غیر حق تعلق با توأم ملکیتی: کرد بیان گونه این را متزلزل ملک تشخیص و

 بنابراین رفت؛ خواهد بین از مالک و ملک بین موجود یعالقه حق، آن استیفای صورت
 به باشد؛ موجود مذکور مالک که کرد متزلزل ملک به تعبیر توانمی مواردی در تنها

 .باشد ثابت و محرز غیر حق تعلق و فرد بودن مالک رکن دو بایستی عبارتی،
 

 اشتراط هر یک از مفاهیم مذکور در حکم مسأله: جهت دوم
پس از تبیین مفاهیم تمامیت ملک، تمکن از تصرف مالک و تزلزل ملک، اعتبار هر یک 

 .گیرد بحث و بررسی قرار میدر حکم مسأله مورد
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  اشتراط تمامیت ملک در وجوب زکاتـ١
که در مقدمه گفته شد ملکیت، از شروط وجوب زکات بوده و تمامیت ملک از چنان

که در صورت عدم تمامیت ملک، خصوصیات ملک و قید توضیحی آن است؛ به طوری
واهد بود؛ بنابراین در شود؛ لذا به تبع آن زکات هم واجب نخ اصالً ملکیت حاصل نمی

به قبل از فوت  و در موصی ـ بنا بر شرط صحت بودن قبض ـمال هبه شده قبل از قبض
له ، فوت به به ملکیت موصی بنا براین که زمان انتقال موصی ـلهموصی و قبول موصی
 و در مال قرض گرفته شده قبل از قبض، به دلیل عدم  ـ  له استموصی و قبول موصی

، ٢٣، ج١٥؛ ٥٠، ص١، ج١١؛ ٣١ـ٣٠، ص١٢، ج٨[ لکیت، زکات واجب نیستتحقق م
 ].٢٦٤، ص٢، ج٤٦؛ ٢٧ـ٢٦، ص٥ ، ج٤٢؛ ٢٩ص

بیان این نکته ضروری است که بنا بر قول مشهور، حصول ملکیت در هبه مشروط به 
له، قبول او و وفات موصِی شرط بوده، ولی قبض قبض است و در تحقق ملکیت موصی

] ٢٦٤، ص٢، ج٤٦[ که در عبارات برخی فقها؛ لذا این]١٤٨، ص١ ج،١٦[ معتبر نیست
، ١٤؛ ١٢، ص٩، ج١٢[ قبض معتبر دانسته شده، ناشی از خطای قلم یا نگارش بوده

که قبض، قبول فعلی بوده و مراد از و یا این] ١٧٥، ص٢٦؛ ٣٢، ص٢٣، ج١٥؛ ٥٩٦ص
 ].٨، ص٤، ج٤٧[ قبول ذکر شده در متن، قبول قولی است

به، هیچ موصی به او نسبت ملکیت حصول در لهص اعتبار قبول موصیدر خصو
روایتی؛ و لو ضعیف، وارد نشده است، تنها مدرک اعتبار آن، اجماع و برخی وجوه 

تنها به (که بگوییم چگونه ممکن است باشد؛ مثل ایناعتباری غیر قابل اعتماد می
که مردم او مالک شود با اینله، بدون رضایت داشتن موصی) ی تملیک موصی وواسطه

با سلطنت بر نفس منافات  بدون قبول و تملّک !باشند؟بر اموال و انفس خود مسلط می
اما بطالن این وجه آشکار است؛ زیرا منافات نداشتن سلطنت با ملکیت غیر . دارد

ه کگونه است، نهایت امر اینکه در ارث و مانند آن ایناختیاری بسیار واضح است؛ چنان
که با سلطنت منافاتی نداشته باشد، اما شرط بودنِ عدم رد له حق رد دارد؛ تا اینموصی

است؛ نه ) شرط بودن عدم رد( متفاوت از شرط بودن قبول است، و آنچه ثابت است اوّلی
که رد نکرده است و در صورت رد عدم ملکیت او دومی؛ بنابراین او مالک است تا زمانی

 .ل از قبول نیز؛ به جهت حصول ملکیت زکات واجب استگردد؛ پس قبکشف می
فوت ) به وصیت( له قبل از قبول یا علمکه اگر موصیاز طرف دیگر روایات دال بر این

، عدم احتیاج وصیت ]٣٣٦ـ٣٣٣، ص١٩، ج١٠[ شودی او داده میبه به ورثهکند، موصی
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 بودن قبول حکم کند؛ پس اگر در خصوص مورد روایت، شرطبه قبول را تأکید می
تعبدی بود، اشکالی نداشت، اما بنا بر شرط ندانستن قبول، روایت مذکور حکم بر طبق 

له بوده؛ لذا به وارث او منتقل به ملک موصیکه موصیقاعده را بیان نموده است؛ چرا
 ]. ٣٢ـ٣١ص ،٢٣ ، ج١٥[ شده است

 
  اشتراط تمکن از تصرف مالک در وجوب زکاتـ٢

، تمکن از تصرف مالک، شرط قطعی برای وجوب زکات بوده و برخی بر در عبارات فقها
، ٨؛ ١١٥، ص٦؛ ١١٨، ص٥؛ ٤٢٩، ص١، ج٣؛ ٩٩، ص١، ج٢[ انداین امر ادعای اجماع کرده

، ٥، ج٣٠؛ ٥٠، ص٨، ج٢٧؛ ١٩، ص٥، ج٢١؛ ٥٠، ص١٥، ج٢٠؛ ٣٠، ص١٠، ج٩؛ ٣١، ص١٢ج
واردی قائل به عدم وجوب زکات ؛ لذا بر اساس این شرط، فقها در م]٣٣، ص٩، ج٤٤؛ ١٨ص

مال غائبی که در دست مالک یا وکیل او نیست، مال : بر مالک هستند؛ این موارد عبارتند از
سرقت شده، مال دفن شده در مکان فراموش شده و مال محجور؛ خواه این محجور ماندن مال 

رجی در آنها به خاطر غصب باشد؛ خواه به خاطر اشتباه، که مالک از تصرف تکوینی و خا
متمکن نیست؛ هرچند متمکن از تصرفات اعتباری باشد؛ مثل هبه یا صلح یا بیع به کسی 

عین موقوفه، عین مرهونه و آنچه صدقه دادن : متمکن از تسلم آن است، و یا در مواردی مانند
آن نذر شده است؛ که مالک از تصرفات اعتباری شرعاً متمکن نیست؛ هرچند متمکن از 

 ].٣٣، ص٢٣، ج١٥[ ارجی باشدتصرفات خ
 

 ی اعتبار تمکن از تصرف مالک در وجوب زکات ادلهـ الف
الجمله بر اعتبار تمکن از تصرف مالک در ای فیقبل از اجماع مذکور، اخبار مستفیضه

و یا ] ٦٢، ص١٣، ج٤٥؛ ١٥٠، ص١، ج١٦؛ ٩٩، ص١، ج٢[ وجوب زکات داللت دارد
 عقالً یا شرعاً متمکن از تصرف نباشد، وجوب که فرددر صورتی: ممکن است بگوییم

زکات بر او مستلزم خارج کردن زکات از غیر آن مال خواهد بود و بطالن این امر واضح 
 ].٣٣، ص٩، ج٤٤[ گرددکه زکات تنها در عین مال واجب میاست؛ چرا

ی مفهوم تمکن از تصرف، الزم است اخبار مورد برای تبیین بیشتر بحث و سعه
 . فقها با دقت بیشتری مورد تحقیق قرار گیرداستناد

 :این اخبار عبارتند از
فردی مال خود را : سؤال کردم) ع(از امام باقر«:ی صیرفی که در آن آمده استمعتبره
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خواهد آن را خارج کند، جایی را که سال می در مکانی دفن کرده و پس از گذشتن یک
سه سال به همین ( یابد؛ن دست نمیگمان دارد مال آنجاست حفر نموده، ولی به آ

آنگاه پس از گذشت سه سال، تمام اطراف آن مکان را حفر کرده و مال ) گذردمنوال می
بایستی زکات : فرمود) ع(کند، حال چگونه آن را زکات دهد؟ حضرتخود را پیدا می

 ١مال ندف و حبس داره عهداوهرچند یکسال آن را بدهد؛ زیرا آن مال از او پنهان بوده؛ 
 ].٥١٩، ص٣، ج٣٥؛ ٩٣، ص٩، ج١٠[ »است

در دین و «:آمده است) السالم علیه( ی عبدهللا بن سنان از امام صادقدر صحیحه
 »که مالک بدان دست یابدمالی که از مالک پنهان بوده، صدقه واجب نیست؛ مگر این

 ]٩٥، ص٩، ج١٠[
دانسته است؛ بنابراین غیبت را مانع وجوب زکات ) ع(شود امامکه مالحظه میچنان

که در مالی که صاحب آن، به دلیل عدم توان گفت روایت مذکور داللت دارد بر اینمی
باشد؛ بنابراین ی تکوینی بر آن متمکن از تصرف خارجی نیست، زکات واجب نمیسلطه

، ١، ج١١[ مناط وجوب زکات این است که مال زکوی در ید و تحت استیالی مالک باشد
 ].٣٥ص ،٢٣ج، ١٥؛ ٥٨ص

فردی که مالش از او پنهان بوده و « : آمده است)السالم علیه(ی زراره از امام صادقدر موثقه
قادر بر گرفتن آن نبوده، زکات آن بر او واجب نیست، اما در غیر این صورت؛ یعنی دسترسی 

 شده  را که گمی مالاز روی عمد یاگر کسبایستی زکات یکسال آن را بدهد، و  داشتن به آن،
 یرد، بگیل تحویابنده که آن را از یست آن نی شده، رها کرده و در جستجویدابود و حال پ

 در تمام سالهای سپری  گرفتن،یل تحوی شدن و امکان مالک برایدا از همان روز پآنزکات 
 ].٣١، ص٤، ج٢٤؛ ٩٥، ص٩، ج١٠[ »یدآیاش م به عهدهشده

ط بوده و مراد از اخذ، دسترسی در مراد از نفی قدرت در روایت مذکور، نفی شر
 ].٥٩ـ٥٨، ص١، ج١١[ خارج است

مردی : سؤال کردم) ع(از امام موسی کاظم« :ی اسحاق بن عمار آمده استدر موثقه
فرزندانی دارد که بعضی از آنان غایب بوده و معلوم نیست کجا هستند، حال پس از 

میراث آنان کنار : فرمود) ع(مرگ آن مرد با میراث غایبین چه کار باید کرد؟ حضرت
                                                                                                                                                                             

دار هرچند مالک عهده«به معنای  »احتبسه کان إن و«؛ عبارت »احْتَبسَهُ کَانَ إِنْ وَ عَنْهُ غَائِباً کَانَ لِأَنَّهُ..... «. ١
؛ به معنای »احتسب«] ٦١، ص١٣، ج٤٥[باشد؛ هرچند در برخی کتب فقهی می» حبس و دفن مال است

که برخی از فقها آمده است، اما؛ چنان ،»کندیهرچند مالک مال دفن شده را جزء اموال خود محسوب م«
 ].٣٥ص ،٢٣ج ،١٥[ی مذکور در ما نحن فیه مدخلیتی ندارد اند، جملهگفته
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نه، تا زمانی : آیا مال آنان زکات دارد؟ فرمود: که بازگردند، آنگاه پرسیدمگذاشته تا این
 الْحَوْلُ عَلَیْهِ یَحُولَ حَتَّی لَا فَقَالَ( که بازگردند و از هنگام دسترسی به مال یکسال بگذرد

 ].٥٢٥ـ٥٢٤، ص٣، ج٣٥؛ ٩٣، ص٩، ج١٠[ »)یَدِهِ فِي
 است که مراد از ید، عضو خاصی از بدن نیست؛ بلکه مراد، همان چیزی است که از واضح

ای که استعمال ید متعارف است؛ یعنی، تحت استیال و سلطنت مالک بودن است؛ به گونه
 ].٣٥ص ،٢٣، ج١٥؛ ٥٨، ص١، ج١١[ متمکن از تصرف تکوینی و خارجی در آن باشد

که ) علیهما السالم(  باقر و امام صادقی فضیل از امامو در قسمت پایانی صحیحه
هر مالی که در مدت یکسال، نزد مالک و «:ی کلی است، آمده استبیانگر یک قاعده

گردد، اما اگر در این مدت تحت اختیار تحت تصرف او نبوده، چیزی بر مالک واجب نمی
 ].٥٣٥، ص٣، ج٣٥؛ ١١٦، ص٩، ج١٠[ »گردداو بوده باشد، زکات بر او واجب می

، عبارت دیگری از تحت تصرف مالک بودن )و هو عنده( در نزد مالک بودن مال
که صرفاً نزد مالک باشد و لو ظالمی آن را غصب کرده و نزد مالکش به است؛ نه این

 ].٣٥ص ،٢٣، ج١٥[ عنوان ودیعه قرار داده باشد
: مپرسید) ع(از امام رضا« :ی ابراهیم بن أبي محمود نیز آمده استو در صحیحه

، چه )ثُمَّ یَأْخُذُهُمَا( گیردفردی که مالش ودیعه و دین بوده و پس از مدتی آن را می
که از زمان گرفتن آن مال وقتی: فرمود) ع(شود؟ حضرتزمانی زکات آن بر او واجب می

ی در صحیحه]. ٣٤، ص٤، ج٢٤؛ ٢٨، ص٢، ج٢٣؛ ٩٥، ص٩، ج١٠[ »یکسال سپری شود
 ظهور کامل دارد در »یَأْخُذُهُمَا ثُمَّ«مذکور غایب بودن مال ذکر نشده است؛ بلکه عبارت

که غایب بودن مال به طور خاص مانع زکات نیست؛ بلکه مانع غیر از آن است و آن این
 ].٣١ص ،١٠ ، ج٩[ که مالک متمکن از اخذ مال خود نباشداین

 
  تحلیل و بررسیـ ب

نیامده » تمکن از تصرف«در هیچ یک از روایات ذکر شده، عنوانکه مالحظه شد چنان
است؛ بلکه بر اساس این روایات، عدم وجوب زکات در مالی است که به صاحبش تحویل 

 .نشده یا در مکان غیر معلوم دفن شده یا تحت ید او نیست
که شرط برخی از فقها پس از ذکر شرط تمکن از تصرف برای وجوب زکات و این

به است استدالل به روایات را قابل خدشه دانسته و آورده  در کالم اصحاب مقطوعٌمذکور
این روایات تنها بر سقوط زکات در مال غایبی که مالک آن قادر بر گرفتن آن : است
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نیست داللت دارد؛ نه بر اعتبار تمکن از تصرف؛ بنابراین استدالل به این روایات بر 
آری ممکن . یار بایع و مواردی مانند آن تمام نیستسقوط زکات در مبیع مشتمل بر خ

است بدین نحو استدالل کرد که در صورت وجوب زکات در حالتی که مالک عقالً یا 
آید و بطالن شرعاً متمکن از تصرف نیست، خارج کردن زکات از غیر عین مال الزم می

تنها ) استدالل(ینچنین امری واضح است؛ زیرا زکات تنها در عین مال واجب است، اما ا
کند؛ نه جریان داشتن و معتبر معتبر بودن تمکن از تصرف هنگام وجوب را اقتضا می

بودن آن در تمام طول سال؛ بنابراین مسأله محل اشکال بوده و مجال بحث و آرا وجود 
 ].٣٣ـ٣٢، ص٥، ج٤٢[ دارد

د مال در تعلیل در این اخبار به غایب بودن، عدم وصول، نبو: در پاسخ گفته شده
دست مالک و سایر عناوین موجود در اخبار، کنایه از عدم استیال بوده و در میان موارد 
عدم تمکن از تصرف، قول تفصیلی وجود ندارد؛ بنابراین در داللت این اخبار بر اعتبار 

 شوداین شرط هیچ شکی روا نبوده و بر این اساس فساد توقف صاحب مدارک ظاهر می
 ].١٠١، ص١، ج٢[

مجموع روایات مورد استناد داللت دارد بر : گوییمحال پس از دفع اشکال مذکور می
که آنچه در تعلق زکات بر اموال مالک است، استیالی خارجی بر عین مال زکوی این

است که این استیال با قدرت بر اتالف یا اکل یا انتقال دادن به مکان دیگر و سایر 
: ا در خصوص تمکن از تصرفات شرعی اعتباری مثلام. یابدتصرفات تکوینی تحقق می

هیچ یک از روایات متعرض آن نشده و بر اعتبار یا عدم اعتبار آن ... بیع یا هبه یا صلح و 
 .اصالً داللتی ندارد

بر این اساس اشکال معروف و مطرح در خصوص شرطیت تمکن از تصرف دفع 
 جمیع تصرفات باشد، این امر در اگر مراد، تمکن از«: شود، آن اشکال این است که می

موارد بسیاری که زکات تعلق گرفته محقق نیست و هیچ اشکالی در عدم اعتبار چنین 
)  رأس٤٠حداقل(تمکنی در آن موارد وجود ندارد؛ بنابراین اگر فردی تعدادی گوسفند

 خریده باشد و بایع شرط کند که او تا یکسال حق ندارد آن گوسفندان را به دیگری هبه
و اگر . کند یا بفروشد و یا اجاره دهد، چنین شرطی قطعاً مانع از تعلق زکات نخواهد بود

مال مسروق یا غائب و : مراد، تمکن از تصرف و لو في الجمله باشد، در مواردی مانند
باشد؛ به این صورت که آن را به سارق یا غیر او که متمکن از تسلّم مانند آن محقق می

 .»ند یا بفروشد، یا مال غائب را به فرد دیگری بفروشدباشد هبه کآن می
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وجه دفع اشکال به این بیان است که این اخبار ناظر به تصرفات خارجی بوده و هیچ 
نظری به وجهی از تصرفات اعتباری ندارد تا گفته شود که معتبر، جمیع آن تصرفات 

ده که مبتنی است بر است یا بعضی از تصرفات؟ بنابراین هیچ یک از دو اشکال ذکر ش
 .باشدتوهم شمول اخبار نسبت به تصرف اعتباری، وارد نمی

که آنچه شرع ممنوع کرده، ملحق به ممتنع عقلی است، به طور مطلق اما ادعای این
آری این مطلب در باب تکالیف به حکم عقل ثابت . پذیرفتنی نبوده و فاقد دلیل است

 آنچه که عقالً غیر مقدور است ممکن نیست، شده است؛ زیرا همان طوری که تکلیف به
که بعث به سوی حرام باشد؛ چراای که شرعاً ممنوع است، نیز ممکن نمیامر به شیء

معقول نیست؛ پس، از این جهت، آنچه شرعاً ممنوع است؛ مانند آن چیزی است که عقالً 
ر داده شود؛ ممنوع است، اما اگر منع عقلی در یک موردی موضوع برای حکم شرعی قرا

 در موضوع بودن آن  ـکه در بحث ما مطرح است، بر ملحق شدن منع شرعی به آنچنان
 ].٣٧ـ٣٦ص ،٢٣، ج١٥[  هیچ دلیلی وجود ندارد ـیا شرط بودن آن برای حکم
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ی آن، لهپس از تبیین معتبر بودن تمکن از تصرف مالک در وجوب زکات و تحلیل اد
 :دهیمبحث مدخلیت عدم تزلزل ملکیت در حکم مسأله را مورد تحقیق قرار می

که گروهی از اصحاب؛ از جمله محقق حلی، تمامیت ملک را در این: اندبرخی از فقها آورده
که  چنان ـاند، مجمل است؛ زیرا اگر مرادشان عدم تزلزل ملکیت باشدوجوب زکات شرط کرده

 معتبر دانستنِ سپری شدن سال قمری از هنگام بیع در مبیع  ـاندنمودهبرخی آن را ذکر 
مشتمل بر خیار، صحیح نخواهد بود، و معتبر دانستنِ سپری شدن سال قمری در مال هبه شده 
پس از قبض نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا گاهی آنچه موجب فسخ هبه است، پس از قبض از 

 ]. ٢٦، ص٥، ج٤٢؛ ٤٢٣، ص٢، ج٣٩[ گرددسوی واهب واقع می
ظاهر عبارت ایشان این است که اگر تمامیت ملک را به معنای عدم تزلزل ملک 
بدانیم، از آنجا که تزلزل ملکیت مانع وجوب زکات نیست، شرط کردن تمامیت ملک 

برخی از فقها نیز معتبر نبودن عدم تزلزل ملکیت . برای وجوب زکات صحیح نخواهد بود
اما اطالق این مطلب که ] ٣٢، ص٩، ج٤٤[ اندوضوح بیان نمودهدر حکم مسأله را به 

که اگر تزلزل رسد؛ چراصحیح به نظر نمی» تزلزل ملکیت مانع وجوب زکات نیست«
ملکیت را در عدم حصول اسباب ملکیت نیز مطرح کنیم، بدون شک در این صورت 
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طور کامل تحقق که هنوز ملکیتی به تزلزل ملکیت مانع وجوب زکات خواهد بود؛ چرا
نیافته است؛ لذا عالمه در تعلیلِ عدم وجوب زکات در صورت تأخر تقسیم غنیمت به 
مدت یکسال و عدم قبض آن از جانب غانمین، عدم استقرار ملکیت را مطرح کرده و آن 

و شیخ انصاری پس از شرط ] ٣٢، ص٥، ج٣٠[ کندرا به عدم تمامیت ملک تفسیر می
بنابراین در ملک متزلزل زکات واجب : اندوجوب زکات، افزودهدانستنِ تمامیت ملک در 

به پس از قبول، و در مال هبه شده نیست؛ لذا در بیع فضولی از هنگام اجازه، و در موصی
گردد؛ گرچه قائل به کاشفیت این موارد پس از قبض، سپری شدن سال قمری لحاظ می

 ].١١٢، ص٦[ باشیم
ه ملکیت حاصل شده که حق غیر نیز بدان تعلق گرفته اما اگر تزلزل ملکیت را تنها ب

است، تعبیر کنیم؛ در این صورت تأثیر تزلزل ملکیت در حکم مسأله نیاز به بحث دقیق 
دارد؛ از این رو ابتدا الزم است تمکن مالک از تصرف؛ در صورت متزلزل بودن ملکیت او 

ف مالک به طور مستوفا مطرح مورد تحقیق قرار گیرد، و از آنجا که اشتراط تمکن از تصر
که در کدام یک از مصادیق ملکیت متزلزل، تزلزل جا مهم است اینشد، آنچه در این

گردد؟ برای این منظور بحث تمکن از تصرف را در موجب ممنوعیت مالک از تصرف می
 .دهیمسه مصداق مهم ملک متزلزل مورد بررسی قرار می

 
  مال هبه شده پس از قبض ـالف
ی است پس از قبض مال هبه شده، در مواردی که رجوع واهب جایز است؛ گرچه گفتن

؛ لذا پس از ١مالکیت متهب متزلزل است، اما هیچ مانعی برای تصرفات او وجود ندارد
  ـ در صورت کامل بودن سایر شرایط ـسپری شدن یک سال قمری از هنگام قبض

اردی که رجوع او جایز است، از اگر واهب در مو«حال . گرددزکات بر متهب واجب می
ی خود رجوع کند؛ در صورتی که قبل از کامل شدن سال باشد، وجوب زکات ساقط هبه
تر به گردد و قول نزدیکشود، اما اگر بعد از سپری شدن سال باشد زکات ساقط نمیمی

که قبل از رجوع او، حق فقرا به مال  چرا( باشدصواب این است که موهوب ضامن نمی
؛ بر خالف بحث فسخ بایع بر اساس )ی تلف استتعلق گرفته و این استحقاق به منزله

و اما ]. ٣٤٨، ص١، ج٣٢؛ ٣٢، ص٥، ج٣٠[ »خیار، که در این صورت مشتری ضامن است
در مواردی؛ مانند غالت که سپری شدن سال شرط نیست، در وجوب زکات بر متهب، 

                                                                                                                                                                             
 ].٣٧، ص١٥، ج٢٠[ نیست ملک تمامیت مانع حاالت برخی در فسخ بر واهب تسلط. ١
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که محل تعلق وجوب نزد هب تا اینحصول قبض قبل از تعلق وجوب و عدم رجوع وا
 ].٤٨، ص١٣، ج٤٥[ متهب فرا رسد، معتبر است

 
  مبیع مشتمل بر خیار ـب

در صورتی که مبیع از مال زکوی بوده و به مقدار نصاب زکات باشد، اما مالکیت مشتری به 
شود این است که آیا پس از سپری سبب خیار داشتن بایع متزلزل باشد، بحثی که مطرح می

که زمان انتقال مالکیت، حین عقد باشد؛ نه پس از  بنابر این ـدن سال قمری از حین عقدش
 گیرد یا ثبوت خیار مانع تعلق زکات خواهد بود؟ زکات به آن تعلق می ـانقضای خیار

اند که در صورت خیار داشتن بایع، مشتری از تصرفاتی که با برخی از فقها بر این عقیده
گردد که این امر با بیع مبیع، هبه، رهن، اجاره و مانند آن منع می:  مانندخیار منافات دارد؛

تمامیت ملک منافات داشته و همانند مال وقفی و امثال آن که تصرف به صورت انتفاع جایز 
، ٥، ج٤٢؛ ٤٢٤، ص٢، ج٣٩؛ ٣٦٠، ص١، ج١٩[ باشد؛ نه انتقال دادن از ملک، خواهد شدمی
ت مشتری و تسلط بایع بر فسخ، اعطای قسمتی از مبیع برای از این رو تزلزل مالکی] ٢٩ص

 ].٣٧، ص١٠، ج٩[ غیر به عنوان زکات را غیر ممکن خواهد ساخت
اما برخی از فقها اعطای زکات را نقل ملک به فقیر قلمداد نکرده؛ بلکه معتقدند 

فرد با اعطای زکات تنها تعیین مال فقیر بوده و خداوند سبحان ناقل آن است؛ بنابراین 
که و یا این] ٣١، ص٩، ج٤٤[ کنداعطا، آنچه را که خداوند به فقیر انتقال داده تعیین می

، ١، ج١٦[ اندثبوت خیار برای بایع را مانع تصرفات مشتری و تعلق زکات ندانسته
؛ با این تعلیل که خیار بایع؛ همانند خیار مشتری در حیوان ]٢٦٧، ص٢، ج٤٦؛ ١٨١ص

ق گرفته و تنها قدرت بر فسخ عقد را دارد؛ لذا فقها آن را به ملکیت است که به عقد تعل
اند و با فسخ، در صورت باقی بودن عوضین، هر یک از آن دو به فسخ عقد تفسیر کرده
ی متعلق و تصرفات ناقله. گردد و در صورت تلف، مثل یا قیمت آنملک مالک اول برمی

إلیه وجود فسخ، حق برگرداندن آن از منتقلکه بعد از به آن در حکم تلف بوده یا این
من «الخیار بوده و دارد؛ بنابراین خیار هیچ تعلقی به عین نداشته تا عین، متعلق حق ذو

متعهد به حفظ آن و ممنوع از تصرف در آن باشد؛ پس تصرفات ناقله »  ال خیار له
إلیه را  تصرف در منتقلالخیار نداشته؛ زیرا او قبل از فسخ، حق منع ازمنافاتی با حق ذو

ندارد، تنها حق او، سلطنت بر فسخ است؛ حال بعد از فسخ اگر عین موجود بود فاسخ آن 
شود؛ کند و در غیر این صورت به بدل؛ یعنی مثل یا قیمت، منتقل میرا استرداد می
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؛ ٧٧ـ٧٦، ص٢٣، ج١٥[ بنابراین ملک طلقی بوده و هیچ مانعی از تعلق زکات وجود ندارد
 ].٥١، ص١٣، ج٤٥؛ ٤٠ص: ١٥، ج٢٠

 ،٩، ج١٢[ اندبرخی از فقها از این امر تنها خیار مشروط به رد ثمن را استثناء کرده
که فردی اجناس مثل این] ٨٧٨، ص٢، ج٤١؛ ٨٨، ص٢، ج٣٣؛ ٥٩٨، ص١٤؛  ٢٧ص

زکوی خود را بفروشد و حفظ مبیع را بر مشتری شرط کند که تا مدت معینی، هر زمان 
 برگرداند مستحق مبیع شود، چنین چیزی در عصر حاضر و عرف فارسی مثل ثمن را

علت عدم تعلق زکات به چنین مبیعی این است که بیع انجام . شودبیع شرط نامیده می
شده به حسب ارتکاز عرفی مشروط به حفظ عین مبیع و عدم تصرف در آن بوده تا 

عین مبیع در خالل آن مدت الخیار در صورت فسخ و رد ثمن، از استرداد که ذو این
ای در حقیقت بیع ؛ بلکه چنین معامله]٧٧ص ،٢٣، ج١٥[ تعیین شده متمکن باشد

 ].١٨٢، ص١، ج١٦[ نبوده و غرض، وصول بایع به مالی به وجه مشروع است
اند؛ با این برخی دیگر از فقها؛ حتی در فرض مذکور نیز خیار بایع را مانع ندانسته

شود و نه موجب نقص در حض؛ نه موجب قاصر بودن ملکیت میبیان که حکم تکلیفی م
شود؛ نه سیطره بر عین؛ بلکه نهایت، در صورت مخالفت با حکم موجب عصیان می

علیه بر که موقوفقاصر بودن ملکیت؛ تنها در مواردی مثل وقف تحقق دارد؛ چرا. بطالن
کیت او از ابتدا محدود به آزاد کردن مال سلطه نداشته تا متمکن از بیع آن باشد و مال

شود؛ بلکه بطن الحق؛ بدون انتفاع بوده؛ لذا در صورت فوت نیز ترکه محسوب نمی
گونه است؛ زیرا آن، وثیقه و در عین مرهونه نیز همین. کنندبری آن را تصاحب می ارث

ی مرتهن بوده و او حق دارد راهن را از تصرف در آن منع کند؛ بلکه تصرف تحت سیطره
 تنها به اذن مرتهن جایز خواهد بود و این مسأله بر اساس طبیعت حال، حقی برای او

. مرتهن به دنبال دارد که تعلق دارد به شخص عین و مستلزم قصر و نقص ملکیت است
اما در ما نحن فیه، شرط ارتکازی متعلق به محافظت بر عین، تنها متضمن حکم تکلیفی 

حت ید مشتری و در ملک و قبض و تصرف او بوده و به وجوب ابقاء است و گرنه عین، ت
الخیار حق منع و اخذ آن بدون اذن مالکش را ندارد و در صورت فوت مشتری به ذو

که شود؛ بنابراین جمیع احکام ملک طلق محقق است؛ نهایت امر اینوارث او منتقل می
 و مانند آن، شده مالک شرعاً محکوم به عدم اخراج آن از ملک خود؛ از طریق بیع و هبه

که گفته شد بر مخالفت حکم تکلیفی، چیزی جز عصیان مترتب نشده است؛ است؛ چنان
الخیار بعد از رد ثمن معامله را و گرنه بیع صحیح بوده و مالک اهلیت داشته؛ حال اگر ذو

شود و در صورت تلف شدن فسخ کند، در صورت موجود بودن عین، عین بازگردانده می
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شود؛  حقیقی باشد چه اعتباری، به بدل آن؛ یعنی مثل یا قیمت، منتقل میآن؛ چه تلف
پس هیچ حقی متعلق به عین ثابت نشد . گونه استکه در سایر موارد خیار نیز اینچنان

 ].٧٨ـ٧٧ص ،٢٣، ج١٥[ تا مانع از تصرف و سپس مانع از ثبوت زکات شود
 

  مهرـ ج
 قرار داده شده باشد، ١مهر)  گوسفند رأس٤٠مثالً ( که نصاب معینیدر خصوص این

گفته شده در صورتی که زوجه آن را قبض کرده باشد و یا متمکن از تصرف در آن باشد، 
شود، در غیر این صورت هیچ اثری بر آن داده سال قمری از همان زمان لحاظ می

شود؛ بنابراین اگر سال قمری سپری شود؛ در حالی که مهر قبض شده باشد زکات  نمی
، ١، ج١٦[ اندشود، برخی بر این حکم ادعای نفی خالف و اشکال کرده بر او واجب می

که ملکیت او یک سال است که بر آن استقرار یافته ؛ چرا]١٤٦، ص١٥، ج٢٠؛ ٣٨٤ص
که بخشی از آن در ی وجوب زکات اطالق داشته و معارضی ندارد و ایناست و ادله

حال ] ٢٥٧، ص١٣، ج٤٥؛ ١٤٦، ص١٥، ج٢٠[ .کندمعرض سقوط است ایرادی وارد نمی
اگر بعد از سپری شدن سال و قبل از دخول طالق صورت گیرد، زوج نصفی از مهر را به 

باشد؛ زیرا او مالک نصاب به مدت ی زوجه میگیرد و تمام حق فقرا بر ذمهطور کامل می
س از تعلقِ ی طالق و پکه مالکیت او از نصف مهر به واسطهیک سال بوده است و این

اش استقرار یافته حق فقرا زایل گشته، تأثیری ندارد؛ زیرا حکم با حاصل بودن علت تامه
و لو ] ٩٩، ص٥، ج٤٢؛ ٤٤٨، ص٢، ج٣٩؛ ٣٠٧، ص٢، ج٣١؛ ٣٣٢، ص١، ج٢٨[ است

 ی فقیرکه بین وجوب زکات و دفع حصهطالق قبل از خارج کردن زکات اتفاق افتد؛ چرا
هیچ منافاتی وجود ندارد؛ حتی ) از طرف دیگر( ج به نصف مهر، و رجوع زو)از یک طرف(

 ].٢٥٠، ص٢٣، ج١٥[  به نحو اشاعه و حقیقی باشد٢اگر شرکت زوجین در مهر
                                                                                                                                                                             

شود که این میمشهور میان فقهای امامیه این است که مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل . ١
مالکیت نسبت به نیمی از مهر مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل بوده و با تحقق عواملی، مانند 

 ،١٢ ج ،٢١؛  ١٠٧ص ،٣١، ج٢٠؛ ٢٥٨ص ،٨، ج١٩؛ ٣٥٣ص ،٥، ج١٨[ یابددخول استقرار می
 ].٢٧٤ص ،٢، ج٣٧؛ ٣٧ص

که شرکت حقیقی و به  یک، این:در خصوص شرکت زوجین در مهر پس از طالق، دو مبنا مطرح است. ٢
رجوع زوج به نصف عینی است ) ٢٣٧:بقره( »فَرَضْتُْم ما فَنِصْفُ«که ظاهر عبارتنحو اشاعه بوده؛ چنان

که زوج پس از طالق نصف مهر را به نحو کلی در معین، که فریضه و مهر قرار داده شده است، دو، این
 که این نصف از عروض تلف کند؛ چرا رجوع میشود که در این صورت زوج به تمام نصفمالک می

مبنای اول صحیح بوده و مشهور نیز بر . ، در امان بوده است)خارج کردن برخی از افراد برای زکات(
 ].٢٤٩، ص٢٣، ج١٥[ آن عقیده دارند
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ی ارتداد زوجه نیز در معرض سقوط است مانع تعلق که مهر به واسطهچنین اینهم
 ].٣٠٧، ص٢، ج٣١؛ ٣٣٢، ص١، ج٢٨[ وجوب زکات نخواهد بود

ی فقها، تسلیم مهر تنها در این بحث ضروری است که بنا بر عقیدهپرداختن به 
صورتی واجب است که زوجه مهیای استمتاع کامل باشد؛ بنابراین اگر او در حبس باشد 

، ٣، ج٢٨[ ی عذری از استمتاع منع شده باشد، تسلیم مهر الزم نخواهد بودیا به واسطه
رف عقد است؛ بنابراین اگر یکی از ؛ زیرا آنچه واجب است تسلیم از هر دو ط]٧٥ص

طرفین عقد، متعذر از تسلیم باشد بر طرف مقابل نیز تسلیم واجب نخواهد بود؛ خواه 
 باشد؛ خواه به  ـ از روی حق یا باطل ـمتعذر بودن زوجه به خاطر محبوس بودن او

، ٥، ج١٨[ جهت عذر شرعی باشد، مثالً مُحرِم باشد یا در عده از وطی به شبهه باشد
که زوجه مهیای بنابراین تا زمانی] ٣٥٦، ص١٣، ج٤٠؛  ٤٥، ص٣١، ج٢٠؛ ٣٧١ص

استمتاع نبوده و استحقاق تسلم و قبض مهر را نداشته باشد؛ به جهت عدم تمکن از 
تصرف، زکات بر او واجب نخواهد بود، اما در صورتی که استحقاق تسلم مهر را داشته و 

حث اشتراط تمکن از تصرف در وجوب زکات که در بچنانآن را قبض نموده باشد؛ 
گذشت، صرف مقبوضِ مالک بودن مال برای وجوب زکات کافی نیست؛ بلکه استیالی بر 
تصرف مالک حکم است؛ و لو در بخشی از سال در قبض او نبوده و متمکن از تصرف 

آن که بالفعل نباشد؛ از این رو در مال مرهون نیز ممکن است مرتهن رضایت دهد به این
مال نزد راهن و در قبض او باشد، اما این قبض موجب تسلط او بر تصرف و وجوب زکات 

شود؛ بنابراین مدار حکم در مهر نیز قدرت و استیالی بر تصرف بوده و صرف قبض نمی
لذا . مهر از طرف زوجه کافی نیست؛ بلکه تمکن از تصرف او برای وجوب زکات الزم است

در صورتی که زوجه مهر را قبض کرده باشد یا «: ده استکه در عبارت عالمه آماین
الزم است قبض » شودمتمکن از تصرف در آن باشد، سال قمری از همان زمان لحاظ می

از سوی . برهم عطف شود و قبض به تنهایی کفایت نخواهد کرد» و«و تمکن با حرف 
خول اتفاق بیافتد زوج که هر زمان طالق قبل از ددیگر تزلزل مالکیت زوجه بر مهر و این

تواند نقص ملکیت محسوب گردد؛ چنان که فقها تعلق حق رجوع به نصف مهر دارد می
؛ ٣٣، ص٦[ اندحق غیر و جواز رجوع او را در موارد بسیاری موجب نقص ملکیت دانسته

توان گفت که ؛ بنابراین می]٧٩، ص١٣، ج٤٥؛ ١٥٦، ص٣، ج٢٩؛ ٢٠٦، ص١، ج٢٢
 زکات بدان لق دارد و وقتی که آن عین متعلق حق غیر شد، تعلقزکات تنها به عین تع

ممکن خواهد شد؛ زیرا متعلق زکات بودن مال و تعلق حق غیر به آن که ممکن است غیر
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ی زکات تنها شامل ملک طلق بوده و ملک او گردد، با یکدیگر منافات دارد؛ بنابراین ادله
 .ن تعلق گرفته انصراف دارداز مهر که هنوز استقرار نیافته و حق زوج بدا

که تزلزل ملکیت ممکن است مانع تمکن از تصرف مالک شده و به تبع چنین اینهم
که شیخ انصاری در بحث شود؛ چنانآن مانع تعلق زکات شود، در عبارات فقها دیده می

در غنیمت سپری شدن سال قمری پس از تقسیمِ : وجوب زکات در غنیمت آورده است
که مشهور بر گردد؛ زیرا در صورت قول به توقف ملکیت بر تقسیم؛ چنانآن لحاظ می

) چون قبل از تقسیم، ملکیت حاصل نشده است( اند، دلیل مطلب واضح استاین عقیده
اما بنا بر قول به حصول ملکیت با حیازت، به جهت عدم تمکن غانمین از تصرف و عدم 

 ].٤٠، ص٦[ استقرار ملکیت آنها قبل از تقسیم است
شود شیخ انصاری در فرض حصول ملکیت با حیازت، استقرار که مالحظه میچنان

 .ملکیت و تمکن از تصرف را مالک حکم قرار داده است
ی خانه و عدم استقرار مالکیت موجر بر اجرت و عالمه حلی؛ هرچند در بحث اجاره

مدت دو سال به ی خود را به اگر مالک خانه: کیفیت تعلق حکم زکات بدان آورده است
درهم اجاره داده و آن را قبض کند، در پایان سال اول، زکات تمام آن مال بر ٤٠٠اجرت 

ی از بین رفتن خانه، مال اخذ شده در معرض تشطیر شود؛ اگرچه به واسطهاو واجب می
که ملکیت تام در تمام مال برای او حاصل شده و قسمت شدن بین طرفین بوده؛ چرا

ی نابود شدنِ که به واسطهاجرت، کنیز بوده باشد وطی او جایز بوده و ایناست؛ لذا اگر 
، ١ ج ،٢٨[ گرددخانه، مالکیت موجر در معرض سقوط است موجب ضعف ملکیت نمی

رود گفته شود که مالکیت موجر بر اجرت احتمال می: اما در نهایه افزوده است]  ٣٣٢ص
ول فقط نسبت به مقداری که مالکیت آن تدریجی بوده؛ بنابراین نصاب زکات در سال ا

یابد؛ خواه اجرت دو سال باهم برابر باشد، خواه اجرت المثل در کامل گشته جریان می
 ].٣٠٨، ص٢ ج ،٣١[ سال اول بیشتر باشد

 جواز رجوع  ـ بنابر قول به ملکیت او ـافزون بر آن در خصوص حکم زکات بر عبد
، ٦[ ملکیت و مانع تعلق زکات دانسته شده استموال به او و انتزاع مال از او، نقص 

 ].١٥٦، ص٣، ج٢٩؛ ٢٠٦، ص١، ج٢٢؛ ٣٣ص
 
 نتیجه

ی اعتبار عدم تزلزل ملکیت در وجوب از تتبع در ادله و عبارات فقها در خصوص مسأله
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آید که عدم تزلزل ملکیت در عبارات فقها مفهومی غیر از تمامیت زکات به دست می
که تعبیر به تزلزل ملکیت تنها در صورتی صحیح است ه؛ چراملک و تمکن از تصرف بود

که مالکیت فرد به طور کامل حاصل شده و در عین حال حق غیر نیز بالفعل بدان تعلق 
حال در . گرفته باشد، که به دلیل آن، زوال ملکیت او از آن مال وجود داشته باشد

جا که آیات و روایات خالی از از آن: گوییمخصوص اعتبار تزلزل ملکیت در حکم زکات می
ی وجوب زکات و روایات عنوان تزلزل ملکیت است، برای تبیین مسأله بایستی ادله

خصوص اعتبار تمکن از تصرف مالک مورد تحلیل قرار گیرد؛ از این رو در مواردی که 
تزلزل ملکیت، مانع تمکن مالک از تصرف شود؛ به دلیل ممنوع بودن مالک از تصرف، 

ر او واجب نخواهد بود، اما در مواردی که مالک مجاز به انواع تصرفات است؛ در زکات ب
که تصرفات او موجب عدم جواز رجوع مالک سابق گردد، زکات بر او واجب صورتی

خواهد بود، اما در غیر این صورت، افزون بر جواز تصرفات مالک، بایستی اطمینان به 
 .در وجوب زکات دخیل دانستعدم زوال مالکیت او از آن مال را نیز 
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