
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  التاسع والعشروناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   احلسيين الشريازيالسيد حممد

  دام ظله

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  األولاجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  

  ةالزكاكتاب 

  األولاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

كتاب الزكاة

  

  .مانع الزكاة كافرن إ :لة من األخباربل يف مج ، ومنكره مع العلم به كافر،اليت وجوا من ضروريات الدين

  

كما هو شأن منكر }  ومنكره مع العلم به كافر،اليت وجوا من ضروريات الدين ـ كتاب الزكاة{

 أو بعض نكاروالبد من محلها على صورة اإل} مانع الزكاة كافرن إ :بل يف مجلة من األخبار{كل ضروري 

  . والكفر يف العمل ترك أحد الفروع، أحد األصولنكارإمراتب الكفر، فإن الكفر يف العقيدة 

لحق املعروف عندهم املعلوم ثبوته لسم اوهي يف اللغة مبعىن الطهارة والنمو، ويف عرف أهل الشرع 

  .مجاعبالكتاب والسنة واإل

  :وينبغي قبل الشروع يف املطلب ذكر مجلة من اآليات واألخبار الواردة يف وجوا

﴾إيتاَء الزكاِةلَيِهم ِفعلَ الْخيراِت وِإقام الصالِة وأَوحينا ِإو﴿: تعاىل قوله :فمن اآليات
)١(.  

  .)٣(﴾لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئاِتكُم﴿: قوله إىل )٢(﴾آتيتم الزكاةَلَِئن أَقَمتم الصالةَ و﴿: وقوله تعاىل

    وِسعت كُلَّ رحميتو﴿: وقوله تعاىل

                                                

.٧٣آية : سورة األنبياء )١(

.١٢آية : سورة املائدة )٢(

.١٢آية : سورة املائدة )٣(



٨

يأَكْ شٍء فَسقُونَ وتي ها ِللَّذينبكاةَتونَ الزتؤ١(﴾ي(.  

  .)٢(﴾آتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبيلَهمفَِإنْ تابوا وأَقاموا الصالةَ و﴿: وقوله تعاىل

  .)٣(﴾آتى الزكاةَ وأَقام الصالةَ وآِخِرالْيوِم الْاللَِّه من آمن ِباللَِّه وِإنما يعمر مساِجد ﴿: وقوله تعاىل

  .)٤(﴾رسولَه أُولِئك سيرحمهم اللَّهويقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكاةَ ويطيعونَ اللَّه و﴿: وقوله تعاىل

  .)٥(﴾وأَوصاِني ِبالصالَِة والزكَاِة ما دمت حياً﴿: وقوله تعاىل

  .)٦(﴾الزكاِةأْمر أَهلَه ِبالصالِة وكانَ يو﴿: وقوله تعاىل

  .)٧(﴾آتوا الزكاةَالْأَرِض أَقاموا الصالةَ ومكَّناهم ِفي  نْإ الَّذين﴿: وقوله تعاىل

  .)٨(﴾آتوا الزكاةَموا الصالةَ ويأَق﴿ف: وقوله تعاىل

  .)٩(﴾اِعلُونَالَّذين هم ِللزكاِة فو﴿: وقوله تعاىل

  .)١٠(﴾إيتاِء الزكاِة بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقاِم الصالِة والجالٌ ال تلْهيِهم ِتجارةٌ وِر﴿: وقوله تعاىل

زكاٍة تريدونَ ما آتيتم ِمن فَال يربوا ِعند اللَِّه و أَمواِل الناِس  ما آتيتم ِمن ِرباً ِليربوا يفو﴿: وقوله تعاىل

  .)١١(﴾وجه اللَِّه فَأُولِئك هم الْمضِعفُونَ

  : ه تعاىللوقو

                                                

.١٥٦آية : عرافسورة األ )١(

.٥آية : سورة التوبة )٢(

.١٨آية : سورة التوبة )٣(

.٧١آية : سورة التوبة )٤(

.٣٠آية : سورة مرمي )٥(

.٥٥آية : سورة مرمي )٦(

.٤١آية : سورة احلج )٧(

.٤١آية :  سورة احلج.١٢ ـ ٦آية :  سورة التوبة.٢٧٧آية : سورة البقرة )٨(

.٤آية : سورة املؤمنون )٩(

.٣٧آية : سورة النور )١٠(

.٣٩آية : سورة الروم )١١(



٩

﴿و دىرىهشب ِمننيؤالةَ  ِللْمونَ الصقيمي الَّذينكاةَ وونَ الزتؤ١(﴾ي(.  

  .)٢(﴾ الَِّذين الَ يؤتونَ الزكَاةَ*ويلٌ ِللْمشِرِكني ﴿: وقوله تعاىل

  .)٣(﴾أَقِْرضوا اللَّه قَرضاً حسناًأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ وو﴿: تعاىلوقوله 

 كثري من أمثال هذه اآليات املذكورة فيها الزكاة ذه اللفظة أو بغريها، وقد ذكر يف كشف املطالبإىل 

  .اآليات املرتبطة بالزكاة إحدى وستون آيةأن 

  :حتصى يف مثل هذا الكتاب، وحنن نذكرها يف ضمن فصول أن رمنالواردة فهي أكث وأما األخبار

  

  )األول ـ يف ابتداء تشريع الزكاة(

تزكِّيِهم ِهم صدقَةً تطَهرهم وخذْ ِمن أَمواِلملا نزلت آية الزكاة ﴿: )عليه السالم(عبد اهللا فعن أيب 

 تعاىل قد هللان إ : يف الناسدىا مناديه فن)ه وآله وسلمصلى اهللا علي ( يف شهر رمضان، فأمر رسول اهللا)٤(﴾ِبها

قال ـ مث مل يعرض بشيء من أمواهلم حىت حال أن  إىل فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصالة ـ

أيها :  يف املسلمنيدىا مناديه فن)صلى اهللا عليه وآله وسلم (عليهم احلول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر

  .)٥(ال الصدقات وعمال الطسوقمث وجه عم:  قال،والكم تقبل صالتكموا أماملسلمون زكّ

                                                

.٣آية : النملسورة  )١(

.٧ـ ٦آية :  سورة السجده)٢(

.٢٠آية : سورة املزمل )٣(

.١٠٤آية : سورة التوبة )٤(

.١ ح ما جتب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ج :الوسائل )٥(



١٠

  

  )وضع الزكاة بقدر كفاية الفقراء أن الثاين ـ يف(

مال األغنياء ما  اهللا عز وجل فرض للفقراء يفن إ : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا فعن أيب 

  . احلديث،)١(ذلك ال يسعهم لزادهم أن يسعهم، ولو علم

رجالً محل الزكاة  أن اهللا عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصالة، فلون إ : قال)عليه السالم (نهوع

اهللا عز وجل فرض للفقراء يف أموال األغنياء ما يكتفون  أن فأعطاها عالنية مل يكن عليه يف ذلك عيب، وذلك

من  توا من منعهم حقوقهم الأا الذي فرض هلم ال يكفيهم لزادهم، وإمنا يؤتى الفقراء فيم أن به، فلو علم

  .)٢(الفريضة

الناس أدوا زكاة  أن  للفقراء، ولوختباراً لألغنياء ومعونةًاإمنا وضعت الزكاة :  قال)عليه السالم (وعنه

  . احلديث)٣( مسلم فقرياً حمتاجاًيأمواهلم ما بق

  

  )الناس لو أدوا زكام عاشوا خبري أن الثالث ـ ما دل على(

  .)٤(الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشني خبري أن ولو:  يف حديث)عليه السالم(د اهللا عبفعن أيب 

  

  ) الزكاة حتصني لألموال من التلفءإعطا أن الرابع ـ ما دل على(

  

  قسم بالذي خلق اخللق وبسط أو:  يف حديث)عليه السالم (فعن الصادق

                                                

.٢ ح ما جتب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح ما جتب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح ما جتب فيه الزكاة١ باب ٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح ما جتب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١١

  .)١( بترك الزكاة ما ضاع مال يف بر وال حبر إالّ،الرزق

  .)٢(حصنوا أموالكم بالزكاة:  قال)عليه السالم (وعن أيب احلسن موسى بن جعفر

  .)٣(داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعن النيب

  

  )معطي الزكاة وحنوها أسخى الناس أن اخلامس ـ ما دل على(

  .)٤(سخى الناسأ ما افترض اهللا عليه فهو أدىمن : )سلمصلى اهللا عليه وآله و (فعن النيب

  .)٥( زكاة مالهأدىوأسخى الناس من :  يف حديث)عليه السالم (وعن الصادق

  

  )السادس ـ ما دل على حكمة تشريع الزكاة(

علة ن إ :كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله إنه )عليه السالم ( عن الرضا،فعن حممد بن سنان

من أجل قوت الفقراء وحتصني أموال األغنياء، ألن اهللا عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزكاة 

   يف )٦(﴾أَنفُِسكُم أَمواِلكُم و تبلَونَّ يفلَ﴿: الزمانة والبلوى، كما قال اهللا تبارك وتعاىل

                                                

.٦ حه الزكاة ما جتب في١ باب ٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢١ ـ ٨ ح ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢٤ ح ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح ما جتب فيه الزكاة٢ باب ٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١١ ح باب وجوه الزكاة١١ ص٩٣ ج:البحار )٥(

.١٨٦آية : سورة آل عمران )٦(



١٢

ك من أداء شكر نعم اهللا  ويف أنفسكم توطني األنفس على الصرب، مع ما يف ذل،أموالكم إخراج الزكاة

 ،على أهل املسكنة والرمحة ألهل الضعف، والعطف عز وجل والطمع يف الزيادة، مع ما فيه من الزيادة والرأفة

 وتقوية الفقراء واملعونة هلم على أمر الدين، وهو موعظة ألهل الغىن وعربة هلم ،واحلث هلم على املواساة

 من احلث يف ذلك على الشكر هللا تعاىل ملا خولّهم وأعطاهم، والدعاء ليستدلوا على فقر اآلخرة م، وما هلم

  .)١(يصريوا مثلهم أن والتضرع واخلوف من

  

  )السابع ـ ما دل على عقاب مانع الزكاة(

 حبسه اهللا يوم  مال ذهب أو فضة مينع زكاة ماله إالّيما من ذ: قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا فعن أيب 

ال يتخلص منه أمكنه من يده نه أ قرع يريده وهو حييد عنه، فإذا رأىأقر وسلط عليه شجاعاً القيامة بقاع قر

سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم فقضمها كما يقضم الفجل، مث يصري طوقاً يف عنقه، وذلك قول هللا عز وجل ﴿

حبسه اهللا يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه   إالّ مال إبل أو بقر أو غنم مينع من زكاة مالها وما من ذ،)٢(﴾الِْقيامِة

كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذي ناب بناا، وما من ذي مال خنل أو كرم أو زرع مينع زكاته إال 

  .)٣(يوم القيامة إىل سبع أرضني إىل  أرضهةطوقه اهللا عز وجل ربق

                                                

.٧ حيف ما جتب الزكاة ١ باب ٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٨٠آية : سورة آل عمران )٢(

.١ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣

  .)١(األرض بركاا منعتإذا منعت الزكاة :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعن النيب

  . احلديث،)٢(مانع الزكاة يطوق حبية قرعاء تأكل من دماغه: قال إنه )عليه السالم (وعنه

 رب ارِجعوِنمن منع الزكاة سأل الرجعة عند املوت، وهو قول اهللا عز وجل ﴿: )عليه السالم (وعنه

كْترلُ صاِلحاً فيما تملِّي أَع٣(﴾لَع(.)٤(  

  

  )ثامن ـ ما دل على إخراج مانع الزكاة من مسجد املسلمنيال(

 قم يا:  قالا يف املسجد إذ)صلى اهللا عليه وآله (بينما رسول اهللا:  قال)عليه السالم (فعن أيب جعفر

اخرجوا من مسجدنا ال تصلوا فيه وأنتم :  حىت أخرج مخسة نفر، فقال،فالن  قم يا،فالن  قم يا،فالن

  .)٥(التزكون

  )منع الزكاة من أسباب القحط وحنوه أن اسع ـ يفالت(

ميت خبري ما مل يتخاونوا وأدوا األمانة وآتوا أتزال  ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (فعن رسول اهللا

  .)٦(الزكاة، وإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنني

   )٧(واشيوإذا حبست الزكاة ماتت امل:  يف حديث)عليه السالم (وعن الرضا

                                                

.١٢ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠٠ ـ ٩٩آية : سورة املؤمنون )٣(

.١٦ حجتب الزكاة يف ما ٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٧ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١٢ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٩ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١٣ ص٦ ج:الوسائل )٦(

.٢٩ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١٧ ص٦ ج:الوسائل )٧(



١٤

  

  )داء الزكاة شرط قبول الصالةأ أن العاشر ـ يف(

  

  .)١(فمن صلى ومل يزك مل تقبل منه صالته:  يف حديث قال)عليه السالم (فعن أيب احلسن الرضا

ةَ أَقيموا الصالو﴿: اهللا تبارك وتعاىل قرن الزكاة بالصالة فقالن إ : قال)عليه السالم (وعن أيب جعفر

وا اوكاةَآت٢(﴾لز(فمن أقام الصالة ومل يؤت الزكاة مل يقم الصالة )٣(.  

  . فكأنه مل يقم الصالة: ويف رواية

  .)٤(من منع الزكاة وقفت صالته حىت يزكي:  قال)عليه السالم(عبد اهللا وعن أيب 

  

  )هالك عامة األمة بترك الزكاة أن احلادي عشر ـ يف(

ما فرض اهللا على هذه األمة شيئاً أشد عليهم من :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا مسع أبا  إنه :فعن رفاعة

  .)٥(الزكاة، وفيها لك عامتهم

  

  )ناملال غري املزكى ملعو أن الثاين عشر ـ يف(

                                                

.١٠ ح يف ما جتب الزكاة٣ باب ١٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤٣آية : سورة البقرة )٢(

.٢ ح يف ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٧ ح يف ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٨ ح يف ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١٥ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٥

ملعون ملعون مال ال : )وسلمصلى اهللا عليه وآله  (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا فعن أيب 

  .)١(ىيزك

 قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبأن  :)عليه السالم (عن أبيه) عليهما السالم (فر بن حممدوعن جع

  . احلديث)٢(ملعون كل مال ال يزكى: ألصحابه يوماً

  

  )وليس مبسلم مانع الزكاة كافر أن الثالث عشر ـ يف(

  . احلديث،)٣(ؤمن وال مسلممن منع قرياطاً من الزكاة فليس مب:  قال)عليه السالم(عبد اهللا فعن أيب 

يا علي كفر باهللا العظيم من هذه األمة عشرة، وعد :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (ويف وصية النيب

يا علي من منع قرياطاً من زكاة ماله فليس ـ : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قالأن  إىل منهم مانع الزكاة ـ

  .)٤(مبؤمن وال مسلم وال كرامة

  

  )ميوت يهودياً أو نصرانياً أن مانع الزكاة خيري عند موته بني أن ابع عشر ـ يفالر(

شاء يهودياً أو ن إ من منع قرياطاً من الزكاة فليمت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،يب بصريأفعن 

  .)٥(نصرانياً

  )حد مانع الزكاة القتل أن اخلامس عشر ـ يف(

  

                                                

.١٤ ح يف ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٣ ح يف ما جتب فيه الزكاة٣ باب ١٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح يف ما جتب فيه الزكاة٤ب  با١٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح يف ما جتب فيه الزكاة٤ باب ١٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٥ ح يف ما جتب فيه الزكاة٤ باب ١٩ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٦

 ىتحد حأ فيهما ي حالل من اهللا عز وجل ال يقضسالمدمان يف اإل:  قال)لسالمعليه ا(عبد اهللا يب أفعن 

الزاين : هل البيت حكم فيهما حبكم اهللا تعاىل ذكرهأذا بعث اهللا عز وجل قائمنا إهل البيت، فأيبعث اهللا قائمنا 

  . )١(احملصن يرمجه، ومانع الزكاة يضرب عنقه

  .)٢(أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه) عليه السالم( قام القائم إذا: يف حديث آخر): عليه السالم(وقال 

  .الزكاة حقن للدماء أن ويدل عليه ما ورد من الروايات الدالة على

  

  )البخيل هو مانع الزكاة أن السادس عشر ـ يف(

ليس البخيل من : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم (يب جعفرأ عن ،فعن جابر

منا البخيل حق البخيل من مل يؤد الزكاة املفروضة من إ النائبة يف قومه، أعطى الزكاة املفروضة من ماله ودىأ

  .)٣(ما سوى ذلكيماله ومل يعط النائبة يف قومه، وهو يبذر ف

  .)٤(البخيل من خبل مبا افترض اهللا عليه:  قال)عليه السالم (يب احلسن موسىأوعن 

  

  )سالمركان اإلأحد أالزكاة  أن  علىالسابع عشر ـ ما دل(

   على مخسة سالم اإلبين:  قال)عليه السالم (يب جعفرأفعن زرارة عن 

                                                

.٦ ح يف ما جتب فيه الزكاة٤ باب ١٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ ح يف ما جتب فيه الزكاة٤ باب ٢٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح يف ما جتب فيه الزكاة٥  باب٢١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح يف ما جتب فيه الزكاة٥ باب ٢٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٧

  .)١(على الصالة، والزكاة، واحلج، والصوم، والوالية: شياءأ

 سالمبين اإل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا: يب سعيد اخلدري قالأ عن ،ويف خرب آخر

 قام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، واحلجإن حممداً رسول اهللا، وأله إال اهللا، وإال  أن على شهادة

  .)٢()عليه السالم (يب طالبأالبيت، واجلهاد، ووالية علي بن إىل 

  

  )ول ما يسأل عنه العبد يوم القيامةأالزكاة من  أن الثامن عشر ـ يف(

ول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بني يدي اهللا عز وجل عن أن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيبفعن 

هل أ وعن الصيام املفروض، وعن احلج املفروض، وعن واليتنا ،الصلوات املفروضات، وعن الزكاة املفروضة

  . اخلرب)٣(البيت

  

  ) اهللا ا دخل اجلنةي من لقالزكاة من األشياء العشرة اليت أن التاسع عشر ـ يف(

  

 يتاء الزكاةإ وعد منها ، اهللا عز وجل ن دخل اجلنةيعشر من لق:  قال)عليه السالم ( جعفريبأفعن 

)٤(.  

  

  )ال يسأل العبد بعد الزكاة عن الصدقةنه أ العشرون ـ يف(

   ال يسأل:  يقول)عليه السالم (با جعفرأمسع نه أ فعن معمر بن حيىي

                                                

.١ ح يف مقدمات العبادات١ باب ٧ ص١ ج:الوسائل )١(

.٨ ح يف مقدمات العبادات١ باب ٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٣ ح يف مقدمات العبادات١ باب ٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

.١ ح يف مقدمات العبادات١ باب ٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



١٨

  .)١( بعد الزكاةاهللا عبداً عن صالة بعد الفريضة، وال عن صدقة

  .)٢(ةوالزكاة نسخت كل صدق: قال يف حديث إنه )صلى اهللا عليه وآله (وعن رسول اهللا

جلمعها، فمن أراد االطالع عليها  ال جمال يف هذا املختصر ،خبار كثرية ذه املضامني وحنوهاأويف املقام 

  . واهللا تعاىل املوفق،فليطلبها من مظاا

  .فيه خالف ل حق آخر سوى الزكاة واخلمس أم ال؟ هل جيب يف املا إنه مث

وجوب حق سوى الزكاة واخلمس، وهو ما خيرج يوم احلصاد من  إىل فقد ذهب الشيخ يف اخلالف

ليه صاحب إ واحلفنة بعد احلفنة يوم اجلذاذ، واحتمله السيد املرتضى يف االنتصار، ومال ،الضغث بعد الضغث

  .راهيمبإالذخرية، وهو ظاهر كالم علي بن 

 حق ثالث وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه يف ماله وجيب إىل  يف الفقيه) اهللارمحه(وذهب الصدوق 

  . يفرضه على قدر طاقته ووسعهأن 

ن احلق الواجب بأصل الشرع هو أ على عدم وجوا و، عن هؤالءواملشهور بل مل ينقل اخلالف إالّ

  .الزكاة واخلمس فقط

آتوا حقَّه يوم و﴿ : الفرقة وأخبارهم وقوله تعاىلإمجاععلى مذهبه ب )رمحه اهللا (استدل الشيخ

  .)٣(﴾حصاِدِه

  .خبار اآلتيةمراد الشيخ باألخبار مجلة من األ أن والظاهر: قولأ

                                                

.١٢ ح يف ما جتب فيه الزكاة١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٣ ح يف ما جتب فيه الزكاة١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٤١آية : نعامسورة األ )٣(



١٩

آتوا حقَّه و﴿:  يف قوله تعاىل)عليه السالم (يب جعفرأ عن يرو: قال إنه وعن السيد املرتضى يف االنتصار

ح موفقالصاِدِهي ﴾ :تعاىل قالنه أ ترى ليس الزكاة، أال :﴿ِرفُواوسإنه ال ت ِرفنيسالْم ِحب١(﴾ال ي( .  

 إال فيما ليس مبقدر  مليحة، ألن النهي عن السرف ال يكون)عليه السالم ( منهةوهذه نكت: قال املرتضى

  . انتهى،)٢(رةوالزكاة مقد

ما اآلية فمحتملة ال تدل إال أو. على تقدير تسليمه ليس حبجةنه أ  فليس موجوداً، معمجاعما اإلأ: قولأ

ما الروايات فمع قطع النظر عن عدم أو. هو الزكاة ال غريهانه أ تملحملعلى وجوب حق يف اجلملة، ومن ا

خر دالة على عدم وجوب حق هللا يف األموال ما أعراض املشهور عنها حمكومة بأخبار إداللتها على الوجوب و

  :الزكاةعدى 

 وال عن ،ال يسأل اهللا عبداً عن صالة بعد الفريضة:  قال)عليه السالم (يب جعفرأ ما تقدم عن :فمنها

  .)٣(صدقة بعد الزكاة

  .)٤(نسخت كل صدقة:  يف حديث الزكاة)صلى اهللا عليه وآله ( قول النيب:ومنها

يف الغالت العشر ونصف العشر يف ن  أشياء، بضميمة تعينيأ ما دل على احنصار الزكاة يف تسعة :ومنها

  .مقام التحديد

  سئل نه أ )عليه السالم ( ما عن سعد بن سعد عن الرضا:ومنها

                                                

.١٤١ آية: نعامسورة األ )١(

.٧ سطر ٧٦ص: نتصاراال )٢(

.١٢ حب فيه الزكاةبواب ما جتأ من ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٠

نه أ الإخص أوهذا وإن كان . )١(ليس عليه شيء: إن مل حيضر املساكني وهو حيصد كيف يصنع؟ قال

  .دال يف مورده على العدم

رض له وهم يصرمون، فجاء سائل أ يف )عليه السالم( عبد اهللاكنت مع أيب :  قالف ما عن مصاد:ومنها

ن إذا أعطيتم ثالثة فإليس ذلك لكم حىت تعطوا ثالثة، ف: )عليه السالم (فقال .رزقكياهللا : يسأل فقلت

  .وهذا أيضاً يدل على املطلب جزئياً. )٢(مسكتم فلكمأن إ و،عطيتم فلكمأ

هذا احلق من الصدقة  أن يضاً، ففي بعضهاأ ا للوجوب ني األخبار اليت استدلبقد وقع التعارض  إنه مث

  عن أيب جعفر،ليس منها، فعن زرارة ومحراننه أ  وظاهرها كوا من الزكاة، ويف بعضها،كما يف اخلرب اآليت

  . احلديث،)٣(هذا حق غري الصدقة:  قالوآتوا حقه يوم حصاده يف قول اهللا )عليه السالم(

  .رادته من الوجوب الوجوب املصطلحإملنقول منه هذا القول مل يعلم بالشيخ ا أن هذا كله مع

، ولذا مجاع بل خالفه مظنة اإل، باملنعمجاعجيب عن اإلأو: قال يف مصباح الفقيه بعد نقل كالم الشيخ

 عنه يف ذيبه ييكون مراده بالوجوب غري الوجوب املصطلح، كما يؤيد ذلك ما حك أن قد يغلب على الظن

  ضرب على تركه اللوم والعتاب، : الوجوب عندنا على ضربني: قالنه أ من

                                                

.٥ ح يف الزكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح يف الزكاة الغالت١٥ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح يف الزكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢١

  .خل، إ)١(وضرب على تركه العقاب

مثل هذا احلق لو كان واجباً لصار من حيث عموم االبتالء به من الضروريات  أن هذا مع: مث قال

ال لالرتياب يف تأكد ال جمنه أ هور بني املسلمني خالفه، فال ينبغي االستشكال فيه، كماشامل أن كالزكاة، مع

  . انتهى ما يف املصباح،)٢(استحبابه، فال ينبغي تركه

 بعد كثرة النصوص الدالة على الوجوب صرحياً ،الفتوى باالستحباب مشكل أن نصافهذا، ولكن اإل

  :و ظاهراً، وهذه مجلة منهاأ

وآتوا حقه يوم  :اىل عن قوله تع)عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : قويف قالن شعيب العقر ع:ولاأل

ذا إعطاؤه إوسألته هل يستقيم :  قال، والكف من التمر إذا خرص،الضغث من السنبل: ؟ قالحصاده

  .)٣(يدخله بيته أن سخى لنفسه قبلأال هو : أدخله بيته؟ قال

مىت أدخله بيته سقط احلكم فيه، ولو كان نه أ فهي ظاهرة يف: جاب عنه صاحب احلدائق مبا لفظهأو

  .)٤(اجباً مل يكن كذلكو

ما أو. دخله سقطألو نه أ  ال،عطاءدخاله بيته قبل اإلإ النهي عن ال :)عليه السالم (ن ظاهر قولهإ: وفيه

  .عطاء احملرمدخال معرض لعدم اإلاإل أن التعليل فال يدل على االستحباب، بل بيان

  ن إ سئل إنه )عليه السالم ( عن الرضا،عن سعد بن سعد: الثاين

                                                

.١٠ سطر ٢ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٢٢ سطر ٢ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(

.٤ ح يف الزكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ يف علة تشريع الزكاة سطر ١٤ ص١٢ ج:احلدائق )٤(



٢٢

  .)١(ليس عليه شيء: مل حيضر املساكني وهو حيصد كيف يصنع؟ قال

لو مل حيضره نه أ ا دلت علىإوأما صحيحة سعد بن سعد فأظهر، ف: جاب عنه يف احلدائق مبا لفظهأو

خراجه ال يتفاوت بني حضور مستحقه وال إحد من املساكني وقت احلصاد فال شيء عليه، والفرض الواجب أ

  . )٢(غيبته

يقول  أن عطاء يف هذا احلني ال مطلقاً، وذلك مثلاإل املستفاد من هذا اخلرب كون الواجب هون إ :هوفي

 ألنه لو كان واجباً مل ،عطاء زيد حال ايء ليس بواجبإن إ يقال أن  فهل يصح،عطه ديناراًأذا جاءك زيد فإ

 حني احلضور، وحنن ال نضايق من املفهوم من هذه الصحيحة الوجوب أن واحلاصل. يتفاوت بني جميئه وعدمه

  .القول بعدم الوجوب حني العدم

يف الزرع حقان حق تؤخذ :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا با أمسعت : عن معاوية بن شريح قال: الثالث

أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، : عطيه؟ قالأخذ به وما الذي أوفما الذي : قلت. به وحق تعطيه

 وال  من حصدك الشيء بعد الشيء يعينوآتوا حقه يوم حصادهتعطيه فقول اهللا عز وجل وأما الذي 

  . )٣(الضغث تعطيه مث الضغث حىت تفرغ :ال قالإعلمه أ

إن األخذ به ظاهر يف املعاقبة على تركه، فيكون معىن احلديث أن : وأورد عليه يف احلدائق مبا حاصله

  .)٤(أحد احلقني واجب واآلخر مستحب

  قوله تعاىل  إىل شارةاملراد اإل أن الظاهرن إ :وفيه

                                                

.٥ ح يف الزكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ يف علة تشريع الزكاة سطر ١٤ ص١٢ ج:احلدائق )٢(

.٢ حلزكاة الغالت يف ا١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٥ يف علة تشريع الزكاة سطر ١٢ ص١٢ ج:احلدائق )٤(



٢٣

ال فلو كان األمر كما ذكره إ فالزكاة تؤخذ وحق احلصاد تعطى، و)١(﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً﴿

عطاء مقابل األخذ ال مقابل ن اإلإحق تؤخذ به وحق ال تؤخذ به، ف: يقال أن صاحب احلدائق لكان الالزم

  .باملؤاخذة والعقا

. يؤخذ منه: يقال أن ه لزمو وحن)عليه السالم (مامخذ اإلأبناًء على كون املراد نه أ ما ما ذكره منأو

 واحلاصل. عطاء منهإخر خذ من املالك واآلأحدمها أ أن منا الفرق يفإ، ولكال احلقني يؤخذان من املان إ :ففيه

وكيف كان فداللة اخلرب ظاهرة، . عطاءخذ واإليبني مقابلة احلقني يف األ أن رادأ )عليه السالم (ماماإلأن 

  .وسيأيت بعض األخبار املشابه هلذا اخلرب

 : يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم (يب جعفرأ عن ،يب بصريأ عن زرارة وحممد بن مسلم و:الرابع

حصادهوموآتوا حقه ي  عليه السالم (بو جعفرأ فسألناه مجيعاً؟ فقال( :املسكني هذا من الصدقة تعطي 

  .  احلديث،)٢(القبضة بعد القبضة، ومن اجلذاذ احلفنة بعد احلفنة حىت تفرغ

  . )٣(منا هو مبعىن الصدقة املستحبةإورده احلدائق بأن ظاهر الصدقة فيها 

  املسكنييتعط، بل ظاهر قوله ي عدم استفادة االستحباب من شيء من لفظي الصدقة وتعط:وفيه

حق غري نه أ  الدال على ظهور يف احلديث بكونه زكاة حىت يعارض احلديث اآليتالنه أ وال خيفى. الوجوب

  .الصدقة

   عن أيب ، بن مسكانعبد اهللا عن ،عن علي بن وشا: اخلامس

                                                

  .١٠٣ آية: سورة التوبة )١(

.١ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ يف علة تشريع الزكاة سطر ١٤ ص١٢ جاحلدائق )٣(



٢٤

وال بالليل،  وال تضح ،حتصد بالليل  وال،ال تصرم بالليل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،بصري

القانع الذي يقنع مبا تعطيه، : ما القانع واملعتر؟ قال:  فقلت، يأتك القانع واملعترتفعل ملن إ نكإالليل، فبتبذر 

وآتوا حقه يوم ن حصدت بالليل مل يأتك السؤال وهو قول اهللا عز وجل إواملعتر الذي مير بك فيسألك، و

، وكذلك عند ذا خرج فاحلفنة بعد احلفنةإذا حصدته، وإ عند احلصاد يعين القبضة بعد القبضة حصاده

  .وقد نقل يف احلدائق هذا اخلرب ساكناً عليه. )١(الصرام، وكذلك ال تبذر بالليل ألنك تعطي من احلصاد

  . هذا اخلرب مشتمل على بعض املستحبات: ن قلتإ

ظاهر األمر الوجوب، وكل ما دل دليل من  أن  كما،على تقدير التسليم فظاهر النهي التحرمي: قلت

عراض املشهور وبعض األخبار املتقدمة الظاهرة يف إجوبه رفعنا اليد عنه، وليس يف املقام إال اخلارج على عدم و

  . اجلواب عنهاى الزكاة وسيأيتوعدم وجوب حق س

تعطي املسكني يوم :  قاليوم حصادهوأتوا حقه  :بن مرمي يف قول اهللا عز وجلأعن : السادس

  . )٢(وقع يف الصاع العشر ونصف العشرذا إالبيدر، مث حصادك الضغث، مث إذا وقع يف 

  .ومل يذكره يف احلدائق، وال خيفى صراحته يف الوجوب وكونه غري الزكاة

  )عليه السالم (يب احلسن الرضاأ عن ،يب نصرأعن ابن : السابع

                                                

.١ ح يف زكاة الغالت١٤ باب ١٣٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح يف زكات الغالت١٣ب  با١٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٥

 من : يقوليبأكان :  قال)١(﴾ال تسِرفُواتوا حقَّه يوم حصاِدِه وآو ﴿:سألته عن قول اهللا عز وجل: قال

حداً من أذا حضر شيئاً من هذا فرأى إيب أيعاً، وكان مجيتصدق الرجل بكفيه  أن سراف يف احلصاد واجلذاذاإل

  .)٢(ضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبلب الق،عط بيد واحدةأ :غلمانه يتصدق بكفيه صاح به

 إىل سراف بذلك، فال يبقى جمالينة تفسريه اإلفسرت اآلية ذا احلق بقر إنه ووجه االستدالل ذا اخلرب

يكون املراد باحلق الزكاة املفروضة، كما ذكره  أن ما ذكره يف احلدائق وغريه يف جوام عن اآلية بأنه جيوز

ملة بعد ورود روايات صرحية يف ال وجه لالعتماد على قول املفسرين يف اآلية افإنه . خلإ ،مجع من املفسرين

  .خالف قوهلم

وليس ذلك  «: بقولهمام املتقدمة، وهي صرحية يف الوجوب بقرينة ردع اإلفرواية مصاد: الثامن

  .)٣(»لكم

توا آو ﴿: عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا با أسأل رجل : عن هشام بن املثىن قال: التاسع

صاِدِه وح موي قَّهِرفُواحسِرف إنه ال تسالْم ِحبال ي؟ فقال)٤(﴾ني : ـ،مساهـ كان فالن بن فالن األنصاري  

  ذا أجذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغري شيء، إوكان له حرث، وكان 

                                                

.١٤١ آية: نعامسورة األ )١(

.١ ح يف زكاة الغالت١٦ باب ١٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح يف زكاة الغالت١٥ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٤١ آية: نعامسورة األ )٤(



٢٦

  .ووجه االستدالل ذا اخلرب ما تقدم يف احلديث السابع. )١(سرافاًإفجعل عز وجل ذلك 

يب أ عن ابن ي،لحمريلسناد قرب اإلوقريب من هذين اخلربين اخلرب الذي رواه يف الربهان عن : العاشر

  . فراجع، أيضاً)عليه السالم ( عن الرضا،نصر

سألته عن قول اهللا :  قال)عليه السالم ( عن الرضا، عن احلسن بن عليي، عن العياش: عشريدااحل

وآتوا حقه يوم حصاده؟ قال :الضغث واالثنان تعطي من حضرك .وقال : ى رسول اهللا) صلى اهللا

  .)٢(عن احلصاد بالليل) وآلهعليه 

 وآتوا حقه يوم حصاده : عن قوله)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : عن هاشم املثىن قال: الثاىن عشر

وهذا اخلرب يفهم منه التأكيد يف . )٣(عطهأال مشرك فإن مل حيضرك إعط من حضرك من املسلمني، فأ: قال

  .و مل حيضر املسلم، ومثله بعض األخبار اآلتيةعطاء املشرك لإجيب نه أ هذا الوجوب، حىت

يف الزرع حقان حق :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا با أمسعت : عن معاوية بن ميسرة قال: الثالث عشر

وآتوا حقه : يقولفإنه تؤخذ به وحق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه 

  وقد . )٤( الضغث حىت تفرغ فالضغث تعطيه مثيوم حصاده

                                                

.٢ ح يف زكاة الغالت١٦ باب ١٣٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ حلغالت يف زكاة ا١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢ ـ ١ ح يف زكاة الغالت٢٠ باب ١٤٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٧

  .تقدم الكالم يف مثل هذا احلديث

:  قال)عليه السالم ( عنه، بن سنانعبد اهللاويف رواية : ما يف الربهان بعد نقله هلذا اخلرب قال: الرابع عشر

تعطي منه املساكني الذين حيضرونك، ولو مل حيضرك إال مشرك)١(.  

 يف )عليهما السالم (عبد اهللايب أ عن أيب جعفر و،بن سهلعن زرارة ومحران ومنصور : اخلامس عشر

مال هذا اخلرب تواش. )٢( الضغث بعد الضغث من السنبليتعط:  قالوآتوا حقه يوم حصادهقوله تعاىل 

  .عم كما ال خيفىأفراد احلق ال ينايف ما تقدم مما هو أعلى بعض 

وآتوا حقه يوم :  يف قول اهللا)المعليه الس (يب جعفرأ عن ،عن زرارة ومحران: السادس عشر

 املسكني القبضة بعد القبضة، ومن اجلذاذ احلفنة بعد احلفنة حىت يهذا من الصدقة تعط: ؟ قالحصاده

  .هذا اخلرب إىل شارةوقد تقدمت اإل.  احلديث،)٣(غرفي

 ذاذ بالليل،ال يكون احلصاد واجل:  قال)عليه السالم ( جعفرأيب عن ،عن حممد بن مسلم: السابع عشر

 مث ذكر قصة األنصاري الذي كان ال حيب املسرفني إنه وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا: اهللا يقولن إ

  .)٤(يتصدق جبميع حرثه كما تقدم

   حنو ما تقدم يف اخلرب )عليه السالم (ما عن الرضا: الثامن عشر

                                                

٣ ح زكاة الغالت يف٢٠  باب١٤٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٧ الغالت ح زكاة يف١٣باب  ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح يف زكاة الغالت١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:ائلالوس )٤(



٢٨

  . من التصدق بالكفنيمامالسابع من ي اإل

حقه :  قالوآتوا حقه يوم حصاده : يف قوله)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،اعةعن مس: التاسع عشر

قبض منه القبضة والضغث من السنبل ملن حيضرك من السؤال ال تيوم حصاده عليك واجب وليس من الزكاة، 

ال وال ذا أنت حصدته بالليل مل حيضرك سؤإ فيوم حصاده: اهللا يقولن إ  بالليل،ذحتصد بالليل وال جت

  . بالليلىال يضحسيأيت الكالم يف قوله : أقول. )١(يضحى بالليل

 وآتوا حقه يوم حصاده : يف قول اهللا)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،عن جراح املدايين: العشرون

  .)٢(تعطي منه املساكني الذين حيضرونك، تأخذ بيدك القبضة والقبضة حىت يفرغ: قال

صلى اهللا  ( عن النيب)عليه السالم (بيهأ عن )عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،عن مساعة: الواحد والعشرون

وآتوا حقه يوم  :ن اهللا يقولن حيصد الزرع بالليل، ألأ و،يصرم النخل بالليل أن كان يكرهإنه  )عليه وآله

  .)٣(ناول منه املسكني والسائل: نيب اهللا وما حقه؟ قال يا: قيل. حصاده

ال يكون احلصاد واجلذاذ :  قال)عليه السالم (يب جعفرأ عن ،عن حممد بن مسلم:  والعشرونالثاين

  .)٤( وحقه يف شيء ضغث يعين من السنبلوآتوا حقه يوم حصاده :قولياهللا ن إ بالليل،

                                                

.٧ ح يف زكاة الغالت١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح يف زكاة الغالت١٤ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٩ ح يف زكاة الغالت١٤ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٩

  عن علي بن احلسني،يب جعفرأ عن )عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،حممد احلليبعن : الثالث والعشرون

  تعلمملال تفعل، أ:  له من آخر الليل ـ فقال لهقال لقهرمانه ـ ووجده قد جذ خنالً إنه )صلوات اهللا عليهم(

الضغث تعطيه من يسأل، :  ى عن اجلذاذ واحلصاد بالليل، وكان يقول)صلى اهللا عليه وآله (ن رسول اهللاأ

  .)١(فذلك حقه يوم حصاده

 وآتوا حقه يوم حصاده:  يف قوله)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،يب بصريأعن : الرابع والعشرون

الضغث تناوله قلت وما حقه يوم حصاده؟ :  قال،قبض بيدك الضغث فسماه اهللا حقاًت: كيف يعطى؟ قال

  .)٢(هل احلاجةأمن حضرك من 

وآتوا حقه  :سألته عن قول اهللا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،عن احلليب: اخلامس والعشرون

تقبض بيدك الضغث فتعطيه املسكني مث املسكني حىت يفرغ، وعند الصرام :  كيف يعطى؟ قاليوم حصاده

  .)٣(احلفنة حىت تفرغ احلفنة مث

وآتوا حقه  :)عليه السالم (بو جعفرأقال :  قال،يب اجلارود زياد بن املنذرأعن : السادس والعشرون

  .)٤(كان بعد املكان تعطي املسكنيالضغث من امل:  قاليوم حصاده

  : الرمحن األنصاري قال عن القاسم بن عبد: السابع والعشرون

                                                

.١٠ ح زكاة الغالت يف١٤ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح يف زكاة الغالت١٣ باب ١٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٠

:  فقال له)عليهما السالم (علي بن احلسني إىل رجال جاءن إ : يقول)عليه السالم (با جعفرأمسعت 

 ما هذا احلق املعلوم؟ )١(﴾الْمحروِمِئِل واِللس  أَمواِلِهم حق معلُوم الَّذين يفو ﴿:خربين عن قول اهللا عز وجلأ

احلق املعلوم الشيء الذي خترجه من مالك ليس من الزكاة وال من : )عليه السالم (فقال له علي بن احلسني

يدل على صدقة مفروضة سوى الزكاة، وليست غري ما تقدم من حق فإنه .  احلديث،)٢(الصدقة املفروضتني

  .نة ذكره مع الزكاةاحلصاد، خصوصاً بقري

والعشر من : املأمون قال إىل  يف كتابه)عليه السالم ( عن الرضا،ما عن حتف العقول: الثامن والعشرون

  . احلديث،)٣(وخيرج من احلبوب القبضة والقبضتان: قال ـأن  إىل  ـاحلنطة والشعري والتمر والزبيب

  .ا تدل جزئياً على املطلبأألربعة للمقابلة إال ن مل يدل على القبضة والقبضتني يف اإوهذا احلديث و

  ).عليه السالم(ما تقدم روايته عن االنتصار للسيد املرتضى، عن أيب جعفر : التاسع والعشرون

وآتوا حقه  : عن قوله تعاىل)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : الكرمي بن عتبة قال عن عبد: الثالثون

 الضغث بعد الضغث بعد الضغث طيك الواجبة، تعت خترجه من زكاهو سوى ما: ؟ قاليوم حصاده

  . احلديث،)٤(واحلفنة بعد احلفنة

                                                

.٢٤ آية: سورة املعارج )١(

.٦ فيما جتب فيه الزكاة ح٧ باب ٢٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح يف زكاة الغالت٤ باب ١٢٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح يف زكاة الغالت١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣١

صحاب الربهان والوسائل واملستدرك واحلدائق أهذه مجلة من األحاديث الواردة يف املقام مما ذكره 

  . خبار أخر مل نذكرهاأوهناك بعض . وغريها

 ، تواترها مل يكن بعيداًيادع  متكاثرة بل لو، صحيحة السند،خبار كما تراها صرحية الداللةوهذه األ

  :مورأال إوليس مانع عن العمل ا 

عراضهم فال وجه لرفع إلصول عدم حجية صحاب عن ظواهرها، وحيث عرفت يف األعراض األإ: ولاأل

 املتقدم مجاععلى اإلقل من داللته أال فإنه  على العمل ا، مجاع اإليمثل شيخ الطائفة يدع أن اليد عنها، مع

قد : براهيم، فقد قال الثاين منهماإو اشتهار احلكم بينهم، كما يؤيد ذلك فتوى املرتضى وعلي بن أعلى الشيخ 

  . رض قبضة للمساكني، وكذا يف جذاذ النخل ويف التمر، وكذا عند البذرأفرض اهللا يوم احلصاد من كل قطعة 

 إنه :ففيه. اتمجاع كما هو كثري يف اإل،نياً على القاعدةيكون مب أن  ميكنمجاعما القول بأن اإلأو

يدعى اتفاق  أن هذا احلق ال نفياً وال إثباتاً، فكيف ميكن إىل بعض الفقهاء مل يتعرضوا أن خالف الظاهر، مع

  . عن هؤالءالّإالعلماء 

 ما قامت الإ فهو خالف الظاهر ،رادته من الوجوب غري الوجوب املصطلحإوأما ما ذكر من احتمال 

  . القرينة عليه

خبار، ال بيان حجية عراض املتقدمني عن هذه األإوكيف كان فالغرض من هذه املقدمات عدم ثبوت 

  . ال الدخويل فكيف باملنقول الذي خالفه كثريإ الذي مل يثبت لدنيا حجية احملصل منه مجاعاإل

  عراض املتأخرين فال يفيد شيئاً بعد معلومية إما أو



٣٢

  .لى النظر، كما هو ظاهر كلمات بعضهم من اخلدشة يف الداللة وحنوهابتنائه ع

. مر على االستحبابمكان محل األإ إىل رادة الزكاة، مضافاً واحتماهلا إل،مجال اآليةإما تقدم من : الثاين

نعم ال تدل على كونه زكاة أو غريها، ومبعونة . عطاء حق يوم احلصادإاآلية صرحية يف وجوب ن إ :وفيه

مر يف الوجوب خبار تدل على كون املراد ا غري الزكاة، ومحلها على االستحباب بعد ما ثبت من ظهور األاأل

  .ال وجه له

ال يسأل ): عليه السالم(يب جعفر أ احلديث املتقدم عن : فمنها،الروايات الدالة عدم الوجوب: الثالث

م صحة حممد بن خالد األصم الذي يف سنده ومتامية وهذا احلديث على تقدير تسلي. خلإ )١(اهللا عبداً عن صالة

خبار ا ال تقاوم تلك األأيكون ملكفرية الزكاة ـ  أن داللته ـ بعدم املناقشة فيه بأن عدم السؤال ميكن

  .الكثرية الصرحية الداللة

 إىل افاًوهذا مض. )٢(والزكاة نسخت كل صدقة: )صلى اهللا عليه وآله ( احلديث املتقدم عن النيب:ومنها

خبار غري ظاهر نه بعد الصحة فرضاً ال تقاوم تلك األأ و،نه مرسلأيف طريقه حسني بن علوان العامي، وأن 

، بل ورد يف مجلة » وغسل اجلنابة نسخت كل غسل،الزكاة نسخت كل صدقة «: الرواية هكذاإذالداللة، 

رمضان واجلميع من واد واحد كما من الروايات عدم السؤال عن صالة بعد الصلوات اخلمس وعن صوم بعد 

  بعد نه أ مع. ال خيفى

                                                

.١٢فيما جتب فيه الزكاة ح ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٣فيما جتب فيه الزكاة ح ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٣

  .تسليم كل ذلك ميكن ختصيصه بتلك األخبار

ا غري أ أخبار الزكاة، ومن املعلوم عدم التنايف بينها وبني هذه األخبار، بل صريح مجلة من هذه :ومنها

  .الزكاة كما تقدم

  . دلأا على املطلوب أ، وقد عرفت ف خربا سعد ومصاد:ومنها

  . خبار، وقد عرفت عدم التعارض أصال التعارض الواقع يف هذه األ:ومنها

قال يف قول  إنه )عليهما السالم(روينا عن جعفر بن حممد : سالم ما يف املستدرك عن دعائم اإل:ومنها

حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطي املسكني الضغث :  قالوآتوا حقه يوم حصاده :اهللا عز وجل

 بعد :وفيه. )١(وجبها اهللا عز وجلأشبه ذلك، وذلك تطوع وليس حبق واجب كالزكاة اليت أبضة وما والق

 يب جعفرأ ال وثوق ا بعد معارضتها مبا عن ةمرسل اأ ،تسليم كون الذيل من الرواية ال من كالم الراوي

رية املصرح فيها بلفظ الوجوب تلك األخبار الكث إىل كونه حقاً مفروضاً، مضافاً  من تقرير)عليه السالم(

رض والنهي عن تركه، وعن اجلذاذ يف الليل إذ لو مل يكن واجباً مل يكن وجه للنهي الظاهر يف التحرمي فوال

  .وغري ذلك

صحاب لكان الفقهاء ال يشكون يف وجوب هذا احلق، فكم يف عراض األإال اشتهار  لو إنه نصافواإل

حد أو أكثر بقليل يفتون على طبقه مع وجود املعارض، كما ترى يف  خرب واالّإالفقه من حكم ليس عليه 

 هو يقل من التوقف واالحتياط الذأوبعد هذا كله فال . خبار كون مصرف الزكاة ليس واجب النفقة وغريهأ

  . طريق النجاة

                                                

.٢٦٤ ص١ ج:دعائم اإلسالم )١(



٣٤

  : وهنا فروع

 والتعليل ال يدل على م ال؟ ظاهر اخلرب األول عدم اجلواز،أعطاء دخاله البيت قبل اإلإهل جيوز : األول

  . شبه، وليس هناك صارف عن ظاهر النهي حىت حيمل على الكراهةأاالستحباب ألنه باحلكمة 

ليهم أو إخبارهم؟ الظاهر ال لعدم الدليل، بل إ فهل جيب احلمل ،ذا مل حيضر أحد من املساكنيإ: الثاين

  .اخلرب الثاين مصرح بأنه ليس عليه شيء

عطاء إ فال يكفي ،عطاء من نفس الثمر ال من اخلارج، لظهور األدلة يف ذلكالظاهر لزوم اإل: الثالث

  .أمثانه

هل جيوز اجلذاذ واحلصاد بالليل أم ال؟ ظاهر اخلرب اخلامس والسابع عشر والتاسع عشر والثاين : الرابع

مل نه أ الإلكراهة  ا واخلرب الواحد والعشرون وإن كان ظاهره عندنا فعالً.والعشرين والثالث والعشرين احلرمة

  .خبار، فال ميكن رفع اليد عن تلك هلذه اجلايز الترك يف لسان األحيعلم كون الكراهة مبعىن املرجو

  .إذا فرض حضور املساكني بالليل جاز، ملا يستفاد من التعليالت: اخلامس

 يف بعض مامي اإلخبار مع  مبعونة األ،عطاء بالكفني كما هو ظاهر النهي يف اآليةهل حيرم اإل: السادس

  . فيه تردد، واالحتياط الترك، أم ال،خبار منهاأل

م حني التبذر والوقوع يف البيدر أ ،عطاء حني احلصاد فقطهل الواجب بناًء عليه منحصر يف اإل: السابع

  وغريمها مما اشتملت عليه الروايات 



٣٥

  .االستحباب وعدم املعارض املوجب للحمل على ،املتقدمة؟ األحوط ذلك كله للظهور

عطاء ثالثة إعطاء البعض؟ الظاهر لزوم إ يالفراغ أم يكف إىل عطاء كل من يأيتإهل الواجب : الثامن

عطاء حىت الفراغ، ألن اخلرب خبار الدالة على اإلذلك للخرب الثامن املتقدم، وال يعارضه األوشخاص فما فوق، أ

عطاء من كل مكان أيضاً اإل أن زائد مستحباً، كماالثالث يف مقام التحديد فيخصص به تلك األخبار ويكون ال

  .مستحب ذه القرينة

عطاء املشرك وكفايته حني عدم وجود املسلم، ويدل عليه اخلرب الثاين عشر والرابع إالظاهر جواز : التاسع

  . منهعطاؤه تربعاً؟ الظاهر عدم املنعإنعم مع حضور املسلم ال يكفي املشرك قطعاً للترتب، وهل جيوز . عشر

عطاه أذا مل حيضر املؤمن؟ الظاهر نعم، ألنه ليس بأسوأ من املشرك، ولو إهل يعطى املخالف : العاشر

و ليس مبأمور فال جيب عليه شيء، ألنه من مصاديق اخلرب الثاين الدال أ ،عطاء فيكفيما مأمور باإلإ ألنه ،كفى

  .على عدم وجوب شيء عليه حني عدم احلضور

 ما لو مل حيضر سوى املشركأعطاء، حيضر ابتداًء أحد مث حضر قبل الفراغ وجب اإللو مل : احلادي عشر

عطاء املشرك إعطاؤه، إذ احلكم بكفاية إو املخالف فأعطامها مث حضر املؤمن فالظاهر عدم كفايتهما عنه فليزم أ

  . فتأمل،معلق على عدم حضور املسلم وقد حضر

  . األدلةطالقحد أيام اجلذاذ إلأيكفي  بل ،عطاء كل يومال يلزم اإل: الثاين عشر



٣٦

و حمل زرع له حكم على حدة، فلو كان له بستانان أحدمها يف أكل بستان  أن الظاهر: الثالث عشر

نعم . عطاء عن كل واحد منهما، لتعدد املوضوع املوجب لتعدد احلكممكان واآلخر يف مكان آخر وجب اإل

  . احتياطلو اتصل بستانان بفصل حائط فاألمر بالتعدد

م صغرياً، نعم أعطاء ثالثة بني كون البستان واملزرعة وحنومها كبرياً إال يفرق يف كفاية : الرابع عشر

  .»املكان بعد املكان «:)عليه السالم ( لقوله،عطاء من الكبري أكثريستحب اإل

 طالقري ذلك، إلجارة أو وقفاً أو غإال يفرق يف احلكم بني كون البستان وحنوه ملكاً أو : اخلامس عشر

  .األدلة

  .ان مشتركاً فالظاهر كون اخلارج عن اجلميع بالنسبةتلو كان البس: السادس عشر

  . األدلة وخصوص اخلرب الثامن والعشرينطالق إل،حكم مجيع احلبوب يف ذلك سواء: السابع عشر

خراجه على كل إ لو مل يعط املالك مع حضور املساكني فهل يبقى احلق يف املال حىت جيب: الثامن عشر

  .عطاء املال الوضعإجياب إن محوط اإلخراج، ألن الظاهر م ال؟ فيه تردد، واألأمن ملكه 

 فلو شك من نظره الوجوب يف ، غالب العلماء باالستحبابيف احلال احلاضر الذي يفيت: التاسع عشر

 ،مارة ملك اجلميعأألن اليد عطاء،  مثل املسألة عدم لزوم اإليفخراج املالك ففيه تردد، والوالد استظهر إ

  . له بعد قاعدة اليدىعطاء ال جمرواستصحاب عدم اإل

  هل يشترط يف املعطى له ما يشترط يف الزكاة من : العشرون



٣٧

 الفقر وعدم كونه واجب النفقة وهامشياً وخمالفاً؟ الظاهر العدم الختصاص األدلة بزكاة املال، واملفروض

  .القياسبهذا شبيه  إىل احلكم منهاهذا احلق شيء آخر، فانسحاب أن 

  .هذا متام الكالم يف حق احلصاد

 قال يف )رمحه اهللا(الصدوق  أن الإ: قال.  وجوبهمما احلق الثالث فقد نقل يف احلدائق االتفاق على عدأ

 فاحلق املعلوم غري الزكاة، وهو )١(﴾ الْمحروِم حق معلُوم ِللساِئِل و أَمواِلِهم الَّذين يفو ﴿:قال اهللا تعاىل: الفقيه

يفرضه على قدر طاقته ووسعه، ورمبا ظهر من هذه  أن  وجيب،يف مالهنه أ شيء يفرضه الرجل على نفسه

  . انتهى،)٢(العبارة الوجوب

  :ويدل عليه مجلة من األخبار: قولأ

 إىل  قرضعبد اهللابا أ يا:  فقال له)عليه السالم(عبد اهللا يب أ إىل جاء رجل: فعن عامر بن جذاعة قال

فإىل جتارة : قال. ال واهللا: ؟ فقال له الرجلغلة تدركإىل  :)عليه السالم(عبد اهللا بو أ فقال له ،ميسرة

فأنت ممن : )عليه السالم(عبد اهللا بو أفقال . ال واهللا: ؟ فقالىل عقدة تباعإف: قال. ال واهللا: ؟ قالتؤب

اتق اهللا وال :  مث قال له،مث دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، موالنا حقاًأجعل اهللا له يف 

  )٤(.)٣(﴾ال تبذِّر تبذيراًو ﴿:سراف، قال اهللا عز وجلالتبذير من اإلن إ تسرف وال تقتر ولكن بني ذلك قواماً،

                                                

.٢٤ آية: سورة املعارج )١(

.١٦ تشريع الزكاة سطر  يف علة١٥ ص١٢ ج:احلدائق )٢(

.٢٦ آية: سورة اإلسراء )٣(

.١ ح ما جتب فيه الزكاة يف٢٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٨

  . مثله)عليه السالم ( عنه،وعن سعد بن مسلم

ولكن اهللا عز وجل فرض يف :  قال يف حديث)عليه السالم ( عبد اهللا يبأ عن ،وعن مساعة بن مهران

 فاحلق املعلوم غري )١(﴾ أَمواِلِهم حق معلُوم الَّذين يفو ﴿: فقال عز وجل،غنياء حقوقاً غري الزكاةموال األأ

سعة ماله، فيؤدي يفرضه على قدر طاقته و أن  جيب عليه،الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه يف ماله

  . احلديث،)٢(ن شاء يف كل شهرإن شاء يف كل مجعة وإشاء يف كل يوم ون إ الذي فرض على نفسه

 ، الزكاةا ومعنا بعض أصحاب األموال، فذكرو)عليه السالم(عبد اهللا يب أكنا عند : يب بصري قالأوعن 

منا حقن ا دمه إ ،منا هو شيء ظاهرإ و،االزكاة ليس حيمد ا صحان إ :)عليه السالم(عبد اهللا بو أفقال 

صلحك اهللا وما أ: فقلت. موالكم غري الزكاةأن عليكم يف إ و، ا مسلماً، ولو مل يؤدها مل تقبل له صالةيومس

 أَمواِلِهم  الَّذين يفو ﴿:سبحان اهللا أما تسمع اهللا عز وجل يقول يف كتابه: موالنا غري الزكاة؟ فقالأعلينا يف 

قحلُومعم  ِللسوِماِئِل ورح٣(﴾الْم(ما ذا احلق املعلوم الذي علينا؟ قال:قلت:  قال  : واهللا هو الشيء الذي

  . احلديث،)٤(يدوم عليهنه أ يعمله الرجل يف ماله يعطيه يف اليوم أو يف اجلمعة أو يف الشهر قل أو كثر غري

  : )عليه السالم( عبد اهللابو أ قال ،يب بصري أيضاً يف حديثأوعن 

                                                

.٢٤ آية: سورة املعارج )١(

.٢ ح يف ما جتب فيه الزكاة٧ باب ٢٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢٤ آية: سورة املعارج )٣(

.٣ ح يف ما جتب فيه الزكاة٧ باب ٢٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٩

   :مورأويشترط يف وجوا 

  البلوغ :األول

  

منه القرابة واملعترض ي تعط،كثرأ ما فرض اهللا يف املال من غري الزكاة ،منا يف املال الزكاة وحدهاإترون أ 

  .)١(لك ممن يسألك

 يف أمواهلم حق والذين : يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،عيل بن جابرامسإوعن 

هو الرجل يؤتيه اهللا الثروة من املال فيخرج منه األلف : هو سوى الزكاة؟ فقالأ معلوم للسائل واحملروم

  .)٢( وحيمل به الكل عن قومه،واأللفني والثالثة اآلالف واألقل واألكثر، فيصل به رمحه

ضرب بعصاه  إنه ، وفيها)رمحه اهللا( يب ذرأىل غري ذلك من الروايات اليت ذه املضامني، ويؤدها قصة إ

ليس يف املال حق واجب سوى الزكاة ـ مستشهداً بقوله  إنه حبار مبجلس من عثمان ـ لقولهكعب األ

  .)٣(﴾الِْفضةَذين يكِْنزونَ الذَّهب والَّ ﴿:تعاىل

ذهاب العلماء اشتماهلا على قرائن االستحباب ـ يوهن العمل ا  إىل ولكن هذه الروايات ـ مضافاً

  . فتأمل،استحباا إىل قدمياً وحديثاً

يشترط يف {: ما كنا بصدده من بيان خصوصيات الزكاة الواجبة فنقول إىل  فلنرجع،كيف كان} و{

خبار أ عليه ـ مجاعاستفاضة نقل اإل إىل أما يف النقدين فيدل عليه ـ مضافاً} البلوغ : األول،مورأوجوا 

  .)٤(ليس يف مال اليتيم زكاة:  قال)عليه السالم (يب جعفرأ عن ،مثل صحيحة زرارة: كثرية

  سألته عن :  قال)عليهما السالم (حدمهاأ عن ،وصحيحة حممد بن مسلم

                                                

.٤ ح يف ما جتب فيه الزكاة٧ باب ٢٩ ص٦ ج:ئلالوسا )١(

.٥ ح يف ما جتب فيه الزكاة٧ باب ٢٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣٤ آية: سورة التوبة )٣(

.٨ ح يف ما جتب فيه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٠

  .)١(ليس فيه زكاة: مال اليتيم؟ فقال

كان ذا إ:  يف مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال:قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،وصحيحة احلليب

  .)٢(ذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيمإموضوعاً فليس عليه زكاة، ف

خوة صغاراً فمىت جتب على إيل  أن )عليه السالم(عبد اهللا يب أ إىل رسلتأ: وموثقة يونس بن يعقوب قال

لصالة؟  فما مل جتب عليهم ا:قلت: قال. ذا وجبت عليهم الصالة وجبت عليهم الزكاةإ: مواهلم الزكاة؟ قالأ

  .)٣(إذا اجتر به فزكه: قال

 هل جيب ،خيهمأو أبيهم أ يف صبية صغار هلم مال بيد :)عليه السالم ( عن الرضا،وخرب حممد بن الفضيل

ذا كان موقوفاً إذا عمل به وجبت الزكاة، أما إال جيب على ماهلم حىت يعمل به، ف: على ماهلم الزكاة؟ فقال

  .)٤(فال زكاة عليه

ليس على مال  :ما قاالأ )عليهما السالم (عبد اهللايب أيب جعفر وأ عن ، وحممد بن مسلموعن زرارة

  .)٥( احلديثاليتيم يف الدين واملال الصامت شيء

  .)٦(ليس على مال اليتيم زكاة:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا با أمسعت : يب بصري قالأوعن 

                                                

.٧ ح يف ما جتب فيه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حعليه الزكاة يف ما جتب ١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح يف ما جتب عليه الزكاة٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٣ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٦(



٤١

  .)١( ليس عليه زكاة،يب خيالف الناس يف مال اليتيمأ كان:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أوعن 

  .)٢(ال: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وعن العالء قال

  .غري ذلك من الرواياتإىل 

 حد البلوغ تفيد املطلوب، بل يدل على احلكم قوله إىل  وهذه الروايات بضميمة ما دل على بقاء اليتم

 بناًء على ما اخترناه من كون املراد به مطلق القلم ،)٣(»رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم «:)صلى اهللا عليه وآله(

دليل  إىل عم من التكليف والوضع، فهو حاكم على مجيع األدلة، وتقييده بالتكليفيات حيتاجأالثابت يف الشرع 

  .مفقود يف املقام

ع شيئاً يف قبال التكليف، وأما بناًء على ما اختاره مجاعة من هذا بناًء على املشهور من كون الوض

  .مر أوضحي وتكليفي فاألضعنه ليس هناك يف الشرع حكمان وأ و،التكليف إىل احملققني كون مرجع الوضع

خرية املتأخرين كافة  إىل وأما يف الغالت واملواشي فعدم الوجوب هو املشهور، بل عن الرياض نسبه

 ما رواه الشيخ بطريق موثق والكليين بطريق :مجلة مما تقدم إىل  القدماء، ويدل عليه مضافاًومجاعة من أعاظم

ليس يف : مسعه يقول إنه  بتفاوت يسري، واللفظ للشيخ)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ، عن أيب بصري،صحيح

ن بلغ اليتيم فليس إ زكاة، ومال اليتيم زكاة، وليس عليه صالة، وليس على مجيع غالته من خنل أوزرع أو غلة

  عليه 

                                                

.٩ حجتب عليه الزكاة يف ما ١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح يف مقدمات العبادات٤ باب ٣٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٢

 وكان عليه مثل ما ،درك كانت عليه زكاة واحدةأذا إك، فرملا مضى زكاة، وال عليه ملا يستقبل حىت يد

  .)١(على غريه من الناس

عة والنهاية واخلالف واملبسوط والوسيلة، بل عن السيد يف ن الوجوب عن املقيومع ذلك فقد حك

 مجاع يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه، بل عن اخلالف اإلماماإلأن  إىل حابنا ذهب أكثر أص:ناصرياته

  .عليه

 )عليه السالم(عبد اهللا  وأيب )عليه السالم ( عن أيب جعفر،واستدل لذلك بصحيح زرارة وحممد بن مسلم

  .)٢( واجبةليس على مال اليتيم يف الدين واملال الصامت شيء، فأما الغالت فعليه الصدقة :ما قاالأ

عليه  ( وقوله،)٣(﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً ﴿:ما املواشي فلعموم قوله تعاىلأالغالت، و إىل هذا بالنسبة

  .غري ذلك من العمومات واملطلقات إىل ،)٤(ربعني شاةً شاةٌأيف كل  :)السالم

عدم : شة يف الكربى من جهتنيناقامل إىل ر اخلالف، مضافاًو فغري مفيد بعد ظهي احملكمجاعأما اإل: وفيه

وأما الصحيحة فالالزم محلها . ناد ثانياًتاحلجية لغري الدخويل أوالً، وعلى فرض التسليم ال حجية حملتمل االس

 الستعماهلا كثرياً ، ليست نصاً)الوجوب(يب بصري املتقدمة، وكلمة أعلى االستحباب مجعاً بينها وبني صحيحة 

  عليه  ( زيارة احلسنييف شدة االستحباب كما يف

                                                

.١١ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠٣ آية: سورة التوبة )٣(

.٣ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٣

  .ما العمومات فالالزم ختصيصها باملستفيضة املصرحة بأنه ليس يف مال اليتيم زكاةأوغريها، و )السالم

النسبة بني األخبار النافية وبني العمومات املثبتة الواردة يف كل نوع نوع من األجناس كالغالت : ال يقال

  .لتقدمي النافية على املثبتةواملواشي وغريمها العموم من وجه، فال وجه 

 ومعهما ال يالحظ النسبة كما ال يالحظ النسبة ،النافية على املثبتةحكومة األدلة  إىل مضافاً: ألنا نقول

الوضوء الضرري مورد : مثالً.  مع وضوح عموم النسبة بينهما،الضرر واحلرج مع أدلة التكاليفبني أدلة 

الوضوء، والضرر يف الغسل مثالً مورد الفتراق من طرف أدلة  والوضوء غري الضرري مورد ا،االجتماع

النسبة املذكورة هي بعينها النسبة بني ما دل على ثبوا يف النقدين وبني ن إ الضرر،االفتراق من طرف أدلة 

ذ النسبة عموم مطلق لدى إأدلة النفي عن مال اليتيم، واجلمع العريف مقتض لتخصيص األدلة األولية ما، 

  .حقيقالت

من نه أ على. املطلقات مسوقة لبيان احلكم، فال يصح التمسك ا ملا حنن فيه أن هذا مع الغض عن

يب أكان  :)عليه السالم(عبد اهللا يب أمر مسلم على التقية، بقرينة قول أو القريب جداً محل صحيحة زرارة

  .فتأمل ،ليه يف املستند وغريهإ كما أشار ،)١(خيالف الناس يف مال اليتيم

رادة سلب العموم حىت ال ينايف وجوب إيب بصري على أمحل خرب نه أ) رمحه اهللا(ورمبا ينقل عن الشيخ 

    ما ال :وفيه. الزكاة يف الغالت األربع

                                                

.٩ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٤

  . عموم السلب،خيفى، إذ الظاهر منه بقرينة وقوع التصريح فيه بذكر النخل والزرع

 فكيف ذه الصحاح املعمول ا غري ،فع كان كافياًوكيف كان فلو مل يكن يف املقام إال حديث الر

املثبتة للزكاة، فال ينبغي اإلشكال يف احلكم املذكور، وال خصوصية املعارض مع العمومات واخلصوصات 

كفاية عموم بعض األدلة لغري اليتيم، وليسا من قبيل املطلق  إىل لليتيم يف مورد السؤال واجلواب قطعاً، مضافاً

 والذكر واألنثى ،ال فرق يف احلكم املذكور بني احلمل وغريهنه أ  حيمل املطلق على اليتيم، كماواملقيد حىت

  .واخلنثى

قبل انفصال نه أ  أصحابنا على أن إمجاع ففي اإليضاح،نعم اختلف يف استحباب الزكاة على مال احلمل

ل به أو استحباباً على احلق بعد احلمل ال زكاة يف ماله ال وجوباً وال غريه، وإمنا ثبت وجوباً على القو

  .  انتهى،االنفصال

  .  وجبن دخل مل جيب يف نصيبه زكاة وإالّإ يبىن على دخوله يف مفهوم اليتيم، ف:وقيل

 النكشاف كون املال للجنني، وإن ،ن انفصل حياً مل جيب فيه زكاةإيراعى باالنفصال، ف إنه وعن البيان

  .هاملال كان لغري أن انفصل ميتاً يعلم

انفصل حياً النصراف األدلة عنه، اللهم ن إ مال احلمل إىل ال يبعد القول بعدم االستحباب بالنسبة: أقول

  .، وأما االنفصال ميتاً فهو أجنيب عن حمل البحثياالنصراف بدون إ :يقال أن إالّ

  )تنبيه(

مل   نقلناه منها وكذا ماالذي اشتملت عليه روايات املسألة ـ كما مسعت مما أن ال ريب: قال يف احلدائق

   ، من غري خالف يعرفب له، واألصحاب هنا كمالًأ وشرعاً من ال ننقله ـ إمنا هو التعبري باليتيم، وهو لغةً



٤٥

 وال على من كان غري بالغ يف بعضه فيعترب ابتداء احلول من ،فال جتب على غري البالغ يف متام احلول فيما يعترب فيه احلول

  .حني البلوغ

  

 وخصوصية اليتيم غري مرادة ، به املتولد حياً ما مل يبلغ وإن كان بني أبويه، وأكثرهم يعرب بالصيباوأراد

  من جهةالتعبري ذه العبارة يف األخبار خرج خمرج الغالب من عدم امللك للطفل إالّ أن يف كالمهم، والظاهر

  . موت األب

هذه العبارات وقعت يف مقابلة  أن  املفهوم من األخبارنال إشكال يف إرادة املعىن األعم، ألفإنه وباجلملة 

  . انتهى،)١(البلوغ، ويؤيده التعبري يف بعض أخبار التجارة بغري هذه العبارة مما حيمل على املعىن األعم

، بل حديث )رمحه اهللا( لكن ال اختصاص لوجه التعدي مبا ذكره ،وهذا الكالم وإن كان يف حمله: أقول

 بل صريح خرب خوة صغاراًأن يل إ:  موثقة يونسإطالق إىل  مضافاً،ملتقدم كاف يف العمومالرفع بالتقريب ا

 يف صبية صغار هلم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل جيب على :)عليه السالم (حممد بن الفضل املتقدم عن الرضا

أما إذا كان موقوفاً فال ذا عمل به وجبت الزكاة، إ ف،ال جيب على ماهلم حىت يعمل به: ماهلم الزكاة؟ فقال

  .)٢(زكاة عليه

كالنقدين } على غري البالغ يف متام احلول فيما يعترب فيه احلول{الزكاة } فال جتب{وكيف كان 

وفاقاً } فيعترب ابتداء احلول من حني البلوغ{ولو يف يوم } وال على من كان غري بالغ يف بعضه{واملواشي 

  عض عدم اخلالف فيه، وذلك ألن املنساق ظاهر األصحاب، بل عن ب ىلإللمنسوب 

                                                

.١٤ سطر ١٢ ج:احلدائق )١(

.٤ ح يف ما جتب عليه الزكاة٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٦

لعنوان ما دام ا عدم تعلق هذا احلق ذا ، وحنوه)١(ليس على مال اليتيم زكاة :)عليه السالم (من قوله

ال صدقة على الدين وال  :)عليه السالم (صغرياً، فال يكون بعض أيام الصغر داخالً يف تعلق احلق، نظري قوله

 باملال احلاضر غري الظاهر منه عدم تعلق الزكاة إالّ أن ، فكما)٢( حىت يقع يف يديكعلى املال الغائب عنك

  .مال الصغري إىل  كذلك بالنسبة،الدين بشروطها من مرور احلول وحنوه

التكليف بالزكاة إمنا  أن  معناه)٣(إذا وجبت عليهم الصالة وجبت عليهم الزكاة :)عليه السالم (وقوله

 ولو كان كل ،يكون كسائر األشخاص يف توجه التكليفنينه أ توجه التكليف بالصالة، مبعىنليهم حني إيتوجه 

ن آ املراد وجوب الزكاة أن شيائه اليت منها يف الصالة الوقت ويف الزكاة حلول احلول، الأتكليف مشروطاً ب

ليل الشرطية، وال وجه  لزم تقييد دلو بلغ يف أثناء الوقت وجب إخراج زكاته، وإالّنه أ وجوب الصالة حىت

  .ول احلول ـ دون غريهلعين حألتقييد بعض الشروط ـ 

وليس على مجيع غالته من  :)عليه السالم ( بصري املتقدم من قولهوقد يستدل للمطلب بذيل صحيح أيب

ا ذإ وال عليه ملا يستقبل حىت يدرك، ف،كاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه ملا مضى زكاةزخنل أو زرع أو غلة 

   وجه ،)٤( من الناسغريه وكان عليه مثل ما على ،درك كانت عليه زكاة واحدةأ

                                                

.٨ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح جتب عليه الزكاة يف ما٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح يف ما جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٧

 : أعم من احلول التام والناقص، وكذا قولهفليس عليه ملا مضى زكاة :)عليه السالم (قوله أن الداللة

مثل ما على غريه من الناسم إالّ أن  وكذا الفقرة الثانية، لوضوح بعد مضي احلول سائر الناس ال يتعلق.  

 أن الظاهر من كلمة ما املوصولة خصوص الغالت اليت ال يعترب فيها احلول، فمعىن الرواية أن :ولكن فيه

ها الذي إدراكالغالت للسنني املاضبة ال زكاة عليها وإن كانت موجودة، والغالت املوجودة على األشجار قبل 

وإمنا يتعلق ا الزكاة إذا أدركت، وليس يف الصحيحة  ،هو وقت تعلق الزكاة بالغلة ال زكاة عليها حينئذ

  .تعرض ملا يشترط فيه احلول الذي هو حمل الكالم

 إذ التشبيه يف وكان عليه مثل ما على غريه من الناس :)عليه السالم (وذا يظهر عدم داللة قوله

  .ال فيما اعترب فيه احلولالغالت 

لوغ الصيب حد الرشد الذي يرتفع به احلجر عن ماله، فيكون  بدراكيكون املراد باإل أن ورمبا احتمل

  . على هذا التقدير أيضاً أجنبياً عما حنن فيه

ما رمبا يدعى من عدم اخلالف يف تعلق الزكاة مبال البالغ وإن  إىل  مضافاً،خالف الظاهر إنه :ولكن فيه

  .كان غري رشيد

باألصل  ة بعد الظهور املتقدم واعتضادهيروا عن االستشهاد ذه الر غينف کان فاحلکم املذکويوک

املستفاد من األدلة عدم وجوب الزکاة علی : ةري الذخقال يف إنه ي عن السبزواري نعم حک،وعدم اخلالف

ستفاد يه، إذ ال ي البلوغ بسبب احلول السابق بعضه علني مستلزم لعدم الوجوب حريبلغ، وهو غيالصيب ما مل 

  ه يف زمان  من أدلة اشتراط احلول کون



٤٨

 على ما ، وهو انعقاد احلب وصدق االسم،ما ما ال يعترب فيه احلول من الغالت األربع فاملناط البلوغ قبل وقت التعلقأو

  . سيأيت

   العقل:الثاين

  

  .وتبعه بعض املعاصرين، وفيه ما تقدم.  انتهى،)١(التكليف

 وهو انعقاد احلب وصدق ،لوغ قبل وقت التعلقما ما ال يعترب فيه احلول من الغالت األربع فاملناط البأو{

 وال خمصص له الختصاص ،هاإدراكلعموم األدلة الدالة على تعلق الزكاة بالغالت حني }  على ما سيأيت،االسم

أدلة االستثناء حبال الصغر املفروض عدم ذلك يف املقام، بل الظاهر كما يف املستمسك كفاية البلوغ يف وقت 

  . فتأمل،ليس على مال اليتيم زكاةنه أ بالعمومات، إذ ال جمال حينئذ ملعارضتها مبا دل علىتعلق الزكاة عمالً 

حكم انون حكم  أن األكثر بل املشهور إىل قد نسب} العقل {:من شرائط وجوب الزكاة} الثاين{

انون للطفل يف نقل عن الشيخني القول مبساواة  أن بعدنه أ الطفل يف ما تقدم، ولكن عن احملقق يف املعترب

 أن وجوب الزكاة يف غالته ومواشيه مطالبتهما بدليل ذلك والتعريض عليهما بكونه قياساً مع الفارق، كما

  .صاحب اجلواهر ذكر عدم الدليل املعتد به على هذه التسوية

 وجوب الزكاة ليس حكماً تكليفياً فقط أن ويدل على احلكم املذكور حديث رفع القلم، وما يقال من

 من سببية بلوغ املال للنصاب لتعلق الزكاة به اليت ال ربط له بفعل ئحىت يرفع حبديث الرفع، بل الوجوب ناش

 املستفاد من احلديث أن مردود مبا تقدم من. خراج ما دام كذلكانون، وال ينافيه عدم تكليف انون باإل

  رفع القلم األعم من التكليف والوضع، 

                                                

.٧ سطر ٤٢١ص: الذخرية )١(



٤٩

يتاء غري اجلواب بأن خطاب اإل إىل ، وبعد هذا ال حاجة فيما استثينبل الشرع إالّفيكون حاله كحاله ق

 ويف كل ،)١( فيما سقته السماءرفالعش :)عليه السالم ( من قوله والوضع اليستفاد إالّ،ليه لكونه تكليفاًإمتوجه 

  . له لكونه وارداً مورد حكم آخرإطالق وال )٢(ربعني شاة شاةأ

الرمحن  حديث الرفع ـ بعض النصوص اخلاصة، ففي صحيحة عبد إىل كم ـ مضافاًلحليشهد  إنه مث

كان عمل ن إ : امرأة من أهلنا خمتلطة أعليها الزكاة؟ فقال:)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : بن احلجاج قال

  . )٣(به فعليها الزكاة وإن كان مل يعمل به فال

 عن امرأة مصابة وهلا مال يف يد أخيها هل )عليه السالم( سألت أبا احلسن: وخرب موسى بن بكري قال

  . )٤(كان أخوها يتجر به فعليه زكاةن إ :عليه زكاة؟ قال

 أن ليس يف مال اليتيم وال املعتوه زكاة إال: قال إنه )عليه السالم ( عن جعفر بن حممد،وعن الدعائم

  .)٥(ن عمل به ففيه الزكاةإ ف،يعمل به

وايات يف النقدين بعد عموم حديث الرفع املعاضد باألصل، وما يف املستمسك بعد وال يضر ظهور الر

هما يقتضي عدم الفرق بني الصامت والغالت واملواشي، ألن عدم العمل به إطالقو: نقل األولني من قوله

  املصرح به 

                                                

.١ ح يف زكاة الغالت٥ باب ١٢٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح يف ما جتب عليه الزكاة٣ باب ٥٩ ص٦ج :الوسائل )٣(

.٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة٣ باب ٥٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٢٠ يف ذكر زكاة الفضة والذهب سطر ٢٥٠ ص١ج: الدعائم )٥(



٥٠

  . انتهى،)١(يف الصحيح واملفهوم يف اخلرب أعم من عدم القابلية فيشمل اجلميع

 ال الوجوه العقلية ،ى ما فيه، إذ املناط يف استفادة األحكام من األدلة هو الظهور املفقود يف املقامال خيف

  .احملتملة اليت ال يستحيل إرادة املتكلم هلا

 فال إشكال يف وجوا عليه يف ن بلغ دور إفاقته حوالًإهذا كله يف اجلنون املطبق، وأما اجلنون األدواري ف

 فال إشكال يف عدم الوجوب عليه  لصدق األدلة بال دافع، وإن بلغ دور جنونه حوالً،ويةمجيع األموال الزك

ن كان إ أما ما مل يعترب فيه احلول ف، بني ما يعترب فيه احلول وبني غريه،مطلقاً، وإن مل يكن كذلك ففيه تفصيل

نه ال جنون حال الوجوب  لشمول أدلة الوجوب بال مانع، أما حديث الرفع فأل،وقت التعلق دور إفاقته وجب

الظاهر منها كوا يف  أن وجوب على الصيب إذا صار بالغاً حني التعلق، وأما األحاديث فلما تقدم منالك

 حلديث الرفع احلاكم على األدلة األولية، فيكون حاله ،وإن كان وقت التعلق دور جنونه مل جيب. قديننال

  .غ بعد ذلكحال الصيب الذي أدرك مثاره حال صباه وإن بل

املتأخرين عدم وجوب الزكاة فيه،  فعن التذكرة والنهاية ومجع آخر من متأخري ،وأما ما يعترب فيه احلول

استقرب الوجوب حال نه أ متامه، وعن املدارك إىل بشرط بقائهاووجوب استيناف احلول من حني اإلفاقة 

يصدق عليه  أن إال: قال. ليه حينئذإجه اخلطاب فاقة، واستحسنه يف الذخرية لعموم األدلة وعدم مانع من تواإل

  .)٢(زمان اجلنون إىل فاقة قليالً نادراً بالنسبةكان زمان اإل فاقة، كما إذاانون عرفاً حني اإل

                                                

. يف كتاب الزكاة٧ ص٩ ج:املستمسك )١(

.١٣ سطر ٤٢١ ص:الذخرية )٢(



٥١

   ما يقطع احلولعروض اجلنون آناًن إ بل قيل، فال زكاة يف مال انون يف متام احلول أو بعضه ولو أدواراً

  

 النظر عدم الوجوب فيما اعترب فيه احلول، إذ املستفاد من حديث رفع القلم يف انون  يفحواألرج: أقول

العقل كالبلوغ واحلرية، والتمكن من التصرف من شرائط تعلق الزكاة باملال، فمال  أن واألحاديث املتقدمة

عليه فال يتفاوت يف انون كمال الصيب واململوك، واملال الغائب واملفقود خارج عن موضوع هذا احلكم، و

 يف أول السنة أو آخرها أو وسطها، فمىت ، أو كثرياً قليالً،طباقياً أو أدوارياًأقض احلول بني كون اجلنون ن

  .عرضه اجلنون خرج ماله عن املوضوع الواجب فيه الزكاة الشتراط ذلك باحلول املنقوض باجلنون

ملا مر من اشتراط : فاقة ما لفظهستينافه من حال اإلقال يف املستند بعد اختياره بطالن احلول باجلنون وا

 لرفع يده عنه باحلجر حال اجلنون وعدم ، األدوار كذلكيحوالن احلول عليه يف يده وعنده، وليس مال ذو

يكون زمان جنونه قليالً جداً حبيث ال يكون حيكم  أن متكنه من التصرف فيه، وبذلك ختصص العمومات، إالّ

هذا اجلنون كمن جن طول  إىل ن الظاهر عدم االلتفاتإ وعن كونه فيما عنده عرفاً، ف،خبروج ماله عن يده

  . انتهى،)١(فيقأاحلول ساعة مث 

يعترب فيه حىت عدم االنقطاع ساعة وحنوها،  أن واالستثناء جيد للشك يف اعتبار احلول ذا الوجه، مبعىن

} بل قيل، نون يف متام احلول أو بعضه ولو أدواراًفال زكاة يف مال ا{: وذا يتضح الوجه يف قول املصنف

  ا يقطع احلول من عروض اجلنون آناًإ{والقائل به العالمة وغريه كما تقدم 

                                                

.٣٠ يف كتاب الزكاة سطر ٥ ص٢ ج:املستند )١(



٥٢

ا بل ساعة وأزيد ال يضر  م واجلنون آناً،نه مل يكن يف متام احلول عاقالأ بل ال بد من صدق اسم انون و،لكنه مشكل

  .لصدق كونه عاقال

  . فال زكاة على العبد وإن قلنا مبلكه،حلرية ا:الثالث

  

ا بل ساعة  م واجلنون آناً،نه مل يكن يف متام احلول عاقالأ بل ال بد من صدق اسم انون و،لكنه مشكل

 املصنف هنا اعتماداً على قرينة احلول غري جيد بعد إطالق أن لكن ال خيفى} وأزيد ال يضر لصدق كونه عاقال

  .صيب بني ما يعترب فيه احلول وبني غريهالتفصيل يف مال ال

 ، عن موارد النصوص للقطع باحتاد املالكيتأمل لو مل نقل بالتعد إىل هذا ولكن مع ذلك حيتاج احلكم

  .فتأمل

املشهور فواضح،  إىل ك العبد كما نسبلقلنا بعدم من إ أما}  فال زكاة على العبد، احلرية:الثالث{

} و{ بل الوجوب متعلق بامللك، والتعبري بالشرط كما عن بعض مساحمة ،ضرورة شرطية امللك يف الوجوب

فعلى األشهر بل عن اخلالف والتذكرة اإلمجاع عليه لروايات كثرية، فعن قوى كما هو األ} ن قلنا مبلكهإ{أما 

 ليس يف مال اململوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو: )عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،صحيح ابن سنان

  .)١(احتاج مل يعط من الزكاة شيء

عليه  ( سأله رجل وأنا حاضر عن مال اململوك أعليه زكاة؟ فقال،)عليه السالم (خر عنهوصحيحه اآل

  .)٢(ءيال ولو كانه له ألف ألف، ولو احتاج مل يكن له من الزكاة ش: )السالم

                                                

.١ ح يف ما جتب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:سائلالو )١(

.٣ ح يف ما جتب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٥٣

: )عليه السالم (ال أعليه زكاة؟ قال مملوك يف يده م:قلت له:  قال)عليه السالم ( عنه،وصحيحه الثالث

ال .عليه السالم ( سيده؟ فقالفعلى: قلت( :السيد وليس هو للمملوك إىل  ألنه مل يصل،ال)١(.  

 وليس هو للمملوك :)عليه السالم (وهذه الصحيحة تدل على املطلوب على تقدير كون املراد من قوله

يكون املراد باملال  أن وجه شاء كملك احلر، وأما على تقديرامللك التام الذي يتمكن من التصرف فيه بأي 

لة اشتراط التمكن من التصرف، وسيأيت أالذي يف يد اململوك مال مواله فليس من حمل الكالم، بل هو من مس

  .شاء اهللا تعاىلن إ الكالم فيه

عبده ألف درهم أو ما تقول يف رجل يهب ل: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب :ق بن عمار قلتاسحإوموثق 

 فيحلله وجيعله ،ليك أو مما أخفتك وأرهبتكإر فيقول احللين من ضريب إياك ومن كل ما كان مين ثأقل أو أك

صاب الدراهم اليت أعطاها يف موضع قد وضعها فيه فأخذها أ املوىل بعدن إ يف حل رغبة يف ما أعطاه، مث

مث . ليس هذا ذاك: )عليه السالم (ماله ملواله؟ فقالأليس و: فقلت. ال: )عليه السالم (؟ قاليفحالل ه

. افتدى نفسه من العبد خمافة العقوبة والقصاص يوم القيامةفإنه ا ال حتل له، إفهو له فلريدها له ف: قال

 وال يعطى العبد من ،يعمل ا أن  إال،ال: )عليه السالم (يزكيها إذا حال احلول؟ قال أن فعلى العبد: فقلت

  .)٢(زكاة شيئاًال

  ليس على:  قال)عليه السالم ( عن أخيه موسى،وعن علي بن جعفر

                                                

.٤ ح يف ما جتب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح يف ما جتب عليه الزكاة٤ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٥٤

  . )١( بإذن مواليهاململوك زكاة إالّ

واحتمل صاحب الوسائل محله على االستحباب مع إذن املوىل، وهذا أظهر من احلمل على كونه وارداً 

  . ا يف يده من أموال مواليهيف العبد املأذون يف التجارة، فاملراد نفي الزكاة عليه فيم

هذه األخبار الدالة على عدم وجوب  فيمكن ختصيص:  فقال بعد كالم له،واحتاط يف احلدائق يف املسألة

نه أ وكيف كان فال ريب. ذن السيدإن ظاهرها الوجوب مع إا ميلكه ذه الرواية، فمالزكاة على العبد في

  .  انتهى،)٢(أحوط

عليه  ( عن علي)عليهم السالم ( عن آبائه)عليه السالم ( الصادق عن،وعن وهب بن وهب القرشي

، وهذا يدل على بعض سالموحنوه املروي عن دعائم اإل. )٣(ليس يف مال املكاتب زكاة:  قال)السالم

التمسك بكونه  إىل املطلوب ويتم يف البقية بالفحوى على ما قبل، وبعد هذه املعتربة املستفيضة ال حاجة

  . والتمكن منه شرط يف التعلق، التصرفحمجوراً عن

  : ثالثةيوذا ظهر ضعف سائر األقوال، وه

 عن املعترب واملنتهى وإيضاح النافع يوجوب الزكاة على العبد بناًء على القول مبلكيته، وهو احملك: األول

  .)٤(بل النصوهو اجتهاد يف مقا: قال يف املستند. مستدلني بكونه مالكاً وله التصرف فيه بأي وجه شاء

  كما عن احملقق األردبيلي والقطيفي، ولعله وجهه،وجوب الزكاة عليه إذا ملكه مواله وصرفه فيه: الثاين

   املانع هو عدم ملكية العبد أوالًأن 

                                                

.٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ يف هل يزكي العبد املكاتب سطر ٢٩ ص١٢ ج:احلدائق )٢(

.٥ ح فيما جتب عليه الزكاة٤ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢٧ يف كتاب الزكاة سطر ٦ ص٢ ج:املستند )٤(



٥٥

من غري فرق بني القنأر و واملدبوأما املبعض. من مال الكتابة شيئاًم الولد واملكاتب املشروط واملطلق الذي مل يؤد  

  .فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه احلر النصاب

  

 أن  ما تقدم من:وفيه. وعدم متكنه من التصرف ثانياً، فإذا حصل األمران وجبت الزكاة لعموم األدلة

  . ومعها ال جمال للقول املذكور،الوجه ىف عدم الوجوب هو الروايات املتقدمة

مستنده رواية علي  أن يجب يف األول دون الثاين، والظاهر ف،ذن املوىل له وعدمهإالتفصيل بني : الثالث

ا ال تصلح لالستناد بعد خمالفتها للروايات الصحيحة واملوثقة الصرحية املعمول ا إ :وفيه. بن جعفر املتقدمة

  .مع ضعف السند والداللة كما ال خيفى

قرائن العموم فيها بضميمة فهم  أن  إالّ،ظاهر مجلة من األخبار املتقدمة وإن كان يف النقدينن إ مث

م الولد واملكاتب أواملدبر و{املختص واملشترك } من غري فرق بني القن{املشهور وذلك كافية يف العموم 

املكاتب مورد  أن  النص والفتوى، بل قد عرفتطالقإل}  من مال الكتابةاملشروط واملطلق الذي مل يؤد شيئاً

  . كان فهو غري مضر فيما حنن فيه بعد العمومات السند لوضعفوخربي وهب والدعائم، 

على املشهور، بل } إذا بلغ ما يتوزع على بعضه احلر النصاب{الزكاة } وأما املبعض فيجب عليه{

ادعى غري واحد عدم اخلالف فيه، ألنه مال جامع لشرائط وجوب الزكاة، فيعمه أدلتها، وال يشمله دليل نفي 

جزئه احلر، وإىل هذا أشار من  إىل  معلق على الوصف املفقود يف املقام بالنسبةالزكاة عن اململوك، ألن احلكم

   وعدميقال بوجود املقتض



٥٦

  .املانع، ولذا ال جيري على هذا النصيب شيء من أحكام الرق 

  : ويف املقام احتماالن متقابالن

 ، بالنسبةيواملبعض يزك: قال. بعض مطلقاً التوقف يف الوجوب على املهما عن الكاشاين مما ظاهر: األول

  . وكأن وجهه الشك يف مشول األدلة األولية ملثله، فيبقى على أصالة عدم الوجوب عليه.  انتهى،كذا قالوه

ولو ال االتفاق على احلكم : قال. يكون مراده القول الثاين الذي احتمله يف احلدائق أن ومن احملتمل

نصيب رقيته ـ ألمكن املناقشة يف دخوله حتت العمومات املذكور ـ أي عدم وجوب إعطاء املبعض مبقدار 

األفراد الشائعة املتكثرة، وهي من كان رقاً بتمامه أو  إىل هاإطالقن تلك العمومات إمنا ينصرف إاملذكورة، ف

  . انتهى،)١(من الفروض النادرةفإنه  ال من تبعض بأن صار بعضه رقاً وبعضه حراً، ،حراً بتمامه

ن مشول كل دليل لبعضه، ألن األدلة من قبيل القضابا الطبيعة اليت ال يتخلف حكمها وفيهما ما تقدم م

عن شيء من مصاديقها، وعلى هذا لو كان نصفه حراً وكان له مثانون شاةً وجبت الزكاة على نصيبه احلر، 

 احلر ياووال يستشكل بأنه يلزم تس. وهكذا لو كان نصف عشره حراً وكان له مثامنائة، وعلى هذا القياس

 العبد واملبعض فيما كان له سبعون وكان ي وتساو، شاةًيواملبعض يف الصورة األوىل، ألن احلر أيضاً يعط

  . ألن التساوي لوجود شرط آخر أو عدمه غري ضار كما ال خيفى،نصفه حراً

  ال فرق فيما ذكرنا من حكم املبعض بني املهايا وغريه، ألن  إنه مث

                                                

.١٠ يف كتاب الزكاة سطر ٢٩ ص١٢ج: احلدائق )١(



٥٧

  ، فال جتب قبل حتقق امللكية كاملوهوب قبل القبض،يكون مالكاً أن :الرابع

  

دركت مثاره يف نوبته مل جيب عليه أزيد مما كان جيب أ فلو ،املناط هو احلرية وهي ليست تابعة للنوبة

  .دركت يف نوبة مواله وهكذا، ألن املهايا تقسيم للمنافع ال للحرية والعبديةأعليه لو 

 إىل  الزكاة يف غري اململوك كاملباحات قبل احليازة، ويدل عليه مضافاًفال جتب} يكون مالكاً أن :الرابع{

الزكاة هي الصدقة املعهودة اليت جعلها اهللا تعاىل على صاحيب األموال، وإىل  أن  بداهة،كونه من الضروريات

ليهم املقتضية إافة املال ض إل،)١(﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً ﴿: املستفيض نقله، وإىل ظاهر اآلية الكرميةمجاعاإل

 عن أيب ،ضافة، والنسبة املقررة يف الشريعة املقدسة مجلة من الروايات كصحيح الكناينلكون الوجوب تابعاً لإل

ال جتب عليه  :ومكاتبة ابن مهزيار. )٢(إمنا الزكاة على صاحب املال:  يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا 

  .)٣( يف مالهالزكاة إالّ

املليكة مبعىن عدم وجود شيء من مقومات امللكية  إىل ال يكون آئالً أن ال فرق يف غري اململوك بني  إنهمث

ن حتقق بعض ماله دخل فيها إو} فال جتب قبل حتقق امللكية{ليها إ يكون آئالً أن فيه كاملباحات األصلية، وبني

 العقد ولكنه قبله أو حصوله من حنيبناًء على أحد األمرين من عدم حصوص امللك } كاملوهوب قبل القبض{

  مراعى بتحقق القبض، أما على 

                                                

.١٠٣ آية: سورة التوبة )١(

.١ حزكاة يف ما جتب عليه ال٩ باب ٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة٩ باب ٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٥٨

  .واملوصى به قبل القبول أو قبل القبض

  

  .األول فلعدم امللك، وأما على الثاين فلعدم التمكن من التصرف فيه

 له كان املوهوب قبل القبض غري ملك للموهوب له فال القبض لو كان سبباً للملك ناقالًن إ :واحلاصل

واحد فال جتب فيه الزكاة ن آ ب فيه الزكاة، ولو كان كاشفاً عن سبق امللك حىت يكون العقد وامللك يفجت

ناؤه على األول، ولذا ذكره يف هذا ب كان )رمحه اهللا(لكونه غري متمكن من التصرف فيه، وكأن املصنف 

  .الشرط ال الشرط اخلامس الذي هو متام التمكن من التصرف

املوصى له  إىل ال إشكال يف كون الوفاة معترباً يف انتقال املال} القبول أو قبل القبضواملوصى به قبل {

القبول كاشف عن انتقال امللك من حني  أن  عن بعض األصحابي فاحملك،بشرطه، إمنا الكالم يف القبول

أما على األول  وكيف كان يتوقف وجوب الزكاة على املوصى له بالقبول، ،القبول ناقل أن الوفاة، واملشهور

  . فتأمل، وأما على الثاىن فلعدم امللكية،فلعدم متكنه من التصرف فيه قبل القبول

هذا ولكن سيأيت منه يف كتاب الوصية عدم اعتبار القبول فيها، فيكون املوصى به ملكاً قهرياً للموصى 

  .وعليه فال وجه الشتراط القبول يف الوجوب كما ال خيفى. له

اط الوجوب بالقبول وجه، وأما اشتراط الوجوب بالقبض فرمبا يقال بأنه غلط من  فالشتر،وكيف كان

  :يكون الوجه فيه أحد أمرين أن الناسخ أو القلم، والصواب مكانه قبل الوفاة، ولكن القريب جداً

املراد به القبض املعاطايت الذي حيصل به  أن ما يف حاشية السيد الوالد والسيد الربوجردي من: األول

  لقبول، فاملراد بالقبول القويل ا



٥٩

  .وكذا يف القرض ال جتب إال بعد القبض

  

  .ذ اللفظي هو األصلإمنه وبالقبض املعاطايت، ويؤيده العطف بأو وتأخري القبض عن القبول، 

الزكاة ال ن إ كما يف الوصية بالكلي، حيث: ما يف حاشية السيد مريزا عبد اهلادي قال ما لفظه: الثاين

  .  انتهى،)١( بل بالشخصي، والتملك فيه يتوقف على القبضتتعلق به

ه نظر، إذ الكلي يف املعني ال وجه للقول بعدم تعلق الزكاة به، فلو اشترى عشرين ديناراً يف إطالقلكن يف 

  . فتأمل،خراج زكاته مع متامية سائر الشرائط وإن مل يكن مقبوضاًإضمن ألف دينار وجب عليه 

بناًء على كونه السبب يف امللك }  بعد القبضالّإ{الزكاة على املقترض } بوكذا يف القرض ال جت{

  . القول به)رمحه اهللا(الشيخ  إىل  ال التصرف كما نسب،شاء اهللا يف كاب القرضن إ كما سيأيت الكالم فيه

عبد قلت أليب :  قال، مصححة زرارة بابن هاشم:وضوحه إىل  مضافاً، وفرعاًويدل على احلكم أصالً

ال : كاته على املقرض أو على املقترض؟ قالز على من ، قرضاًرجل ماالً إىل رجل دفع: )عليه السالم(هللا ا

 ال، ال:  فليس على املقرض زكاا؟ قال:قلت: قال. كانت موضوعة عنده حوال على املقترضن إ بل زكاا

يف يده شيء إمنا املال يف يد اآلخر، يزكى املال من وجهني يف عام واحد، وليس على الدافع شيء ألنه ليس 

 وليس ،ماله ما دام يف يدهإنه  : مال غريه من ماله؟ فقالي أفيزك:قلت: قال. فمن كان املال يف يده زكاه

  يا زرارة أرأيت : مث قال. ذلك املال ألحد غريه

                                                

. األمر الرابع١٠٩ص: تعليقة السيد مريزا عبداهلادي على العروة الوثقى )١(



٦٠

  متام التمكن من التصرف :اخلامس

  

 أن  وله،فله الفضل وعليه النقصان: قال.  للمقترض:؟ قلتوضيعة ذلك املال ورحيه ملن هو وعلى من

إمنا : )عليه السالم (فإن قوله. )١(عليهفإنه  بل يزكيه ،يزكيه أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، وال ينبغي له

  .  صريح يف املطلب كما ال خيفىاملال يف يد اآلخر فمن كان املال يف يده زكاه

ه عرفاً، فال فرق بني يده ويد وكيله وحنو ذلك مما يصدق عليه هذا املناط هو كون املال يف يدن إ مث

  .العنوان

  : وعدم متام التمكن يتصور على وجوه،}متام التمكن من التصرف {:من الشرائط} اخلامس{

ن املالك إ كما يف الوقف اخلاص، في،يكون لقصور امللكية املطلقة، مبعىن عدم متامية املقتضأن : األول

  .لموقوف عليه إال بعض أقسام التصرفلده التصرف يف ملكه بأي حنو شاء مل جيعل الذي كان بي

نه أ ن امللك تام إالإكن من التصرف كاملرهون وحنوه، فميكون ملانع شرعي اقتضى عدم التأن : الثاين

  .طرأ عليه مانع عن مجيع التصرفات فيه

كية تامة وال مانع شرعياً يف امللك، وإمنا ال ن امللإيكون ملانع خارجي كاملغصوب واملفقود، فأن : الثالث

  . وراء امللكية ووراء أصل التمكن من التصرفريتمكن من التصرف ملانع خارجي، فهذا أم

 ، ال هذا العنوان املستنبط من مجلة من األدلة،األدلة إىل املناط يف تشخيص ذلك أن ال خيفى ولكن

  :  مثال،لالفتراق بينهما يف بعض املوارد

                                                

.١ ح يف ما جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٦١

  ، ومل يكن يف يده وال يف يد وكيله بأن كان غائباً، جتب يف املال الذي ال يتمكن املالك من التصرف فيهفال

  

 ولذا خنتار فيما سيأيت ،املنذور عدم التصرف فيه مدة يشمله هذا العنوان، ولكن األدلة غري شاملة له

  .)رمحه اهللا(وجوب الزكاة يف مثله خالفاً للمصنف 

 ومل  بأن كان غائباً،يف املال الذي ال يتمكن املالك من التصرف فيه{الزكاة } بفال جت{وكيف كان 

  :وال يف حكم ما يف يده، ويدل عليه مجلة من النصوص} يكن يف يده وال يف يد وكيله

 عن الرجل يكون له الولد فيغيب )عليه السالم (براهيمإسألت أبا : ق بن عمار قالاسحإفعن مصحح 

يعزل : )عليه السالم ( ومات الرجل كيف يصنع مبرياث الغائب من أبيه؟ قال، أين هوبعض ولده فال يدري

: ذا هو جاء أيزكيه؟ فقالإف:  قلت،ال حىت جييء: )عليه السالم (فعلى ماله زكاة؟ قال: قلت. حىت جييء

حىت حيول عليه احلول يف يده،ال )١(.  

 والرجل غائب هل عليه زكاة؟ عن رجل ورث ماالًسألته :  قال)عليه السالم ( عنه،وموثقته األخرى

  .)٢(ال حىت حيول احلول وهو عنده: أيزكيه حني يقدم؟ قال: قلت. ال حىت يقدم: قال

ال صدقه على الدين وال على املال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ، بن سنانعبد اهللاوصحيحة 

  .)٣(الغائب عنك حىت يقع يف يديك

   يف رجل ماله:قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،رارةوموثقة ز

                                                

.٢ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥باب  ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٦٢

ذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان إفال زكاة عليه حىت خيرج، ف: عنه غائب ال يقدر على أخذه؟ قال 

  .)١(يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنني

 املشتمل على تعليل نفي ، عدم وجوب الزكاة على اململوك بن سنان املتقدم يف مسألةعبد اهللاوخرب 

 كما احتملناه يف تلك ،ليه، بناًء على كون املال مال السيد ال مال العبدإالزكاة عن السيد بعدم الوصول 

  .املسألة

 أن وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة إالّ: وقال. وليس على املال الغائب زكاة: وعن فقه الرضا

  .)٢(يك وحيول عليه احلول وهو يف يدكلإيرجع 

  .ء عليهيكلما مل حيل عليه احلول عند ربه فال ش أن ويدل عليه أيضاً املستفيضة اآلتية الدالة على

ألنه : )عليه السالم ( موضعه بقولهيوحسن سدير اآليت املشتمل على تعليل عدم الزكاة يف املدفون املنس

  .)٣(كان غائباً عنه

الرجل يكون له الوديعة : )عليه السالم (يب احلسن الرضا قلت أليتد اآلوم بن أيب حممبراهيإوصحيح 

 أخذمها مث حيول عليه اإذ: )عليه السالم ( مىت جيب عليه الزكاة؟ قال،ليهما مث يأخذمهاإوالدين فال يصل 

  .لكغري ذ إىل ،املشعر بأن علة عدم الزكاة عدم التمكن من التصرف فيها. )٤(ياحلول يزك

                                                

.٧ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ باب الزكاة سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٢(

.١ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح جتب عليه الزكاة يف ما٦ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٦٣

خراج ما لو كان كذلك وإن مل يكن حتت يده وال  إل،وإمنا قيدنا املنت لعدم كونه يف حكم ما يف اليد

خرب أحداً هناك من أحتت يد وكيله، كما لو كان الشاء يف الصحراء ومات وكيله ولكن كان حبيث لو 

  . األعراب قبضها بال كلفة وتعطيل يف ذلك

  . ويشعر به غريها،وهذا القيد ظاهر من موثقة زرارة

يف اجلملة مما ال شك فيه نه أ  إالّ، فهذا الشرط وإن اختلف يف التعبري عنه كالم األصحاب،وكيف كان

اً حمققاً يف إمجاعالتمكن من التصرف شرط يف وجوب الزكاة : )رمحه اهللا(قال شيخنا املرتضى . وال ريب

  . انتهى،اجلملة ومستفيضاً

  :شكال يف مواردتباره يف اجلملة مما ال ريب فيه، وإمنا وقع الكالم واإلداللة األخبار على اع أن كما

 وسيأيت البحث عنه عند قول املصنف ،يف ميزان التمكن من التصرف الذي هو املناط يف الوجوب: األول

  . واملدار يف التمكن على العرف):رمحه اهللا(

 الكلي، إذ ليس يف املقام إال األخبار، وهي إمنا ال دليل على اعتبار الشرط املذكور ذا النحوإنه : الثاين

تدل على انتفاء الزكاة يف موارد خاصة، فاستفادة احلكم منها متوقف على فهم عدم اخلصوصية املفقود يف 

  .املقام

 املوجب مجاعاختالف عبائر مدعي اإل إىل مضافاً:  ففيه، على هذا لشرط بالنحو الكليمجاعوأما اإل

 احملتمل مجاعن اإلأ حىت تكون هي املرجع يف النفي واالثبات، و،هم على عبارة واحدةمجاعإلالطمينان بعدم 

  االستناد ليس



٦٤

 ،حبجة كما تقرر يف حمله، وهذا حمتمل االستناد بل مقطوعه، فالالزم النظر يف مدركه الذي هو األخبار 

  . لوال كلهامجاعدعى فيها اإلما مر غري مرة من عدم حجية غري الدخويل املفقود يف غالب املقامات امل

ن حكم إاملوجود فيها ما يرادفه، ف أن هذا اللفظ ـ وإن مل يكن موجوداً يف النصوص ـ إالن إ :وفيه

عليه  ( يف موثق زرارة بعدم الوجوب يف املال الغائب الذي ال يقدر على أخذه، وتعليله)عليه السالم (ماماإل

نه كان غائباً عنه، وكذا املستفيضة أليه وإوسدير بعدم الوصول  ابن سنان ي عدم الوجوب يف خرب)السالم

غري ذلك مما يفهم منه يف العرف التمكن من  إىل )١(كلما مل حيل عليه احلول عند ربه فال شيء عليه :اآلتية

  .التصرف

وتشعر مجلة من األخبار اخلاصة الواردة يف بعض صغريات هذا الكلي مما تلمح وتشري أن  إىل هذا مضافاً

  .عرفاً بالكلية املذكورة كما ال خيفى

تها وتطبيق عنعم بني هذا العنوان وبني هذه العمومات قد يكون مورد االفتراق كما تقدم، فالالزم مراج

ره الواقعة يف كلمات الفقهاء مناطاً ئجعل هذا اللفظ املأخوذ يف هذا الشرط باختالف عبا  ال،الصغريات عليها

  .والنفيثبات ومداراً يف اإل

الظاهر من الروايات املتقدمة إناطة وجوب الزكاة باستيالء املالك على املال بالفعل، حبيث : الثالث

عند ربه ليس إال ليه وكونه يف يده وإن املتفاهم عرفاً من الوصول إحتت سلطنته واختياره، فنه أ يصدق عرفاً

  ت يده مع عدم كونه بالفعلة السلطنة، فال يكفي جمرد القدرة على إثبااالستيالء وفعلي

                                                

.١ ح يف ما جتب عليه الزكاة٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٦٥

  .حتت سلطنته ويده 

  : كون الشيء حتت يد شخص وحتت اختياره وقدرته يكون على ثالثة أحناءن إ :خرىأوبعبارة 

  .  والدرهم يف جيبه،يكون حتت يده حقيقة، ككون الكتاب يف يد زيدأن : األول

 وبينه آالف من الفراسخ ومئات من يكون حتت سلطنته العرفية ويده الفعلية وإن كان بينه أن :الثاين

  . الوكالء والوسائط

لو أراده لتمكن منه، كاملغصوب الذي يتمكن من استنقاذه نه أ يكون حتت إرادته، مبعىنأن : الثالث

  . واملرهون الذي يتمكن من فكه بالقرض وحنوه ذلك،بالترافع

موال املتفرقة األ أن روايات، ال املعىن األول لبداهةواملراد يف املقام هو املعىن الثاين ألنه املتفاهم عرفاً من ال

  .اليت هي للشخص غري اتمعة حتت يده جيب فيها الزكاة

 )عليه السالم (ماماملتقدم، حيث صرح اإلإسحاق ولكن قد يقال باعتبار ذلك، ويستشهد له مبصحح 

 حتت استيالئه وعدمه، وكذا موثقته اً من غري تفصيل بني كونهقبعدم الزكاة على مرياث الغائب حىت جييء مطل

وليس  : وما عن فقه الرضا،)١( املال الغائب عنك حىت يقع يف يدكىوال عل :األخرى وصحيح ابن سنان

ا تدل إغري ذلك من بعض اإلشعارات، ف إىل ،)٢(على املال الغائب زكاة وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة

 وإن كان يف يده غائباً كالشاء اليت يف الصحراء وحنو ذلك، ،يف يده فعالًعلى عدم الزكاة يف املال الذي ليس 

  هل املوجب لسقوط الزكاة هو: بل قال يف املستند

                                                

.٦ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٢(



٦٦

صل وعموم كثري رشاد والشرائع لأل اإلإطالق وهو ظاهر ، كما نفى عنه البعد يف الذخرية،الغيبة مطلقاً

 إىل ،)١( أو الغيبة املقيدة بعدم القدرة، وعلى غريها،ضالءمن األخبار السالفة كاملوثقات األربع وصحيحيت الف

  .آخره

وأنت ترى صراحته يف وجود القول بذلك، ولكن ال خيفى ما فيه، ألن املتفاهم عرفاً من هذه العبائر 

 ال مقابل احلضور الذي هو عبارة عن الشهود، فما حتت السلطنة ليس ،الغيبة مقابل حتت اليد والسلطنة كون

  .  عن الشخصغائباً

الغياب يف  أن ذهان املتشرعة تدل علىأاملناسبة بني احلكم واملوضوع بقرينة االرتكاز يف ن إ :واحلاصل

ويف نفس هذه األخبار شواهد عليه، فهذا .  بل مقابل التسلط والسلطنة،هذه الروايات مل يرد به مقابل احلضور

ن إذلك هو املناط يف الوجوب، ف أن  خالفاً ملا رمبا احتمل،لثاملعىن األول ليس مراد من األخبار، وال املعىن الثا

كان متمكناً على إثبات اليد وقادراً على صريورته حتت تصرفه كفى يف وجوب الزكاة، واستشهد لذلك 

 ،)٢(وإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنني :ميوثقة زرارة املتقدمة

يف الدين يكون للرجل على الرجل إذا كان : قال إنه )عليه السالم (حممد  عن جعفر بن،سالمائم اإلوخرب دع

 فهو كسائر ما يف يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي عليه ،غري ممنوع يأخذه مىت شاء بال خصومة وال مدافعة

ئب، وكذلك مهر املرأة على لك مال الغاخبصوم فزكاته على من يف يده، وكذليه إال إيدافعه وال يصل 

  .)٣(زوجها

                                                

.١٣ يف كتاب الزكاة سطر ٩ ص٢ ج:املستند )١(

.٧ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ يف كتاب الزكاة سطر ٢٥١ ص١ ج:الدعائم )٣(



٦٧

 وهذا االحتمال وإن مل يكن مبثابة االحتمال األول من الفساد لتأيده باخلربين اللذين ظاهرمها ذلك، إال

 إما بالطرح أو التأويل لعدم صالحيتهما لصرف تلك ،د من رفع اليد عن هذا الظاهربرمبا يقال بعدم النه أ

  .بار السلطنة الفعليةالروايات عن ظاهرها من اعت

ال ملهما على االستحباب، ألنه اجلمع العريف بني حبهذا، ولكن رمبا جيمع بني هذين وبني األخبار األولة 

، وسيأيت نه كسائر ما يف يده يزكيه إذا كان الدائن غري ممنوع يأخذه مىت شاءإ وبني )١(»زكاة على الدين

  .شاء اهللا تعاىل فانتظرن إ  يف املسألة التاسعةالكالم فيه مفصالً

 من ميزان ،ليه يف األمر األولإما ذكرناه يف هذا األمر الثالث هو بعني ما أشرنا  أن ال يتوهم إنه مث

التمكن من التصرف الذي جعل مناطاً لوجوب الزكاة يف كالم األصحاب، وذلك الختالف البحث يف 

وهذا متعرض لكون  ،مكن من مجيع التصرفات أو بعضهااألمرين، فإن األمر األول متعرض لكون املناط هو الت

لشيء حاضراً عنده حىت  هل يتحقق بكواالتمكن من التصرف سواء كان املراد به مجيع التصرفات أو بعضها 

 بل املراد منه األعم من ، أم ال، ولو كان متمكناً من مجيع التصرفات فيه،ال يشمل الغائب يف بلد آخر مثالً

بني هذين األمرين بون  أن املناط هو السلطنة الفعلية مقابل التقديرية؟ ومن املعلوم أن ئب مبعىناحلاضر والغا

  .بعيد

 أم يف ما يعترب فيه احلول فقط؟ ،قد اختلف يف كون التمكن من التصرف شرط يف مجيع األجناس: الرابع

  املصنف يتعرض هلذان إ وحيث

                                                

. ١٤ ـ ٧ ـ ٤ ح يف من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل: انظر )١(



٦٨

  .شاء اهللا تعاىلن إ واألربعني من اخلتام نذكر تفصيله هناكاحلكم يف املسألة السابعة عشرة واحلادية  

رشاد  كاملعترب والشرائع واإل، كما صرح به املصنف تبعاً لغري واحد،يد الوكيل كيد األصيل: اخلامس

  .  النافعيوغريها، وكذا الويل ومل يذكرمها يف حمك

لك من التصرف يف ما بيده لبعده وعدم واألقوى وفاقاً للمستند التفصيل بني الوكيل الذي ال يتمكن املا

ليه أو انقطاع خربه أو حنو ذلك فال جتب، وبني الوكيل الذي يتمكن املالك من التصرف فيما بيده إالوصول 

  .فتجب

كلما مل حيل عليه احلول عند ربه  : كاملستفيضة، مجلة من األخبارإطالق إىل مضافاً ـ ويدل على ذلك

وال على املال الغائب عنك  : وصحيحة ابن سنان،)٢(ألنه كان غائباً عنه :دير وحسنة س،)١(فال شيء عليه

 ـ غري ذلك، بضميمة صدق هذه العناوين على ما بيد الوكيل املنقطع عن موكله إىل )٣(حىت يقع يف يديك

ن إ :)عليه السالم (عن رجل خلف عند أهله نفقة العني لسنتني عليها زكاة؟ فقالإسحاق، خصوص موثقة 

 يف األهل يكون حينئذ وكيالً أن ، مع وضوح)٤( وإن كان غائباً فليس عليه زكاة،كان شاهداً فعليه زكاة

  . أسقط الزكاة عنه، وكذا ترك االستفصال)عليه السالم (نهإضبطه، ف

عليه  (خرى يف مرياث الغائب عن أبيه حيث قالاألإسحاق  ويف موثقة ،وقريب منها مرسلة ابن أيب عمري

   فعلى ماله :قلت. يعزل حىت جييء: )سالمال

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح يف ما جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:وسائلال )٤(



٦٩

  .روال يف املسروق واملغصوب واحو

  

  . )١(ال حىت حيول عليه احلول يف يده: ذا جاء هو أيزكيه؟ قالإف: قلت. ال حىت جييء: زكاة؟ فقال

  .غري ذلك إىل . بني كون املال يف يد ويل الغائب وعدمه)عليه السالم (مامحيث مل يفصل اإل

كالم من أطلق مرتل على ما هو الغالب من كون املال الذي يف يد الوكيل حتت ن إ :يقال أن  ميكنبل

  .واهللا العامل. يد األصيل عرفاً، ال مثل ما لو غاب ومل يعلم خربه عشر سنني وحنو ذلك

على املشهور، بل عن اخلالف } ريف املسروق واملغصوب واحو{جيب الزكاة } ال{كذا } و{

 بن سنان وخربه اآلخر وموثقة عبد اهللا كصحيح ، عليه، لشمول األدلة املتقدمة لهمجاعرة واملنتهى اإلوالتذك

  .زرارة واملستفيضة اآلتية وغريها

سدة وحنو ذلك، أ كامللقى يف م،ومثلها املنهوب وامللقى يف البحر وما حال بينه وبني مالكه حيوان وحنوه

 االسم، فلو حصل حلظة أو إطالقويعترب يف مدة الضالل والفقد : قاله نأ ويف املسالك: لكن قال يف اجلواهر

ناطة السقوط حبصول الغيبة اليت ال يتحقق معها التمكن من إ هو جيد بل ينبغي :، ويف املدارك)٢(يوماً مل ينقطع

  . انتهى،)٣(التصرف

، وال يتحقق ذلك مبجرد وهو يف حمله ملا يف املصباح، إذ املدار على انقطاع يده عن ماله عرفاً: أقول

  ن من شردت دابته مثالً أو نسي املوضع الذي دفن فيه مالهإالضالل والفقد ما مل تطل مدته مبقدار يعتد به، ف

                                                

.٢ ح يف من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣٢ سطر ٥١ ص١ج: مسالك اإلفهام )٢(

.٢٨ سطر ٢٩١ ص:املدارك )٣(



٧٠

  . انتهى،)١(مل يستقر ذلك ويرجو عثوره عليه ال حيصل مبجرده صدق اسم الضياع واخلروج عن اليد ما

ن إ ومن هنا قد يفرق بينه وبني املغصوب، حيث: ه مبا لفظهق بني املغصوب وبني املفقود وحنوفر إنه مث

الئه يمبجرد استفإنه  ثيابه عالغاصب إذا كانت يده قاهرة كالعدو الذي ينهب أمواله أو قاطع الطريق الذي يرت

  .على املال تنقطع سلطنة املالك عنه عرفاً ويضعف ملكيته

بالوجوب فيهما، واألقوى هو   أو،م بالعدم فيهمايلتز أن وفيه نظر بني، إذ املناط فيهما واحد، فإما

نه كان غائباً إ وماله عنه غائب واملال الغائب): عليهم السالم (الوجوب، وذلك ألن املنصرف من قوهلم

 يف املفقود ديوجال  الغائب عليه عرفاً، وهو كما إطالق وحنو ذلك هو االنقطاع املعتد به الذي يصح عنه

انقطاع السلطنة يف ن إ : املغصوب ساعة، وانقطاع السلطنة فيهما بنحو واحد، بل رمبا يقالساعة ال يوجد يف

  . فراد املغصوبأظهر من انقطاعها يف بعض أبعض أفراد الضالل والفقد 

  .  فمع صدق العناوين املتقدمة يلزم استيناف احلول، ومع عدمه جتب الزكاة باحلول األول،وكيف كان

 حيث حكمتم فيه بعدم انقطاع احلول، وبني اجلنون ساعة حيث ، الفقد ساعةأي فرق بني: ال يقال

  كالً منهما شرط يف الوجوب؟ أن توقفتم يف احلكم باالنقطاع، مع

واحد فكيف بساعة، وهلذا ن آ حديث رفع القلم عن انون ال إشكال يف مشوله للجنون يف: ألنا نقول

  ليه الذي إاليف قطعاً، فهو موجب لرفع مجيع األحكام املتوجه ال يكلف يف ذلك احلني بأي تكليف من التك

                                                

.٣ سطر ١٥ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٧١

  .منسي واملدفون يف مكان

  

الدليل  أن أمر وضعي يتبع جعل الشارع، لكن حيث يشك يففإنه منها اعتبار استمرار حوله الزكوي، 

طاع، خبالف ما  يشكل احلكم باالنق،املعترب للحول يعترب احلول الدقي الذي يضر فيه انقطاع مثل هذا القدر

ن الدليل املتضمن لعدم الوجوب على املال الغائب حيث سيق مساق الفهم العريف وال يفهم منه إحنن فيه، ف

  .واهللا العامل.  فالالزم القول بالوجوب،العرف حنو غيبة ساعة وحنوها

امة املتقدمة األدلة الع إىل ويدل عليه ـ مضافاً} منسي املدفون يف مكان{كذا ال جتب الزكاة يف } و{

ما تقول يف رجل كان له مال فانطلق به فندفنه يف موضع، : )عليه السالم ( قلت أليب جعفر،ـ حسن سدير

املال فيه مدفون فلم يصبه،  أن فلما حال عليه احلول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر ذلك املوضع الذي ظن

 لها فوقع على املال بعينه كيف يزكيه؟ قالاحتفر املوضع من جوانبه ك إنه فمكث بعد ذلك ثالث سنني، مث

  .)١(يزكيه لسنة واحدة، ألنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه: )عليه السالم(

 وإن كان هو السبب يف حبسه وغيبته إالنه أ »وإن كان احتبسه «)عليه السالم (املراد بقوله أن والظاهر

  . مل جيب عليهليهإملا صار غائباً عنه ومل يتمكن من الوصول نه أ

 أو غري ذلك من ، أو دفنه يف موضع يعلم بعد ذلك ضياعه،على هذا لو ألقى ماله يف البحر متعمداً إنه مث

 فالظاهر عدم الوجوب عليه لفقد الشرط، وانصراف عدم االختيار يف سلب السلطنة من ،سائر صور العمد

  األدلة 

                                                

.١ ح يف من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٧٢

  وال يف املرهون

  

 قطع السلطنة عمداً بني كونه على وجه حمرم كاإللقاء يف البحر بال إن كان فهو بدوي، من غري فرق يف

 أو حملل كاإللقاء فيه من خوف العدو، ويشكل صدق الغيبة وحنوها من العنوانات املأخوذة يف األدلة يف ،عذر

 بعض الصور، كما لو وضع ماله يف صندوقه وقفله وألقى مفتاحه يف البحر وكان حبيث ال يتمكن من فتحه إال

  .بعد سنة مثالً، من غري فرق يف ذلك بني العمدي وغريه

 كما عن املبسوط ،إال بعد جريان احلول عليه بعد الفك} يف املرهون{جتب الزكاة } ال{كذا } و{

والشرائع والقواعد والتذكرة واملنتهى والتحرير وغريها، لتعلق حق الراهن به املوجب لنقص ملكيته وعدم 

لو رهن النصاب قبل احلول فحال : قالنه أ ، ولكن عن موضع آخر من املبسوطجواز التصرف فيه شرعاً

خراج الزكاة، وإن كان معسراً فقد تعلق باملال حق إقال ـ كلف أن  إىل احلول وهو رهن وجبت الزكاة ـ

  . انتهى،)١( يؤخذ منه ألن حق املرن يف الذمةاملساكني

يع الشرائط، إال ما يتوهم من عدم متكن التصرف فيه، وهو ألنه ماله واستجمع مج: واختاره املستند قال

 وإن مل يكن قادراً على إتالفه ونقل ملكه، ،نوع ألن الشرط هو كونه يف يده وقادراً على أخذه وهو كذلكمم

  . انتهى،)٢(ولكنه ليس بشرط

  وعن الدروس والبيان واملسالك والروضة واية األحكام وحواشي 

                                                

.٢٢ يف كتاب الزكاة سطر ٢٠٨ ص١ج: بسوطامل )١(

.٣٢ يف كتاب الزكاة سطر ١٠ ص٢ ج:املستند )٢(



٧٣

 وبني عدمه فال جتب، ، التفصيل بني متكنه من فكه فتجب الزكاةةشفه وامليسيالقواعد واملوجز وك

هذا صاحب اجلواهر  إىل لصدق التمكن من التصرف فيه مع التمكن من الفك خبالف العكس، وكأنه نظر

على األشهر بل املشهور شهرة عظيمة :  قال)شبهرهن على األلوال يف ا(ذكر عبارة احملقق  أن بعد إنه حيث

 ورمبا يؤيده موثقة زرارة وإن .)١(اً إذا كان غري متمكن من فكه لتأجيل الدين أو للعجزإمجاعدت تكون كا

  . انتهى، وخرب الدعائم فتأمل،كان يدعه متعمداً

 يف النظر هو الوجوب تعباً ملن عرفت، لقصور األدلة عن مشوله، أما ما فيه لفظ الغيبة وحنوها حواألرج

من  ن بينها العمومأقول بأنه كناية عن عدم إمكان التصرف قد عرف منعه سابقاً وفلفرض عدم الغياب، وال

 ألن ،إمجال النص ال يصدق يف املقامإىل  فمضافاً ،ليه يف خرب ابن سنانإوجه، وأما التعليل بعدم الوصول 

عليه احلول عند كلما مل حيل  :)عليه السالم (مفهوم قوله الراهن، بل يصدق على املرهون إىل املرهون واصل

عن : ، بل رمبا يستدل لذلك بالعلة املذكورة يف صحيحة ابن شعيب اآلتية إذ هو عند ربه)٢ (ربه فال شيء عليه

كاة على املقرض أو على املقترض؟ زالرجل يقرض املال للرجل السنة والسنتني والثالثة أو ما شاء اهللا على من ال

  . )٣( زكاتهعلى املقترض ألنه له نفعه وعليه: فقال

  حكم بأن من كان املال يف يده كان عليه  أن  وفيها بعد،وصحيحة زرارة الواردة يف زكاة املقرض

                                                

.١٦ يف كتاب الزكاة سطر ٥٤ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

.١ حنعام يف زكاة األ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح يف من جتب عليه الزكاة٧باب  ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٧٤

  وال يف املوقوف

  

: قال. للمقترض: قلت. يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك املال أو رحبه ملن هو وعلى من هو: قال. زكاته

بل يزيكه بلى ،يزكيه أن  ويأكل منه، وال ينبغي له ويلبس منهحينك أن فله الفضل وعليه النقصان، وله 

  .)١(زكه

  . ليس على الراهن نكاح املرهون ولبسه وأكله: إن قلت

 : قال)عليه السالم (ماماإل أن وكذلك ليس على املقترض أكل الدار اليت اقترضها وبيعها، مع: قلت

ويف ما حنن فيه » اخلراج بالضمان« املعروفة القاعدة إىل أي من رحبه ومنافعه إشارة» ينكح ويلبس ويأكل منه«

  .ح ويلبس ويأكل من رحبهكين أن  وله،وضيعة املرهون ورحبه للراهن

وما تقدم من االستدالل على عدم الوجوب مطلقاً من نقص امللكية يف غري حمله، ملا عرفت يف أول 

نقص امللكية مبا أن  إىل صرف، مضافاًالبحث من عدم نقص امللكية فيه، وإمنا هو ملانع طرأ من بعض أحناء الت

جيابه عدم الزكاة ما مل يكن مشموالً لألدلة، وقد تقدم عدم مشوهلا له، وبذلك تعرف إهو هو ال دليل على 

  . عن اجلماعة املتقدمةيحال التفصيل احملك

على املشهور، بل عن الكفاية واحلدائق دعوى عدم } يف املوقوف{جتب الزكاة } ال{كذا } و{

 بل حقيقة أيضاً الذي قد ، وعرفاً يف الوقف اخلاص،عدم كونه ملكاً حقيقة يف الوقف العاملالف فيه، وذلك اخل

 العمومات، وهي معارضة واستدل له يف املستند بعدم دليل على وجوب الزكاة فيه إالّ. عرفت اشتراطه

  بعمومات منع التصرف يف الوقف وتغيريه، 

                                                

.١ حليه الزكاة يف جتب ع٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٧٥

  . انتهى،)١(الزكاةأصل عدم وجوب  إىل فريجع فيه

ال يزكيها أو باعه كذلك،  أن حق الزكاة مقدمة، فيكون كما لو وهب لزيد ألف شاة بشرط أن وال يرد

  .خراج للمال عن موضوع تعلق الزكاة، وال فرق فيما ذكر بني الوقف العام واخلاصإألن الوقف 

 فلو كان حصة املوقوف عليه يف ،نعم جتب الزكاة يف منائهما مع اجتماع سائر الشرائط، ألنه ملك طلق

درك يف غريه وجب عليه إخراج أ وحال عليه احلول يف ما يشترط فيه احلول أو بالنصا الوقف اخلاص بقدر

 شاة من نتاجها لفقري ومر عليه احلول وجب ربعنيأ  املتويلأعطىلو كان وقفاً على الفقراء ونه أ زكاته، كما

قبل بدو الصالح وجب عليه ألنه أدرك يف ملكه، أما  ن التمر قبل اجلذاذعليه، وكذا لو أعطاه مقدار النصاب م

 ليس مبال ألحد، وحني امللكية ال يتعلق به دراكمل جيب، ألنه حني اإللو أعطاه بعد ذلك ولو قبل اجلذاذ 

  .الوجوب

كاة، ال جيب عليه الزفإنه  حازها شخص، دراكومثله ما لو كان خنيل أو كروم ال مالك هلا وبعد اإل

  .ال جيب عليه زكاة الدراهم والدنانري لعدم امللكيةفإنه ويكون حاهلا حال من وجد كرتاً، 

له على فقهاء البلد ـ فاتفق عدم فقيه فيه يقف خنوولو احنصر مصرف الوقف العام يف واحد ـ كما لو 

 وبعد القبض ،يس مبلك لدراك فالظاهر عدم الوجوب عليه، ألنه حني اإل، وكان الثمر قدر النصاب،غري واحد

  . كان حاله حال امللكدراكقبضه قبل اإلأ للتعلق، ولو فليس بوق

  ج ا بيت املال الذي هو عبارة عن اخلر،ومثل الوقف يف عدم التعلق

                                                

.٢٣ يف كتاب الزكاة سطر ١٠ ص٢ ج:املستند )١(



٧٦

   واملدار يف التمكن على العرف،ال يف املنذور التصدق بهو

  

احلدائق عدم اخلالف فيه لعدم مشول واملقامسة وحنومها من األموال اليت جتىب بأمر الشرع، وادعى يف 

  .عمومات الزكاة له

  . عطاؤه للمسلمني وصرفه يف مصاحلهمإوذلك ألنه ليس ملكاً ألحد فعالً، وإمنا الواجب : أقول

  .ومن ذلك يعرف حال الوقف على اجلهة، كما لو وقف بستانه على املسجد فأمثر وكان نصاباً

 ي السادة الذي جيتمع عند اتهد يف هذه األزمنة، فلو بق وحق)عليه السالم (ماموحنو ذلك سهم اإل

  . عنده مستجمعاً للشرائط حىت حال عليه احلول مل جتب زكاته

ص واحد متمكن من التصرف فيه يف غري خمالكه ش أن  من حيث)عليه السالم (ماموالتردد يف سهم اإل

شاء ن إ  بقية الكالم يف املوقوف يف املسألة الثامنةحمله، وكذا الزكوات واملظامل والنذور املطلقة وحنوها، وسيأيت

  .اهللا تعاىل

شاء ن إ عشرةالثانية وسيأيت الكالم فيه يف املسألة }  املنذور التصدق بهيف{جتب الزكاة } ال{كذا } و{

مل يؤخذ يف األدلة هذا نه أ كما صرح غري واحد به، ولكن قد عرفت} واملدار يف التمكن على العرف{اهللا 

  : عنه تبعاً لألصحاب فنقولنبحث  عنوان حىت يتكلم يف املراد منه، وحننال

 أن  وإما،يراد به التمكن من مجيع التصرفات أن نه إماأرمبا يستشكل يف املراد بالتمكن من التصرف، و

ا مل ريد التمكن من مجيع التصرفات فالنتقاضه مبا إذأن إ أما. شكاليراد التمكن من بعضها، وعلى كل يرد اإل

هبه إياه شخص وشرط عليه عدم البيع أو باعه أو صاحله كذلك، مكن من بعض التصرفات، كما لو كان وتي

ال فإنه جارة أو الرهن أو حنومها، أو ى والده عن ذلك، أو شرط عليه عدم التصرف فيه بنحو آخر كاإل

  يتمكن من التصرف فيه جبميع أحناء التصرف مع وجوب الزكاة 



٧٧

إمنا يتم بناًء على خمتار من ال يراه مانعاً عن وجوب  إنه : ففيه،، وأما النقض بنذر عدم التصرفعليه قطعاً

  . الزكاة، وأما من يراه مانعاً فال إشكال عليه من هذه اجلهة كما ال خيفى

 ال ،ال شيء ميكن التصرف جبميع أحناء التصرف إنه :يقال أن وكيف كان فاملثال غري عزيز، بل ميكن

  . فتأمل،سراف فيهتالفه واإلإمكان إن عدم أقل م

مكان إ فالنتقاضه مبا تضمنته األدلة من عدم وجوب الزكاة فيه، مع ،ريد التمكن من بعضهاأن إ ماأو

الدين واملنسي املوضع واملال الغائب كلها يتمكن الشخص من التصرف : مثالً. التصرف فيه ببعض التصرفات

  .غري ذلك إىل جارة والرهن واملزارعة واملساقاةبراء والبيع والصلح واإلهلبة واإلفيها بكثري من أحناء التصرف، كا

  :شكال بأمورجيب عن اإلأوقد 

ن املدار يف التمكن من التصرف على العرف وإن مل أاملرجع هو العرف، و أن ما يف اجلواهر من: األول

ود فيها ما يرادفه، وحينئذ ال عربة املوج أن يكن هذا اللفظ خبصوصه موجوداً يف النصوص، لكن قد عرفت

  . انتهى،)١(بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه، كما ال عربة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه

حالة على العرف إحالة على أمر جمهول، واملقصود اآلن حتديد ذلك، شكل على ذلك بأن اإلأورمبا 

  . أو بعدم التمكن فال جتب،زكاةحبيث ميكن إحلاق موارد االشتباه بالتمكن فتجب فيها ال

تمكن الذي هو مقابل للمال اخلارج عن يده ويد وكيله المرادهم على ما يظهر من كلمام ن إ: الثاين

  ووليه، كاملسروق واملغصوب 

                                                

. يف كتاب الزكاة٥٤ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٧٨

  .مجاالً من األول كما ال خيفىإهذا أكثر ن إ :وفيه. وحنومها مما هو خارج عن حتت يده وسلطنته

ات، مجاعاملراد بالتمكن من التصرف يف معاقد اإل أن )١()رمحه اهللا(نا املرتضى ما ذكره شيخ: الثالث

وجه   من التصرف فيه على عقالً وشرعاًهوالذي يظهر اعتباره من النصوص هو كون املال حبيث يتمكن صاحب

إىل  يكلف بدفع حصة منه الغري، حبيث يكون من شأنه بعد حول احلول أن إىل اإلقباض والتسليم والدفع

  . املستحقني، مث استشهد لذلك جبملة من النصوص وقرره بوجه طويل

املراد بالتمكن عقالً وشرعاً من األمور املذكورة هل يتحقق  أن شكال، إذ يأيت الكالم يف بقاء اإل:وفيه

 مصاديق جارته ورهنه مثال منإبالتمكن من مجيع األحناء أم بعضها؟ فاملال املنذور أو املشروط عليه عدم بيعه و

غري ذلك من موارد  إىل  أم ال،، من التصرف فيها باإلقباض والتسليم والدفعاألموال املتمكن عقالً وشرعاً

  .االختالف أو الشك

  .شكاالً وجواباًإصهما يف املستمسك ما ذكره يف املصباح من اإلشكال عليه، وقد خل إىل هذا مضافاً

التمكن من التصرف اخلارجي  إىل رجاعهاإ على املال مث القدرة إىل رجاع التمكن من التصرفإ: الرابع

 إىل رجعن إ ذلكن إ :وفيه. القائم به من إتالف وحنوه، حبيث ال يكون قصور يف املال مانعاً عن ذلك

 إىل ن مل يرجعإاجلواب األول وفيه ما تقدم، و إىل تشخيص العرف ملوارد القدرة وعدم القصور يف املال رجع

   املراد من ةبذلك ففيه مطال

                                                

.٦ سطر ٤٧٦ص: لألنصاري، كتاب الطهارة )١(



٧٩

  ومع الشك يعمل باحلالة السابقة

  

  .شكالالتمكن من التصرف اخلارجي كما تقرر يف اإل

  .  غموضاًخرى ال يزيد املطلب إالّأوهناك أجوبة 

شكال غري ممكن الدفع كما أقرب األجوبة هو ما ذكره صاحب اجلواهر، وما فيه من اإل أن نصافواإل

 ن أوضح املفاهيم العرفية ال خيلو عن موارد الشبهة، ويدل على ذلكإلعرف، فا إىل مور احملولةهو شأن مجيع األ

شكال على األجوبة مبا ارتكز يف أذهام من معىن كل واحد من املستشكلني إمنا يوردون النقض واإلأن 

مر عريف ـ فاإلحالة على العرف أوضح من  أدالتمكن من التصرف ـ كما هو شأن كل مستشكل يف حتدي

نظر العرف أيضاً، ولذا تراهم مع اإلطباق على اشتراط التمكن خيتلفون يف كثري  إىل جية مبا ينتهي يف النتحتديده

  . واهللا اهلادي،من الصغريات، وذلك الختالف املرتكز لدى كل شخص مع املرتكز لدى اآلخر

 األفراد قد ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض: قال يف اجلواهر} ومع الشك يعمل باحلالة السابقة{

، ورمبا احتمل الوجوب )ن الشك يف الشرط شك يف املشروطإ(يقوى سقوط الزكاة لألصل، بعد قاعدة 

  . انتهى،)١(الشك يف االشتراط ال يف حتقق الشرط، واألول أظهر إىل  ورجوع الشك يف الفرض،طالقلإل

 موضوعية، بأن كان  وقد تكون،ة، بأن كان الشك يف مفهوم التمكنميالشبهة قد تكون حك: أقول

 بسهولة غري متمكن منه، هنقاذإاملنهوب غري املتمكن من  أن الشك يف املصداق مع العلم باملفهوم، كما لو علم

  واملنهوب 

                                                

. يف كتاب الزكاة٥٤ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٨٠

  .حوط اإلخراجومع عدم العلم ا فاأل

  

  .هذا النهب من األول أو الثاين أن نقاذه بسهولة متمكن منه، ولكن شك يفإاملتمكن من 

ل فالالزم أوالً الفحص بناًء على املختار من وجوبه يف هذا القسم من الشبهة املوضوعية وعلى كل حا

عمومات وجوب  إىل  يف الشك فإن كانت الشبهة حكمية فالالزم الرجوعيأيضاً كالشبهة احلكمية، وإن بق

قيد، وذلك لدوران مجال اخلاص أو املإالعام أو املطلق عند  إىل الزكاة، ملا تقرر يف حمله من وجوب الرجوع

 أن شك يفو) ال تكرم الفساق منهم( مث قال )كرم العلماءأ(اخلاص بني األقل واألكثر، فهو من قبيل ما لو قال 

ن املتيقن خروجه من العام هو مرتكب الكبرية ويبقى مرتكب الصغرية إالفاسق يشمل مرتكب الصغرية أم ال، ف

  . صالة الرباءة أو االستصحاب لوجود الدليل االجتهاديأ إىل على حكم العام، وحينئذ ال جمال للرجوع

 فيعمل ،ن كان هناك حالة سابقة لزم األخذ ا، ألنه حمل االستصحابإوإن كانت الشبهة موضوعية ف

  .على طبقه من الوجوب وعدمه، وإن مل يكن هناك حالة سابقة كان جمرى للرباءة

} حوط اإلخراجومع عدم العلم ا فاأل{: وبني قولهخل، إ )ومع الشك(اجلمع بني قوله  أن وذا ظهر

إذا كان الشك يف التمكن من جهة الشبهة احلكمية : غري تام، كما نبه عليه السيد اخلوئي يف تعليقته فقال

احلالة السابقة، وإن  إىل ال وجه حينئذ للرجوعنه أ خراج بل احلكم بلزومه وإن كان يف حمله إالفاالحتياط باإل

  ال وجه معه لالحتياط اللزومي مع عدم نه أ ليها، إالإمن جهة الشبهة املوضوعية فال بأس بالرجوع كان الشك 



٨١

  . النصاب كما سيأيت تفصيله :السادس

  . انتهى،)١(العلم ا

   .)األوىل(خل لفظة إ )فاألحوط(وهلذا علق غري واحد من املعاصرين على قوله 

 وقلنا بذلك أو احتطنا فيه كان ،سك بالعام يف الشبهة املصداقيةنعم لو قلنا بأن ما حنن فيه من باب التم

  . وذا كله ظهر موقع النظر يف كالم اجلواهر املتقدم.  املقرر يف األصول عدمهنالالزم االحتياط الوجويب، لك

  . شاء اهللا تعاىلن إ } النصاب كما سيأيت تفصيله :السادس{

  

                                                

. الطبعة الثالثة. كتاب الزكاة قوله اخلامس١١٥ ص:تعليقة العروة الوثقى )١(



٨٢

   ج الزكاة يف غالت غري البالغيستحب للويل الشرعي إخرا: }١مسألة ـ {

  

 واحلاكم الشرعي ووكليه وحنوهم يمن األب واجلد والوص} يستحب للويل الشرعي {:}١مسألة ـ {

 وغريهم بل يف يكما يف الشرائع، وعن الفاضل والشهيدين والكرك}  إخراج الزكاة يف غالت غري البالغ{

خراجها لوليهما إل وانون يف الزرع والضرع استحباب املستند املشهور عند النافني لوجوب الزكاة على الطف

  .  االستحباب مطلقاًيولكن عن احلليب نف.  انتهى،)١(فيهما

 إىل ليه وإن رجعإق أيضاً، ويظهر من املستند امليل ئ وصاحب احلدا)رمحه اهللا(وتبعه العالمة الطباطبائي 

فتوى الفقيه، بل يف اجلواهر رمبا كان ظاهر من تقدمهم   إىلقول املشهور أخرياً للتسامح يف أدلة السنن مستنداً

  . الندب أيضاًيكالصدوقني واملرتضى وابن أيب عقيل وغريهم نف

  : وكيف كان فالكالم يف املقام يقع يف أمرين

  . أصل االستحباب:األول

  . اختصاص ذلك بالويل:الثاين

عبد  وأيب )عليه السالم ( أيب جعفر عن،أما أصل االستحباب فيدل عليه صحيح زرارة وحممد بن مسلم

ليس على مال اليتيم يف الدين واملال الصامت شيء، فأما الغالت فعليهما الصدقة  :ما قاالأ )عليه السالم(اهللا 

ليس يف مال : )عليه السالم ( عن الصادق،بناًء على محله على االستحباب، بقرينة موثق أيب بصري .)٢(واجبة

  .)٣( عليه صالة، وليس على مجيع غالته من خنل أو زرع أو غلة زكاةاليتيم زكاة، وليس

   آخر، وهو التفصي عن خالف املوجبني، يورمبا يستدل هلم بوجه اعتبار

                                                

.٧ يف كتاب الزكاة سطر ٦ ص١ ج:املستند )١(

.٢ ح يف من جتب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح يف من جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٨٣

  .األصل بعد عدم دليل صاحل لذلك إىل واستند املانعون

ز التصرف فيه إال  فألن فيه اقتضاء االحتياط العدم، ألنه تصرف يف مال من ال جيويأما الوجه االعتبار

  .  هذا االحيتاطئ واالحتياط باخلروج عن خالف املوجب ال يكاف،بالصالح

عبد  عن أيب ،يب احلسنأ عن ،حملها على التقية، ويشهد لذلك ما عن مروان بن مسلمبوأما الصحيحة ف

  . )١(كان أيب خيالف الناس يف مال اليتيم ليس عليه زكاة:  قال)عليه السالم(اهللا 

:  فقال)عليه السالم(عبد اهللا دخلت على أيب :  عن أيب بصري قال،عن كتاب عاصم بن محيد احلناطوما 

 نكم لن حتفظوا إناس من أهل البصرة فسألوين عن أحاديث وكتبوها فما مينعكم من الكتاب، أما أدخل علي

 إنا :فقالوا:  قال، ال:ت هلمقل: ؟ قالعن مال اليتيم هل عليه الزكاة: قال. عم سألوك: قلت. حىت تكتبوا

ال ورب : فقلت هلم. نفذ به الزكاةأ:  عن مال أيب رافع فقال)عليه السالم (عمر سأل علياً أن نتحدث عندنا

  .)٢( على بعض ماله كاتباً له)عليه السالم (يما لعليقالكعبة ما ترك أبو رافع يتيماً، ولقد كان ابنه 

عليه  (بعض أصحاب الصادق إىل ن مشهوراً عند العامة حىت وصلذلك كا أن ن هذا اخلرب يدل علىإف

  .نكار وأنكره أشد اإل)السالم

ن الوجوب هو مذهب اجلمهور إة فى التقياألظهر هو محل الصحيحة املذكورة علن إ :وقال يف احلدائق

الت األطفال ختلف علماؤنا يف وجوب الزكاة يف غاو: يف املنتهى حيث قال) رمحه اهللا(كما نقله العالمة 

  واانني فأثبته 

                                                

.٩ ح يف من جتب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح باب يف من جتب عليه الزكاة٥١٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٨٤

  واحلسن بن علي)عليه السالم (تباعهما، وبه قال فقهاء اجلمهور، ونقلوه أيضاً عن عليأالشيخان و

 أن ومنه يظهر: مث قال.  انتهى،)١(ق وأيب ثوراسحإ وجابر بن يزيد وابن سريين وعطا وجماهد و)عليه السالم(

قال أن  إىل  املذكورين للتفصي عن خالف الشيخني ال معىن له ـحكم املتأخرين باالستحباب يف املوضوعني

  .  انتهى،)٢(ـ وكذا حكمهم باالستحباب يف غالت اليتيم

مال الصيب وانون إذا كان صامتاً ال جتب فيه الزكاة، وإن كان غالت أو : قال الشيخ يف اخلالف: أقول

ما مثل مال البالغ العاقل جتب فيه الزكاة ومل يفصل،  ماهل:خيرج عنه، وقال الشافعي أن مواشي جيب على وليه

 ةعليهما الصال ( وعن احلسن بن علي) والسالمةعليه الصال(وبه قال عمر وابن عمر وعائشة ورووه عن علي 

محد أ، وبه قال الزهري وربيعة، وهو املشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد وابن أيب ليلى و)والسالم

  . انتهى،)٣(يب حنيفة وأصحابه عدم الوجوبأن ابن شربمة و مث نقل ع،قاسحإو

ثبات مال الذي هو من القوة مبكان ال ميكن التمسك بالصحيحة إلتبعد هذا االح أن وأنت خبري

مكانه، إمنا يصح فيما إذا مل يكن إ ال مع احلمل على التقية فرع امتناع اجلمع العريف االستحباب، والقول بأن

اً جداً مقترناً بالشواهد، وإال فال وجه لتقدمي خالف الظاهر باحلمل على التقية على ذاك، بعد احتمال التقية قوي

ذلك  إىل جيمعون يف مثل هذا املورد ذا النحو من اجلمع، بل من املسلم خالفه كما يرشدالعرف  أن تسليم

  بناؤهم على 

                                                

.٩ يف كتاب الزكاة سطر ١٩ ص١٢ ج:احلدائق )١(

.٢ يف كتاب الزكاة سطر ٢٠ ص١٢ ج:احلدائق )٢(

.٢٠ سطر ٤١ مسألة ١٨٢ ص:اخلالف )٣(



٨٥

مكان إة احتمال ورودها كذلك مع ار دخول الوقت بسقوط القرص عن النظر على التقية، لقوبمحل أخ

 مفصالً )رمحه اهللا(اجلمع العريف حبمل الطرف اآلخر على االستحباب وحنوه، كما ذكره الفقيه اهلمداين 

  .فراجع

ل االستحباب أيضاً بأن كبل قد يش: غري ذلك من املوارد اليت جيدها املتتبع، ولذا قال يف املصباحإىل 

 وأن يكون املراد بقوله. حيحة ليس بأقوى من احتمال جريها جمرى التقيةاحتمال إرادة االستحباب من الص

زكاة ن إ  وجوا يف تلك األزمنة من باب التقية، حيثأما الغالت فعليها الصدقة واجبة :)عليه السالم(

 كانت مما يأخذ منهم مبقتضى العادة عامل السلطان املنصوب من قبله على جباية يالغالت وكذا املواش

ليها كان قوية، وهذا خبالف زكاة النقدين ومال التجارة حيث ال يطلع على إالتقية بالنسبة ي لصدقات، فدواعا

 من بيده املال، فمن هنا تردد بعض متأخري املتأخرين أو رجح القول بعدم االستحباب أيضاً، مواردها غالباً إالّ

 احلكم باالستحباب مجعاً بني األدلة كما هو  وإن كان،شكال، فاحلكم موقع ترددإوهو أيضاً ال خيلو من 

  . انتهى،)١(املشهور أشبه بالقواعد، ولكن الترك أحوط

 لعدم دليل عليه إال الصحيحة، وهي قاصرة عن إفادة ذلك بعد ،األرجح عدم االستحباب أن فتحصل

قوة  إىل ئن التقية، مضافاً هي من قراواجبة: )عليه السالم (ن قولهإاخلارج والداخل، ف وجود قرائن التقية من

والتسامح الذي يف املستند ال وجه له بعد معلومية االستناد وكونه خالف .  الروايات النافية الكثريةإطالق

  . االحتياط

                                                

. السطر األخري٥ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٨٦

االستحباب يف املواشي ال دليل عليه ـ كما اعترف به غري واحد ـ إال مفهوم اختصاص  أن هذا على

مفهوم اختصاص :  يف الصحيحة، وذاك ليس بأوىل من العكس، بأن يقالعدم الزكاة بالدين واملال الصامت

  .الوجوب فيها بالغالت عدم ذلك يف املواشي

 بعدم احلجية يف ىالفصل، وكرب إىل  بذهاب مجاعة املنع صغرى: ففيها،وأما مسألة عدم القول بالفصل

 التصرف فيه على خالف مصلحته هذا بعد كونه خالف االحتياط الالزم يف أموال الصغري الذي ال جيوز

  .  ما دل الدليل على خالفه وكفاية املصلحة األخرويةالظاهرة يف املصاحل الدنيوية إالّ

  .غريه يف املقام متوقف على القطع باملناط لألولوية وحنوها، وهو مشكل أيضاً إىل التعدي من اليتيمن إ مث

لوية، وإن زكاة مال التجارة لو كانت وملقام باألا يتمسك لالستحباب يف امبومما تقدم يعرف حال ما ر

زكاة مال التجارة مستحبة على  أن على اليتيم استحباباً كما هو املشهور أو وجوباً على ما عن املقنعة، مع

  . وىلأ كانت زكاة الغالت الواجبة على البالغني على اليتيم بطريق ،البالغني

.  مع وجود هذه األولوية هناك،لذي مل يقل أحد بالزكاة فيه النقض بنقديه ا:ما عرفت إىل وفيه مضافاً

النص خبالف الغالت، نقض على نفس املستدل، إذ من ذلك يكشف عدم  إىل والقول بأن العدم هنا مستند

  .القطع وحنوه قياس ال نقول به إىل األلوية ما مل تصل أن جمال لألولوية، مع

ال نه أ  كما هو مسلك املشهور،تحباب يف غالت غري البالغولكن بعد هذا كله فرمبا يؤيد القول باالس

 أو عدم الزكاة على املال الصامت خيالف التقية، كما عرفت ،ميكن محل صحيحة زرارة وابن مسلم على التقية

  من كالم الشيخ 



٨٧

قية الوجوب مطلقاً، فال يصح التفكيك بني فقريت الرواية حبمل فقرة على الت إىل من ذهاب غالب العامة

 وبكلمة ، يف األمواليف يف موثقة أيب بصري أتى بكلمة )عليه السالم (ماماإل أن دون فقرة، ويشهد لذلك

علىاالستحباب، ال ينايففإنه  ،ومعىن عدم الزكاة عليه عدم الوجوب بقرينة عدم الصالة عليه.  يف الغالت 

  . واهللا اهلادي. فتأمل،ذهب املشهور أرجحموعلى هذا ف

  .ام الكالم يف األمر األول وهو أصل االستحبابهذا مت

 فهو املشهور، وعلل بأنه هو الذي له والية : وهو اختصاص االستحباب بالويل،وأما األمر الثاين

داللة بعض  إىل  فعليه اخلروج عن عهدة هذا احلق كغريه من احلقوق املتعلقة مباله، مضافاً،التصرف يف ماله

عليه  (مام حيث خاطب اإل،)١(إذا اجتر به فزكه : يف موثق يونس)عليه السالم (هالنصوص السابقة عليه، كقول

ف وبدنه لنفس الطفل حلفظ ماله عن الت ىلإن املصلحة يف ذلك راجعة  أ الوىل بالتزكية، ولكن الظاهر)السالم

 ألعمال املتويلنه أ بلويل من بالطاب  كما تقدم يف مجلة من أخبار فوائد الزكاة مطلقاً، وعليه فاخل،اآلفة عن

فراز إالتصرف يف سائر مال الطفل املستلزم من ن إ :يقال أن اللهم إال. الطفل، وذلك ال يدل على االحنصار

  .مقدار الزكاة ال جيوز لغري الويل

 ال كاآللة بل كالوكالة، بل لو قلنا ذن الويلإخراج ب بأن الطفل إذا كان مميزاً جاز له اإل:بل رمبا يقال

  صدقة الطفل يف بعض احلدود بصحة 

                                                

.٥ ح يف من جتب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٨٨

  ،شكالإخراجها من مواشيه إ ويف استحباب ، دون النقدين، كان أو أنثى ذكراً،يتيما كان أو ال

  

 أو القول بشمول الروايات الواردة هناك للزكاة أيضاً، فيصح استقالله ،من عمره مل يبعد إحلاق ذلك ا

نه أ )عليه السالم ( عن الصادق،ثباتاً ونفياً، ففي احلليب فكيف مع سكوته وعدم مداخلته إ،مع منع الويل ولو

وحنوه غري هذا . )١(نعم ال بأس به إذا وضعها موضع الصدقة:  مل حيتلم؟ قالاسأل عن صدقة الغالم إذ

  . فتأمل،احلديث

  .  فعن كشف الغطاء لزومه، ومنعه اجلواهر،ويف اشتراط الرشد خالف

 مميزاً ،أو خنثى}  كان أو أنثى ذكراً، كان أو اليتيماً{قسام غري البالغ ال فرق بني أنه أ ومما تقدم تعرف

  .الزكاة واخلمس بعد إخراج زكاته أم ال إىل  فقرياً كان حبيث حيتاج،أم ال

 أو العقل بأن كان جمنوناً ـ كان ،نعم لو فقد شرطاً آخر من شروط الوجوب ـ كاحلرية بأن كان رقاً

لنتيجة ألخس املقدمتني يف األحكام الشرعية كالقياسات املنطقية، وسره واضح إذ متامية  لتبعية ا،احلكم تابعاً له

 ال من جهة سائر اجلهات اليت يتوقف احلكم ،جهة من جهات املوضوع إمنا يسد فراغ ترتب احلكم من جهته

  .عليها

 فيها على مجاعاإل يبل ادع} دون النقدين{االستحباب على تقدير القول به إمنا هو يف الغالت ن إ مث

خراجها من إويف استحباب {خيفى،  املنع كما ال ي والقواعد تقتض،واألصل عدم االستحباب، لعدم الدليل

بيانه، وعدم القول بالفصل، واخلروج من  إىل شارةمن مفهوم الصحيح الذي تقدمت اإل} شكالإمواشيه 

  وجبه، والتسامح يف أدلة السنن الكايف أخالف من 

                                                

.٤ حبواب الصدقةأ من ٢٤ باب ٢٩٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٨٩

  ، نعم إذا اجتر الويل مباله يستحب إخراج زكاته أيضاً.لتركواألحوط ا

نه أ ، وإمنا حديث الرفع وما دل علىيفيها فتوى الفقيه، والعمومات الدالة على وضع الزكاة على املواش

لو كانت الزكاة يف أموال نه أ ليس يف مال اليتيم زكاة يدالن على عدم الوجوب، واألولوية املتقدم بياا من

م، واحتاد هل فيها يف أمواةالبالغني كانت يف مواشيه الواجبة الزكا إىل ته اليت تستحب الزكاة فيها بالنسبةجتار

خبار فوائد الزكاة، ومن عدم أذلك  إىل شدر كما ي،املناط يف االستحباب، إذ هي شرعت حلفظ املال والبدن

  .عرفتجواز التصرف يف أموال الطفل إال على طبق مصلحته الدنيوية كما 

لعدم صالحية شيء من الوجوه املذكورة للخروج عن مقتضى حرمة } الترك{بل األقوى } واألحوط{

عدم  إىل  مضافاً،، إذ املفهوم منقوض بالعكس، وعدم القول بالفصل غري حجةهالتصرف يف ماله إال بصالح

بعد معلومية االستناد أو  حمض، والتسامح ال جمال له يب اعتبارجصغرى، واخلروج من خالف من أولمتامية ا

 كما فيما حنن فيه، والعمومات ليست هلا العموم من هذه ي خصوصاً فيما إذا عارضه حكم قطع،احتماله

ية قياس مع نقضها بالنقدين، وحديث الرفع واألحاديث اخلاصة خمصص هلا مطلقاً، واألولأن إىل  مضافاً ،اجلهة

  .خيفىواحتاد املناط غري تام حالً ونقضاً كما ال 

على األشهر بل املشهور، بل شهرة عظيمة } نعم إذا اجتر الويل مباله يستحب إخراج زكاته أيضاً{

  . عليهمجاعاً، بل عن املعترب واملنتهى والغنية واية األحكام اإلإمجاعكادت تكون 

  : خرانآوهناك قوالن 

ذا اجتر ا وحركها وجب إف : عن ظاهر املقنعة، حيث قال يف مجلة كالمهي كما حك، الوجوب:ولاأل

  نه أ اعلم: عليه إخراج الزكاة منها، بل هو الظاهر أيضاً من عبارة الصدوق يف املقنع حيث قال



٩٠

 التهذيب محل يالشيخ يف حمك أن إال. )١(ن اجتر فعليه الزكاةإيتجر ف أن ليس على مال اليتيم زكاة إال

  . الوجوب عنده يف مال التجارة للكامل، فغريه أوىلانتفاء  إىل  استناداً،كالم املفيد على االستحباب

  . عن احللي وسيد املداركي عدم املشروعية أصالً حىت استحباباً، وهو احملك:الثاىن

  : فيدل على أصل املشروعية األعم من الوجوب واالستحباب مجلة من النصوص،وكيف كان

 أن  إال،ال: على مال اليتيم زكاة؟ قالهل : )عليه السالم(عبد اهللا  قلت أليب ،ففي مصحح ابن مسلم

  .)٢(تتجر به أو تعمل به

 يف صبية صغار هلم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل جيب :)عليه السالم ( عن الرضا،وخرب حممد بن الفضيل

ذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إال جيب يف ماهلم زكاة حىت يعمل به، ف: )عليه السالم (على ماهلم زكاة؟ فقال

  .)٣(ذا كان موقوفاً فال زكاة عليهإ

  .إذا اجتر به فزكه: وموثقة يونس بن يعقوب املتقدمة

يتجر  أن ليس يف مال اليتيم زكاة إال:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا مسعت أبا : مان قالوخرب سعيد الس

  .)٤(به

: سئل عن مال اليتيم؟ فقال إنه )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ، عن أبيه،وخرب أمحد بن عمر بن أيب شعبة

يعمل به أن ال زكاة عليه إال)٥(.  

                                                

.٢١ سطر ١٤ص: كتاب املقنع، ع الفقهيةاجلوام )١(

.١ حب عليه الزكاةجت من ٢ باب ٥٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ حب عليه الزكاةجت من ٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حب عليه الزكاةجت من ٢ باب ٥٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٠ حب عليه الزكاةجت من ١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٩١

: فقال.  فأجتر بهيمال اليتيم يكون عند: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وخرب أيب العطارد اخلياط قال

إذا حركته فعليه زكاته)بناًء على رواية الشيخ، وأما يف رواية الكليين.  احلديث)١ :تهفعليك زكا.  

ن إيتجر به، ف أن ليس على مال اليتيم زكاة إال:  قال)عليه السالم ( عن أيب جعفر،وعن زرارة وبكري

  . احلديث)٢(اجتر به ففيه الزكاة

 أن ليس يف مال اليتيم وال يف املعتوه زكاة إال: قال إنه )عليه السالم ( عن جعفر بن حممد،وعن الدعائم

  .)٣(كاةن عمل به ففيه الزإيعمل به، ف

  .غري ذلك إىل ،)٤(تتجر به ففيه الزكاة أن ليس يف مال اليتيم زكاة إال: يوعن الرضو

 فهو ،مستحب مع التصريح بلفظ الوجوب وحنوه يف هذه األخبارنه أوأما الدليل على عدم الوجوب و

ا املستفيضة اآلتية األخبار الكثرية اآلتية يف مبحث زكاة مال التجارة الصرحية يف نفي الوجوب، اليت منه

  . عما سوى التسعة)صلى اهللا عليه وآله (املتضمنة لعفو رسول اهللاحلاصرة ملا جيب فيه الزكاة يف التسعة 

 الوصيفة يثبتها عنده لتزيد يالرجل يشتر: )عليه السالم (براهيمإقلت أليب :  قال، موثقة عمار:ومنها

ال حىت حيول :  مثنها؟ قاليذا باعها يزكإف: قلت.  يبيعهاال حىت: على مثنها زكاة؟ قال  أ،وهو يريد بيعها

  عليه 

                                                

.٣ حب عليه الزكاةجت من ٢  باب٥٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ حب عليه الزكاةجت من ٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢٠ يف ذكر الزكاة سطر ٢٥٠ ص١ ج:الدعائم )٣(

.٧ يف كتاب الزكاة سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٤(



٩٢

  .)١(احلول وهو يف يده

  . صحاح زرارة وسليمان:ومنها

  .غري ذلك إىل ،خرىأ موثقة ابن بكري وعبيد ومجاعة :ومنها

 روايات الوجوب يف مال التجارة لليتيم أخص من الروايات الدالة على عدم وجوب زكاة مال: ال يقال

 لشموهلا للبالغني وغريهم، فالالزم مبقتضى الصناعة ختصيص هذه مبا حنن فيه، فيكون احلاصل احلكم ،التجارة

  .بوجوب الزكاة يف مال التجارة لليتيم دون غريه

خرى دالة على وجوب زكاة مال التجارة على البالغني، أهذا إمنا يصح لو مل تكن أخبار : ألنا نقول

 وبني ،تقع املعارضة بني طائفيت وجوب الزكاة يف مال التجارة لأليتام والبالغنيوحيث وردت أخبار كذلك 

 ،)أكرم العلماء( :التجارة، وتكون النسبة حينئذ من قبيل النسبة بني قوله طائفة عدم وجوب الزكاة يف مال

  .)وال تكرم غري النحويني منهم، ال تكرم النحويني من العلماء ( :وبني قوليه

 على )٢( تقدمي نصوص املقامياجلمع العريف يقتضن إ :ما ذكره يف املستمسك مبا حاصله أن ومن هذا تبني

  . فالعمده هو االتفاق على االستحباب، يف غري حمله،ا أخص منهما دل على عدم الوجوب يف مال التجارة أل

 ،على االستحبابوعلى هذا فالالزم حينئذ اجلمع إما برفع اليد عن ظاهر ما دل على الوجوب باحلمل 

  كما فعله املشهور وهو املختار، وإما برفع اليد 

                                                

.٤ حالزكاةفيه ب يف ما جت ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٩ ص٩ ج:املستمسك )٢(



٩٣

مكان ذلك فيتعني احلمل إعن األخبار النافية للوجوب حبملها على التقية كما عن بعض، وسيأيت عدم 

  .على االستحباب

أموال اسعوا يف : قالنه أ )صلى اهللا عليه وآله ( عن النيب، ما عن الغوايل:ويؤيد القول بعدم الوجوب

من راجع كلمات األصحاب  أن وهذا الكتاب وإن اشتهر يف األلسنة ضعفه إال. )١(اليتامى ال تأكلها الصدقة

  .ليه وإىل مؤلفه يطمئن بصحته ووثاقة مؤلفهإاملنقولة يف خامتة املستدرك بالنسبة 

دة باالستحباب الروايات الوار: قالنه أ  عن ابن ادريسي فاحملك،وأما حجة من قال بعدم االستحباب

  . )٢( أوردها الشيخ يف كتبه إيراداً ال اعتقاداً،ضعيفة شاذة

ليه، ألن ما استدل به على إوهذا القول ال يبعد على أصليه بل ال يبعد املصري : قالنه أ وعن املدارك

  . )٣(االستحباب غري نقي االستناد وال واضح الداللة

لحمل على التقية، لوجود القرائن الداخلية لألخبار  من احتمال هذه ا،وهناك وجه آخر ذكره بعضهم

  .ذلك إىل من التعبري بالوجوب وحنوه، واخلارجية من ذهاب العامة غالباً

وأما ضعف الداللة . ن مجلة منها بني صحيحة وموثقةإ أما ضعف السند ففيه ما ال خيفى، ف،والكل ممنوع

ن إا طعن به من عدم وضوح الداللة فهو حمل العجب فوأما م: فال داللة أصرح منها، ولذا قال يف احلدائق

   وصراحة مقاالا ،ينكر أن وضوحها يف الداللة على ذلك أوضح من

                                                

.٢ ح باب الزكاة يف٢٢٨ ص٢ ج:الغوايل )١(

.١٠٨ ص:السرائر )٢(

.٣١ سطر ٢٢٨ ص:املدارك )٣(



٩٤

  .)١(فيما هنالك ظاهر لذوي النظر

  :وأما احلمل على التقية ففيه

افرة ن صدور هذه األخبار املتظإاحلمل على االستحباب أظهر، ف أن  ما ذكره الفقيه اهلمداين من:والًأ

ظهار خالف الواقع مع خمالفتها لالحتياط خصوصاً يف مال اليتيم من غري املتكاثرة البالغة فوق حد التواتر إل

يكون  أن نعم ال يبعد. ظهار خالف الواقع كما هو الغالب يف مواردها يف غاية البعد إلئسبق سؤال ملج

ة للتقية، ومن هنا تصريح جيوازها خمالفته مراعاالتعبري بلفظ الوجوب أو بصيغة األمر الظاهرة يف ذلك من غري 

الشيخ ليس منافياً  إىل  كما نسب،محل هذه األخبار الدالة بظاهرها على الوجوب على التقيةن إ :قد يقال

  . انتهى،الستفادة االستحباب منها فليتأمل

 الزكاة عن مال يا نفليه يف املستمسك غري ممكن، لتضمن بعضهإاحلمل على التقية كما أشار ن إ :وثانياً

ن غري أالوجوب و إىل م يذهبونأهم، إذ قد تقدم يف كالم الشيخ ملذهبيتجر به، وهو خمالف  أن اليتيم إال

يتجر به ينايف  التقية قطعاً، إذ  أن  بعدم الوجوب يف أمواهلم إال)عليه السالم (مامالبالغ كالبالغ مطلقاً، فقول اإل

  . الكالم خصوصاً يف املستثىن منه كما ال خيفى على من تدبرال يعقل عادة التقية يف نصف 

اء التقية إعطاء الزكاة ض أيضاً غري تامة، القتيالتقية يف الكالم، وأما التقية يف العمل فه إىل هذا بالنسبة

  .عن مال الطفل

  ما اختاره املشهور من االستحباب،  إىل فاملتعني هو الذهاب وعلى هذا

                                                

.١٥ يف كتاب الزكاة سطر ٢٤ ص١٢ ج:احلدائق )١(



٩٥

  ، فال يستحب إخراج زكاة غالته ومال جتارته، غري البالغوال يدخل احلمل يف

  

 بل ألنه مقتضى القواعد، وال جمال لالحتياط بالعدم بعد ذلك، ،ال إلعراض األصحاب عن الوجوب

  .مذهب املشهور هلذا الوجه الثاين إىل وتقدم يف مسألة استحباب الغالت يف مال الصيب امليل

 يوفاقاً للعالمة يف حمك} فال يستحب إخراج زكاة غالته ومال جتارته ،وال يدخل احلمل يف غري البالغ{

قبل انفصال نه أ  أصحابنا على أن إمجاع لعدم التكليف وعدم الوثوق حبياته ووجوده، بل عن اإليضاح،التذكرة

 على املختار  واستحباباً، ال وجوباً وال غريه، وإمنا يثبت وجوباً على القول به،احلمل ال زكاة يف ماله كاملرياث

ظاهر النص والفتوى كون الطفل املولود فال يدخل احلمل :  فقال،بعد االنفصال، واختار هذا القول يف اجلواهر

  .  انتهى،)١( السابقةيف شيء من األحكام

  .وهناك قول بدخول احلمل يف حكم الطفل، بل عن شرح اللمعة لالصبهاين مشول العمومات له

  . ما اختاره يف املنت لظهور األدلة يف املولوداألرجح يف النظر هو: أقول

 فالدليل الدال على عدم وجوب الزكاة ،لو كان الدليل املثبت لالستحباب ظاهراً يف املولود: ال يقال

العمومات الدالة  إىل على اليتيم أيضاً ظاهر يف املولود، فيبقى احلمل خارجاً عن احلكمني، والالزم فيه الرجوع

  .ةعلى وجوب الزكا

  األولوية يف عدم الوجوب دون االستحباب  إىل مضافاً: ألنا نقول

                                                

.١٩ يف كتاب الزكاة سطر ٢٧ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٩٦

  ،خراج الزكاة هو الويلواملتويل إل

  

استحب على املولود استحب  لونه أ إذ لو مل جيب على املولود فباألوىل ال جيب على احلمل، ولكن ليس

فيما سقت السماء  :)السالمعليه  (ريد ا الوضع كقولهأالعمومات لو  أن ىلإو. وىلعلى احلمل باأل

ا آتوريد ا التكليف حنو أ فيها من هذه اجلهة، بل هو مسوق ألمر آخر، ولو إطالقوحنوه فال  )١(العشر

 فمن ليس عليه صالة ليس ، فاحلمل غري قابل للتكليف، وإىل ما دل على التالزم بني الصالة والزكاةالزكاة

على احلمل باألدلة الدالة على عدم وجوب الزكاة يف مال اليتيم حىت  وجوب الزكاة يعليه زكاة، إنا ال ننف

ينقض بدليل االستحباب، بل إمنا ننفيه ألنه غري قابل للتكليف حال كونه محال، فتكليف وليه بالدفع أو هو بعد 

م الوجوب أظهر وباجلملة فاحلكم يف عد. دليل مفقود يف املقام إىل  حيتاج،دة أو وليه بعد الوال،الوالدة والبلوغ

  .طنابهذا اإل إىل حيتاج أن من

ن كان اجتمع الشرائط للغري وجبت عليه إولو انفصل املولود ميتاً عومل مع ماله معاملة مال غريه، ف

  . فالالزكاة وإالّ

 فعليه ،هو الذي له والية التصرف يف مالهنه أ الشرعي، ملا تقدم من} خراج الزكاة هو الويل إلواملتويل{

 يف موثقة يونس بن )عليه السالم (داللة بعض النصوص عليه، كقوله إىل  عن عهدة هذا احلق، مضافاًاخلروج

إذا حركته فعليك : )عليه السالم ( وخرب اخلياط عن الصادق،)٢(جتر به فزكهاإذا  :يعقوب املتقدمة

  املراد  أن  بناًء على نسخة الكايف، بضميمة،)٣(زكاته

                                                

.٨ ح يف زكاة الغالت٤ باب ١٢٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من جتب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح من جتب عليه الزكاة٢ باب ٥٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٩٧

خراج  ولو تشاحوا يف اإل. ومن سبق نفذ عمله، ولو تعدد الويل جاز لكل منهم ذلك،اكم الشرعيومع غيبته يتواله احل

  ،خراجوعدمه قدم من يريد اإل

  

  .موضوع عليهنه أ خراج الالالزم عليه هو اإل أن عليكمن 

احلق موضوع على املال وال يتمكن :  فاملسألة واضحة املسلك، ومعه ال جمال ألن يقال،وكيف كان

ه، فال دليل ريلصيب من القيام بنفسه لفرض كونه حمجوراً، والوالية الثابتة يف باب الزكاة إمنا هي للمالك ال لغا

  .على والية الويل يف املقام، وعليه فكيفي إخراج كل أحد متكن من ذلك

  .ليس املراد بالويل خصوص املوىل املنصوب شرعاً، بل األعم منه ومن وكيله كما ال خيفى إنه مث

خراج ال الطفل وإن كان مميزاً، بل قريباً من البلوغ ولو قدر ساعة، إال بناًء على ما واملعترب نية الويل لإل

  . فالظاهر كفاية قصده،تقدم من صحة صدقة الصيب

و الصيب؟ فيه تردد، وطريق أعطاء ومل يرد الصيب املميز أو بالعكس فهل يتبع نظر الويل ولو أراد الويل اإل

  . غري خمفيطاالحتيا

ألنه ويل من ال } يتواله احلاكم الشرعي{غيبة أوجبت انقطاع يده عنه ال مثل غيبة ساعة } ومع غيبته{

  .مور احلسبية منهجازة التصدي يف األإوكيل احلاكم مبرتلته، ومن له ن إ  مث، والغائب مبرتلة املعدوم،ويل له

كل واحد  أن لفرض} ز لكل منهم ذلكجا{مع استقالل كل واحد يف الوالية } ولو تعدد الويل{

خراج وعدمه قدم من ولو تشاحوا يف اإل{عمالً بدليل واليته املستقلة } ومن سبق نفذ عمله{مستقل بالوالية 

  خراجإليريد ا



٩٨

  . ليهإبلغ املوىل عليه فالظاهر ثبوت االستحباب بالنسبة أن  إىل ولو مل يؤد الويل

  

خراج من بعضهم كان لغريه ذا مشل حال عدم إرادة اإلإتحباب، ف دليل االسطالقإل: قال يف املستمسك

  . انتهى،)١(العمل مبقتضاه

خراج ففيه تأمل، إذ لو كان القاضي الذي يتقاضون عنده يقدم مريد اإل أن كان املراد من املنتن إ :أقول

ج، إذ الويل كما بيده خرا مل يكن وجه لتقدمي مريد اإل، الثاين عدم املصلحة يف هذا االستحبابنظر املتويل

بطاهلا، فله إمريد الفعل إذا أخرجها مل يكن منع اآلخر مؤثراً يف  أن وإن كان املراد.  فتأمل،الفعل بيده الترك

  . العبارة غري وافية أن وجه إال

 ، فهذه الفروع إمنا تتم على تقدير استقالل كل واحد، وأما لو كانت الوالية باالنضمام،وكيف كان

 فال ينفذ إال بنظرمها معاً، إذ جمرد االستحباب ال يوجب تصرف غري الويل ،ن كل واحد مستقالًبأن مل يك

  .املستقل يف املال كما ال خيفى

إذ الظاهر من األدلة }  ليهإ فالظاهر ثبوت االستحباب بالنسبة ،بلغ املوىل عليهأن  إىل ولو مل يؤد الويل{

 على ويف غريها بلفظ فيه الزكاة :كري والدعائم والرضويكون الزكاة يف املال، ففي رواية زرارة وب

بعد البلوغ فاألمر واضح، إذ ال دليل على سقوط  إىل  املالين بقإ، ف وعلى هذا فهو مستحب مايل،وحنوه

 بانتفاء هاالستحباب بالبلوغ، وكون االستحباب حال عدم البلوغ ليس بنحو القيدية حىت توجب سقوط

  موضوعه، وإن تلف 

                                                

. يف كتاب الزكاة٢١ ص٩ ج:املستمسك )١(



٩٩

كان االستحباب متعلقاً بذمته، ألن املفهوم عرفاً من العبائر املتقدمة ليس احنصار احلق يف املال حبيث لو 

 ،يف هذه الدراهم درهم لزيد: الذمة، فهو كأن يقول إىل ذهب املال ذهب احلق، بل حبيث لو ذهب املال انتقل

ليها إ كذلك ال جمال للريب يف انتقال احلق ،جباًالذمة لو كان احلق وا إىل كما ال يشك يف انتقال الدرهمفإنه 

  .لو كان مستحباً

خراج تبقى بال فائدة، إذ الفقري ذو احلق واملال فيه لو كان احلق متعلقاً باملال فوالية الويل يف اإل: ال يقال

  .غريه إىل ذيه ال إىل احلق واحلق مضاف

 ولكن مل ،يكون شيء لشخص أن ذ ال تنايف بنيهذا مثل والية املالك يف الزكاة الواجبة، إ: ألنا نقول

مور االعتبارية وهو قابل للشدة والضعف، كالطلب ن احلق من األإذن شخص آخر، فإ بجيز له التصرف فيه إالّ

حد حق الدخالة  ومع ذلك يقبل الشدة والضعف، فرمبا يعترب العقالء حقاً ال يكون أل،الذي هو أمر اعتباري

اً يكون لشخص الدخالة فيه، كما قد يعتربون يف كل من القسمني كون احلق حبيث ال فيه، ورمبا يعتربون حق

 احلق دخل ي وقد يعتربون حبيث يكون ألحد منعه، وما حنن فيه من احلق الذي جيوز منعه ولغري ذ،جيوز منعه

ا احلق الذي ليس  احلق دخل فيه، وأميالزكاة الواجبة من احلق الذي ال جيوز ألحد منعه ولغري ذ أن فيه، كما

  . لغري ذيه دخل فيه فكحق الوايل الصالة على اجلنازة

  



١٠٠

  .من النقدين كان أو من غريمها   دون غريه،خراج زكاة مال التجارة للمجنونإيستحب للويل الشرعي : }٢مسألة ـ {

  

 على املشهور، بل عن} خراج زكاة مال التجارة للمجنونإيستحب للويل الشرعي :  ـ ٢مسألة ـ {

 أما عدم الوجوب عليه فلما تقدم يف مبحث عدم ، عليهمجاعاملعترب واملنتهى والغنية واية األحكام وغريها اإل

الوجوب على الصيب من األدلة الدالة على عدم وجوب الزكاة يف مطلق مال التجارة، وأما االستحباب 

املتقدمات يف الثاين من شرائط بكري ورواية الدعائم  الرمحن بن احلجاج وخرب موسى بن فلصحيحة عبد

  . وعموم خرب الدعائم،وجوب الزكاة، وكون مورد األولني املرأة انونة ال يضر بعد القطع بعدم اخلصوصية

فال يستحب الزكاة يف غري مال التجارة من أموال انون، وفاقاً للمحققني وثاين الشهيدين } دون غريه{

نعام، سواء كالغالت واأل} من النقدين كان أو من غريمها{واهر وغريهم  واجليوأيب العباس والقطيفي وامليس

البالغ املستجمع للشرائط كالتسعة املتقدمة أم من غريها كاخليل، وذلك  إىل كان مما جتب فيه الزكاة بالنسبة

 للويل  عن املشهور القول باستواء الصيب وانون يف األحكام، فيستحبيلعدم دليل على االستحباب وإن حك

رعه، وما متسك به لالستحباب يف املقام هو األمور السبعة الىت تقدمت يف ضخراج الزكاة من زرع انون وإ

وجه استحباب الزكاة يف مواشي الطفل، والبيان البيان واجلواب اجلواب، فاألقوى ما اختاره املصنف وكثري 

  .رة له يف مال التجامن املعاصرين وغريهم من عدم االستحباب إالّ

  .بعد اإلفاقة وغري ذلك كالكالم يف الطفل إىل الكالم يف املوىل وبقاء االستحبابن إ مث

يار عطاء الزكاة فهل يتبع منعه أم يكون اخلإدوارياً وأفاق يف بعض األوقات ومنع عن أولو كان اجلنون 

  .بيد الويل بعد عوده؟ األرجح الثاين

  



١٠١

غماء والسكر ال يقطعان فاإل،   وكذا السكران، املغمى عليه يف أثناء احلولاألظهر وجوب الزكاة على: }٣مسألة ـ {

  .  وال ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق يف الغالت،احلول فيما يعترب فيه

  

غماء فاإل،   وكذا السكران،األظهر وجوب الزكاة على املغمى عليه يف أثناء احلول : ـ ٣مسألة ـ {

 خالفاً ملا ،}  وال ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق يف الغالت، فيما يعترب فيهوالسكر ال يقطعان احلول

جيب الزكاة على النائم والساهي واملغفل دون املغمى عليه، ألنه تكليف وليس من : عن التذكرة حيث قال

  . )١(هلهأ

  .عدم الدليلب املدارك والكفاية وغريمها يواعترض عليه يف املستند وحمك

  :  بأمور)محه اهللار(لعالمة ل يستدل ورمبا

  . الشتراكهما يف ذهاب العقل،ن، فكما ال جيب يف ماله كذلك املغمى عليهوتنظريه بان: األول

ما غلب اهللا عليه  :العلة املستفيضة إىل  ما دل على عدم وجب القضاء على املغمى عليه، مستنداً:الثاين

 إذا كان حال اإلغماء كحال عدم البلوغ والعقل مما  لعدم القضاء إالّن هذه ال تصلح علةإ ففهو أوىل بالعذر

  . فال تنايف بني عدم وجوب األداء وبني وجوب القضاء كالنائمال يكون موضوعاً للتكليف، وإالّ

كلما مل حيل  أن انقطاع احلول بذلك، ألنه ال يتمكن من التصرف، وقد دلت املستفيضة على: الثالث

  .ربه فال زكاة عليهعليه احلول عند 

  . يف مشول العمومات له، ألن احملتمل انصراف غريه منها فاألصل عدم الوجوب الشك: الرابع

                                                

.١٨ سطر ٢٠١ ص١ ج:التذكرة )١(



١٠٢

تكليف وليس من أهله، وهذا وإن مل يكن تاماً مطلقاً ألنه يف وقت نه أ ما ذكره هو بنفسه من: اخلامس

غماء الذي حصل حال اإل إىل يتم بالنسبةنه أ  إال،اإلغماء ليس من أهل التكليف دون ما بعده والكالم فيه

  .دليل مفقود إىل  وتكليفه بعده حيتاج،ال يكلف يف ذلك الوقتفإنه  ،التعلق

  .هذا ولكن شيء من هذه الوجوه ال يصلح مستنداً للحكم

أما التنظري بانون فهو قياس، واشتراكهما يف ذهاب العقل منقوض بالنائم، مع كون ذهاب العقل فيهما 

يصح : مثال. نخ واحد غري معلوم، ولذا كثرياً ما يترتب بعض األحكام على املغمى عليه دون انونمن س

غماء ال اجلنون وهكذافاته حال اإل ، وكذا يستحب قضاء مااإلحرام به دونه نصاً وفتوى.  

لتكليف ا إىل منا يصح بالنسبةإذلك ن إ :وأما ما دل على عدم وجوب القضاء على املغمى عليه، ففيه

ال فإنه ا بأنه منتزع من التكليف ـ فال يتم ذلك، نالوضع ـ وإن قل إىل احملض كما هو مورده، وأما بالنسبة

غمائه أو بعدم لزوم أدائه الدين أو اخلمس إذا إيلتزم بطهارة يد املغمى عليه إذا تنجست حال  أن يظن بأحد

  .كذلكرباحية غماء أو صار أول سنته اإلقتل أحداً يف حال اإل

املنصرف من أدلة اشتراط مرور احلول وهو ىف يده مقابل الغيبة  أن  فقد تقدم،ما انقطاع احلول بذلكأو

 إىل يقال ذلك بالنسبة أن  فالالزممكان التصرف فيه، وإالّإوالوديعة واملنسي املوضع وحنوها ال مطلق عدم 

صالة وال وكالة، وال يظن أمن التصرف ال ال يتمكن فإنه وقبض وكتابة،  شارةإاملريض الذي ال يتمكن من 

  .بأحد التزامه



١٠٣

 كما طالقوأما الشك يف مشول العمومات فال وجه له، إذ احتمال االنصراف غري قادح يف العموم واإل

  .قرر يف حمله

  .  ففيه ما تقدم يف اجلواب عن الوجه الثاين،ليس من أهل التكليفنه أ وأما

بعد الرد على العالمة  إنه فصيل بني اإلغماء القليل والكثري، حيثوذا ظهر ما يف املستند من الت

نعم لو فرض حصول اإلغماء مدة مديدة كشهر أو شهرين حبيث : واختياره الوجوب على املغمى عليه قال

 ،)١( على خالفه فيهمامجاعال اإل ينتفي الصدق املذكور عرفاً نسلم انقطاع احلول، بل وكذا النوم والسهو لو

  .ىانته

 نعم لو كان اإلماء حبيث يصدق على صاحبه خمتلط أو معتوه أو مصاب ـ كما أخذ يف الروايات عنواناً

  . لرفع احلكم ـ قلنا به، لكنه من أقسام اجلنون حينئذ

  

                                                

.٥ سطر ة يف كتاب الزكا٦ ص٢ ج:املستند )١(



١٠٤

 وأما ،على املختار من كونه مالكاً ، كهكما ال جتب الزكاة على العبد كذا ال جتب على سيده فيما ملّ: }٤مسألة ـ {

   .ى القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العريف من التصرف فيهعل

  

على املختار من   ،كهكما ال جتب الزكاة على العبد كذا ال جتب على سيده فيما ملّ:  ـ ٤مسألة ـ {

أما على العبد فلعدم احلرية اليت شرط يف وجوب الزكاة على ما تقدم وجهه، وأما على السيد } كونه مالكاً

وجوا على   خالفاً ملا عن التحرير والقواعد من، كما ال خيفىي والعبد وما يف يده ملواله جماز،ليس مبالهفألنه 

 فال يسقط الزكاة عنهما معاً، وألنه مال مستجمع لشرائط وجوب ،املوىل حينئذ، ألنه مال مملوك ألحدمها

 يلبيان، ولذا صرح هو بنفسه يف حمك عن اوضعفه غين. ذا مل جتب على العبد وجبت على املوىلإالزكاة، ف

  . وال على العبد لفقد الشرط، البيان بعدم الوجوب أصالً ال على املوىل لفقد امللكياملنتهى كالشهيد يف حمك

  على املوىل إخراج زكاة ما بيد العبد وإن أعطاه بعنوانيأ} وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه{

ألنه مال مستجمع جلميع شرائط الوجوب، فال وجه لعدم } ن التصرف فيهمع التمكن العريف م{امللك صورة 

نعم لو مل يتمكن من التصرف عرفاً ـ بأن صدق عليه املال . الزكاة فيه، وجمرد كونه بيد العبد غري مضر

  . الغائب وحنوه من العناوين املأخوذة يف األدلة ـ مل جيب لفقد الشرط

  : وهناك قوالن آخران

  . فاملال يف يده وإن كان غائباً، وفيه ما ال خيفى،ب على املوىل مطلقاً، ألن يد العبد يدهالوجو: األول

 من جهة املروة والوفاء ، ألنه غري متمكن من التصرف فيه،عدم الوجوب على املوىل مطلقاً: الثاين

  حني قال لعبده هذا لك فإنه بالعهد، 



١٠٥

  :}٥ ـمسألة {

  

  . ال يسترجعه أن والوفاء بالعهد كذلك، ومقتضى املروة صار عرفاً ملكه وإن مل يكن شرعاً

 عن مملوك يف يده مال أعليه زكاة؟ )عليه السالم (مامل اإلأورمبا يستدل لذلك بصحيح ابن سنان حني س

  .)١(سيده وليس هو للمملوك إىل ال ألنه مل يصل: فعلى سيده؟ قال:  قلت له،ال: )عليه السالم (قال

  .السيد عدم االنتفاع به ألنه تركه للمملوك إىل وصولن معىن عدم الإف

التمكن ليس  أن ما عدم التمكن العريف فال نسلمه، إذ املروة والوفاء بالعهد ال يسلبان التمكن، معأ: وفيه

عد السيد عن هذا املال الذي  بسيده إىل مل يصل :)عليه السالم (وأما الرواية فالظاهر من قوله. مناطاً للحكم

  .  فال وجه للتعبري بالوصول يد العبد، وإالّيف

والذي يهون . شعار غري تامشعار فرفع اليد عن تلك الروايات الكثرية املعمول ا ذا اإلولو سلم اإل

  . ودل عليه غري واحد من النصوص،نا نقول مبلك العبد، كما هو خمتار احملققنيأاخلطب 

  :رؤوس مخسة إىل وغ والتعلق عشرون، وهي ترجعالبل إىل  صور الشك بالنسبة:}٥مسألة ـ { 

  :يكون الشك حال البلوغ، بأن يكون الشك يف ظهر يوم اجلمعة الذي هو حال بلوغه مثالأن : األول

محرار يف التمر واالشتداد يف حصل االنه أ تعلق يف هذا احلال، مبعىننه أ يكون الشك يف أن فإما: ١

  .ال يتعلق بعداً مع العلم بأنه  أم تعلق قبالً،احلب

  تعلق يف هذا احلال أم يتعلق بعداً مع العلم بعدم تعلقه قبال،  إنه الشك يف يكون أن وإما: ٢

                                                

.٤ ح من جتب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٠٦

جهل كل من السبق  في،تعلق يف احلال أو التعلق قبال أويتعلق بعداًنه أ يكون الشك يف أن وإما: ٣

  ؟واللحوق واالفتراق

  .بعداًتعلق قبال أو يتعلق نه أ يشك يف أن وإما: ٤

  :يكون الشك بعد البلوغ، بأن يشك يف يوم السبت مع العلم ببلوغه ظهر يوم اجلمعةأن : الثاين

  .قبلهتعلق حال البلوغ أو نه أ يشك يف أن فإما: ١

  .تعلق حال البلوغ أو بعدهنه أ يشك يف أن وإما: ٢

  .تعلق حال البلوغ أو قبله أو بعدهنه أ يشك يف أن وإما: ٣

  . أو يتعلق بعداًتعلق قبالً إنه  يفيشك أن وإما: ٤

  :بأن يكون الشك يف ظهر يوم اجلمعة الذي هو حال امحرار التمريكون الشك حال التعلق، أن : الثالث

  .بلغ يف هذا احلال أو قبلهنه أ يشك يف أن فإما: ١

  .بلغ يف هذا احلال أو بعدهنه أ يشك يف أن وإما: ٢

  .حلال أم قبله أم بعدهبلغ يف هذا انه أ يشك يف أن إماو: ٣

  . أو بلغ بعداًبلغ قبالًنه أ يشك يف أن وإما: ٤

  :الشك بعد التعلق، بأن يكون الشك يف يوم السبت مع العلم بتعلقه ظهر يوم اجلمعة يكونأن : الرابع

  .بلغ حال التعلق أم قبلهنه أ يشك يف أن فإما: ١

  .بلغ حال التعلق أم بعدهنه أ يشك يف أن وإما: ٢

  .بلغ حال التعلق أم بعده أم قبلهنه أ يشك يف أن إماو: ٣

  . أو يبلغ بعداًبلغ قبالًنه أ يشك يف أن وإما: ٤

  : هل التارخيانجيأن : اخلامس

  .يعلم بعدم التقارن ويشك يف تقدم البلوغ وتأخره أن فإما: ١

  .يشك يف التقارن أو تقدم البلوغ أن وإما: ٢

  .خر البلوغيشك يف التقارن أو تأ أن وإما: ٣

  .يشك يف التقارن أو تقدم البلوغ أو تأخره أن وإما: ٤



١٠٧

أو علم تاريخ البلوغ وشك يف سبق زمان التعلق ، ء وقت التعلق من صدق االسم وعدمه لو شك حني البلوغ يف جمي

  ، ألن أصالة التأخر ال تثبت البلوغ حال التعلق،شكالإخراج  ففي وجوب اإل،وتأخره

  

وسيأيت يف كتاب احلج إليه، الالزم أوالً هو الفحص، ملا تقدمت اإلشارة : نقولذا عرفت الصور فإ

 إىل  يف الشك رجعين بقإشاء اهللا من لزوم الفحص حىت يف هذا النحو من الشهبات املوضوعية، فإن مفصال 

  . تكليفه

بتقارن البلوغ والتعلق جيب عليه الزكاة يف الثاين من الصورة األوىل، ألنه يعلم إمجاالً إما نه أ واملختار

 وكذا يف الثاين من .وإما بتقدم البلوغ على التعلق، وقد اخترنا سابقاً وجوب الزكاة لو تقارن التعلق مع الشرط

الثانية، وكذا األول من الصورة الثالثة، وكذا األول من الصورة الرابعة، وكذا الثاين من الصورة الصورة 

ء وقت التعلق من  لو شك حني البلوغ يف جمي{ كما ،بع من الصورة األوىل ويف األول والثالث والرا.اخلامسة

 أو تعلق قبالًنه أ تعلق حال البلوغ أو قبله، أو كان الشك يفنه أ سواء كان الشك يف} صدق االسم وعدمه

  . أو يتعلق بعداًتعلق قبالًنه أ يتعلق بعداً، أو كان الشك يف

تعلق حال البلوغ نه أ صورة الثانية بأن علم تاريخ البلوغ وشك يفوكذا يف األول والثالث والرابع من ال

أو علم تاريخ البلوغ وشك يف } وتأخره{وتقارنه } أو علم تاريخ البلوغ وشك يف سبق زمان التعلق{أو قبله 

  .  ألنه ال يعلم بتعلق الزكاة به،سبق زمان التعلق وتأخره، فاألقرب يف مجيع هذه الصور الستة الرباءة

 ألن أصالة التأخر ال تثبت البلوغ حال ،شكالإخراج ففي وجوب اإل{: لى هذا فال وجه لقولهوع

أوان البلوغ ال يثبت كون التعلق حال  إىل ن استصحاب عدم التعلقإإذ هو من اللوازم العقلية، ف} التعلق

  البلوغ 



١٠٨

 ،زمان التعلق وشك يف سبق البلوغ وتأخره أو علم ، وأما إذا شك حني التعلق يف البلوغ وعدمه،ولكن األحوط اإلخراج

   باجلنونن كان مسبوقاًإ وأما مع الشك يف العقل ف.أو جهل التارخيني فاألصل عدم الوجوب

  

، إذ التقارن والتأخر من اللوازم العقلية لعدم حادث قبل حادث آخر، وحيث ال مسرح هأو بعد

  .لعله مبين على حجية األصل املثبت} خراجولكن األحوط اإل{لالستصحاب كان املرجع أصالة الرباءة 

ال تثبت التعلق حال البلوغ، إذ البلوغ هو املعلوم والتعلق غري : يقول أن األحسن يف سوق العبارةن إ مث

من غري فرق بني الثاين والثالث والرابع من هذه الصورة } وأما إذا شك حني التعلق يف البلوغ وعدمه {،معلوم

 أو ، أو شك يف البلوغ حال التعلق أو بعده،}وتأخره{وتقارنه } وشك يف سبق البلوغأو علم زمان التعلق {

من غري فرق بني األول والثالث والرابع من صوره } أو جهل التارخيني{شك يف البلوغ قبل التعلق أو بعده 

  .}فاألصل عدم الوجوب{

وع مقدم على األصل اجلاري يف  يف املوضين األصل اجلارإبل األصل عدم البلوغ، ف: قال يف املستمسك

ا تعرض يف الفرضني السابقني، ألن أصالة التأخر هنا لو مهذا ومل يتعرض يف املنت هنا لالحتياط ك. احلكم

 الوجوب أيضاً، ألا هنا تثبت البلوغ متأخراً عن التعلق، ففي حال التعلق ال بلوغ يجرت كان مفادها نف

  .وهو جيد.  انتهى،)١(ما سبق كما عرفت خبالف ،فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه

  فيها،مخسة من الصور العشرين جتب الزكاة  أن فتحصل من مجع ذلك

                                                

. يف كتاب الزكاة٢٥ ص٩ ج:املستمسك )١(



١٠٩

 ، بالعقلمسبوقاً  وإن كان، فاحلال كما ذكرنا يف البلوغ من التفصيل،وكان الشك يف حدوث العقل قبل التعلق أو بعده

 ومع العلم بزمان حدوث اجلنون والشك يف ،اهر الوجوبفمع العلم بزمان التعلق والشك يف زمان حدوث اجلنون فالظ

  .سبق التعلق وتأخره فاألصل عدم الوجوب

  

  .نعم حيتاط يف مثانية منها. والباقية ال جتب

وكان الشك يف حدوث {بأن كان جمنوناً مث أفاق }  باجلنونن كان مسبوقاًإوأما مع الشك يف العقل ف{

الشك يف  إىل وقد مر الوجوب بالنسبة} ا ذكرنا يف البلوغ من التفصيل فاحلال كم،العقل قبل التعلق أو بعده

فمع العلم بزمان التعلق والشك يف  { مث جنبأن كان عاقالً}  بالعقلمسبوقاً وإن كان {،التقارن وتقدم العقل

حني التعلق، وال فرق يف هذه الصورة  إىل الستصحاب بقاء العقل} زمان حدوث اجلنون فالظاهر الوجوب

  .أيضاً بني كو الشك حني التعلق أو بعده

مجايل بكون اجلنون يف زمان التعلق أو قبله وحنو نعم الالزم تقييده مبا قيدنا به البلوغ من عدم العلم اإل

  . ال جيب حينئذفإنه ذلك، 

لكن األرجح } ومع العلم بزمان حدوث اجلنون والشك يف سبق التعلق وتأخره فاألصل عدم الوجوب{

 ويترتب عليه وجوب ،زمان التعلق إىل ر هو الوجوب يف هذه الصورة، الستصحاب بقاء العقليف النظ

 فال يترتب عليه كون املال حال التعلق مال انون، نزمان اجلنو إىل اإلخراج، وأما استصحاب عدم التعلق

هذا ولكن املسألة . يثبتالعموم، ألن اخلارج من دليل وجوب الزكاة هو مال انون ومل  إىل فالالزم الرجوع

واهللا العامل،جا وال يترك مقتضى االحتياط باإلخر،التأمل إىل  حتتاجبعد  .  



١١٠

  . ا اجلنون أو العقل كذلكأمع اجلهل باحلالة السابقة و أن  كما،وكذا مع اجلهل بالتارخيني

  

شكال يف إعده فال التعلق حال اجلنون أو ب أن ولكن لو كان الشك يف} وكذا مع اجلهل بالتارخيني{

النتفاء األصول املوضوعية، }  ا اجلنون أو العقل كذلكأمع اجلهل باحلالة السابقة و أن كما{عدم الوجوب 

  . فاملرجع هو الرباءة

  



١١١

وال يعترب ابتداء احلول من حني   ،ذا كان يف متام احلولإثبوت اخليار للبائع وحنوه ال مينع من تعلق الزكاة : }٦مسألة ـ {

 وكان للبائع  من الغنم أو اإلبل مثالً فلو اشترى نصاباً، على املختار من عدم منع اخليار من التصرف بناًء،قضاء زمانهان

  . اخليار جرى يف احلول من حني العقد ال من حني انقضائه

  

 يف ذا كانإ{من غري فرق بني ما } ثبوت اخليار للبائع وحنوه ال مينع من تعلق الزكاة:  ـ ٦مسألة ـ {

وال يعترب ابتداء احلول { النتقال امللك بالعقد على املشهور، فيشمله عموم أدلة الزكاة ،أو بعضه} متام احلول

 من الغنم أو اإلبل  فلو اشترى نصاباً، على املختار من عدم منع اخليار من التصرفمن حني انقضاء زمانه بناًء

  .} عقد ال من حني انقضائه وكان للبائع اخليار جرى يف احلول من حني المثالً

 )رمحه اهللا(الشيخ  إىل  بعد انقضاء زمان اخليار ـ كما نسبالّإليه إنعم على القول بعدم انتقال امللك 

  . بعد الثالثة يف احليوان مثالًالّإـ اجته عدم جريانه يف احلول 

 وهو ال ينايف انتقال امللك، ،قد حقاً قائماً بالعالّإاخليار على املختار ليس ن إ :وتفصيل الكالم يف املقام

ذا كان اخليار ملن انتقل إ أما ، وجرى يف احلول من حني العقد،ليه امللك الزكاةإوحينئذ وجب على من انتقل 

ذا كان ملن انتقل عنه فقط أو إوأما . ليه فقط فوجوب الزكاة واضح، ألن اخليار مؤكد مللكه ال مانع عنهإ

  ليه من التصرف فيه بأي حنو شاء، إاملنتقل  ال توهم عدم متكن إ لعدم الوجوبباالشتراك فكذلك، ألنه ال وجه



١١٢

هلما منع املشتري من التصرفات املنافية للخيار كالبيع  وأاخليار مىت كان للبائع ن إ :قالنه أ فعن املسالك

ح له التصرف باالنتفاع  فيصري كالوقف وحنوه مما يبي،واهلبة والرهن واألجارة وحنوها، وذلك ينايف متامية امللك

  .)١(دون النقل عن امللك

 ،ن املشترى مينع من التصرفات املنافية خليارهإمىت كان للبائع خيار ف إنه :وتبعه يف املدارك حيث قال

 ال لعدم انتقال ،ذلك مانع عن وجوب الزكاة اجته انتفاء خيار البائع لذلك أن ن ثبتإكالبيع واهلبة واإلجارة، ف

  .)٢(امللك

  .ين متامية امللك واملشتري ممنوع من كثري من التصرفاتأيقول  أن ولقائل: قالنه أ عن فوائد الشرائعو

املناط  أن شكال، ولكن ال خيفى ما فيه، إذ بعد ما عرفت منوعن كثري من املتأخرين املوافقة يف هذا اإل

 ،األدلة غري الصادق فيما حنن فيهيف السقوط ليس عنوان التمكن من التصرف، بل بعض العناوين املأخوذة يف 

 يدل على ،ليس وجه للقول بسقوط الزكاة يف زمان اخليار، وحسبان احلول من بعد انقضاء زمان اخليار

 )عليه السالم (مامن اإلة املتقدمة يف باب زكاة القرض، فإالوجوب فيما حنن فيه التعليل الواقع يف صحيحة زرار

  علل 

                                                

.١٨ سطر ٥١ ص:املسالك )١(

.١٥ سطر ٢٩٥ ص:املدارك )٢(



١١٣

ألنه ليس يف يده شيء إمنا املال يف يد : فع ووجوبه على املقترض بقولهعدم وجوب الزكاة على الدا

ماله ما إنه  :)عليه السالم ( مال غريه من ماله؟ فقالأفيزكي :قلت: قال. هااآلخر، فمن كان املال يف يده زكّ

 املال ورحبه ملن رأيت وضيعة ذلكأيا زرارة : )عليه السالم (مث قال. دام يف يده وليس ذلك املال ألحد غريه

ينكح ويلبس منه ويأكل منه وال  أن فله الفضل وعليه النقصان، وله: قال. للمقترض: ؟ قلتهو وعلى من

  .)١(عليهفإنه  يزكيه يزكيه، بل أن ينبغي له

 عن الرجل يقرض املال للرجل )عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : ويف صحيحة يعقوب بن شعيب قال

على املقترض : رض؟ فقالت على املقرض أو على املق، على من الزكاة،والثالث أو ما شاء اهللالسنة والسنتني 

  .)٢(ألن له نفعه وعليه زكاته

كل مال كان كذلك كان من له نفعه عليه زكاته، ومن  أن ن املستفاد من التعليل يف هذين الروايتنيإف

ة يع ووض،اله ما دام يف يده، وليس ذلك املال ألحد غريهنه مأغري ذي اخليار هو الذي بيده املال و أن املعلوم

النماء  أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، لبداهة أن صان وله نفعه ولهقذلك املال ورحبه له فله الفضل وعليه الن

  . املتجدد بني العقد والفسخ له

                                                

.١ ح من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١١٤

  .وال يقاوم هذا ما ذكر يف كالم املستشكلني من عدم متكنه من بعض التصرفات

ال يف بعض أقسام خيار الشرط الذي تعلق إال دليل على منعه من هذه التصرفات نه أ إىل ذا مضافاًه

ثبات السلطنة لصاحب اخليار على استرداد شخص العني، فيكون من اشتراط إغرض املتبايعني من جعل اخليار ب

  . وترك التصرفات املنافية لهيإبقاء العني على املشتر

ثبات متكن غري من له اخليار من مجيع التصرفات أو معظمها بعد إ عن جتشم  فنحن يف غىن،وكيف كان

ثبات الزكاة له، ما عرفت من عدم مشول العناوين الرافعة للزكاة ملا حنن فيه، بل مشول التعليالت املوجبة إل

من التصرف عن وتوهم قصور ما دل على اعتبار التمكن : وحينئذ فال جمال ملا ذكره الفقيه اهلمداين مبا لفظه

 ،دلة الزكاةأناول حملل الكالم فيعمه عموم ت غري املمجاععمدته على التعميم اإلن إ مشول مثل املقام، حيث

 خمصص يمطالبة دليل خارج إىل مدفوع بعدم احلاجة إلثبات اعتبار التمكن من التصرف يف وجوب الزكاة

رادة إ وحنوه ليس إال )١(﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً﴿ :للعموم، بل املنساق من أدلة الزكاة من مثل قوله تعاىل

يتصدقوا ويتصرفوا فيها، أي امللك املطلق، فأدلة الزكاة بنفسها منصرفة عن  أن جياا يف أمواهلم الذي كان هلمإ

  فها عدم تسليم انصرا إىل  مضافاً ـدلة اإلجيابأوذلك ألن .  انتهى،)٢(املال الذي ليس ملالكه التصرف فيه

                                                

.١٠٣ آية: سورة التوبة )١(

.٣ سطر ١٠ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



١١٥

  وإالّ لزم كون هذا الشرط مستغنياً عنه مع، كان فهو بدويوىل امللك الذي ملالكه كل التصرف فيه، ولإ

 لو سلم اإلنصراف كان الالزم رفع اليد عن ذلك، لعموم التعليل الواقع يف الروايتني  ـليس كذلك بداهةنه أ

  .املتقدمتني

املال الذي تعلق به اخليار،  إىل ت أدلة الزكاة بالنسبةنه ال وجه لرفع اليد عن عموما أ مما تقدملفتحص

  . وال يفرق يف ذلك كون اخليار للبائع أو للمشتري أو لكليهما أو ألجنيب، كما ال فرق فيه بني أقسام اخليار

ن امتد الس حوالً مثالً ومل نقل بانصراف خيار الس عنه إأما خيار الس ف: نقول أن وتفصيل ذلك

لو انتقل ما نه أ ن فرض فسخهما بعد ذلك، كماإعطاء املشتري زكاة املثمن والبائع زكاة الثمن وإالزم كان ال

حني  إىل و كليهما كأن باعه النخيل بالكروم قبل بدو الصالح مث امتد السأحدمها أ إىل ال يشترط فيه احلول

ليه، ولو تعلق بالكروم دون النخيل كان إعطاء زكاة ما انتقل إ كان الالزم على كل منهما ،التعلق مث فسخا

 إىل النخيل لعدم التعلق يف ملكه وال بالنسبة إىل ليه الكروم زكاما معاً دون اآلخر ال بالنسبةإعلى من انتقل 

لو باع النصاب أو بعضه قبل متام احلول ولو نه  أفومن ذلك يعر. الكروم لعدم كوا ملكاً له حال التعلق

  .  ال ذا وال بذاك،ار الس مل يتعلق الزكاة أصالًبيوم مث فسخ خلي

 وإن ،ليه وجب عليه زكاتهإ يف ملك املنتقل ين بقإ فبيعه مبطل حلول املنتقل عنه، ف،وأما خيار احليوان

فسخ مل يكن ال على هذا وال على ذاك، وابتداء احلول من حني الفسخ، وال يفرق يف ذلك بني القول بكونه 

هلما فيما  وأ عن بعض، وبه رواية صحيحة، يهلما مطلقاً كما حك وأ كما هو املشهور ـ  فقط ـيللمشتر

   أو للبائع فقط لو كان ،ذا كان حيواناً حبيوانإ



١١٦

  .الثمن خاصة

ن استرجع إليه زكاة الغالت وإيتعلق باملنتقل  أن  احلول من حني العقد، كمائ فيبتد،وأما خيار الشرط

، كما ال فرق بني و ألجنيبأهلما  وأ ي فرق بني كون اخليار للبائع أو للمشتربالشرط بعد التعلق، من غري

وال استغراب يف تعلق الزكاة . م متصالًأبقاء العني وعدمه ملا تقدم، منفصالً كان الشرط عن العقد إاشتراط 

لو نه أ حنوه، فكمامع مشول األدلة غري عزيز كما يف القرض وفإنه بالعني حني جيب عليه دفعها، وإن رد العني 

ربعني شاة مث فسخ عليه لزم أ كذلك إذا اشترى باخليار ،ربعني شاة مث ردها بعد سنة لزم عليه زكااأاقترض 

  .عطاء زكااإعليه 

و اشترى بستاناً ومل يقبضه وتعلق الزكاة يف الثالثة فرضاً كان عليه زكاة غالا، ل ف،وأما خيار التأخري

وكذلك البيع لذلك .  فتأمل،ن من التصرف لفرض كونه يف يد البائع مردود مبا تقدموالقول بأنه غري متمك

  .مبطل خليار البائع لو كان مما يعترب فيه احلول وإن فسخ ملا تقدم

وأما خيار ما يفسد ليومه، فلو باع ما يفسد ليومه واشترى غلة وفرض التعلق يف هذا اليوم كان عليه 

  .و باع ذلك باحليوان وحنوه بطل حول املشتريلنه أ  كما،ن فسخإزكاا، و

ومما تقدم يعرف حال بقية أقسام اخليار من الرؤية والغنب والعيب والتدليس وفقد الشرط والشركة 

  .وتعذر التسليم وتبعض الصفقة والتفليس

  .ويتفرغ على هذه املسألة فروع كثرية ليس هذا املختصر موضع ذكرها

  



١١٧

 فال ،يعترب بلوغ النصاب يف حصة كل واحد ،زيدأو أعيان الزكوية مشتركة بني اثنني ذا كانت األإ: }٧مسألة ـ {

  .ذا كان مشتركاًإجتب يف النصاب الواحد 

  

يعترب بلوغ النصاب يف حصة  ،زيدأو أذا كانت األعيان الزكوية مشتركة بني اثنني إ:  ـ ٧مسألة ـ {

 بقسميه مجاعاإل شكال، بل ادعى يف اجلواهرإبال } ذا كان مشتركاًإ فال جتب يف النصاب الواحد ،كل واحد

مائيت درهم :  قلت له)عليه السالم ( عن أيب جعفر،عليه، ويدل عليه مجلة من النصوص اليت منها رواية زرارة

منا إ ،ال: )عليه السالم (جيب عليهم زكاا؟ قالأ حال عليها احلول وهي عندهم ،ناس أو عشرةأبني مخسة 

. نسان منهم مائتا درهمإجوابه يف احلرث ـ ليس عليهم شيء حىت يتم لكل  إىل ك ـ يشريهي مبرتلة تل

  . )١(نعم: )عليه السالم (وكذلك يف الشاة واإلبل والبقر والذهب والفضه ومجيع األموال؟ قال: قلت

  . شاء اهللا تعاىلإن  يف املسألة الثالثة من فصل زكاة األنعام وسيأيت الكالم فيه مفصالً

  

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



١١٨

وال جتب يف مناء ،  أو خاصاًيكون الوقف عاماً أن ال فرق يف عدم وجوب الزكاة يف العني املوقوفة بني: }٨مسألة ـ {

  الوقف العام

  

 أو يكون الوقف عاماً أن ال فرق يف عدم وجوب الزكاة يف العني املوقوفة بني:  ـ ٨مسألة ـ {

 بل ،دم من عدم كونه ملكاً ألحد يف الوقف العام حقيقةونفى عنه اإلشكال يف اجلواهر، وذلك ملا تق} خاصاً

ختيار جعل هذا حبيث ال عتبار واالتسبيل الثمرة وحتبيس العني، فكأن من بيده االنه أ هو حترير، ولذا اشتهر

شخص أو أشخاص خاصة، وكذلك يف  إىل يقبل امللكية اليت هي عبارة عن عالقة قوية من االختصاص بالنسبة

يف احلقيقة مثل الوقف العام يف كونه حتبيساً لألصل وتسبيالً للثمرة، وجمرد كون الفائدة فإنه  الوقف اخلاص،

  . الفائدة ملكاً لهيلشخص غري موجب لكون ذ

ال فإنه  غري تام، ،ختصاص وهي حاصلة يف الوقف اخلاص عالقة االالّإوالقول بأنه ال معىن للملكية عرفاً 

  . لك عن الوقف اخلاص، بل بينهما يف نظره بون بعيديكاد يشك العرف يف صحة سلب امل

 بل بقيد امللكية املستفاد من قوله ،وكيف كان فالوقف ال خيرج عن الوجوب بقيد التمكن من التصرف

منا الزكاة على إ :صحيح الكناين إىل  الظاهر يف كون املال مملوكاً هلم، مضافاًخذ من أمواهلم :تعاىل

  .ا مما تقدم يف الشرط الرابع، وبداهة املطلب توجب الغىن عن التكلم فيهوغريه )١(صاحب املال

ذا جعله إلعدم كونه ملكاً ألحد قبل القبض، لكن ينبغي تقييده بغري ما } موال جتب يف مناء الوقف العا{

فقيه  هلذا ال لشخص خاص واجتمع سائر الشرائط، فلو وقف بستاناً على الفقهاء فجعل مناءه املتويلاملتويل

  املعني 

                                                

.٣ ح من أبواب من جتب عليه الزكاة ومن ال جتب عليه٩  باب٧٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



١١٩

  . وأما يف مناء الوقف اخلاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب

  

 من مناء أعطىلو  إنه خراج زكاته، كماإبدا صالحه يف ملكه وجب عليه نه أ قبل بدو الصالح حىت

  . خراج زكاتهإاإلبل املوقوفة مخسة لشخص ومر عليه السنة بشرائط الوجوب لزم 

املوقوف عليهم قبل االنعقاد  إىل إال فيما لو انتقل: عاظم حيث قال يف تعليقهىل هذا نظر بعض األإو

  .  يف مجيع األموال الزكويةيوأنت خبري بعدم اختصاص ذلك بالغالت بل جير.  انتهى،فانعقد عنده

ين هو ءوالتفصيل بني النما}  وأما يف مناء الوقف اخلاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب{

رضاً فزرعت وكان الوقف أذا كان الوقف شجراً فأمثر أو إ:  كالمهيمن التذكرة حيث قال يف حمكالظاهر 

  .)١(قوام بأعيام فحصل لبعضهم من الثمرة واحلب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائناأعلى 

اباً  نصدلو ولدت الغنم املوقوفة وبلغ األوال:  الوجوب مطلقاً حيث قالهولكن عن املبسوط ما ظاهر

ا إمنيكون الغنم وما يتولد منها وقفاً، و أن يكون الواقف شرط أن وحال عليه احلول وجبت الزكاة إال

  .  انتهى،)٢(للموقوف عليهم املنافع من اللنب والصوف

رى خصوصه أو أما تقدم عن التذكرة، وال حيضرين اآلن حىت  إىل رجع كالم املبسوطألكن يف اجلواهر 

  .عمومه

 لذي استدل به للفرق بني مناء الوقف اخلاص الذي جتب فيه الزكاة دون مناء الوقف العاموكيف كان فا

   املوقوف عليه ىف األول اجلزئيأن 

                                                

.٨ سطر ٤٤٧ ص٢ ج:التذكرة )١(

.٢٠٥ ص٢ ـ ١ ج:املبسوط  )٢(



١٢٠

ن كثر فيملك املوقوف عليهم النماء كما ميلك املشتركون مناء امللك املشترك بينهم، خبالف املوقوف إو

 يتعني ذلك إال بالقبض، فالنماء يف اخلاص قبل القبض ملك  وال،ن احنصر يف واحدإالكلي وفإنه عليه يف الثاين 

  .ليس مبلك ألحدفإنه  خبالفه يف العام ،للموقوف عليه

ريد الكلية واجلزئية املنطقية فال معىن لكون اجلزئي أن إفإنه ولكن ال خيفى ما يف هذا الوجه، : قولأ

  . الح آخر فالالزم بيانه حىت ينظر فيهريد اصطأن إذ هو ما ميتنع فرض صدقه على كثريين، وإكثرياً، 

الوقف اخلاص عبارة عن جعل الواقف الذي بيده االعتبار مناء امللك ملكاً ألشخاص ن إ :يقال أن وىلواأل

وقفت على (يقول  أن ، من غري فرق بنييخاصة على حنو يصري ملكهم حني الوجود باالختالف أو بالتساو

يقول  أن  ويقصد هذا املعىن، ومن غري فرق بني)وقفت على فقراء البلد( وقصد هذا املعىن أو يقول )ديوالأ

للذكر مثل حظ االنثيني وحينئذ يكون النماء ملكاً هلم من حني )للذكر مثل حظ األنثى( أم يقول 

  . على من بلغ حصته املقدار املعني بشرائطه الزكاة وجوده، وجيب

 بل بنحو الحظ اجلامع ،القبض ألشخاص خاصة ال بأعياموالوقف العام عبارة عن جعله مناء امللك بعد 

  .منا يصري ملكاً بعد القبضإنهم، فهو حني الوجود ليس ملكاً ألحد ومبينهم حىت يصح انطباقه على كل واحد 

يف  إنه  امللكية للموقوف عليه من حني الوجود وقد ينشأه من حني القبض، فحيثئقد ينش إنه واحلاصل

البتداء جيب عليه إخراج زكاته لتعلق الزكاة به يف ملكه، خبالف القسم الثاين ا ملكاً له من القسم األول يكون

   بعد القبض فلم يتعلق الزكاة به أصالً ألنه ليس مل يصر ملكه إالّفإنه 



١٢١

  .ملكاً ألحد

ص الوقف العام للكلي والوقف اخلا أن من: وذا ظهر النظر فيما رمبا يقال يف بيان الفرق بينهما

 ييعط أن  وال باالستيعاب، ولذا يصح للمتويلييف الوقف العام ليس بالتساو أن الفرق هو أن للجزئي، أو

الوقف العام يكون  أن الفرق هو أن و يعطيهم باالختالف خبالف الوقف اخلاص، أوأبعضاً وحيرم بعضاً 

ن له جامع بعيد كالفقراء والوقف الوقف العام يكو أن الفرق هو أن وأكثر من الوقف اخلاص، أاملوقوف عليه 

  . اخلاص يكون له جامع قريب كاألوالد

  . املنطقي غري معقولي وغري الكل،ذ عرفت فساد األول بأن كليهما كلي منطقيإ

  . واالستيعابيوالده باالختالف أو للفقراء بالتساوأيوقف على  أن والثاين فاسد إذ ميكن

والده وهم أالفقهاء وهم يف كل عصر عشرة مثالً وعلى  فيوقف على سذ ميكن العكإوالثالث باطل 

  .كثرأمائة و

ذ جمرد اجلامع قريباً أو بعيداً ال يوجب اخلصوص أو العموم ولعل بينهما عموم من وجه إوالرابع غري تام 

  .فيوقف على فقراء هذا البلد وعلى أوالده يف كل بلد

يوقف على  أن  كما ميكن،نحو الوقف العاموالده بأيوقف على  أن ميكننه أ  فبهذا ظهر،وكيف كان

الغالب يوقفون على األوالد بنحو الوقف اخلاص ن إ الفقراء بنحو الوقف اخلاص، واملالك ما ذكرنا، لكن حيث

شاء اهللا إن وبقية الكالم يف كتاب الوقف .  هذا خاصاً وذاك عاماً للغلبةيوعلى الفقراء بنحو الوقف العام مس

  . تعاىل

  



١٢٢

، و حنو ذلك بسهولةأذا متكن من ختليص املغصوب أو املسروق أو احود باالستعانة بالغري أو البينة إ: }٩ مسألة ـ{

  ،خراج زكااإفاألحوط 

  

باالستعانة بالغري {أو حنوها } ذا متكن من ختليص املغصوب أو املسروق أو احودإ ـ ٩مسألة ـ {

: وجبها يف املستند صرحياً قالأبل } خراج زكااإفاألحوط ، لةو حنو ذلك بسهوأالبينة {قامة إبالترافع و} أو

  . انتهى،)١(حد الثالثة وجبت الزكاة ملوثقة زرارةأمكن ختليص ألو 

 مشعر بكون )٢(فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة :)عليه السالم (ن قولهإف

يف الدين يكون  :ومثلها خرب الدعائم املتقدم. ذه وعدمهخأيكون قادراً على  أن املناط يف الوجوب وعدمه

 فهو كسائر ما يف يده من ماله ،ذا كان غري ممنوع يأخذه مىت شاء بال خصومة وال مدافعةإللرجل على الرجل 

ليه إال خبصومة فزكاته على من يف يده، وكذلك مال الغائب، إن كان الذي عليه يدافعه وال يصل إيزكيه، و

  . )٣( املرأة على زوجهاوكذلك مهر

قامة البينة، إ إىل  ولو احتاج،مدافعة إىل الزكاة على املالك لو مل حيتج أن الظاهر منهن إ :وجه الداللة

كما لو كان املالك والغاصب يف دار احلاكم مثالً والشهود حاضرون، حبيث لو ادعاه ألخذ من الغاصب يف 

عليه  (العزيز يف ذلك حيث قال مبا يقال بظهور رواية عبد بل ر،ي خصومة ومدافعة شديدةأالس بال 

  كل دين يدعه  :)٤()السالم

                                                

. يف كتاب الزكاة١٠ ص٢ ج:املستند )١(

.٧ ح من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

. يف كتاب الزكاة٢٥١ ص١ ج:الدعائم )٣(

.٥ ح جتب عليه الزكاة من٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٢٣

 بل والتعليل الواقع يف ،خذه فليس عليه زكاةأخذه فعليه زكاته، وما كان ال يقدر على أراد أذا إهو 

  . فتأمل،يضاًأحسنة سدير 

ألن ظاهر جل الروايات املتقدمة هذا، ولكن رمبا يقال بعدم الوجوب كما اختاره غالب املعاصرين، 

الواردة يف املال الغائب واملدفون، وخرب ابن سنان املشتمل على تعليل نفي زكاة مال العبد على سيده بعدم 

 اعتبار اليد الفعلية، فال )١(وكلما مل حيل عليه احلول عند ربه فال شيء عليه :ليه، وصحيحة الفضالءإوصوله 

ن كان يف غري إما ال ينايف هذه الروايات، بل يف مصباح الفقيه ناقض يف ظهورمها وبد من محل الروايتني على 

ما كان ( :قرب، حلكومة هذين اخلربين على تلك، فلو قالأحمله، ولكن مع ذلك كله فرمبا يقال بأن الوجوب 

افياً، ومثله  مل ير العرف بينهما تن)ما متكنت من أخذه فهو عندك( : مث قال)خراج زكاتهإعندك وجب عليك 

ذ ال فرق يف احلكومة بني كونه بلسان بيان إ )خراج زكاتهإما متكنت من أخذه وجب عليك ( :ما لو قال

 عن اخلالف والنهاية والنافع والتحرير واملدارك والروضة يو بلسان بيان احلكم، ولذا كان احملكأاملوضوع 

حوط كما ذكره أالوجوب  أن ا فال ريبوالبيان وغريها هو الوجوب فيما متكن من ختليصه، وعلى هذ

نه غري ممنوع أيدعه متعمداً ونه أ ، ولكن بشرط كون التخليص سهالً حىت يصدق عليه)رمحه اهللا(املصنف 

 غصبها رجل ضعيف يتمكن من  وكما لو كان حلاكم البلد القادر ضيعةٌ،يأخذه مىت شاء كاملثال السابق

   متعمداً وغري ممنوع عهايدشكال يف صدق إال فإنه أخذها بكلمة، 

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٢٤

  ،مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليهأوكذا لو 

  

  .يأخذه مىت شاء وحنو ذلك

اجلمع مبا ذكرناه من احلكومة هو اجلمع الظاهر الذي يقتضيه الفهم العريف ال اجلمع بينهما  أن وذا ظهر

صدق كونه عنده وبيده وحنو ذلك، وقد  إىل ال حاجةنه أ  كما،عطاء يف اخلربين على االستحبابحبمل اإل

  .تقدم الكالم يف هذا جممالً يف مبحث التمكن من التصرف

شرع فيه ن إ يعترب ابتداء احلول من حني حتقق التخلصنه أ  نبه عليه يف املستند، وهو،ءييف املقام شي بق

وجب عليه زكاته، ومثله يف ال فبعد زمان ميكن فيه التخلص، فلو مل خيلصه واحلال هذه إمكان وول اإلأ

  . الغالت

 ومل يتمكن حال التعلق مل ،العربة بوقت التعلق ال قبله وال بعده، فلو متكن قبال فلم يفعل أن والظاهر

مضى وقت الوجوب فإنه ن كان صادقاً قبالً، وكذا لو متكن بعداً إ و، لعدم صدق يدعه متعمداً فعالً،جيب

ال مل جيب النقطاع إن حال احلول كذلك وجب وإترب فيه احلول ومل يأخذ فخذه فيما يعألو متكن من نه أ كما

  .احلول بعدم التمكن

ذا كان جمتمعاً لسائر إمنا هو فيما إمكان ختليص املغصوب بسهولة إوجوب الزكاة يف صورة ن إ مث

  . ل عليه احلولو دنانري يف ذمة زيد الغاصب مل جتب الزكاة لعدم كونه عيناً حاأالشرائط، فلو كان دراهم 

بل } مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليهألو {خراج الزكاة إاألحوط وجوب } وكذا{

نه ليس بغائب عنه وحنو ذلك، كما لو غصب الظامل ضيعة ألوجوب حينئذ مع صدق كونه عنده وااألقوى 

كما كان يتصرف قبالً من مجيع باح له التصرف فيها أ ولكن ،ا مال الغاصبأياها بعنوان إعطاه أزيد مث 

  وجوه التصرفات حىت البيع والشراء واهلبة 



١٢٥

  .خذه سرقةاو متكن من أ

  

ء مانعاً عن يوحنوها لكن كانت الضيعة حتت نظر الغاصب بنحو نظر املبيح ماله لغريه، إذ ليس حينئذ ش

املقابل املوجب صدقه عدم ال يصدق عنوان نه أ صدق العناوين املذكورة املوجبة صدقها وجوب الزكاة، كما

عنده وال يصدق عليه كلما مل حيل عليه احلول عند ربه، نعم يقوى يف بعض نه أ يصدق عليهفإنه الوجوب، 

الصور عدم الوجوب، كما لو غصبها الغاصب وجعل املالك فالحاً فيها، وقد سبق حكم الشك يف اخلامس 

  .من شروط الوجوب

هذا الفرض ال ينبغي عده من صور  أن ره يف املستمسك منشكال فيما ذكومبا ذكرناه يظهر اإل

اإلشكال، لعدم القدرة على العني ولو بواسطة، والتمكن من بعض التصرفات فيها كاالنتفاع وحنوه غري كاف 

  . انتهى،)١(يف الوجوب كما عرفت

راهم وال بكمال السهولة، كما لو كان خازناً للغاصب الذي غصب منه الد} خذه سرقةأو متكن من أ{

ذا إيدعه متعمداً وغري ممنوع يأخذه مىت شاء بال خصومة ويدعه هو نه أ يصدق عليهفإنه يعلم بسرقته أصالً، 

  .نعم لو صعب ذلك حبيث مل يصدق عليه العناوين املذكورة مل جيب. خذهأراد أ

خذ بدله، فال أن وأما التقاص فالظاهر عدم صدق هذه العناوين عليه، ألنه غري متمكن من أخذ ماله بل م

  . نني األخرىويكون يدعه متعمداً وحنوه من العنا

  

                                                

.٢٩ ص٩ ج:املستمسك )١(



١٢٦

  مكن ختليصه ببعضه مع فرض احنصار طريق التخليص بذلك أبداًأبل وكذا لو 

  

فعن } مع فرض احنصار طريق التخليص بذلك أبداً{أو قدر بعضه } مكن ختليصه ببعضهأبل وكذا لو {

ذا مل ميكن ختليصه ولو ببعضه، واختاره يف إ الزكاة عن املغصوب وحنوه منا تسقطإ إنه املدارك والروضة والبيان

فداء البعض أو مال إمنا حتصل بعد إخذ، وعن بعض عدم الوجوب ألن القدرة املستند لصدق القدرة على األ

آخر، فهو أوالً قادر على حتصيل القدرة ال على التخليص، وحتصيل القدرة على القدرة غري واجب لعدم 

  .  حتصيل شرائط الوجوب، من غري فرق بني شرطه وشرط شرطهوجوب

ول ن كان األإيدعه متعمداً وبني غريه، فنه أ عليهذا صدق إ يف النظر التفصيل بني ما حولكن األرج

خذ ماله أذا كرب اليتيم ومتكن من إيتام يف صندوق احلكومة موال األأيف احلال احلاضر الذي جيعل :  مثالً،وجب

نه أ عطاء احلكومة مثن الطابع القليل جداً ملالحظة العريضة يلزم على الشخص الزكاة، لصدقإم ولكن الالز

راد أخذه، وإن كان الثاين مل جتب الزكاة، أذا إنه يدعه هو أنه غري ممنوع منه يأخذه مىت شاء وأيدعه متعمداً و

  .رباعه لهأ ثالثة ذا جعلإ الّإلف دينار وال يرضى برد شيء منه أو غصب منه الظامل لكما 

يقدر  :)عليه السالم (ذ املتفاهم عرفاً من قولهإ يف غري حمله، ،يدع الربع متعمداًنه أ والقول بأنه يصدق

نعم لو كان الغاصب حاضراً .  وحنوه القدرة على ذلك املال ال على بعضه املوجب لذهاب بعضعلى أخذه

  .كاة ما يريد دفعهعطاء زإلدفع املال تدرجياً فلم يقبل كان الالزم 

  ومن هذا كله تعرف عدم وجه للتفصيل بني احنصار طريق التخلص 



١٢٧

  .مكنه فكه بسهولةأن إ وكذا يف املرهون

  

ن أوقد تقدم الكالم فيه يف الشرط اخلامس و} مكنه فكه بسهولةأن إ وكذا يف املرهون{بذلك وعدمه 

  . األرجح الوجوب مطلقاً

  



١٢٨

  : }١٠مسألة ـ {

  

ال يقدر الدائن على أخذه  أن األول: الدين الذي للشخص يف ذمة الغري على حنوين : ـ١٠مسألة ـ {

 أو غائباً أو مريضاً ال يتمكن من األداء أو حمبوساً كونه مؤجالًللكونه على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر أو 

الف فيه عدم  بل عن مجاعة دعوى عدم اخل، فعلى األول فاملشهور شهرة عظيمة. أو يقدر،أو حنو ذلك

ذا مل يكن مؤجال، إخيرج لسنة واحدة نه أ نعم عن املبسوط عن بعض أصحابنا. وجوب الزكاة على الدائن

  .ولعله غرضه االستحباب كما قيل

  :على املشهور روايات كثرية ويدل

ائب ال صدقة على الدين، وال على املال الغ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا ففي صحيحة ابن سنان عن أيب 

  .)١(عنك حىت يقع يف يديك

  .)٢(ال: ليس يف الدين زكاة؟ قال: قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وموثقة احلليب

ال حىت : الدين عليه زكاة؟ قال: )عليه السالم (براهيمإقلت أليب : ق بن عمار قالاسحإوموثقة 

  .)٣( عليه احلول يف يدهال حىت حيول: ذا قبضه أيزكيه؟ قالإف: قلت. يقبضه

سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وموثقة أيب بصري

  يزكيه : ن اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قالإف: قلت.  العني ويدع الدينييزك: فتحل عليه الزكاة؟ قال

                                                

.٦ ح من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٢٩

  .)١(حني اقتضاه

الرجل يكون له الوديعة والدين : )عليه السالم (قلت أليب احلسن الرضا: براهيم بن حممود قالإوصحيحة 

  .)٢(يذا أخذمها مث حيول عليه احلول يزكإ: ليهما مث يأخذمها مىت جتب عليه الزكاة؟ قالإفال يصل 

ليس عليه فيه : ب فيه الزكاة؟ قالجتسألته عن الرجل يكون له الدين على الناس : وموثقة مساعة قال

ن هو طال حبسه على الناس حىت مير لذلك سنون فليس عليه إذا قبضه فعليه الزكاة، وإ حىت يقبضه، فزكاة

  .)٣(ذا هو خرج زكاه لعامهإزكاة حىت خيرج، ف

 يشاء رب الدين أن الإليس على الدين زكاة :  قال)عليه السالم ( عن أخيه موسى،وعن علي بن جعفر

)٤(يزكيهأن 
.  

ذا شاء قبضه صاحبه إسألته عن الدين يكون على القوم املياسري :  أيضاً قال) السالمعليه (خيهأ عن ،وعنه

  .)٥(ال حىت يقبضه وحيول عليه احلول: هل عليه زكاة؟ قال

 ي علأبطاًء، ورمبا أرحأيل ديناً ويل دواب ون إ :)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : بل ورواية العالء قال

غري ذلك من  إىل ،)٦(سنة واحدة: )عليه السالم (نا أخذته؟ قالأذا إالزكاة الدين فمىت جتب علي فيه 

  .الروايات

                                                

.٩ ح من جتب عليه الزكاة٦باب  ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٤ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٥ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.١٢ حجتب عليه الزكاة من ٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٦(



١٣٠

كلما ال حيول عليه احلول عند ربه فال شيء  أن ويؤيده بل يدل عليه ما تقدم من املستفيضة املعتربة من

 عن رجل )ليه السالمع (سألت أبا احلسن: داء الزكاة، قالأاحلميد استحباب  نعم الظاهر من خرب عبد. عليه

 اذإ ذلك املال يف كل سنة متر به أو يزكيه ي حبقه وماله يف ثقة يزكيثالث سنني من رجل مل إىل باع بيعاً

ولكنه . )١(لثالث سنني: )عليه السالم (لكم يزكيه؟ قال: قلت له. خذهأذا إ بل يزكيه ،ال: أخذه؟ فقال

عطاء إ )عليه السالم (مامعلي بن جعفر املتقدمة حيث علق اإلحممول على االستحباب ملا مر، وخصوص رواية 

  .ة رب الدين بعد نفيه للوجوبئالزكاة على مشي

يف مورد مما ظاهره االستحباب ) رمحه اهللا(مطلقا، ال كما صنعه الفقيه اهلمداين وذا نقول باالستحباب 

 االستحباب يف املؤجل داحلميد بن سع عبدورمبا يستفاد من خرب : احلميد تبعاً للجواهر حيث قال رواية عبد

انتهى،)٢( الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السننيعلى امللي .  

احلميد يف زكاة مال التجارة ال يف زكاة النقدين غري مضر بالفتوى  احتمال كون رواية عبد أن كما

  .باالستحباب مطلقاً لذلك أيضاً

 أو يعري فال ئ يف الرجل ينس)عليه السالم(عبد اهللا يب أعن  ،يضاً حال صحيح الكناينأومن ذلك يظهر 

منا الزكاة إ ما عليه من الدين، فييزكيه وال يزك: )عليه السالم (يزال ماله ديناً كيف يصنع يف زكاته؟ قال

  سألته :  قال)عليه السالم (خيه موسىأومثله رواية علي بن جعفر عن . )٣(على صاحب املال

                                                

.٨ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣٢ سطر ١٦ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(

.١ ح من جتب عليه الزكاة٩ باب ٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣١

  ، خراج زكاتهإاء الدين بسهولة ومل يفعل مل جيب عليه ذا أمكنه استيفا

  

منا الزكاة على صاحب إ ما عليه من الدين ي ماله وال يزكييزك: عن الرجل يكون عليه الدين؟ قال

  .)١(املال

 ففي وجوب الزكاة على الدائن ،}اذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ومل يفعل{ وهو ما :وعلى الثاين

  : وعدمه قوالن

واحللي   عن القدميني والشيخ يف االستبصاريوفاقاً للمحك} خراج زكاتهإمل جيب عليه { إنه :األول

األكثر، بل يف  إىل والسيد والقاضي واحملقق والعالمة وفخر احملققني وعامة املتأخرين، بل عن بعض نسبته

  . )٢( املتأخرينإمجاع بل عليه ،املشهور شهرة عظيمةنه أ اجلواهر

 عن السيد يف مجله واملفيد يف املقنعة والشيخ يف اخلالف يجيب عليه اإلخراج، وهو احملكإنه  :الثاين

  .خبار املتقدمةواألقوى األول لأل. واملبسوط واختاره يف احلدائق وبعض آخر

  :استدل للوجوب جبملة من الروايات

اله عنه غائب ال يقدر على  يف رجل م:قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،موثقة زرارة: األوىل

ذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على إفال زكاة عليه حىت خيرج، ف: أخذه؟ قال

جنيب عن املدعى، إذ هو يف املال الغائب ال يف أ إنه :وفيه. )٣(أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنني

ا على املقام، فالالزم محلها عل االستحباب بقرينة رواية علي بن جعفر لو فرض داللتهنه أ إىل الدين، مضافاً

  ذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ إاملتقدمة عن الدين على القوم املياسري 

                                                

.٣ ح من جتب عليه الزكاة٩ باب ٧٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥٩ ص١٥ج: اجلواهر )٢(

.٧ حعليه الزكاة من جتب ٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣٢

  . ذ هي نص يف عدم الوجوبإ. ال حىت يقبضه وحيول عليه احلول: قال

يكون  أن ليس يف الدين زكاة إالّ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ، خرب عمر بن يزيد:الثانية

  .)١(ذا كان ال يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حىت يقبضهإصاحب الدين هو الذي يؤخره، ف

كل دين : قال.  عن الرجل يكون له دين)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : العزيز قال خرب عبد: الثالثة

  .)٢(كان ال يقدر على أخذه فليس عليه زكاةراد أخذه فعليه زكاته، وما أيدعه وهو إذا 

ليك إيرجع  أن الإن غاب عنك مالك فليس عليك الزكاة إو: قال إنه يما عن الفقه الرضو: الرابعة

  .)٣(خذت منه فعليك زكاتهأيكون مالك على رجل مىت أردت  أن وحيول عليه احلول وهو يف يدك، إالّ

قال يف الدين يكون للرجل على نه أ )عليه السالم (بن حممدما تقدم عن الدعائم عن جعفر : اخلامسة

كان غري ممنوع منه يأخذه مىت شاء بال خصومة وال مدافعة فهو كسائر ما يف يده من ماله يزكيه، ن إ :الرجل

وفيها مع رميها . )٤(ال خبصومة فزكاته على الذي هو يف يديهإليه إوإن كان الذي عليه يدافعه وال يصل 

سند ما تقدم من وجوب محلها على االستحباب مجعاً بينها وبني رواية علي بن جعفر املروية عن بضعف ال

   علقت الزكاة خرى املتقدمة اليتروايته األ إىل سناد للحمريي، مضافاًكتابه وكتاب قرب اإل

                                                

.٧ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ باب الزكاة سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٣(

. يف زكاة الفضة والذهب٢٥١ ص١ ج:الدعائم )٤(



١٣٣

  .على مشية رب العاملني

اجلمع الداليل  إىل  ففيه مضافاً كما ذكره مجاعة،ةوأما محل ما دل الزكاة يف هذه الصورة على التقي

 كما ال خيفى على من راجع كتبهم وكتبنا احلاكية ألقواهلم كاخلالف ،العامة خمتلفون جداً أن املقدم على ذلك

  .وغريه

ارتكاب  أن  من)رمحه اهللا(هذا، ويؤيد ما ذكرنا من عدم وجوب الزكاة ما نبه عليه الفقيه اهلمداين 

كاب التخصيص والتأويل يف تهون من ارأحلمل على االستحباب يف حد ذاته التأويل يف تلك األخبار با

العمومات النافية للزكاة على الدين وغريها من الروايات الظاهرة يف اختصاص موجبات الزكاة باألعيان 

  . انتهى،)١(ة كما ال خيفى على املتأملقاخلارجية املندرجة حتت مسميات األجناس الزكوية حقي

عليه (عبد اهللا سألت أبا : ر قائال به، قالأاخلالق تفصيل مل  عيل بن عبدامسإيف صحيح ورد  إنه مث

كثر فال أقل أو أب عنك سنة أو اغن إ تفر به، فأما أن ال إالّ: )عليه السالم ( أعلى الدين زكاة؟ قال)السالم

 أن الإوع تلك الطوائف ـ وهذه الرواية ـ وإن كانت أخص من جمم. )٢(ال يف السنة اليت خيرج فيهاإتزكه 

ن إهذه اخلصوصية مشكل جداً، و إىل ي اشارةأ والعموم يف تلك الروايات بال طالقختصيصها ا مع قوة اإل

 تلك أو عمومها حىت إطالق، فال قوة يف يبأن املنسبق منها هو الدين العادي ال الدين الفرار: كان رمبا يقال

  . كثرا عن العمل ذه الروايةىبيأ

   تقربه :مجاهلا، إذ ثبت يف بعض النسخإولكن الذي يهون اخلطب 

                                                

.١٢ سطر ١٧ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.١٣ حجتب عليه الزكاة من ٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٣٤

  والفرق بينه وبني ما ذكر من املغصوب وحنوه، من الزكاةو فراراًأ مساحمة راد املديون الوفاء ومل يستوف اختياراًأن إبل و

  .ه بعد قبضالّإال يدخل يف ملكه فإنه الدين   امللكية حاصلة يف املغصوب وحنوه خبالفأن 

  

ويف بعض النسخ . ذا يدع الدين متعمداًإبالقاف، فيكون مفاده مفاد الروايات الدالة على الوجوب يف ما 

بالفاء، فيكون من قبيل الروايات اليت ستأيت يف وجوب الزكاة يف صورة الفرار، فهي جمملة ال تصلح للتفصيل 

  .اهللا العاملذيلها يؤيد كون الوارد بالفاء، ون إ :لكن رمبا يقال. املذكور

ذ غري املطلع يفهم منها إخل، إال جتب الزكاة يف الدين حىت اذا أمكنه استيفاؤه : يقال أن حق العبارةن إ مث

  .ية كما ال خيفىطالشر

ملا تقدم من رواية علي بن }  من الزكاةو فراراًأ  مساحمةًراد املديون الوفاء ومل يستوف اختياراًأن إبل و{

يف } وبني ما ذكر{حيث قلنا بعدم وجوا فيه } والفرق بينه{د عرفت الكالم فيه جعفر، وأما الفرار فق

فاملغصوب } امللكية حاصلة يف املغصوب وحنوه أن املغصوب وحنوه{وجوب الزكاة يف } من{املسألة السابقة 

 مضافاً}  قبضه بعدالّإال يدخل يف ملكه {كلي يف ذمة املديون } نهإالدين ف  خبالف{ عني يف يد الغاصب فعالً

  .ما تقدم من الرواياتإىل 

ال جتب الزكاة حىت يقبض الدين رب املال ومير عليه السنة عنده، نه أ مث مقتضى الروايات املتقدمة

  : ويتفرع على هذا أمران

عطاء زكاته حني القبض على االستحباب إ عدم وجوب الزكاة حني القبض، فيحمل ما دل على :ولاأل

  .مجعاً

ذا مل إعطاه للحاكم الشرعي فيما أ حوله، سواء عينه املديون وعزله بل وئلو مل يقبضه مل يبتده  إن:الثاين

  قيل نه أ  ما تقدم، فما عن البيان منطالقم ال، إلأيكن قبض قبضه لكونه ممتنعاً 



١٣٥

 والقطيفي ي وامليسيذا مل يعينه املديون وميكنه منه يف وقته، ومثله ما عن الكركإعدم الزكاة يف الدين مبا 

.  غري ظاهر الوجه،ن امتناعه حينئذ ال ينبغي ملكه حىت لو تلف كان تلفه منهإ بينه وبينه، فيذا مل يعينه وخيلإمبا 

  .نعم يف كل مورد صدق القبض كفى، وللمسألة حمل آخر

  نعام؟ م عام حىت لألأو وجوا يف الدين خمتص بالنقدين أوهل استحباب الزكاة 

 يف الروايات من هذه اجلهة، بل إطالق األول، لعدم :هر اجلواهر تعباً للمبسوطصريح املصباح كظا

عدم اتصاف احليوان املتعلق بالذمة بكونه سائماً الذي هو شرط يف  إىل ظاهر الدين هو النقدين، مضافاً

 أو ذا كان ديناًإذا كان عنده جتب فيه إاملوضوع الذي جيب فيه الزكاة  أن الوجوب، وظاهر الروايات

  . و الوجوب مع فقد الشرط يشبه القول بذلك مع عدم بلوغه حد النصابأتستحب، فالقول باالستحباب 

نعام كما ال مال التجارة، فال تشمل األ وعلى هذا فالروايات إما خمتصة بالنقدين أو أعم منهما ومن

الغالت ال يشترط فيها أن   ومن املعلوم، والشتراط احلول فيها يف الوجوب،شتمل الغالت قطعاً، ملا ذكر

ذا إنه أ عدم الوجوب يف الدين، واملوضوع يف الدين والعني الواقع يف الروايات املشتملة علىن إ احلول، وحيث

  .و حنوهأصار عيناً ومر عليه السنة وجبت واحد كان الالزم القول باختصاص ذلك بالنقدين 

و حنومها، ويف صدقه على أو قرض أتالف إيكون بن  أال فرق يف الدين املتعلق بذمة املديون بني نهإمث 

شكال يف عدم الوجوب أو االستحباب بناًء إمثل الدية وحنوها تردد، ولو تعلق بذمته مثلي من غري النقدين فال 

  على عدم انسحاب 



١٣٦

  . احلكم يف مال التجارة

القيمة حني التعلق إىل   ينشأ من انقالب القيمي،شكالإوأما لو تعلق بذمته قيمي ففي انسحاب احلكم 

  .واهللا العامل. بالذمة أو حني األداء، ففي األول جيب أويستحب، ويف الثاين ال

  



١٣٧

 ي من أحد األعيان الزكوية وبقفلو اقترض نصاباً ،زكاة القرض على املقترض بعد قبضه ال املقرض: }١١مسألة ـ {

  .عنده سنة وجب عليه الزكاة

  

مع استجماعه لسائر الشرائط } ى املقترض بعد قبضه ال املقرضزكاة القرض عل:  ـ ١١مسألة ـ {

 ، بال خالف:قال يف اجلواهر}  عنده سنة وجب عليه الزكاةي من أحد األعيان الزكوية وبقفلو اقترض نصاباً{

 عليه، ولعله كذلك مجاعصحاب مشعراً باإل هو مذهب األ:كما عن اخلالف والسرائر وغريمها، بل يف التنقيح

  . انتهى،)١(جد فيها خالفاً يف ذلكأين ال إ من التتبع لكلمات األصحاب، فيستفاد

 إىل رجل دفع: )عليه السالم(عبد اهللا  مصحح زرارة قلت أليب يفف: ويشهد له النصوص املستفيضة

كانت ن إ ال بل زكاا: )عليه السالم ( على من زكاته على املقرض أو على املقترض؟ قال،رجل ماالً قرضاً

  .الرواية اليت تقدمت يف الشرط الرابع إىل مضافاً. )٢(ضوعة عنده حوالً على املقترضمو

 عن الرجل يقرض املال للرجل السنة )عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : وصحيح يعقوب بن شعيب

على : )معليه السال ( على املقرض أو على املستقرض؟ فقال، على من الزكاة،والسنتني والثالث أو ما شاء اهللا

  .)٣(املستقرض، ألن له نفعه وعليه زكاته

سألته عن رجل عليه دين ويف يده :  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،عبد اهللالرمحن بن أيب  وعن عبد

  : مال لغريه هل عليه زكاة؟ فقال

                                                

.٥٧ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

.١ ح يف من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح يف من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣٨

ذا كان قرضاً فحال عليه احلول فزكهإ)١(.  

 ي عنديلقوم أن )عليه السالم (تسأل يل أبا احلسن أن حبأ: محدأقلت هلشام بن : وعن ابن عطية قال

  .)٢(، زكيال تقضي وال تزك:  فيها زكاة؟ فقالفعليأ قروضاً ليس يطلبوا مين 

الرجل يكون عنده املال قرضاً فيحول عليه احلول : )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وعن العالء قال

  .)٣(نعم: عليه زكاة؟ قال

خذ مال امرأته فلم تقدر أسألته عن رجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   عن أيب،يص بن القاسموعن الع

  .)٤(منا هو على الذي منعهاإ: عليه أعليها زكاة؟ قال

.  عندك حىت حال عليه احلول فعليك فيه الزكاةيفإن استقرضت من رجل ماالً وبق: وعن الرضوي

  .)٥(وزكاة الدين على من استقرض: وقال

 عن رجل عليه دين ويف يده )عليهما السالم (سألت أحدمها:  قال،خربهأبان بن عثمان عمن أوأما رواية 

ذا استقرض فحال عليه احلول فزكاته عليه إ: )عليه السالم ( بدينه واملال لغريه هل عليه زكاة؟ فقالمال ويف

  ذا كان إ: )عليه السالم( فظاهرة يف مال التجارة، بقرينة قوله. )٦(ه فضليذا كان فإ

                                                

.٣ ح يف من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح يف من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح يف من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:لوسائلا )٣(

.٥ ح يف من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

. يف كتاب الزكاة٢٣ ص:فقه الرضا )٥(

.٤ ح يف من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٦(



١٣٩

  .يؤدي املقرض عنه تربعاً أن نعم يصح

  

  .نعم تؤيد ما حنن بصدده من كون زكاة القرض على املقترض. فيه فضل

ن إ : املدارك يف مسألة التربعيقال يف حمك. كما عن غري واحد} يؤدي املقرض عنه تربعاً أن نعم يصح{

  . انتهى،)١(داء الدينأألنه مبرتلة : لك أم ال، وبه قطع يف املنتهى قالذن له املقترض يف ذأجزاء سواء الوجه اإل

  .ذن املقترضإنعم عن الشهيد يف الدروس والبيان اشتراط اإلجزاء ب

 يف رجل )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وكيف كان فيدل على احلكم املذكور صحيح منصور بن حازم

 زكاته فال زكاة عليه، وإن يقرضه يؤدأكان الذي ن إ :؟ فقالاستقرض ماالً فحال عليه احلول وهو عنده

  .)٢( املقترضأدى يكان ال يؤد

ذن املقترض أو إصورة  إىل فادة املدعى، ودعوى انصرافهاإوالصحيحة كما تراها غري قاصرة عن 

 الذي تقدم الوجه االعتباري إىل اشتراطه ـ كما سيأيت من صحة االشتراط ـ قابلة للمنع، وبعدها ال حاجة

الزكاة ليست كالدين ألصالة املباشرة يف ن إ : من تنظريه بالدين حىت يقال)ه اهللامحر(يف كالم العالمة 

 أن وأرادة الشارع مباشرة املكلف بنفسه، إال مع العلم بعدم إالتكليفات املشترط فيها قصد القربة بل مطلقاً 

  .ويل فتعني غريه غريه كافالدين لشخص خاص والزكاة للكلي وحق التعيني بيد ال

ذكر العالمة هلذا الوجه كسائر الوجوه االعتبارية املذكورة يف كتبه كان يف قبال األقيسة  أن ومن القريب

  . اليت تستعملها العامة

                                                

.٣٧ سطر ٢٩١ ص:املدارك )١(

.٢ ح من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٤٠

لو شرط و .قوى عدم اعتباره وإن كان األ، واألحوط االستيذان من املقترض يف التربع عنه،جنيب أيضاًبل يصح تربع األ

  .ليه مل يصحإ يكون خطاب الزكاة متوجهاً أن ن قصدإيكون زكاته على املقرض ف أن  عقد القرضيف

  

يكون  أن الإاللهم : ومبا تقدم من كون القاعدة األولية املباشرة يظهر ما يف كالم املستمسك حيث قال

 مجاع عن األموات، واإلذلك يف مبحث القضاء إىل مقتضى القواعد األولية جواز النيابة عن احلي، كما أشرنا

 والنصوص متفقان على جواز التوكيل يف أدائها الذي هو نوع مجاععلى عدم اجلواز غري شامل للمقام، بل اإل

  .  انتهى،)١(يصح تربع األجنيب انه أ من االستنابة فيه، ومن ذلك تعرف

شكال ليله جوازاً ومنعاً، واإلد إىل شارةوسيأيت يف التاسعة والعاشرة من فروع اخلتام مسألة التربع واإل

  .ذنفيه يف غري صورة اإل

}  واألحوط االستيذان من املقترض يف التربع عنه،جنيب أيضاًبل يصح تربع األ{: ومنه يعرف وجه قوله

 النص املعترب إطالقخروجاً من خالف من أوجبه، وألن الزكاة عبادة فال بد من فعلها ولو بالتسبيب، لكن 

 للنص ألنه مسوق حلكم إطالقال نه أ وما يقال من} قوى عدم اعتبارهوإن كان األ{: قالدافع هلما، ولذا 

  . آخر، يف غري حمله كما ال خيفى

ليه إ يكون خطاب الزكاة متوجهاً أن ن قصدإيكون زكاته على املقرض ف أن لو شرط يف عقد القرضو{

  وهو أمر تكويين بيد الشارع، فيكون شرطه شرط لغري املعقول، إذ توجه اخلطاب يتبع اخلطاب فإنه } مل يصح

                                                

.٣٢ ص٩ ج:املستمسك )١(



١٤١

ذا شرط إنسان ناهقاً صري اإلين أ وذا شرط توجه اخلطاب قبالًإ ف،نسان ناهقاًيكون اإل أن من قبيل شرط

لزامي متوجهاً غري معقول ومل يكن اخلطاب اإل إنه توجه اخلطاب بعداً، وهذا الشرط غري معقول املفاد، وحيث

ال نه أ عطاء زكاته على املقرض مل يصح هذا الشرط، مبعىنإليه بعداً ومل يشترط املقترض إ وال يتوجه ليه قبالًإ

  .ال يصح لكونه خالف الشرع كشرب اخلمر وحنوهنه أ يفيد شيئاً لعدم كون متعلقه حتت القدرة، ال

ا دل  مإطالق عينألكون الشرط خمالفاً للكتاب والسنة، : وأما ما ذكره املستمسك من وجه ذلك بقوله

  . انتهى،)١(الزكاة على املالك يف ماله، والشرط املخالف للكتاب والسنة باطل اتفاقاً نصاً وفتوى أن على

 ال ما حنن فيه ،املراد بالشرط املخالف هو الشرط الذي حتت قدرة املكلف لكن مل يأذن الشارعن إ :ففيه

نسان فرساً خمالف ن يقال اشتراط كون اإلالذي هو حمال، وإن أراد املخالفة من حيث انتفاء املوضوع ـ كأ

أن  إىل التمكن عليه فكيف يكون مشروعاً أو غري مشروع ـ فهو خالف االصطالح، مضافاً للكتاب لعدم

 مقدم على تعليله يبطالنه ليس من جهة الكتاب والسنة بل من جهة االستحالة، إذ تعليل الشيء بعدم املقتض

  .خمالفاً للكتاب والسنةشرط شرط نه أ نسان فرساًط كون اإلبوجود املانع، فال يقال ملن اشتر

قرض، بل يكون حاهلا كحال قبل وكيف كان فهذا الشرط غري موجب لكون زكاة القرض على امل

  الشرط جيوز للمقرض وجيب على املقترض يف 

                                                

.٣٣ ص٩ ج:املستمسك )١(



١٤٢

   .يؤدي عنه صح أن وإن كان املقصود

  

  .عطاء املقرضإصورة عدم 

بأنه غري متحقق يف اخلارج، ألن الشرط دائماً يقع لنفع املقرض ال على هذا الشرط قد يقال ن إ مث

القرض، كما لو كان هناك  إىل ولكنه غري تام، إذ قد يكون املقرض حمتاجاً. ضرره، وهذا شرط على ضرره

  .عطائه الزكاةأال بشرط إجعل ماله عند شخص وهو ال يقبل  إىل خوف واحتاج املقرض

  : مورأويف املقام } دي عنه صحيؤ أن ن كان املقصودإو{

  ؟هل يصح هذا الشرط أم ال إنه :األول

  ؟على تقدير القول بعدم الصحة فهل الزكاة على املقرض أو على املقترض أو يسقط عنهما إنه :الثاين

 ،مبجرد هذا الشرط على تقدير القول بكونه موجباً لكون الزكاة على املقرض صح أم فسدن إ :الثالث

  ؟عطاء املقرض أم يفصل يف املسألةإ أم يشترط ب،املقترض حىت لو علم بعدم أداء املقرضهل يسقط عن 

  :فنقول

قال يف . أما صحة هذا الشرط وعدمها فاملشهور كما ذكره يف احلدائق واجلواهر عدم صحة هذا الشرط

ترض وجتب على لو اشترط املقترض الزكاة على املقرض فهل تسقط عن املقنه أ  الكالم هنا يفيبق: األول

القول بصحة هذا الشرط ن إ :وقال يف الثاين بعد عنوان مسألة الشرط ما لفظه. )١(املقرض أم ال؟ املشهور الثاين

ة الزكاة على املقرض وـ وعلى كل حال فاملشهور عدم صري: قالأن  إىل صحاب ـخالف املشهور بني األ

  .  انتهى،)٢(بذلك مع صحة القرض

  الشيخ يف قرض النهاية وزكاة وخالف يف ذلك مجاعة ك

                                                

. يف كتاب الزكاة٤٠ ص١٢ ج:احلدائق )١(

. يف كتاب الزكاة٥٨ ص١٥ ج:اجلواهر )٢(



١٤٣

 وكالقاضي وكالعالمة يف قرض املختلف، ووافق ،كثر كتبهأاملبسوط، ووافق املشهور يف زكاة النهاية و

 إىل لصحةل عنهم، ونسبه شيخنا املرتضى بعد اختياره ي وكاملسالك فيما حك،املشهور يف موضع آخر منه

  . مجاعة كثرية بل يف املستمسك نقلها عن،مجاعة من املتأخرين

  : فما يستدل املنع وجوه،وكيف كان

ملك للمقترض، فالزكاة عليه والشرط غري الزم، ألنه اشتراط نه أ  ما عن العالمة يف املختلف من:االول

  .نه باطل، كما لو شرط غري الزكاة من العباداتأللعبادة على غري من وجبت عليه و

ن إ على املقترض كصحيح يعقوب بن شعيب وحنوه، فزكاة القرض أن ما دل من النصوص على: الثاين

  . عدم الفرق بني االشتراط وعدمهيها يقتضإطالق

  .عقد القرض جائز، فالشرط يف ضمنه غري واجب الوفاء بهن إ: الثالث

  . صالة عدم صحة هذا الشرط للشك يف كونه جامعاً لشرائط الصحة من موافقة الكتاب والسنةأ: الرابع

  :ليهإأن شيئاً من هذه الوجوه غري صاحل لالستناد ولكن أنت خبري ب

صلوات اخلمس غري قابلة ل فلتطابق النص والفتوى على قابلية الزكاة للنيابة، وليست مثل ا،أما األول

للنيابة، أما النصوص فهي صحاح بن سنان واحلليب وابن أيب عمري مما سيأيت يف التاسعة من فروع اخلتام، بل 

  .ليس عليهنه أ عطاء املقرض معإعلى كفاية  وما دل

  أما الصحيحان األوالن فهما يف ما شرط يف ضمن البيع، : ال يقال



١٤٤

نا ألث فهو حيتمل موت املعطى عنه، وأما رواية جواز اإلعطاء للمقرض فلما قال العالمة من اوأما الث

رط فممنوع، وليس يف نقول مبوجبه بأن املقرض لو تربع باألداء سقط عن املقترض، أما الوجوب مع الش

بعت شيئاً وقبضت مثنه واشترطت على ن إ :قال الشيخ علي بن احلسني بن بابويه. احلديث ما يدل عليه

  . انتهى،ن ذلك يلزمه دونك، ويف لزوم هذا الشرط نظرإ زكاة سنة أو سنتني أو أكثر فياملشتر

ت كالصلوات اخلمس غري قابلة للنيابة الزكاة ليس أن املستفاد عرفاً من جمموع هذه الروايات: ألنا نقول

ذا كانت إحكام الكلية غالباً تعرف من املوارد اجلزئية، ون اختص كل واحد من النصوص خبصوصية، إذ األإو

ال االستحالة أو خمالفته للكتاب والسنة، وليس إقابلة للنيابة كان شرطها ملزماً، إذ ال مانع من لزوم الشرط 

  .قامء منهما موجوداً يف امليش

ال شك يف داللة الصحيحة ـ أي صحيحة منصور ـ على جواز  إنه :ىل هذا نظر املستند حيث قالإو

ما دل على لزوم الوفاء  خراجها عمن لزمته ولو تربعاً، وحيث جاز صح اشتراطها ولزم، لعموممباشرة الغري إل

  . انتهى،)١(بالشروط اجلائزة

 فيها من جهة أدلة العناوين الثانوية نفياً إطالقان أمر آخر، فال الصحيحة يف مقام بين إ :ما الثاين ففيهأو

 حلية شرب املاء دال على إطالقن إ :يقال أن وال إثباتاً، بل مساقها مساق مجيع األحكام األولية، فهل يصح

   وبني ،عدم الفرق بني اشتراط عدم شربه يف هذه الساعة يف ضمن عقد

                                                

.١٢ ص٢ ج:املستند )١(



١٤٥

  عدم االشتراط؟  

 الشرط من األدلة الثانوية، ودليل كوا على املقترض من األدلة األولية، وال تنايف دليل أن واحلاصل

  .شكالإ بل األدلة الثانوية مقدمة على األدلة األولية بال ،امبينه

وأما الثالث فألنه ال تناىف بني جواز عقد القرض على تقديره وبني صحة الشرط فيه ووجوب العمل به 

  .اإلشكال أشبه باألجنيب عما حنن فيه هذا ، بلما دام باقياً

  .وأما الرابع فال وجه للشك بعد وجود الدليل االجتهادي، فال جمال معه للرجوع إىل األصل

الشرط ـ كما عليه املاتن وغالب املعاصرين الذين ظفرت على فتاواهم وكيف كان فالقول بصحة هذا 

  .عنيتتبعاً ملن عرفت ـ هو امل

على تقدير القول بعدم صحة هذا الشرط فعلى من الزكاة؟ قال يف اجلواهر بعد نه أ يف: األمر الثاين

اختلفوا يف كوا حينئذ على املستقرض كما عن : حكايته عن املشهور القول بعدم صحة هذا الشرط ما لفظه

ن إ قرضالتذكرة واملنتهى والسرائر والتلخيص واإليضاح وظاهر البيان، ولعله لفساد الشرط خاصة، أو على امل

متكن من التصرف وإال سقط عنهما كما عن الدروس وحواشي القواعد واملوجز وشرحه لبطالن القرض أيضاً 

  . انتهى،)١(طلق مجاعة عدم صحة الشرط، وهو حمتمل هلما، ولعله األول هواألظهرأببطالن الشرط، و

اة على املقرض، إذ اجلعل  ال وجه للقول بكون الزكدفساد الشرط الفاسد للعقإبناًء على عدم : أقول

   على املقترض ومل حيصل سبب األويل

                                                

.٥٧ ص١٥ ج:هراجلوا )١(
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الزكاة  أن  مبعىن،شرط أداء املقرض زكاته إىل مغري له، وهذا األمر الثاين وإن كنا حنن يف غىن عنه بالنسبة

ع اليت تثبت على املقترض يف ماله ولزمه أداؤها أداها املقرض عنه، ملا عرفت من صحة الشرط، فال يبقى موضو

شرط كون جعل الزكاة الواجبة على املقرض ـ مبعىن توجه  إىل شكال، ولكن بالنسبةهلذا االختالف واإل

  . اخلطاب اليه فقط ـ مفيد، وإن كان املتعني حينئذ القول بلزومها على املقترض

قبول املقرض الذي التزم بالشرط املوجب ل ه وهومن غر إىل املقترض مغرور فريجع: وال جمال ألن يقال

  .ترض ماله، ألن املقترض إمنا غره جهله باحلكم كما ال خيفىقامل

زكاة عن املقترض مبجرد اشتراطها لال تسقط انه أ األقوى وفاقاً للذخرية واملستند وغريمها: األمر الثالث

عطائها إجباره أو التقاص منه وإن متكن من إشكال، وإن علم بالعدم فإعطائه هلا فال إن علم بإعلى املقرض، ف

ال وجبت عليه الزكاة لعمومات وجوب الزكاة على إ و،الشرط موجب للوضع ـ فهو أن ـ بناًء على

ترض، وال ينافيه الوجوب على املقرض أيضاً، كما لو وجب على شخص أداء دين شخص آخر بنذر أو قامل

، فتجب على كل  سقط عنه وإال وجب عليهال يسقط الوجوب عن املديون، فإن وىففإنه شرط أو حنومها 

 ،ا عنه مبجرد الشرط، وال دليل على سقوطهليه ابتداًءإ أما املقترض فلتوجه الوجوب ،منهما بدالً عن اآلخر

 بالشرط، فكل واحد منهما أداها سقطت عن اآلخر، لعدم تزكية املال يف عام هوأما املقرض فلوجوا علي

  .مصححة زرارة املتقدمة يف نفس هذه املسألة بذلك يف )عليه السالم (واحد مرتني، كما صرح الصادق

  ن كان ثقة كفى ملا دل على إأعطاها أم ال، فنه أ وأما لو شك يف



١٤٧

 إطالق إىل الثقة بذلك، مضافاًن املفهوم منه كفاية تعهد إمصارفها، ف إىل عطاء الزكاة بيد الثقة إليصاهلاإ

يتاء إ يظهر منه الفحص عن حال من شرط معه  مل)عليه السالم (ماماإلن إ  ابن سنان واحلليب حيثيصحيح

 علق عدم )عليه السالم (ماموإال كان مقتضى القاعدة عدم االكتفاء، ألن اإل.  فتأمل،الزكاة بأنه أعطاها أم ال

األداء، فمع  إىل وجوب الزكاة على املقترض بأداء القرض، فالالزم االطمينان باألداء ألنه الطريق العقالئي

  . الرباءة اليقينة إىل بسقوطها عنه واألصل البقاء، إذ الشغل اليقيين حيتاجعدمه ال يعلم 

 أم يلزم عليه النية مستدامة ولو حكماً؟ الظاهر الثاين، وسيأيت بعض ،مث هل يكتفي املقترض بنية املقرض

  .م املرتبط باملقام يف التاسعة والعاشرة من مسائل اخلتامالالك

 ،نعاميه احلول كالنقدين واألفى الظاهر يف ما تقدم من األحكام بني ما يعترب ال فرق علنه أ  الكالم يفيبق

 غالته كان حكمه حكم غريها، ة مبنافعه وشرط على املقرض زكااوبني غريه كالغالت، فلو اقترض بستان

هم ينة فرالقول بالعموم بق أن الإ ،نصرف من النصوص وإن كان ما يعترب فيه احلول بل خصوص النقدينوامل

أس به، والعمدة هو استفادة قابلية الزكاة للتحمل كما فهم قابليتها للنيابة يف بالعرف عدم اخلصوصية هلما ال 

  . عطاء املالك زكاته اليت هي من ماله بنفسهإاألداء، فال يشترط 

  



١٤٨

مل جتب الزكاة فيها  على شرط  غري موقت وال معلقاًن كان مطلقاًإف ذا نذر التصدق بالعني الزكويةإ: }١٢مسألة ـ {

  .ن مل خترج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيهاإو

  

مبا قبل احلول أو }  غري موقتطلقاًم{النذر } ن كانإف ذا نذر التصدق بالعني الزكويةإ: ١٢مسألة ـ {

عدم النذر، وإمنا نقول ب} ن مل خترج عن ملكه بذلكإ مل جتب الزكاة فيها و، على شرطوال معلقاً{بعده 

 كما يف ،شكالإبال خالف فيه على الظاهر وال } لعدم التمكن من التصرف فيها{وجوب الزكاة فيه 

 وكما عن مجاعة كثرية كما يف املستمسك، واستدل لذلك بكونه متعيناً للصدقة فال جيوز التصرف ،املصباح

سقاط شرط إالشرعي كاملنع العقلي يف  تشمله أدلة الزكاة، فيكون املنع يفيه مبا ينافيه، فال يكون ملكه تاماً ك

  . الوجوب

واستدل له يف املستند بعدم صدق اململوكية، وبتعارض أدلة وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر، 

  .فيتعارضان فاملرجع أصل عدم الوجوب

  : نذر التصدق بالعني على وجهني: أقول

  . نذر النتيجة بأن ينذر كون العني صدقة:ولاأل

  . يتصدق ا أن الفعل بأن ينذر نذر :الثاين

  : أما األول فالكالم فيه يقع من جهتني

  . صحة هذا النذر وعدمه:وىلاأل

  . وعدمه على تقدير القول بالصحةة وجوب الزكا:الثانية

فالظاهر صحة هذا النذر، أما يف خصوص الصدقة ـ كما عن بعض ـ دعوى : أما اجلهة األوىل

ذا نذر كون أضحية، وأما إذا نذر كون احليوان هدياً، وعن بعض ذلك إ  على اخلروج عن امللكيةمجاعاإل

ذهان املتشرعة أمطلقاً كما عن بعض التصريح به، واألقوى التفصيل بني ما علم من الشرع ولو بارتكاز 

  سبب خاص وبني غريه، فيقع الثاين  إىل احتياجه



١٤٩

تكون  أن زوجة لزيد أو نذر الرجل كذلك نتكو أن  مثال لو نذرت املرأة بنحو نذر النتيجة،دون األول

 أو ملكاً لزيد أو لفظ خاص، أما لو نذر كون عبده حراً أو ماله صدقةً إىل  الحتياجهما،زوجته طالقاً ال يقع

لو فإنه سبب خاص، كما هو كذلك يف االلتزامات العرفية،  إىل حنو ذلك وقع لعدم دليل على احتياج ذلك

 لو جاء ابين فابنيت : مل ينتظر العرف يف امللكية للدار أزيد من جميء ابنه، ولو قال،ك ليإن جاء ابين فدار: قال

زاد على هذا االلتزام العريف أزيد من بعض نه أ االزدواج، ومل يعلم من الشارع إىل  رأوا احتياجه،زوجتك

  .اخلصوصيات كذكر اسم اهللا تعاىل وحنوه

الغايات اليت ثبتت بالقواعد توقفها على  أن التحقيق: بقوله )رمحه اهللا(ىل هذا أشار شيخنا املرتضى إو

جياد تلك األسباب، ألن الوفاء بالنذر موقوف على ذلك، إذا وقعت يف حيز النذر أفاد النذر وجوب إسباا أ

  . انتهى،)١(وال يفيد حتقق الغاية من دون السبب

شكال يف إبنفسه مبجرد النذر فال ن كان قصد الناذر الوقوع إ ف،سبب خاص إىل وأما نذر ما احتاج

 كما ، وإن كان القصد حتقق تلك النتيجة يف اخلارج بسببه.بطالن النذر، كأن تنذر كوا زوجة لزيد بال عقد

شكال يف الصحة إ فكذا ال ،سباب اخلاصةاأل إىل هو الغالب يف نذر الناس هلذا النحو من األمور احملتاجة

  . جياد أسبااإمكان الوفاء بووجوب الوفاء، إل

                                                

.٩ سطر ٤٦٧ص: األنصاري، كتاب الطهارة )١(
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ظاهر أدلة الوفاء بالنذر كون  أن  من)رمحه اهللا( النتيجة مبا ذكره الفقيه اهلمداين نعم رمبا أشكل يف نذر

رادة إ ببطالن نذر النتيجة لو أريد نفسها من دون تأويل بم اختيارياً للمكلف، فال بد من احلكمتعلقه فعالً

ال االلتزام بأن إ معىن ،يكون هذا املال لزيد أو صدقة أن  هللا علي:هنا ال نعقل لقولإ: يقال أن السبب، بل ميكن

  .انتهى، )١( كما يف اليمني،أفعله كذلك أن هللا علي: يقول أن جيعله كذلك، فال فرق بينه وبني

مر ال بذلك األإوجوب الوفاء مل يتعلق  أن أدلة الوفاء بالنذر أعم من ذلك، ملا تقدم منن إ :ولكن فيه

بأين ملتزم بأن هذا : ذي يستعمله العقالء يف التزامام ولو مع قطع النظر عن الشرع، فهم قد يقولونالعريف ال

 والشارع إمنا أمر بالوفاء ذين االلتزامني العرفيني كأمره .لتزم بأن أجعله لزيدأبأين :  وقد يقولون،املال لزيد

  .بالوفاء بالعقود

اعتباره  إىل  مضافاً،نقص من اخلصوصيات حىت يكون معترباً شرعاًنعم يلزم مراعاة ما زاد الشارع فيه أو 

خرى عن يوفون بااللتزام الذي أوجبوا على أنفسهم مما ليس أ عبارة )٢(﴾يوفُونَ ِبالنذِْر ﴿:عرفاً، فقوله تعاىل

  .بواجب طبعاً

املعىن التزام بكونه له خل منحصراً يف االلتزام بأن جيعله كذلك، بل إ )هللا علي(ليس معىن  أن وذا تبني

  : مورأثالثة  إىل  يف نذر النتيجة وبأن يصريه له يف نذر الفعل، فمعىن هذه اجلملة لدى التحليل يرجعفعالً

  يصريه له يف نذر  أن هذا املال لزيد يف نذر النتيجة، أون إ: األول

                                                

.٢٩ سطر ١٠ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٧ آية :سورة اإلنسان )٢(
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  .الفعل

لك لكون املال الذي هو ملكه ومضاف ذ إىل ين ملتزم به، وإمنا احتاجإ أي ،هذا املطلب علين إ: الثاين

ريه له الذي هو باختياره ال يتص أن ال بالتزامه يف نذر النتيجة، كماإغريه  إىل ليه ال ينقطع عنه وال يضافإ

يكون الزماً عليه إال بالتزامه بنفسه بذلك يف نذر الفعل، فمعىن األمرين عند التركيب التزامه بكون املال لزيد 

  . بأن يصريه له بعداً أو التزامهفعالً

نك لو قلت إيكون راجحاً كما هو كذلك يف العرف، ف أن هذا االلتزام هللا، ولذا اشترطن إ: الثالث

يكون مما يكون موجباً ملرضاته، وإال فلو  أن  يلزم، هذا الدينار لعمرو: أو،عطي ديناراً لعمروأ ألجلك :لزيد

له به أصال كان عند يكون موجباً لسخطه أو ال ربط  مما ي،احبس يف دار: و لكأ ،كرم عدوكأ :قال لك

  نك جئت به له؟أهذا الشيء بزيد حىت ما ربط : العرف لغواً مستهجناً، فيقال للقائل

ذا قال إوكيف كان فنذر النتيجة كشرطها من أوضح األمور العرفية املستعملة لديهم كثرياً جداً، ف

 :تيان سبب ملكيته للسبحة، ومثله لو قالجمرد اإل أن أوا ر،يكون يل سبحتك أن  آتيك بشرط:أحدهم لآلخر

االلتزام بوضع  إىل  بل يشريون)علي(ذلك لزيد فعالً، وقد ال يأتون بلفظ  أن  رأوا،مايل لزيد أن ألجلك علي

  .اليد على الصدر وحنوه

  : ما يف مجلة من األخبار الظاهرة يف ذلك،ورمبا يؤيد ما ذكرنا من صحة نذر النتيجة

 يف :)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،ابناحيب عمري عن غري واحد من أصأ الشيخ بسنده عن ابن فعن

جعلها هللا ن إ :)عليه السالم ( قال، هي عليك صدقة:الرجل تكون له اجلارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول

  وذكر 
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 )عليه السالم (مامن اإلإف. )١(ا ما شاءع ناهللا فهي جاريته يص يقرا، وإن مل يكن ذكر أن اهللا فليس له

  .يقرا مبجرد هذا النذر أن حكم بأا ليست جاريته املفهوم من الذيل وليس له

 :قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،ق بن عماراسحإبسنده عن ) رمحه اهللا(وعن الكليين 

أحج فغالمي  أن تزوجت قبلن إ :لامث حج، فقحيج فقيل له تزوج  أن  فأرادسالمرجل كان عليه حجة اإل

نذر يف إنه  :فقال. مل يرد بعتقه وجه اهللا:  قلت،اعتق غالمه: )عليه السالم (قال. حيج أن حر، فتزوج قبل

وإن كان تطوعاً : قال. ن احلج تطوعإف: قلت. طاعة اهللا، واحلج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج

  . )٢(تق غالمهفهي طاعة هللا قد أع

 أن التزويج صار سبباً لعتق الغالم، وإال لزم أن »قد اعتق غالمه «:)عليه السالم (ن الظاهر من قولهإف

 : أو حنو ذلك، وليس ذلك إال ألن النذر نذر النتيجة كما هو الظاهر من قول الناذر)يعتق غالمه(يقول 

 مستأنفة بقرينة صدر الرواية، وسيأيت توضيحه يف خل، كأنه مجلةإ )قلت فان احلج(قوله ن إ  مث،فغالمي حر

  .شاء اهللا تعاىلإن كتاب احلج 

سألته عن الصدقة جتعل هللا :  قال)عليه السالم ( عن أخيه موسى،ورمبا يؤيد ذلك ما رواه علي بن جعفر

  ن إف. )٣(فيهايرجع  أن ذا جعلها هللا فهي للمساكني وابن السبيل فليس لهإ: يرجع فيها؟ قال أن وتة هل لهتمب

                                                

.٩ ح من كتاب النذر والعهد١٧ باب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل )١(

.٧ ح باب النذور٤٥٥ ص٧ ج:الكايف )٢(

.٢٩١ ص١٠ ج: يف البحاركتاب االحتجاج )٣(
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  .نذرت كوا صدقة:  أو قال، هذه صدقة هللا: يشمل ما إذا قال،خلإ ذا جعلتها هللاإ )عليه السالم (قوله

إين نذرت لك ما يف بطين  ):ا السالمعليه (بل رمبا يستشعر من قوله تعاىل حكاية عن قول والدة مرمي

 ومن املعلوم )حررهاأ أن إين نذرت(ومل تقل » ه حمرراًإين نذرت«ا  اآلية، كونه نذر النتيجة لقوهل)١(حمررا

  . حيث يفهم العرف من األول نذر النتيجة، ومن الثاين نذر الفعل،الفرق بني العبارتني

املنذور ملكاً  أن شكال يف موارد من كالم املستمسك اليت منها كون معىن النذرومن هذا كله يظهر اإل

  .أحداً من العرف ال يفهم من النذر ذلك أن تعاىل مع النذر، ويدل على ذلكهللا تعاىل، إذ ال ربط بامللك هللا 

ن االعتبار حيث كان إومنها قياس األمور االعتبارية باألعيان اخلارجية، ومن املعلوم الفرق بينهما، ف

 كما صور خبالف األمور اخلارجيةتكل شيء مإىل  يعل من بيده االعتبار، فيسرجبال إخفيف املؤنة ال يتوقف 

  . ال خيفى

 فالظاهر عدم الوجوب، ألن هذا ،عين وجوب الزكاة يف نذر النتيجة وعدم الوجوبأ :وأما اجلهة الثانية

مر ن األإمينع من التصرف يف امللك مقدمة للوفاء، فنه أ النذر جعل املنذور معرضاً للخروج عن امللك، مبعىن

 اهللا علق به النذر، فلو نذر كون هذا املال لزيد إذا عاىفبقاء الشيء الذي تإبالوفاء بالنذر لدى العرف أمر ب

   اهللا ولدك كيف تفي بالنذر؟ إذا عاىف:  فأراد بيع املال قبل املعافاة قالوا له،ولده

                                                

.٣٥ آية: سورة آل عمران )١(
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نذر النتيجة يوجب حجر املالك عن صالحية التصرف اليت كانت له قبل النذر، فال ن إ :وإن شئت قلت

  .قييدها مبا دل على كون املال ممكن التصرف فيهيشمل املنذور أدلة الزكاة بعد ت

 أن  وبعد حصول املتعلق ال ملك له، لفرض،املالك قبل حصول متعلق النذر ال واجب عليهن إ :ال يقال

  .املنذور ألجله، فال جمال لكون النذر موجباً للحجر إىل حصول النذر موجب النتقال امللك

 من لوازم الوفاء بالنذر اإلبقاء على العني اليت هي متعلقة للنذر نإالكالم قبل حصول النذر، ف: ألنه يقال

حىت إذا حصل النذر أمكن الوفاء، إذ ليس حال الناذر وال حال املنذور قبل النذر وبعده سواء، وإمنا مها قد 

 رأى العرف ، إذا جاء زيد فاذبح له هذه الشاة:لو قال له املوىل إنه أال ترى. صارا بعد النذر مربوطني بالتزام

طاع أالفة للموىل الذي يفهم من كالمه وجوب التحفظ عليها حىت إذا جاء زيد خمذبح الشاة قبل جميء زيد 

  . وكيف كان فاألمر واضح بأدىن تأمل،املوىل يف ذحبه

  : هذا متام الكالم يف نذر النتيجة، أما نذر الفعل ففيه ثالثة احتماالت بل أقوال

  . ضاً كنذر النتيجةموجب للحجر أي إنه :األول

  .  مطلقاً بل تتعلق الزكاة به كحالة ما قبل النذررال يوجب احلج إنه :الثاين

قد نه أ  التفصيل بني نذر العني ونذر القيمة والنذر املطلق الذي هو أعم من العني والقيمة، مبعىن:الثالث

 صورة ال تتعلق الزكاة ا، وقد ينذرل اه هذ ويف،جاء ولده يهب هذه الشياه بعينها للعامل الفالينن إ ينذر الناذر

  هذا التفصيل،  إىل يهب عينها أو قيمتها سواء فصل يف حال النذر أو أمجل إمجاالً مرجعهنه أ
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  . وإن كان الثاين تعلقت الزكاة، مل تتعلق الزكاة، أي نذر هبة العنيول،ن كان األإف

  : مورأاستدل القائل باحلجر مطلقاً بثالثة 

  . عدم صدق اململوكية عرفاً على منذور التصدق مثال :ولاأل

صبح متعلقا حلق اهللا سبحانه ومتعلقاً أعدم متامية امللك اليت هي شرط يف تعلق الزكاة، ألن امللك : الثاين

  . حلق الفقري مثال

  .أصل الرباءة إىل  فيتساقطان ويرجع حينئذ،دلة الزكاةأدلة الوفاء بالنذر وأتعارض : الثالث

أما يف صورة تعلق النذر بالعني برواية علي بن جعفر املتقدمة، وأما يف صورة نذر : دل املفصلواست

 مجاعة إذ دخل عليه )عليه السالم(عبد اهللا كنا عند أيب : القيمة أو األعم بصحيح حممد بن حيىي اخلثعمي قال

عطيت اهللا أين كنت إلت فداك جع:  فسلم عليه مث جلس وبكى مث قال)عليه السالم (رجل من موايل أيب جعفر

ن اهللا عز وجل عافاين منه إأملك، و تصدق جبميع ماأ أن خافه على نفسيأعافاين اهللا من شيء كنت ن إ عهداً

قبة يف خراب األنصار وقد محلت كل ما أملك، فأنا بائع داري ومجيع ما  إىل وقد حولت عيايل من مرتيل

انطلق وقوم مرتلك ومجيع متاعك وما متلك بقيمة عادلة : )ه السالمعلي(عبد اهللا فقال أبو . تصدق بهأأملك و

أوثق الناس يف نفسك فادفع  إىل صحيفة بيضاء فاكتب فيها مجلة ما قومته، مث انطلق إىل فاعرف ذلك، مث اعمد

يبيع مرتلك ومجيع ما متلك فيتصدق به عنك، مث  أن حدث بك حدث املوتن إ إليه الصحيفة وأوصه ومره

كل شيء  إىل مرتلك وقم يف مالك على ما كنت فيه أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، مث انظر إىل ارجع

  تتصدق به مما يستقبل عليك من صدقة أو 
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الرجل الذي  إىل ة فانطلقنصلة قرابة أو يف وجوه الرب فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان رأس الس

خرجت من صلة قرابة أو بر يف تلك أمجلة ما تصدقت وخيرج الصحيفة مث اكتب فيها  أن وصيت إليه فمرهأ

 شاء اهللا نإالسنة، مث افعل مثل ذلك يف كل سنة حىت تفي اهللا جبميع ما نذرت فيه ويبقى لك مرتلك ومالك 

  .)١( فرجت عين يابن رسول اهللا جعلين اهللا فداك:فقال الرجل: قال

قاً بالعني مل يكن التصرف فيها حمظوراً، فال مل يكن متعلن إ نذر الفعل أن ن هذا احلديث يدل علىإف

ظاهر النذر تعلقه  أن  من جهة،شكل على هذا احلديث بأنه خمالف للقواعدألكن رمبا . وجه لعدم تعلق الزكاة

ن الالزم الوفاء فوراً حسب املتعارف عرفاً إن النذر التصدق ال األعم من الصلة وما أشبه ثانياً، وإبالعني أوالً، و

  .يل خالف القاعدة ثالثاًفالتأج

عطاء دينار لزيد ألن إال مثل إذ التصدق مبا ميلك ليس إشكاالت، ولكن ال خيفى وضوح اجلواب عن اإل

يصرفه يف املصرف الفالين ال يفهم منه خصوصية العني، ولذا لو بدله بدينار آخر وصرفه يف املصرف املأمور به 

  . فتأمل،ال بتقييد خاصإالعني خصوصية زائدة ال يصار إليها خالف املعطى، بل خصوصية  إنه مل ير العرف

 من أقسام الصدقة كما ال خيفى، والفورية ال يصار إليها إال بدليل خاص، فإذا فقد ،والصلة وما أشبه

  .الدليل اخلاص كان األصل العدم

الفة للقاعدة شكاالت اليت أوردت على الرواية حىت جتعل خمولذا أجاب يف اجلواهر وغريه عن هذه اإل

  .جبنا فراجعأ كما اعترف غري واحد مبا يشبه ما ،صحاب بالقبولمعموالً ا لنص خاص تلقته األ

                                                

 . كتاب النذر والعهد١٤ باب ١٩٧ ص١٦ ج:الوسائل )١(
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والقول بأن اجلوابات لو كان صحيحة مل مل يعرفها الناذر يف غري حمله، إذ الغالب غفلة العوام عن وجوه 

مأخوذ نه أ  شخص بيع ماله وتوزيعه مث زعملو نذرنه أ هوا رأوا املخرج صحيحاً، ولذا ترىاملخرج فإذا نب

 مل ير )عليه السالم (مام يكفي يف ذلك كذا وكذا مثل ما أجاب اإل:بالبيع فوراً والتوزيع عاجالً، فقال له الفقيه

 املنذور، وكثرياً يغفل العامل عن الطريق األسهل ىطريق سهل منطبق عل إىل رشدهأنه أ حد إالأالسائل بل كل 

ج ابنته من عبده مث غاب العبد مدة مديدة مل يعلم أحد التجار كان زو أن يحكنه أ ل، كمافيكف باجلاه

خربه وبقيت البنت معطلة، وكلما أراد التاجر املخرج وسأل العلماء مل جيدوا له خمرجاً بل أجابوا بأا مبتالت 

يران، فسأله التاجر عن إ  إىل، ويف بعض تلك األحيان كان فقيه عصره صاحب كشف الغطاء مسافراًربفلتص

تلك النواحي مل جيدوا هلا خمرجاً، فاشترط علماء  أن صة وذكر لهيعالج املسألة وطريق ختلص البنت من العو

مره بأن يهب عبده أاء بذلك فاملخرج، وبعد الو إىل يؤدي حقوق أمواله حىت يرشده أن عليه كاشف الغطاء

  .ياها وتتخلص من قيد حبالتهإ نكاحه ا تكون حينئذ مالكة له فيبطلإلبنته حيث 

صول وللقواعد بال ختصيص هلا أو كوا حكماً حرجياً أصالً، وبه وعلى كل حال فالرواية موافقة لأل

ما ذكره شيخنا األعظم من كون الرواية ليست على طبق القواعد األولية مع اجلواب عن استدالل  أن ظهر

الفقراء على  إىل رادة الوفاء بالنذر بالدفعإرادة بيعها إمنا هو ألجل إ وفألن اخلروج عما ملكه: املفصل مبا لفظه

مره بتقوميها أاملراد من التصدق وهو اململك للفقري، ال خلروجها عن ملكه مبجرد النذر، و وجه القربة الذي هو

  على نفسه 
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لفقراء، وإال فهو خمالف  الذي هو ويل ا)عليه السالم (مامال يدل على اخلروج أيضاً، لكونه من جانب اإل

 ، ملصلحة الفقراءللقاعدة املقتضية لوجوب التصدق بالعني وعدم جواز التقومي والتصدق بالقيمة تدرجياً املنايف

  .انتهى

 عرفت ما ذكرنا يف معىن الرواية، فهي صرحية يف بقاء ملك الناذر على ما نذر الصدقة بقيمته، وإال مل اإذ

  . والتزام قيمته على نفسه يعطيها تدرجياًيكن وجه للحكم بالتصرف فيه

 فهي ظاهرة يف نذر النتيجة، إذ مساها صدقة باجلعل، وإال فلو )عليه السالم (وأما رواية علي بن جعفر

 ويؤيد كون املراد ا الصدقة ال ،يقول عن الشيء جيعل هللا التصدق به مثوبة أن كان نذر الفعل لكان ينبغي

 أن لوقف هللا يصرف يف مجيع وجوه الرب ال خصوص املوردين املذكورين يف الرواية ـاأن  إىل الوقف ـ مضافاً

ما مصرف هلا وهي ختتص ما، ومع ذلك أاملوردين ال  إىل الظاهر من الرواية كون الصدقة باجلعل تنتقل

 ولو بقرينة فألن الظاهر من الصدقة املثوبة ـ:  كوا يف الوقف، قال)رمحه اهللا(استظهر شيخنا املرتضى 

هي : )عليه السالم ( عن ملكه بالوقف أو بغريه، وال ينافيه قولههخرجأالسؤال عن الرجوع فيها ـ ما 

املوقوف، ألن املراد بيان االختصاص يف مقابلة عدم دخل  إىل الوقف ال ينقل عنه أن  بناًء علىللمساكني

  . انتهى،)١(املالك فيها

  : )تنبيه(

  : مرانأحيحة يستفاد من الرواية الص

  مامالشارع مبعىن واحد، لتعبري السائل بالعهد واإل كون النذر والعهد يف لسان: األول

                                                

.٣٢ سطر ٤٦٧ ص:األنصاري، كتاب الطهارة )١(



١٥٩

  . بالنذر)عليه السالم(

 مل يكن وجه الصدقة جيوز صرفها يف املوارد املعروفة للصدقة وصلة القرابة ووجوه الرب، وإالّن إ: الثاين

اً على خالف القاعدة، وهو خالف الظاهر خصوصاً بقرينة  كونه حكملتخريج هذه األمور عن املنذور إالّ

  .حىت تفي هللا جبميع ما نذرت فيه :)عليه السالم (قوله

ما كنا بصدده من بيان الوجوه الثالثة اليت ذكرت لعدم وجوب الزكاة  إىل رجعنإذا عرفت ما ذكرنا فل

  :معلق، فنقوليف منذور التصدق الذي كان بنحو نذر الفعل مطلقاً غري موقت وال 

خالف ريد به عدم كونه مملوكاً فهو أن إأما الوجه االول ـ وهو عدم صدق اململوكية عرفاً ـ ف

فهو من قبيل لتزام على النفس بفعل متعلقه، اال إن النذر ليس إق ملكاً، فالتحقيق من كون منذور التصد

يناً مل خيرج عرفاً وال حقيقة عن ملكه، بل كأنه عطاء زيد ديناراً معإذا التزم بإنسان ن اإلإتزامات العرفية فلاال

 لعدم دليل ،وعد ملزم به، والشارع إمنا قرر هذا االلتزام مع الشرائط اخلاصة، فال وجه للخروج عن امللك

  . شرعاً عليه، بل رواية الكايف املتقدمة صرحية يف عدمه كما عرفت

دم متامية امللك، مبعىن عدم التمكن من التصرف الوجه الثاين الذي هو ع إىل متاميته رجع ريد عدمأن إو

 أن ن النذر إماإالذي هو شرط يف وجوب الزكاة، ألنه ال يتمكن من التصرف يف املنذور بتصرف ينايف النذر، ف

النذر، وكلها مستتبعة حلفظ  وإما تكليفاً بالعمل على طبق ، وإما حقاً للفقراء،حيدث يف امللك حقاً هللا تعاىل

  . التصرف فيه مبا ينايف العمل مبقتضى احلقني أو التكليفاملال وعدم

عين التمكن من التصرف ـ قد عرفت كون النسبة أاألدلة الدالة على هذا الشرط ـ  أن ولكن ال خيفى

  بينها وبينه العموم من وجه، فالتمكن 
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ظر يف األدلة على املرجع يف تنقيح موضوع التكليف، فالالزم الن من التصرف ليس مناطاً حىت يكون هو

  . ن املستفاد منها يكون حبيث خيرج منذور التصدق عن عموم وجوب الزكاة على اململوك أم الأهذا الشرط و

ن العناوين إنا بعد النظر فيها والتأمل يف األمثلة الواردة هلذا الكلي ال جند كون املنذور من ذلك، فإو

حنن فيه، واملوارد اخلاصة من قبيل الدين والوديعة واملال املدفون العامة من قبيل املال الغائب وحنوه ال يشمل ما 

، )كلما مل حيل عليه احلول عند ربه فال زكاة عليهأن ( وحنوها كلها مصاديق للمال الغائب الذي يصدق عليها

تعلق تالفه لإوما حنن فيه ليس من ذلك، إذ هو مال حاضر حتت تصرفه ينتفع مبنافعه كيف شاء، وإمنا مينع من 

تالف املال أو شرط عليه يف إحق الفقري أو حق اهللا أو التكليف به، وذلك مبجرده من قبيل ما لو نذر عدم 

  .ضمن العقد على نفس ذلك املال أو عقد آخر أو اه والده أو حنو ذلك

أيت رأ :)عليه السالم (ن قولهإبل التعليل الوارد يف مصححة زرارة املتقدمة يف باب القرض يشمله، ف

ينكح  أن فله الفضل وعليه النقصان، وله: قال. للمقترض: ؟ قلت منيوضيعة ذلك املال ورحبه ملن هو وعل

 وكذا العلة الواردة يف صحيحة يعقوب بن ،)١( بلى يزكيه،يزكيه أن  لهيويبلس منه ويأكل منه وال ينبغ

ن له أل: )عليه السالم ( قال،ترضقى امل بكون زكاة القرض عل)عليه السالم (مامحكم اإل أن بعدفإنه شعيب، 

  .نفعه وعليه زكاته

 املوضع واملال ييكون الزكاة يف الوديعة واملنس أن  لزم،لو كان املناط هو هذه العلة فقط: ال يقال

  .الغائب وحنوها ألن للمالك نفعه وعليه نقصانه

  : مرانأاملناط : ألنا نقول

  نه ليس أ صدق كونه عند ربه و:األول

                                                

.١ ح من جتب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٦١

  .غائب منه وحنومهاب

  . صانهقله نفعه وعليه ن أن :والثاين

ول ـ يف مورد القرض مسلماً لكون املال عند املقترض الذي هو ربه وملا كان أحد األمرين ـ وهو األ

ن إ ف،ن له الوضيعة وعليه النقصانأ كون عند ربه و: على األمر الثاين، وما حنن فيه اجتمع فيه األمرانمامنبه اإل

يزكيها، وقد تقدم شبه هذا الكالم يف  أن التصدق ا، فالالزمو املنذورة هينكح ويلبس ويأكل من الشيا أن له

  .املرهون فراجع

صل الرباءة، أ إىل  فيتساقطان ويرجع،تعارض أدلة الوفاء بالنذر وأدلة الزكاة  وهو،وأما الوجه الثالث

املستدل ال يقول به، وثانياً مبا إذا  أن  مع،الرباءة إىل اً فريجعيضأدلة الوفاء أ بأن ،كونه منقوضاً أوالً إىل فمضافاً

يلتزم القائل بسقوط الزكاة عنها  أن ظنأال فإنه مخس سنني مثالً،  إىل عيان الشياةأبقاء على شرط البائع اإل

 عليه الوفاءلتعارض أدلة الوفاء بالشرط وأدلة الزكاة، أو يقول بأا مطلق العنان بتعارض األدلة، فال يلزم 

خراج الزكاة من إعياا وأبقاء على مكان اجلمع بني األدلة بوجوب اإلإاحلل ن إ .عطاء الزكاةإبالشرط وال 

يتائها من إخراج الزكاة عن األعيان ومتكن من إلو منعه اجلائر عن نه أ أال ترى. اخلارج، إذ للمالك ذلك

يين والتخيريي الذي ال يتساقطان باالجتماع بل يرجع اخلارج وجب، وما حنن فيه من قبيل تعارض الواجب الع

 بأن كان له مقدار ،لو تعارض دليل اخلمس مع دليل كفارة شهر رمضاننه أ ، كمالالبد إىل يف التخيريي

  . طعامعطاء اخلمس والصيام بدل اإلإيلزم عليه فإنه  ،طعام ستني مسكيناً وتعلق بذمته هذا املقدار من اخلمسإ

   الفرق بني منذور التصدق بنحو نذر النتيجة :ع ما تقدمفتحصل من مجي



١٦٢

  سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه

  

ومثله . ا جتب فيها الزكاةإفال جتب فيها الزكاة ألا ليست له، وبني منذور التصدق بنحو نذر الفعل ف

  . عن امللك ألن القسم ال خيرجه،جيب يف احمللوف التصدق به الزكاةفإنه احللف على التصدق، 

 وعن ،}سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه{قسام النذر أال يفرق فيما تقدم من األحكام بني  إنه مث

صرف بني تال خالف فيه نظفر به وال تردد، وذلك لعدم الفرق يف مانعية عدم القدرة على النه أ شرح الروضة

  .متام النصاب وبعضه

فهل يشترط : مكن من التصرف ما بظاهره ينايف ذلك، قالولكن يظهر من املستند يف مسألة الت: أقول

التمكن من التصرف يف النصاب، أو يشترط التمكن من التصرف والنصاب مطلقاً سواء متكن من التصرف يف 

 ـ وهل جيب قدر احلصة من زكاة ما يتمكن من أخذه الستجماعه الشرائط :قالأن  إىل جمموعه أم ال؟ ـ

، أو ال جتب لعدم استجماعه الشرائط اليت منها القدرة على أخذ النصابكية وملمن القدرة على األخذ 

خبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما ال يقدر، أ؟ الظاهر األول، إذ مل يثبت من النصاب

  . انتهى،)١(نصاب سوى اشتراط متلكهلوأما عدم وجوبه يف غريه فال، ومل يثبت من أدلة ا

عطاء زكاة دينار، إلو كان له عشرون ديناراً ومتكن من التصرف يف دينار وجب عليه وعلى هذا ف

  .عطاء زكاا فقطإربعون شاة ومتكن من التصرف يف شاة وجب عليه أوكذلك لو كان له 

                                                

.١ يف كتاب الزكاة سطر ٩ ص٢ ج:املستند )١(



١٦٣

  الوفاء بالنذر  مثخراجها أوالًإنعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب 

  

كن كأدلة امللك والسوم واحلول وغريها كلها ظاهرة يف كون الشرط ولكن ال خيفى ما فيه، إذ أدلة التم

لو مل ميلك إال واحدة أو مل مير احلول إال على واحدة منها أو أكثر مما نه أ مجيع النصاب، فكما إىل بالنسبة

  .التمكن من التصرف إىل  كذلك بالنسبة،قل من النصاب مل جتب الزكاة أصالًأكون ي

 فيها بإعطاء زكاة نصف مامأيب بصري املتقدمة يف أول املسألة العاشرة اليت حكم اإلموثقة  أن وال يتوهم

بقاء زكاة النصف اآلخر الذي هو دين، دالة على فتوى املستند، إذ ليست املوثقة بصدد إ و،ماله الذي هو عني

 الشرائط، فكما كوا عن سائرسبيان هذه اجلهة، فلعل النصف املوجود كان بقدر النصاب، ويدل على ذلك 

ال ميكن التمسك ا لعدم اشتراط النصاب وحنوه ال ميكن التمسك ا لعدم اشتراط التمكن من التصرف يف 

  .اجلميع

  .التكلم فيها إىل حتتاج أن وضح منأوكيف كان فاملسألة 

  مثوالًخراجها أإنعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب {هذا كله فيما كان النذر قبل تعلق الزكاة 

 ،خرج زكاا من غريها بالقيمةأ وإال ،خراج الزكاة منهاإمل يتعلق النذر جبميعها أو مبا ينايف ن إ }الوفاء بالنذر

  .)طاب رمسه(كذا يف تعليقة السيد الوالد 

ال يكون كذلك كخمس من  أن ماإيكون مما جيب الزكاة فيه ابتداًء كالشاة، و أن متعلق النذر إما: أقول

مجيع اخلمس مثالً من باب النذر الثاين ال إشكال يف وجوب العمل بكل من النذر والزكاة، فيعطي فعلى بل، اإل

يتعلق النذر بقدر ال يبقى  أن  لعدم التنايف بينهما أصالً، وعلى األول فإما ويعطي شاة من اخلارج زكاةً،صدقة

  مقدار الزكاة منه بعده كأن يتعلق باجلميع، 



١٦٤

ون فقط أم ال، بعرألق بتسعة وثالثني ونصف فيما كان له ععه قدر الزكاة، كما لو تأو بقدر ال يبقى م

أن يكون النذر  شكال أيضاً يف لزوم اجلمع بني النذر والزكاة لعدم التنايف، وعلى األول فإماإفعلى الثاين ال 

  .منافياً للزكاة ـ كما لو كان النذر حبيث ال ينطبق مع الزكاة ـ أم ال

  .شكال أيضاً يف وجوب األمرين لعدم التنايف بينهماإ ال فعلى الثاين

مقدار الزكاة لكونه متعلق حق الغري املوجب لعدم  إىل وعلى األول فرمبا يقال ببطالن النذر بالنسبة

  . لعدم السلطنة على التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزكاة،رجحان املنذور، بل لعدم القدرة عليه

 على كونه بنحو تعدد املطلوب، املقدار الزائد عن الزكاة فمبين إىل طالنه بالنسبةوأما صحة النذر وب

فراد الشاة مثالً فيجب، أو وحدته بأن يكون من قبيل اموعي الذي يفقد بفقد أمبعىن احنالل النذر بقدر 

  . فيبطل،بعضه

ن إميع وفاًء بالنذر، ف والتصدق باجل،ويف املصباح حيتمل قوياً وجوب ضمان الزكاة من غري النصاب

يتصدق باجلميع فقد التزم بأداء الزكاة من غري مقدمة  أن يتعهد بالزكاة من غري جنسه، فإذا نذر أن للمالك

  . انتهى،)١(للوفاء بنذره

ال كان الواجب إخراج زكاا من غريها بالقيمة مبا إذا كان قادراً على ذلك، وإوبعض املعاصرين قيد 

  . الزكاة منهاالوفاء به فيما عدا

خراج الزكاة من اخلارج بطل النذر بالنسبة يف غري ما كان بنحو اموعي إمل يقدر على ن إنه أ واألظهر

  ن املالك ال والية له يف تأخري الزكاة عن الوقت إ أما البطالن يف صورة عدم القدرة ف،ن قدر وجب اجلمعإو

                                                

.٣٤ سطر ١٠ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



١٦٥

 وكذا إذا مل يف به وقلنا ،ب الزكاة إذا مل يبق بعد ذلك مقدار النصاب مبا قبل احلول ووىف بالنذر ال جتن كان موقتاًإو

  بوجوب القضاء

  

 من العني أو من اخلارج يف الوقت املضروب، فإذا مل يتمكن ييعط أن منا الوالية يفإب له شرعاً، وواملضر

  . ان غريهمن اإلخراج يف الوقت مل يكن متعلق النذر راجحاً، ومع عدم رجحانه يبطل بالنسبة لرجح

 ألن يف تلك الصورة مل يتعلق النذر إال باموع الذي هو متعذر ،منا قيدناه بغري صورة النذر اموعيإو

شرعاً، ولكن الغالب كون النذر على حتو تعدد املطلوب، وأما الصحة يف صورة القدرة فلما تقدم عن 

  .املصباح

كل لزوم الصدقة املذكورة، الحتمال جواز رجوع شأمث لو مل يؤد الزكاة من اخلارج حني القدرة عليه 

 اآلتية ما يدل عشاء اهللا يف بعض الفروإن عني الشياه املذكورة وأخذ مقدار الزكاة منها، وسيأيت  إىل الساعي

  .عليه

  .واء كان قبل تعلق الزكاة أم بعده س، بأن مل يكن فيه توقيت وال تعليق،هذا متام الكالم يف النذر املطلق

شكال عن  اإل)رمحه اهللا(فقد نفى شيخنا املرتضى }  مبا قبل احلولموقتاً{النذر } ن كانإ{ا أم} و{

 بالنذر يف وقته أم مل يف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم ال، لرجوع سقوط الزكاة، سواء وىف

يف أثناء } وىف بالنذر{نه لو ألكن املصنف كغريه فصل يف ذلك و} و{املطلق  إىل املوقت بعد فوات وقته

 أعطىلعدم وجود النصاب، فحاله كحال ما لو } ال جتب الزكاة إذا مل يبق بعد ذلك مقدار النصاب{احلول 

ألنه حيث تعلق النذر به ووجب قضاؤه كان } وكذا إذا مل يف به وقلنا بوجوب القضاء{شاة للفقري بغري نذر 

  ن باب عدم التمكن من التصرف غري متمكن من التصرف فيه، فيكون سقوط الزكاة م



١٦٦

  . النقطاع احلول بالعصيانبل مطلقاً

  ،ذا مضى عليه احلول من حني العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاءإنعم 

  

ولو قلنا بوجوب القضاء } بل مطلقاً{يف متام النصاب الذي قد عرفت عدم الزكاة حينئذ خالفاً للمستند 

 عن شرح الروضة حيث حكم بأنه ال يخالفاً للمحك} ع احلول بالعصيانالنقطا{ال جتب الزكاة، وذلك 

  .شبهة يف وجوب الزكاة لو مل يف بالنذر يف وقته ومل نوجب القضاء

  : ووجه ما ذكره املصنف غري واضح من جهتني

 عصى أم مل يعص، بناًء على القول ،احلول إمنا ينقطع لعدم التمكن من التصرف بسبب النذرن إ: األوىل

، فجعل القاطع هو العصيان ال عدم التمكن  )رمحه اهللا(بأن هذا النحو من عدم التمكن مضر هو خمتار املصنف 

  .فاسد حىت على مبناه، ولذا أشكل عليه غري واحد من األعالم الذين حيضرين اآلن تعليقام التسعة

 كما صرح به الفقيه اهلمداين ،نع بل م،جمرد كون تعلق النذر موجباً النقطاع احلول حمل نظرن إ: الثانية

  .تكراره إىل ضحناه سابقاً مبا ال مزيد عليه فال حاجة، وأويف مصباحه

شكال يف عدم إ به يف أثناء احلول فال إذا كان النذر موقتاً مبا قبل احلول ووىفنه أ واألقوى يف املسألة

 سواء قلنا بوجوب ،جبت الزكاةن مل يف به فإن كان على حنو نذر الفعل وإالوجوب لنقصان النصاب، و

منا بعضه إلنصاب ولن كان على حنو نذر النتيجة مل جتب لعدم كونه مالكاً إالقضاء مع فوات الوقت أم ال، و

  .لغريه

الجتماع } ذا مضى عليه احلول من حني العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاءإنعم {

  الشرائط، بل على القول بوجوب القضاء أيضاً، 



١٦٧

  . تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه فإنّ، مبا بعد احلولكان موقتاًن إ وكذا

  ن حصلإ بعده وجبت، ون حصلإ على شرط فإن حصل املعلق عليه قبل متام احلول مل جتب وكان معلقاًن إ ماأو

  

ذ وجوب القضاء غري مانع من التصرف يف العني التصرف الذي هو  شرط لوجوب الزكاة، لكن حيث إ

 تعلق النذر  فإنّ، مبا بعد احلولكان موقتاًن إ وكذا{عرفت عدم فقد الشرط بنذر الفعل فال جمال هلذا التفريع 

سواء كان متعلقاً مبجموع النصاب أو بعضه، وذلك لصريورة املنذور بواسطة النذر } به مانع عن التصرف فيه

كليف بالوفاء بالنذر يدل بااللتزام العريف على ن التإممنوعاً عن التصرف فيه شرعاً مقدمة للوفاء بالنذر، ف

  . بقاء املستلزم لعدم التمكن من التصرفوجوب اإل

نعية مثل النذر عن متكن التصرف املأخوذ شرطاً يف الوجوب فاألقوى وجوب ولكن حيث تقدم ما

إذ هو فعالً ملكه،  حىت لو كان بنحو نذر النتيجة، بأن كان النذر كونه صدقة بعد احلول، هالزكاة فيه كسابق

  وليس هنا كذلك، فيكون من قبيل شرط،وإمنا كنا نقول بعدم الزكاة فيما كان بنحو نذر النتيجة لعدم امللكية

  .يكون لزيد بعد سنةأن 

وكان النذر على حنو نذر النتيجة }  على شرط فإن حصل املعلق عليه قبل متام احلولكان معلقاًن إ ماأو{

كان على حنو نذر الفعل ومل } نإ{أما } و{داه ألك، وكذا إذا كان نذر الفعل وخلروجه عن امل} مل جتب{

لعدم خروج امللك وعدم }  بعده وجبتحصل{ حىت مضى عليه احلول أو كان على حنو نذر النتيجة و هؤدي

 املعلق} ن حصلإو{فقد الشرط الذي هو التمكن من التصرف إال بتوهم كون النذر مانعاً الذي تقدم عدمه 

  عليه 



١٦٨

  . ورابعها القرعة،ثالثها التخيري بني تقدمي أيهما شاءو ،شكال ووجوهإ لتمام احلول ففيه مقارناً

  

ثالثها {أوهلا وجوب الزكاة، وثانيها عدم وجوا مطلقاً، و: }شكال ووجوهإ لتمام احلول ففيه مقارناً{

  .بني نذر النتيجة وغريهوخامسها التفصيل }  ورابعها القرعة،التخيري بني تقدمي أيهما شاء

متمكن يف متام احلول، ومعه يكون النذر متعلقاً حبق الغري نه أ يصدق عرفاًنه أ  فهو،أما وجه تقدمي الزكاة

  .فال ينعقد

 فلعدم التمكن من التصرف يف متام احلول حقيقة، وهو املعيار يف وجوب الزكاة، ،وأما وجه تقدمي النذر

العرف مرجع يف مفاهيم األلفاظ ال يف  أن  كما تقرر يف حمله من،ساحمة غري مفيد على املوالصدق العريف املبين

 وعلى هذا فيلزم تقدمي النذر ويكون مثل ما لو حصل املعلق عليه يف أثناء ،املفاهيم على اخلارجيات تطبيق تلك

  .احلول

ك بغريه كان من باب  فألنه حيث كان يف أحدمها املالك دون اآلخر واشتبه ذو املال،وأما وجه التخيري

  . التعارض الذي مرجعه التخيري عند فقد املرجح

  .ا لكل أمر مشكلأ فلعموم ما دل ،وأما وجه القرعة

كان على حنو نذر النتيجة كان الالزم ن إنه أ لكن األقوى هو التفصيل الذي ذكرناه خامساً، ووجهه

   :تقدمي النذر وعدم وجوب الزكاة، وذلك يتوقف على مقدمتني

رافع يف متام احلول، واملفروض أن اآلن األخري من احلول، فعدم امللكية فيه ظاهر أدلة امللكية ن إ :األوىل

موجب لعدم نه أ للملكية يف احلول، ويكون حاله حال ما لو وهب شاة يف اجلزء األخري من احلول، فكما

  انية، الزكاة لفقد شرطها أو ركنها كذلك فيما حنن فيه، وذلك للمقدمة الث



١٦٩

نذر النتيجة موجب للخروج عن امللك مبجرد حتقق املعلق عليه، وقد عرفت صحة هذا النحو  أن وهي

ن نذر الفعل غري موجب من النذر، وإن كان على حنو نذر الفعل كان الالزم القول بوجوب الزكاة، أل

ن التصرف، وعليه فهذا مملوك  وال مسقط للشرط الذي هو عدم الغيبة املعرب عنه بالتمكن م،للخروج عن امللك

  . حال عليه احلول مستجمعاً للشرائط فتجب زكاته

  .وأما التخيري والقرعة فال جمال هلما، إذ ال تعارض وال إشكال

يع النصاب أو حنوه فيما يقع التنايف بني النذر مجكان املنذور ن إ على ما اخترناه من التفصيل إنه مث

 ففي صورة كون املنذور نذر النتيجة فال ،تقدم عدم التنايف بينهما فيهبل الذي والزكاة ال كخمس من األ

نعم لو كان النذر : (الفعل جرى فيه الكالم السابق عند قول املصنفشكال لعدم جمال للزكاة، وإن كان نذر إ

 لقيمة وا،مصرف النذر إىل خراج العنيإخل، وأما طريق االحتياط ففي نذر اجلميع حيصل بإ )بعد تعلق الزكاة

  .مصرف الزكاة، ويف نذر البعض باجلمع بينهماإىل 

الغالت فيعلم حاله مما قدمناه وال  إىل هذا كله يف أقسام النذر فيما يشترط فيه احلول، وأما النذر بالنسبة

  .عادةنطيل الكالم باإل

  .حال العهد والشرط حال النذر، وأما اليمني ففيه تفصيل ال يليق املقامن إ مث
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 ،ن مت احلول قبل سري القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أوالًإف  لو استطاع احلج بالنصاب: }١٣ ـ مسألة{

  . فالالّإ و،خراجها وجبإن بقيت االستطاعة بعد إف

  

ن مت احلول قبل سري القافلة والتمكن من الذهاب إف ، لو استطاع احلج بالنصاب:  ـ ١٣مسألة ـ {

ليس املناط يف  أن شاء اهللا تماع شرائط وجوا، ولكن سيأيت يف كاب احلج إنالج} وجبت الزكاة أوالً

وجوب احلج سري القافلة بل خطاب احلج يتوجه ولو قبل سنة إذا متكن منه بعد ذلك، وعلى هذا فاملناط يف 

إذا فإنه تقدم وجوب احلج على احلول والعكس والتقارن هو عدم املال بقدر احلج مع كون املال بقدر الزكاة، 

 غالء األشياء حىت  مث لو فرض،احلول وجبت الزكاة الجتماع شرائطها ومل جيب احلج لعدم االستطاعةحال 

  . وعكسه عكسه، من احلج كان من مسألة تقدم الزكاة على احلجنيتمكال ذا النصاب نه أ

طاعة بعد ن بقيت االستإف{وكيف كان فإن متكن من احلج بعد حول احلول وجبت الزكاة أوالً 

جيب احلج لعدم االستطاعة اليت } فال{تبق االستطاعة } الإو{لتحقق شرط وجوب احلج } خراجها وجبإ

  . هي شرط يف وجوبه

 يقتضي ،سري القافلة وحنوهب ال اختصاص ذلك ،احلج بناًء على توجه اخلطاب حني التمكن: ال يقال

بناًء على توجه الوجوب من أول السنة حينئذ ـ له ـ بقاء على االستطاعة، فإذا كان يف أول احلرم مثالً، اإل

مستطيع يف نه أ  توجه إليه اخلطاب باحلج لفرض،أربعون شاة وا يتمكن من احلج يف وقته لغالئها ذلك احلني

 لتبديل الشياه مبا ال يتعلق به الزكاة ولو بتبديل يبقاء على االستطاعة املقتضوقت احلج، وحينئذ جيب عليه اإل

   بغريها املوجب النقطاع احلول، فلو مل يفعل وحال عليه حول الزكاة كأول بعضها
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وجوب احلج مانع منه، وهو ليس  أن الصفر مثالً توجه إليه خطاب الزكاة، إذ ال مانع منه إال توهم

بذالً سكعاً أو تاملستطيع لو حج م أن كذلك، إذ احلج ال يتعلق ذا املال اخلارجي، وهلذا يأيت يف كتاب احلج

حيث ال يتمكن من اجلمع نه أ أو حنومها كفى، وال يسقط خطاب احلج لعدم الدليل على سقوطه إال توهم

  .بينهما مل يكن وجه حلدوثهما معاً أو بقائهما

ني بالنسبة ببأن الفعل ملا كان بسوء اختياره مل مينع من اجتماع اخلطا:  نقولوذلك ال يصلح، ألنه أوالً

تلف املستطيع مال الغري اختياراً املوجب أ كما لو ،كنمتحال ال إىل ا متسكعاً أو يرجئهإليه، فيأيت بأحدمه

خراج نفسه عن إلتبديل و أن واحلاصل. لتوجه تكليفي احلج واألداء إليه مع عدم وفاء املال باجلمع بينهما

سوء بثاين عليه موضوع وجوب الزكاة قبل حوالن احلول ملا كان ممكناً ومل يفعل كان حدوث التكليف ال

  . حيدث التكليفان مع ضيق املال بال سوء يف اختياره أن  وإمنا املمنوع،اختياره، ومثله غري ممنوع منه

 كل من إطالقيد يقت لو فرض االستحالة يف هذا النحو من التكليف للزم القول بالتخيري بينهما ل:وثانياً

ه للقول بسقوط أحد التكليفني أو عدم ثبوته حيث ال ال وجنه أ صول منالتكليفني باآلخر، ملا تقرر يف األ

ني والتخيري، بل ييتمكن املكلف من اجلمع بينهما، إذ ال تزاحم بينهما بقول مطلق، أي سواء كانا على حنو التع

  .  فيكونان من قبيل الواجبني التخيرييني،خرالالزم القول بتقييد كل واحد منهما بدليل اآل

ريياً، ال القول اً ووجوما معاً ختييمفروض املسألة وجوب الزكاة واحلج معاً تعيينالالزم يف  أن واحلاصل

  حداث إحداثها، والتبديل من إبقاء االستطاعة واجب ال إ: ألنا نقولبعدم وجوب احلج، 
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  .القافلة وجب احلج وسقط وجوب الزكاة  عن سرين كان مضي احلول متأخراًإو

  

ع يمن قبيل ما لو كان عند الشخص مال يشتري يف أول السنة مبا يستطبقائها، فيكون إاالستطاعة ال 

ال جيب عليه بيعه حىت حيصل االستطاعة، وعلى هذا فخطاب احلج ال يتوجه فإنه معه احلج خبالف آخر السنة، 

ان من حيول عليه احلول يف أول الصفر مثالً، ألنه غري مستطيع يف وقت احلج ولو ك إىل يف أول السنة بالنسبة

  . بعداًئألجل خطاب الزكاة الناش

ال فرق يف ذلك بني الغالت وغريها، فلو متكن من مقدار احلج قبل تعلق الزكاة مل جيب بيعها حىت  إنه مث

 أو ما ،حيصل على االستطاعة، كما ال فرق بني ما تتعلق به الزكاة حبيث تكون الفريضة من جنسه كالشياه

خراج الشاة من غريه بالقيمة مل جيب إ استطاع به ولكن ال يتمكن لوفإنه بل، مس من اإلخليس كذلك ك

  .احلج، ولو كان مضى احلول متأخراً عن سري القافلة

بل إذا استطاع ا حبيث مل يتمكن بغريها من احلج كانت متعلقاً اخلمس من اإلن إ :يقال أن اللهم إال

  . فتأمل،خراج زكاتهإللصرف يف احلج، فال نصاب عنده جيب 

ن إلة، بل احلكم كذلك وفالفرع املذكور يف املنت ال يبتين على توجه خطاب احلج حني سري القان إ مث

  .شاء اهللا تعاىل نإقلنا بتقدمي اخلطاب كما هو املختار، وسيأيت يف كتاب احلج وجهه 

وجب {خرى عن وقت توجه اخلطاب باحلج أوبعبارة } القافلة  عن سرين كان مضي احلول متأخراًإو{

 يضاح والبيان حيث ذكروا عن القواعد والتذكرة والنهاية واإليخالفاً للمحك} احلج وسقط وجوب الزكاة

  لنصاب ووجب ا بعلو استطانه أ
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احلج مث مضى احلول على النصاب فاحلج ال مينع من الزكاة، وعللوه بأن الزكاة متعلقة بالعني خبالف 

  .العنيمتعلق بالذمة وال يتوقف على وجود فإنه احلج 

 بتحقق االستطاعة اليت هي شرط وجوب احلج، )رمحه اهللا(وكيف كان فقد استدل ملا ذكره املصنف 

  .)سقط وجوب الزكاة(فيجب صرف املال يف احلج، ومعه ال يبقى جمال لوجوب الزكاة، وهذا هو املراد بقوله 

ال لوجوب احلج لفقد شرطه متام احلول وجبت الزكاة، ومع وجوا ال جم إىل  النصابيإذا بق: ال يقال

  .الذي هو االستطاعة

بقائه للحج غري موجب للزكاة لفقد إبقاء النصاب ممنوعاً من التصرف فيه لفرض وجوب : ألنا نقول

م زشرطها الذي هو التمكن من التصرف، وكلما كان هناك واجبان كل واحد منهما يرفع شرط اآلخر يل

  .العمل باألسبق منهما

: جيب احلج وال جتب الزكاةفإنه إذا بدل اجلنس الزكوي قبل حوالن حوله  إنه : النظرهذا، واألرجح يف

حول احلول عليه، وإذا مل الستطاعة، وأما عدم وجوب الزكاة فلفقد شرطها الذي هو لأما وجوب احلج ف

 وأما يبدله وجب احلج والزكاة، أما وجوب احلج فلفرض االستطاعة ومل يكن له يف حني الوجوب أي مانع،

التمكن من وجوب الزكاة فالجتماعه للشرائط، وال يتوهم مانع عنه إال وجوب احلج، وهو ليس مبانع، إذ 

حاله حال ما إذا مل  قد عرفت أنه ال دليل عليه ذا العنوان، والعناوين األخر غري صادق عليه، فيكون التصرف

خراج اخلمس كما جيب عليه إجيب عليه فإنه يصرف رحبه يف احلج حني وجوبه مث صار رأس سنته األرباحية، 

  .احلج

  والقول بأنه ال يتمكن من اجلمع بينهما لفرض عدم وفاء املال إال 
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 لتعلقها بالعني  ولو تقارن خروج القافلة مع متام احلول وجبت الزكاة أوالً.نعم لو عصى ومل حيج وجبت بعد متام احلول

   .خبالف احلج

  

يكلف الشارع من  أن ال يرد بأنه كيف ميكن إنه  صار ذلك بسوء اختياره،كمابأحدمها، يف غري حمله، إذ

هذا :  ألنه يقال،احلج فقط ـ فيما كان األربعون شاة بقدر احلج فقط ـ باحلج والزكاة معاً له مال بقدر

  . فتأمل،عطاء املقترض زكاة ما اقترضهإليس بأبعد من وجوب 

  .ووجهه ظاهر مما تقدم} د متام احلولبع{الزكاة } نعم لو عصى ومل حيج وجبت{

 لتعلقها وجبت الزكاة أوالً{أي تقارن وقت وجوب الزكاة } ولو تقارن خروج القافلة مع متام احلول{

  . وإال فلم جيب، مقدار احلج فهوين بقإف} بالعني خبالف احلج

  . انتهى، )١(ال وجهبل لتقدم التخصص على التخصيص ب:  مبا لفظه)طاب ثراه(وعلق عليه السيد الوالد 

 وبني وجوب الزكاة وعدم احلج، فلو قلنا ،األمر دائر بني وجوب احلج وعدم الزكاةن إ :توضيحه

ن قلنا بالثاين لزم ختصص أدلة احلج، وذلك ألنه لو وجبت إباألول لزم التخصيص يف أدلة الزكاة بال وجه، و

 عدم وجوب احلج من باب التخصص، ولو الزكاة مل جيب احلج لعدم شرطه الذي هو االستطاعة، فيكون

وجب احلج مل جتب الزكاة مع اجتماع املال لشرائط وجوب الزكاة، فيكون عدم وجوا ختصيصاً يف أدلة 

  .الزكاة بال دليل، ومن املعلوم تقدم األول على الثاين

                                                

.١٣ مسألة ٩٦ ص:تعليقة السيد مريزا مهدي الشريازي على العروة الوثقى )١(
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دم وجوب الزكاة ، ولو قلنا بعهلو قلنا بعدم وجوب احلج لعدم االستطاعة اليت هي شرط: خرىأوبعبارة 

كان ذلك لوجوب احلج، وليس عدمه من شرائط وجوب الزكاة، فسقوط الزكاة بال وجه وسقوط احلج مع 

  .الوجه

ولكن فيه نظر بناًء على كون التمكن من التصرف شرطاً يف وجوب الزكاة، إذ سقوط كل واحد إمنا 

كاة وسقوط الزكاة لعدم التمكن من  من وجوب الزئشرطه، فسقوط احلج لعدم االستطاعة الناش يكون لعدم

. التمكن من التصرف موجود يف املقام أن  من وجوب احلج، إال بناًء على ما عرفت منئالتصرف الناش

التأمل واهللا العامل إىل  حتتاجواملسألة بعد.  

 ماله تتعلق قبل االستطاعة، كما لو كان أن خراجها إالإمث الظاهر تقدم احلج على الزكاة االستحبايب و

جرة احلج حبيث لو كان ما أعطاها متكن أ زكاة سنة مث رخص أعطىخرجه أاملدفون مبقدار ال يفي باحلج فلما 

  . من احلج
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 ومل يعرف مكانه أو بأن كان مدفوناً ـ زيد على ما مل يتمكن من التصرف فيهأسنتان أو لومضت : )١٤مسألة ـ (

  .ته لسنةمث متكن منه استحب زكاـ  أو حنو ذلك غائباً

  

 ومل بأن كان مدفوناً ـ زيد على ما مل يتمكن من التصرف فيهأسنتان أو مضت  لو: ١٤مسألة ـ {

بال خالف فيه يف اجلملة، بل عن } مث متكن منه استحب زكاته لسنةـ  أو حنو ذلك يعرف مكانه أو غائباً

علمائنا مؤذناً  إىل مة يف املنتهى نسبته، وعن العال)١(هذا مذهب األصحاب ال أعلم فيه خمالفاً: قال إنه املدارك

  .  عليهمجاعيضاً اإلأ وعن التذكرة ، عليهمجاعبدعوى اإل

قال يف رجل ماله عنه غائب ال  إنه )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وكيف كان فمستنده موثقة زرارة

ن كان يدعه متعمداً وهو إواه لعام واحد، فال زكاة عليه حىت خيرج، فإذا خرج زكّ: يقدر على أخذه؟ قال

  .)٢(يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنني

 ،ما تقول يف رجل له مال فانطلق به فدفنه يف موضع: )عليه السالم (فرقلت أليب جع: وحسنة سدير قال

به، املال فيه مدفون فلم يص أن فلما حال عليه احلول ذهب ليخرجه عن موضعه فاحتفر املوضع الذي ظن

: ه كله فوقع على املال بعينه فكيف يزكيه؟ قالباحتفر املوضع من جوان إنه  مث،فمكث بعد ذلك ثالث سنني

ن كان احتبسهإيزكيه لسنة واحدة ألنه كان غائباً عنه و)٣(.  

   عن الرجل : مبصححة رفاعة،واستدل يف املستمسك تبعاً للمستند وغريه

                                                

.  يف باب الزكاة٢٩٢ ص:املدارك )١(

. عليه الزكاة من جتب٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٧٧

. )١(لسنة واحدة: )عليه السالم ( رأس املال كم يزكيه؟ قالردال ييغيب ماله عنه مخس سنني مث يأتيه ف

يؤيد ما حنن فيه بالفحوى وحنوه، ألنه نه أ  إالّ مالهسفال يرد رأا يف زكاة مال التجارة لقوله أولكن الظاهر 

  .ما حنن فيه أوىلف ،لو استحب يف مال التجارة الذي ليست الزكاة واجبة فيه

ن هو طال حبسه على الناس حىت مير إو: )عليه السالم ( قال،ة املسؤول فيها عن الدينويف مضمرة مساع

  .)٢(اه لعامه ذلكلذلك سنون فليس عليه زكاة حىت خيرج، فإذا هوخرج زكّ

 علي أ ورمبا أبط،رحاءأ دواب ويل ديناً ويلن إ :)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : ويف خرب العالء قال

املراد من سنة واحدة كون  أن بناًء على. )٣(سنة واحدة: ذته؟ قالأخجتب علي فيه الزكاة إذا أنا الدين فمىت 

  .الزكاة بعد سنة واحدة أن يكون املراد أن واحدة، ال الزكاة لسنة

  مجلة من النصوص الدالة علىمجاعبد من محلها على االستحباب، ويدل عليه قبل اإل وهذه األخبار ال

عليه  ( فيمن كان مرياث عنه غائب قال، بعد مرور السنة، كموثقة عمارإالّ عد الرجوع ال يكونالوجوب بأن 

خرى وموثقته األ. )٤(ول عليه احلول يف يدهال حىت حي ؟،ذا هو جاء يزكيهإ ف: يف جواب قول السائل)السالم

براهيم يف الوديعة والدين اليت إ وصحيحة ،)٥( حىت حيول عليه احلول وهو عنده،ال: اليت هي قريبة من األوىل

  ال يصل مالكهما 

                                                

.٤ ح من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٢ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ح  من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٣ ح من جتب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٧٨

ال حىت :  قال؟ الدين عليه زكاة:قاسحإ، وموثقة )١(يليهما إذا أخذمها مث حيول عليه احلول يزكإ

 يف :وصحيحة علي بن جعفر. )٢(يف يدهال حىت حيول عليه احلول : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: قلت. يقبضه

  .غري ذلك إىل ،)٣(ال حىت يقبضه وحيول عليه احلول: ري هل عليه زكاة؟ قالالدين على القوم املياس

  .كاة لسنة واحدة ضعيفزما عن بعض متأخري املتأخرين من امليل أو القول بوجوب ال أن وذا ظهر

: هأخبار زرارة وسدير ورفاعة ما لفظ إىل شارةذكر يف املستمسك بعد اإلنه أ ء، وهويبقى يف املقام ش

 مل يتمكن من التصرف فيه ـ كما قد يظهر من املنت ـ غري ظاهر، وال كل ما إىل يف التعدي عن موردهانعم 

سيما مبالحظة اختصاص أكثر الفتاوى ما ـ أي باملدفون والغائب ـ نعم يف حمكى املنتهى ذكر املغصوب 

  .ى انته،)٤( هلم يشمل كلما مل يتمكن من التصرف فيهإطالقوالضال، وال حيضرين 

مل يتمكن من   تعرضت ألداء زكاة مايت الروايات الكثرية ال: االستحبابإطالقيكفي يف احلكم ب: أقول

 عن ،ف فيه، كالدين الذي سبق بعض الروايات فيه، وكالنسيئة والعارية املتعرض هلما خرب الكناينرالتص

 ،)٥(يزكيه: يصنع يف زكاته؟ قال أو يعري فال يزال ماله ديناً كيف ئ يف الرجل ينس)عليه السالم (الصادق

  .فتأمل

                                                

.١ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٥ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤٦ ص٩ ج:املستمسك )٤(

.١١ حعليه الزكاة من جتب ٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٧٩

  .واحدة أيضاً بل يقوى استحباا مبضي سنة

  

احلميد فيمن  الظاهر من مجلة من األخبار استحباب زكاة الدين وحنوه لكل سنة، ففي خرب عبدن إ مث

  . )١(نيلثالث سن: )عليه السالم (لكم يزكيه؟ قال: ثالث سنني، قلت له إىل باع بيعاً

  . )٢(يزكيه أن يشاء رب الدين أن إال: )عليه السالم (خرب علي بن جعفرويف 

غري ذلك مما تقدم محلها على  إىل ،)٣(كل دين يدعه هو إذا أخذه فعليه زكاته: العزيز ويف خرب عبد

  .خراالستحباب بقرينة الروايات األ

  : وعلى هذا فتكون مراتب االستحباب يف الدين ثالثة

  .يه وهو دين لكل سنةيزك أن :األوىل

  .زكيه بعد أخذه لكل سنةي أن :الثانية

  .يزكيه بعد أخذه لسنة واحدة أن :الثالثة

كما عن املنتهى والذخرية واملدارك، واختاره املستند } واحدة أيضاً بل يقوى استحباا مبضي سنة{

ال واملفقود ثالث سنني، واجلواهر واملصباح واملستمسك، وعن غري واحد ختصيصه احلكم االستحبايب بالض

   :وعن البيان وجامع املقاصد واملفاتيح مشول احلكم لسنتني، ففي املسألة أقوال ثالثة

 الحتمال اكتنافه بذيله الصارف بصدره عن الغيبة سنة واحدة، بل ، خرب زرارةطالق ال إل،قواها األولأ

ن نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحمل عليه سألته عن رجل يكو:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  خرب أيب طالقإل

  اقتضاه بعد ستة أشهر؟ فإنه : قلت. يزكي العني ويدع الدين: الزكاة؟ قال

                                                

.٨ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٤ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٨٠

يكون يل على : )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : صبهاين قالوخرب األ. )١(يزكيه حني اقتضاه: قال

  .غري ذلك إىل ،)٢(إذا قبضته فزكه: زكيه؟ قالأمىت  الرجل مال فأقبضه منه

تضى ما تقدم من لزوم االقتصار يف شرط التمكن من التصرف على عنوانات النصوص قم أن مث ال خيفى

هو االقتصار ههنا على ذلك، إذ االستحباب فرع عدم وجوب الزكاة املترتب على الغيبة وحنوها من 

  .العنوانات

 كما فهمه طالقن كان ال يبعد اإلإص، وهذا، فاألحوط االقتصار يف االستحباب على موارد النصو

  . واهللا العامل،غالب األصحاب

  )تنبيه(

 حىت إذا كان املديون يؤدي الزكاة لكل ،هل يستحب الزكاة للدائن وحنوه لسنة واحدة أو أكثر مطلقاً

  سنة كما لو كان قرضاً أم ال؟ 

هذا يعطي زكاة ما ملكه فعالً ن إ :اليق أن ، إالذ ال يزكى املال يف عام واحد من وجهنيإ ،الظاهر الثاين

  .  فتأمل، واملديون يعطي زكاة العني،مما كان يف ذمة املديون

الدائن، خبالف املال املفقود  إىل  احلول عند املديون على هذا املال الذي يدفعهروالظاهر عدم اشتراط مرو

  . عيااأوالعارية وحنومها فيشترط بقاء 

ماله مث صرفه  إىل ل البقاء يف ذمة واحدة، كما لو مات املديون األول وانتقل الدين حاله حايترامن إ مث

  .ثالث وهكذا إىل  وذاك،ذاك إىل ذمته وهكذا، ومثله ما لو أحال الدائن هذا إىل الوارث فانتقل

نعام؟ الظاهر الثاين، لعموم مجلة من النصوص  أم جيري يف الغالت واأل،مث هل خيتص هذا احلكم بالنقدين

  . فتأمل،موثق زرارة وحنوهاك
  

                                                

.٩ ح من جتب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٠ حاة من جتب عليه الزك٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٨١

فقد استقر  ، أو بعد مضي احلول متمكناً،إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة: )١٥مسألة ـ (

  .إال فال و يكون ضامناً وإال فإن كان مقصراً، فيجب األداء إذا متكن بعد ذلك،الوجوب

  

 ، أو بعد مضي احلول متمكناً، الزكاةذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلقإ : ١٥مسألة ـ {

ألن األدلة الدالة على سقوط الزكاة بعدم التمكن إمنا }  فيجب األداء إذا متكن بعد ذلك،فقد استقر الوجوب

ن كان إف{يتمكن بعد ذلك } الّإو{واضح  مكن قبل وقت التعلق ال بعده كما هوتهي فيما كان عدم ال

يكن مقصراً بل كان قاصراً يف ذلك } وإال {ةللزكا} ون ضامناًيك{يف سلب التمكن عن نفسه } مقصراً

  .شاء اهللا تعاىل نإخراج الزكاة الكالم يف وجه ذلك إيكون ضامناً هلا، وسيأيت يف فصل وقت وجوب } فال{
  



١٨٢

  .ب عليه الزكاةجيالكافر : )١٦مسألة ـ (

  

  م من الفرق احملكوم بكفرهمالل اإلسينتح املراد به يف املقام غري من أن الظاهر} الكافر: ١٦مسألة ـ {

صولية والفقهية على  يف الكتب األمجاع اليت استفيض نقل اإلعألا من الفرو} ب عليه الزكاةجي{كالنواصب 

الَّذين ال يؤتونَ  ويلٌ ِللْمشِركني ﴿:  وخصوص قوله تعاىل،هاإطالقكوا مكلفاً ا، لعموم أدلتها و

 مل نك من اما سلككم يف سقر؟ قالوله تعاىل حكاية عن جواب أهل النار حني سئلوا وقو ،)١(﴾الزكاةَ

م ليسوا أ الدال على )٢(﴾كُنا نكَذِّب ِبيوِم الديِنو ﴿:قوله تعاىل إىل املصلني ومل نك نطعم املسكني

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (نهأو خيرب )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ما ورد من قبول النيب إىل مبسلمني، مضافاً

عن أيب ، فعن أمحد بن حممد بن أيب نصر،شر ونصف العشرجعل عليهم يف حصصهم سوى قبالة األرض الع 

 خيرب وعليهم يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقد قبل رسول اهللا:  يف حديث قال)عليه السالم (احلسن الرضا

وعلى املتقبلني يف حصصهم العشر أو نصف العشر : ته األخرىويف رواي. )٣(حصصهم العشر ونصف العشر

صلى اهللا عليه وآله  (وقد قبل رسول اهللاقال ـ أن  إىل  ـوسق شيء من الزكاةأوليس يف أقل من مخسة 

  . )٤(وعلى املتقبلني سوى قبالة األرض العشر ونصف العشر يف حصصهم:  خيرب قال)وسلم

  . ا يهوداًأهل خيرب كانو أن ومن املعلوم

  .شكال يف ذلكسيأيت اإل: أقول

                                                

  .٧ ـ ٦ آية: سورة فصلت )١(

.٤٦ إىل ٤٢ آية: سورة املدثر )٢(

.٣ ح يف زكاة الغالت٧ باب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح يف زكاة الغالت٤ باب ١٢٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٨٣

  .لكن ال تصح منه إذا أداها

  .أو نائبه أخذها منه قهراً )عليه السالم( مامنعم لإل

  

  : مورأعلى تردد، فقد ذكر يف وجه ذلك } لكن ال تصح منه إذا أداها{

  .مجاع اإل:األول

رسوِلِه لَ ِمنهم نفَقاتهم ِإالَّ أَنهم كَفَروا ِباللَِّه وتقْب أن ما منعهمو﴿ : كقوله تعاىل، بعض اآليات:الثاين

ماتوا وو مقرينة  إىل  فإن عدم القبول ظاهر يف البطالن، والتفكيك بني القبول والصحة حيتاج،)١(﴾كافرونه

  .خارجية

  . ميان املفقود يف الكافر اشتراط صحة األعمال باإل:الثالث

  .  من قصد القربة الذي هو شرط يف صحة العبادة عدم متكنه:الرابع

منا يقبل اهللا من العباد إو :)عليه السالم ( عن الصادق، بعض الروايات، كحديث املفضل:اخلامس

دها مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع، حرم احلرام ظاهره وباطنه وصلى وبالفرائض اليت افترضها اهللا على حد

 ، ومكارم األخالق كلها، وعمل بالرب كله، اهللا كلها ومل يدع منها شيئاًوصام وحج واعتمر وعظم حرمات

 مل حيل هللا حالالً )صلى اهللا عليه وآله وسلم (م احلرام بغري معرفة النيبحيلّ احلالل وحيرنه أ وجتنب سيئها، وزعم

  . فتأمل،غري ذلك إىل ،)٢(ومل حيرم له حراماً

 احملكوم سالمر املرتد وحنو اخلوارج والنواصب من فرق اإلهذا كله يف الكافر األصلي، أما الكاف

  .شاء اهللا تعاىلن إ نعام فسيأيت الكالم فيه يف املسألة احلادية عشرة من فصل زكاة األ،همربكف

   )رمحه اهللا(قال العالمة } أو نائبه أخذها منه قهراً )عليه السالم( مامنعم لإل{

                                                

.٥٤ آية: سورة التوبة )١(

.١٨ ح من أبواب مقدمة العبادات٩٥ ص١ ج:الوسائل )٢(



١٨٤

  . )١(سلم سقطت عنهأاعي الزكاة يف حال كفره مث  والسماملو أخذ اإل:  املنتهىييف حمك

  .فىت به يف املستند صرحياًأ و، عن املسالك ما ذكره املصنفيوحك

  : مورأيستدل به لذلك  أن وما ميكن

ا تدل على صحة الزكاة عن إ ف)٢(﴾ويلٌ ِللْمشِركني الَّذين ال يؤتونَ الزكاةَ ﴿: قوله تعاىل:األول

  .  مل يكن وجه للتقريع على غري املقدور وإال،املشرك

  .  الزكاة من أهل خيرب مع كوم يهوداً)صلى اهللا عليه وآله وسلم (خذ النيبأ ما تقدم من :الثاين

احلاكم الشرعي بواليته على الفقراء له استيفاء أمواهلم  أن  ما يف املستمسك تبعاً لغريه من:الثالث

يتاء من الكافر وعدم مقربيته له ال يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس إلواستنقاذ حقوقهم، وجمرد عدم صحة ا

 كما يف املسلم املمتنع، فيكون احلاكم ولياً عليه يف التعيني كما يكون على املمتنع فيه، وحينئذ يسقط ،منه

  .ى انته،)٣(وجوب األداء بانتفاء موضوعه ال بامتثال النائب المتناع النيابة يف العبادة عن الكافر

التكليف  أن  أعلم باألحكام فيفعل ما أراد حبكم اهللا تعاىل يفماماإل أن يقع الكالم بعد مفروضية: أقول

األقوى عدم جواز أخذ الزكاة من الكافر قهراً، ويدل عليه :  فنقول،هو على حسب ما بأيدينا من األدلة ما

  :مجلة من النصوص

ذا عليهم مما حيقنون به دمائهم  ته عن أهل الذمة ماسأل: فعن الكايف بإسناده عن حممد بن مسلم قال

  ن أخذ من إاخلراج، و: وأمواهلم؟ قال

                                                

.الكلماتيف سبها حب يراجع اختالف ، األمر الثالث٥ سطر ٤٧٦ ص١ ج:هى املطلبتمن )١(

.٧ ـ ٦ آية: سورة فصلت )٢(

.٤٨ ص٩ ج:املستمسك )٣(



١٨٥

  . )١(رضهم فال سبيل على رؤوسهمأخذ من أن إرؤوسهم اجلزية فال سبيل على أرضهم، و

أخذ من رؤوسهم فال سبيل على ن إنه أ  حىت، حصر حقن الدم واملال فيما ذكر)عليه السالم (مامن اإلإف

 أخذ الزكاة منهم مل يكن حقن أمواهلم مبا ذكر فقط، إذ )عليه السالم (ماملو كان لإلنه أ رضهم، ومن املعلومأ

تلف مال أحد كان أالكافر لو قتل أحداً أو  أن الظاهر من حقن املال كونه حمقوناً من جهة الشرع، فال يرد

ا من احلقوق الثابتة على كل أحد أبل من جهة شرع، ل أخذ الدية والبدل منه، إذ ليس ذلك من توابع اماملإل

  .شاء اهللا تعاىل نإ آخر الكالم توضيحه يفدان بدين أم ال، وسيأيت 

 يف أهل اجلزية يؤخذ من أمواهلم ،)عليه السالم ( عن أيب جعفر،وأصرح منه ما عن حممد بن مسلم أيضاً

 كانت الزكاة تؤخذ منهم مل يكن وجه لعموم  فلو،)٢(ال: )عليه السالم (؟ قالومواشيهم شيء سوى اجلزية

النفي، خصوصاً يف مقام كون السؤال عن ذلك باخلصوص، ومن املعلوم حكومة هذا على األدلة األولية، بل 

هل نه أ الزكاة وحنوها مما كان يأخذها الوالة من املسلمني، فيسأل إىل نظر السائل يكون أن من القريب جداً

  .ة شرعاًلوع إذ ليس شيء يتوهم أخذه منهم إال هذا النحو من احلقوق اجيوز أخذها منهم أم ال،

خذت اجلزية من أهل أإذا :  قال)عليه السالم ( عن أيب جعفر، عن حممد بن مسلم،وعن املفيد يف املقنعة

   الكتاب فليس على أمواهلم ومواشيهم

                                                

.٢ ح يف صدقة أهل اجلزية٥٦٧ ص١ ج:الكايف )١(

.٤ ح يف جهاد العدو٦٨ باب ١١٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٨٦

  . الدال على املطلوب أيضاً)سالمعليه ال (وسيأيت صحيح حممد بن مسلم عن الصادق. )١(ء بعدهايش

  بالنسبة)عليهما الصالة والسالم ( الواردة يف كيفية سرية النيب وأمري املؤمننيتبل يؤيده مجلة من الروايا

  .أهل الذمة، حيث مل يكن فيها تعرض جلعل الزكاة على أراضيهم وغريهاإىل 

يكتب هلم  أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم (فأمر رسول اهللا: فعن أيب الفتوح يف تفسريه يف قصة املباهلة

هذا كتاب من حممد النيب رسول اهللا لنجران وحاشيتها يف كل صفراء . بسم اهللا الرمحن الرحيم :كتاب الصلح

  .خلإ ،)٢( منهم غري ألفي حلة يؤخذوبيضاء ومثرة ورقيق ال

 على )عليه السالم( طالب  أمري املؤمنني علي ابن أيباستعملين: وعن مصعب بن يزيد األنصاري قال

صنع على كل جريب زرع أ أن  البهقياذات ور شرييا ور جوير ور امللك، وأمرين:أربعة رساتيق املدائن

وسط درمهاً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل غليظ درمهاً ونصفاً، وعلى كل جريب 

البساتني اليت جتمع النخل ، وعلى كل جريب جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب خنل عشرة دراهم

ألقى كل خنل شاذ عن القرى ملارة الطريق وابن السبيل وال آخذ منه  أن والشجر عشرة دراهم، وأمرين

  . احلديث،)٣(شيئاً

  ماميف مقام بيان مجيع اخلصوصيات اليت أمره اإلنه أ نك ترىإف

                                                

.٧ ح يف جهاد العدو٦٨ باب ١١٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢٦٩ ص٢ج: توحتفسري أيب الف )٢(

.٥ ح يف جهاد العدو٦٨ باب ١١٥ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٨٧

  .اة بانفاذها، ومل يذكر امساً من الزك)عليه السالم (

 املؤمنني نظر يف كلمات أمري  خالف الظاهر، بل من،ج فقطاوالقول بأنه يف مقام بيان اجلزية واخلر

راضي أذكر الزكاة يف باب نه أ عماله كمالك األشتر وغريه ال يرى ذكراً من هذه اجلهة، مع إىل )عليه السالم(

عطاء الزكاة إحظ شرائط الذمة ال جيد لذكر من الن إ اخلراج اليت كانت بيد املسلمني يف األخبار كثرياً، بل

  . كيف ولو كان يؤخذ منهم لكثر الكالم حوله،أثراً

تضاعف الصدقة  أن أمرنه أ )عليه السالم (وكيف كان ففي األخبار املتقدمة غىن وكفاية، وما عن علي

  .بعنوان اجلزية وحنوها بقرينة التضاعف كما ال خيفىنه أ يعلى نصارى العرب فبديه

قالُوا لَم:﴿  ا كقوله تعاىلإأما اآلية الكرمية ف:  يرد على ما ذكرنا شيء من الوجوه الثالثة املتقدمةوال

لِّنيصالْم ِمن كا يف املقام لكانت أدل نه أ إىل  مع بداهة عدم صحة الصالة من الكافر، مضافاً)١(﴾ن لو استدل

  . حتها منهيتاء الكافر الزكاة، فكيف حكم بعدم صإعلى صحة 

منا كان إ ف، من يهود خيرب العشر ونصف العشر)صلى اهللا عليه وآله وسلم (خذ النيبأوأما ما دل على 

 رأى ذلك، وليس دليل على كون األخذ كان على وجه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (نهأمن جهة املصاحلة و

 ماماإل إىل خذ بالسيف فذاكأوما  :)عليه السالم ( فقال،الزكاة، كما صرح بذلك يف نفس تلك الروايات

سلم طوعاً أمن  :)عليه السالم (، بعد قولهخبيرب) صلى اهللا عليه وآله(يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اهللا 

  ن املقابلة إ ف،)٢(خذ منه العشر ونصف العشرأرضه يف يده وأترك 

                                                

.٤٣ آية: سورة املدثر )١(

.١ ح يف زكاة الغالت٤ باب ١٢٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٨٨

  فهو بنظره المامما يرى اإلى علفإنه  املسلم يؤخذ منه األمران، خبالف غريه أن بني األمرين دليل على

  .شيء يؤخذ منه قهراً مطلقاًنه أ

قلت أليب : فعن الكايف يف الصحيح عن حممد بن مسلم قال: ما هو صريح يف احلكمني إىل هذا مضافاً

أرأيت مما يأخذ هؤالء من اخلمس من أرض اجلزية ويأخذ من الدهاقني جزية رؤوسهم : )عليه السالم(عبد اهللا 

 أكثر من مامنفسهم، وليس لإلأجازوا يف أكان عليهم ما : )عليه السالم (ليهم يف ذلك شيء موظف؟ فقالع

ن شاء فعلى أمواهلم وليس على إ و، وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أمواهلم شيءمامشاء اإلن إ ،اجلزية

صلى اهللا عليه  (ول اهللامنا هذا شيء كان صاحلهم عليه رسإ: فهذا اخلمس؟ فقال:  فقلت،رؤوسهم شيء

  .)١()وآله وسلم

داللته على عدم  إىل ن هذا اخلرب مضافاًإ، ف)رمحهم اهللا (براهيمإورواه كل من الصدوق واملفيد وعلي بن 

 من خيرب كان على حنو )صلى اهللا عليه وآله وسلم (خذ رسول اهللاأ أن  يدل على،شيء سوى اجلزية عليهم

ن إ فنفقاممنهم تقبل  أن  ﴿وما منعهم:، بل رمبا يؤيد ذلك أيضاً قوله تعاىلالصلح ال على حنو أخذ الزكاة

 لعدم كونه زكاة حينئذ، إذ ،ن مل يقبل مل يكن له األخذإ و،أخذها وقبل كان ختصيصاً يف اآليةن إ ماماإل

  . الظاهر من القبول الصحة كما تقدم

  .ومنه يظهر اجلواب عن الوجه الثالث

إذ  ال ميكن اجلمع بني عدم صحة الزكاة من الكافر وبني أخذها منه،نه أ من:  رمبا يقالما إىل هذا مضافاً

   لفقد الشرط، عدم الصحة ليس إالّ

                                                

.١ حهل اجلزيةأ باب صدقة ٥٦٧ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٨٩

  .خذ عوضها منهأتلفها فله أولو كان قد 

  

 ال تصح الصالة من الكافر ولكن يلزم على :ليقا أن ومع فقد الشرط ال يكون املأخوذ زكاة، فهو مثل

 بأنه تقييد يف دليل دودخذها عنه، مرأها منه لكن ميكن ؤعطاإال ميكن  والقول بأنه. قامتهاإلى احلاكم جربه ع

  .ميان وحنوهاشتراط اإل

وذا . تنظريه باملسلم املمتنع ليس يف حمله، إذ املسلم جامع لشرائط األداء خبالف الكافر نأومنه يظهر 

  .مطلق الكفارىل  إنتعدى من أهل الذمة الذين ورد فيهم تلك األخبار

أن  إىل  أو الفقيه)عليه السالم (مامخذ اإلأعلى تقدير صحة األخذ كان الالزم القول بوجوب  إنه مث

 املؤمنني بل وفساقهم يف صورة االحنصار، إذ جتب من باب احلسبة واألمر باملعروف لعدو إىل تصل النوبة

الكافر، فال خذها من املسلم املمتنع كذلك من أجيب قامة الفروض اليت منها الزكاة، فكما إوالنهي عن املنكر 

  .ماميقال على اإل أن  بل الالزم،مالتيان حرم الإ ب،مام لإل:وجه لقول املصنف

فطار يف شهررمضان طرة وكفارة اإلفيقول بذلك يف ال أن ال يظن ممن يقول بأخذ الزكاة منه قهراً إنه مث

  .سالم الثابتة بشرع اإلوالظهار وغري ذلك من هذا القبيل من احلقوق

خذ أتلفها فله أو كان قد ل{الكافر  أن من: من مجيع ذلك يظهر حال ما فرع على احلكم املذكور} و{

كما يف كالم احملقق ـ  لقاعدة اليد، لكن احملكي عن صريح الشيخني والفاضلني والشهيدين ـ} عوضها منه

ال يالئم وجوب الزكاة عليه ذهب  إنه مهال، وحيثاإل عدم الضمان ولو مع ،املشهور إىل بل عن مجاعة نسبته

  . الضمان إىل غري واحد من املتأخرين



١٩٠

  :مورأوما يستدل به لعدم الضمان 

الكافر حيث مل يكن متمكناً من األداء ال يكون تلف الزكاة موجباً  أن ما ذكر غري واحد من: األول

يكون مانعاً  أن ه على الكفر ال يصلحء عن اختياره بقاعدم متكنه من األداء إذا كان مسبباًن إ :وفيه. لضمانه

  .عن الضمان الذي هو من مقتضيات اليد، ما مل يدل دليل على خالفه

الذمة، وال مؤاخذة على  إىل التلف يوجب االنتقال أن  من)محه اهللار (ما عن غنائم احملقق القمي: الثاين

ن عموم ضمان اليد إدليل، ف إىل املؤاخذة يف املاليات حيتاجعدم ن إ :وفيه. الذمة مبعامالم ومداينامأهل 

  .قاض باملؤاخذة، كما فيما لو أتلفوا عيناً ملسلم أو ذمي

داء العبادات، أن الكافر ما دام كافراً ال جيرب على  أمن) رمحه اهللا(ما ذكره الشيخ األنصاري : الثالث

ؤخذ منه وإن مل ميتثل بالدفع، وأما القيمة فال تصري إال إذا لكن مع بقاء العني يكون ماالً للمسلمني بيد الذمي ي

رمحه  ( ولذا قال،وفيه نظر ظاهر. )قدس سره(آخر ما ذكره إىل  ،ال ينوينه أ داء الزكاة به، واملفروضأنوى 

 يف الضمان، وليس بواضح كما سالم ويبقى الكالم يف دليل ما ذكروه من اشتراط اإل:يف آخر كالمه) اهللا

  .  انتهى،)١( به غري واحداعترف

داء العني، وال فائدة معتد ا يف هذا البحث كما ال أفاألوفق بالقواعد القول بالضمان، لكن ال جيرب على 

  . خيفى

فالقول بتحقق الضمان ـ كما رمبا يستشعر من :  قال)رمحه اهللا(  اهلمداينهولنختم الكالم مبا ذكره الفقي

  ه أقوى، لـ لعكلمات غري واحد من املتأخرين 

                                                

.٢٤ سطر ٤٦٩ص: كتاب الطهارة )١(



١٩١

 قليل الفائدة، وما سالمصل الزكاة على الكافر بعد االلتزام بسقوطها عنه باإلأولكن البحث عن وجوب 

ال خيلو  داء الزكاة ـ فهو أمثرة وجوا تظهر جلواز القهر عليه ـ كما يف غريه من املمتنعني من أن يقال من

داخالً فيما شرط عليهم فال كالم فيه، ن أخذ الزكاة منهم ن كاإالذمي واملعاهد ف إىل  أما بالنسبة،شكالإمن 

 مشكل، ألنه ينايف تقريرهم على ما هم سالممبحض ثبوا يف شرع اإلوإال فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم 

سبب أو نسب أومعاملة فاسدة، بل ترتيب أثر بعليه، ألن قضية ذلك عدم مزامحتهم يف ما يرونه ملكاً هلم 

صحيحة على ما يرونه يف مذهبهم ملكاً هلم، كما يف مثن اخلمر واخلرتير ومرياث العصبة، وإال لكان امللكية ال

ظهر الثمرات، ولكن أرث وحنوه من  إوأمسلم بة أو بيع  إىل خراج الزكاة من أمواهلم لدى انتقاهلاإوجوب 

  . حد اأالظاهر عدم التزام 

خذ أمواله مجيعها منه قهراً ـ ولكن إلزامه بدفع الزكاة أو أخذ ن جاز أإـ وفإنه احلريب  إىل وأما بالنسة

شكال إمصرفها املعني ـ فال خيلو من  إىل ب عليه أثره ـ بأن يتعني صرفهتشيء منه ذا العنوان حبيث يتر

رمحه (كون أخذ الزكاة منهم داخالً يف شرائط الذمة كما ذكره ن إ وهو جيد لكن.  انتهى كالمه،)١(فليتأمل

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب أن  وقد عرفت،قامة الصالة من شرائط الذمةإ مشكل، إذ هو مثل جعل )اهللا

  .كان بعنوان الزكاةنه أ خذ ما أخذ ومل يعلمأصاحل يهود خيرب على 

  ما ورد يف مجلة  إىل شارةإرتير ما ذكره من مثن اخلمر واخلن إ مث

                                                

.١٠ سطر ١٨ ص٣ ج:يهقمصباح الف )١(



١٩٢

سأله  إنه )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،مد بن مسلمفعن حم: ناليإمن الروايات من صحة ذلك بالنسبة 

يأخذها ويطيب  أن مام أحيل لإل،ذا أدوها من مثن مخورهم وخنازيرهم وميتتهمإعن خراج أهل الذمة وجزيتهم 

م ه و، واملسلمني حالل، وهي على أهل الذمة حراممامذلك لإل: )عليه السالم (ذلك للمسلمني؟ فقال

  . )١(ن لوزرهاحملتملو

 تؤخذ من مثن حلم اخلرتير ،عليهم اجلزية يف أمواهلم: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (خرى قالأويف رواية 

  .غري ذلك إىل ،)٢( فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، ومثنه للمسلمني حالل،أو مخر

  

                                                

.٢ ح يف جهاد العدو٧٠ باب ١١٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح يف جهاد العدو٧٠ باب ١١٧ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٩٣

 جيب سالمن اإلإ ف،ن كانت العني موجودةإو عنهلو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت : }١٧مسألة ـ {

  . ما قبله

  

بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت {غري من حكم بكفره كاخلوارج } لو أسلم الكافر: ١٧مسألة ـ {

على األشهر، بل املشهور، بل يف اجلواهر نص عليه }   ما قبله جيبسالمن اإلإ ف،ن كانت العني موجودةإو عنه

د فيه خالفاً وال توقفاً قبل األردبيلي واخلراساين وسيد املدارك، بل ليس يف كالم األول ـ غري واحد، بل مل جن

 وهو خال عن التوقف )١( ما قبله جيبسالماإل والنص مثل مجاعكان ذلك لإل: على ما قيل ـ سوى قوله

  . انتهى، ذلك فيهماحنصرفضالً عن اخلالف فا

 . انتهى،)٢(ف أو متوقف قبل صاحب املدارك وصاحب الذخريةما وجدنا من خمال: وعن مفتاح الكرامة

 ـ أي سالمومقتضى استصحاب الوجوب عدم سقوط الزكاة عنه باإل: ويتعبهما يف ذلك صاحب املستند قال

  . انتهى،)٣(زكاة ما استجمع الشرائط حال الكفر وضمانه التالف كضمان املسلم

  : فقد استدل لذلك بأمور،وكيف كان

  . ، وخالف من خالف مسبوق وملحوق بهمجاع اإل:األول

  .)٤(﴾ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف أن قُلْ ِللَّذين كَفَروا﴿ : قوله تعاىل:الثاين

   ما يف اجلواهر من القطع بالسقوط مبالحظة معلومية :الثالث

                                                

.٥٠ ص٩ ج:املستمسك )١(

.١٢ سطر ٣٠ ص٣ ج:مفتاح الكرامة )٢(

.  يف كتاب الزكاة١٢ ص٢ ج:املستند )٣(

.٣٨ آية: نفالسورة األ )٤(



١٩٤

بلهم إل البادية وغريهم بزكاة ه من أهإسالم ألحد ممن جتدد )صلى اهللا عليه وآله وسلم (عدم أمر النيب

 لو كان شيء منه لذاع وشاع، فضالً عننه أ ، كماسالميف السنني املاضية، بل رمبا كان ذلك منفراً هلم عن اإل

  .يكون الشائع عند اخلواص فضالً عن العوام خالفهأن 

اه يف احلدائق يف  الذي رواه اخلاصة والعامة واستدل به الفقهاء يف غري مورد، روحديث اجلب: الرابع

 ويف العناوين اخلرب املعروف املشهور املتلقى بالقبول ،)١( جيب أو يهدم ما قبلهسالماإل :كتاب الصالة هكذا

ه عن  وفي،)٢(قبله  جيب ماسالماإل:  وهو قوله)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن اخلاصة والعامة عن النيبياملرو

جممع ، ويف )٣(هدم اإلسالم ما كان قبله): عليه السالم(يف قصة قال  )سالمعليه ال(البحار عن أمري املؤمنني 

  . )٤( جيب ما قبله، والتوبة جتب ما قبلها من الكفر واملعاصي والذنوبسالماإل :البحرين يف احلديث

ديث مة اجلب، كما هو شأنه كثرياً، فليسا حبل نقل حلديث آخر ملناسبة ك،خلإ والتوبةقوله  أن والظاهر

ن ألو كان حديثاً واحداً مل تضر التتمة يف الداللة ملا ذكر يف االستثناء املتعقب باجلمل، ونه أ إىل مضافاً. واحد

جيب ما نه أ  الكفر ال جيبسالماإل أن األخري، فما يف املستمسك من قصوره ألنه ظاهر يف إىل الظاهر عوده

  .ثبت حال الكفر، غري ظاهر الوجه

                                                

.٣ ص١١ ج:احلدائق )١(

.١٤٥ ح٥٤ ص٢ ج:غوايل اللئايل )٢(

. عن املناقب٢٣٠ ص٤٠ ج:البحار )٣(

).جبب( يف كلمة ٢١ ص٢ج: جممع البحرين )٤(



١٩٥

قالُوا لَن نؤِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن الْأَرِض و ﴿:سراء تفسري قوله تعاىل يف سورة اإلويف الربهان يف

 هذا لرسول :قالنه أ م سلمة، وذلكأمية أخي أيب أ بن عبد اهللاا نزلت يف إ :براهيمإ عن علي بن ،)١(﴾ينبوعاً

فتح  إىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم (لما خرج رسول اهللا مبكة قبل اهلجرة، ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم (اهللا

 عليه السالم، فلم يرد )صلى اهللا عليه وآله وسلم (م على رسول اهللامية فسلّأ بن أيب عبد اهللامكة استقبله 

، فدخل عليها )صلى اهللا عليه وآله وسلم (م سلمة مع رسول اهللاأخته أفأعرض عنه ومل جيبه بشيء، وكانت 

ي فليس يقبلين كما إسالم  الناس كلهم وردإسالمل ب ق)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللان إ خيتأيا : فقال

رسول اهللا  مي ياأبأيب أنت و: م سلمة قالتأ إىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قبل غريي، فلما دخل رسول اهللا

م أيا :  الناس كلهم؟ فقالالمإسه وقبلت إسالم أخي بني قريش والعرب رددت سعد بك مجيع الناس إالّ

لَن نؤِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن ﴿:  هو الذي قال يل تكذيباً مل يكذبين أحد من الناس،أخاك كذبينن إ سلمة

 حتى تنزلَ علَينا ِكتاباً لَن نؤِمن ِلرِقيك ِفي السماِء و  أَو ترقىأَو يكُونَ لَك بيت ِمن زخرٍف الْأَرِض ينبوعاً

 ؟ قال رسول اهللا" جيب ما كان قبلهسالماإلن إ" مي يا رسول اهللا أمل تقلأبأيب أنت و: قالت. )٢(ه﴾رأُنقْ

  .)٣(هإسالم) صلى اهللا عليه وآله (، فقبل رسول اهللا نعم: )صلى اهللا عليه وآله(

   ديد عن أيب الفرجويف املستمسك يف أواخر شرح النهج البن أيب احل

                                                

.٩٠ آية: سورة اإلسراء )١(

.٩٢ و ٩٠ آية: سورة اإلسراء )٢(

.٩٠ آية:  يف تفسري سورة اإلسراء٤٥٠ ص٢ ج:الربهان )٣(



١٩٦

 فلما رجعوا قتلهم ،نه وفد مع مجاعة من بين مالك على املقوقس ملك مصرأ املغرية وإسالمذكر قصة 

 فلم يقبله )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب إىل املدينة مسلماً وعرض مخس أمواهلم إىل املغرية يف الطريق وفر

 وصار حيتمل ما قرب )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ه من النيب، فخاف املغرية على نفسال خري يف غدر: وقال

إن عثمان شفّع يف أخيه ابن : ويف السرية احللبيةقال ـ أن  إىل  ـ جيب ما قبلهسالماإل: وما بعد، فقال له

بلى، ولكن يذكر ما جرى منه معك من :  قالأما بايعته وأمنته): صلى اهللا عليه وآله وسلم(أيب سرح قال 

 ويف تاريخ اخلميس والسرية احللبية ،ب ما قبله جيسالماإل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قالبيح ويستحي، الق

وحنوه يف اجلامع الصغري .  جيب ما كان قبلهسالمهبار اإل يا:  هبار قالإسالمصابة البن حجر يف واإل

 واهلجرة ما ،بلهق جيب ما سالمإلا : عن الطرباين يف حرف األلفي ويف كنوز احلقائق للمناو،للسيوطي

  . انتهى كالم املستمسك،)١(قبلها

 أي يقطعان وميحوان ما  ما قبلها ما قبله، والتوبة جتب جيبسالماإل :ومنه احلديث: ويف اية ابن األثري

  .  انتهى،كان قبلهما من الكفر واملعاصي والذنوب

 ومتسك العامة ،د من الروايات املشعرة باشتهاروحنوه يف لسان العرب، ويؤيده ما ورد يف غري واح

  :واخلاصة ذه الرواية يف رفع األحكام

 ونقلها يف الوسائل واملستدرك بطرق ،فمنها قصة النصراين الذي فجر بامرأة مسلمة املشتهرة يف الكتب

  عديدة بعبارات قريبة، ففي الوسائل 

                                                

.٥٣ ص٩ ج:املستمسك )١(



١٩٧

يقيم عليه  أن مسلمة وأرادل رجل نصراين فجر بامرأة املتوك إىل قدم:  بسنده قال،)رمحه اهللا(عن الشيخ 

 يضرب ثالثة حدود، وقال :ميانه شركه وفعله، وقال بعضهمإقد هدم : فقال حيىي بن أكثم. احلد فأسلم

 وسؤاله عن ذلك، فلما )عليه السالم (أيب احلسن الثالث إىل بعضهم يفعل به كذا وكذا، فأمر املتوكل بالكتاب

فأنكر حيىي بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر . يضرب حىت ميوت: )عليه السالم (بو احلسنقدم الكتاب كتب أ

فقهاء ن إ :فكتب.  به السنةئشيء مل ينطق به كتاب ومل جتفإنه يا أمري املؤمنني سله عن هذا : ذلك وقالوا

ت عليه الضرب حىت  به سنة ومل ينطق به كتاب، فبني لنا مبا أوجبئاملسلمني قد أنكروا هذا وقالوا مل جت

كَفَرنا ِبما ا آمنا ِباللَِّه وحده وفَلَما رأَوا بأْسنا قالُو،  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرحيِم﴿: )عليه السالم (ميوت؟ فكتب

ِركنيشا ِبِه ماللَِّه، كُن تننا سأْسا بأَوا رلَم مهإميان مهفَعني كي يف  الَّيتفَلَم لَتخ قَد   ناِلكه ِسرخِعباِدِه و 

  .)٢(فأمر به املتوكل فضرب حىت مات: قال. )١(﴾الْكاِفرونَ

، عن )رمحه اهللا (سلم بعد القتل، فعن الوسائل عن الكليينأن إ مسألة قتل النصراين باملسلم و:ومنها

 ،)٣(اقتله به: خذ أسلم قالأمسلماً، فلما  يف نصراين قتل )عليه السالم ( عن أيب جعفر،يس الكناسيضر

  .احلديث

ضمنة للسقوط تجيب التوقف يف هذا احلكم، لضعف الرواية املنه أ ما ذكره املدارك من نأوذا تبني 

   يف عدة أخبار يسنداً ومتناً، وملا رو

                                                

.٨٥ ـ ٨٤ آية: سورة غافر )١(

.٢ حبواب حد الزناأ من ٣٦ باب ٤٠٧ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.١ ح يف قصاص النفس٤٩ باب ٨١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



١٩٨

يف حال ضاللته، عادة شيء من العبادات اليت أوقعها إبصر ال جيب عليه تاملخالف إذا اس أن صحيحة من

وباجلملة فالوجوب  .جراؤه يف الكافرإ ومع ثبوت هذا يف املخالف ميكن ،يؤديها أن ال بدفإنه سوى الزكاة 

 دليل يعتد سالمحيصل االمتثال أو يقوم على السقوط باإلأن  إىل على الكافر متحقق، فيجب بقاؤه حتت العهدة

دائها يف أ كما يف قضاء العبادات المتناع ،زكاة على الكافررمبا لزم من هذا احلكم عدم وجوب النه أ على .به

الساعي وما يف معناه يف حال  إىل يصاهلاإمتعلق الوجوب ن إ :يقال أن ، إالسالم باإلحال الكفر وسقوطها

  .غري تام.  انتهى،)١(الكفر، وينبغي التأمل يف ذلك

  . على العمل ا بني اخلاصة والعامة يف غري حملهة يف السند يف مثل هذه الرواية املشهورة املتساملشإذ املناق

يدل دليل  أن ، إالسالملكل شيء ثبت باإلاجلب الظاهر من العموم  أن ففيها: وأما املناقشة يف الداللة

مثل الزكاة واخلمس والكفارات وأشباهها من احلقوق ن إ :من اخلارج على عدم اجلب، ولذا قال يف املصباح

صل املدعى قضاء الضرورة جبريان أ مبرتلة القدر املتيقن منها، كما يؤيد ذلك بل يدل على سالمالثابتة يف اإل

القائمني مقامه على عدم مؤاخذة من دخل يف ) عليهم السالم( واألئمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (سرية النيب

  .  انتهى،)٢(األزمنة املاضية إىل  بشيء من هذه احلقوق بالنسبةسالماإل

  . ففيه الفرق بوجود النص على الكافر دونه،نظري املقام باملخالفوأما ت

  ومنه يظهر اجلواب عن االستصحاب الذي تقدم نقله عن املستند، 

                                                

.١٧ سطر ٢٩٢ ص:املدارك )١(

.٣٢ سطر ١٧ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



١٩٩

  .ع النصمال جمال له فإنه 

 ـ بأا حال الكفر غري مقبولة منه فال يتمكن سالموأما ما ألزمه من احملال على تقدير سقوط الزكاة باإل

املدار يف صحة ن إ : ساقطة عنه فيكون التكليف ا يف حال الكفر عبثاً ـ ففيهسالمال اإل وح،من أدائها

 حال سالمالتكليف هو متكن املكلف ولو بترتيب مقدماته قبل مدة مديدة، والكافر ملا كان متمكناً من اإل

  . والزكاةسالمبلوغه توجه إليه التكليف باإل

 والنائب من ماله، وإال مامكفر عند من ال يقول جبواز أخذ اإلوتظهر مثرة التكليف ما لو مات حال ال

  .ظهرأفالثمرة 

 إىل فيقال هل يتوجه األمر بالقضاء. ا ال شبهة يف بطالاإات املخالفني، فد عليه بعباضيرد النق إنه مث

 وإذا آمن ،تيان ا صحيحةيف حال اخلالف ال يتمكن من اإلنه أ ن قال نعم توجه إليهإاملخالف أم ال؟ ف

  .يلتزم به أن  وال أظن،ن قال ال لزم عليه تقييد دليل القضاءإسقطت عنه، و

ال بد من التزام سقوط التكليف خطاباً ال عقاباً، كامللقي نفسه من الشاهق، نه أ نصافهذا، ولكن اإل

 مستحبل، إذ يعاقب على القتل، فإن التكليف مع العجزنه أ  مع، ال تقتل نفسك:حيث ال يتوجه إليه خطاب

داء هذا التكليف ولو كان عجزه بسبب سوء اختياره، وسيأيت الكالم حول عن أ والكافر عاجز ،ال باعثية له

  .شاء اهللا تعاىل نإهذا املوضوع يف املسألة الرابعة والسبعني من كتاب احلج 

  : مورأ إىل أدلة القائلني بثبوت الزكاة ترجع أن فتحصل مما تقدم

  .  ومع الشك فاالستصحاب، العمومات:األول

   تنظريه باملخالف بعموم :الثاين



٢٠٠

 فإن فحواها دال على حكم ما حنن ،)١(ألا وضعها يف غري مواضعها ):عليهم السالم (العلة بقوهلم

  . فيه

  .يلزم من السقوط احملال، واملتوقف على احملال حمال فالسقوط حمال إنه :الثالث

  .ذلكهذا وقد تبني اجلواب عن مجيع 

  :مورأما تقدم من ضعف السند والداللة ـ  إىل  ـ مضافاًورد على حديث اجلبأرمبا  إنه مث

الفقراء، كما ذكروا ذلك يف  إىل امتناين، فال يشمل املقام الذي هو خالف االمتنان باالضافةإنه : األول

قدم وسيأيت يف كتاب احلج يف  كما ت:وفيه.  أحد اجلارين معارضاً بال ضرر اجلار اآلخرال ضررما لو كان 

ر بقدره، وأما لو كان هناك دليل عام االمتنان لو استفيد من دليل احلرج قد أن املسألة اخلامسة والستني من

خرى غري معلومة لنا، كما ال أم كَوارد يف مورد يستشعر منه االمتنان مل يقدر بقدر االمتنان، إذ لعل هناك ِح

  .ستشعر من موردها أو من اخلارج كوا لعلة كذا بقدرهانقدر أدلة سائر األحكام امل

منا هو إوأما ما ذكره يف املستمسك يف اجلواب عنه بأنه لو سلم كون احلديث وارداً مورد االمتنان ف

فغري معلوم .  انتهى،)٢(غريه إىل املسلم نفسه، فال مانع من كونه على خالف االمتنان باالضافة إىل ضافةباإل

شخص  إىل اجلميع ال بالنسبة إىل يكون امتناناً بالنسبة أن المتنان ملا كان جبامع املنة على العباد يلزمالوجه، إذ ا

  .  فتأمل جيداً،خاص

                                                

.٣ ح من أبواب املستحقني للزكاة٣ باب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥١ ص٩ ج:املستمسك )٢(



٢٠١

، فلو تنجس يد سالم ال ما يكون ثابتاً حال اإل، ما كان ثابتاً حال الكفر إمنا جيبسالماإلن إ: الثاين

النجاسة يف هذا احلال ال حال الكفر، كما ذكروه  إىل طهري مستندسلم ال تطهر يده، ألن وجوب التأالكافر مث 

سلم لكون حمدثاً فعالً، فالتكليف بالغسل للحدث الفعلي ال أتيان الكافر بغسل اجلنابة إذا إيف باب وجوب 

هو خراجها لكوا ثابتة يف ماله أو ذمته فعالً الذي إومن هذا القبيل الزكاة، إذ وجوب . اجلنابة حال الكفر

  . لتعلقها يف حال الكفرسالمحال اإل

تعلق الوجوب حال الكفر، ويدل على  إىل الوجوب يف هذا احلال ـ لو كان ـ فهو مستندن إ :وفيه

 ما قبله يرفع التعلق حال  جيبسالماإلن إ وعليه فحيث. لالو مل يتعلق به حال الكفر مل جيب يف احلنه أ ذلك

 تعلق وارتفع، واحلاصلنه أ  عن ذلك السالميقة لكشف اإلقمل يتعلق ح إنه نوما يقال م، الكفر فكأنه مل يتعلق

سلم فال تتعلق به أصالً ملكان حديث أمات تتعلق به الزكاة يف وقتها، وأما من أن  إىل من بقى على كفرهأن 

 على خالف ذلك، إذ معىن ل مردود بأنه ختصيص يف عمومات الوجوب بال دليل، وحديث اجلب دا،اجلب

  .صلهأمل يكن من نه أ  ال،زيلأكان ونه أ جلبا

ما ثبت قطعاً عدم اجلب بالنسبة إليه نقول به، وإال : وأما التنظري بنجاسة اليد وغسل اجلنابة فنقول

  .فمقتضى العموم القول بالعموم

يقاعاته وعقوده وجناياته إ لبقاء ،اجلب يوجب ختصيص األكثرالبناء على عموم حديث ن إ: الثالث

. غري ذلك، وعليه فاحلديث جممل والقدر املتيقن عدم مؤاخذته على الكفر واملعاصي السابقة إىل ناتهوضما

  : وفيه
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، ال األمور الثابتة عليه ال بشرع سالم األمور الىت كانت ثابتة باإلسالم اإل جبين سوق احلديث يعطإ

برام عقد وغري ذلك، وحينئذ فلو إر عبد و، كرد األمانات والديون املستقرة يف ذمته وحنوها من حتريسالماإل

  .غريه لكان غريه يف غاية القلة إىل  نسبة ابوبسالمحكام الثابتة باإلقيس يف األ

من سقوط الزكاة مطلقاً، سواء وجدت : األقوى ما ذكره املصنف تبعاً للمشهور أن تبنييوذا كله 

حلول كالنقدين واألنعام أم ال كالغالت، فما عن اية العني الزكوية بتمامها أم ال، كانت مما يشترط فيها ا

 بعد احلول ولو سالملو أسلم قبل احلول حلظة وجبت الزكاة، ولو كان اإل: األحكام من التفصيل مبا لفظه

 وبني ،كالذي اختاره بعض املعاصرين من التفصيل بني بقاء العني الزكوية فتجب.  انتهى،بلحظة فال زكاة

يستأنف نه أ  انتهى، والذي اختاره ثالث من التفصيل بني ما يعترب فيه احلول فال جتب مبعىن،جتبعدم البقاء فال 

  . انتهى، يف غري حمله، وبني غريه فيجب،احلول

 والذمي ، بني أقسام الكفار الكتايب وغريهسالمال فرق فيما ذكرنا من سقوط الزكاة باإلنه أ والظاهر

  .وغريه، لعموم حديث اجلب وغريه

الذهن هو الكفر  إىل شكال بل منع، إذ املنساق من حديث اجلب املتبادرإعم يف مشول احلكم للمرتد ن

ذا أسلم، من إاألصلي ال العارضي، ولذا استشكل غري واحد يف سقوط قضاء الصلوات والصيام وحنومها عنه 

  .غري فرق بني امللي والفطري
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  .خراجهاإوجب عليه  بعد تعلق الزكاة  ام النصابذا اشترى املسلم من الكافر متإ: )١٨مسألة ـ (

  

  .}خراجهاإبعد تعلق الزكاة وجب عليه  ذا اشترى املسلم من الكافر متام النصابإ: ١٨مسألة ـ {

ما بنحو احلق كما إشاعة وما باإلإواستدل لذلك بعموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة وكوا يف العني 

عليه (عبد اهللا الرمحن بن أيب  ففي خرب عبد: ا ورد يف هذه املسألة باخلصوصشاء اهللا تعاىل، ومإن سيأيت 

يزكيها ملا  أن بله أو شاته عامني فباعها على من اشتراهاإرجل مل يزك : )عليه السالم(قلت أليب :  قال)السالم

  .)١(ع أو يؤدي زكاا البائعنعم تؤخذ منه زكاا ويتبع ا البائ: مضى؟ قال

جارة واهلبة ا فمقتضى القاعدة عدم الفرق بني مجيع أقسام االنتقال من الشراء والصلح واإلوعلى هذ

املالك ن إ :يقال أن الّإرث وغري ذلك من االنتقاالت االختيارية والقهرية، وبني شراء الكل والبعض، واإل

  .تعني يف غريهتمن الزكاة فيث له والية التعيني مل يكن هذا القدر املشترى الذي يبقى بعده مقدار الزكاة ح

بل لو قيل بصحة بيع متام النصاب وتعلق الزكاة بالذمة حينئذ ـ كما سيأيت الكالم يف املسألة التاسعة 

  .والعشرين من فصل زكاة الغالت ـ مل يكن على املسلم شيء

اج خرإل من تعلق به الزكاة ابتداًء من وجوب اوكيف كان فبناًء على ذلك يكون حال املشترى ح

  . العشر أو نصفه بعد وضع املؤن وحنوها

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ١٢ باب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(
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 سبةن وعينه، فيلزم على من يعامل مع الكفار باليعلى تقدير القول بذلك ال يفرق بني مثن الزكو إنه مث

عطائه الزكاة لعدم قبول ذلك لوضعها إن علم بإخراج الزكاة، بل وكذا املخالف وإاألعيان الزكوية وأمثاا إىل 

  .يف غري موضعها

  : مورأتأمل وتتبع، ووجه ذلك  إىل ا، ولكن املسألة حتتاجهذ

القائمني ) عليهم السالم( واألئمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ما ذكروه من جريان سرية النيبن إ :األول

 ن الضرورة قاضية بأن النيبإ بالزكاة جار فيما حنن فيه، فسالممقامه على عدم مؤاخذة من دخل يف دين اإل

 ما كان خيرج الزكاة من الغنائم أوالً مث يصرفها يف مصارفها، بل ما ورد من كيفية ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(

ومن البديهي الذي ال ينكر . خراج الزكاة أوالًإيف عدم   الغنائم صريح)صلى اهللا عليه وآله وسلم (تقسيم النيب

سلمون مل يكن فيه الزكاة لعدم مجع الشرائط، ما كان يغنمه املن إ :يقال أن األموال، فال ميكنبتعلق الزكاة 

حدى املقدمتني إ إنكار مل يكن خيرج اخلمس املتعلق بتلك األموال أوالً، و)صلى اهللا عليه وآله وسلم (نهأكما 

ويؤيده أخبار .  وحروبه)صلى اهللا عليه وآله وسلم (خالف املركوز من املتبادر الظاهر من تواريخ غزوات النيب

  . فتأمل، على خنلهم وكرومهموضع اجلزية

ن إ ما تقدم يف املسألة السادسة عشرة من تقرير الكفار على ما هم عليه من املعامالت وغريها، ف:الثاين

يقاعات على ما يرونه ثر العقود واإلأثر الصحة وامللكية على ما يرونه ملكاً هلم، كترتيب أمقتضى ذلك ترتيب 

 فلو طلق الذمي زوجته مل يكن جيوز للمسلم ار الدالة على ذلك، وإالّمؤثراً عندهم، كما تقدم بعض األخب

  متعتها، أو باع أمته الكافرة مل يكن 



٢٠٥

جر أو غري ذلك خصوصاً آجيوز له وطيها، ألن البيع باطل، وكذلك لو زارع أو ساقى أو رهن أو 

 وامليتة واحليوانات احملرمة واملعامالت مثاا من مثن اخلمر واخلرتيرأن أومعامالم مما تعلق به الزكاة واخلمس و

رث بعضهم من بعض، وهذا خالف الضروري من معامالت املسلمني معهم إ، وكذلك سالمالفاسدة بنظر اإل

  .نصافوالقول بأن املسلم املعامل ال يعلم بذلك خالف اإل. قدمياً وحديثاً

 ففي حديث أيب ،لة الدالة على ذلكما دل على حتليل اخلمس يف املتاجر للشيعة، لعموم األد: الثالث

: قال. خرج اهللا منها من شيء فهو لناأيا أبا سيار األرض كلها لنا، فما : )عليه السالم (سيار عن الصادق

يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه فضم إليك مالك، وكل : أنا أمحل إليك املال كله؟ فقال يل: قلت له

ن مورد إف.  احلديث،)١(يقوم قائمناأن  إىل ن األرض فهم فيه حمللون وحملل هلم ذلك شيعتنا مييدأما كان يف 

  .العموم املستفاد من القرائن كاف يف املقام أن ن كان اخلمس إالإهذه الرواية و

: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : ظهر منه يف العموم ما عن الكايف بسنده عن املعلى بن خنيس قالأو

خيرق بإامه مثانية أار يف األرض منها  أن مرهأاهللا بعث جربئيل ون إ :ن هذه األرض؟ فتبسم مث قالما لكم م

  ومهران وهو ر  ، واخلشوع وهو ر الشاس،سيحان وجيحان وهو ر بلخ

                                                

.١٢ حنفال وما خيتص باإلمام األ٤ باب ٣٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(
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 وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا ،و استقت فهو لناأ ونيل مصر ودجلة والفرات، فما سقت ،اهلند

 ،)١(ذه يعين ما بني السماء واألرض إىل سع فيما بني ذهإن ولينا لفي أونه شيء إال ما غصب عليه، وم

عطاؤها واخلمس إنفس الشيعة الواجبة  إىل منا خرج عن هذا العموم بالضرورة كالزكوات بالنسبةإف. احلديث

  . واهللا تعاىل هو العامل. فهو خارج، وغري ذلك يبقى حتت العموم

  

                                                

.٥ ح كتاب احلجة٤٠٩ ص١ ج:الكايف )١(
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  فصل

 األجناس اليت تتعلق ا الزكاةيف

  

 والغالت األربع وهي ،والفضة  والنقدين ومها الذهب،لبقر والغنمااألنعام الثالثة وهي اإلبل و: جتب يف تسعة أشياء

  .احلنطة والشعري والتمر والزبيب

  

   .يف األجناس اليت تتعلق ا الزكاة :فصل{

 والغالت ،والفضة  والنقدين ومها الذهب،لبقر والغنمال واألنعام الثالثة وهي اإلب :جتب يف تسعة أشياء

  }ربع وهي احلنطة والشعري والتمر والزبيباأل

مجع املسلمون كافة على أ قد : فعن العالمة يف التذكرة، على ذلك فوق حد االستفاضةمجاعودعوى اإل

 امع عليه نصاً :تهى، ويف احلدائق يف املنت، وحنوه عن املنت املذكورا، مث عد)١(جياب الزكاة يف تسعة أشياءإ

ا يف األنعام والنقدين والغالت األربعوفتوىجده فيه بني املسلمني أبال خالف : ، ويف اجلواهر)٢( هو وجو

مل يكن من ضروريات الدين، والنصوص به مع ذلك ن إ فضالً عن املؤمنني، بل هو من ضروريات الفقه

   )٣(.متواترة

                                                

. حمل الزكاة٢٠٥ ص١ ج:التذكرة )١(

.٤٣ ص٢ ج:احلدائق )٢(

.٦٥ ص١٥ ج:اجلواهر )٣(
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 واملتواترة من أخبار العترة ، املسلمني، بل الضرورة من الدينإمجاعوب الزكاه فيها فبأما وج: ويف املستند

  . على ذلكمجاعغري ذلك من كلمات العلماء يف دعوى اإل إىل .)١(الطاهرة

  :والنصوص به أيضاً متواترة

ِهم صدقَةً  أَمواِلخذْ ِمن﴿ :ملا نزلت آية الزكاة: )عليه السالم(عبد اهللا قال أبو :  قال،فعن ابن سنان

و مهرطَهتكِّيِهمزيف الناسدىا مناديه فن)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( يف شهر رمضان، فأمر رسول اهللا)٢(﴾ت : 

 تبارك وتعاىل قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصالة، ففرض اهللا عليكم من الذهب والفضة هللان إ

 بذلك فيهم يف شهر رمضان وعفى هلم عما دىانطة والشعري والتمر والزبيب، ونبل والبقر والغنم ومن احلواإل

  .)٣(سوى ذلك

 على احلنطة والشعري ،والزكاة على تسعة أشياء:  يف حديث قال)عليه السالم ( عن الرضا،وعن الفضل

  .)٤(بل والبقر والغنم والذهب والفضةوالتمر والزبيب واإل

 وضع رسول اهللا: سئل عن الزكاة فقال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا يب  عن أ، عمن ذكره،وعن القماط

 احلنطة والشعري والتمر والزبيب والذهب ، وعفا عما سوى ذلك، الزكاة على تسعة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  كان :  مث قال)عليه السالم(ب ضوالذرة، فغ: فقال السائل. والغنم واإلبلالبقر والفضة و

                                                

.١٣ ص٢ ج:املستند )١(

.١٠٣ آية: سورة التوبة )٢(

.١ حيه الزكاةبواب ما جتب فأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(
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: فقال.  السماسم والذرة والدخن ومجيع ذلك)صلى اهللا عليه وآله وسلم (ى عهد رسول اهللاواهللا عل

منا وضع على تسعة ملا مل يكن إ، و)صلى اهللا عليه وآله وسلم (مل يكن على عهد رسول اهللا إنه م يقولونإ

عرف شيئاً أ ما ال عن شيء قد كان، وال واهللاإ فهل يكون العفو ،كذبوا: حبضرته غري ذلك، فغضب وقال

  .)١( ومن شاء فليكفر،عليه الزكاة غري هذا، فمن شاء فليؤمن

فرض اهللا عز وجل الزكاة :  قاال)عليه السالم(عبد اهللا  وأيب )عليه السالم (يب جعفرأ عن ،وعن الفضالء

صلى  (ل اهللا يف تسعة أشياء وعفى رسو)صلى اهللا عليه وآله وسلم (مع الصالة يف األموال وسنها رسول اهللا

بل والبقر والغنم واحلنطة والشعري والتمر والزبيب  يف الذهب والفضة واإل، عما سواهن)اهللا عليه وآله وسلم

  .)٢(عما سوى ذلك) صلى اهللا عليه وآله(وعفا رسول اهللا 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وضع رسول اهللا : قال) عليه السالم(وعن احلضرمي، عن أيب عبد اهللا 

زكاة على تسعة أشياء، احلنطة والشعري والتمر والزبيب والذهب والفضة واإلبل والبقر والغنم، وعفى رسول ال

  .)٣(عما سوى ذلك) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

جعلت : )عليه السالم (أيب احلسن إىل  بن حممدعبد اهللاقرأت يف كتاب :  قال،وعن علي بن مهزيار

 الزكاة على )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وضع رسول اهللا: قالنه أ) عليه السالم( عبد اهللا عن أيب يفداك رو

   احلنطة ،تسعة أشياء

                                                

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(
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صلى اهللا عليه وآله  (بل، وعفى رسول اهللاوالفضة والغنم والبقر واإل والشعري والتمر والزبيب والذهب

: ؟ فقال لهوما هو: لك؟ فقالعندنا شيء كثري يكون بأضعاف ذ: فقال له القائل.  عما سوى ذلك)وسلم

 وضع الزكاة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللان إ قول لكأ: )عليه السالم(عبد اهللا  فقال له أبو. األرز

 وقد كانت الذرة على عهد رسول اهللارز وعندنا ذرة، أ وتقول عندنا ،على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك

: أقول. )١( والزكاة على كل ما كيل بالصاع،كذلك هو: )عليه السالم (عفوق .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .سيأيت وجه هذه التتمة

 على الذهب والفضة واحلنطة ،الزكاة على تسعة أشياء:  قال)عليهما السالم ( عن أحدمها،وعن زرارة

 عما سوى )آله وسلمصلى اهللا عليه و (بل والبقر والغنم، وعفا رسول اهللاوالشعري والتمر والزبيب واإل

  .)٢(ذلك

 ليس يف ،يف تسعة أشياء:  عن صدقات األموال؟ فقال)عليه السالم (سألت أبا جعفر:  قال،وعن زرارة

بل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية،  يف الذهب والفضة واحلنطة والشعري والتمر والزبيب واإل،غريها شيء

  . احلديث)٣(صناف شيء األوليس يف شيء من احليوان غري هذه الثالثة

صلى اهللا عليه وآله  (وضع رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وعن أيب بصري وابن شهاب

   وعفى عما سوى ، الزكاة على تسعة أشياء)وسلم

                                                

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٩ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢١١

  .)١(بل والبقر والغنمذلك على الذهب والفضة واحلنطة والشعري والتمر والزبيب واإل

 على ،الزكاة على تسعة أشياء: سئل عن الزكاة؟ فقال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،وعن احلليب

صلى اهللا عليه وآله  (بل والبقر والغنم، وعفى رسول اهللالذهب والفضة واحلنطة والشعري والتمر والزبيب واإل

  .)٢( عما سوى ذلك)وسلم

يف : فقال.  عما جتب فيه الزكاة)يه السالمعل(عبد اهللا سألت أبا :  قال،وعن حممد بن جعفر الطيار

صلى  (بل والبقر والغنم، وعفى رسول اهللا الذهب والفضة واحلنطة والشعري والتمر والزبيب واإل،تسعة أشياء

 :؟ قلتفقال وما هو: قال. صلحك اهللا فإن عندنا حباً كثرياًأ: فقلت.  عما سوى ذلك)اهللا عليه وآله وسلم

 هللارسول ان إ أقول لك: )عليه السالم (مث قال: قال. أفيه الزكاة؟ فزبرين: فقلت. ما أكثرهنعم : قال. األرز

  .)٣(عندنا حباً كثرياً أفيه الزكاةن إ :عفى عما سوى ذلك وتقول) صلى اهللا عليه وآله(

 بيبما أنبتت األرض من احلنطة والشعري والتمر والز:  قال)عليه السالم ( عن أيب جعفر،وعن زرارة

  .)٤( يف هذه األربعة أشياءنبت األرض شيء إالّفيما أوليس  ـ :قالأن  إىل ـ

نبتت األرض من األرز أليس يف شيء :  قال)عليه السالم (يب جعفرأ عن ،وعن زرارة وبكري بن أعني

  والذرة والدخن واحلمص والعدس وسائر 

                                                

.١٠ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١١ ح فيه الزكاةبواب ما جتبأ من ٨ باب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٨ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢١٢

  .وال جتب فيما عدا ذلك على األصح

   :نواع أخرأأربعة خراجها من إنعم يستحب 

   احلبوب مما:حدهاأ

  

يصري ماالً يباع بذهب أو  أن ن كثر مثنه ـ زكاة إالإاحلبوب والفواكه غري هذه األربعة األصناف ـ و

ئيت درهم مخسة دراهم ومن كل ذهباً أو فضة فتؤدي عنه من كل مافضة تكرته مث حيول عليه احلول وقد صار 

  .)١(نصف دينارعشرين ديناراً 

املتفرقة منها يف  إىل  مضافاً، غري ذلك من األخبار الكثرية الواردة يف هذا الباب يف الوسائل واملستدركإىل

  .سائر األبواب

 على هذا أيضاً فوق حد االستفاضة كما عن مجاع بل دعوى اإل}وال جتب فيما عدا ذلك على األصح{

 عن ينصوص املتقدمة وغريها، خالفاً للمحكالشيخني والسيدين والفاضلني وغريهم، ويدل على ذلك غالب ال

نيد، يث أوجبها يف كل ما يدخل القفيز من احلبوب يف أرض العشر، ووافقه ابن اجلحالرمحن  يونس بن عبد

ذلك الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر، وعن بعض الوجوب يف مال التجارة، بل نسب  إىل وأضاف

ن رابع وجوا يف كل ما تنبت األرض مما يكال أو يوزن، واعتمدوا يف ظاهر الفقيه وغريه، وع إىل هذا القول

نكر االستحباب حلملها على التقية، وسيأيت أثبات الوجوب، بل يف احلدائق ظاهر نصوص ال يصلح إل إىل ذلك

  .شاء اهللا تعاىلإن الكالم فيه 

   حدها احلبوب مماأ :نواع أخرأخراجها من أربعة إنعم يستحب {

                                                

.٩ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢١٣

  يوزن كاألرز واحلمص واملاش والعدس وحنوهايكال أو 

  

على األشهر بل املشهور، بل عن الغنية وغريها } يكال أو يوزن كاألرز واحلمص واملاش والعدس وحنوها

  :مجلة من النصوص إىل  عليه، خالفاً ملن تقدم حيث قال بالوجوب استناداًمجاعاإل

الزكاة على كل :  بن حممدعبد اهللا إىل  كتب)معليه السال (أبا احلسنن إ :فعن ابن مهزيار يف حديث

  .)١(ما كيل بالصاع

سأله عن احلبوب  إنه )عليه السالم(عبد اهللا  وروى غري هذا الرجل عن أيب ،عبد اهللاكتب  إنه :وعنه

عليه (عبد اهللا فقال أبو . السمسم واألرز والدخن وكل هذا غلة كاحلنطة والشعري: ؟ فقالوما هي: فقال

  .)٢(يف احلبوب كلها زكاة: )مالسال

كل ما دخل القفيز فهو جيري جمرى احلنطة والشعري والتمر : قالنه أ )عليه السالم (وروى أيضاً عنه

فأخربين جعلت فداك هل على هذا األرز وما أشبهه من احلبوب واحلمص والعدس زكاة؟ : قال. والزبيب

  .)٣(كيلصدقوا الزكاة يف كل شيء : )عليه السالم (فوقع

لنا رطبة وأرزاً فما الذي علينا فيها؟ ن إ :)عليه السالم (قلت أليب احلسن: مساعيل قالإوعن حممد بن 

 بالدلو يأما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما األرز فما سقت السماء العشر وما سق: )عليه السالم (فقال

  .كيالوكيل بامل :أو قال، )٤(فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع

                                                

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:لالوسائ )٢(

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢١٤

الرب والشعري : سألته عن احلرث ما يزكى منه؟ فقال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وعن أيب مرمي

  .)١(كل ما كيل بالصاع فبلغ األوساق فعليه الزكاة: وقال. والذرة والسلت والعدس كل هذا مما يزكى

الرب والشعري والذرة والدخن : )ه السالمعلي (سألته عن احلبوب ما يزكى منها؟ قال: وعن ابن مسلم قال

  .)٢(شباههأواألرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى و

وكل ما كيل بالصاع فبلغ األوساق فعليه :  وقال،)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وعن زرارة

  .)٣(الزكاة

جعل : وقال.  فعليه الزكاةكل ما كيل بالصاع فبلغ األوساق: )عليه السالم (خرى قالأويف رواية 

 ما كان يف الرطب والبقول وكل نبتت األرض إالّأ الصدقة يف كل شيء )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا

  .)٤(شيء يفسد من يومه

الذرة والعدس والسلت :  يف الذرة شيء؟ فقال يل:)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وعن زرارة قال

ما يف احلنطة والشعري، وكل ما كيل بالصاع فبلغ األوساق اليت جتب فيها الزكاة فعليه واحلبوب فيها مثل 

  .)٥(الزكاة

  هل يف األرز : )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وعن أيب بصري قال

                                                

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حجتب فيه الزكاةبواب ما أ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٠ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢١٥

رز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف أرض أاملدينة مل تكن يومئذ ن إ :مث قال. نعم: شيء؟ فقال

  .غري ذلك إىل ،)١(ن فيه وعامة خراج العراق منهال يكو

نه ليس يف احلبوب ما عدا أ و،هذه األخبار تنايف األخبار املتقدمة من كون الزكاة منحصرة يف تسعةن إ مث

  :الغالت األربع شيء، وقد اختلف يف اجلمع بينها على وجوه ثالثة

محل األخبار نه أ من قدماء األصحاب من )رمحه اهللا (الرمحن ما عن الكايف عن يونس بن عبد: األول

هذا خالف ن إ :وفيه. ، وما دل على ثبوا يف اجلميع على ما بعد ذلكسالماحلاصرة يف التسعة على صدر اإل

 مل يضع الزكاة على ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم (خبار الطرفني، إذ يف بعضها التصريح بأن رسول اهللاأظاهر 

، ويف )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( وقد كان مجلة من احلبوبات حاضرة لديه،عفى عنهاعدا الغالت األربع بل 

نبتت األرض إال أشياء أ جعل الزكاة يف كل شيء )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا أن بعضها األخر

ألرز لعدم مل توضع الزكاة على انه أ  عن أيب بصري املتضمنيخذ باخلرب األخري املروأخاصة، وكان يونس 

  . فتأمل،وجودها يف املدينة

  .سائر األعصار إىل ظهور مجلة من األخبار احلاصرة يف كون احلكم كذلك بالنسبة إىل هذا مضافاً

  .ظواهر األدلة إىل وكيف كان فهذا اجلمع من أبعد احملامل بالنظر

                                                

.١١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢١٦

  .على التقيةخبار املعممة ما عن السيد وحمتمل الوسائل ونص احلدائق من محل األ: الثاين

  .ما عن املشهور من محلها على االستحباب: الثالث

  : رجح يف النظر هو الثاين، وذلك للقرائن اخلارجية والداخلية الدالة على ذلكولكن األ

نقل يف اخلالف عن الشافعي ومالك والثوري وابن أيب ليلى وأيب يوسف وحممد وأيب فإنه  :أما اخلارجية

د وجوب الزكاة يف املذكورات باختالف يسر بينهم، وعن املنتهى نقله عن حنيفة وزفر واحلسن بن زيا

ربعة نقل وجوب الزكاة على الشافعي وأيب حنيفة ومالك وأيب يوسف وحممد، ويف الفقه على املذاهب األ

  .ربعة احلنفية والشافعية واحلنبلية واملالكيةاحلبوب مطلقاً عن املذاهب األ

والذرة، : قال له السائل: ففي خرب القماط:  كثرية جداً نذكر مجلة منها فهي:وأما القرائن الداخلية

السماسم والذرة ) صلى اهللا عليه وآله(كان واهللا على عهد رسول اهللا : مث قال. )عليه السالم (فغضب

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (مل يكن ذلك على عهد رسول اهللا إنه م يقولونإ: فقال. والدخن ومجيع ذلك

 عن شيء قد الّإ فهل يكون العفو ،كذبوا: منا وضع على تسعة ملا مل يكن حبضرته غري ذلك، فغضب وقالإو

نك ترى صراحة إ ف،)١(عرف شيئاً عليه الزكاة غري هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرأكان، وال واهللا ما 

  .د مبا ال مزيد عليه التأكيمامهذا اخلرب يف كون ذلك من جمعوالت العامة، ولذا كرر اإل

  عندنا شيء كثري بأضعاف :  فقال له القائل:عبد اهللاويف مكاتبة 

                                                

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ الباب ٣٣ ص٦ ج:سائلالو )١(



٢١٧

رسول اهللا  أن أقول لك: )عليه السالم(عبد اهللا فقال له أبو . األرز: ؟ فقال لهوما هو: فقال. ذلك

 ذرة، وقد وضع الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا) صلى اهللا عليه وآله(

 ،)١(كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع: )عليه السالم (فوقع .كانت الذرة على عهد رسول اهللا

 كذلك، ولواله لكان تناقضاً ه الحظ التقية يف التوقيع مع تصرحيه بكون)عليه السالم (ماماإل أن فأنت ترى

  .ظاهراً كما نبه عليه يف الوسائل

  . )٢(يف تسعة أشياء ليس يف غريها شيء: )عليه السالم (ويف رواية زرارة فقال

. األرز: ؟ قلتوما هو :فقال: قال .ن عندنا حباً كثرياًإأصلحك اهللا ف:  قلت،ويف رواية ابن الطيار

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللان إ أقول لك: فيه الزكاة؟ فزبرين مث قالأ: قلت. نعم ما أكثره: قال

  .)٣(عندنا حباً كثرياً أفيه الزكاةن إ سوى ذلك وتقولعفا عما 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  أن علمتكأال قد :  فعليه شيء؟ قالريوعندنا حب كث: ويف رواية ابن دراج

  .)٤(عفى عما سوى ذلك) وآله

  .)٥(صدقوا الزكاة يف كل شيء كيل: )عليه السالم (وقوله

غري إىل  . ولكنه قد جعل فيه،رز فيقال فيهأرض أينة مل تكن يومئذ املدن إ :وخصوص رواية أيب بصري

  . ذلك

                                                

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ الباب ٣٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ الباب  من ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨ الباب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٨باب ال ٣٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ٩باب ال ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢١٨

عفا عما ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن  يف كل خرب)عليهم السالم (تأكيد األئمة إىل هذا، مضافاً

  .خراج فيها صدر تقيةخبار ال يشك يف كون احلكم باإلن الناظر يف هذه األإسوى ذلك، ف

شكال، إاملشهور من احلمل على االستحباب فهو أيضاً ال خيلو من  إىل وأما ما نسب: باحقال يف املص

جناس للعامة ومناسبتها خبار املثبتة للزكاة يف سائر األموافقة األ إىل شارةخبار املزبورة من اإلما يف األ إىل نظراً

الطني بعد اشتهاره لدى العامة مثل هذا احلكم الذي هو عمدة ما يتعلق به سلطنة الس أن للتقية، ضرورة

ه، بل إنكار )عليه السالم (مامواستقرار سرية سالطينهم على أخذ الزكاة من سائر احلبوب مل يكن يسع اإل

علم بأن  أن خبار بعدخبار، فال يبقى هلذه األمر كذلك يف هذه األظهار املوافقة هلم، كما وقع األإكان عليه 

يكون  أن  ظهور يف كوا لبيان احلكم الواقعي، كي يصلح،الف للواقعا الذي هو موافق للعامة خمهظاهر

رادة االستحباب من هذه إخبار احلاصرة للزكاة فيها قرينة على التصريح بنفي الزكاة فيما عدا التسعة يف األ

  . انتهى،)١(خباراأل

خبار املثبتة للزكاة ألمر الظن القوي بعدم كون اخرياً من ترجيح مذهب املشهور بأن غاية األأوما ذكره 

ذ احلمل على إممنوع . غري ذلك إىل صلن التقية خمالف لألأ و،لبيان احلكم الواقعي، وهذا الظن ليس حبجة

، )جيوز ترك غسل اجلمعة(و) اغتسل للجمعة(منا هو فيما يرى العرف كونه مجعاً بني اخلربين حنو إاالستحباب 

  العرف لو رأى هاتني  أن ومن املقطوع

                                                

.١٦ سطر ١٩ ص:مصباح الفقيه )١(



٢١٩

جهة الظن بذلك حىت يقال بأنه  ا، فاحلمل على التقية ليس منمائفتني مل يشك يف ظهور التناقض بينهالط

ال جمال للجمع نه أ خبار املثبتة لبيان احلكم الواقعي، بل من جهةليس حبجة، أو من جهة الظن بعدم كون األ

 مرن للجمع العريف جمال آل األ باب املعارضة، وحيث مل يكتعمال مرجحاإالعريف الذي هو املالك يف عدم 

  .التراجيح املوجب للحمل على التقيةإىل 

املتكلم  أن األمر دائر بني احلمل على االستحباب الذي مناطه رؤية العرف ذلك حىت يرىن إ واحلاصل

 وبني احلمل على التقية، وحيث مل يكن جمال لألول ـ كما يدل على ذلك عرضهما على ،ليس مبناقض

خبار املمكن عقالً محلها وكم يف الفقه نظائر لذلك حيث محلوا طائفة من األد من القول بالثاين، العرف ـ الب

  . لعدم رؤية العرف مجعاً بينهما،ف ظاهرها على التقيةالعلى خ

 املدعى ـ ولو بضميمة مجاعما ذكره يف املستمسك من االعتماد يف االستحباب على اإلن إ هذا، مث

ال جمال هلا بعد معلومية التسامح  ممنوع صغرى وكربى، وقاعدة مجاعفى ما فيه، إذ اإلقاعدة التسامح ـ ال خي

  .املستند

  . فاألقرب هو عدم االستحباب وفاقاً ملن عرفت،وكيف كان

نبتت األرض حىت يشمل ورق أالتعرض بكون املناط يف االستحباب هو ما  إىل وبعد هذا فال حاجة

ا كيل حىت خيرج غري املكيل ولو كان موزوناً، أو ما وزن أو كيل حىت خيرج زهار وحنومها، أو مشجار واألاأل

أما : خبارناوين الثالثة يف األعن كان بناًء على القول باالستحباب يلزم القول يف اجلميع لورود الإغريمها، و

ومنه يظهر ما . )لسالمعليه ا(عبد اهللا النبت والكيل فقد تقدم، وأما الوزن فسيأيت يف رواية زيد الزراد عن أيب 

  يف 



٢٢٠

  .وكذا الثمار كالتفاح واملشمش وحنومها دون اخلضر والبقول كالقث والباذجنان واخليار والبطيخ وحنوها

  

  .املستمسك من عدم ورود خرب فيه

الثمار كالتفاح واملشمش وحنومها دون اخلضر {خراج الزكاة من إيستحب على املشهور } وكذا{

 أما املستثىن ،على املشهور يف املستثىن واملستثىن منه} ان واخليار والبطيخ وحنوهاوالبقول كالقث والباذجن

عدم ب عن كشف الغطاء من حكمه يرض، خالفاً للمحك فيما يكال بالصاع وما نبتت األهفلدخول

أيضاً، وروي استثناء الثمار : بعد ما نقل عن املصنف استثناء الثمار واخلضر قال إنه ويف الروضة. االستحباب

رض بتته األأن ما إطالقشجار عن منصرف  ال يبعد دعوى خروج مثر األ:ويف املصباح. ومثله عن الدروس

  . املذكور يف كلمام

  عن أيب جعفر،فعن حممد بن مسلم: وكيف كان فيدل على احلكمني أو أحدمها مجلة من النصوص

  .)١(ال حىت حيول عليه احلول: ل العظيم؟ فقالن بيعت باملاإسئل عن اخلضر فيها زكاة و إنه ) السالمعليه(

القضب : ؟ قلتوما هي: ما يف اخلضر؟ قال: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب :  قاليبوعن احلل

وعن . يباع مثله مبال فيحول عليه احلول ففيه الصدقة أن ليس عليه شيء إالّ:  قال،رضوالبطيخ ومثله من اخل

ما حال عليه احلول من : فثمنه؟ قال:  قلت،ال: )عليه السالم (هه فيه زكاة؟ قالشباأضاة من الفرسك وعال

  .)٢(مثنه فزكه

   فردت اهلاء ،ضهةع أصلها ،ضةعضاة مجع ععن الوايف ال: أقول

                                                

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٢١

والفرسك . شجار اليت حتمل الثمار كائنة ما كانت األا كل شجر له شوك، كأنه أراد ،يف اجلمع

ن كان باملهملة إكل، وأاملعجمة كل نبت اقتضب وبوالقضب .  انتهى،نه أمحركزبرج اخلوخ أو ضرب م

  .فواضح

ع يب  يف البسان يكون فيه الثمار ما لو)عليهما السالم (عبد اهللا عن أيب جعفر وأيب ،وعن حممد بن مسلم

  .)١(ال: )عليه السالم (كان ماالً هل فيه صدقة؟ قال

صلى اهللا عليه وآله  (وجعل رسول اهللا :يف حديث قال) لسالمعليه ا (عبد اهللا عن أيب ،وعن زرارة

  .)٢( ما كان يف اخلضر والبقول وكل شيء يفسد من يومهرض إالّنبتت األأ الصدقة يف كل شيء )وسلم

لنا رطبة وأرزاً فما الذي علينا فيهما؟ ن إ :)عليه السالم (قلت أليب احلسن: مساعيل قالإوعن حممد بن 

  .)٣(أما الرطبة فليس عليك فيها شيء: )المعليه الس (فقال

  .الرطبة بالفتح الفصفصة بالكسر، وهي نبات تعلفه الدواب وتسمى بذلك ما دامت رطبة: أقول

القطن والزعفران عليهما زكاة؟   عن)عليه السالم (سألت أبا احلسن: وعن عبد العزيز بن املهتدي قال

  .)٤(ال: قال

 ما ليس على البقول وال على البطيخ وأشباهه زكاة إالّ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،وعن مساعة

  .)٥( عندك سنةياجتمع عندك من غلته فبق

                                                

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٧ ح فيه الزكاةبواب ما جتبأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢٢٢

  .)١(ال: شنان فيه زكاة؟ فقال عن األ)عليه السالم (سألت أبا احلسن: وعن يونس قال

صلى اهللا عليه  (عفى رسول اهللا :ما قاالإ )عليهما السالم (عبد اهللا عن أيب جعفر وأيب ،وعن زرارة

كل شيء ال يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه : وما اخلضر؟ قاال: قلت.  عن اخلضر)وآله وسلم

: ء؟ قالي هل يف القضب ش:)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : قال زرارة. ذلك مما يكون سريع الفساد

ال)٢(.  

ليس على اخلضر وال على البطيخ وال على البقول :  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،وعن أيب بصري

  .)٣(شباهه زكاة إال ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنةأو

 : قال)عليه السالم (علياًأن ، )عليه السالم(  عن أبيه،)عليه السالم ( عن جعفر بن حممد،وعن اجلعفريات

قال ـ وعن اخلضرأن  إىل ل ـصدقة اخلياهللا تعاىل عفى لكم عن ن إ)٤(.  

كل شيء يدخل فيه القفزان وامليزان ففيه : قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،وعن زيد الزراد

 فذلك جيب الزكاة فيه على مثنه إذا حال ،احلول ومل ميكن حبسه إىل  ما انفسدالزكاة إذا حال عليه احلول إالّ

مثل ): عليه السالم (مثل أي شيء الذي يفسد؟ فقال: قلت.  مثنه عنده احلولعليه احلول من يوم بعته فيبقى

  .)٥(شباه ذلكأالبقول والفواكه الرطبة و

                                                

.٨ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٥٤ ص:اجلعفريات )٤(

.٤ ح ما جتب فيه الزكا١٠ باب ٥١١ ص:املستدرك )٥(



٢٢٣

  .مال التجارة على األصح: الثاين

  

 مثل القطن والزعفران واخلضر والثمار واحلبوب سوى ما ،وليس يف سائر األشياء زكاة: وعن الرضوي

  .)١(ول على مثنه احلوليباع وحي أن ذكرت لك إال

األخبار  مقتضى القاعدة عدم القول باالستحباب يف الثمار بعد ما عرفت من تصريح مجلة من: أقول

ما  إىل رض، مضافاًبالعدم فيها، فتكون خمصصة ملا دل على كوا يف كل ما يكال أو يوزن أو ينبت من األ

رض وحنوه، إذ مساق الكلمات يف الروايات ته األ ما تنبإطالقمن احتمال انصراف مثر األشجار عن  عرفت

عطاها حق النظر، فاألقرب كون الثمار كاخلضر وكليهما أمن  منا هو يف احلبوب، كما ال خيفى علىإ

  . ال جيب فيها الزكاة وال تستحبربعكاحلبوب غري األ

 بل املشهور نقالً األشهر،} مال التجارة على األصح {:مما يستحب فيه الزكاة على املشهور} الثاين{

 وحنوه عبارة غريه، ،ية كما هو الظاهر من الغنية، كذا يف اجلواهرماماإل إىل وحتصيالً، بل عن االنتصار نسبته

 إىل العماين نسبته  عن ظاهر الصدوقني فأوجبا الزكاة فيه، وعني عليه، خالفاً للمحكمجاعبل عن املنتهى اإل

ط والرتهة والسرائر حكايته عن مجاعة من أصحابنا، وعن احملقق طائفة من الشيعة، وعن اخلالف واملبسو

  .حكايته عن بعض علمائنا

سأله : مساعيل بن عبد اخلالق قالإ فعن ،ومستند الوجوب روايات كثرية فوق حد االستفاضة ظاهرة فيه

   ناإ: مسع فقالأسعيد األعرج وأنا 

                                                

.٢٣ ص:فقه الرضا )١(



٢٢٤

 فقال: السنة والسنتني هل عليه زكاة؟ قالنكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فرمبا مكث عندنا 

منا تربص به ألنك ال جتد إن كنت إ مالك فعليك زكاته، وكنت تربح فيه شيئاً أو جتد رأسن إ :)عليه السالم(

ه للسنة اليت ألنك ال جتد إال وضيعة فليس عليك زكاة حىت يصري ذهباً أو فضة، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّ

  .)١(اجترت فيها

 وذكر مثله ،)٢()عليه السالم(عبد اهللا سأل سعيد األعرج السمان أبا :  قال، حديث آخر عنهويف

  .باختالف يسري

 عن رجل اشترى متاعاً فكسر عليه متاعه )عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : وعن حممد بن مسلم قال

ه يبتغي به رأس ماله فليس عليه مسك متاعأكان ن إ : املتاع مىت يزكيه؟ فقالييشتر أن وقد زكى ماله قبل

وسألته عن : قال. مسكه بعد رأس مالهأن كان حبسه بعد ما جيد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما إزكاة، و

  .)٣(إذا حال عليه احلول فليزكها: الرجل توضع عنده األموال يعمل ا؟ فقال

ل اشترى متاعاً فكسد عليه متاع وقد  يف رج)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وعن أيب الربيع الشامي

لتماس الفضل على امسكه أكان ن إ :يشتري به هل عليه زكاة أو حىت يبيعه؟ فقال أن كان زكى ماله قبل

  .)٤(فعليه الزكاةرأس املال 

                                                

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٢٥

ما كان من :  عن الزكاة؟ فقال)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : وعن خالد بن احلجاج الكرخي قال

ه، وما كانت من جتارة يف يدك  لتزداد فضالً على فضلك فزكّيدك فيها فضل ليس مينعك بيعها إالّجتارة يف 

  .)١(ء آخريفيها نقصان فذلك ش

سألته عن الرجل يكون عنده املتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتني وأكثر من : وعن مساعة قال

 به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا عطىأيكون  أن ليس عليه زكاة حىت يبيعه، إال: ذلك؟ قال

ن حبسه ما حبسه إ به رأس ماله فليس عليه زكاة حىت يبيعه، وأعطىن مل يكن إهو فعل ذلك وجبت الزكاة، و

  .)٢(منا عليه زكاة سنة واحدةإفإذا هو باعه ف

ك متاع يف البيت موضوع كان عندن إ : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وعن أيب بصري

  .)٣(فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته

 فيه الزكاة؟  علي،صيب به رأس املالأ املتاع ال :قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وعن العالء

  .)٤(سنة واحدة: ؟ قالذا علي بيعه ماأه سنتني مث تمسكأ: قلت. ال: قال

. منا الزكاة يف الذهب إذا قر يف يدكإكان أيب يقول :  قال)عليه السالم(بد اهللا ع عن أيب ،وعن العالء

  صيب أاملتاع يكون عندي ال : قلت له

                                                

.٥ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٩ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٢٦

  .املفهوم وحنوهبداللة هذا اخلرب : أقول. )١(ال: به رأس مايل علي فيه زكاة؟ قال

يكون يف يده املتاع قد باد عليه  عن الرجل )عليه السالم (سألت أبا احلسن الرضا:  نصر قالوعن ابن أيب

مكث عنده عشر سنني مث باعه كم فإنه :  قلت،ال:  عليه زكاة؟ قال،وليس يعطى به إال األقل من رأس ماله

  .)٢(سنة واحدة:  سنة؟ قالييزك

 به رأس ماله أو أكثر فحال عليه أعطىمن اشترى للتجارة ف: قال إنه )عليه السالم (وعن جعفر بن حممد

  .)٣(ل ومل يبعه ففيه الزكاةاحلو

األخبار املستفيضة الواردة يف مال اليتيم  إىل إىل غري ذلك من األحاديث الواردة ذه املضامني، مضافاً

وانون، ولكن املشهور مع ذلك محلوا هذه األخبار على االستحباب مجعاً بينهما وبني الروايات الدالة 

  :بظاهرها أو صرحيها على عدم الوجوب

 )عليه السالم ( وليس عنده غري ابنه جعفر)عليه السالم ( جعفركنت قاعداً عند أيب: عن زرارة قالف

 كل :، فقال عثمان)صلى اهللا عليه وآله وسلم (ازعا على عهد رسول اهللاتنأباذر وعثمان ن إ يا زرارة: فقال

ما ما يتجر أ :ه احلول، فقال أبو ذرمال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال علي

منا الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كرتاً موضوعاً، فإذا حال عليه احلول ففيه إ ،به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة

  الزكاة، 

                                                

.١٠ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٤ ح باب زكاة النقدين٤٣ ص٩٣ ج:البحار )٣(



٢٢٧

  .)١( القول ما قال أبو ذر:فقال:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا إىل فاختصما يف ذلك

 عن رجل كان له مال كثري فاشترى به متاعاً )عليه السالم(عبد اهللا سئل أبو : خالد قالوعن سليمان بن 

 صدقة ه هل عليه في،فضل منهأرأس مايل و  إيلهذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فريجع: مث وضعه، فقال

:  كان متاعاً؟ قالباعه ملا مضى إذان إ فهل يؤدي عنه: قال. ال حىت تبيعه: )عليه السالم (قال. وهو متاع

ال)٢(.  

 الوصيفة يثبتها عنده لتزيد يالرجل يشتر: )عليه السالم (براهيمإقلت ألىب : سحاق بن عمار قالإوعن 

ال حىت حيول : ن باعها أيزكي مثنها؟ قالإف: قلت. ال حىت يبيعها: على مثنها زكاة؟ قال  أ،هاعيريد بي وهو

  .)٣(عليها احلول وهو يف يده

مكن املناقشة يف داللة هذه األخبار احلاصرة ملا جيب فيه الزكاة يف التسعة، ولوالها أل إىل افاًهذا مض

بأن الرتاع بني أيب ذر وعثمان كان يف وجوب الزكاة على الذهب والفضة ال على مال التجارة، : الروايات

خص من العمومات أحاق سإن موثقة أعطاه الزكاة ملا مضى ـ فتأمل، وإمنا هي يف إن صحيحة سليمان أو

  . وموردها الوصيفة،مورد بعضها الزيت وحنوهأن  إىل فيلزم تقييدها، مضافاً

  خرى من الروايات اليت استدل ا لقول أوذا يظهر ما يف داللة مجلة 

                                                

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:وسائلال )٣(



٢٢٨

الزكاة على املال الصامت الذي حيول : قال إنه )عليه السالم ( عن أيب جعفر،املشهور، كصحيحة زرارة

  . )١(حلول ومل حيركهعليه ا

ليس يف املال : )عليه السالم(عبد اهللا قال أبو : وموثقة ابن بكري وعبيد ومجاعة من أصحابنا قالوا

بين حق  أي يا: فقال. هلكت فقراء أصحابكأيا أبت جعلت فداك : مساعيل ابنهإفقال له . املضطرب زكاة

  . )٢(خيرجه فخرج أن راد اهللاأ

ة هي نفقته ئمائة وسبعماتسألته عن الرجل يربح يف السنة مخسمائة وس: يث قالوما عن مساعة يف حد

  .)٣(ليس عليه يف الربح زكاة: صل املال مضاربة؟ قالأو

 عن الفيض الكاشاين محل األخبار الدالة على الوجوب على التقية، فالتزم بعدم االستحباب ياحملكن إ مث

ن إ بل ال يبعد محل الروايات املتقدمة على التقية، حيث: ائق قاليف مال التجارة، تبعه يف ذلك صاحب احلد

واملسألة لذلك ال ختلو : قال ـأن  إىل الوجوب مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد على ما نقله يف املعترب ـ

  . انتهى،شكالعن اإل

ة فيها للتقية، شارإخبار املتكاثرة البالغة فوق حد التواتر مع عدم أي صدور هذه األن إ :ولكن فيه

 أن عطاه من جراب النورة، معأ يقولون اصحاب الذين يعرفون حلن القول، حىت كانوجالء األأوروايتها من 

 لالحتياط كما يف مال اليتيم وانون يف اً، وكون كثري منها خمالفئكثرياً منها صدرت بغري سبق سؤال ملج

لقول، وهذا خبالف مسألة احلبوب والفواكه اليت يظهر من قرب جداً من هذا اأغاية البعد، بل القول بالوجوب 

  خباراأل

                                                

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٥٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٥٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٢٩

  ناث دون الذكور ودون البغال واحلمري اخليل اإل):الثالث(

  

  .الكثرية كوا صادرة تقية

خبار يف مال التجارة ال يراها متناقضة، بل ال يتردد يف اجلمع العرف إذا رأى هذه األن إ :وخالصة الفرق

  .ال يتردد يف محلها على التقيةفإنه خبار الفواكه واحلبوب، أاالستحباب، خبالف بينها باحلمل على 

بل } ناث دون الذكور ودون البغال واحلمرياخليل اإل {:ا يستحب فيه الزكاة على املشهورمم} الثالث{

  . عليه، وادعاه يف اجلواهر صرحياًمجاععن اخلالف والغيبة والتذكرة اإل

عليه  (وضع أمري املؤمنني:  قاال)عليهما السالم (وحممد بن مسلم عنهماويدل عليه صحيحة زرارة 

  .)١(ين ديناراًذ على اخليل العتاق الراعية يف كل فرس يف كل عام دينارين، وجعل على الربا)السالم

كيف : فقلت. ال:  قال؟هل يف البغال شيء: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وحسنة زرارة قال

ناث ينتجن، وليس على اخليل ألن البغال ال تلقح واخليل اإل:  اخليل ومل يصر على البغال؟ فقالصار على

 هل على الفرس أو البعري يكون :قلت: قال. ليس فيها شيء:  فما يف احلمري؟ قال:قلت: قال. الذكور شيء

رسلة يف مرجها عامها الذي منا الصدقة على السائمة واملإال ليس على ما يعلف شيء : للرجل يركبها؟ قال

  .وروامها املفيد يف املقنعة باختالف يسري. )٢( وأما يف ما سوى ذلك فليس فيه شيء،يقتنيها فيه الرجل

                                                

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٦ باب ٥١ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٦ باب ٥١ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٣٠

واملرج باجليم . والربذون بكسر الباء خالفه. بواه عربينيأالعتيق الكرمي األصل، وهو ما كان : قولأ

  .كفلس املرعى

املستفيضة احلاصرة ملا جيب فيه الزكاة يف تسعة ـ  إىل يما ذكر ـ مضافاًيدل على عدم الوجوب ف إنه مث

  :مجلة من األخبار

وليس يف شيء من احليوان زكاة غري هذه األصناف :  يف حديث قاال)عليهما السالم(فعن زرارة عنهما 

  .)١(اليت كتبنا

 غري هذه األصناف الثالثة ليس يف شيء من احليوان زكاة:  قال)عليهما السالم (حدمهاأ عن ،وعنه

  .)٢(بل والبقر والغنماإل

  . مثله باختالف يسري)عليهما السالم ( عن أيب جعفر،وعنه

صلى اهللا عليه  ( عن النيب،)عليهم السالم ( عن آبائه،)عليه السالم ( عن الرضا، عن أبيه،وعن التميمي

  .)٣(عفوت لكم عن زكاة اخليل والرقيق : قال)وآله وسلم

 علي ،ن عندي منهاإرحاء فالدواب واأل: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : لعالء يف حديث قالوعن ا

  .)٤(ال: فيها شيء؟ قال

 ،)٥(اهللا تعاىل عفى لكم عن صدقة اخليل املسومةن إ :قال إنه )عليه السالم ( عن علي،وعن اجلعفريات

  .احلديث

  عفا عن  إنه )وآله وسلمصلى اهللا عليه  ( عن رسول اهللا،وعن الدعائم

                                                

.٣ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ح بواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٥٤ ص:اجلعفريات )٥(



٢٣١

  والرقيق

  

  .)١( عن األخذ بعنوان الوجوبيوالظاهر املنه. صدقة اخليل والبغال واحلمري والرقيق

صلى اهللا عليه وآله  ( عن النيب، يف تاريخ قم)رمحه اهللا (وعن حممد بن احلسن القمي املعاصر للصدوق

والكسعة . والنخة البغال. اجلبهة اخليل. )٢(كسعة صدقةليس يف اجلبهة وال يف النخة وال يف ال :قال إنه )وسلم

  .غري ذلك إىل  النخة البقر العوامل ـ: وعن كتب اللغة،احلمري ـ كذا عن ترمجة التاريخ

فعن زرارة وحممد بن : املستفيضة احلاصرة ـ إىل  ويدل عليه مجلة من النصوص ـ مضافاً}والرقيق{

ليس يف الرأس شيء :  الرقيق؟ فقااليفئال عما ما سأ )هما السالمعلي (عبد اهللامسلم عن أيب جعفر وأيب 

ن الظاهر كون إف. )٣( وليس يف مثنه شيء حىت حيول عليه احلول،أكثر من صاع من متر إذا حال عليه احلول

  .املراد بذلك الفطرة

فإنه  ،يبتغي به التجارةليس على الرقيق زكاة إال رقيق :  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،وعن مساعة

  .)٤(من املال الذي يزكى

  . )٥(عفوت لكم عن زكاة اخليل والرقيق: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقد تقدم عن النيب

                                                

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٧ ص١ ج:الدعائم )١(

.٣ ح ما جتب فيه الزكاة١٦ باب ١ ج:املستدرك )٢(

.١ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب ما جتب فيه الزكاةأن  م١٧ باب ٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٦ حبواب ما جتب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢٣٢

  . األمالك والعقارات اليت يراد منها االستنماء كالبستان واخلان والدكان وحنوها)الرابع(

  

  .)١( واحلمري والرقيقلن صدقة اخليل والبغاى ع إنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وعنه

 عفى عن الدور واخلدم والكسوة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللان إ :)عليه السالم (وعن علي

  .)٢(واألثاث ما مل يرد بشيء من ذلك التجارة

  .)٣(لوكنيماهللا تعاىل عفى عن صدقة املن إ :قال إنه  أيضاً)عليه السالم (يوعن عل

صلى اهللا  ( فيما رواه البغوي يف املصابيح قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النيب)عليه السالم (نهوع

  . احلديث،)٤(قد عفوت عن اخليل والرقيق: )عليه وآله وسلم

األمالك والعقارات اليت يراد منها االستنماء كالبستان واخلان  {:مما يستحب فيه الزكاة} الرابع{

ومنها حاصل العقار املتخذ للنماء من البساتني والدكاكني واحلمامات : قال يف املستند} والدكان وحنوها

  . انتهى،)٥(ا كافية يف مقام االستحبابإوها، لفتوى األصحاب حيث حنانات وواخل

عمومات الزكاة يف مال  إىل يستدل له ـ مضافاً أن جده فيه، وميكنأال خالف : وقال يف اجلواهر

  :  يف خرب شعيب)عليه السالم (ولهالتجارة ـ بق

                                                

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٧ ص١ ج:الدعائم )١(

.٣ ح باب زكاة النقدين٤٣ ص٩٣ ج:البحار )٢(

.٣ ح ما جتب فيه الزكاة٢٧ باب ١ ج:املستدرك )٣(

.١ ح زكاة األنعام من أبواب١٣ الباب ٥١٧ ص١ ج:املستدرك )٤(

.٤١ ص٢ ج:املستند )٥(



٢٣٣

كل شيء جر عليك املال فزكه)١( .  

 عفى عن الدور )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللان إ :)عليه السالم (ومبا تقدم عن أمري املؤمنني

  .واخلدم والكسوة واألثاث مامل يرد بشيء من ذلك التجارة

  . شاء اهللا تعاىلن إ  يف فصل ما يستحب فيه الزكاةوسيأيت الكالم يف هذه األشياء مفصالً: أقول

  

                                                

.٢٩١ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٢٣٤

 سواء كانا زكويني أو غري ،يف حتقق الزكاة وعدمها لو تولد حيوان بني حيوانني يالحظ فيه االسم: )١مسألة ـ (

 ،لصورةيكون مبجرد ا أن  ال، مع فرض حتقق االسم حقيقة، بل سواء كانا حمللني أو حمرمني أو خمتلفني،زكويني أو خمتلفني

  .ء ن اهللا قادر على كل شيإوال يبعد ذلك ف

  

 سواء كانا ،يف حتقق الزكاة وعدمها لو تولد حيوان بني حيوانني يالحظ فيه االسم: ١مسألة ـ {

  بل سواء كانا حمللني أو حمرمني أو خمتلفني مع فرض حتقق االسم حقيقة ال،زكويني أو غري زكويني أو خمتلفني

  .}ء ن اهللا قادر على كل شيإ وال يبعد ذلك ف،يكون مبجرد الصورةأن 

نيط ا األحكام، وال ينبغي أاألحكام الشرعية تدور مدار عناوين املوضوعات اليت  أن والوجه يف ذلك

  .بسط الكالم يف هذه املسألة الفرضية، وقد ذكر يف باب الطهارة والنجاسة ما ينفع املقام

  



٢٣٥

  

  فصل

  يف زكاة األنعام

  

  :مورأـ  من الشرائط العامة ما مر إىل  مضافاً ـب الزكاة فيهاويشترط يف وجو

   : عشر نصابابل اثين وهو يف اإل، النصاب):األول(

 العشرون وفيها : الرابع.ه مخسة عشر وفيها ثالث شيا: الثالث. العشر وفيها شاتان: الثاين.اخلمس وفيها شاة: ولاأل

 ست وعشرون وفيها بنت خماض وهي الداخلة يف السنة : السادس.اهمخس وعشرون وفيها مخس شي:  اخلامس.ربع شياهأ

   ست وثالثون وفيها بنت: السابع.الثانية

  

  يف زكاة األنعام صلف{

   :مورأـ  من الشرائط العامة ما مر إىل  مضافاً ـويشترط يف وجوب الزكاة فيها

   : عشر نصاباًبل اثين وهو يف اإل، النصاب:األول

   . شاة اخلمس وفيها:ولاأل

   .العشر وفيها شاتان: الثاين

   .ه مخسة عشر وفيها ثالث شيا:الثالث

   .ربع شياهأ العشرون وفيها :الرابع

   . مخس وعشرون وفيها مخس شياه:اخلامس

   . ست وعشرون وفيها بنت خماض وهي الداخلة يف السنة الثانية:السادس

  } ست وثالثون وفيها بنت:السابع



٢٣٦

حدى إ:  التاسع. ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة يف السنة الرابعة: الثامن.لسنة الثالثةلبون وهي الداخلة يف ا

حدى إ:  احلادي عشر. ست وسبعون وفيها بنتا لبون: العاشر.وستون وفيها جذعة وهي اليت دخلت يف السنة اخلامسة

  .ربعني بنت لبونأقة ويف كل حدى وعشرون وفيها يف كل مخسني حإ مائة و: الثاين عشر.وتسعون وفيها حقتان

  

   .لبون وهي الداخلة يف السنة الثالثة{

   . وفيها حقة وهي الداخلة يف السنة الرابعة،ست وأربعون: الثامن

   . وفيها جذعة وهي اليت دخلت يف السنة اخلامسة،حدى وستونإ: التاسع

   . ست وسبعون وفيها بنتا لبون:العاشر

   . حقتان وفيها،حدى وتسعونإ :احلادي عشر

  .}ربعني بنت لبونأ وفيها يف كل مخسني حقة ويف كل ،حدى وعشرونإ مائة و:الثاين عشر

 املسلمني عليه، وأما كوا ذا التفصيل فعلى إمجاع عشر فقد ادعى غري واحد أما كون النصاب اثين

مجاعة منهم املصنف يف ، كما نقله سالمهذه النصب جممع عليها بني علماء اإل: املشهور، بل عن املدارك قال

  وأوجبا بنت املخاض يف مخس وعشرينسقطاهأن ابن أيب عقيل وابن اجلنيد إاملعترب، سوى النصاب السادس ف

  .انتهى، )١( وهو قول اجلمهور،ست وثالثنيإىل 

  :خبار كثرية معتربةأسيأيت الكالم يف ذلك، ويدل على املشهور : أقول

يف مخس قالئص شاة، وليس :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب الرمحن بن احلجاج عن ففي صحيحة عبد

ربع، ويف مخس وعشرين أفيما دون اخلمس شيء، ويف عشر شاتان، ويف مخس عشرة ثالث، ويف عشرين 

  : الرمحن  ـ وقال عبدمخس وثالثني إىل مخس، ويف ست وعشرين ابنة خماض

                                                

.٢٥٩ ص:املدارك )١(



٢٣٧

ربعني، فإذا زادت واحدة أمخس و إىل ا زادت واحدة ففيها ابنة لبونفإذهذا فرق بيننا وبني الناس ـ 

 إىل مخس وسبعني، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إىل ذعةجستني، فإذا زادت واحدة ففيها  إىل فيها حقة

  .)١(بل ففي كل مخسني حقةإلاعشرين ومائة، فإذا كثرت  إىل تسعني، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان

ليس فيما دون اخلمس : سألته عن الزكاة؟ قال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أىب ،ة أىب بصريوصحيح

مخس عشرة، فإذا  إىل عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إىل بل شيء، فإذا كانت مخساً ففيها شاةمن اإل

مخس  إىل  من الغنمربعأعشرين ففيها  عشرين، فإذا كانت إىل كانت مخس عشرة ففيها ثالث من الغنم

مخس  إىل وعشرين، فإذا كانت مخساً وعشرين ففيها مخس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة خماض

ىل مخس إوثالثني، وإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر، فإذا زاد واحدة على مخس وثالثني ففيها ابنة لبون 

مخس وسبعني، فإذا  إىل ذا زادت واحدة ففيها جذعةستني، فإ إىل فيها حقةفربعني، فإذا زادت واحدة أو

بل عشرين ومائة، فإذا كثرت اإل إىل تسعني، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إىل فيها ابنتا لبونفزادت واحدة 

  . )٢(ففي كل مخسني حقة

  .بصريأيب  عن كتاب عاصم عن يوحنوه املرو

ء، فإذا كانت يبل شس فيما دون اخلمس من اإللي:  قال)عليه السالم ( جعفر عن أيب،وصحيحة زرارة

  عشر، فإذا كانت عشراً  إىل مخساً ففيها شاة

                                                

.٤ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٣٨

ربع من الغنم، فإذا أففيها شاتان، فإذا بلغت مخسة عشر ففيها ثالث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها 

ن مل يكن إ وثالثني، فمخس إىل بلغت مخساً وعشرين ففيها مخس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة خماض

ن إربعني، فأمخس و إىل ن زادت على مخس وثالثني بواحدة ففيها ابنة لبونإعنده ابنة خماض فابن لبون ذكر، ف

 واحدة تن زادإ ف،ستني إىل يركب ظهرها ـ أن منا مسيت حقة ألا استحقتإ و ـزادت واحدة ففيها حقة

 إىل ن زادت واحدة فحقتانإتسعني، ف إىل يها ابنتا لبونن زادت واحدة ففإمخس وسبعني، ف إىل ففيها جذعة

  .)١(ربعني ابنة لبونأن زادت على العشرين واملائة واحدة ففي كل مخسني حقة ويف كل إ، فعشرين ومائة

بل شيء حىت تبلغ مخساً، فإذا ليس يف اإل:  قاال)عليهما السالم (عبد اهللا عن أيب جعفر وأيب ،وعنه

نة خماض، بيف كل مخس شاة حىت تبلغ مخساً وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ا شاة، مثبلغت مخساً ففيها 

 إىل مخس وثالثني، فإذا زادت على مخس وثالثني فابنة لبون إىل فإذا مل يكن فيها ابنة خماض فابن لبون ذكر

 إىل ت فابنتا لبونمخس وسبعني، فإذا زاد إىل ستني، فإذا زادت فجذعة إىل قةربعني، فإذا زادت فحأمخس و

  .)٢(ربعني ابنة لبونأن زادت ففي كل مخسني حقة ويف كل إ ف،عشرين ومائة إىل تسعني، فإذا زادت فحقتان

 ماعليه(عبد اهللا الرمحن بن احلجاج وزرارة عن أيب جعفر وأيب  روى أبو بصري وعبد: قال إنه وعن املعترب

  إذا زادت عن مخس :  قاال)السالم

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٣٩

 إىل فابنة لبون ن زادتإمخس وثالثني، ف إىل ن مل تكن فابن لبون ذكرإ بنت خماض، فوعشرين ففيها

 إىل ن زادت فابنتا لبونإمخس وسبعني، ف إىل ن زادت فجذعةإستني، ف إىل ن زادت فحقةإربعني، فأمخس و

ل ن زادت ففي كإ ـ فسالموهذا مذهب علماء اإل: عشرين ومائة ـ قال إىل ن زادت فحقتانإ، فتسعني

  .)١(وبه قال علماؤنا: قال. ربعني ابنة لبونأمخسني حقة ويف كل 

حد من أوهذه الرواية مل يتعرض لنقلها : نقل هذه الرواية عن املعترب قال إنه وعن صاحب احلدائق

األصحاب يف كتب االستدالل وال من احملدثني يف كتب احلديث، حىت صاحب الوسائل الذي مجع فيه ما زاد 

  . انتهى،)٢(ديث األربعةعلى كتب احل

خبار املعتربة كمدينة العلم للصدوق الذي كان فيه، إذ رب كتاب فقد من كتب األ وال خيفى ما: أقول

به صحاح الشيعة مخسة وغريه، فلرمبا ظفر احملقق بذلك ومل يظفر به صاحب الوسائل وغريه، وبعد هذا ال 

إال نقل مضمون مل يقصد ذه الرواية نه أ  الظنالذي يغلب على أن ما ذكره يف املصباح من إىل حنتاج

  .خبارالروايات اليت مسعتها مفصلة، فهي على الظاهر ليست رواية مستقلة غري تلك األ

من مل :  كتب له يف كتابه خبطه)عليه السالم (أمري املؤمننين إ : عن بعض أجداده يف حديث،وعن حممد

  بل وليس ربعة من اإلأيكن معه شيء إال 

                                                

.٢٨ س٢٥٩ ص:املعترب )١(

.٤٥ ص١٢ ج:احلدائق )٢(



٢٤٠

  .)١(بل ففيها شاةذا بلغ ماله مخساً من اإلإيشاء را، ف أن  مال غريها فليس فيها شيء إالّله

  .)٢(بل شاةيف مخس من اإل: قال إنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النيب،وعن الغوايل

 وتسعة نيق وتسعة وثالثون شاةأربعة أرجل عنده : )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وعن زرارة قال

   .)٣( فليس جتب فيه الزكاة، ألنه ليس شيئاً منهن تاماً،ال يزكي شيئاً منهن: وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال

  .بت خمتلفة مع ما تقدم يف بعض النصن كانإغري ذلك من الروايات اليت ستأيت مجلة منها، وإىل 

  :  وفروضها يف ثالثة مواضعةب املذكوروقع اخلالف يف النص إنه مث

  ما عن ابن اجلنيد وابن أيب عقيل حيث خالفا يف فريضة النصاب اخلامس، فعن املختلف):املوضع األول(

بل مخس شياه، فإذا زادت واحدة وجب بنت خماض أو ابن لبون ن يف مخس وعشرين من اإل أاملشهور: قالإنه 

وابن الرباج وباقي علمائنا، إال ابن ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد املرتضى وابنا بابويه وسالر وأبو الصالح 

 فإذا بلغت مخساً وعشرين : خماض، قال ابن عقيلتوجبا يف مخس وعشرين بنأما إأيب عقيل وابن اجلنيد ف

 مث ليس يف زيادا ـ :ذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، وقال ابن اجلنيدإمخس وثالثني ف إىل ففيها بنت خماض

  يعين على العشرين ـ 

                                                

.٥ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٢٩ ص٢ ج:الغوايل )٢(

.٢ حنعام يف زكاة األ١ باب ٧١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٤١

بل فابن لبون ذكر، ن مل تكن يف اإلإنثى، فأىت تبلغ مخساً وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت خماض شيء ح

ن مل توجد فابن إنثى، فأن زاد على اخلمس والعشرين واحدة ففيها بنت خماض إن مل يكن فخمس شياه، فإف

  . انتهى،)١(نثىأن زادت واحدة على مخس وثالثني ففيها بنت لبون إمخس وثالثني، ف إىل ،لبون ذكر

  .شكال يف مثلهإما نسبه إليهما يف املعترب تسامح ال  أن وذا تعرف: أقول

  :جياب بنت خماض يف مخس وعشرين مجلة من الرواياتإمستند ابن عقيل يف ن إ مث

زرارة وحممد بن مسلم وأيب بصري وبريد العجلي   ما رواه الكليين والشيخ يف احلسن والصحيح عن:فمنها

تبلغ مخساً أن  إىل كل مخس شاة بل يفيف صدقة اإل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   جعفر وأيبل عن أيبوالفضي

ذا بلغت مخساً إوعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة خماض، مث ليس فيها شيء حىت تبلغ مخساً وثالثني ف

ا بلغت مخساً وأربعني ففيها حقة وأربعني، فإذها شيء حىت تبلغ مخساً وثالثني ففيها ابنة لبون، مث ليس في

ستني، فإذا بلغت ستني ففيها جذعة، مث ليس فيها شيء حىت تبلغ طروقة الفحل، مث ليس فيها شيء حىت تبلغ 

حىت تبلغ تسعني، فإذا بلغت تسعني ففيها حقتان طروقتا وسبعني ففيها ابنتا لبون، مث ليس فيها شيء مخساً 

 عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا فيها شيء حىت تبلغالفحل، مث ليس 

   زادت على عشرين ومائة ففي كل مخسني حقة ويف 

                                                

.١٧ سطر ١٧٥ ص٢ ج:خمتلف الشيعة )١(



٢٤٢

 ، وال على الكسور شيء، شيء)١( وليس على النيف،سنااأبل على كل أربعني ابنة لبون، مث ترجع اإل

  .)٢(منا ذلك على السائمة الراعيةإ ،وال على العوامل شيء

ليس يف  :م قالواإ )عليهم السالم ( عن علي، عن آبائه، عن أبيه، عن جعفر بن حممد،وعن الدعائم

 ،بل شيء، فإذا كانت مخس سائمة ففيها شاة، مث ليس فيما زاد على اخلمس شيء حىت تبلغ عشراًربع من اإلأ

عشرين، فإذا  إىل الث شياه فإذا بلغت مخس عشرة ففيها ث،مخس عشرة إىل فإذا كانت عشراً ففيها شاتان

ن مل تكن بنت خماض فابن لبون إربع، فإذا كانت مخساً وعشرين ففيها بنت خماض، فأبلغت عشرين ففيها 

ن زادت واحدة ففيها حقة إمخس وأربعني، ف إىل ن زادت واحدة ففيها بنت لبونإمخس وثالثني، ف ذكر إىل

 إىل ن زادت ففيها ابنتا لبونإ ف،مخس وسبعني إىل ستني، فإن زادت واحدة فيها جذعة إىل طروقة الفحل

بعني ابنة لبون أرفي كل فن زادت إمائة وعشرين، ف إىل ن زادت واحدة فيها حقتان طروقة الفحلإتسعني، ف

  .)٣(ويف كل مخسني حقة

ذ يرد النقض على إرواية الدعائم أوىل لالستناد يف احلكم املذكور من صحيحة الفضالء،  أن وال خيفى

من استند إليها بأنه يلزم منه التفكيك يف العمل ا بني فقراا، إذ ابن أيب عقيل خيالف املشهور إال يف نصاب 

يلتزم ا يف مجيع فقراا فيقول بأن النصاب  أن واحد، وهي خمالفة للمشهور يف غري واحد من فقراا، فعليه إما

   والسابع ،السادس مخس وثالثون

                                                

.)منه دام ظله(بعة كما تقدم يف رواية زرارة  قبل الفريضة األوىل كأر):كسور( . بني العقدين):نيف ()١(

.٣٢٧ ص:خبارمعاين األ )٢(

.٢٥٤ ص١ ج:الدعائم )٣(



٢٤٣

يترك العمل ا  أن  والعاشر تسعون، وإما، والتاسع مخس وسبعون،ثامن ستون وال،ربعونأمخس و

  . ا يف مجيع الفقرات، والتفكيك ال وجه لههبظاهر

  : جيب عن ذلك بوجوه ال جيري بعضها يف رواية الدعائمأوكيف كان فقد 

  . كما عن السيد املرتضى،ا بالقيمة محل بنت املخاض على كو:األول

  .على االستحباب محلها :الثاين

ا إذا بلغت ذلك أ بنة خماضافإذا بلغت ذلك ففيها  :)عليه السالم (يكون املراد من قوله أن :الثالث

  .)رمحه اهللا ( كما عن الشيخ،منا مل يذكر يف اللفظ لعلمه بفهم املخاطب ذلكإوزادت واحدة، و

ن احلجاج يف بالرمحن  ا صرح بذلك عبدا حممولة على التقية ملوافقة ذلك ملذهب العامة، كمإ :الرابع

يعترب يف مجيع هذه نه أ  عن التذكرةين احملكإا خمالفة للعامة، فاشكل عليه بأن سائر فقرألكن . حديثه املتقدم

ب زيادة واحدة باتفاق اخلاصة والعامةالنص.  

بار زيادة واحدة ترك ذكر اعتن إ :يقال أن الإاللهم : صباح حيث قال يف وجه ذلكيف املولقد أجاد 

ب مع اعتبارها منا هو للجري جمرى التقية، وتركها يف سائر النصإجياب ابنة خماض إعلى اخلمس والعشرين يف 

ن مل تكن مذكورة يف إكون زيادة الواحدة على اخلمس والعشرين أيضاً معتربة و إىل شارةفيها نصاً وفتوى لإل

انتهى،)١(باللفظ كما يف غريها من النص  .  

يتكلم مبا  أن )عليه السالم ( فأراد، ال ألصل عمل الراوي)عليه السالم (مامعلى هذا فالتقية يف كالم اإلو

جاب بأنه للتقية، أسقطت الواحدة يف مخس وعشرين أإذا قيل من قبل الشيعة مل  إنه يكون ذا وجهني، حىت

  وإذا 

                                                

.٣٧ سطر ٢٢ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٢٤٤

حمة، فلم يذكر الواحد يف اجلميع حىت ال جاب بأنه للمساأب سقطت يف سائر النصأقيل من قبل العامة مل 

ب دون اخلمس والعشرين حىت ال يبقى يبقى جمال للعذر عن العامة، ومل يبعض بذكر الواحد يف سائر النص

  .جمال للعذر عن الشيعة

ا ساقطة عن النسخ اليت مل يذكرها غلطاً من النساخ، ويؤيده رواية الصدوق يف معاين إ: اخلامس

 فإذا بلغت مخساً وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت خماض ـ: ض النسخ الصحيحة هكذااألخبار عن بع

فإذا بلغت مخساً : مث قال. ن زادت واحدة ففيها ابنة لبونإـ فإذا بلغت مخساً وثالثني ف: قال أن إىل 

ذا إف:  مث قال.فإذا بلغت ستني وزادت واحدة ففيها جذعة: مث قال. ربعني وزادت واحدة ففيها حقةأو

فإذا بلغت تسعني وزادت واحدة فيها : مث قال. بلغت مخسة وسبعني وزادت واحدة ففيها بنتا لبون

  . وذكر بقية احلديث مثله، وعلى هذا فتكون هذه الصحيحة دليالً للمشهور أيضاً،)١(حقتان

  .يب عقيلأهذا متام الكالم يف مستند ابن 

 مث ابن لبون مث مخس شياه، ، اخلمس والعشرين بنت املخاضة فريضوأما مستند ابن اجلنيد الذي جعل

اجلمع بينهما يقتضي ذلك،  أن فلعله لتعارض صحيحة الفضالء املتقدمة وخرب الدعائم مع أدلة املشهور، فرأى

  :لكن يرد عليه

ب ترتيب نعم جي. الشاة بعد بنت املخاض وابن اللبون، بل مقتضى اجلمع هو التخيري ال وجه لكون: أوالً

  ابن اللبون على بنت املخاض 

                                                

.٣٢٧ ص:خبارمعاين األ )١(



٢٤٥

  .للتصريح بذلك يف خرب الدعائم

منا يتم مع مقاومتها ألدلة املشهور، وقد عرفت عدم املقاومة، وعلى هذا فاملتعني هو إذلك ن إ: وثانياً

  .قول املشهور

ا إذا بلغت أمن :  يف اهلداية)رمحه اهللا( من موارد اخلالف ما ذهب إليه الصدوق ):املوضع الثاين(

وهذا القول هو املنقول عن . )١(تسعني إىل ن زادت واحدة ففيها ثينإمثانني، ف إىل حدى وستني ففيها جذعةإ

ذا بلغت إف بل شيء حىت يبلغ مخسةوليس يف اإل: يكون مستنده الرضوي قال أن بيه أيضاً، وميكنأرسالة 

ربع شياة، ويف مخس وعشرين أاة، ويف عشرين ويف عشرة شاتان، ويف مخسة عشر ثالث شي مخسة ففيها شاة،

مخسة  إىل  ففيها ابن لبون ذكرضن مل يكن عنده ابنة خماإمخس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة خماض، و

 املصدق ابنة أعطىفيها ابنة لبون، فإن مل يكن عنده وكان عنده ابنة خماض فن زادت فيها واحدة إوثالثني، ف

 وجبت عليها ابنة خماض ومل يكن عنده وكان عنده ابن لبون دفعها واسترجع ذاإ و، معها شاةأعطىخماض و

 أن ربعني وزادت واحدة ففيها حقة ـ ومسيت حقة ألا استحقتأمن املصدق شاة، فإذا بلغت مخسة و

 واحدة ففيها تمثانني، فإذا زاد إىل تبلغ ستني، فإذا زادت واحدة ففيها جذعةأن  إىل تركب ظهرها ـ

  .)٢(ثين

 يف حديث )عليهما السالم ( عن اخلصال عن جعفر بن حممديعمش املرويضاً خرب األأورمبا يشهد له 

ذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت إبل الزكاة إذا بلغت مخسة فيكون فيها شاة، فوجتب على اإل: شرائع الدين

  مخس عشرة فثالث شياة، 

                                                

.١٧ سطر ٥٤ص: من اجلوامع الفقهية، اهلداية )١(

.٢٢ ص:فقه الرضا )٢(
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عشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت مخساً و

ربعني وزادت واحدة ففيها أخماض، فإذا بلغت مخساً وثالثني وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت مخساً و

تسعني، فإذا  إىل مثانني، فإذا زادت واحدة ففيها ثين إىل حقة، فإذا بلغت ستني وزادت واحدة ففيها جذعة

عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت  إىل ها بنتا لبون، فإذا زادت واحدةبلغت تسعني ففي

  )٢(.)١(بلأسنان اإل إىل  ويف كل مخسني حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع،ربعني ابنة لبونأبل ففي كل اإل

  . لة أدلة املشهور أو امع عليه كما ال خيفىبوهذان ال يصلحان ملقا: أقول

فىت مبثل ما تقدم عن أ إنه يف املقنع، حيث) رمحه اهللا(شكل من هذا القول ما عن الصدوق األن إ مث

بل ففي كل عشرين ومائة، فإذا كثرت اإل إىل فإذا زادت واحدة ففيها حقتان: قوله ستني، قال إىل الرضوي

  .مخسني حقة

ال يتغري الفرض من نه أ إىل ذهبنه أ  من موارد اخلالف ما عن السيد يف االنتصار، من):املوضع الثالث(

ية عليه، مام ببلوغ مائة وثالثني وقال فيها حقة وابنتا لبون، بل قد يلوح من كالمه اتفاق اإلحدى وتسعني إالّإ

 على خالفه، مجاع عنه يف الناصرية كالشيخ يف اخلالف واحللي يف السرائر وغريهم دعوى اإليحك إنه مع

  . ليل له ظاهرمتروك وال د إنه وعن الدروس

                                                

.)منه دام ظله(ل الفريضة أسنان اإلبل املتقدمة فقط  ب،يعين ليس يف اخلمسة الزائدة شاة مثالً )١(

.٦٠٥ ص٢ ج:اخلصال )٢(
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 ويتخري بينهما مع ، أو مخسني مخسني ويف كل منها حقة،حيسب أربعني أربعني ويف كل منها بنت لبون أن جيوزنه أ مبعىن

  . ومع املطابقة ألحدمها األحوط مراعاا،ء منهما و مع عدم املطابقة لشيأاملطابقة لكل منهما 

  

الكثرة بعد املائة والعشرين ال  أن  يفهمبلذا كثرت اإلفإ :)عليه السالم (قوله إىل ولعل نظره: أقول

  . بزيادة عشرةتكون إالّ

فإذا بلغت مائة وثالثني :  قال، كما يظهر من الفقه على املذاهب األربعة،هذا القول موافق للعامةن إ مث

 ،)١(ون وحقة ففي مائة وثالثني بنتا لب،ربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقةأتغري الواجب، فيكون يف كل 

  .وظاهره اتفاق املذاهب عليه. انتهى

حيسب  أن جيوزنه أ مبعىن {:كيفية أخذ الفريضة من النصاب األخري ملا كانت جمملة بينها بقولهن إ مث

 ويتخري بينهما مع املطابقة لكل ، أو مخسني مخسني ويف كل منها حقة،أربعني أربعني ويف كل منها بنت لبون

  . }ء منهما ومع املطابقة ألحدمها األحوط مراعاا طابقة لشيو مع عدم املأمنهما 

خراج الفريضة حينما زادت على املائة والعشرين على إبل و اإلاختلف األصحاب يف كيفية عد: أقول

  :قولني

ربعني واخلمسني يف النصاب األخري على التخيري مطلقاً، سواء طابق العدد التقدير باألن إ: األول

سعة وتسعون جاز له احلساب باخلمسني، ولو كان ت األربعينات أم مها معاً، فلو كان له مائة واخلمسينات أو

 عن ظاهر املقنع واملقنعة والنهاية ي وهذا القول هو احملك،ربعون جاز له احلساب باخلمسنيأله مائتان وتسعة و

  رشاد والتلخيص شارة والنافع واإلواملراسم واإل

                                                

.٥٩٨  ص١ج: الفقه على املذاهب األربعة )١(
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 واملفاتيح واحملقق األردبيلي والشهيد الثاين يف فوائد القواعد، وغري واحد ممن ةعوالتبصرة والبيان واللم

 إىل تأخر عنهما كأصحاب املدارك واحلدائق والرياض واملستند، بل عن الشهيد يف الكتاب املذكور نسبته

  .ظاهر األخبار وكالم األصحاب

 فلو كان له مائة ومخسون وجب وجوب احلساب مبا يستوىف به العدد وحيصل االستيعاب،: الثاين

احلساب باخلمسينات وال يكفي احلساب باألربعينات، ولو كان له مائة وستون وجب احلساب باألربعينات، 

نعم يتخري فيما . ولو كان له مائة وتسعون وجب احلساب باخلمسينات ثالث مرات وباألربعني مرة واحدة

ربعينات ويدفع مخس  وأن حيسب باأل،ربع حققأفع دينات ويحيسب باخلمس أن تني فيتخري يفئيتطابقان كاملا

ربعينات وباخلمسينات، و باألأو باألربعينات أربعمائة يتخري بني احلساب باخلمسينات أبنات لبون، ويف حنو 

 عن صريح املبسوط واخلالف يوهذا القول هو احملك. تنيائربع حقق ملأ و،تنيائبأن يدفع مخس بنات لبون مل

والوسيلة والنهاية والتذكرة واملنتهى وظاهر احملقق واحملقق الثاين والشهيد الثاين يف املسالك وغريهم، والسرائر 

علمائنا، وعن التذكرة  إىل مقتضى املذهب، وعن السرائر املتفق عليه، وعن املنتهى نسبته إنه بل عن اخلالف

  . شعار بكونه اتفاقياً عندنااإل

  :استدل للقول األول بأمور

 ال معني للقول الثاين يتعني عدم التعيني، فلو  بني هذين القولني، وإذمر دائراأل أن صل، وبيانه األ:ولاأل

  . بثالث بنات لبونأعطى يف املائة واألربعني حقتني مل يعلم باشتغال ذمته بأكثر منهما، وكذا لو أعطى

  وضع صل عدم تعلق احلكم بالفرد اآلخر يف ماأل أن وال يرد عليه إال توهم
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ال يعلم باشتغال ذمته بأكثر من املعطى، فاألصل الرباءة،  إنه :وفيه. االنطباق على أحد الفردين

  . واستصحاب بقاء التكليف فرع العلم بكون التكليف بأزيد من املعطى، واملفروض عدمه

 الفضالء حيت يف صحيربعني ابنة لبونأيف كل مخسني حقة ويف كل : )عليه السالم ( قولهإطالق: الثاين

ربعني وابنة لبون فقط خراج حقة فقط ولو يف املائة واألإيقتضي كفاية فإنه  ،وزرارة وموثقة زرارة وابن بكري

والعشرين ال  ذا كثرت وجتاوزت عن املائةإبل اإل أن ورد عليه بأن املقصود بذلكأ و،ولو يف املائة واخلمسني

ربعني، فيخرج الفريضة منه أربعني أدد مخسني مخسني ويتعلق النصاب خبصوص عدد اموع بل يالحظ الع

ربعني على سبيل التبادل، إذ ال أعلى ما يقتضيه ذلك العدد ذه املالحظة، فالنصاب حينئذ كل مخسني وكل 

  . يزكى املال مرتني

 حقتني مل يعط زكاة أعطىربعني لو أربعني، ففي مائة وأعطاء زكاة كل مخسني منه وكل إوعليه فيجب 

ربعني وكل مخسني أا داخلة يف كل أ ثالث بنات لبون مل يعط زكاة العشرين الباقية مع أعطىربعني، ولو ألا

وليس : )عليه السالم (شعار قولهإ إىل ويؤكد ذلك كون نصاب البقر كذلك، مضافاً. اللذين تعلق ما الزكاة

بل رمبا يستفاد ذلك من . كثر من ذلكأط ال بني العقدين فق املعفو عنه هو ما أن  الظاهر يفعلى النيف شيء

بل ال يبقى لفريضتها حد كثرت اإل أن بعدنه أ  مبعىنسنااأبل على مث ترجع اإل :)عليه السالم (قوله

.  الىت يتحقق ا تزكية اجلميع، وهذا مما خيتلف باختالف املواردنسنابل منطبقاً على األمضبوط، بل جتعل اإل

  ن كان حينئذ كل مخسني وكل إالنصاب ـ وأن  :ولكن يرد على هذا
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فإنه خراج على حنو يستغرق العدد أو حيث عد وأخرج، وجوب اإل أن أربعني ـ لكن الكالم يف إثبات

عط كل دار واقعة أعط كل دار واقعة على مخسني قدماً ديناراً أو أدة ول ابدأ من أول الب:لو قال املوىل لعبده

الوجوب تعلق بكل دار واقعة على مخسني أو أربعني، حبيث لو  أن مل يشك العرف يفعلى أربعني قدماً درمهاً، 

و بالتلفيق أربعني أربعني أن بقى يف األخري ما لو حسب إ و،أحب احلساب من أول البلدة مخسني مخسني كفى

 مخسني خري ما لو حسب مخسنين بقى يف األإربعني كفى وأربعني أحب احلساب من أوهلا أمل يبق شيء، ولو 

ربعني أخذ منه من كل : حانوت بعض الطرفني وقالت إىل رسلت احلكومةأوكذا لو . يق مل يبق شيءفأو بالتل

وحسب كل مخسني وأخذ ديناراً لو ذهب املأمور فإنه ديناراً ديناراً ومن كل مخسني ديناراً ديناراً وربعاً، 

  .طاعة حصول اإل مل يشك العرف يف،أو حسب كل أربعني وأخذ ديناراًوربعاً، 

و أهل تعلقها بنحو يقتضي االستيعاب نه أ ن تعلق باخلمسينات واألربعينات إالإالزكاة ون إ واحلاصل

القرينة  إىل مؤنة زائدة حمتاجة إىل  ولكن النحو االستيعايب حيث حيتاج،خراج كيفما اتفقبنحو كفاية اإل

 اتفق، ويؤيد ذلك بل يدل عليه عدم التعرض يف رواييتاملفقودة يف املقام؟ كان مقتضى الظاهر التخيري كيفما 

ال لكون النصاب األخري مخسني والفريضة األخرية احلقة، فإن غاية تقييدمها بسائر إالرمحن وأيب بصري  عبد

ربعني نصاباً وابنة لبون فريضة كون ذلك على سبيل البدل ال التقييد باالحنصار يف ما كان الروايات املتعرضة أل

سقاط اخلمسني واحلقة مؤنة زائدة موجبة إل إىل اً للخمسينات منحصراً أو ملفقاً، إذ التقييد الثاين حيتاجمطابق

  .يف بعض الصور
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  :ظاهر الروايتني أمرانن إ :توضيح ذلك

 سواء طابق اخلمسينات أو ،خراج حقة لكل مخسنيإبل مطلقاً باخلمسينات و صحة حساب اإل:األول

  . األربعينات أو كلتيهما

خراج زكاته حبيث ال يصح إخراج الزكاة ذا النحو هو الطريق املنحصر لتصفية املال وإ كون :الثاين

 فينتج ،خراج ابنة اللبون مقيدة للروايتني من اجلهة الثانيةإغريه، وسائر الروايات املتضمنة للحساب أربعني و

أما كوا مقيدة للروايتني من . ة وابنة اللبونخراج احلقإاجلمع بينهما كفاية العد باخلمسينات واألربعينات و

إما أصالً أو  ـ خراج احلقة يف كثري من الصورإ املنتج لعدم كفاية احلساب باخلمسينات واجلهة األوىل أيضاً

املعلوم،  بل كاملائة والسبعني وحنوها ـ فغري معلوم، فالالزم االقتصار يف التقييد على القدربعض اإل إىل بالنسبة

ول مرتبة بعد النصاب احلادي عشر عن احلكم املذكور يف الروايتني من العد مخسني أخروج أن  إىل اًمضاف

  .شبه شيء خبروج املورد كما يعلم بأدىن تدبرأخراج احلقة إو

احلساب باخلمسينات مطلقاً حيث تعرضت له الروايتان، أما احلساب  إىل هذا بالنسبة: ال يقال

 إىل ا جمملة فال ميكن القول بذلك بالنسبةه والرواية املشتملة علي،مل تتعرض له روايةباألربعينات مطلقاً فحيث 

  .ربعينات مطلقاًاأل

 من املقطوع عدم اختالف احلكم بالنسبةن إ ،مجال الرواية املشتملة عليهماإعدم  إىل مضافاً: ألنا نقول

  .غري مطلق كما ال خيفىربعينات قاً وباأللالعد باخلمسينات مط الكيفيتني، بأن يكونإىل 

 أما كون نصاب البقر كذلك، ففيه مع: ذكرت للقول بوجوب االستيعاب فغري تامة وأما املؤيدات اليت

  البقر  أن بل املوجب لسقوط العشرين معن فيه حقتني يف اإلإاملائة والعشرين، فبالقياس النقض بشبه أنه أ
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  .قط منه شيء أبداًال یس

قل من العشرة النيف إذا وقع بعد املائة ليس عبارة عن األن إ : ففيهالنيف شيءوليس على وأما قرينية 

  .املراد بالنيف ما بني النصابني أن من احملتمل قريباًأن  إىل  كما نص عليه يف امع وغريه، مضافاً،بل يشملها

اً ـ بعيد للسياق، بل ال مطلقكثرت اإل أن منا هو يف النصاب األخري ـ أي بعدإالظاهر  أن وما قيل من

 مطلق ال مقيد مبا بعد النصاب  وال على العوامل شيء،وال على الكسور شيء :)عليه السالم (إذ قوله

  .األخري

 فاملعىن املذكور له ال يكاد خيفى بعده، والذي سنااأ إىل بلمث ترجع اإل :)عليه السالم (وأما قوله

عرضة لكون الزكاة يف مخس وعشرين بنت تة الفضالء املاحتمل صدوره تقية، كما يؤيده كونه يف صحيح

  .خماض

 وكانت زكاة ما ، زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضةااحلنفية قائلون بأنه إذ أن ووجه ذلك

ىل مائة ومخس وأربعني ففيها إزاد كزكاة النصاب األول، فيجب يف كل مخس يزيد على ذلك شاة مع احلقتني 

 إىل  ويف املائة ومخسني ثالث حقاق، مث جتب يف كل مخس يزيد على مائة ومخسني شاة،اضحقتان وبنت خم

ربع وسبعني، ويف مائة ومخس وسبعني ثالث حقاق وبنت خماض، ويف مائة وست ومثانني ثالث حقاق أمائة و

  . تني وهكذاائم إىل ربع حقاقأ ويف مائة وست وتسعني ،وبنت لبون

  . كما ذكره يف املعترب)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النيب، بن حرمةومستندهم يف ذلك رواية عمر

 مع عدم جمال للتقية فيهما، إذ ، ويف نصاب البقر،حنو هذه العبارة وقعت يف خرب األعمش أن وال يرد

  خرب األعمش ليس كذلك، بل العبارة 



٢٥٣

بل مقابل الغنم الصادق أسنان اإل فاملراد ببل اإلنسناأ إىل ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع: فيها هكذا

  . على السنني املذكورين، ويف البقر ال تقية حىت حنتملها

الرمحن وأيب  دلة القول بالتخيري مطلقاً اعتبار التقدير باخلمسني مطلقاً يف صحيحيت عبدأمن : الثالث

  . وقد عرفت الداللة،بصري

  : ما حجة القول باالستيعاب فأمورأو

  . م الرباءة عليهقدتم قد تقد و، االحتياط:األول

  .  املناقشة صغرى وكربى:وفيه. ي احملكمجاع اإل:الثاين

  .فىخي ما ال :وفيه.  مراعاة حق الفقراء:الثالث

ما واجبتان يف ما دونه فال أالتخيري يقتضي جواز االكتفاء باحلقتني يف النصاب األخري مع ن إ :الرابع

ثالث بنات لبون  إىل كفاية كون الفائدة جواز العدول عن احلقتني إىل  مضافاً:وفيه. اباً آخرصفائدة يف جعله ن

  . خريينعلى وجه الفريضة ال القيمة، وحنو ذلك ما سيأيت يف فائدة نصايب الغنم األ

  . وقد عرفت جوابه. يراد على الوجه الثاين من أدلة القول بالتخيري ما تقدم بصورة اإل:اخلامس

فيه بني احلقتني وبني ل التخيري بني الزائد والناقص، إذ املائة واألربعون على هذا يتخري إنه ال يعق :السادس

ربع والدالء يف بعض مرتوحات البئر  ما ذكر يف باب التخيري بني التسبيحات األ:وفيه. احلقتني وابنة لبون

  .وغريمها

  . وفيه ما تقدم.  استصحاب االشتغال:السابع

و أ ما ذكرنا من التخيري مطلقاً، سواء طابق األربعني فقط كاملائة والستني، وكيف كان فمقتضى الصناعة

ن إم كل واحد جمتمعاً مع اآلخر كاملائة والسبعني، وأتني، ائم كليهما كاملأاخلمسني فقط كاملائة واخلمسني، 

  كان األحوط مراعاة التطبيق مبا يستوعب العدد خصوصاً يف مثل املائة 



٢٥٤

سني األحوط اختيار مخ ويف املائة و،تني يتخري بينهما لتحقق املطابقة لكل منهماائ ففي امل،قل عفواًاألبل األحوط مراعاة 

  اخلمسني

  

  .واألربعني بل ال يترك االحتياط فيه

 ال ،عفوها عشرةن إ ففي املائة والثالثني خيتار األربعينات حيث} قل عفواًبل األحوط مراعاة األ{

  .الثنيعفوها ثن إ اخلمسينات حيث

 لو ، مثالقل سناًوجب احلساب األأن كان ال يبعد مشوله ملثل ما إ و،قل عفواً ما مثلناهأالظاهر من ن إ مث

قل عفواً من أربعني واحد ومن العكس، والثاين أكان له مائة ومخسون متكن من ثالث حقاق ومن حقتني و

  .ثالث كما ال خيفىلا

و أدلة التخيري ذ إما نقول بكون املستفاد من األإصال، أال وجه هلذا االحتياط نه أ لكن ال خيفى

  .ء من هذه الوجوه يوافق االحتياط املذكوري وليس ش،و نتوقف يف احلكم فنحتاط بالثاينأاالستيعاب 

رناه، وأما بناء تذا كان احلكم التخيري مطلقاً كما اخإقل عفواً إمنا يتصور فيما مراعاة األ أن مث ال خيفى

املائة :  مثال،و األربعنيأذ كلما زاد عقد انطبق على اخلمسني إب فال يتصور األقل عفواً، على االستيعا

ذا إربعني واحد، فأذا زادت عشرة انطبق على مخسينني وإربعينني ومخسني واحد، فأوالثالثون ينطبق على 

  .زادت عشرة انطبق على ثالث مخسينات وهكذا

لتحقق املطابقة لكل {ربع حقاق أو أفيخرج مخس بنات لبون } تني يتخري بينهماائففي امل{وكيف كان 

 وجيوز ثالث بنات ، ثالث حقاقيفيعط} اختيار اخلمسني{االستحبايب } سني األحوطمخ ويف املائة و،منهما

  .و بالعكسأ لبون  حقة وبنيتي وبالتفريق بأن يعط،ونبل



٢٥٥

ربعني يكون أ املائة ويف و،قل عفواًأ وستني يكون اخلمسون تنيائ ويف امل،اختيار األربعني ربعني األحوطأتني وائيف املو

  .قل عفواًأربعون األ

  

 ربع مخسيناتأو أربعينات أ ست يفيعط} اختيار األربعني{استحباباً } ربعني األحوطأتني وائيف املو{

  . مثالاًربعني واحدأو

حيسبها مخس  أن األحوط، وبنيربعينات وهو أربع أحيسبها مخسينني و أن ختري بني} تني وستنيائويف امل{

 ،ربعني لبقاء عشرين خبالف األ،لبقاء عشرة} قل عفواًأيكون اخلمسون {ربعينات، ولكن أست  وأمخسينات 

  .ءي ال يبقى شىتحيسب ما ح أن مكنأن إو

 ،حوط، وبني مخسينني فقطربعني واحد وهو األأحيسبها مخسينني و أن ختري بني} ربعنيأ املائة ويفو{

ومنه . ربعنيأ خبالف اخلمسني لبقاء ،لبقاء عشرين} قل عفواًأربعون األيكون {ربعينات، لكن أثالث وبني 

  .ربعينني ومخسني واحد لبقاء عشرةأحيسبها  أن قل عفواًأ

  .املراد بكون االحتياط استحباا عدم لزوم االحتياط، ال االستحباب مبعناه املصطلحن إ مث

عطاء إربعني، فلو كان له مائة وتسعون جاز أسقاط تسع وإ ميكن خيري مطلقاًعلى ما اخترنا من الت إنه مث

عطاء حقة وثالث إ و،عطاء حقتني وابنة لبونني فتسقط تسع عشرةإثالث حقاق وابنة لبون فال يسقط شيء، و

عطاء ثالث حقاق إربع بنات لبون فيسقط تسع وثالثون، وأعطاء إبنات لبون فيسقط تسع وعشرون، و

  .ربعونأسع وفيسقط ت

خرياً كما نبه أ يذا بقإعطاء ابنة لبون لألربعني إقوى ـ لزوم أمل يكن ن إ األحوط ـ أن لكن ال خيفى

  لو  إنه :عليه يف املستمسك، قال



٢٥٦

ربعني ـ باالكتفاء باحلقتني، ألن حسابه ي فرض املائة واألأاللتزام يف الفرض ـ لقلنا بالتخيري ال جمال 

 انتهى، ،)١(ربعني بنت لبونأيف كل  :)عليه السالم (ربعني عفواً، وهو خمالف لقولهأ  زيادةيباخلمسني يقتض

  .وهو جيد

  

                                                

.٦٩ ص٩ ج:املتمسك )١(



٢٥٧

جزاؤه عنها إ بل ال يبعد ،جيزي عنها ابن اللبون ذا مل يكن عنده بنت خماضإيف النصاب السادس : }١مسألة ـ {

  .يضاًأ اختياراً

  

جيزي عنها ابن  ا مل يكن عنده بنت خماضذإ{وهو ست وعشرون } يف النصاب السادس: ١مسألة ـ {

موضع  إنه  كما يف اجلواهر واملصباح والذخريه وغريها، بل عن التذكرة،بال خالف فيه على الظاهر} اللبون

  .ن مل يكن ابنة خماض فابن لبون ذكرإف :يب بصريأعليه مجلة من النصوص كصحيحة   ويدل،وفاق

يقبل منه ابن لبون فإنه ذكر اض على وجهها وعنده ابن لبون ومن وجبت عليه ابنة خم :وصحيحة زرارة

  .وليس معه شىء

  .ن مل يكن عنده ابنة خماض فابن لبون ذكرإف :وصحيحته األخرى

  .فابن لبون ذكرذا مل يكن فيها ابنة خماض إف :وروايته الثالثة

  .ن مل تكن فابن لبون ذكرإفففيها بنت خماض، : ورواية الفضالء الثالث

  .ن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكرإف :ورواية الدعائم

خذ ابن اللبون الذكر عن أي أن مر عامله على الصدقةأإنه  )صلى اهللا عليه وآله ( عن النيب،وعن الغوايل

  .بنت املخاض

 النافع يضاحإرشاد والتنقيح والقواعد وغريها، بل عن وفاقاً لإل} يضاًأ جزاؤه عنها اختياراًإبل ال يبعد {

 إىل ،اًإمجاع ولذا مل يكن فيه جربان ،نوثة لقيام علو السن مقام األ:املشهور، واختاره يف اجلواهر قال إىل نسبته

  .خلإ ،رادة الشرط حقيقة من النصإ وال ينساق عدم :قالأن 

عطاء إالزم ال كان الإ ولذا جعل بدال و،نوثة فغري معلوم أما قيام علو السن مقام األ،ولكن فيه نظر ظاهر

  صرح أالروايات نص يف االشتراط وأي شرط ن إ  ففيه،رادة الشرطإما انسياق عدم أاالختيار للمخرج، و



٢٥٨

  .يهما شاءأ عنده ختري يف شراء ذا مل يكونا معاًإو

  : الثاين،و تبيعة وهو ما دخل يف السنة الثانيةأ ثالثون وفيها تبيع :ولاأل :ما يف البقر فنصابانأو

 وحنوه غريه، فالقول باختصاص ن مل يكن عنده ابنة خماض فابن لبون ذكرإف :)ليه السالمع (من قوله

  . خرينآ كما هو صريح غري واحد وظاهر ،ذلك باالضطرار ـ مبعىن عدم كوا عنده ـ هو املتعني

نا جوزن إ خراجه بدال عنها بالقيمة حىت مع وجودهاإو زادت عليها جاز أ قيمته قيمتها ىنعم لو ساو

  .مر آخر ال دخل له مبا حنن فيه كما ال خيفىأخراج القيمة مطلقاً كما صرح به يف املستند، لكنه إ

خريين كما عن الشيخ واحملقق والعالمة، بل عن األ} يهما شاءأ عنده ختري يف شراء ذا مل يكونا معاًإو{

ن القول بتعني شراء بنت املخاض،  ملا عن البيان مكثر العامة، خالفاًأموضع وفاق بني علمائنا ونه أ دعوى

  .  وعن الشهيد الثاين حتقق اخلالف فيه بني علمائنا،ليهإوعن جممع الربهان امليل 

صورة وجدانه، فال يشمل صورة  إىل وعنده ابن لبون ذكر :)عليه السالم (وفيه تردد من انصراف قوله

خل إ وعندهيكون قوله  أن  مع احتماليبدواالنصراف  أن ومن. فقدانه، فالواجب حينئذ حتصيل املبدل منه

واجد له، وليس واجداً لبنت املخاض، نه أ مع شراء ابن اللبون يصدقنه أ إىل توطئة لقبول ابن اللبون، مضافاً

  .قوى وهذا هو األ،خذت منه لوجودها حينئذأذا مل تكن عنده بنت املخاض مث اشتراها إنه أ كما

   ):تنبيه(

ذ الظاهر منه نفي املعية إخل، غري خال من املناقشة، إ )ن مل يكونا معاً عندهإو( ):قدس سره(قول املصنف 

  .ال معية النفي

  . عليه مستفيضة كاألخبارمجاعودعوى اإل}  فنصابان:ما يف البقرأو{

  : الثاين. وهو ما دخل يف السنة الثانية،و تبيعةأ ثالثون وفيها تبيع :ولاأل{



٢٥٩

  ،خلة يف السنة الثالثةربعون وفيها مسنة وهي الداأ

  

  .}ربعون وفيها مسنة وهي الداخلة يف السنة الثالثةأ

 يف البقر يف كل ثالثني:  قاال)عليهما السالم (عبد اهللايب أيب جعفر وأففي صحيحة الفضالء اخلمس عن 

األربعني  إىل  وليس فيما بني الثالثني،ربعني بقرة مسنةأء، ويف يقل من ذلك شأ وليس يف ،بقرة تبيع حويل

ذا إ ف،ءيالستني ش إىل ربعنيربعني ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بني األأذا بلغت إ ف،ربعنيأء حىت تبلغ يش

ذا بلغت مثانني ففي إالثمانني، ف إىل ذا بلغت السبعني ففيها تبيع ومسنةإالسبعني، ف إىل بلغت ستني ففيها تبيعتان

ذا بلغت عشرين ومائة ففي كل إ ففيها ثالث تبائع حوليات، فذا بلغت تسعنيإتسعني، ف إىل ربعني مسنةأكل 

ء، وال على العوامل يء، وال على الكسور شيسناا وليس على النيف شأ مث ترجع البقر على ،ربعني مسنةأ

  . احلديث،)١(منا الصدقة على السائمة الراعيةإ ،شيء

وجتب على البقر : ديث شرائع الدين يف ح)عليه السالم (ويف خرب األعمش املروي عن جعفر بن حممد

 إىل ربعني بقرة، مث يكون فيها مسنةأتبلغ أن  إىل  فيكون فيها تبيع حويل،ذا بلغت ثالثني بقرة تبيعة حوليهإ

 مث بعد ذلك تكون يف كل ثالثني بقرة تبيع ، مث يكون فيها ثالث تبائع،تسعني إىل  مث يكون فيها مسنتان،ستني

  .)٢(ربعني مسنةأويف كل 

 عن ،بو بصري والفضيل وبريدأومن طريق األصحاب ما رواه زرارة وحممد بن مسلم و: ويف املعترب قال

   )عليهما السالم (عبد اهللايب أيب جعفر وأ

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٤ باب ٧٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حما جتب فيه الزكاة بوابأ من ١٠ باب ٤٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٦٠

ء حىت تبلغ ييس فيها شلء، مث يقل من ذلك شأتبيعة، وليس يف  وأيف البقر يف كل ثالثني تبيع : قاال

تبيعة  وأ سبعني تبيع و تبيعتان، مث يفأء حىت تبلغ ستني ففيها تبيعان يها شربعني ففيها مسنة، مث ليس فيأ

  .  وحنوه عن النهاية)١(مثانني مسنتان، ويف تسعني ثالث تبائع ومسنة، ويف

ليس :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا با أمسعت : يب بصري قالأوعن كتاب عاصم بن محيد احلناط عن 

  .)٢(ربعني ففيها مسنةأذا كانت إو تبيعة، وأذا كانت الثالثني ففيها تبيع إء، فيشفيما دون ثالثني من البقر 

ليس  :م قالواأ )عليهم السالم ( عن علي، عن آبائه،بيهأ عن ، عن جعفر بن حممد،سالموعن دعائم اإل

 ،و تبيعة حويلأيع  ففيها تب،ذا بلغت ثالثني وكانت سائمة ليست من العواملإء حىت تبلغ ثالثني، فييف البقر ش

ذا بلغت ستني ففيها تبيعان إ ف،ستني إىل ربعني ففيها مسنةأذا بلغت إربعني، فأوليس فيها غري ذلك حىت تبلغ 

 تسعني ثالث  ويف،تسعني إىل ذا بلغت مثانني ففيها مسنتانإذا بلغت سبعني ففيها مسنة وتبيع، فإ ف،و تبيعتانأ

عشرين ومائة فيها ثالث  إىل ، ففيها مسنتان وتبيع،مائة وعشرةإىل   ففيها مسنة وتبيعان،مائة إىل تبائع

  .)٣(ربعني مسنةأ ويف كل ،تبيعة وأمسنات، مث كذلك يف كل ثالثني تبيع 

ذا كانت دون إ وليس فيها ،لغت ثالثني بقرة ففيها تبيع حويلذا بإويف البقر : وعن الفقه الرضوي

  ربعني ففيها أذا بلغت إء، فيثالثني ش

                                                

.١١طر  س٢٦٠ ص:املعترب )١(

.٧ حنعام باب زكاة األ٥٥ ص٩٣ ج:البحار )٢(

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٤ ص١ ج:دعائم اإلسالم )٣(



٢٦١

مثانني،  إىل ذا بلغت سبعني ففيها تبيعة ومسنةإ ف،سبعني إىل فيها تبيعانفذا بلغت ستني إستني، ف إىل مسنة

، )١(ذا كثرت البقرة سقطإذا بلغت تسعني ففيها ثالث تبايع، فإ ف،ىل تسعني إذا بلغت مثانني ففيها مسنتانإف

  .نةربعني مسأهذا كله وخيرج من كل ثالثني بقرة تبيعاً ومن كل 

نيق وتسعة وثالثون أ عنده أربعة رجل كن: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : وتقدم رواية زرارة قال

 فليس جتب فيه ، شيئاً منهن، ألنه ليس شيئاً منهن تاماًيال يزك: يزكيهن؟ قالأشاة وتسعة وعشرون بقرة 

  . )٢(الزكاة

  : يقع الكالم يف مواضع إنه مث

 كما اختاره يف احلدائق تبعاً ملا ،ب املذكورة، فال جتزي التبيعةعني التبيع يف النصهل يتنه أ  يف:ولاأل

 هشراف، حيث اقتصروا على ذكر التبيع فلم خيريوا بينيب عقيل والصدوقني واملفيد يف كتاب األأ عن ابن يحك

ل العلماء كافة، بل عن صحاب، بل عن املدارك هذا قوم خيري بينهما كما هو املشهور بني األأني التبيعة، بو

وهو قول : بعد ذكر الرواية املتقدمة قال إنه  عليه، وهو الظاهر من املعترب حيثمجاعاملنتهى دعوى اإل

نيث يف أ للتيتيانه بالتذكري يف اسم العدد املقتضالصدوق إل ، بل ناقش يف املستند يف املنقول عن)٣(العلماء

  .املعدود

 احلناط والدعائم، ي للتصريح بذلك يف صحيحة املعترب والنهاية وخرباملشهور، قوى هو فاأل،وكيف كان

  وكفى بذلك مستنداً، وما ذكره يف 

                                                

. يف باب زكاة٢٢ ص:فقه الرضا )١(

.٢ حنعامبواب زكاة األأ من ١ باب ٧١ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٣ سطر ٢٦٠ ص:املعترب )٣(



٢٦٢

حد لنقل هذا أء من حيث عدم تعرض ييف النفس منه شن إ :احلدائق بعد نقل الصحيحة عن املعترب بقوله

 ،)١(االستدالل، فال وثوق اصحاب يف كتب  وال األ،احلديث ذا املنت، ال من احملدثني يف كتب األخبار

يدينا، خصوصاً مبالحظة أ غري تام ملا تقدم من ظفر احملقق وغريه ممن هو يف عصره على كتب ليست يف .انتهى

  . تكرار كلمة التبيعة يف كل مرة

احملقق يف املعترب نقل صحيحة الفضالء مبا  أن إالّ:  يف أول كالمه مبا لفظه)قدس سره(وقد صرح هو 

  .  انتهى،)٢(لقول املشهور، ولعله كان يف بعض األصول اليت كانت عندهيطابق ا

 وكذا من كتب الفتوى يف كتاب النهاية، فلفظة ،وقد عرفت وجود ذلك يف كتايب احلناط والدعائم

  .التبيعة موجودة يف كتب األخبار واالستدالل

عليه  (يضاً قولهأورمبا يؤيده : فظهما ذكره يف املصباح تبعاً للمستند وغريه مبا ل إىل هذا كله مضافاً

 عن الفقه ي وكذا يف احملكذا بلغت تسعني مث يكون فيها ثالث تبائعإما يف:  يف خرب األعمش)السالم

يضاً على ما يف نسخة الوسائل نقال عن الكايف، بل يف نسخة الكايف اليت أ ويف صحيحة الفضالء ،الرضوي

يضاً تذكري أذ التبائع مجع تبيعة ال التبيع، كما يؤيده إ ث تبائع حولياتذا بلغت تعسني ففيها ثالإف: رأيناها

حد ـ حىت أذ مل يقل إثة غري مقصودة باحلكم، خصوصية الذكورة واألنو أن اسم العدد، فهذا يكشف عن

 فريضتها خصوص التبائع بعكس الثالثني والستني والسبعني، عني نصاباً مستقالًسصاحب احلدائق ـ بكون الت

  بل 

                                                

.٥٧ ص١٢ ج:احلدائق )١(

.٥٦ ص١٢ ج:احلدائق )٢(



٢٦٣

 ،)١(و تبيعةأعتبار اندراجه يف النصاب الكلي الذي هو يف كل ثالثني تبيع امنا هو بإاحلكم بثالث تبائع 

  . انتهى

اً حمققاً إمجاع ،ثالث إىل نثى سنها ما بني سنتنيأفريضة األربعني مسنة، وهي بقرة :  قال يف املستند:الثاين

صريح به يف تيف رسالته الزكوية له، ولل) قده سره( الفاضل يوحمكياً يف املنتهى وغريه، ونفى عنه اخلالف جد

  . انتهى،)٢(ن كان يف داللتها على الوجوب والتعيني نظرإالصحيحة، و

خالف النص  إنه نثى ففيهأراد عدم تعني كوا أن إيت ما فيه، وأراد منع عدد سنني املسنة فسيأن إ :قولأ

  .وكيف كان فلم يعرف للنظر وجه. والفتوى

األصحاب هو الذي مت له حول ودخل يف  إىل  بل نسب،التبيع على ما عن مجاعة من العلماء: ثالثال

  : الثانية، ولكن عن اللغويني االختالف فيه

  .)٣(بيع ولد البقر يف أول السنةتالن إ :فعن اجلوهري وغريه

  ؟)٤( والتبيع ولد البقر أول سنة:ويف جممع البحرين

  .)٥(ذناهأ األوىل والذي استوى قرناه و ولد البقر يف:ويف القاموس

مه يف أنه يتبع  تبيعاً أليمنا مسإ تبيع ال يدل على سن، وقال غريه :بو عبيدةأ قال :قال إنه وعن املبسوط

   كما يف غري واحد من الروايات املتقدمة ،تقييده باحلويل أن  لكن الظاهر، انتهى،)٦(يالرع

                                                

.١٣ سطر ٣٥ ص٣ ج:باح الفقيهمص )١(

.٣٤ يف كتاب الزكاة س ٢٠ ص٢ ج:املستند )٢(

.)التبيع( ١١٩ ص٣ج: للجوهري، الصحاح )٣(

.٣٠٧ ص٤ ج:جممع البحرين )٤(

.٣٥٧ ص١ ج:القاموس )٥(

.٥ سطر ١٩٨ ص١ ج:املبسوط )٦(



٢٦٤

  .ه عرفاً من كونه يف السنة األوىل، كما يظهر من كلمات اللغوينيقإطالليه إلبيان االحتراز عما ينصرف 

التبيع ما دخل يف  :)عليه السالم(عبد اهللا  عن ايب ،ويف اجلواهر االستدالل لذلك بصحيح ابن محران

 )عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،، ومستنده على الظاهر ما عن الكليين يف الصحيح عن حممد بن محرانالثانية

  .)١(سنان البقر تبيعها ومسنها سواء، والتبيع ما دخل يف الثانيةأ: قال

تمة الرواية، كما ت من كالمه ال من والتبيع ما دخل يف الثانية :قوله أن والظاهر: لكن قال يف املصباح

دي عن روى يف باب اهل أن يفصح عن ذلك عدم ذكره يف الوسائل وغريه من تتمة الرواية، بل يف احلدائق بعد

. سنان البقر تبيعها ومسنها يف الذبح سواءأ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ، عن حممد بن محران،الكايف

  . انتهى،)٢( والتبيع ما دخل يف الثانية، فهو صريح يف كونه من كالمه ال من تتمة الرواية:قولأ: قال

  .دلةقامة األإ إىل حيتاج أن وضح منأ فاملطلب ،وكيف كان

رسال إرسله غري واحد من الفقهاء أاملسنة هي اليت كمل هلا سنتان ودخلت يف الثالثة، كما : الرابع

  . ويؤيده مقابلتها للتبيع الذي له سنة كاملة ودخلت يف الثانية.  عليهمجاعاملسلمات، بل عن املنتهى دعوى اإل

خراج الذكر يف صورة عدمها فهو إ شكال يف عدم كفاية الذكر يف صورة وجود األنثى، أما جوازإمث ال 

  ال ذكور إذا مل يكن عنده إ كثري من الفقهاء كتصريح بعض آخر، ولكن عن املنتهى االجتزاء إطالقالظاهر من 

                                                

.١٢٣ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

.٢٣ سطر ٣٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



٢٦٥

  . انتهى،)١(ألن الزكاة مواساة فال يكلف غري ما عنده

 يف حديث عن ) السالمعليهم (ئمةوقد تقدم يف كالم املستند ما حيتمله، ويؤيده ما عن الدعائم بسند األ

 ولكن فيه ،)٢(يديهمأال ما وجد يف إال يأخذ املصدق منهم  أن مرأو :)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا

 النص والفتوى، خصوصاً ما كان منها يف مقام البيان، حيث صرح بتبديل بنت إطالقخالف  كونه إىل مضافاً

ال بالنص، وأن الالزم يف إعاً من املسن، فال ميكن كونه بدالً عنها  نفركثأابن اللبون وأن املسنة  إىل املخاض

ب اخلمسة بل يف النصعطاء شاتني النقض باإلإو ما دوا وأعطاء ما فوقها واسترجاع شاتني إصورة عدمها 

رة وجود املسنة، فال تشمل صو إىل يقال بانصراف األدلة أن الإاللهم . تيان العلة املذكورة فيهإاألول مع 

  . فتأمل،فقدها

عطاء يف بعض األعداد، بل ورمبا يظهر منه ن مل يتعرض يف بعض الروايات املتقدمة لإلإوإنه : اخلامس

ذا بلغت تسعني ففيها ثالث تبيعات حوليات، إف :)عليه السالم (عدم الوجوب كصحيح الفضالء حيث قال

الظاهر من  أن الإائة واملائة والعشرة وكذا غريه  مسقطاً للم،)٣(ربعني مسنةأذا بلغت عشرين ومائة ففي كل إف

  .جمموع النصوص اعتبار كل مرتبة مرتبة كما صرح بذلك يف رواية الدعائم

                                                

.٤٨٨ص ١ ج:املنتهى )١(

.٢٥٢ ص١ ج:الدعائم )٢(

.١ ح يف زكاة األنعام٤ الباب ٧٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٦٦

  .ربعني ويعطي مسنةأربعني أ و،و تبيعةأ بني عد ثالثني ثالثني ويعطي تبيعاً فيما زاد يتخريو

  

 طالقإل} ربعني ويعطي مسنةأربعني أ و،تبيعةو أ بني عد ثالثني ثالثني ويعطي تبيعاً فيما زاد يتخريو{

وخيرج  :ربعني مسنة، والرضويأخرب األعمش املتقدم، مث بعد ذلك تكون يف كل ثالثني بقرة تبيع، ويف كل 

 بضميمة ما تقدم من تقريب كون االختيار بيد املالك، ،)١(ربعني مسنةأ ومن كل ،من كل ثالثني بقرة تبيعاً

خراج إو ثالث مسنات، فتكون العشرة الزائدة معفواً عنها، وأربع تبايع أالثون جاز فلو كان عنده مائة وث

  .خراج ثالث تبايع ومسنة فال عفوإمسنتني وتبيع فيكون املعفو عشرين، و

 سواء كان بأحدمها كالستني ،هذا، ولكن الظاهر من األخبار وجوب التطبيق مبا يستوعب العدد

صانه قو بكليهما كاملائة، ولو دار األمر بني زيادة العفو ونأ ،ئة والعشرينو بكل منهما كاملاأ ،والثمانني

 وباعتبار الثالثني ،عطاء مسنةإقل عفواً كاخلمسني الذي ميكن عده باعتبار األربعني وأفاألقوى وجوب األخذ ب

  .عطاء التبيع، وذلك لداللة صحيحة الفضالء وغريه، بضميمة القطع بعدم اخلصوصيةإو

 ويف السبعني تبيع ومسنة، ويف ،ال يف اخلمسني، ففي الستني تبيعانإ ال يعقل عدم املطابقة وعلى هذا

 ويف املائة تبيعان ومسنة، ويف املائة والعشرة مسنتان وتبيع، ويف املائة ،الثمانني مسنتان، ويف التسعني ثالث تبايع

  تبائع ومسنة، ويف الثالثني ثالث وو ثالث مسنات، ويف املائة أربع تبائع أوالعشرين 

                                                

.٢٣ ص:فقه الرضا )١(



٢٦٧

 مائتان : الثالث،حدى وعشرون وفيها شاتانإ مائة و: الثاين،ربعون وفيها شاةأ : األول:وأما يف الغنم فخمسة نصب

  ربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاةأ : اخلامسة،ربع شياأ ثالمثائة وواحدة وفيها : الرابع،وواحدة وفيها ثالث شياه

  

و ثالث مسنات وتبيع، وهكذا بلغ ما أبيعتان، ويف املائة واخلمسني مخس تبائع املائة واألربعني مسنتان وت

  .بلغ

بل من ال ينقض ما ذكرنا هنا من وجوب التطبيق مبا ذكرنا هناك يف اإلنه أ  فيما تقدمتوقد عرف

 قطالاإل أن  بضميمة، كما يظهر من األمثلة خبالفه هناك،م ال، وذلك للتصريح هنا بذلكأاالختيار طابق 

  .مقتض للتخيري

}عليه، مجاع بل عن غري واحد دعوى اإل،شهر، بل املشهورعلى األ} بوأما يف الغنم فخمسة نص 

  .ربعة، وسيأيت الكالم فيهأب لنصاوخالف يف ذلك مجاعة فجعلوا 

 مائتان وواحدة وفيها : الثالث،حدى وعشرون وفيها شاتانإ مائة و: الثاين،ربعون وفيها شاةأ :ولاال{

  .}ربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاةأ : اخلامسة،ربع شياأ ثالمثائة وواحدة وفيها : الرابع،ث شياهثال

عبد أيب جعفر وأيب ملتقدم مجلة منها يف املقامني املتقدمني املروية عن اويدل على ذلك صحيحة الفضالء 

ربعني شيء، مث ليس فيها ا دون األربعني شاة شاة، وليس فيمأويف الشاة يف كل :  قاال)عليما السالم (اهللا

ذا زادت على عشرين إ ف،ذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدةإشيء حىت تبلغ عشرين ومائة، ف

ذا زادت إذا بلغت مأتني ففيها مثل ذلك، فإتني، فائكثر من شاتني حىت تبلغ مأومائة ففيها شاتان، وليس فيها 

ذا بلغت ثالمثائة إكثر من ذلك حىت تبلغ ثالمثائة، فأث شياة، مث ليس فيها على املأتني شاة واحدة ففيها ثال

  ذا زادت واحدة إففيها مثل ذلك ثالث شياة، ف



٢٦٨

ربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط األمر األول، أن متت إربعمائة، فأربع شياة حىت تبلغ أففيها 

  . احلديث،)١(وليس على ما دون املائة بعد ذلك شيء وليس يف النيف شيء

دريس إيب عقيل وسالر وابن محزة وابن أ كالشيخ املفيد واملرتضى والصدوق وابن ،وذهب مجاعة كثرية

ربعة، فأسقطوا النصاب اخلامس، أب كون النص إىل  عنهميوالعالمة يف املنتهى والتحرير وغريهم على ما حك

  : واستدل له بعدة روايات

ليس فيما دون األربعني من الغنم :  قال)عليه السالم(د اهللا عبيب أ عن سة حممد بن قيحففي صحي

ذا زادت إاملائتني، ف إىل ذا زادت واحدة ففيها شاتانإعشرين ومائة، ف إىل ربعني ففيها شاةأذا كانت إشيء، ف

  .)٢(ذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةإثالمثائة، ف إىل واحدة ففيها ثالث من الغنم

احلد الذي  رادة جتاوز عددها حنوإينة سابقه ر بقذا كثرت الغنمإف :)عليه السالم( ن املنساق من قولهإف

  . ي الثالمثائة ـ كما ورد نظريه يف نصاب األبل يف عدة رواياتأذكر قبله ـ 

عليه  ( يف حديث شرائع الدين قال)عليهما السالم (ملروي عن جعفر بن حممداويف خرب األعمش 

ذا إعشرين ومائة، ف إىل  وتزيد واحدة فيكون فيها شاة،ربعني شاةأذا بلغ إم الزكاة وجيب على الغن: )السالم

  زادت واحدة ففيها 

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٦٩

ثالمثائة، وبعد ذلك يكون يف كل مائة شاة  إىل ن زادت واحدة ففيها ثالث شياةإتني، فائامل إىل شاتان

  .)١(شاة

ليس فيما :  يقول)عليه السالم (جعفربا أمسعت : يب بصري قالأ عن ،وعن كتاب عاصم بن محيد احلناط

ذا زادت على عشرين ومائة إعشرين ومائة، ف إىل ربعني ففيها شاةأذا كانت إدون األربعني من الغنم شيء، ف

ذا كثرت الغنم إثالمثائة، ف إىل ذا زادت واحدة على املائتني ففيها ثالث شياةإتني، فائم إىل واحدة ففيها شاتان

  .)٢(ففي كل مائة شاة

ذا بلغت إليس فيما دون األربعني من الغنم شيء، ف :م قالواإ )عليهم السالم (وعن الدعائم عنهم

ربعني شيء حىت تبلغ عشرين ومائة،  مث ليس فيما زاد على األ،ربعني ورعت وحال عليها احلول ففيها شاةأ

ادت واحدة ففيها ثالث شياة حىت تبلغ ذا زإ ف،املائتني إىل ذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حىت تنتهيإف

  .)٣( كل مائة شاةيرت ففإذا كثثالمثائة، ف

ذا زادت على األربعني واحدة ففيها إربعني شاة، فأليس على الغنم زكاة حىت تبلغ : وعن الفقه الرضوي

ذا كثر إثالمثائة، ف  إىلذا زادت ففيها ثالثةإ ف،مائتني إىل ذا زادت واحدة ففيها شاتانإعشرين ومائة، ف إىل شاة

  .)٤(سقط هذا كله وخيرج من كل مائة شاةأالغنم 

  قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم ( عن علي،وعن البغوي يف املصابيح

                                                

.٩ ح باب املائة وما فوقه٦٠٥ ص٢ ج:اخلصال )١(

.٢ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

. يف ذكر الزكاة٢٥٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

. باب الزكاة٢٣ ص:فقه الرضا )٤(



٢٧٠

ويف الغنم يف  : ـ)صلى اهللا عليه وآله وسلم (قالأن  إىل  يف حديث ـ)صلى اهللا عليه وآله وسلم (

ثالمثائة، فإذا  إىل مائتني، فإن زادت فثالث شياة إىل ادت واحدة فشاتانعشرين ومائة، فإذا ز إىل أربعني شاة

  .)١(ال تسعاً وثالثني فليس عليك فيها شيءإن مل تكن إثالمثائة ففي كل مائة شاة، ف إىل زادت

:  قال)عليه السالم (يب جعفرأ عن ، عن زرارةزوروى حري: بل رمبا استدل لذلك مبا يف الفقيه من قوله

ربعني شاة، أما يف البقر، وليس على الغنم شيء حىت يبلغ : )عليه السالم ( يف اجلواميس شيء؟ قال:قلت له

مائتني،  إىل ففيها شاتان ذا زادت واحدةإ ف،عشرين ومائة إىل ا شاةهربعني شاة وزادت واحدة ففيأذا بلغت إف

  .)٢(خرج من كل مائة شاةأهذا كله وسقط أذا كثر الغنم إثالمثائة، ف إىل ن زادت واحدة ففيها ثالث شياةإف

هذا املعىن موجود يف ن إ :لوقأ:  املنتهى وناقشه صاحب املدارك قاليالرواية يف حمك وقد استدل ذه

 ،)٣(ول الكالم وآخرهأ كما يدل عليه ،ليس من مجلة الروايةنه أ من ال حيضره الفقيه بعد رواية زرارة، والظاهر

  .انتهى

آخر العبارة من  إىل وليس على الغنم شيءقوله  أن العالمة توهم: بقولهوتبعه صاحب احلدائق 

  . انتهى،)٤(منا هو من كالم الصدوق املأخوذ من كتاب الفقه الرضويإ و،صحيحة زرارة

  فالظاهر : يضاً صاحب املستند وغريه، قال يف املستندأوتبعه على هذا 

                                                

.١ ح من أبواب زكاة األنعام١٣ الباب ٥١٧ ص١ ج:املستدرك )١(

.١١ حاألصناف اليت جتب عليها الزكاةيف  ١٤ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه )٢(

.٣٦ سطر ٢٩٤ ص:املدارك )٣(

.٦٣ ص١٢ ج:احلدائق )٤(



٢٧١

خرب زرارة  أن  من كالم الصدوق، ويؤيدهنم شيءوليس يف الغ بل من قوله ،ن الكل ليس من اخلربأ

  . انتهى،)١(مروي يف الكايف وليس فيه هذه الزيادة

هذا املقدار  أن الظاهر نظر يف سوق الكالم، ولكنأال حيضرين اآلن الكايف والفقيه واملنتهى حىت : قولأ

 الظاهر يف كون اجلميع يقيه احملكالذي ذكره املدارك واحلدائق واملستند ليس مما يوجب رفع اليد عن كالم الف

و عدم نقل قطعة يف كتاب آخر ال يوجب رفع اليد عن السياق الظاهر يف أذ جمرد املطابقة مع عبارة إرواية، 

يضاً أابه الفقيه تك إىل  مستنداً)رمحه اهللا (ما نقله العالمة عن ابن بابويه كون إىل كون اجلميع رواية، مضافاً

و غري أنقله عن كتابه مدينة العلم الذي مل يظفر املتأخرون بنسخة منه نه أ ل القريب جداًذ من احملتمإ ،اجتهاد

  .من كتبه ذلك

ي أشكال، ألن الروايتني ـ املسألة قوية اإل:  فقد استشكل يف املدارك يف املسألة، قالنوكيف كا

وردمها املصنف أ، ومن مث سناد، واجلمع بينهما مشكل جداًالفضالء وحممد بن قيس ـ معتربتا األ صحيحيت

 إىل يف املعترب من غري  ترجيح، واقتصر يف عبارة الكتاب على حكاية القولني ونسبة القول الثاين) رمحه اهللا(

  .  انتهى،)٢(الشهرة

وقدم القول املشهور على القول الثاين بالشهرة ومبخالفة العامة لكون ذلك مذهب العامة بأمجعهم : قولأ

  بن صاحل بن حي ال النخعي وحسن إ

                                                

.٢١ ص٢ ج:املستند )١(

.٢ سطر ٢٩٥ ص :املدارك )٢(



٢٧٢

  .ما وافقا املشهور عند الشيعةإكما يف اخلالف، ف

  :ورمبا يقال بتقدمي القول الثاين ألمور

ذا بلغت عشرين ومائة ففيها إف :رواية الفضالء مضطربة املنت، ألنه نقلها يف التهذيب هكذان إ: األول

ذ إذلك ال يوجب اضطراب املنت، ن إ :وفيه. نت مضطربة املذاًإ للفتوى وملا يف الكايف، فهي ف وهو خمالشاتان

 عن بعض نسخ التهذيب ياحملك أن من احملتمل قريباً جداً وقوع الغلط يف نسخة الكتاب، ويدل على ذلك

رواها عن حممد بن يعقوب كما  أن بعدفإنه موافقة الكايف، ولعله لذا مل يعتد صاحب الوسائل ذا االختالف، 

 فلم يعتد مبا يف التهذيب ملعلومية وقوع السهو ،سن بإسناده عن حممد بن يعقوب مثلهحلحممد بن ا :قدمناه قال

الشيخ يف االستبصار والعالمة أن  إىل هذا مضافاً. و كانت النسخة املوجودة عنده مهذبة عن هذا السقطأفيه، 

  . نقلوا الرواية كما يف الكايفىيف التذكرة وصاحب املنتق

أوثق من كثري من املوثقني كما ال خيفى  إنه :وفيه. براهيم بن هاشمإذ فيه إ عدم صحة السند، :ثاينلا

شكل على سندها الشتراك حممد بن قيس بني أيضاً أرواية حممد بن قيس أن  إىل على من راجع الرجال، مضافاً

رواية شكال ما ال خيفى لوجود القرائن الدالة بكونه يف هذه الن كان يف هذا اإلإحدهم ضعيف، وأربعة أ

  .البجلي

  .ما ال خيفى: وفيه. ل مقدم على املقررقالنا أن ا موافقة لألصل، وقد ثبت يف حملهإ: الثالث

قد ذكر لترجيح رواية الفضالء على صحيحة حممد بن قيس وجوه ليس حتتها طائل، والعمدة ما  إنه مث

  . قدمناه من موافقة املشهور وخمالفة العامة



٢٧٣

 فكيف يقال بأن ذيلها خمالف ،بلضالء موافقة للعامة يف النصاب اخلامس لإل صدر صحيحة الف:ال يقال

خذ أ وتبعه عليه من ،و من كتاب الكايفأ الذيل ذا النحو سهواً من الرواة كريكون ذ أن للعامة؟ فمن احملتمل

  .منه

 الس مشتمال ذ رمبا كانإحدمها تقية دون اآلخر غري عزيز، أخمالفة الصدر للذيل يف كون : ألنا نقول

  .و مل يكن فيه منهم مث حيضر، فيوافق املقدار الصادر حني حضوره للتقية دون البقيةأعلى بعض العامة فيذهب 

وما يف كتبهم  صحاب األصول،أخذوا الروايات من كتب أصحاب الكتب األربعة أ أن وأما ما قيل من

فال خيفى .  التقية دون ما بعدهي زمان يقتضخذوا صدرها يفأمل يأخذوه من املعصوم يف وقت واحد، فلعلهم 

ن كان يف اجلواب الذي ذكرنا إو. ويها مجاعةاما فيه من ظهور الرواية يف كوا مأخوذة دفعة خصوصاً ور

 :يقال أن  إال،جملسني بنحو واحد إىل  فيبعد ذلك بالنسبة)عليهما السالم (نيإماميضاً تأمل، لكون الرواية عن أ

كون الصدر  إىل شارة وعدم اإل، الثاين فأمضاهامام صحيفتهم اليت كتبوا احلكم فيها على اإلالرواة عرضوان إ

  . فتأمل،تقية ملصلحة

ليه إليست صحيحة الفضالء موافقة للشهرة املوجبة للترجيح وال خمالفة للعامة ملا يطمئن نه أ نصافواإل

 كما ،ينها وبني صحيحة حممد بن قيس وغريهادرها لتقية، وال مجع داللياً بصالنفس، ملا عرفت من موافقة 

نا أال إحدمها، أ ومل يعلم الترجيح مع ،راد ارتكابه صاحب املستند بالتكلف، ففي املقام روايتان معارضتانأ

   )عليهم السالم (نأخذ بالصحيحة من باب قوهلم



٢٧٤

 خذت من باب التسليم وسعكأبأيهما)فتأمل واهللا العامل،)١ .  

  :مورأبقى يف املقام 

يكون  أن  عن الصدوقني اعتبار زيادة الواحد على األربعني يف النصاب األول، وميكنيحك: األول

عليه  (ارة املروية عن الباقرر والفقه الرضوي وز)عليه السالم (مستندمها رواية األعمش املروية عن الصادق

  .و تلوحياً على الوجوب يف األربعنيأ  ولكنها ال تقاوم ما تقدم من الصحاح وغريها الدالة تصرحياً،)السالم

ذا كملت مائتني إو: ائة حيث قالجعل النصاب األخري ثالمثنه أ ظاهر املفيد إىل رمبا ينسب: الثاين

:  وفيه.خرج من كل مائة شاةأذا بلغت ذلك تركت هذا العدد وإ ف،ائةثالمث إىل وزادت واحدة فيها ثالث شياة

 بل دل الدليل على ،رادته مل يقم عليه دليلإعلى تقدير  إنه  املذكور ـاملناقشة يف الظهور إىل ـ مضافاً

  .خالفه

 ال ما جعال النصاب الزائد على ثالمثائة وواحدة مطلقاًأابن زهرة وابن محزة  إىل سبن: الثالث

  .)٢( هلما لكان مردوداً بالشذوذ وعدم الدليللو كان قوالً وهو: قال يف املستند. ربعمائةأخصوص 

ورده احملقق يف جملس درسه على ما أه ما ؤشكال يف النصابني األخريين من الغنم منشإاشتهر : رابعال

الواجب فيهما  أن ربعمائة نصاباً آخر معما فائدة جعل الثالمثائة وواحدة نصاباً وجعل األ إنه ، وحاصلهيحك

   ويكون النصاب ،يطرح النصاب اخلامس أن ربع شياه، فالالزمأخراج إ

                                                

.١٩ ح يف صفات القاضي٩ باب ١٨ ج:الوسائل )١(

.٢٢ ص٢ ج:املستند )٢(



٢٧٥

شكال على القول اآلخر يف جعل كل من اخلمسمائة، وكذا يرد اإل إىل طقخري هو الثالمثائة وواحدة فاأل

ن يكون النصاب األخري هو املائتني أ طرح النصاب الرابع واملائتني وواحدة وثالمثائة وواحدة نصاباً، فالالزم

  .ربعمائةاأل إىل وواحدة

  : مرينأالفائدة تظهر يف  أن واجلواب على ما ذكره احملقق يف الشرائع

النصاب فقط وهو   كان حمل الوجوب هو، يف حمل الوجوب، فلو كان للشخص ثالمثائة واثنتان:األول

خراج حق الفقري، وهكذا لو كان له ما دون إثالمثائة وواحدة، فيجوز له التصرف يف شاة واحدة قبل 

ربعمائة فمحل الوجوب هو أذا كان له إخبالف ما جيوز له التصرف يف املقدار الذي هو عفو، فإنه ربعمائة األ

قول من جعل  إىل خراج حق الفقري، وكذا بالنسبةإمجيع الشياة فال جيوز له التصرف يف واحدة منها قبل 

  .ال مع الضمانإخراج  على عدم جواز تصرف املالك قبل اإلولكن هذا مبين. ربعةأالنصاب 

تسعة  إىل زيد من الواحدأله ثالمثائة و لو كاننه أ وب، وهو يف الضمان املتفرع على حمل الوج:الثاين

ربعة شياة أيعطي  أن الزمل ثالمثائة وواحدة مل يسقط من الفريضة شيء، بل ايبقأن  إىل وتسعني فتلف الزائد

 فلو تلفت واحدة بغري تفريط ،ربعمائة وتلفت ولو واحدة سقط من الفريضة مبقدار التالفأ ولو كان له ،زكاة

 لو كان قيمة كل شاة مائة درهم سقط درهم واحد، ولو مثالً.  من الفريضة جزء من مائة جزء من شاةسقط

 على كون الزكاة متعلقة بالعني ال ينولكن هذا مب. تلفت اثنتان سقط درمهان وهكذا، وكذا على القول الثاين

  بالذمة، وكون الفريضة شايعة يف 



٢٧٦

  . جيب فيه غري ما وجب بالنصاب السابق فال،وما بني النصابني يف اجلميع عفو

  

  .فراد الكليأ التام ال شياع الفرد املنتشر يف دالنصاب شياع الكسر يف العد

شكال يف هاتني الفائدتني عند التكلم يف تعلق الزكاة بالعني، والكالم يف املقام شاء اهللا اإلن إ وسيأيت

  .طويل اقتصرنا فيه على هذا القدر

قيل بغري خالف }  فال جيب فيه غري ما وجب بالنصاب السابق،يف اجلميع عفووما بني النصابني {

مث ليس فيها  : يف صحيحة الفضالء)عليهما السالم (عليه قوهلما  ويدل، عليهمجاعيعرف، بل يف املستند اإل

 ، شيءوليس على النيف :)عليه السالم (، ويؤيده قوله)١(يبلغ كذاأن  إىل شيء ـ مكرراً بعد كل نصاب ـ

  .ري ذلك من هذا النحو من العبائر الواردة يف مجلة من الرواياتغ إىل وال على الكسور شيء

بلوغ النصاب سبب لثبوت الفريضة  أن ذ الظاهر من مجلة من الرواياتإ ،لتردد يف املسألة جماللولكن 

ذا كانت مخساً إف :زرارة  ففي صحيحة،خر فما زاد حىت يبلغ النصاب اآل،يف اجلنس الزكوي البالغ هذا احلد

 ويف صحيحة ،)٣(ربعني بقرةأتبلغ أن  إىل فيكون فيها تبيع حويل : ويف خرب األعمش،)٢(عشرة إىل ففيها شاة

  .غري ذلك من هذا النحو من العبائر إىل ،)٤(عشرين ومائة إىل ربعني ففيها شاةأذا كانت إف :حممد بن قيس

  هر من تلك يف مفادها، كأظهرية ظأهذه الروايات يف مفادها ن إ مث

                                                

.٦األنعام حبواب زكاة أ من ٢ باب ٧٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ حزكاة من جتب فيه ال١٠ باب ٤٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح من جتب فيه الزكاة٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٧٧

  . يف املفترس)سداأل(ظهرية أ يف السهم من )ييرم(

 ولصاحب ،الفقري مشترك معك يف واحدةن إ لو قيل لصاحب األربعنيفإنه خبار الشركة، أويؤيد ذلك 

األربعني شيء ليس يف الثالثني الزائد على  إنه  ولو قيل بعد ذلك، معىن واحداًالّإ مل يفهما ،السبعني مثل ذلك

عفا عن الثالثني وجعل نه أ مل جيعل عليه زائداً على ما جعل على صاحب األربعني، النه أ الّإمل يفهم منه 

  .االشتراك يف األربعني

زيد من أذ مل يعلم منهم إيضاً، أصحاب ومن ذلك يظهر وجه التأمل فيما يقال باستفادته من كلمات األ

األصحاب غري خال عن  إىل جياب شيء آخر عليه، فنسبة هذا القولإم عدم الوجوب على الزائد مبعىن عد

  . من صرح بذلك إىل نعم ال مضايقة بالنسبة. شكالاإل

ال يسقط من الفريضة شيء بتلف ما بني نه أ من: ومن ذلك يظهر حال ما جعل مثرة هلذا البحث

وسيأيت لذلك مزيد توضيح . كاملةس منها وجبت الشاة مخبل تلفت غري النصابني، فلو كان له تسع من اإل

  .شاء اهللان إ لدى التكلم يف مسألة تعلق الزكاة بالعني

صاً، ومها قَقاً، ومن البقر ونبل شية ما ال تتعلق به الفريضة من اإلمالفقهاء اصطلحوا على تسن إ مث

 القاموس والصحاح وهذا خالف ما يظهر من اللغة كما عن. واً كفلس وزناًفْس وزناً، ومن الغنم عركفَ

  . مر سهل بعد عدم املشاحة يف االصطالح واأل،والنهاية

  



٢٧٨

  .بل بني العراب والبخايتال فرق يف اإلنه أ كما، البقر واجلاموس جنس واحد: }٢مسألة ـ {

  

 كما عن التذكرة واملنتهى والذخرية، ،بال خالف يعرف} البقر واجلاموس جنس واحد: ٢مسألة ـ {

 ،واستدل له بدخوهلا حتت اسم واحد، فيطلق عليهما البقر. ني األصحاببحلكم مقطوع به ا أن وعن املدارك

 عن اجلاموس )عليه السالم (با احلسن الثالثأسألت : ويدل عليه ما عن العياشي يف تفسريه عن ابن دراج قال

 ،)١( ومن البقر اثننيبل اثننيومن اإل :ما مسعت قول اهللاأ: مسخ؟ فقال إنه هل العراق يقولونأ أن متهلعأو

قلت :  قال)عليه السالم (يب جعفرأ والصدوق يف الصحيح عن زرارة عن )رمحه اهللا(ما رواه الكليين  إىل مضافاً

  .وبعد هذا ال يضر انصراف اسم البقر عن اجلاموس عرفا. )٢(يف البقر مثل ما: س شيء؟ قالييف اجلوام: له

 لدخوهلما حتت ،بغري خالف، كما عن الكتب املتقدمة}  والبخايتبل بني العرابال فرق يف اإلنه أ كما{

يب أيب بصري وبريد العجلي والفضيل عن أزرارة وحممد بن مسلم ووصحيح الفضالء  إىل اسم واحد، مضافاً

مثل ما يف :  فما يف البخت السائمة شيء؟ قال:قلت:  يف حديث قال)عليهما السالم (عبد اهللايب أجعفر و

  بليف اإل: يف احلديث: وقال يف امع. )٣(بيةبل العراإل

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٥ باب ١ ج املستدرك،١٤٤ آية: نعامسورة األ )١(

.١ حنعام يف زكاة األ٥ باب ٧٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ حنعام من أبواب زكاة األ٣ باب ٧٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٧٩

   نثى يف الكل وكذا ال فرق بني الذكر واأل،ويف الغنم بني املعز والشاة والضأن

  

بل  اإل:خت بالضموالبخايت بفتح الباء مجع الب.  انتهى)١(بل العربيةالبخت السائمة مثل ما يف اإل

  .اخلراسانية

 لدخوهلما حتت اسم ،بغري خالف، كما عن الكتب املتقدمة} الضأنويف الغنم بني املعز والشاة و{

صلى اهللا  (مصدق رسول اهللا تاناأ: قالنه أ  عن سويد بن غفلة،رسله العالمة يف التذكرةأما  إىل واحد، مضافاً

  .)٢( من املعزنأخذ اجلذع من الضأن والثين أن مرناأ:  فقال)عليه وآله

 ومن املعز ،مر عامله بأن يأخذ من الضأن اجلذعأ )لى اهللا عليه وآله وسلمص (نهإ :وما عن الغوايل مرسالً

  . )٣()عليه السالم (ووجدت ذلك يف كتاب علي: قال. الثين

  .سنان الفرائضأوضعف سندمها جمبور مبا سيأيت يف 

  .ذ الشاة ال تقابلهماإال يستحسن اجلمع بني الشاة وبني املعز والضأن،  إنه مث

  .  النص والفتوىطالق، إلاً حمكياًإمجاع}  نثى يف الكلني الذكر واألوكذا ال فرق ب{

  

                                                

.١٩١ ص٢ ج:نجممع البحري )١(

.٢١٣ ص١ ج:رةالتذك )٢(

. يف باب الزكاة٢٣٠ ص٢ ج:الغوايل )٣(



٢٨٠

ن بلغ نصيب بعضهم وجبت إو . منهم النصاب وجبت عليهمواحد ذا بلغ نصيب كل إيف املال املشترك : }٣مسألة ـ {

   .قل مل جيب على واحد منهمأ وكان نصيب كل منهم  كان اموع نصاباًنإ و،عليه فقط

  

بال خالف، }  منهم النصاب وجبت عليهمواحد ذا بلغ نصيب كل إيف املال املشترك  : ٣مسألة ـ {

 كان نإو{ملا تقدم } ن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقطإو{ى او النصوص والفتإطالقويدل عليه 

شكال، بل يف اجلواهر إبال خالف وال } قل مل جيب على واحد منهمأ وكان نصيب كل منهم اموع نصاباً

   . عليهمجاعريه دعوى اإلكغ

:  يف حديث)عليه السالم (يب جعفرأ عن ،كرواية زرارة املروية عن العلل: ويدل عليه مجلة من النصوص

جيب عليهم أ حال عليها احلول وهي عندهم ،و عشرةأناس أمائيت درهم بني مخس :  قلت له:قال زرارة

نسان منهم مائتا إ ليس عليهم شيء حىت يتم لكل  ـثيعين جوابه يف احلرـ ال هي مبرتلة تلك : زكاا؟ قال

  .)١(نعم: بل والبقر والذهب والفضة ومجيع األموال؟ قالوكذلك يف الشاة واإل: قلت. درهم

 وال ، جمتمعوال يفرق بني:  يف زكاة الغنم)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،ويف صحيحة حممد بن قيس

  .)٢(جيمع بني متفرق

:  فقال، عن الصدقة)عليه السالم (هللا با عبدأخالد سأل بن حممد ن إ :محن بن احلجاجالر بدويف رواية ع

ماء  إىل ال حيشر من ماء أن مر مصدقك  

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام يف زكاة األ١١ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٨١

  .)١( وال يفرق بني اتمع،وال جيمع بني املتفرق

 وال: قالنه أ  يف حديث نصاب الغنم)عليه السالم (جعفرأيب  عن ،يب بصريأ عن ،وعن كتاب عاصم

  .)٢( بني متفرقع وال جيتم،يفرق بني جمتمع

ذا مجعوا مواشيهم وكان الراعي واحداً إواخللطاء : قالنه أ )عليهما السالم (وعن جعفر بن حممد

خذت الصدقة أن كانا شريكني إ ما يلزمه، فئخذ من مال كل امرأمواهلم للصدقة وأوالفحل واحداً مل جيمع 

  .)٣(باحلصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس املالمن مجيع املال وتراجعا بينهما 

إنه  :)صلى اهللا عليه وآله ( عن رسول اهللا)عليهم السالم (وعنهم: ونقل يف البحار عن الدعائم ما لفظه

هل املواشي مواشيهم للمصدق ليأخذ أجيمع  أن مع، وذلكتفرق بني جميو أجيمع يف الصدقة بني مفترق  أن ى

اة، ولكن حيسب ما عند كل رجل منهم ويأخذ منه منفرداً ما جيب عليه، ألنه لو كان ثالثة نفر من كل مائة ش

ذا كانت كذلك يف إال شاة واحدة، وهي إربعون شاة فجمعوها مل جيب للمصدق فيها ألكل واحد منهم 

ذا أظله إفربعون شاة أيكون لرجل  أن يديهم وجب فيها ثالث شياة على كل واحد شاة، وتفريق اتمعأ

ن أرباب األموال، وأما ما يظلم فيه املصدق فألزكاة، فهذا ما يظلم فيه اا ه فياملصدق فرقها فرقتني لئال جيب

 ال جيب فيها شيء، ، كان لكل واحد منهما عشرون شاة،جتمع ما لرجلني ال جيب على واحد منهما الزكاة

  ذا مجع ذلك وجب فيه شاة، وكذلك يفرق مال إف

                                                

.٢ حنعام يف زكاة األ١١ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام يف زكاة األ١١ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ حاملصدقأدب  باب ٨٨ ص٩٣ ج:البحار )٣(



٢٨٢

ربعني ليأخذ منها أربعني أاحد يكون له مائة وعشرون شاة جيب عليه فيها شاة واحدة فيفرقها الرجل الو

  .)١(يفرقوا بني جمتمع وال جيمعوا بني مفترق أن غي ألرباب األموال وال للسعاةبثالثاً، فهذا ال جيب وال ين

اوي كاف يف فهم املراد من و من الرأ والتفسري سواء كان من الرواية ،انتهى ما يف البحار عن الدعائم

  .اجلملة املتقدمة

  :مرانأودلت عليه األخبار  مجاعوكيف كان فالذي انعقد عليه اإل

ال  أن الإم ال كعشرين، أ ،عدم مجع ملكني، سواء كان كل واحد منهما بقدر النصاب كأربعني: األول

و فرقا مخسمائة ومخسمائة مل ألفا أسواء مجعا فإنه  كما لو كان لكل رجل مخسمائة، ،يفرق اجلمع والتفريق

  . خذ عشرة شياة زكاةأمر يف يفرق األ

م اقل كما لو كان أ ، كما لو كان له مثانون،عدم تفريق ملك واحد، سواء كان كل شطر نصاباً: الثاين

  .لف فصدعه نصفنيأ كما لو كان ، غري مضر تفريقاًالّإربعون، أله 

  

                                                

.دب املصدقأ باب ٨٨ ص٩٣ ج:البحار )١(



٢٨٣

 وال ،ذا كان بقدر النصاب وجبتإ ف، يالحظ اموع،ولو متباعداً واحد متفرقاًذا كان مال املالك الإ: }٤مسألة ـ {

  .يالحظ كل واحدة على حدة

  

ذا كان بقدر النصاب إ يالحظ اموع ف،ولو متباعداً ذا كان مال املالك الواحد متفرقاًإ: ٤مسألة ـ {

اجعة كلمام، ويف اجلواهر  على ما يستفاد من مر،بال خالف}  وال يالحظ كل واحدة على حدة،وجبت

  . عليهمجاعوغريه اإل

 األخبار، وبعد ذلك ال يعتىن مبا عن بعض العامة من الفرق بني ما لو كان بني املالني إطالقويدل عليه 

  .  وبني غريه فيالحظان جمتمعاً، فيالحظ كل منهما بانفراده،مسافة القصر

  



٢٨٤

  ، ومن املعز الثين،اجلذع  من الضأن  بلغنم واإلسنان الشاة اليت تؤخذ يف الأقل أ: }٥مسألة ـ {

  

بل اليت تؤخذ ب اخلمسة يف اإلي يف النصأ} بلسنان الشاة اليت تؤخذ يف الغنم واإلأقل أ: ٥مسألة ـ {

  :قوال ثالثةأويف املسألة }  ومن املعز الثين،اجلذع  من الضأن{زكاا شياة 

ر كما ادعاه غري واحد، بل يف الرياض ليس فيه خمالف شهر بل املشهوما ذكره املصنف، وهو األ: األول

  . عليهمجاعيعرف، بل عن الغنية واخلالف دعوى اإل

اعترف  إنه كفاية ما صدق عليه اسم الشاة، نقله احملقق يف الشرائع بلفظ قيل، وعن مفتاح الكرامة: الثاين

صحاب أمري يف شرحه ويجز والصالعباس يف املوأيب  هذا القول عن يمجاعة بعدم معرفة قائله، وقد حك

ردبيلي ليه األل إفاضل متأخري املتأخرين، وماأمجلة من  إىل احلدائق واملدارك واملستند، بل يف احلدائق نسبته

  .واخلراساين

رشاد، بل وتبعه احملقق الثاين يف حواشي القواعد والشرائع واإلما عن البيان من ختصيصه باإل: الثالث

  .و اعتبار الصحيحةأما الغنم فال بد من مراعاة املماثلة فيها أو:  قال،بلبزكاة اإلفخص التقدير املذكور 

  والشهرة احملققة ـ مبرسل التذكرة عن سويد بن غفلةي احملكمجاعاإل إىل احتج للقول األول ـ مضافاً

 من  والثين،ننأخذ اجلذع من الضأ أن مرناأ:  فقال)صلى اهللا عليه وآله (تانا مصدق رسول اهللاأ: قالإنه 

  .)١(املعز

  مر عامله بأن يأخذ أ )صلى اهللا عليه وآله(إنه  :وما عن الغوايل مرسالً

                                                

.خر السفر ما قبل اآل، يف صفة الفريضة٢١٣ ص١ ج:التذكرة )١(



٢٨٥

  . )عليه السالم (ووجد ذلك يف كتاب علي: قال. )١( ومن املعز الثين،من الضأن اجلذع

أن  :وقال )صلى اهللا عليه وآله (مصدق رسول اهللا تاناأ: يضاً قالأومبرسل اخلالف واملعترب عن سويد 

  .)٢(مرنا اجلذعة والثنيةأنأخذ الراضع و

قل من انصراف أ، وال  املعز على ما دون الثينإطالقما دون اجلذع حمل تأمل، ك  الشاة علىإطالقوبأن 

  .هما عن غريمهاإطالق

  .الرباءة اليقينة إىل جزاء، فالشغل اليقيين حيتاجقل سناً غري معلوم اإلعطاء األإوبأن 

 ففيه ي احملكمجاعما اإلأ ،ات األخبارإطالق ملنع ، صالحية شيء من هذه الوجوهمري بعدنت خبأولكن 

ما الشهرة فغري دليل وال مؤيدة، ألن املقرر تأييدها والترجيح ا يف األخبار املتكافئة أ و،املناقشة صغرى وكربى

وا مرسلة ال يستبعد كوا عامية ما رواية سويد فال تزيد عن كأو.  فتأمل،مع كوا شهرة روائية ال فتوائية

  .صول كما صرح به غري واحدلعدم وجودها يف األ

ية ولكن مامخبار اإلأن مل يكن مروياً يف كتب إبأنه و:  مبا لفظه)رمحه اهللا(وما ذكره الفقيه اهلمداين 

بلغ يف الداللة على أخبارهم، بل أليه مبرتلة تدوينه يف كتب إتدوينه يف كتبهم االستداللية على وجه االستناد 

  الوثوق واالعتماد عليه، وهو كاف يف جرب سنده، خصوصاً يف مثل هذا الفرع الذي قد 

                                                

. يف باب الزكاة٢٣٠ ص٢ ج:الغوايل )١(

.٣٣ سطر ٢٦٢ ص:املعترب )٢(



٢٨٦

  .)١(ليهم ذا املضمون عن املعصومإحيصل من نفس الشهرة اجلزم بوصول خرب 

كرون ذ اخلالف واملعترب والتذكرة مؤلفة يف قبال العامة كما ال خيفى على من راجعها، وهم يذإممنوع، 

املعترب يذكر رواية اخلاصة بعد  أن  عن العامة كما يذكروا عن اخلاصة، بل رمبا يؤيد كون الرواية عاميةةالرواي

يف الشرائع مل نه أ إىل ذكر رواية العامة مبا يشعر بكوا عن اخلاصة، وليس يف املقام ما يدل على ذلك، مضافاً

جامعة لشرائط احلجية عنده مل يكن وجه هلذا القدر من  ولو كانت الرواية ،يفت باملسألة بضرس قاطع

نظرهم عدم صدق الضأن  أن الترديد، بل كان يفيت كسائر خصوصيات هذا الباب، ولعل الشهرة كانت ألجل

  .و املعز على األقل سناًأ

نه أ إىل اًليس دليال على احلجية، مضافنه أ الّإ ،ن كنا نعتمد على الكتاب يف اجلملةإ وما رواية الغوايلأو

  .يكون مأخذه أن خذ من التذكرة كما صرح هو بنفسه يف الكتاب فال يبعدأ إما ،كشيء

 الالزم الرجوع حينئذأن  إىل  ففيه منع واضح، مضافاً، الشاة على ما دون السن املذكورإطالقما عدم أو

نعم ملاكان صدقها على . العرف يف الصدق، ومن البديهي عدم االختالف يف الصدق العريف بيوم ويومنيإىل 

  .السخلة معلوم العدم ال نقول باالكتفاء ا

ات إطالق فاملرجع هو ، لوجود الدليل االجتهادي،ما قاعدة االشتغال فمع الصدق العريف ال جمال هلاأو

يات، اسناما يف الروأبل والبقر، وقد عينت ا ذكرت يف قبال الفريضة يف اإلأاألخبار يف الشاة، خصوصاً و

  فعدم تعيني 

                                                

.٢٦ سطر ٤٠ ص١ ج:مصباح الفقيه )١(



٢٨٧

  .ول ما كمل له سنة واحدة ودخل يف الثانيةواأل

  

  .الشاة مثل الدليل القطعي على عدم لزوم قسم خاص إىل السن فيها بالنسبة

 إىل  وهكذا، املال نصفنيعخبار آداب املصدق الدالة على كيفية األخذ بصدأات إطالق إىل هذا مضافاً

  .راتب متعينة لزم التنبيه عليه يف هذه األخبار املضلو كان بعفإنه يبقى مقدار احلق، أن 

ال وجه العتبار كون الشاة نه أ  عن احملقق الثاين، كما تعرفيومن مجيع ذلك تعرف حال التفصيل احملك

  .بل ذا السنسنان اإلأاليت تؤخذ جرباً لدى تفاوت 

 باب الديات مثل ما حنن فيه من الشاة املعطاة يف أن  فال ربط هلا مبا حنن فيه، كمايخبار باب اهلدأما أو

  .  للقول بكفاية ما صدق عليه اسم الشاةي الروايات املعمول ا فيه املقتضإطالقحيث 

م ن ما يؤحذ صدقة للغعينأاألرجح يف النظر كفاية مطلق الشاة يف املوارد الثالثة ـ  أن وذا كله ظهر

  . هو املشهورن كان األحوط ماإالزائد ـ و بل وجرباً للناقص أوولإل

كما عن الصحاح والقاموس واملصباح } ما كمل له سنة واحدة ودخل يف الثانية{ي اجلذع أ} ولواأل{

غويني والصدوقني والشيخني يف املقنعة والتهذيب واملصباح والسيد يف لاملنري والنهاية األثريية وامل من ال

  .رشاد الشرائع واإلاجلمل وسالر وابين محزة وزهرة والفاضلني يف النافع وحج

منا هي يف ولد إما السنة فأما كمل له عشرة، ومنها تسعة، ومنها مثانية، و إنه : منها،خرأقوال أوهناك 

  ب املعز كما عن األزهري وصاحب املغر



٢٨٨

 عن املبسوط والقواعد واملنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والتنقيح كي وهو احمل،سبعة :ومنها

رشاد وامليسية واملسالك والروضة والوسيلة والسرائر، وعن يضاح النافع وتعليقه وتعليق اإلإشرائع ووفوائد ال

  . عليهمجاع اإليال يعرف فيه قول غريه، وعن الغنية يف حبث اهلدنه أ  الروضةيبعض حمش

 وليس جذاع وقتاألن إ وعن ابن األعرايب. اخر بالتفصيل ال يهمنا ذكرأقوال أ ستة، وهنا :ومنها

  .بسن

 ساقطة، وحينئذ يدور األمر بني )السبعة( و)السنة( :قوال غري القولني املشهورينسائر األ أن والظاهر

 املتعارضني لو مل يكن مع دخذ بأحصول من األهذين القولني، فمقتضى القاعدة التخيري، ملا اخترناه يف األ

 فعن الصدوق يف ،بالسبعة مل يبعد اختياره ما يؤيد القول ييث ورد يف باب اهلدحكن لحدمها مرجح، وأ

 من ي، وهو الذي له مخس سنني ودخل يف السادسة، وجيزمن املعز والبقر الثين وجيزى: حديث مرسل قال

  .)١(الضأن اجلذع لستة

 يالقول بأن املقابلة بينه وبني اجلذع تقض إىل اللفظة بالتاء ال بالنون كما توهم حىت حيتاج أن والظاهر

  .قل من سنةأدون ذلك، فيكون املراد ما كان له بأنه 

 للدخول يف السابعة كما هو املتعارف، ويدل عليه يهلا املقتضف كان فاملراد بالستة األشهر كماوكي

  وهوال الثينإوال جيوز يف األضاحي من البدن  :تفسري السنة يف صدرها بذلك، ويؤيده ما عن الفقه الرضوي

  الذي 

                                                

.١٩ سطر ٢٣ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )١(



٢٨٩

  .ه سنتان ودخل يف الثالثةوالثاين ما كمل ل

  

  .)١(نة دخل يف الثانية، ومن الضأن اجلذع لسنةسمتت له 

  من املعز وهوشهر فصاعداً، والثينأمث اهرق الدم مما معك اجلذع من الضأن وهو ابن سبعة : يضاًأوعنه 

  .)٢( عشر شهراً فصاعداالثين

 يابين اعلم: يلّإ يف رسالته )رمحه اهللا(الدي قال و: عواز النص قالإوعن الصدوق يف املقنع املرجع عند 

  . فتأمل،)٣( وجيزي من الضأن اجلذع لستةـ : قالأن  إىل ال جيوز يف األضاحي ـنه أ

غالب من قال يف اجلذع بأنه ما كمل له  إىل على ما نسب} والثاين ما كمل له سنتان ودخل يف الثالثة{

لسبعة قال هنا بأنه ما دخل يف الثانية، لكن ال يبعد القول الثاين من قال هناك با أن سنة ودخل يف الثانية، كما

  .ملا ذكرناه هناك

  : شهر بضم  مقدمتنيأشكل على كون اجلذع ما له سبعة أرمبا  إنه مث

  .الزكاة تتعلق بالعني، كما يدل عليه مجلة من األدلة اآلتيةن إ :وىلاأل

ربعني شاة أيف  أن املنساق مما ورد يف الغنم من أن حلاصلوا. ال بعد احلولإال تتعلق الزكاة إنه : الثانية

كون مما حال عليها ت أن علقها بالعني، فتجب يف فريضة الغنمترادة واحدة من النصاب، كما هو مقتضى إشاة 

  .شهرأاحلول، وهذا ال جيتمع مع كون اجلذع ما له سبعة 

تفسري اجلذع مبا أن  إىل بل، مضافاً اإلب األول يف بذلك كلياً كما يف النصمواجلواب عدم االلتزا

  شكال  عن اإليصفاستكمل سنة غري جمد يف الت

                                                

.٢٩ سطر ٢٨ ص:فقه الرضا )١(

.٣ ح من أبواب الذبح٩ الباب ١٧٤ ص٢ ج:املستدرك )٢(

.١٩ سطر ٢٣ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )٣(



٢٩٠

ن كانت إ و،و غريهأ سواء كانت من ذلك البلد ،خرىأيدفع شاة  أن  بل له،يدفع الزكاة من النصاب أن وال يتعني عليه

  .فراد ما يف النصابأدون قيمة من أ

  

وبنت  كما خترج بنت املخاض ،م اليت كلها ثنيةنبعني من الغرأمت له سنة يف زكاة  للقطع بكفاية ما

  .ن كان كل النصاب خمالفاً هلاإبيع والثنية واللبون واجلذعة واحلقة والت

و أ سواء كانت من ذلك البلد ،خرىأيدفع شاة  أن  بل له،يدفع الزكاة من النصاب أن وال يتعني عليه{

  :قوال ثالثةأ يف املسألة ،}النصابفراد ما يف أدون قيمة من أن كانت إ و،غريه

  . عليهمجاعما ذكره املصنف، وهو املشهور شهرة عظيمة، بل ادعى غري واحد اإل: األول

نثى وبالعكس فال ما الذكر عن األأو: ال بالقيمة، فقال يف موضعإجزاء ما يف املستند من عدم اإل: الثاين

ال جيوز دفع غري بعض آحاد نه أ بالعني، ومن هذا يظهرصالة أال بالقيمة، ملا يأيت من تعلق الزكاة إجيزي 

ال مع اعتبار القيمة، فال يدفع غري غنم البلد، بل وال غري الغنم الذي تعلقت به إالفريضة فيما يتعلق بالعني 

ال دليل على كفاية مطلق اجلنس ولو من غري :  وقال يف موضع آخر،)١(ال بالقيمةإالزكاة لفريضة األغنام 

 ربعني شاةأيف  ):عليهم السالم (ات كلها مما يستدل ا على التعليق بالعني، كقوهلمطالق فان اإلالنصاب،

  . انتهى،)٢(زيد من كفاية املطلق مما يف العني، وأما املطلق من غريه فال دليلأ وحنوه، وال يثبت منه شاة

                                                

.٢٥ ص٢ ج:املستند )١(

.٨٠ ص٩ ج:نظر املستمسكا )٢(



٢٩١

و أ البلد مع التساوي يف القيمة خراج من غري غنمما عن املسالك من التفصيل، فقال جبواز اإل: الثالث

  . انتهى،)١(ال بالقيمةإال مل جيز إبل وكوا زكاة اإل

غري هي ال األدلة الدالة على تعلقها بالعني، وإ وال يعارضه ، األدلةطالق إل،واألقوى ما اختاره املشهور

جناس  غريها من سائر األبل ويفب األول يف اإلذ املستفاد من وحدة السياق يف النصإ، طالقصاحلة ملنع اإل

التعلق  أن ربعني شاة شاةأيف  :)عليه السالم ( وقوله،يف مخس قالئص شاة :)عليه السالم (الزكاتية كقوله

خبار املصدق أربعني شاة، وأعطاء شاة عن إخراج منهما، بل هو لزوم بالعني ليس بنحو جيرب املالك على اإل

  .واردة مورد الغالب كما ال خيفى

عطاؤها إ وبني ما مل تكن فيكون ،و بنت املخاض يف نفس النصابأيفرق بني ما كانت ابنة اللبون وهل 

ذ هي إؤيده فهم املشهور ذلك، وال ينايف هذا ما سيأيت من كون الفقري شريكاً، يمن باب القيمة وحنوها، و

  .شركة ذا النحو ال مثل سائر الشركات

و شاته عامني فباعها أبله إرجل مل يزك : تيةصحيحة البصري اآلخراج من غري املال على جواز اإل ويدل

فإنه . )٢(يؤدي زكاا البائع وأنعم يؤخذ زكاا ويتبع ا البائع : يزكيها ملا مضى؟ قال أن على من اشتراها

  ال كوا إخراجها من العني مل يكن وجه للصحيحة إلو كانت الزكاة جيب 

                                                

.٥٤ ص١ ج:املسالك )١(

.١ حنعامبواب زكاة األأ من ١٢ باب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٩٢

  .صيصاً، و هوخالف الظاهرحت

رضه من أ )عليه السالم (خراج من غري العني ما سيأيت من بيع الباقرومثلها يف الداللة على جواز اإل

رضه من سليمان واشتراطه عليه تزكية أ )عليه السالم (هشام واشتراطه عليه تزكية املال لشعر سنني، وكذا بيعه

  . املال لست

ذ ال ميكن إبل، الفقري شريك يف العني يف غري اإل أن  فلعله مبين على،ما ما ذكره الشهيد من التفصيلأو

 تلغري، والشاة ليسلكون بعض الشيء ذ معىن الشركة إذلك فيه، لعدم معقولية االشتراك يف شيء لشيء آخر، 

  . بلبعضاً من اإل

اإلعطاء من العني كيفما كان، وأما لو أراد اإلعطاء من اخلارج فالالزم مالحظة وعلى هذا فالالزم 

منا خص ذلك مبا كان إو القيمة، وأعطاء من العني عطاء حصة شريكه لزم اإلإذا أراد إالشريك  أن كما، القيمة

  . غنام البلدأالغنم من غري البلد ألن الغالب تساوي القيمة يف 

  .هذا، ولكنه ممنوع من وجوه ال ختفى

نه أ شهر، معأالذي له سبعة عطاء اجلذع إكفاية  إىل عطاء من اخلارج ذهاب املشهورومما يؤيد جواز اإل

  . ليس من النصاب

  : قوالأوكيف كان ففي جواز الدفع من غري غنم البلد 

  . عن املشهور من اجلوازي ما حك:ولاأل

  . ما عن املبسوط واخلالف من اعتبار كون املدفوع من البلد:الثاين

بل، وبني فريضة ز من غري اإلبل فيجوما عن جامع املقاصد واملسالك من التفصيل بني فريضة اإل: الثالث

  .ال مع املساواة يف القيمةإالغنم فال جيوز 

  .عطاء من غري النصابواألقوى األول ملا عرفت يف جواز اإل

  املكية والعربية والنبطية خمتلفة،  أن وما استدل به للقول الثاين من



٢٩٣

  . األدىنوالى ال األعلى  فاملدار يف اجلميع الفرد الوسط من املسم،بل والبقركذا احلال يف اإلو

  

قد يكون يف غنم البلد هذا االختالف، كما نه أ إىل ، مضافاًطالقإللجمرد االختالف غري مانع ن إ :ففيه

الفريضة املعطاة خمتلفة مع النصاب ذا  يريد عدم كون أن الإ اللهم ،قد ال يكون يف غنم البالد االختالف

  .لبالد من باب الفرد الغالب ذكر اختالف اناالختالف، ويكو النحو من

قرب منه، أو أخراجه عن نفسه إالغنم ملا كان يتعلق بنفسه الزكاة يلزم  أن ما ما استدل به للتفصيل منأو

 من البلد ومن غريه، ،عطاء الشاة يشمل كوا من داخل النصاب ومن خارجهإ إطالقن إ : ففيه،بلخبالف اإل

  .بدوي يزول مبالحظة السياقنه أ كونه من العني، وقد عرفت إىل صرافال ما تقدم من االنإ طالقوال دافع لإل

و أو البلد مطلقا أ يف قبال من خصه بالنصاب ،ا تقدم جواز الدفع من خارج ولو من غري البلدممفتحصل 

  . يف اجلملة

دىن، أعطاء من نفس النصاب من عدم كونه عطاء من اخلارج مبا سنقيده يف اإلنعم الالزم تقييد جواز اإل

عطاء غنم غري البلد مما يعد أدىن منها، كما لو إنام الدمشقية السمينة غاية السمن ال يكفي غمثل األ فلو كان

و كان من الشياة العراقية أعطاء ذات السنام الواحد من اخلارج، إبل ذات السنامني ال يكفي كان من اإل

  .ية مما ال إلية هلا، وذلك ملا سيأيت من الدليلعطاء من األغنام النجدوحنوها مما هلا إليات ال يكفي اإل

  .دون قيمةأن كانت إو:  قولهإطالقوبه يظهر النظر يف 

فاملدار يف اجلميع الفرد الوسط من املسمى ال {لعني ما تقدم من األدلة } بل والبقركذا احلال يف اإلو{

  } األدىنوال{واجب دفعه } األعلى



٢٩٤

  .حسن وزاد خرياًأى كان ن كان لو تطوع بالعايل أو األعلإو

  

  .}حسن وزاد خرياًأن كان لو تطوع بالعايل أو األعلى كان إو{عطاؤه إكاف 

 وال يضر يف عمومها ورود بعض ،)١(﴾ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَو ﴿:ويدل على ذلك قوله تعاىل

حد املوارد، كما يدل عليه بعض أ ذلك ذإهلا يف بذهلم التمر، والروايات اخلاصة الدالة على كون شأن نز

  :الروايات األخر الدالة على كون شأن نزوهلا غري ذلك

ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه و ﴿:قال يف قول اهللا عز وجلنه أ )عليه السالم (مري املؤمننيأ عن ،فعن الدعائم

موال خبيثة، فكان أسب من الربا ومن سلموا عندهم مكاأكان الناس حني : )عليه السالم (﴾ فقالتنِفقُونَ

  .)٢(مواله فيتصدق ا، فنهاهم اهللا عز وجل عن ذلكأالرجل يتعمدها من بني 

باب الصدقة بأطيب املال روايات ذا حوروى يف الوسائل واملستدرك يف كتاب الصدقة يف باب است

  .املضمون

عليه  (مري املؤمننيأ الفتوح يف تفسريه عن يبأ ما عن ،قسام الزكاةأ إىل ويدل على عموم اآلية بالنسبة

مواهلم فحبسوها وتصدقوا أيتصدقوا أو يتزكوا اصطفوا خيار  أن ذا أرادواإا نزلت يف مجاعة أ: )السالم

ية لئال يتصدقوا حبشف التمر والرديء من احلبوب والزيوف من الذهب والفضةها، فأنزل اهللا تعاىل اآلبردي)٣(.  

:  يف حديث)عليه السالم ( الصادقمامه ما رواه يف البحار يف كتاب الزكاة عن اإلصرح من ذلك كلأو

 ال يأخذ املصدق يف الصدقة شاة اللحم  

                                                

.٢٦٧ آية: رةسورة البق )١(

.  يف كتاب الزكاة٢٤٤ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٤ ح من أبواب زكاة الغالت١٢ الباب ٥٢٠ ص١ ج:املستدرك )٣(



٢٩٥

وال يأخذ شرارها ـ : )عليه السالم (قالأن إىل ـ   فحل الغنم وذات العوار،السمينة، مث عد مجلة منها

  . عدم كفاية اخليارييقتضنه أ لحة املالك فال يردخذ اخليار ملصأعدم  أن ومن املعلوم. )١(وال خيارها

  . التمر كما سيأيت باملناطئردأعطاء الزكاة من إما يستفاد من عدم جواز إىل هذا مضافاً 

 : وهو يقول)عليه السالم(عبد اهللا با أبسنده عمن مسع ) ش(بل رمبا يستدل لذلك مبا رواه يف البحار عن 

 )٢(﴾أَعِرض عِن الْجاِهلنيخِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف و﴿يا حممد :  فقال)يه وآلهصلى اهللا عل (دب رسولهأاهللا ن إ

 مرناأمنا إف: )عليه السالم (بضميمة ما عن امري املؤمنني. )٣(خذ منهم ما ظهر وما تيسر والعفو الوسط: قال

  .ا يف الوسائل يف آداب املصدقم ك،)٤(نأخذ منهم العفوأن 

مث قد يقوى وجوب الوسط مبا يصدق عليه اسم الفريضة يف املقام وغريه، فال يكلف : جلواهرقال يف ا

رادة تقدير احلصة إمثال هذه اخلطابات اليت ستعرف أالذهن من  إىل األعلى وال جيزيه األدىن، ألنه املنساق

عياا اليت أاملراد  أن يها، الاملشاعة للفقري يف النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت املخاض وغريها من الفرائض ف

  .  انتهى،)٥(بل وحنوهقد ال تكون يف النصاب، بل ليست فيه قطعاً يف اخلمس من اإل

                                                

.٧ حدب املصدقأ باب ٨٩ ص٩٣ ج:البحار )١(

.١٩٩ آية: عرافسورة األ )٢(

.٤ جدب املصدقأ باب ٨٤ ص٩٣ ج:البحار )٣(

.٦ حنعامبواب زكاة األأ من ١٤ باب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٣٨ ص١٥ ج:اجلواهر )٥(



٢٩٦

دىن اجلنس حينئذ، أ ألنه ،فراد اجلنسأنعم ال جيزيه األدىن من : وحنوه ما ذكره يف النصاب املختلط بقوله

  .خلإ ،)١(تقدير حصة الفقري بغريه وقد عرفت

لو كان الواجب الوسط كان دفع األعلى من النصاب دفعاً للواجب وزيادة فله نه أ لى هذاوال يرد ع

كون الواجب هو الوسط يف قبال األعلى بذ ال نقول إاسترجاع تلك الزيادة، ال دفعاً ملصداق الفريضة، 

حد منهما حد األمرين من األعلى والوسط فكل واأواألدىن، بل نقول بعدم جواز األدىن، فيكون الواجب 

عطاء األدىن، بل إشكال ال خيتص بالورود على القائل بعدم جواز هذا اإلأن  إىل مضافاً. مصداق للواجب

  .التخلص منه إىل يضاً حيتاجأالقائل جبوازه 

القول بعدم كفاية األدىن ال يتوقف على كون الواجب هو تقدير املالية، حىت لو كان  أن ومن هذا تعرف

باعتبار كوا وسطاً يف وبعضها ثالثة، وجب ما يساوي درمهني درمهني اً وبعضها درمهبعض شياته يسوى 

  .خراجهإ درمهاً فرضاً مل نقل جبواز سوى مما يئردأ يف العرف عدي بل لو كان ما يسوى درمهني ،القيمة

ذ إ، )فراد ما يف النصابأدون قيمة من أن كانت إو( قول املصنف إطالقومما ذكرنا تعرف النظر يف 

نعم لو مل يكن كذلك ـ كما لو كانت الشاة يف العراق تسوى . تهعد من األدىن مل نقل بكفاين إ األدون قيمة

  .ذا مل تعد من األدىنإخراج الشاة الشامية إدرمهني ويف الشام تسوى درمهاً ـ جاز 

                                                

.١٥٢ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٢٩٧

  . فليس هلما االقتراح عليه،و الفقريأواخليار للمالك ال الساعي 

  

على املشهور، بل عن }  فليس هلما االقتراح عليه،و الفقريأللمالك ال الساعي {خراج يف اإل} واخليار{

  .للساعي معارضة املالك واقتراح القرعة أن  عليه، خالفاً ملا عن الشيخ منمجاعالتذكرة اإل

عهدة ال مطالبة املالك باخلروج عن إذ ليس له إوليس للساعي التخيري، : قال يف املصباح مازجاً مع املنت

مره اهللا أليه املالك شيئاً مما يندرج يف مسمى الفريضة اليت إذا دفع إ عليه يف ماله فوجبها اهللاأالزكاة اليت 

ن وقعت املشاحة بينهما بأن عني املالك فرداً من مصاديق إخراجها من ماله ليس له االمتناع من قبوله، فإب

 فقد تعدى الساعي عن ،ي وكلفه بفرد آخر من مصاديقهاوجبها اهللا عليه ومل يقبل منه الساعأالفريضة اليت 

ي فرد شاء أ بل له اخليار يف تعيني ، مبا مل يتعني عليه شرعاً، فلم جيب على املالك االلتزام بههحده وألزم

لدى املشاحة يقرع حىت نه أ من خبار الواردة يف آداب الساعي، فما قيلمبقتضى عمومات األدلة وخصوص األ

  .وهو استدالل جيد.  انتهى،)١(ليت جتب فيها ضعيفيبقى السن ا

ذ هو يفرق املال إن األخبار الواردة يف آداب الساعي تدل على كون اخليار للساعي، أوما رمبا قيل من 

ذ الصدع بيد الساعي وأما االختيار فهو بيد إففيه منع ظاهر، . خيرج القدر الواجبأن  إىل سمني وهكذاق

  .املالك

عليه  (مري املؤمننيأبعث :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا با أمسعت :  بن معاوية قالففي صحيح بريد

ق وعليك بتقوى اهللا وحده ال شريك له، وال ل انطعبد اهللايا : باديتها، فقال له إىل  مصدقاً من الكوفة)السالم

  تؤثرن دنياك 

                                                

.٣٥ سطر ٤١ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٢٩٨

ذا قدمت فانزل إ تأيت نادي بين فالن، فك عليه داعياً حلق اهللا فيه حىتنئتماعلى آخرتك، وكن حافظاً ملا 

يا عباد : م عليهم، مث قل هلمليهم بسكينة ووقار حىت تقوم بينهم فتسلّإبيام، مث امض أختالط  أن مبائهم من غري

ن إوليه؟ ف إىل موالكم من حق فتؤدوهأموالكم، فهل هللا يف أليكم ويل اهللا آلخذ منكم حق اهللا يف إرسلين أ هللا

ذا أتيت إو تعده إال خرياً، فأفه يخت أن نعم لك منهم منعم فانطلق معه من غريأن إ، وهئل ال فال تراجعقال لك قا

ذن لك فال تدخله أن إتأذن يل يف دخول مالك، فأ عبد اهللا كثره له فقل له ياأن إذنه، فإ بالّإماله فال تدخله 

ي الصدعني شاء، فأيهما اختار فال أ يه وال عنف به، فاصدع املال صدعني مث خريهفدخول مستلط عليه 

تعرض له، مث اصدع الباقي يف صدعني مث خريه فأيهما اختار فال تعرض له، وال تزال كذلك حىت يبقى ما فيه 

ما واصنع مثل الذي هذا استقالك فأقله مث اخلطإ ذلك فاقبض حق اهللا منه، ويذا بقإوفاء حلق اهللا يف ماله، ف

ميناً حفيظاً غري معنف أال ناصحاً شفيقاً إ فال توكل به تهذا قبضإ من ماله، ف حىت تأخذ حق اهللاوالًأصنعت 

ا إمر اهللا عز وجل، فأ نصريه حيث ،ليناإر كل ما اجتمع عندك من كل ناد بشيء منها، مث احد ذا احندر

ضر ذلك بفصيلها، ال حيول بني ناقة وبني فصيلها، وال يفرق بينهما وال ميصرن لبنها في أن ليهإرسولك فأوعز 

جواد  إىل وال جيهد ا ركوباً، وليعدل بينهن يف ذلك وليوردهن كل ماء مير به، وال يعدل ن عن نبت األرض

ذن اهللا سبحانه سحاحاً مساناً غري إبق، ولريفق ن جهده حىت تأتينا بغالطرق يف الساعة اليت فيها تريح وت

  عظم ألجرك أن ذلك إولياء اهللا، فأكتاب اهللا وسنة نبيه على ذن اهللا على إمتعبات وال جمهدات، فيقسمن ب



٢٩٩

  ،خيرج من غري جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أن بل جيوز للمالك

  

ن رسول إىل جهدك ونصيحتك ملن بعثك وبعثت يف حاجته، فإليك وإليها وإقرب لرشدك، ينظر اهللا أو

ال كان معنا يف إه مامويل له جيهد نفسه بالطاعة والنصيحة له وإل إىل هللاما ينظر ا:  قال)صلى اهللا عليه وآله (اهللا

  .نقلناه بطوله تيمناً وتربكاً.  احلديث،)١(الرفيق األعلى

لمصدق والعامل استعماله من لك يف باب ما يستحب روحنوه غريه مما ذكره صاحبا الوسائل واملستد

  . فراجع،ن اخليار للمالك والقول قولهأاآلداب، و

  .}خيرج من غري جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أن بل جيوز للمالك{

 بل عن صريح املعترب والتذكرة ،شكالإنعام فمما ال خالف فيه وال خراج القيمة يف غري األإما جواز أ

  إىل عليه، لكن رمبا ينسب اخلالفمجاعيضاح النافع والرياض دعوى اإلإواملفاتيح وظاهر املبسوط و

  .يضاًأسكايف  عن شرح الروضة التصريح مبوافقة اإليحكنه أ سكايف، معاإل

 علت فداكهل جيوز ج: )عليه السالم ( جعفر الثاينيبأ إىل كتبت: ويدل على اجلواز صحيحة الربقي قال

 الإم ال جيوز أ ،خرج ما جيب يف احلرث من احلنطة والشعري وما جيب على الذهب دراهم قيمة ما يسوىأأن 

  .)٢(ميا تيسر خيرجأ :)عليه السالم (خيرج من كل شيء ما فيه؟ فأجابأن 

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ١٤ باب ٨٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١٤ باب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٠٠

عن لت عن الرجل يعطي من زكاته أس:  قال)عليه السالم (خيه موسىأ عن ،وصحيحة علي بن جعفر

  .)١(ال بأس به: حيل ذلك؟ قالأو عن الدنانري دراهم بالقيمة أ الدراهم دنانري

عطيهم أعيال املسلمني : )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : اد قالسنوخرب يونس املروي عن قرب اإل

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم (ذلك خري هلم؟ قال أن رىأشتري هلم منها شيئاً ثياباً وطعاماً وأمن الزكاة 

يعطي مكان ما وجبت عليه  أن ال بأس: قالنه أ )عليمهما السالم (حممد  عن جعفر بن،وعن الدعائم

  .)٣(يعطي مكان ما وجب عليه يف الورق ذهباً بقيمته أن ة من الذهب ورقاً بقيمته، وال بأسالزكا

خراج القيمة يف األنعام فاملشهور جوازه، بل عن صريح الشيخ وابن زهرة وظاهر السيد واحللي إواما 

راج القيمة يف زكاة خإال جيوز : قالنه أ  يف املقنعة)رمحه اهللا( عن املفيد ي عليه، ولكن حكمجاعدعوى اإل

 وعدم داللة األخبار مجاعليه ملنع اإلإوعن احملقق امليل . )٤(تعدم األسنان املخصوصة يف الزكاة أن الإاألنعام 

صحاب املدارك والذخرية أسكايف وخرى كاإلأو القول بذلك عن مجاعة أعلى موضع الرتاع، ونقل امليل 

  .ال بدليل وال دليل على ذلكإواحلدائق لتعلق الوجوب بالفرائض، فال تعدل 

  مري املؤمننيأيضاً مبا يف الدعائم عن أيستدل هلم  أن وميكن: قولأ

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١١٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٤ ص:سنادقرب اإل )٢(

. يف ذكر زكاة الفضة والذهب٢٤٩ ص١ ج:الدعائم )٣(

.  يف باب الزكاة٤١ ص:املقنعة )٤(



٣٠١

 ، والغنم من الغنم، والبقر من البقر،بلبل من اإل اإل،تؤخذ الصدقة على وجهها أن مرأ إنه )عليه السالم (

  .)١( والتمر من التمر،احلنطة واحلنطة من

بعد النقض على املانعني بالتمر والزبيب ـ يستدل به لذلك  أن أو ميكنما استدل به للمشهور ن إ مث

ذ الدليل ورد يف احلنطة والشعري والدرهم إ ،جواز تبديلهما بالقيمة مع عدم الدليل على ذلك إىل م ذهبواإف

  : بأمور ـنعم يوجد بعض العمومات الشاملة هلما كشموهلا لألنعام. والدينار فقط

  .، وفيه ما ال خيفىيحملك امجاعاإل: األول

م أ :قوله بعداً أن الإن كان مورد السؤال احلنطة والشعري والذهب إوفإنه عموم صحيحة الربقي، : الثاين

ميا أ )عليه السالم ( وعلى هذا فقوله،نعام وال شك يف عموم هذا لألخيرج من كل شيء ما فيه أن الإال جيوز 

  .جناس يشمل مجيع األرجتيسر خي

 ما دل على جواز احتساب الدين : منها،د واملؤيدات اليت ميكن ادعاء داللة بعضهاهبعض الشوا: لثالثا

  .نعام، كصحيحة البجلي وموثقة مساعةمن الزكاة مطلقا الشامل لزكاة األ

ذا قامت إمها فيمن يريد، فخرجها فليقوأذا إنه أما ورد يف آداب الساعي من اإلرفاق باملالك، و: ومنها

ذا دفع إاملقصود من الزكاة قيمتها السوقية، ف أن ذ املستفاد منهاإحق ا، أرادها صاحبها فهو أن إن فعلى مث

  .ول األمر مل يكن للساعي االمتناعأ السوقية من ةاملالك القيم

  نه يقسمها أ ما دل على جواز تولية املالك لتقسيم الزكاة و:ومنها

                                                

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٣ ص١ج: الدعائم )١(



٣٠٢

ذلك ال يتم يف غالب النصاب، كما لو كان له شاة  أن ومن املعلومشاء اهللا،  نإمثاناً وحنوه كما سيأيت أ

ن الغالب تعذر صرف الفريضة بعينها يف فكاك إو حنوها، فأو حقة أو جذعة أو بنت خماض أو ابنة لبون أ

مر بصرفها يف تلك املصارف يدل بداللة األن إ :داء الدين، ولذا قال يف املصباحأالرقاب وعمارة املساجد و

ال كالوصية بصرف ثلث إهذه الوجوه  إىل مر بصرف الزكاةضاء على جواز التبديل بالقيمة، فليس األاالقت

ن مفادها عرفاً ليس إو شيء من مثل هذه الوجوه، فأاستيجار العبادات  إىل تركته من املواشي والعقار والغالت

  .هذه املصارف بأي وجه تيسر إىل رادة صرف ثلثهإال إ

  .بلسنان اإلأعطاء القيمة يف ما يتفاضل من إ ما دل على :ومنها

ليه ليضعها يف إ يف اخلمسمائة درهم اليت جاء ا رجل )عليه السالم (يب جعفرأ عدم استفصال :ومنها

  .خراج الزكاةمواضعها، وستأيت الرواية يف مسألة جواز تويل املالك إل

  .الكفن وحنوه  إىلتبديل هلافإنه  ، ما دل على جتهيز امليت من الزكاة:ومنها

ال مفر للقائلني فإنه يف رواية الربقي وخرب يونس بضميمة النقض املذكور،  والعمدة العموم املتقدم

بد من محله على كون  باالختصاص عن ذلك بعد عدم تصريح ما يف الروايات، واخلرب املروي عن الدعائم ال

 و محله على كون املرادأجود أيسر للمالك من غريه، ن األخذ من اجلنس املوإاملراد به التسهيل على املالك، ف

حد أمر خارج عنه، وذلك ال ينايف القيمة، بل رمبا يدعى ظهور الرواية يف أاملاخوذ من كل شيء بعضه ال أن 

  .ليه املشهورإ وكيف كان فاألقوى ما ذهب ،املعنيني



٣٠٣

  .و غريمهاأ

  

الفقري  إىل مها املالك على نفسه ودفع قيمتهاو فيما قوا همنإالكالم يف دفع القيمة بدال عن األنعام ن إ مث

شكال فيه، كما يدل على ذلك رواية إخذها فال أو الويل بالقيمة بعد أما معاوضة الفقري أو الويل العام، وأ

ن مل إ و،حق اأرادها صاحبها فهو أن إذا قامت على مثن فإف: )عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،حممد بن خالد

  .الفقري اآلخذ للزكاة كثرياً ما يبيعها ويشتري بثمنها ما شاء أن وغريها مما سيأيت مع وضوح. )١(ها فليبعهايرد

جيوز تبديلها } وأ{ذا بدهلا بالنقدين إما  مث هل جواز تبديل املالك األنعام وغريها بالقيمة خيتص بصورة

  : والنق ،}غريمها{راد ولو من أبكل ما 

 بل عن اخلالف والغنية دعوى ، عن ظاهر األصحاب، بل عن املشهوري احملك اجلواز، وهو:ولاأل

  .  عليهمجاعاإل

 عنهم، ي عدم اجلواز، وهو الذي استوجهه صاحب الذخرية، ويظهر من الوايف واحلدائق كما حك:الثاين

  . يضاًأ املدارك يواستشكل يف حمك

 سناد املتقدمني، مضافاً وخرب قرب اإل خيرجميا تيسرأ :ليه املشهور لصحيحة الربقيإواألقوى ما ذهب 

  .املؤيدات املتقدمةإىل 

يشتري الرجل من : قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،ولكن قد ينايف ذلك خرب سعيد بن عمر

مر أ ال الدراهم كماإال يعطيهم : )عليه السالم (الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال

سناد املعتضد بالشهرة ومعاقد كنه غري معمول الظاهر قطعاً، لظهور اخلرب املروي عن قرب اإللو. )٢(اهللا تعاىل

   إىل ات احملكية يف خالفه، مضافاًمجاعاإل

                                                

.٣ حنعام يف زكاة األ١٤ باب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة١٤ باب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٠٤

  .فضلاخراج من العني ن كان اإلإو

  

ن ذلك مذهب ، وحيتمل محله على التقية لكومجعاًاملؤيدات املتقدمة، وقد حيمل على االستحباب 

  .الشافعي ومالك كما يف اخلالف

 مجاعخمالف النص واإلنه أ ما ختصيص اخلرب بالدراهم فهو من باب التمثيل للفرد الغالب، فال يرد عليهأو

  .خراج قيمتها من الدنانريإالدالني على جواز 

خراج من اإلوفيه ما ال خيفى، بل . وجبهأاً عن خالف من جخرو} فضلأخراج من العني ن كان اإلإو{

  .حوط يف بعض املواردأالعني 

  



٣٠٥

  . ال وقت الوجوب،و تالفةأسواء كانت العني موجودة ، املدار يف القيمة على وقت األداء: }٦مسألة ـ {

  

 ال وقت ،و تالفةأسواء كانت العني موجودة ، املدار يف القيمة على وقت األداء: ٦مسألة ـ {

  .الذمة إىل وقت االنتقال ت األداء هوكما نص عليه غري واحد، ألن وق} الوجوب

  :وهنا احتماالت أخر

  .يكون املدار وقت الوجوبأن : األول

  .كان موجودةن إ  ووقت األداء،كانت العني تالفةن إ وقت التلف: الثاين

مل يقوم الزكاة على ن إ خراجمنا يعترب القيمة وقت اإلإما عن العالمة يف التذكرة من التفصيل بأنه : الثالث

خراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون و اخنفض قبل اإلأنفسه، فلو قومها وضمن القيمة مث زاد السوق 

و أو ارتفع، أما لو مل يقوم مث ارتفع السوق أن كان قد فرط يف التأخري حىت اخنفض السوق إالزائد والناقص، و

  .خراجخرج القيمة وقت اإلأفض خنا

و اخنفض، أ ارتفع السوق ،الواجب خراجها هوإيمة حال الوجود كان التفصيل، بأنه لو عزل الق: الرابع

  .و وقت األداءأأما لو مل يعزل حىت تلفت العني كان الالزم قيمة وقت التلف 

ذ تقدم جواز إو حنوها للفقري ال عينها، أمفاد دليل الوجوب هو جعل مالية الشاة ن إ :وجه األول

كانت خمتلفة باختالف األزمنة فمقتضى عدم التعرض يف الدليل لتعيني عطائها من اخلارج، ومالية الشاة حيث إ

 إىل القرينة املفقودة يف املقام مضافاً إىل ذ غريها حيتاجإواحد من تلك القيم احلمل على قيمة زمان الوجوب، 

  .صالة البقاءأ إىل تعلق تلك القيمة معلوم، فمع الشك يف تبدهلا يرجعأن 



٣٠٦

  وباخنفاضها تنخفض،ترب بنفسها، بل اعتربت بعنوان القيمة للشاة، فبارتفاعها ترتفعالقيمة مل تعن إ :وفيه

  .خيرج عن عهدة الشاة عيناً أو قيمةأن إىل 

ن مل تتلف كان الالزم إالقيمة، كما يف سائر الضمانات، وإىل انقلبت  ذا تلفتإالعني ن إ :ووجه الثاين

  .القيمة إىل عطاءها أو مثلها فال تنقلبإ

 وال جيري يف الغالت ،ةيكون مقتضى ذلك اختصاص هذا التفصيل باألنعام اليت هي قيم إىل مضافاً: هوفي

خراج شاة كلية قابلة االنطباق على كل شاة، وليس من إالواجب على الشخص  أن  اليت هي مثلية،نوالنقدي

 شاة من أعطىتلف النصاب مث أ القيمة، ولذا لو إىل قبيل الضمان املوجب تلفه النعدام متعلق احلق حىت ينقلب

  .اخلارج كان وفاًء ال من باب القيمة

بالضمان يستقر القيمة يف الذمة، ولذا جيوز للمالك التصرف يف جمموع النصاب،  إنه :ووجه الثالث

  .فالتقومي حيث كان جائزاً والضمان صحيحاً كان مقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة يف وقت التقومي والضمان

ال دليل  إنه  وتوضيحه بلفظ املصباح،ويف تعيني القيمة مبجرد التقومي نظر:  قال،ذكره املداركما : وفيه

 جواز تأدية الزكاة بالقيمة مجاعمنا الثابت بالنص واإلإعلى جواز التقومي وصحة الضمان باملعىن املزبور، و

ن املسوغ للتصرف يف جمموع ما الضماأخراج القيمة حال التأدية، وإال جواز إالسوقية، وهذا ال يقتضي 

ي أ ،النصاب فليس معناه االلتزام بدفع ما هي قيمة هلا يف ذلك الوقت، بل االلتزام بتأديتها على ما شرعت

  . انتهى،خرآو قيمتها من مال أخراج الفريضة إ

  ذا عزهلاإو قيمتها، فأللمالك والية عزل الزكاة ن إ :ووجه الرابع



٣٠٧

  . املدار على قيمة البلد اليت هي فيه أن ن كانت موجودة فالظاهرإ و،كانت العني تالفةن إ راجخقيمة بلد اإل مث املدار على

  

  .تعني مبقتضى واليته كونه زكاة فال يتغري بتغري السوق، خبالف ما لو مل يعزل

ري مل يعلم من األدلة والية املالك هلذا املقدار، وعلى هذا فاألقوى هو ما اختاره املصنف وغ إنه :وفيه

 ، القيمة يف ذلك الوقتأدىن شاء إ و، الشاة ولو من اخلارجأدىن شاء إ ف،املدار هو وقت األداء أن واحد من

  .ؤها من العني واخلارجادأ بل مبالحظة الشاة الكلية اليت تصح ،نيعوالقيمة ليست مبالحظة نفس ال

املدار على قيمة  أن جودة فالظاهرن كانت موإ و،كانت العني تالفةن إ خراجقيمة بلد اإل مث املدار على{

و قيمتها، لكن أخراج مطلقا، ألنه مكلف بدفع شاة واألقرب كون املدار قيمة بلد اإل}  البلد اليت هي فيه

وال يأخذ : )عليه السالم (ملا تقدم من قوله النصاب، إىل يشترط كون الشاة من الشياة املتوسطة بالنسبة

ئر ما تقدم، وحينئذ فلو كان النصاب يف العراق وكان هو يف احلجاز كان  وغريه من ساشرارها وال خيارها

 وال ،ن شاء دفع قيمتهاإن شاء دفع عينها وإالنصاب، ف إىل يدفع شاة من شياة احلجاز املتوسطة بالنسبة أن له

اة يف الشقيم النصاب كما تقدم وجهه، فلو كانت  إىل دليل على كون القيمة للمدفوع من املتوسط بالنسبة

  .و درمهنيأعطاء شاة إالعراق درمهاً ويف احلجاز درمهني لزم 

نعم لو وكل يف العراق من خيرج زكاته كان يكفي الدرهم، وذلك يتضح مبراجعة العرف، فلو قال 

   كان املفهوم عرفاً قيمة ربع الشاة يف بلد ،يعطي ربع شاة أو قيمته أن  جيب على كل من ميلك شاة:السلطان



٣٠٨

 فلو كانت الشاة بالعراق وكان هو يف احلجاز وكانت قيمة ربع الشاة يف احلجاز ضعف القيمة خراج،اإل

خراج قيمة بعض النصاب بعينه كان الالزم إنعم لو كان الواجب . بالعراق ال يرون كفاية القيمة العراقية

  .و قيمتهاأعطاء شاة إمالحظة قيمة العراق، ومثله ما لو نذر 

التلف  أن كانت تالفة، فكأنه مبين علىن إ خراجمن االعتبار بقيمة بلد اإل) ه اهللارمح(وما ذكره املصنف 

  .عطاء قيمتهاإمستلزم لتعلق القيمة بالذمة، لفرض كون الشاة قيمية فالالزم 

و من غريه، وهذا الكلي ال أعطاء شاة من النصاب إال إالواجب ليس  أن ذ تقدمإولكن ال خيفى ما فيه، 

  .و قيمتهاأ ،عطاء شاة وفاًء ال بدالًإاب، فيكون الواجب حىت بعد التلف يتلف بتلف النص

الفقري  إىل لو دفع شاة كفى، ولو اشتراها بعداً كان الواصلنه أ خراجومما يستأنس لوجوب قيمة بلد اإل

. بلديةنه لو دفع بواسطة وكيله شاة يف بلده كفت، فتكفي قيمتها ال أوال يرد. هو قيمة الشاة يف تلك البلدة

  .كثر من ذلكأيراد ال يصلح إلا وم كفاية القيمة البلدية يف البلد،نا نسلأل

خراج ال غريه بع قيمة وقت اإلتينه أ زمنة، فكمااختالف األمكنة كاختالف األ نإ :ن شئت قلتإو

حوط األ:  فقال)طاب ثراه(خراج ال غريه، واحتاط مجاعة يف املسألة كالسيد الوالد كذلك يتبع قيمة بلد اإل

  .ووجهه يظهر مما تقدم، واهللا تعاىل هو العامل.  انتهى،)١(الصورتنيإخراج أعلى القيمتني يف 

                                                

.٦ مسألة ٩٧ص:  الشريازيتعليقة السيد مريزا مهدي احلسيين )١(



٣٠٩

ذا كان اجلميع من املعز إنه أ  كما، وبالعكس،جيوز دفع األنثى ذا كان مجيع النصاب يف الغنم من الذكورإ: }٧مسألة {

  ،ن اختلفت يف القيمةإ و،يدفع من الضأن وبالعكس أن جيوز

  

 النص طالق إل}جيوز دفع األنثى وبالعكس ذا كان مجيع النصاب يف الغنم من الذكورإ: ٧مسألة {

 ويف الذكر يتخري، ،نثىأخذ منه أنثى أربعون شاة أمن كان عنده  أن والفتوى، خالفاً ملا عن اخلالف من

يتخري يف نه أ ملقاصد من وجلامع ا،بقيمة واحدة منها دون غريهن كا ذاإجيوز دفع الذكر نه أ وللمختلف من

نثى بالقيمة الذكر عن األ نثى عن الذكر أوخراج األإجاز ألمستند حيث لبل ال مطلقاً، والذكران أو يف شاة اإل

  .مستدال بكون الزكاة متعلقة بالعني، وكلها ضعيفة ال ختفى

الذكر يعد من  مثال لو كان ،قرب اعتبار عدم كون املخرج معداً يف العرف من شرار النصابنعم األ

  .نثى كما تقدم يف املسالة اخلامسةأشرار الشاة مل نقل بكفايته عن النصاب الذي كله 

ن إمن شراره، فنه أ عطاء املهزول الذي يعد عرفاًإال يكفي فإنه ومثله لو كان النصاب كلمه مساناً، 

شرار نفس النصاب حىت جيوز إىل  املستفاد من األدلة الدالة على عدم كفاية الشرار ليس عدم الكفاية بالنسبة

  .و من غريهأ سواء كان منه ،النصاب إىل  بل املفهوم عرفاً هو املتوسط بالنسبة،خراج الشرار من غريهإ

وفاقاً } ن اختلفت يف القيمةإ ويدفع من الضأن وبالعكس أن ذا كان اجلميع من املعز جيوزإنه أ  كما{

 من صف اآلخر، فيجزي عن نصاب الضأن ثينن فرد من الجيزي عن نصاب كل من الصنفني: للجواهر، قال

ذا كان املال إنه أ  وعن نصاب املعز جذع من الضأن، كما عن التذكرة التصريح به، بل عنها واملبسوط،املعز

  ن إ ضأناً أو ماعزاً كان اخليار لرب املال



٣١٠

  . انتهى،)١(ن شاء من املاعزإ من الضأن وأعطىشاء 

 النص طالقمن املعاصرين الذين ظفرت على تعليقام وأقواهلم، وذلك إلووافقهم يف ذلك كثري 

بل الصادقة على العراب  أو اإل،يضاًأ أو البقر الصادق على اجلاموس ،خراج الشاة الصادقة عليهماإوالفتوى ب

النظر وجوب كون املخرج من كل جنس من نفسه، كما استحسنه الشهيد يف  إىل قربوالبخايت، ولكن األ

ذا مل تكن إ الفريضة فيما إطالقيدعى انصراف  أن نعم ال يبعد:  البيان، ملا ذكره الفقيه اهلمداين مبا لفظهيكحم

ن كان مجيع النصاب من إواحدة من صنف النصاب املوجود عنده املتعلق به الزكاة، ف إىل من غري اجلنس

كان اجلميع من الضأن فواحدة منه، أو من  نإ ن كان اجلميع من البقر فتبيع منه، وكذاإاجلاموس فتبيع منه، و

سائر األصناف اليت يتفاوت ا الرغبات، ككون اجلميع عراباً أو خباتياً أو  إىل املعز فكذلك، وهكذا بالنسبة

  .انتهى، وهو كالم جيد،)٢(دياً أو عراقياًجن

فراد أ بلد أدون من يكون ما يف أن الإ ،وع الواحد ال يفرق فيه البالدنالأن  إىل شارةنعم سبقت اإل

  . ال لعدم كونه من النوع،النصاب، فال يكفي لكونه من شرار النصاب

فتوى بعض الفقهاء يف هذه مسألة بكفاية اإلخراج من غري النوع ينايف فتواهم يف املسألة  أن وال خيفى

عطاء من عد كفاية اإل مسألة اختالط النصاب من نوعني بلزوم مراعاة املتوسط قيمة ـ نعم ال تبعينأاآلتية ـ 

  .غري اجلنس من باب القيمة

                                                

.١٥٣ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

.٤٠ صكتاب الزكاة: مصباح الفقيه )٢(



٣١١

  وكذا مع االختالف جيوز الدفع من أي الصنفني شاء

  

 والعالمة يف ،لمحقق يف املعترب والشرائعلوفاقاً } وكذا مع االختالف جيوز الدفع من أي الصنفني شاء{

 عن املبسوط والعالمة يف بعض يك عنهم، خالفاً للمحيمجلة من كتبه، وكثري من متأخري املتأخرين على احملك

خراج فريضة قيمتها إاملشهور من وجوب  إنه مري، بل قيلييب العباس والصأكتبه والشهيدين والكركي و

مقسطة على الصنفني على النسبة، فلو كان الربع من اجلاموس يساوي ألف والثالثة أرباع اآلخر من البقر 

  .ي قيمتها مخسة وتسعني وهكذاة أو جاموس تساورخراج بقإتساوي ألفني لزم 

ن يكون املراد بالتقسيط مالحظة قيمة متوسطة بني قيميت البقرة الواحدة واجلاموسة الواحدة،  أوحيتمل

فلو كان له ثالثون نصفه من البقر ونصفه من اجلاموس، وكان قيمة التبيع من البقر ألف وقيمة التبيع من 

  .  تساوي قيمتها ألف ومخسمائةو بقرةأخراج جاموسة إاجلاموس ألفان وجب 

خراج تبيع من هذا إذ الواجب إ ،املعلوم اختالف هذين النحوين من التقسيط، والثاين هو املتعني ومن

  .اموع فال وجه له إىل النوع أو ذاك، وأما نسبة القيمة

ى وجوب ل ع األدلة الدالةطالق تعباً ملن عرفت، إل)رمحه اهللا(وكيف كان فاألقوى ما ذكره املصنف 

خراج من  كون النصاب من نوع واإلخراج الفريضة، وال انصراف هنا كما قلنا به يف املسألة السابعة ـ أعينإ

  .الشارع مل يالحظ القيمة أصال أن الظاهر من روايات آداب املصدق وغريهاأن  إىل نوع آخر ـ مضافاً

قتضي مالحظة تن من كون الفقري شريكاً املناسبة املغروسة يف الذه أن من: وذا يدفع ما رمبا يقال

  التقسيط  إىل النسبة، وهي توجب االنصراف



٣١٢

  بل وكذا يف اإل،يدفع اجلاموس عن البقر وبالعكس أن يف البقر جيوز أن كما

  

مل يقل أحد مبالحظة فإنه النقض مبا كان النصاب خمتلف القيمة،  إىل كما فهمه املشهور، مضافاً

  .التقسيط

ال تكون ذات عوار  أن  كمالحظة،ال يكون من شرارها، كما صرح به يف اجلواهر أن اةنعم يلزم مراع

  . وإن كان الغالب التالزم بينهما،وحنوها، وهو أمر آخر ال يرتبط بالقيمة

  البيان منياملشهور ضعيف، وأضعف منه ما احتمله الشهيد يف حمك إىل  فالقول املنسوب،وكيف كان

مث رده بأن عدول الشرع يف الناقص عن . سنة أو قيمته كما عن بعض العامةجيب يف كل صنف نصف منه أ

نعم . شقيق، وهو هنا حاصلتال إىل خراج من العني اإليال يؤدئغري العني إمنا هو ل إىل بلست وعشرين من اإل

  . انتهى،التشقيق كان حسناً كما لو كان عنده من كل نصاب إىل لو مل يؤد

كل بعض سبب  أن  ال،خراج واحد منهالظاهر كون مجيع النصاب سبباً إل  أن:ذلك إىل وفيه مضافاً

خراج نصف مسنة هذا النصف سبب إل أن  ال،خراج مسنة أو تبيعةخراج بعض، فاموع املختلط سبب إلإل

  .خراج نصف آخروذلك النصف سبب إل

واحدة غري اج شاة إخرخراج نصفني؟ الظاهر عدم البأس به، إذ ليس معىن إخراج الشاة إوهل جيوز 

  .مشتركة يف عدة شياة

يدفع  أن يف البقر جيوز أن كما{:  بقوله)رمحه اهللا(شكال فيما ذكره املصنف ومما تقدم تعرف اإل

  بل وكذا يف اإل،اجلاموس عن البقر وبالعكس



٣١٣

  .  تساوت يف القيمة أو اختلفت،جيوز دفع البخايت عن العراب وبالعكس

  

 من نيسولو كان عنده جن}   تساوت يف القيمة أو اختلفت،اب وبالعكسجيوز دفع البخايت عن العر

 بل ،شكال وال خالف يف عدم الوجوب، لعدم الدليلإ فال ،جناس الزكاتية ال يبلغ كل جنس قدر النصاباأل

  . نعام اليت تقدمت يف أول فصل زكاة األ)عليه السالم(عبد اهللا يب أالدليل قائم على العدم، كرواية زرارة عن 

  



٣١٤

،  يف الدخول يف النصاب والعد منه،الشاب واهلرم و، والسليم واملعيب،ال فرق بني الصحيح واملريض: }٨مسألة ـ {

 ولو كان كل منها ، وكذا لو كانت كلها سليمة ال جيوز دفع املعيب، ال جيوز دفع املريضذا كانت كلها صحاحاًإلكن 

  . ال جيوز دفع اهلرمةشاب

  

 يف الدخول يف ،الشاب واهلرم و، والسليم واملعيب، بني الصحيح واملريضال فرق: ٨مسألة ـ {

ال ذا كانت كلها صحاحاًإلكن { على ذلك مجاع اإلي النص والفتوى، بل ادعطالقإل}  منهالنصاب والعد 

 ال جيوز دفع ة ولو كان كل منها شاب، وكذا لو كانت كلها سليمة ال جيوز دفع املعيب،جيوز دفع املريض

احلكم يف حد ذاته حبسب الظاهر مما ال خالف فيه بيننا، وعن املدارك  أن على املشهور، ويف املصباح} رماهل

هذا احلكم مقطوع به يف كالم األصحاب، ويف احلدائق عدم جواز دفع املريضة واهلرمة وذات العوار جممع 

  .ه عليمجاععلمائنا مؤذناً بدعوى اإل إىل عليه بينهم، وعن املنتهى نسبته

التقريب ب )١(﴾ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَو﴿: قوله تعاىل إىل ويدل على احلكم يف اجلملة ـ مضافاً

املراد من اخلبيث  أن  يظهر،بقرينة بعض الروايات الواردة يف شأن نزول اآليةفإنه املتقدم يف املسألة اخلامسة، 

  :  ـ مجلة من النصوص)٢(﴾يحرم علَيِهم الْخباِئثَو ﴿:واملراد بقوله تعاىل ال ما هو املتبادر عندنا فعال، ،الرديء

  بل؟  يف زكاة اإل)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،يب بصريأففي صحيح 

                                                

.٢٦٧ آية: سورة البقرة )١(

.١٥٧ آية: عرافسورة األ )٢(



٣١٥

  .)١(يشاء املصدق أن الإوال تؤخذ هرمة وال ذات عوار : )عليه السالم (قال

وال : )عليه السالم ( يف زكاة الغنم؟ قال)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،ويف صحيح حممد بن قيس

  .)٢(يشاء املصدق أن الإيؤخذ هرمة وال ذات عوار 

  يقول ـ وذكر نصاب الغنم وقال)عليه السالم (با جعفرأمسعت : يب بصري قالأ عن ،وعن كتاب عاصم

  . صغريها وكبريهايشاء املصدق وتعد أن الّإوال يؤخذ هرمة وال ذات عوار  : ـ)عليه السالم(

وال يؤخذ هرمة : بلقال لعبد ذكر نصاب اإل إنه )عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،يب بصريأ عن ،وعنه

  .)٣(يشاء املصدق ويعد صغارها وكبارها أن الإوال ذات عوار 

  .)٤(وال ذات العوار:  يف حديث)عليه السالم ( عن علي،وعن الدعائم

وال تؤخذ يف الصدقة هرمة وال ذات : )صلى اهللا عليه وآله (ن رسول اهللا ع،وعن الغوايل بسند عامي

  .)٥(عيب

  : يقع الكالم يف مواضع إنه مث

ن كان مورد مجلة من الروايات مها فقط، فيجري إبل والغنم، وال خيتصر احلكم املذكور باإلإنه : األول

  . بالفصل ومعلومية املناطعدم القول  إىل الكرمية، مضافاًيضاً لعموم اآلية أيف البقر 

                                                

.٣ حنعام يف زكاة األ١٠ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ حنعام يف زكاة األ١٠ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ حب املصدقدأ باب ٨٩ ص٩٣ ج:البحار )٣(

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٦ ص١ ج:الدعائم )٤(

.١٤ ح ذيل٨٦ ص١ ج:الغوايل )٥(



٣١٦

ما أخذمها واضح بعد كوما مورد األدلة، أقصى الكرب، والعوار مثلثة العيب، وعدم أاهلرم : الثاين

 ذات عوار :)عليه السالم (خذها يتوقف على كوا من مصاديق املعيوب حىت يشملها قولهأفعدم  املريضة

من مصاديق اخلبيث كي تشملها اآلية الشريفة، فمرض يوم بناًء على تفسريه بالعيب كما عن القاموس، أو 

باحلمل  ما هو إىل صرفةنن املريضة مإوالظاهر انصراف ذلك عن كالم الفقهاء، ف، سبوع وحنومها غري مضرأو

 فمثل نقطة بياض يف العني مما تعد ،احليوان إىل الشائع مريض، وكذلك املعيب يعترب كونه عيباً معتداً بالنسبة

  .ذن أو حنومها غري مضرنسان أو خرم األيف اإلعيباً 

العيب، وذلك ألا نه أ قد يستشكل يف كون املراد بذات عوار املعىن املتقدم عن القاموس من إنه مث

سأل نه أ  من احلجي ففي صحيح علي بن جعفر املذكور يف باب اهلد،فسرت يف بعض الروايات بغري ذلك

:  عنه؟ قاليال بعد شرائها هل جيزإحية عوراء فال يعلم ض يشتري األ عن الرجل)عليه السالم (خاه موسىأ

 يكون ناقصاً أن ال جيوزفإنه يكون هدياً واجباً،  أن الإنعم)ن الظاهر كون الناقص تفسرياً للعوراء، إف. )١

  . لتخصيص ذات عوار به بعد تفسري اللغة باألعمذلك مبجرده ال يصلح موجباً أن ولكن فيه

بل، سنان اإلأ للناقص أو الزائد من و بدالًأ يفرق يف احلكم املذكور بني الشاة املأخوذة فريضة ال: الثالث

 دلة، حيثعطائه ذلك خالف املنساق من األإخذ املصدق ذلك ال على عدم أوالقول بأن الدليل دل على عدم 

  .الظاهر منها كون احلكم يف الطرفني واحداًأن 

                                                

.١ ح يف الذبح٢١ باب ١١٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣١٧

ال يبعد دعوى :  بل قال يف املصباح،ملنصرف من الشاة يف مثل املقام ذلكان إ :بيت عن ذلك قلناأن إو

 يلو رضنه أ لكن ال يبعد.  فتأمل، يف املأخوذفادعى االنصراف مطلقاً.  انتهى،)١(ات األدلة عنهاإطالقانصراف 

ن إمالك فذ املغروس يف الذهن كون ذلك حقاً للإق كفى، املالك بقبول الناقص واملريض وحنومها عن املصد

  .سقطهأشاء 

شكال يف إخذ اهلرم وحنوه على مشيئة املصدق، وال أاشتمل بعض الروايات املتقدمة على تعليق : الرابع

و يتوقف على أيشاء اقتراحاً ولو كان على ضرر الفقراء،  أن هل جيوز للمصدقنه أ منا الكالم يفإذلك، 

و نائبه ولو ملصلحة أ مامذن اإلإ ذلك، أو يتوقف على و حنوأغلى سعراً أ كما لو كان الناقص ،مصلحة يف ذلك

  اب امللك؟برأمالحظة 

  .خذ هو الروايةأل بناًء على كون املستند يف عدم ا،األول أصحاب املدارك واحلدائق واملستند إىل ذهب

يشاء ذلك  أن جيوز للمصدقنه أ ليس يف اخلربين داللة على:  قال،ىل الثاين صاحب املصباح وغريهإو

مسن أليه إذا كان ذات العور اليت دفعت إذا رأى املصلحة يف قبوله، كما إ فهو مقصور على ما ،طالقى اإلعل

قل من عدم كونه مضراً حبال املستحقني، فما أال و عن حقه رادها لنفسه بدالًأعلى قيمة من غريها أو أو أ

يحة من التعليق على مشيته يف غري يستشعر من كالم بعض من االلتزام جبوازه للمصدق مطلقاً ملا يف الصح

  .  انتهى،)٢(حمله

                                                

.٣٢ سطر ٤١ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٢٨ سطر ٤١ ص٣ ج:مصباح الفيه )٢(



٣١٨

شية تدل على ن الروايات املعلقة على املإ، فواألظهر جواز ذلك يف الصورتني األخريتني ال مطلقاً: قولأ

ال فلو إو الساعي بداللة االقتضاء، وأو نائبه أ ماماجلواز يف صورة املصلحة ـ ولو كانت للمالك ـ بنظر اإل

  .إلزامياً مل يكن وجه لتعليقه على ذلك كما ال خيفىكان احلكم 

خذاً أاملتعني قراءة املصدق بكسر الدال، وهو الساعي، فما احتمله يف حمكي الذخرية تبعاً للخطائي ن إ مث

  .ه بالفتح مريداً به صاحب املاشية ممنوعؤكان يقرنه أ ييب عبيدة حيث روأمن 

  : قسامأ هرمة وحنوها على ثالثة فرادهأكون  إىل النصاب بالنسبة: اخلامس

عطاء املعيب وحنوه من إشكال يف عدم كفاية إيكون كله خالياً عن العيوب املذكورة، وال  أن ألنه إما

  . خذ اهلرم وحنوه املنصرف منه كون ذلك بعض النصابأاخلارج، لفحوى ما دل على عدم 

قسام أو من أكما لو كان كله هرماً،  ،يكون كله معيوباً بالعيوب املذكورة من سنخ واحد أن وإما

  .  والبعض اآلخر مريضاً وحنوهخمتلفة كما لو كان بعضه هرماً

 بالتساوي أو باالختالف الكثري، كما لو كان ، بعضه صحيح وبعضه غريه،يكون النصاب خمتلفاً أن وإما

  . أو مريضاً فقط،واحد منه صحيحاً فقط

لو كان الغالب منه صحيحاً ـ نه أ ا القسم الثالث فاألقوىمأ و،شكال يف القسم األول كما عرفتإال 

ن الغالب وجود إية وكالم الفقهاء، فاخذ غري الصحيح ألنه منصرف اآلية والروأكما هو الغالب ـ مل جيز 

و كان غري أو كان بالنصف أبل والبقر، ولو كان الغالب غري صحيح املريضة وذات العوار واهلرمة يف الغنم واإل

فعن :  خالف الغالب ـ كما لو كان مخس عشرة منها غري صحيحة ـ ففي احلكم تردد وخالفالصحيح

  يخ وابن محزة والفاضل شال



٣١٩

األصحاب،  إىل والشهيدين والكركي وغريهم مراعاة التقسيط يف صورة التلفيق، بل عن بعض نسبته

صحيح ونصف قيمة املريض ولو خيرج حينئذ فرد من مسمى الفريضة قيمته نصف قيمة ال أن وكيفية التقسيط

 التذكرة والتحرير لو كانت كله مراضاً يكان التلفيق بالنصف، وهكذا يف الثلثني والثلث وغريه، بل عن حمك

يعطي مريضاً، ألن يف الفرض صحيحاً، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح  أن ويف الفرض صحيح مل جيز

 النهى عن طالقمىت كان يف النصاب صحيحة مل جتز املريضة إل إنه واملريض، ولكن عن املدارك وظاهر الرياض

  . خراج الصحيحإخراجها بل يتعني إ

ات املتقدمة احلاكمة على األدلة األولية طالق إل،خذ الصحيح فيما كان الغالب كذلكأواألقرب وجوب 

كون مقدار  إىل صليأن  إىل الدالة على كفاية مطلق الشاة، ولو مل يكن الغالب صحيحاً بل مريضاً وحنوه

ن كان ال يبعد القول بكفاية غريه حينئذ النصراف األدلة إخذه، وأالفريضة فقط صحيحاً، فاألحوط وجوب 

  .صورة الغالب من غلبة الصحيح إىل املشترطة

 وعدم تكليف املالك باشتراء ،خذ غري الصحيحأ غري واحد على كفاية مجاعما القسم الثاين فادعى اإلأو

ظاهر قوله تعاىل أن  إىل فع قيمته لالنصراف املذكور، فال خمرج عن العمومات األولية، مضافاًو دأالصحيح 

  .  كما ال خيفى،كون اخلبيث بعض املال ال كله

 عن علي) عليهم السالم(عن آبائه ) عليه السالم( عن الصادق ،قدم عن الدعائمذلك ما ت إىل ضفأ

ال ما وجد يف إال يأخذ املصدق منهم  أن  أمر)لى اهللا عليه وآلهص (رسول اهللان إ : يف حديث)عليه السالم(

  .)١(ن يعدل فيهمأيديهم وأ

                                                

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٢ ص١ ج:الدعائم )١(



٣٢٠

  .وال يأخذ شرارها وال خيارها:  قال)عليه السالم (مري املؤمننيأيضاً عن أوما عنه 

األقرب عدم وجوب الصحيح يف صورة كون غري  أن  ميكن ادعاءوذا بضميمة االنصراف املذكور

  .واهللا العامل. مقتضى العدلفإنه زيد، أ النصف أو الصحيح

قوى جواز مالحظة النسبة املذكورة، فلو كان ال فاألإكثر من واحد، وأهذا كله فيما مل يكن املأخوذ 

عطاء ثالثة صحاح يف الثاين إال إو بالعكس مل جيب أمخسمائة من الغنم ثالمثائة منها مراضاً والبقية صحاح 

  .واثنتني يف األول

  أو كان له مائة وعشرون ثلثاه صحيح أو،م نصفه صحيح والبقية مريضنمث لو كان له مثانون من الغ

  .لعكس، بل احلكم ما تقدما وللمالك ،جيعل املراض من املعفو عنه أن  مل يكن للساعي،بالعكس

  بنت خماضالّإبل كلها صحاح ولو كانت الفريضة مريضة ـ كما لو كان له ست وعشرون من اإل

خذ ما دون الفريضة أدلة الثانوية، وحيتمل مريضة ـ فال يبعد القول بوجوب اشتراء الصحيحة أو قيمتها، لأل

 لرواية الدعائم املتقدمة بضميمة ،بل، وحيتمل كفاية ما عندهمبرتبة أو ما فوقها مبرتبة مع اجلرب بالبدل يف اإل

  . ال مثل املقام،خراجه فريضةإ  مما يصح،انصراف اآلية والرواية مبا كان له صحيح وسقيم

 هرمة وبعضها ذات عوار وبعضها  فبعضها ،فراد النصاب كلها غري صحيحة مع االختالفأمث لو كانت 

لفة يف مراتب املرض خمتنعم لو كانت . عطاء لعدم دليل على الترجيح فالظاهر االستواء يف جواز اإل،مريضة

  واهلرم 



٣٢١

 أو معيبة أو هرمة  نعم لو كانت كلها مراضاً،ج الصحيح من غري مالحظة التقسيطراخإ األحوط يضاًأبل مع االختالف 

  .خراج منهاجيوز اإل

  .السوم :الشرط الثاين

  

شل ـ فاألقرب العمل مبقضى العدالة بني املالك أعرج وأعرج وبعضها أوغريمها ـ كما لو كان بعضها 

 املرجع هو عموم األدلة األولية بعد سقوط األدلة عطاء مطلقاً، ألنن كان رمبا حيتمل جواز اإلإوالفقري، و

  .خذ غري الصحيحأالثانوية الدالة على عدم كفاية 

األقرب كون هذا التكليف يقتضي الوضع، مبعىن عدم اخلروج عن العهدة  أن  يف املقام شيء، وهويبق

  .  وحنوهبدفع غري الصحيح، كما هو شأن كل تكليف مايل

  . بنا عنها خوف التطويلضرأخرى أويف املقام فروع 

راج الصحيح من غري خإ األحوط يضاًأبل مع االختالف {: ومما ذكرنا يعلم الكالم فيما ذكره بقوله

  .}خراج منها أو معيبة أو هرمة جيوز اإل نعم لو كانت كلها مراضاً،مالحظة التقسيط

  .هذا متام الكالم يف الشرط األول من شرائط وجوب الزكاة يف األنعام

ال إ املسلمني إمجاع عليه ي بل حك،تفيض نقله يف كلمات الفقهاءس املمجاعباإل} السوم :شرط الثاينال{

  .ثىن املالكية فقطتمالك، وهو الظاهر من الفقه على املذاهب األربعة، حيث اس

  :ويدل على االشتراط نصوص مستفيضة

   )لسالم ااعليهم (عبد اهللايب أيب جعفر وأففي صحيحة الفضالء املروية عن 



٣٢٢

  .)١(منا ذلك على السائمة الراعيةإوليس على العوامل شيء، : بليف حديث زكاة اإل

 وال على ، وال على الكسور شيء،ليس على النيف شيء: ويف الصحيحة املذكورة يف باب زكاة البقر

  .)٢(منا الصدقة على السائمة الراعيةإالعوامل شيء، 

بل والبقر شيء، ليس على العوامل من اإل: يضاً قاالأ ) السالمعليهما (ويف صحيحتهم األخرى عنهما

  .)٣(منا الصدقات على السائمة الراعيةإ

 هل على الفرس والبعري يكون للرجل :)عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : ويف صحيحة زرارة قال

ى السائمة املرسلة يف منا الصدقة علإ ليس على ما يعلف شيء، ،ال: )عليه السالم (يركبهما شيء؟ فقال

  .)٤(مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء

يف : )عليه السالم ( عن صدقات األموال؟ فقال)عليه السالم (با جعفرأسألت : ويف موثقة زرارة قال

بل والبقر والغنم يب، واإليف الذهب والفضة، واحلنطة والشعري والتمر والزب: شياء ليس يف غريها شيءأتسعة 

  .)٥(وليس يف شيء من احليوان غري هذه الثالثة األصناف شيء. السائمة وهي الراعية

  الزكاة :  قال)عليهما السالم ( عن جعفر بن حممد،سالموعن دعائم اإل

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٧  باب٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام يف زكاة األ٧ باب ٨٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حنعام يف زكاة األ٧ باب ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٣ حنعام يف زكاة األ٧ باب ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٩ ح ما جتب فيه زكاة٨ باب ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٣٢٣

 يقدح يف صدق  نعم ال.سبوعاًأ بل  فلو كانت معلوفة ولو يف بعض احلول مل جتب فيها ولو كان شهراً،طول احلول

  . أو يومني علفها يوماًكوا سائمة يف متام احلول عرفاً

  

  . يعين الراعبة،)١(بل والبقر والغنم السائمةيف اإل

بل تكون للجمال أو  عن اإل)عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : سحاق بن عمار قالإوال يعارضها رواية 

 إىل ذ مضافاًإ. )٢(نعم: ري على السائمة يف الربية؟ فقالري عليها الزكاة كما جتأجتتكون يف بعض األمصار 

ن كان يبعده ظهور كون السؤال عن إضعف داللتها ـ الحتمال كون السؤال عن جهة كوا عوامل و

 ال تكايفء الصحاح امع عليها مع احتماهلا للتقية، لكون ذلك مذهب مالك كما ـجهتني العمل والعلف 

  .يها يف اشتراط عدم كوا عواملعرفت، وسيأيت الكالم ف

 فلو كانت معلوفة ولو يف بعض احلول مل جتب فيها ولو ،طول احلول{يكون السوم  أن يشترط إنه مث

  .} أو يومني علفها يوماً نعم ال يقدح يف صدق كوا سائمة يف متام احلول عرفاً.سبوعاًأ بل كان شهراً

ادر من األدلة املشترطة بقول مطلق، ألن معىن كون املتبنه أ ويدل على اعتبار السوم طول احلول

 إنه يقال للحيوان أن ن كان يصحإ و،ا كذلك يف السنة ال يف الشهر وحنوهأ ،احليوانات سائمة أو معلوفة

  .سائم يف هذا الشهر

   ذ السوم بقول مطلقإيعترب السوم طول العمر، : يقال أن وال ميكن

                                                

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٧ ص١ ج:الدعائم )١(

.٧ يف زكاة األنعام ح٧ باب ٨١ ص٦ ج:سائلالو )٢(



٣٢٤

 السوم عليه بقول مطلق، بل يلزم تقييده بكونه إطالق ال يصح نة سائماًلو كان يف السفإنه ليه، إيتبادر 

  .سائماً يف هذه السنة حنو التقييد فيما كان يف شهر سائماً

خراج الزكاة يف رأس السنة هو اعتبار الشرط إاملغروس يف الذهن من مناسبة كون احلكم هو : ألنا نقول

  . العمل يف السنةالّإكل سنة على احليوان العامل مل يفهم منه عرفاً زيد منها، فلو وضع اخلراج يف أيف السنة ال 

 )عليه السالم (قوله إىل  وحنوه، مضافامجاعكثر منه هو اإلأليس املستند يف اعتبار احلول ال نه أ وذا ظهر

 ،)١(جلمنا الصدقة على السائمة املرسلة مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرإ :يف صحيحة زرارة املتقدمة

احلكم كذلك  أن عموم احلصر سلباً واجياباً يدل على أن الإ ،ن كان خصوص الفرس والبعريإوموردها و

  .مطلقا

شكال وال خالف فيما نبه عليه يف املصباح تبعاً إ فهذا مما ال شبهة فيه وال خالف، كما ال ،وكيف كان

، فال ينافيه يرجها عامها كوا مرسلة فيها وقت الرعاملراد باملرسلة يف م أن وغريه) رمحه اهللا (لشيخنا املرتضى

املراد باستمرار السوم مجلة احلول اتصافها يف متام احلول بكوا  أن هلها للمبيت وحنوه، كماأ إىل الرجوع

أكل شيئاً، وال ينايف شيء من ذلك تال فقد تنام أو تسكن أو تشرب أو مترض يوماً أو يومني فال إسائمة، و

  . انتهى،)٢(رفاً بكوا سائمة يف مقابل املعلوفةاتصافها ع

  كثر من قطعة من الزمان اليت أاألمور اليت تقع يف  أن ووجه ذلك

                                                

.٣ حنعام يف زكاة األ٧ باب ٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٥ سطر ٢٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



٣٢٥

ينتزع من اجتماعها عنوان واحد ختتلف حبسب اختالف كيفية طلب العلة لذلك املعلول، فلو كانت 

وان وقوعه كذلك، وكذلك فيما العلة حبيث تطلب وقوعها كل ساعة مرة كان الالزم يف حتقق ذلك العن

كثر مرة، والسوم من هذا أقل أو أسبوع أو شهر أو أيام أو أطلبت وقوعها كل يوم مرتني أو مرة أو كل ثالثة 

  .ن ختللها العدمإالعرف، ولذا يستصحب مثل هذه األمور و إىل  واملرجع يف ذلك،القبيل كما ال خيفى

ال اعتبار نه أ  بعد االتفاق على، وما ينقطع به،به السوماختلفت كلمات الفقهاء فيما يتحقق  إنه مث

  :قوالأ إىل ،باللحظة

 قال يف ، عليأيب عن مبسوطه وعن ي وحك،اعتبار الغلبة، وهو الذي اختاره الشيخ يف اخلالف: األول

ن إ و،فيهان كانت دهرها معلوفة أو عاملة ال زكاة إن فيها الزكاة، وإية سائمة دهرها فشذا كانت املاإ: األول

  .  انتهى،)١(غلب واألكثربعض حكم لأللكانت البعض وا

ذا كانت معلوفة يف بعض احلول وسائمة إ كما يظهر من جعل قول الشافعي بأا ،واملراد بدهرها احلول

  . ملختارهيف بعض سقطت الزكاة مقابالً

 بدليل، وليس على ما اعتربه الإسقاطه إ فال جيوز ذا كان معلوماًإحكم السوم  أن دليلنا: مث قال الشيخ

  .الشافعي دليل

 وبأنه لو اعترب السوم يف مجيع ،استدل لقول الشيخ بأن السوم ال يزول بالعلف اليسرينه أ وعن املعترب

  .  الغالت فكذا السوميقل، وبأن األغلب يعترب يف سقال يف األإاحلول ملا وجبت الزكاة 

                                                

.٤١ مسألة ١٨٦ص: اخلالف )١(



٣٢٦

  : وفيه ما ال خيفى

 ال السوم يف اجلملة، املرجع عموم العام ال حكم ،لوم هو السوم طول احلول فألن املع:ولما األأ

  . املخصص

ذا كان العلف غري مضر إذ املدعى اعتبار األغلبية والدليل خاص مبا إخص من املدعى، أ فألنه :ما الثاينأو

  . بصدق السوم، وحنن نقول ذا لكن باملقدار غري املضر كما سيأيت

 بل وكثري من احلارة كما ال ،ن كان الالزم صحيحاً كما يف غالب البالد الباردةإ و فألنه:ما الثالثأو

ن كان موجباً الختصاص احلكم إلو دل على ملزوم نقول بالزمه ونه أ الّإخيفى، فال وجه ملنع املدارك ذلك، 

  . بقليل من املوارد اليت لو ال هذا الدليل لكان وسيعاً جداً

  . وهو مفقود يف املقام،بت يف السقي ذلك بالدليلثنه أ  ففيه:ما الرابعأو

  .ما عن الدروس من عدم قدح الشهر يف السنة: الثاين

 عشر يوماً متفرقاً يف ما عن فرائد الشرائع من عدم قدح اليوم يف الشهر، ومقتضاه عدم قدح اثين: الثالث

  .الشهور يف صدق السوم

  .ياماً متفرقة يف السنةأالعلف ما يف كالم بعض املعاصرين من عدم قدح : الرابع

  .ما اختاره املاتن كبعض املعاصرين من عدم قدح يومني: اخلامس

  .ما عن املنتهى من عدم قدح اليوم يف السنة: السادس

وهذه األقوال كلها فرع املرتكز العريف الذي هو عدم قدح ما ال يضر بصدق السوم عرفاً يف ذلك، 

 ،ل احلول، كما صرح بذلك العالمة يف التذكرة والشهيد واحملقق الثانيانسائم طو إنه يقال له أن حبيث يصح

 قدر ذلك مبراجعة ذهنه الذي يعتربه نيكل فقيه عن إ وحيث. هذا هو املشهور بني املتأخرين أن بل يف احلدائق

 ألذهان ذهام مطابقةأم يرون إالعرف حيث  إىل هان العرف كما هو شأن مجيع الناس يف النسبةذ ألةًمرآ

  ليهم ما ينتقش يف إفراد العرف فينسبون أمن سواهم من 



٣٢٧

 أن  ترى،ذهام من االنصراف والتبادر والظهور والنصوصية وغريها مما يكون احملكم فيه هو العرفأ

هو املستفاد من السوم لديهم، وحينئذ فالالزم هو تشخيص ما نه أ ليهم ويرىإليه إ منهم ينسب ما ذهب كالً

  :ن لفظ السائمة، فنقولمرف هو املنص

العوامل  أن علوفة تطلقان على ما جرت عادما عليه من السوم أو الرعي، كماالسائمة كامل أن الظاهر

بل املعدة للعمل اليت جرت العادة بالعمل اإل أن اليت قرنت يف بعض تلك األخبار بالسائمة يراد ا ذلك، فكما

 يف خالل السنة أو  متفرقاً أو شهراًسبوعاًأا عاملة عدم العمل ا ا يف السقي أو غريه ال يضر بصدق كو

بل اليت جرت العادة بسومها أو الشاة اليت هي كذلك، كما هو الغالب يف القطيع من الغنم حنومها، كذلك اإل

نع من السوم، يام وجود املاأ يف الّإالبلد  إىل كل اليت تكون غالب سنتها يف الصحراء وال ترجعاملعد للبيع واأل

  .لسنةاو شهراً متفرقاً يف خالل أ سبوعاًأال يضر بصدق كوا سائمة عدم السوم 

ال يضر نه أ  فكماالسائمة املرسلة يف مرجها عامها:  يف صحيحة زرارة)عليه السالم (ويؤيد ذلك قوله

  .صدق كوا سائمة ذلك وحنوه كذلك ال يضر بسبوعاًأالبلد  إىل ا مرسلة يف مرجها عامها رجوعهاأبصدق 

خراج إرادة إن املتبادر منه إ، فليس على ما يعلف شيء: )عليه السالم (ظهر من ذلك يف التأييد قولهأو

يران وحنومها املعدة للبيع واحللب إغنام يف العراق وقطيع األ أن ما جرت العادة بعلفه، ولذا ال يشك العرف يف

  سبوعاً أو أال ختلو من العلف ا أن واألكل وغريها سائمة، مع هوالد



٣٢٨

 من ثلج أو مطر أو ،ملنع مانع من السوم يكون باالختيار أو باالضطرار أن وال فرق يف منع العلف عن وجوب الزكاة بني

ا خترج بذلك كله عن إذنه فإذنه أو ال بإو غريه بأيكون العلف من مال املالك  أن  وال بني،ظامل غاصب أو حنو ذلك

  ،السوم

  

نس الذهن مبا ذكره أ ملطر أو ثلج أو سيل أو عدو أو حنو ذلك، بل لو ال ،اً متفرقاً يف خالل السنةشهر

 ،شهرأربعة أشهر وأ لكن مع تقييد الغلبة بنحو ثالثة ،املشهور من التحديدات املتقدمة مل نستبعد مقالة الشيخ

  .واهللا تعاىل هو العامل

البلد اختياراً  إىل كما لو جاء ا} يكون باالختيار أن وال فرق يف منع العلف عن وجوب الزكاة بني{

ملنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظامل  أو باالضطرار{رادة بيعها أو حنو ذلك إو ألقلة العلف يف الربية 

 األدلة الدالة على منع العلف من الزكاة، ودليل رفع االضطرار ال يوجب بقاء طالق إل}غاصب أو حنو ذلك

ا خترج بذلك كله عن إذنه فأذنه أو ال بإو غريه بأيكون العلف من مال املالك  أن وال بني{ط حكماً الشر

لو علفها الغري نه أ خالفاً ملا عن التذكرة واملوجز وكشفه، وميل البيان واستيجاه املسالك وغريها من} السوم

  .الك حينئذ لعدم كون مؤنتها على امل،ذن املالك كانت ملحقة بالسائمةإبغري 

وفيه عدم االعتداد ذه العلة املستنبطة يف األحكام الشرعية، بل رمبا ينتقض ذلك باشتراط عدم كوا 

لو كان املناط يف عدم الوجوب تكلف املالك مبصارفها كان الالزم وجوب الزكاة على العوامل فإنه عوامل، 

  .ملالكحتملها مصارف نفسها تفيد ا إىل وىل، ألا مضافاًأبطريق 



٣٢٩

  رساهلا لترعى بنفسها يف الزرع اململوكإو بأطعامها للعلف ازوز إذلك ببني يكون  أن وكذا ال فرق بني

  

يشترط امللكية جلميع النصاب كذلك نه أ وكيف كان فاملدار هو صدق السوم والعلف عرفاً، وكما

  .ن كانت البقية سائمةإيتشرط السوم يف مجيعها، فلو كانت واحدة منها معلوفة مل جتب الزكاة و

} طعامها للعلف ازوزإذلك ببني يكون  أن بني{يف منع العلف عن وجوب الزكاة } وكذا ال فرق{

ذ ال فرق بني ابتياع العلف وبني كونه إ لكونه مملوكاً باحليازة، فال تكون سائمة، ،ألنه لو جزه كان ملكاً له

  .صراف السائمة عن مثل ذلكان إىل ملكاً له بة أو صلح أو حيازة، مضافاً

 أن ذ ليس املناط اململوكية، لكنا نقول بذلك ألنه لو كان شأنهإتأمل،  إىل ولكن هذه العلة حمتاجة

ليس على ما يعلف  :)عليه السالم (ليها يف حملها بصدق قولهإيذهب كل يوم وجيز العلف من الصحراء ويأيت 

ي يسلب عنوان أوكذلك ـ :  مبا لفظه)رمحه اهللا(نا املرتضى ن هذه مما تعلف عرفاً كما اختاره شيخإ فشيء

بل كذلك يف العلف املغصوب واململوك، فإن . ىهياه ـ انتإالسائمة ـ لو فصل له احلشيش املباح فأعلفها 

  .املتبادر من السائمة الراعية بنفسها مقابل املعلوفة اليت تطعم العلف بسبب اجلز وحنوه

  .قوالأيه فو} كها يف الزرع اململوا لترعى بنفسرساهلإو بأ{

 مرعى فأرسلها فيه ىلو اشترنه أ ما اختاره صاحب اجلواهر تبعاً ملا حكاه عن بعض مشاخيه من: األول

 كما هو مقتضى اللغة والعرف، وتبعه على ذلك ، ملكاً كان أو غريه،فهي سائمة، ألن الرعي يف املرعى سوم

  . الفقيه اهلمداين وغريه



٣٣٠

و كان له  أ هلا املالك مرعىىلو اشترنه أ  وتبعه املصنف من)رمحه اهللا( اختاره شيخنا املرتضى ما: الثاين

  .ياها مدة يسلب االسمإصول السنابل بعد احلصاد فأعلفها أو ما يبقى من أفصيل 

: ما اختاره يف املستمسك من التفصيل، فقال بعد نقله ما تقدم عن بعض مشايخ اجلواهر ما لفظه: الثالث

 إىل ن صدق السوم يف الفرض ال يالزم صدق السائمة، جلواز انصراف اللفظ املذكورإلكنه غري ظاهر، ف

رض كالذي ينبت  لألذا كان النبت مملوكاً تبعاًإنعم . هاإطالقالسائمة يف غري اململوك على ما هو املتعارف يف 

ال مينع الرعي فيه عن صدق السوم، سواء و عند نضوب املاء فأيام الربيع أيف البساتني واألرض اململوكة يف 

 أو عارض عليه مالك األنعام فاشتراه من ،م لغريه فبذله املالك لهأ ،أكانت األنعام لصاحب األرض فسامها فيه

 ،)١(مالكه وسامها، والفرق بني الزرع والنبت يف صدق السوم يف الثاين وعدمه يف األول ظاهر عند العرف

  .انتهى

 خبالف ياملرعى للرع إىل  عبارة عن خروج املاشيةذ السوم لغة وعرفاًإ األول، واألقرب هو القول

 زها العلف ازوؤعطاإاملتبادر من هذه اللفظة  أن طعمها العلف، ومن املعلومأن معىن علف الدابة إالعلف، ف

هان املعتضد باللغة، األذ إىل خالف املتبادر) رمحه اهللا(مملوك، وما ذكره الشيخ مرعى  إىل خراجهاإوحنوه ال 

 يزول مبالحظة عدم صدق املعلوفة عليها يف الفرض ياالنصراف املتقدم يف كالم املستمسك بدو أن كما

  .  ومن املعلوم عدم الواسطة بني املعلوفة والسائمة،املذكور

                                                

.٩٢ ص٩ ج:املستمسك )١(



٣٣١

  ،ذا مل يكن مزروعاًإجار املرعى أو بشرائه ينعم ال خترج عن صدق السوم باست

  

منا قيد ذا القيد ألنه إو} ذا مل يكن مزروعاًإجار املرعى أو بشرائه ي صدق السوم باستنعم ال خترج عن{

 كونه يلو مل يكن مزروعاً يقع الثمن مقابل األرض فقط، فيكون الزرع غري مقابل بالثمن، وذلك يقتض

  .كالزرع املباح يف الصحراء املوجب لصدق السوم

  : ت ثالثةويف مسأليت االستيجار واالشتراء احتماال

الفقيه اهلمداين ر كونه غري موجب لسلب صدق السوم، وتبعه هما االستيجار فقد اختار صاحب اجلواأ

لسلب صدق اسم السوم، فقال بعد عبارته إجيابه ) رمحه اهللا(واملصنف وغريهم، واختار شيخنا املرتضى 

  .بل ال فرق بينه وبني االستيجار: املتقدمة يف املسألة السابقة

 لعدم كون الثمن بأزاء ،ر باسم السومضنبتت فال يأذا استأجر األرض مث إلث التفصيل بني ما والثا

  .نبات فيضر بالصدق لكون الثمن بأزاء النبتذا استأجرها بعد اإلإالنبت، وبني ما 

السوم عبارة عن الرعي احلاصل يف املقام،  أن واألقوى ما اختاره املصنف تبعاً ملن عرفت، ملا تقدم من

االستيجار عبارة عن بذل الثمن بأزاء املنافع سواء كانت  أن ما تقدم يرد عليه إىل ذ مضافاًإنوع، مموالتفصيل 

  .جارة ببيع املنفعةجازوا تبديل لفظ اإلأ وهلذا ،و مما حتصل بعداًأحاصلة 

م، واختار ما شراء املرعى فقد اختار اجلواهر تبعاً لبعض مشاخيه وتبعه غريه عدم الضرر بصدق السوأو

  .عكسه، والثالث التفصيل املذكور يف كالم املصنف، ووجهه ما تقدم) رمحه اهللا (الشيخ

 ملا عرفت من صدق السوم، وال مدخلية لوقوع الثمن بأزاء الزرع ،يضاًأواألقوى هو القول األول 

  شكال يف ومما تقدم يظهر اإل. وعدمه



٣٣٢

  ،رض املباحةي يف األرج عنه مبصانعة الظامل على الرعختا ال أكما 

  

  .تفصيل البيان واملستند وغريمها

كما نص عليه يف اجلواهر } رض املباحةرج عنه مبصانعة الظامل على الرعي يف األختا ال أكما {

اليت هي عبارة عن كون   اسم السوم، خالفاً ملا يستفاد من علة املسالكطالقواملصباح وغريمها، وذلك إل

ال فرق يف كون املصانعة مبال كثري أو  إنه مث. جياب العلف مؤنة على املالك وعدمهإ املدار يف الصدق وعدمه

  . قليل

  :مورأ يف املقام يبق

 فلوكان يسقيها املاء يف الطسوت واألواين ، يف موضوع السوم والعلفاملاء ليس داخالً أن الظاهر: األول

ل املنصوص بذ املتبادر إر بصدق السوم، ض ال يفق يف صورة عدم املطر وحنوه ــ ولو كان يشتريه كما قد يت

.  العلف على املاء كما يظهر من بعض ضعيفإطالق كون السوم عبارة عن رعي العلف، والقول بعليه لغةً

  .يضاً، لكن فيها ما عرفتأسالك احتمل االشتراط يف املقام نعم لو قلنا بالعلة املتقدمة يف كالم امل

، كما صرح  والعلف ليالًاراً البلدان وحنوها من السوم ةتعارف يف شيار بصدق السوم ما يضي: الثاين

  . غلبية كما عرفت من كالم الشيخ، ولكن فيه ما تقدمعترب األت أن الإبذلك يف اجلواهر، 

بل اليت تأكل العجني، م من غريه كاإلأال فرق يف صدق العلف كون ذلك من نبات األرض : الثالث

ذا إبل اجلاللة السائمة نعم يستشكل يف حنو اإل. كله وبني غريهأ بني ما يتعارف ضر األتكما ال فرق يف نبا

و غري اململوكة كالليمون أأكل احليوان مدة من الثمار اململوكة  ذاإشهر مثال النجاسة، وكذا أأكلت مدة ثالثة 

   يف األسواق، وكذا كل نوى التمر الذي يطرح من حمال الدبسأوالتمر وحنومها، وكذا إذا كان من عادته 



٣٣٣

  ،ال يكون عوامل أن :الشرط الثالث

  

 ن كان يستبعد بالنسبةإن ذلك وإكل الورق واخلرق وحنومها، كغالب شياة املدينة املنورة، فأالذي اعتاد 

  .ن السوم ولو بعلف واحد من النصابالالبعض كاف، ملا تقدم من بط إىل  لكنه بالنسبة،مجيع النصابإىل 

م ال؟ أكثر يرعى يف احلقل الواقع يف الدار، فهل يبطل السوم بذلك أو أ واحد من النصاب نلو كا: الرابع

ن إي عدم صدق االسم يف الرعي من نبات الدار والبستان ـ وأوالظاهر عدمه ـ : قال يف اجلواهر. فيه تردد

  . انتهى،)١(ستاد خصوصاً مع سعتهااحتمله يف كشف األ

، ذا صار مريضاًإسم السوم بأجرة الراعي واالصطبل واحلارس والبيطار عن ا ال خيرج احليوان: اخلامس

  .خذ ذلك يف مفهوم السوم والعلف كما ال خيفىألعدم 

ربعني منها ال يضر أمقدار النصاب، فلو كان له مثانون شاة يعلف  العربة بالسوم والعلف يف: السادس

لف واحدة منها وجب عليه زكاة النصاب بل فعلو كان له ست وعشرون من اإلنه أ ذلك بالوجوب، كما

  .خيفى أن ظهر منأوهذا . اخلامس

اً كما عن اخلالف إمجاع} ن ال يكون عواملأ {:من شرائط وجوب الزكاة يف األنعام} الشرط الثالث{

  :والتذكرة واملنتهى، بل بقسميه كما يف اجلواهر، ويدل على ذلك نصوص مستفيضة

عليه السالم (بل قال اإلبففي صحيح الفضالء بعد بيان نص( :ليس على العوامل شيء وبعد نصاب ،

  . )٢(وال على العوامل شيء :)عليه السالم (البقر قال

                                                

.٩٧ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

 من ٧ الباب ٨٠ ص٦ ج:وانظر الوسائل. ١ ح٢باب  وال٦ ح من أبواب زكاة األنعام١ الباب ٨١ ص٨ ج:جامع أحاديث الشيعة )٢(

. ٢ و ١ حأبواب زكاة األنعام



٣٣٤

منا الصدقات على السائمة إبل والبقر شيء، ليس على العوامل من اإل: ويف صحيحتهم األخرى

  .)١(الراعية

شيء من هذه األصناف من الدواجن والعوامل وكل : )عليهما السالم (حدمهاأويف موثقة زرارة عن 

  .)٢(فليس فيها شيء

 ن وال يف العوامل م،ال شيء يف األوقاص وهو بني الفريضتني: )عليهم السالم ( عنهم،وعن الدعائم

  .)٣(اإلبل والبقر

 اهللا تعاىل عفان إ :قال إنه )عليهم السالم ( عن علي، عن أبيه، عن جعفر بن حممد،وعن اجلعفريات

  .)٤(بل النواضحلكم عن صدقة اخليل املسومة، وعن البقر العوامل، وعن اإل

للجمال أو تكون يف بعض  بل تكونسألته عن اإل: سحاق بن عمار مضمرة قالإوال يعارضها موثقة 

  .)٥(نعم: جتري عليها الزكاة كما جتري على السائمة يف الربية؟ فقالأاألمصار 

 براهيمإبا أسألت :  وموثقته الثالثة قال، مسندة)عليه السالم(عبد اهللا  أيبته األخرى عن ياووحنوها ر

  .)٦(نعم عليها زكاة: بل العوامل عليها زكاة؟ فقال عن اإل)عليه السالم(

                                                

.٥ ح٧نعام باب  يف زكاة األ٨١ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح٧نعام باب  يف زكاة األ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٢(

. يف زكاة املواشي٢٥٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

.  يف كتاب الزكاة٥٤ ص:اجلعفريات )٤(

.٧ ح٧نعام باب  يف زكاة األ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٨ ح٧نعام باب  يف زكاة األ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٦(



٣٣٥

   أوعماهلا يوماًإ وال يضر ،ا ساكنة فارغة عن العمل طول احلولأولو يف بعض احلول حبيث ال يصدق عليها 

  

 داخلة على املال، وهي ال تدل على الوجوب كما يف )على( الداللة، ألن كلمة ورد عليها بعدمأو

  .وفيه ما ال خيفى. املستند

 وبني محلها على التقية، ألن القول بوجوب الزكاة ،يدور األمر بني محلها على االستحبابنه أ والظاهر

املذهب األربعة، ومالك كما هو  وكذلك يف الفقه على ،على العوامل مذهب مالك، كما صرح به يف املعترب

ما  إىل ربعة الذين ذهبوا، خالفاً لباقي املذاهب األ)عليه الصالة والسالم( الصادق ماممعلوم كان معاصراً لإل

  . ليه الشيعة من عدم الوجوب على العواملإذهب 

 اإلبل للجمال واإلبل بقرينة املقابلة وبنييضاً أوىل معارضتها ألدلة اشتراط السوم ظاهر املوثقة األن إ مث

 ،بينهما وبني السائمة يف الربية، والقواعد املقررة يف األصول من تقدم اجلمعيف بعض األمصار، واملقابلة أيضاً 

اجلمع  أن ن كان ال يبعد احلمل على التقية ملا مر غري مرة منإو.  انتهى،)١(شبهأولكن محلها على االستحباب 

حدمها أذا مل حيتمل إذلك من دون ترديد وتوقف، وذلك يتحقق فيما الداليل يتوقف على رؤية العرف 

عليه  ( الصادقمام عن اإلهذا حيتمل التقية لكونه صادراًن إ ما لو عرضا على العرف وقيلأالصدور تقية، و

  . فال شك يف توقف العرف عن احلكم باالستحباب)عليه السالم ( موسىمام وعن اإل، املعاصر ملالك)السالم

ا ساكنة فارغة عن أولو يف بعض احلول حبيث ال يصدق عليها {العمل موجب لعدم الزكاة ن إ مث

   أوعماهلا يوماًإ وال يضر ،العمل طول احلول

                                                

.٣ سطر ٣٤ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٣٦

  ،يومني يف السنة كما مر يف السوم

  

  .}يومني يف السنة كما مر يف السوم

طلة، فال تصدق على ما عملت رادة ما جرت العادة بكوا عاملة يف مقابل املعإالظاهر  أن وقد تقدم

الغابة لترعى وتسمن وتلد وتزداد  إىل بل يف املناطق اليت تبعث اإلمثالً، سبوعاً كذلكأ أو ،شهراً متفرقاً اتفاقاً

سبوعا أليه إالبلد فاستغرقت مدة الرجوع  إىل ليها ومحل عليها قدراً من احلطب وجاءإاملالك ذهب  أن ذا اتفقإ

ا تسمى عاملة لبداهة عدم كون استعماهلا ذه املقادير ما مل إات يف خالل السنة، فاتفق ذلك مر وأوحنوه 

  .طالقتكن معدة لذلك مصححاً التصافها بكوا عاملة على اإل

والظاهر جريان ما تقدم من . نعم لو بىن على ذلك وعمل هلا مدة معتداً ا انقطع احلول لصدق االسم

  .يضاً كما صرح بذلك مجاعةأرط األقوال واالختالف يف هذا الش

عداد الشاة لنضح أو محل إبل والبقر لبعض العمومات املتقدمة، فلو فرض حكم الغنم حكم اإلن إ مث

. احلطب أو جر عربية مل جتب الزكاة فيها

عدت أ وهل تصدق العاملة على ما ،احلرث والنضح ومحل احلطب وغريه قسام العمل منأوال فرق بني 

ن كانت إفال زكاة يف العوامل و:  قال، على الصدق)رمحه اهللا(نص كاشف الغطاء : احتماالنللركوب؟ فيه 

  . انتهى،)١(دارة املدارإجيار والدياسة وسائمة كاملتخذة للحرث والسقي والركوب واإل

كون املركوبية نوعاً من العمل كما يسمى احلمال الذي حيمل األشخاص  ىلإورمبا يشهد له ـ مضافاً 

 )عليه السالم ( حيث قال له،ف والسعي وغريمها بالعامل ـ صحيحة زرارة املتقدمة الواردة يف اخليلللطوا

  هل على : الراوي

                                                

.٣٥٢ ص:كشف الغطاء )١(



٣٣٧

منا الصدقة على إ ، ليس على ما يعلف شيء،ال: الفرس أو على البعري يكون للرجل يركبها شيء؟ قال

 بل هذا القول هو ظاهر من جعل املعارضة بني .)١( يقتنيها فيه الرجليالسائمة املرسلة يف مرجها عامها الذ

  .ال كون الركوب عمالإذ ال وجه للتعارض إسحاق املتقدمتني وبني روايات املشهور، إ رواييت

  

ذا سألت فقيهاً خايل الذهن إنك إ منصرفاً عن الركوب، ف)العوامل(يكون لفظ  أن لكن حيتملو: قولأ

والقياس . ذا راجعنا وجدانناإحلرث وحنومها، وكذلك جند جاب مبا عمله السقي واأ ،عن معىن العوامل

  ال نقول ذا التبادر فيه، كما)العامل(لفظ  أن ذ الكالم هو يف املتبادر من اللفظة حىتإنسان مع الفارق، باإل

 ا، مع ال مثل كونه يأكل أو يبصر أو حنومه،و حنوهأ يدوياً  كونه يعمل عمالًنسان عامالًكون اإلاملتبادر من أن 

كل واحد من هذين عمل فال تنايف بني صدق املبدأ يف مقام وعدم صدق املشتق ملناسبة بني احلكم أن 

واملوضوع مغروسة يف الذهن أو غري ذلك، كما صرح بالتفكيك بني املصدر ومشتقاته الفقهاء يف موارد 

  .عديدة

  .ومثله يف املنجد.  والدياسةوالعوامل األرجل وبقر احلرث: ويؤيد ذلك ما صرح به يف القاموس قال

عليه  (ماماإل أن ذإ ال تكون مؤيدة للطرف اآلخر، ،مل تكن شاهدة هلذا الطرفن إ والصحيحة املزبورة

ليس على ما يعلف : )عليه السالم ( ال لكوا معدة للركوب، فقال، نفى عنها الزكاة لكوا معلوفة)السالم

ن إ  بل املالك السوم والعلف، وحيث، ليس املالك الركوب وعدمه ألنه،منا عدل عن اجلواب الصريحإ وشيء

  ما يعده الرجل للركوب دائماً أو غالباً مما 

                                                

.٣ حنعام يف زكاة األ٧ باب ٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٣٨

جل عدم ال ألإن عدم الوجوب يف املقام ليس إ الضابط يف الوجوب والعدم، و)عليه السالم (يعلف بين

 وال كوا ،ا مرسلة يف مرجهاذ ال خصوصية لكوإوال ميكن االستشهاد بذيل الصحيحة، . كوا سائمة

ذا مل يعلف ومل إ البلد أو كان معداً للبيع هذا اليوم وغداً مل يضر قطعاً إىل ذا رجع احليوان كل ليلةإفإنه ناء تلالق

  .يعمل السقي واحلرث وحنومها

 بعد  ال تعارض الروايات املتقدمة)عليه السالم (الصادق إىل  ومثلها املسندة،سحاق املضمرةإوموثقة 

 )عليه السالم (ماممصار، واإل، ألن السؤال عن خصوصية كوا للجمال أو يف األعدم كون الركوب عمالً

على املعارضة، وحيث ال نرى يبتين عراض املشهور عنهما إو. ين يف احلكم وجوداً وعدماًذجاب بعدم دخل هلأ

لو نه أ على. م عندنا، لعدم الدليل عليهكون اإلعراض موهناً غري معلوأن  إىل مضافاً. معارضة فال يضر ذلك

  .خص كما ال خيفىأر لكوما وسلم التعارض لزم تقدمي هذين على روايات املشه

ال تكاد تنفك اخليل عن الركوب نه أ يضا، معأويؤيد ما ذكرنا استحباب الزكاة يف اخليل ذا الشرط 

 وكون اعول عليهم األعراب )ليه السالمع (مري املؤمننيأعليها، خصوصاً مبالحظة كون الواضع عليها 

  .بقاؤهم اخليل معطلةإوحنوهم الذين يندر 

والعوامل مجع عاملة، وهي اليت يستقى عليها وحيرث وتستعمل : نعم ذكر يف جممع البحرين تبعاً للنهاية

تفسري مبناسبة املعىن يكون هذا ال أن ىل املقام يشكل التمسك به، لقربإ إىل مجاله بالنسبةإوهو مع . شغاليف األ

جد أنظر فيما ذكروا، كما مل أوال حيضرين اآلن سائر كتب اللغويني حىت . املغروس فقهاً ال كونه معىن لغوباً

  يف كلمات الفقهاء الذين حيضرين كتبهم 



٣٣٩

  ،مضي احلول عليها :الشرط الرابع

  

  .هللا العامل وا،التتبع والتأمل إىل شرحاً هلذه اخلصوصية، واملسألة مشكلة حتتاج

 : له بقوله عن سالر اعتبار األنوثة يف وجوب الزكاة، ورمبا استشهدياحملك أن  يف املقام شيء، وهويبق

يف كل مخس شاة)بل مؤنث اإلمجاع أن كونه خالف النص واإل إىل  مضافاً:وفيه.  باعتبار تذكري العدد،)١

البقر تستعمل  أن ، كما)٢(﴾كَيف خِلقَت ﴿: نص بذلك يف خامتة جامع الشواهد، وقد قال تعاىل،لفظي

شكال ال يستحق تطويل الكالم وكيف كان فهذا اإل. )٣(﴾تشابهخرى كقوله تعاىل ﴿أمؤنثة تارة ومذكر 

  .)رمحه اهللا ( كما صنعه الفقيه اهلمداين،حول اجلواب عنه

 على مجاعاية اإلوحك}  احلول عليهايمض {:من شروط وجوب الزكاة يف األنعام} الشرط الرابع{

 عبد اهللايب أيب جعفر وأ ففي صحيح الفضالء عن ،ذلك كدعواه يف كلمات الفقهاء مستفيضة كالنصوص

وكل ما ال حيول عليه احلول عند ربه فال شيء عليه حىت  :ما قاال يف زكاة الغنم والبقرأ )عليهما السالم(

  .)٤(ذا حال عليه احلول وجب فيهإحيول عليه احلول، ف

منا الصدقات على إبل والبقر شيء، وليس على العوامل من اإل: )عليهما السالم( الا ق:يضاًأفيه و

  . )٥(ذا حال عليه احلول وجب عليهإالسائمة الراعية، وكلما مل حيل عليه احلول عند ربه فال شيء عليه، ف

                                                

.٦ حنعام يف زكاة األ٢ باب ٧٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٧ آية: سورة الغاشية )٢(

.٧٠ آية: بقرةال سورة )٣(

.١ حنعام يف زكاة األ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١ ح باب صدقة البقر٥٣٤ ص٣ ج:الكايف )٥(



٣٤٠

مث مل يتعرض بشيء : )معليه السال (قال. وعفى هلم عما سوى ذلك: ويف صحيحة ابن سنان املتقدمة

يها املسلمون أ:  يف املسلمنيدىافطروا، فأمر مناديه فنأمواهلم حىت حال عليهم احلول من قابل فصاموا وأمن 

  .)١(مث وجه عمال الصدقة: )عليه السالم ( قال،زكوا أموالكم يقبل صالتكم

الغنم فليس فيها شيء حىت حيول بل والبقر وصناف الثالثة اإلوما كان من هذه األ: ويف رواية زرارة

  .)٢(عليها احلول من يوم ينتج

 ما حال عليه احلول عند الرجل، وليس الّإبل والبقر والغنم شيء ليس يف صغار اإل: خرىويف روايته األ

  . )٣(والدها شيء حىت حيول عليها احلولأيف 

 وما مل حيل عليه احلول فكأنه مل ،ول ما حال عليه احلالّإبل والبقر والغنم ال يزكى من اإل: خرىأويف 

  .)٤(يكن

 ةليس يف مال زكا: قالنه أ )صلى اهللا عليه وآله ( عن النيب)عليه السالم ( يف اخلالف عن علييورو

  .)٥(حىت حيول عليه احلول

ال جتب الزكاة فيما مسيت فيه حىت حيول عليه :  قال)عليهما السالم ( عن جعفر بن حممد،وعن الدعائم

  .)٦(يكمل القدر الذي جيب فيه أن حلول بعدا

  .غري ذلك من الروايات الكثريةإىل 

                                                

.١ ح يف ما جتب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حنعام يف زكاة األ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٦ مسألة ١٧٣ ص:اخلالف )٥(

. يف زكاة الذهب والفضة٢٥٠ ص١ ج:الدعائم )٦(



٣٤١

  ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، فال يعترب متامه،و يكفي الدخول يف الشهر الثاين عشر .جامعة للشرائط

  

 النصاب ما اعتبارأ ،يف متام احلول، فال يكفي مجعها هلا يف بعض احلول ولو يف آخره} جامعة للشرائط{

ما اعتبار السوم فيه فيدل عليه صحيح أيف متام احلول فيدل عليه مجيع الروايات املذكورة يف هذا الشرط، و

ذ الظاهر إيضاً، أال تكون عوامل فيه فيدل عليه صحيح زرارة  أن ما اعتبارأزرارة املتقدم يف الشرط الثاين، و

  .  مل يكن وجه هلذا القيد كما ال خيفىالّإ و)العاملة( مقابل املرسلة :)عليه السالم (من قوله

 أن  على،دلة السوم والنصاب وعدم العمل بضميمة روايات احلول يف تقييد الشرائط بهأظهور  إىل مضافاً

  . على ذلك مستفيضةمجاع ودعاوي اإل،قامة الدليلإ إىل املسألة من البداهة والوضوح حبد ال حيتاج

 فبالدخول فيه يتحقق ، فال يعترب متامه،ل يف الشهر الثاين عشرالدخو{يف حتقق احلول } و يكفي{

  . املستفيض نقله يف كالمهممجاعباإل} الوجوب

 عن ،حممد بن يعقوب: قال يف الوسائل.  يف حديث نذكره بطوله)رمحه اهللا(ويدل عليه ما رواه الكليين 

عليه (عبد اهللا بو أقال : سلم قاال عن زرارة وحممد بن م، عن حريز، عن محاد،بيهأ عن ،براهيمإعلي بن 

ن وهب قبل حله بشهر أو بيوم؟ إف: قلت له. يزكيهفإنه ميا رجل كان له مال فحال عليه احلول أ: )السالم

  .بداًأليس عليه شيء : قال

قامته مث خرج يف آخر إفطر يف شهر رمضان يوماً يف أمنا هذا مبرتلة رجل إ: قال إنه وقال زرارة عنه: قال

  حني رأى هالل الثاين إنه  :وقال. بطال الكفارة اليت وجبت عليهإلنهار يف سفر فأراد بسفره ذلك ا



٣٤٢

 مبرتلة من خرج مث ،عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك جلاز ومل يكن عليه شيء

  .نع مال غريه فيما قد حل عليه فأما ما مل حيل عليه فله منعه، وال حيل له م،منا ال مينع ما حال عليهإفطر، أ

هله فراراً ا من الزكاة، أو ولده وأخوانه إرجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض : قلت له: قال زرارة

ذا دخل الشهر الثاين عشر فقد حال عليها احلول ووجبت عليه فيها إ :فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال

ما  :ا من الزكاة؟ قال فر إنه :قلت. جائز ذلك له: ول؟ قالحدث فيها قبل احلأن إف: قلت له. الزكاة

يقدر نه أ وما علمه :فقال: يقدر عليها؟ قال إنه :فقلت له. عظم مما منع من زكااأدخل ا على نفسه أ

ذا مساها هبة جازت اهلبة وسقط إإنه  :ليه على شرط؟ فقالإدفعها فإنه : قلت. عليها وقد خرجت من ملكه

هذا شرط فاسد، :  اهلبة ويضمن الزكاة؟ فقاليوكيف يسقط الشرط ومتض:  قلت له،لشرط وضمن الزكاةا

  .و متاعاًأرضا أذا اشترى ا داراً وإمنا ذلك له إ: مث قال. واهلبة املضمونة ماضية، والزكاة له الزم عقوبة له

  عليه،يبأصدق : فقال. يؤديها أن اة فعليها من الزك من فر: باك قال يلأن إ :قلت له: مث قال زرارة

 عليه يوماً يغمأ الًرج أن رأيت لوأ: مث قال.  وما مل جيب عليه فال شيء عليه فيه،يؤدي ما وجب عليهأن 

 لو: مث قال. فاق من يومهأيكون  أن الّإ ،ال: ؟ قلتيؤديها أن كان عليه وقد ماتأمث مات فذهبت صالته 

  وكذلك الرجل ال يؤدي :  قال،ال: ؟ قلتكان يصام عنهأ هر رمضان مث مات في مرض يف شهرجالًأن 



٣٤٣

  .)١( ما حال عليه احلولالّإعن ماله 

 منه مشكل جداً، وترك العمل نقل طرفاًنالعمل ذه الرواية مع هذا الضعف واالضطراب الذي س: قولأ

  .شكلأفتوى مبضموا يف املقام و اجلميع كما يف كالم غري واحد على الأا مع ذهاب املشهور 

  :ما ضعفها واضطراا فألمورأ

 أن الّإ، )عليه السالم(عبد اهللا با أن كان من القريب كون املراد بالضمري إا مضمرة، وإ: األول

قل من أ ذه الكيفية، ال )عليه السالم (مامشكاالت الواردة عليها يبعد كوا صادرة عن اإلاضطراا واإل

  .  يوجب عدم الوثوق ا مضطرباًقالًكوا ن

خرى، ويؤيد ذلك كون الراوي يف الصدر زرارة أ وذيلها رواية ،يكون صدرها رواية أن ومن القريب

زرارة غري معلومة، إىل  )رمحه اهللا(وعليه فيكون طريق الكليين .  ويف الذيل زرارة فقط،وحممد بن مسلم معاً

 وحنوه، ين حاهلا حال ما يذكره الكليين يف غري موضع بلفظ روفتسقط عن كوا صحيحة أو حسنة، فيكو

  .عمل املشهور ا إىل ضافةيقال بكفاية رواية الكليين هلا باإل أن الّإ اللهم ،فتكون حينئذ خمدوشة سنداً وداللةً

ة  وجوب الزكاالّإذ ليس يف الكالم إ ،ليه معلومإمشار  إىل شارةعدم معلومية رجوع لفظة اإل: الثاين

ما يفهم من  إىل رجاعهاإعلى من حال عليه احلول وعدم وجوا عى من وهب املال قبل حلول احلول، و

  . ف ليس خيفىتشبيه ملن وهب املال بعد حول احلول فراراً تكلّنه أ الكالم بقرينة اجلواب من

                                                

.٥ ح يف زكاة الذهب والفضة١١ باب ١١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٤٤

كونه قياساً ليس من   إىلذ مضافاًإعلى تقدير متامية فهم ذلك من الكالم ال وجه هلذا التنظري، : الثالث

  .  وجود الفارق كما ال خيفى،شأن مذهبنا

هها بعضهم مبا ن كان وجإا عبارة متشاة ال يكاد يفهم املراد منها، وإخل، فإ منا ال مينعإقوله : الرابع

  .ال يرفع غموضها

  .ن الشرط يف ضمن اهلبة ليس فاسداًإ فسقط الشرطقوله : اخلامس

نه لو كانت اهلبة بعد احلول ال معىن لكون الزكاة عقوبة بل  ألكاة الزم له عقوبةوالزقوله : السادس

  .صالأن كانت قبل احلول فال زكاة إهي واجبة بذاا، و

  .مل يظهر فرق بني اهلبة واالشتراءفإنه خل، إ ذا اشترىإمنا ذلك له إقوله : السابع

  . ما حالهالقياس الواقع يف ذيل الرواية مع ما عرفت : الثامن

اضطراب الرواية بالزيادة والنقيصة، فنقلها البحار عن العلل مبا خيالف يف بعض اخلصوصيات : التاسع

  .زيادة ونقيصة ملا ذكرناها عن الوسائل

  .ما سيأيت من كوا خالف ظواهر احلول: العاشر

مة، وضعف الداللة  االحتجاج مع العاةشكاالت بأن القياسات لتعليم زرارة كيفيواجلواب عن هذه اإل

أو عدم معلومية السند لو كان فيجرب بفتوى املشهور، وعدم العمل أو عدم صحة بعض فقراا ال يضر مبحل 

ذ مع كون العامة خمتلفني يف مسألة الفرار من إفيه ما ال خيفى، .  لوقوع مثل ذلك يف كثري من الروايات،الكالم

  محد أالزكاة حيث ذهب مالك و



٣٤٥

سة املعلومة حاهلا لدى يهذه األق إىل عدم الوجوب ال حاجة إىل بو حنيفةألشافعي وىل الوجوب واإ

رواية ذه االضطرابات أن  إىل ما كون فتوى املشهور جابراً فلم يعلم له وجه صحيح فتأمل، مضافاًأالكل، و

مل على بعض ال يبقى أي وثوق بصدورها كذلك عن معادن العلم واحلكمة، ولذا قال يف احلدائق بأنه مشت

 بتكلفات بعيدة، بل جعل الكاشاين حكم هذا مما الّإاألحكام العويصة غري الظاهرة، بل الظاهرة املخالفة 

ثبات هذا احلكم املخالف لنصوص اعتبار احلول الكثرية إ يف  فالعمل ا مشكل جداً،خيالف الضروري فتأمل

 بن عبد اهللاال خبروج الثاين عشر، كصحيحة إال جتب  ف،ال بتمامهإ وال يتم ، عشر شهراًر يف كونه اثينهالظا

  .  الزكاة)صلى اهللا عليه وآله (خذ النيبأسنان الواردة يف كيفية 

مر بدفعها  وكون تأخري األ،واجلواب عنها بأن من اجلائز حتقق الوجوب من ابتداء الشهر الثاين عشر

 ممنوع ألنا )صلى اهللا عليه وآله (رآها النيبليهم عن ذلك كتأخريها عن شهر رمضان حلكمة إوتوجيه العمال 

 مع الفارق، إذ ، بل ندعي الظهور العريف، والقياس بالتأخري عن شهر رمضانيال ندعي عدم االحتمال العقل

يف أن  إىل مضافاً. يوم الفطر تأخرياً إىل ، فال يكون بالنسبةلعل الوجوب كان يف آخر يوم من شهر رمضان

  .خت القافأ بالفاء مواهلم حىت حال عليهم احلولأفرض لشيء من مث مل ينسخة الكايف 

عليه (عبد اهللا با أسألت : ومثل الصحيحة ما رواه الكليين بسنده عن خالد بن احلجاج الكرخي قال

ذا دخل ذلك الشهر فانظر ما إن تؤدي زكاتك فيه، ف أانظر شهراً من السنة فانو:  عن الزكاة؟ فقال)السالم

  نص 



٣٤٦

صريح يف كون وجوب الزكاة يف الشهر فإنه .  احلديث)١( ما حصل ـ يف يدك من مالك فزكهـ يعين

  .يضا ال يف ذي احلجةأول السنة احملرم كان وجوب الزكاة يف احملرم أاملبدو به، فلو كان 

ات وكيف كان فاالعتماد على هذه الرواية غري املعلومة سنداً املضطربة متناً، مقابل ظواهر تلك الرواي

هذا األمر الذي هو خالف اللغة  إىل شارةإو جلها يف مقام البيان واحلاجة بغري أي أالكثرية الصادرة كلها 

بعد كون الوجوب يف وقت والسنة اليت تتكرر  إىل والعرف والشرع يف سائر املوارد مشكل جداً، مضافاً

  .الزكاة بتكررها يف وقت آخر

ول السنة  احملرم كان هالل أ مثال لو كان ،ثاين عشر هو رأس احلوليكون املراد الل ال أن ميكن إنه مث

رم الذي احملول أ احلول وبني ئ احملرم الذي يتبدلوأاحملرم القابل فهو اهلالل الثاين عشر، ألنه ال نرى فيما بني 

  .خلإ ذا دخل الشهر الثاين عشرإ، وحيمل على هذا املعىن قوله  عشر هالالًال اثينإينتهي احلول 

 كما محلت روايات كثرية يف ،اجلمع بينها وبني روايات احلول ممكن باحلمل على االستحباب أن على

كان كال وبد من العمل ا، ن إنه أ شهر وغريمها على ذلك، معأباب زكاة السخال وزكاة ما مضى عليه ستة 

يظهر  امل األصحاب عليه حبيث ملاملانع عن ذلك كله تس أن الإ ،فالالزم ختصيص روايات احلول ذا املورد

 املنقول والشهرة مجاعي منكر لذلك، ولو وجدنا فيهم خمالفاًً يعتد بقوله ملا توقفنا يف املسألة من جهة اإلأمنهم 

  .  التوقف واالحتياط، واهللا تعاىل العاملالّإ وعليه فال جند ملجأ ،وحنومها

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١٣ باب ١١٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٤٧

 يب جعفرأالرواية عن   تبعاً للجواهر روى هذه)ه اهللارمح(الفقيه اهلمداين  أن  يف املقام شيء، وهويبق

 يف ما حيضرين من كتب األخبار واالستدالل، بل )عليه السالم (جدها مروية عنهأ، ولكن مل )عليه السالم(

:  يف حاشية احلدائق عن املسالك ما لفظهي نعم حك،)عليه السالم(عبد اهللا يب أاملذكور يف الكتب روايتها عن 

طلق أ وقد ،صحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاين عشرأمجع أحلول لغة اثىن عشر شهراً، ولكن ا أن اعلم

ذا دخل إ ):عليهما السالم (نص عن الباقر والصادقليضاً بناًء على ذلك، وورد اأحد عشر اسم احلول أعلى 

  . انتهى، فصار األحد عشر حوال شرعياًثاين عشر فقد حال احلول ووجبت الزكاةلا

  .و احلسان غري تامأها يف الصحاح الرواية كما عرفت جمهولة السند، فعدن إ مث

لو خرج املال عن نه أ هل يستقر الوجوب بدخول الثاين عشر حىتنه أ  فقد اختلفوا يف،وكيف كان

ن  املال على الشرائط كشف عين بقإ ف،يكمل الثاين عشرأن  إىل و يبقى متزلزالًأالشرائط مل يضر بالزكاة، 

  . كشف عن عدم كوا واجبةو بعضاًأ ن فقدت كالًإاستقرار الوجوب باألول، و

يضاح واملوجز وكشفه واملدارك وغريهم على صحاب اإلأ التذكرة وياألول الفاضل يف حمك إىل ذهب

  .ظاهر األصحاب إىل يضاح نسبته عنهم، بل عن النهاية والذخرية واإلياحملك

  . عنهميوامليسي وغريهم على احملكىل الثاين الشهيدان والكركي إو

 عشر فقد حال عليه احلول ذا دخل الشهر الثاينإ :ن قولهإاحتج األولون بظاهر الرواية املتقدمة، ف

  نه إ : وقولهووجبت عليه فيه الزكاة



٣٤٨

ال  وهي حاكمة على مثل ، ظاهرمها الوجوب املستقر عشر وجبت عليه الزكاةحني رأى هالل الثاين

 وكون الوجوب بعد ذلك ،ذ هي معينة لوقت حوالن احلولإ وحنوه،  مال حىت حيول عليه احلولزكاة يف

  .قرينة مفقودة يف املقام إىل  حيتاجمتزلزالً

ول الشهر أدلة الشرائط هو كون الوجوب يف أواحتج اآلخرون بأن مقتضى اجلمع بني هذه الرواية و

يستفاد منه اشتراط كوا سائمة وعدم العوامل وحنومها يف مجيع ذ اجلمع العريف بني ما إواالستقرار يف آخره، 

الوجوب يتعلق يف هذا الوقت لكن باملال  أن ،العام، وبني ما يستفاد منه الوجوب برؤية الشهر الثاين عشر

  .الذي جيتمع فيه الشرائط يف متام السنة

كنه ل الصالة بدلوك الشمس، وورد وجوبنه أ مقتضى العمل ما كما: قال يف املستند يف تقريب ذلك

ذات العادة جيب عليها العبادة مبجرد انقطاع  أن خرى، وكماأال تنفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلة 

  . انتهى،)١(العاشر إىل  ولكنه ال ينايف اشتراط عدم رؤية الدم،الدم على العادة

ذ هي حاكمة على مجيع إعن القول املشهور، ال حميص  بناًء على االلتزام مبفاد الروايةنه أ لكن ال خيفى

نت مالك ملائة درهم املسكوكات بسكة كذا، عاقل يف أذا حال عليك احلول وإ: دلة الشرائط، فلو قال املوىلأ

منا هو إحلول احللول : مث قال. غري ذلك من الشرائط، وجب عليك كذا إىل متام احلول، صحيح البدن،

 العرف يف كون املالكية والعقل والصحة  يشكث عشر، مللامه ودخول الثابدخول الشهر الثاين عشر ال بتم

  .وغريها كلها شرائط ألحد عشر شهراً

                                                

.  يف كتاب الزكاة١٤ ص٢ ج:املستند )١(



٣٤٩

 حكمه بعدم فائدة للفرار بعد هالل الثاين ،ذكرنا من ظهور الرواية يف الوجوب املستقرما ويدل على 

عدم وجوب الزكاة خبروج املال عن ظهر خواصه أ كان من لو كان الوجوب متزلزالًفإنه عشر وفائدته قبله، 

  .و غري عاملةأملكيته كعدم وجوا خبروج األنعام عن كوا سائمة 

 وبني فقد سائر الشرائط فيفيد عدم ،والقول بالتفكيك بني فقد شرط امللكية فال يفيد يف عدم الوجوب

 ذكرنا من ظهور الرواية يف دلة الشرائط كافة، وملاأالوجوب، ممنوع ملا تقدم من حكومة هذه الرواية على 

 بل مل يلتزم بالوجوب املستقر مع قوله بأصل ، املسالك يف الداللةيالوجوب املستقري مل يناقش الشهيد يف حمك

 وعدم صحة سند الرواية حىت تكون دليال على ، الدال على الوجوب بالثاين عشرمجاعالوجوب مجعاً بني اإل

  .االستقرار

الل الثاين  من تعلق الوجوب مجاعدلة احلول مبا يتيقن خروجه باإلأاهر  رفع اليد عن ظو:واحلاصل

لو فقد نه أ عشر، وحيث ال دليل على االستقرار باهلالل التزم بالوجوب املتزلزل ألدلة الشرائط الدالة على

  .الشرط مل جتب الزكاة

 ورد عليهم بأنه يلزمأالثاين عشر املشهور الذين متسكوا بالرواية املتقدمة للوجوب املستقر باهلالل ن إ مث

حد عشر أ السنة التالية من ابتداء الثاين عشر، فيجب الزكاة يف كل ئتتم السنة بتمام احلادي عشر وتبتدأن 

  . مرةاًشهر

التجوز يف النسبة ن إ يأحد عشر شهراً جماز، أاحلول بانقضاء  إىل جيب عن ذلك بأن نسبة االنقضاءأو

   ين عشر الذيرتيل دخول الشهر الثابت



٣٥٠

ذا زالت الشمس إ :به يتم احلول مرتلة انقضاء احلول حكماً، ويشهد لذلك االستعماالت العرفية كقوهلم

ذا مات شخص يف صبح يوم اخلامس إ و،ذا دخل العشر األواخر من الشهر فقد مت الشهرإ و،فقد انقضى النهار

  . وهكذا،من الشهر يقال مات خلمس مضني

 الذي هو احلول لغةً ما حولإ الشهر الثاين عشر فقد حال احلولدخل  اذإد بقوله املران إ :ولكن فيه

األحكام املترتبة على احلول يف الشريعة املقدسة تكون فعلية ن إ يأماً، كمعناه احلقيقي، وإما حول احلول ح

يترتب على  أن يقتضيرادة املعىن الثاين، وذلك إاألول معلوم العدم فال بد من ن إ  وحيث،بدخول الثاين عشر

 وابتداء ، وعدم وجوب مرتني فيه،اهلالل الثاين عشر مجيع األحكام املترتبة على حوالن احلول من الوجوب

احلول الثاين من حني انقضاء احلول األول وغري ذلك، وال وجه للتفكيك بأن يقال بعض األحكام يترتب على 

  .اهلالل وبعضها ال يترتب

، فيكون يف كل سنة شهر غري حمسوب ال مجاعاإلوترتب هذا احلكم بالضرورة بأن عدم : يقال أن الإ

  .شكال آخر على الرواية وعلى املشهور امللتزمني اإوهذا . من هذه السنة وال من السنة املقبلة

احتساب  إىل نعم ذهب يف املستند تبعاً ملا حكاه عن القطب الراوندي وفخر احملققني والفاضل اهلندي

 خالفاً ملا حكاه عن العالمة ،حد عشر شهراًألثاين عشر من احلول الثاين، فيكون حول الزكاة الشهر ا

كثر من أوالشهيدين واحملقق األردبيلي من كون الثاين عشر من احلول األول، وقد عنون املسألة مستقلة و

  كرب يف ستاذ األبل عن األ.  فراجع،برام حوهلاالنقض واإل



٣٥١

 ، لكن الشهر الثاين عشر حمسوب من احلول األول، فال يقدح فقد بعض الشروط قبل متامه،يضاًبل األقوى استقراره أ

  . منا هو بعد متامهإل الثاين وفابتداء احل

  

  .األصحاب إىل حد عشر وجزءاً من الثاين عشرأشرحه على املفاتيح نسبة القول بأن احلول 

األخبار معهودية كون الشهر الثاين عشر لديهم قد يستشعر من بعض نه أ وما ذكره الفقيه اهلمداين مع

 . انتهى،)١(ليها مرتلة على املعهودإهو الشهر الذي كان يؤدى فيه الزكاة، فعلى هذا يكون األخبار املشار 

 الزكاة، وكذلك بعض اإلشعارات األخر يف )صلى اهللا عليه وآله (خذ النيبأخبار كيفية أخالف نصوص 

  .تقدم وغريه امليالروايات كخرب الكرخ

ن السنة أاملشهور من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاين عشر و إىل ما نسب أن فتحصل مما ذكرنا

ال بتمامها مل يقم عليه دليل معتد به، فالالزم القول إما باالستقرار والتمام إاليت تتكرر الزكاة بتكررها ال تتم 

ذ إول بتعلق الوجوب باهلالل الثاين عشر ليس مقطوعاً به، الق أن ا، كما ظهر يف املسألة السابعةموإما بعدمه

عليه  (ماماإل إىل سناد خمتلفة األ، مضطربة متناً، والرواية ضعيفة سنداً، مناقش فيه صغرى وكربىمجاعاإل

  .صال وفرعاً واهللا العاملأ، فالالزم التوقف يف املسألة صال خاصة مورداًأ عنه مضمرة ي املرو)السالم

 لكن ، فال يقدح فقد بعض الشروط قبل متامه،بل األقوى استقراره أيضاً{:  الكالم يف قولهومنه يعرف

  . } منا هو بعد متامهإل الثاين و فابتداء احل،الشهر الثاين عشر حمسوب من احلول األول

                                                

.٦ سطر ٣١ ص٣ ج:قيهمصباح الف )١(



٣٥٢

جتب ه نأ فق، فكمالحد عشر شهراً يف الوجوب مل يفرق بني التام واملأمن قال بكفاية مرور  أن مث الظاهر

حد عشر من أ كذلك جتب مبرور ،ول احملرمألشرائط من لالزكاة الل ذي احلجة ملن ملك النصاب واجداً 

ن إنصف احملرم فيما لو ملك النصاب منه، فتجب الزكاة يف نصف ذي احلجة وهكذا، وذلك ألن الرواية و

ول الشهر، لكن أ الظاهر يف  عشراينثذا دخل الشهر الإ : وقولهحني رأى هالل الثاين عشر :تضمنت قوله

وسط الشهر وحنوه،  إىل املستفاد منها عدم اخلصوصية ألول الشهر كان الالزم تعميم احلكم بالنسبةن إ حيث

اهلالل  إىل وسطة من اهلاللتخذ الشهور املأ أو كل شهر ناقصاًأو خذ كل شهر تاماً أفق لوهل املعترب يف امل

، أو يكون االعتبار بالشهر  بالشهر الناقص اآلخر حىت يكمل ثالثني مطلقاً من الشهر األولوتكميل الناقص

و أ كمل من الناقص األخري ناقصا، ن كان ناقصاًإ و،ن كان تاماً كمل من الناقص األخري تاماًإول فالناقص األ

لناقص ن كان ال يبعد تكميل اإ و،و غري ذلك؟ احتماالتأخري كذلك، يكون االعتبار بالشهر الناقص األ

  .  واهللا العامل،خري حىت يكمل ثالثنياألول بالناقص األ

  



٣٥٣

كما لو نقصت عن ،  لو اختل بعض الشروط يف أثناء احلول قبل الدخول يف الثاين عشر بطل احلول: }٩مسألة ـ {

  ، من جنسهان كان زكوياًإو عاوضها بغريها وأو مل يتمكن من التصرف فيها أالنصاب 

  

بناًء على كون } عشر  بعض الشروط يف أثناء احلول قبل الدخول يف الثاينلو اختل: ٩مسألة ـ {

شكال كما يف اجلواهر، بل إبال خالف وال } بطل احلول{الثالث عشر على احملتمل  وأالوجوب بالدخول فيه 

ط،  وذلك لظواهر األدلة الدالة على االشتراط بتلك الشرائ،مجاعادعى يف املستند يف بعض صور املسألة اإل

خبار اآلتية يف باب زكاة النقدين الدالة على عدم وجوب  ويؤيده األ،ومقتضاها عدم املشروط بعدم شرطه

  .الزكاة باختالل بعض الشرائط فيها قبل احلول، وذلك الحتاد املناط يف البابني

 من ن كان زكوياًإو عاوضها بغريها وأو مل يتمكن من التصرف فيها أكما لو نقصت عن النصاب {

 عن الشيخ يمحكل على ذلك، خالفاً لمجاععلى املشهور شهرة عظيمة، بل عن السرائر دعوى اإل} جنسها

ربعني أذا عاوض النصاب اجلامع للشرائط مبثله كما لو عاوض إ يف املبسوط، فأوجب الزكاة فيما )رمحه اهللا(

آخر السنة، لكن لو بادل إىل  ول السنة بأربعني كذلك وبقيت عندهأشهر من أشاة جامعة للشرائط بعد ستة 

ذا إ: رشاد قال عن شرحه على اإلي ووافقة على ذلك فخر احملققني يف احملك،النصاب بغري جنسه استأنف احلول

ربعني أيضاً، كما عاوض أعاوض النصاب بعد انعقاد احلول عليه مستجمعاً للشرائط بغري جنسه وهو زكوي 

ن عاوضه إثنني، انقطع احلول وابتدأ احلول الثاين من حني متلكه، وشاة بثالثني بقرة مع وجود الشرائط يف اال

  يضاً مستجمعاً أجبنسه وقد انعقد عليه احلول 



٣٥٤

قدس اهللا (جعفر الطوسي أيب على احلول األول، وهو قول الشيخ بىن  بل ،للشرائط مل ينقطع احلول

  . انتهى، للرواية)روحه

دلة أنعم احتمل كون املراد ا عمومات . مفادها ذلكاعترف غري واحد بعدم الظفر برواية : قولأ

جمرد التبديل مع بقاء الشرائط يف املال  أن  وحنوها، بدعوىربعني شاة شاةأيف  :)عليه السالم (الزكاة، كقوله

ذ بعد فرض وجود سائر إوفيه ما ال خيفى  . وبعداً واستجماع الشرائط يف البائع واملشتري غري مضرقبالً

 ويف ،كان سابقاً مالكاً للنصابفإنه ، لحد الشروط موجوداً وهو امللكية للنصاب متام احلوأليس الشرائط 

  . حال احلول عليه عند ربهنه أ احلال مالكاً لنصاب آخر، فال يصدق

عليه  (قلت أليب جعفر: يكون مراده من الرواية ما عن العلل باسناده عن زرارة قال أن نعم ميكن

: يزكيها؟ قالأ شهراً فحوهلا دنانري فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حوالًأ عنده دراهم رجل كانت: )السالم

ال،مث قال  :ولبثت عندك شهراًأ بقرة فلبثت عنده خذ منك مائيتأليك مائة بعري وإ دفع رجالً أن رأيت لوأ 

مث . كذلك الذهب والفضة : قال،ال: ؟ فقلتكنتما تزكيااأبله وموتت عنده بقرك إشهراً فموتت عندك أ

أو تلك يرجع ذلك الذهب  أن الإو فضة فليس عليك فيه شيء أو شعرياً مث قلبته ذهباً أن حولت براً إو: قال

  .  احلديث،)١(ن عليك الزكاة ألنك قد ملكتها حوالإن رجع ذلك فإبعينه، فالفضة بعينها و

  و رجع املال بعد خروجه عن يده ما ليذا كان الواجب البناء على احلول األول فإفإنه 

                                                

.١ ح١٠٣ باب ٣٧٤ ص٢ ج:علل الشرائع )١(



٣٥٥

خرى مل جتب عليه أشهر أمبثلها ومضى عليه ستة  فلو كان عنده نصاب من الغنم مثال ومضى ستة أشهر فعاوضها

  .ن كانت بقصد الفرار من الزكاةإ بل الظاهر بطالن احلول باملعاوضة و،الزكاة

  

وىل لعدم خلوه عن مالكية أل املتبدل بطريق خرى ـ كان يف املاأ مدة مدة ـ ألنه ملكه عيناً مدة وبدالً

  .صالأالنصاب 

ا خمالفة أاملالك وليس املقام منه،  ىلإال فيما رجع عني املال إعدم داللة الرواية  إىل ولكن فيه مضافاً

  . فتأمل،للظواهر الدالة على اشتراط املالكية للعني يف متام احلول

 ومضى ستة أشهر  كان عنده نصاب من الغنم مثالًلو{نه أ قد تبني مما تقدم} ـف{وكيف كان 

بل، ومثلها يف احلكم تبديل البقر واإل} خرى مل جتب عليه الزكاةأشهر أمبثلها ومضى عليه ستة  فعاوضها

  .للعمومات املتقدمة

بل الظاهر بطالن احلول {و الصلح أو الشرط يف ضمن العقد أوال فرق بني كون التبديل بعنوان البيع 

ذا فعل إفىت بأنه أ عن السيد يف االنتصار، حيث يخالفاً للمحك} ن كانت بقصد الفرار من الزكاةإضة وباملعاو

 تبعاً للمشهور، النقطاع )رمحه اهللا( ما اختاره املصنف ىواألقو. مجاعذلك فراراً وجبت الزكاة مدعياً عليه اإل

ول عند ربه من غري تفصيل، بل وخصوص ما امللك بذلك، فيشمله ما دل على نفي الزكاة فيما مل حيل عليه احل

 كحسنات رزراة وهارون وعمر وخرب ابن يقطني وغري ذلك مما ،ن قصد الفرارإدل على عدم الوجوب و

  . شاء اهللا يف الشرط الثالث من فصل زكاة النقدين نإسيأيت 

  



٣٥٦

 ال بتفريط من املالك مل ن كانإف ء ذا حال احلول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيإ: }١٠مسألة ـ {

  ،يضمن

  

ن إف{كله أو بعضه } ء ذا حال احلول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيإ: ١٠مسألة ـ {

  .}كان ال بتفريط من املالك مل يضمن

يكون  أن  وعلى كال التقديرين فإما، أو بعضه،يتلف املال كله أن ألنه إما: ربعةأصور املسألة : قولأ

  . أو مع التفريط ولو ذا املقدار،عطاء مع وجود املستحقاملنع عن اإل إىل يط حىت بالنسبةالتلف بغري تفر

 مرسلة ابن ، مكرراًي احملكمجاعاإل إىل  فيدل على عدم الضمان مضافاً،أما لوتلف املال كله بغري تفريط

و أبل أو بقر أو غنم إن له  يف الرجل يكو)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،يب عمري اليت هي يف حكم املسندةأ

  .)١(ليس عليه شيء: )عليه السالم (بل والبقر والغنم وحيترق املتاع؟ قالمتاع فيحول عليه احلول فتموت اإل

 فالظاهر الوجوب، ألنه تلف مال الغري ،خراج فلم خيرج ولو بأن متكن من اإل،ما لو تلف مع التفريطأو

 يف الرجل يكون له :)عليه السالم(عبد اهللا يب أ عن ،صل زيد النرسيأيف يده فهو ضامن له، ويدل عليه ما عن 

إن كان حال عليه : املتاع، فقالبل والبقر وحيترق بل والبقر والغنم أو املتاع فيحول عليه احلول فيموت اإلاإل

ول فال حيول عليه احل أن كان قبل نإضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، واحلول واون يف إخراج زكاته فهو 

  .)٢(شيء عليه

                                                

.٢ حنعام يف زكاة األ١٢ باب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٨ ح باب من جتب عليه الزكاة٣٧ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٣٥٧

ء مع  زيد من النصاب وتلف منه شيأ نعم لو كان .ن كان بتفريط منه ولو بالتأخري مع التمكن من األداء ضمن بالنسبةإو

  . شكالاإل على كان التلف عليه بتمامه مطلقاًو ،ء بقاء النصاب على حاله مل ينقص من الزكاة شي

  

 أو عدم اخللل مبال ، تقسيط التالف على املالك والفقري بالنسبة ففي،وأما لو تلف بعض املال بال تفريط

حد الشريكني، وهذا أحق مشترك فال وجه لتحميل التالف على نه أ من:  وجهان،رها مقديالفقري فيما لو بق

القول بالشركة ضعيف، بل تعلق الزكاة من قبيل تعلق الكلي  أن هو الذي اختاره مجاعة من املعاصرين، ومن

رش اجلناية أو تعلق حق الرهانة، وعدم الوجوب على هذا يف صورة تلف أعني أو الفرد املردد أو تعلق يف امل

  . الكل لدليل، فيبقى تلف البعض على مقتضى القاعدة األولية من الضمان

  .شاء اهللا يف مسألة تعلق الزكاة باملالإن  ملا سيأيت ،واألقوى األول

  .ما تقدم من رواية النرسي إىل  فمقتضى القاعدة الضمان، مضافاً،طما لو تلف بعض املال مع التفريأو

بتفريط منه ولو بالتأخري مع التمكن {التلف } ن كانإ{ما ذكره املصنف بأنه  أن مما ذكرنا ظهر} و{

  .شكال فيه وال وجه ملا يف املستمسك من اإل،يف حمله} من األداء ضمن بالنسبة

 مل ينقص ،ء مع بقاء النصاب على حاله  من النصاب وتلف منه شيزيدأ{املال الزكوي } نعم لو كان{

يف صورة }  شكالاإلعلى {م ال أسواء كان التلف بتفريط } كان التلف عليه بتمامه مطلقاوء  من الزكاة شي

ا مة املقتضية لكون الضرر عليهيدلة اشتراك الفقراء مع األغنياء الشركة احلقيقأظاهر  أن  من،عدم التفريط

  نسبة، وال وجه جلعل املقدار التالف من بال



٣٥٨

 بل لكل ما ،ما تقدم من احتمال كون الفريضة ليست للنصاب فقط إىل الزائد على النصاب، مضافاً

ومن تضعيف . خراج شاة من الستني ال من األربعنيإميلكه الرجل، فلو كان له ستون من الشياة كان الواجب 

 من فوائد النصابني ا لكن ذلك يف مقدار النصاب ال الزائد، ولذا جعلوالقول بالشركة، بل ولو قلنا بالشركة

  .األخريين يف الغنم عدم الضمان يف صورة تلف الزائد على النصاب

مر دلة الشركة كما سيأيت، اية األأ لتمامية ،يضاًأولكن ال يبعد القول األول بالنقص من النصاب حينئذ 

وما ( وقد عرفت عند قول املصنف ،ى الشركة نلتزم به ملكان دليلهكلما دل الدليل على حكم خيالف مقتض

منا العفو مبعىن عدم تعلق شيء زائد مبا إخل، كون مجيع ما عنده حمل الوجوب، وإ )بني النصابني يف اجلميع عفو

  .  واهللا العامل،كثر مما تعلق بالنصاب املتقدمأبينهما 

  



٣٥٩

ثناء أيكون يف  أن  وعلى التقديرين إما،يكون عن ملة أو عن فطرة أن مافإ  ذا ارتد الرجل املسلمإ: }١١مسألة ـ {

 أو )عليه السالم( مامخراجها اإل ولكن املتويل إل،و ملةأن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة إ ف،و بعدهأاحلول 

  ،نائبه

  

 أن ى التقديرين إما وعل،يكون عن ملة أو عن فطرة أن فإما  ذا ارتد الرجل املسلمإ: ١١مسألة ـ {

ألنه ال دليل على } و ملةأن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة إ ف،و بعدهأثناء احلول أيكون يف 

ال جيب ما قبله فإنه  ، وليس الكفر كذلك، ما قبله جيبسالمن اإلإله، فاط االرتداد للزكاة املتعلقة مباسقإ

  .وذلك ألا عبادة ال تصح من الكافر}  أو نائبه)معليه السال( مامخراجها اإلولكن املتويل إل{

 يتاء الزكاة من الكافر سابقا، وحينئذ نقول ال وجه للتفكيك بني تويلإقد ترددنا يف مسألة صحة : قولأ

  . ما بعدم صحة تويل احلاكمإيتاء املرتد وإما بصحة إ بل الالزم القول ،احلاكم دون الكافر

  وإما، على ماله كهذه األزمنة اليت ال جتري فيها احلدود الشرعية مسيطراًاًالكافر إما يبقى حي: وتوضيحه

  ،جتري عليه احلدود من القتل وحنوهأن 

خرجها بعنوان أنه لو  أخراجه الزكاة، مبعىنإ فالالزم القول بصحة ، على املال حياً مسيطراًيبقن إ ماأ

خراجها من غري فرق بني إليه بعداً إلى من انتقل الزكاة عن ماله كفى، فال يبقى يف املال زكاة حىت جيب ع

كان ألنه ويل املمتنع ن إ مامخراج اإلإ نائبه، وذلك ألن أو مامخراج اإلإامللي والفطري، وال وجه للقول ب

نكر اهللا أ يذ الكافر ال ينحصر يف ملإبنفسه يؤديها بال ترافع، نه أ  فاملفروض،داء الزكاةأوهذا ممتنع عن 

  سبحانه، 



٣٦٠

الفقري كفى من  إىل حدهم الزكاةأ أدىذا إ، فسالمل اخلوارج كافرون مع التزامهم بظواهر شرائع اإلب

  .هذه اجلهة

 ينوي مام فاإل،قصد القربة وهي ال تتمشى من الكافر إىل ن كان ألن الزكاة من العبادات وهي حمتاجةإو

على  إنه  الذي هو يعطي الزكاة بنفسه، وثانياً الكافرا قصد القربة من هذياملفروض متش أن والًأ: ففيه. األداء

نقول بسقوط القربة  أن مر بنيذ يدور األإ، مامال يتمشى منه قصد القربة ال وجه للقول بنيابة اإلنه أ فرض

بسقوط هذا احلق املايل لسقوط شرطه الذي هو نقول  أن ، وبني مالياًداء املال لكوا حقاًأحينئذ مع وجوب 

  .القربة

ن كان إدليل مفقود يف املقام، و إىل اجتغريه حي إىل له الزكاة القربة من الكافر الذي تعلق مبانتقالما اأو

  . وغريه سيان من هذه اجلهةماماء اإلطعإألنه ال تقبل منهم نفقهام ف

 حياً غري مسيطر ـ كما لو ضعف الفطري فتسلط على ماله الورثة ـ يو بقأمل يبق حياً ن إ ماأو

  .يضاًأ عليه من الورثة وغريهم خيرجها، وال وجه لدخالة غري املستويل فاملستويل

ما الكافر الفطري املسيطر فألنه ليس مالكاً، وما دل على جواز أ ،ال يصح تعيني الكافر والورثة: ال يقال

مشول  أن الّإمل خيرج ماله عن ملكه  نإما الكافر امللي فألنه وأخراج الزكاة ملن تعلقت به خمتص باملالك، وإ

ما الورثة يف الفطري غري املسيطر ألم غري مالكني أو. دلة التويل للكافر غري معلوم، فاألصل عدم التعني بتعيينهأ

ذا إم حال الزكاة هلدلة التويل من كان مالكاً قبال، فيكون حال الزكاة يف ماأقبال ملقدار الزكاة، وظاهر 

  خراج ال والية له على اإلنه أ ااختلطت مبال شخص مل جيب عليه الزكاة، فكم



٣٦١

احلاكم الشرعي يف تعيني القدر املخرج ألنه مشترك بينهما، واملال املشترك يتوقف  إىل بل الالزم املراجعة

وليه وهو  إىل صارف ـ كلي فالالزم املراجعةأعين الحد الطرفني ـ أن إ فرازه على رضاية الطرفني، وحيثإ

  .احلاكم الشرعي

 الفطري املسيطر فألنه ال دليل على كون الوالية يف التعيني خمتصة باملالك فعال، بل الظاهر أما: ألنا نقول

ن مل إو من قام مقامه، ولذا لو باع غري مقدار الزكاة من النصاب كان بيده الوالية وأكوا ملن تعلقت مباله 

 خراج، فال يصح الزكاة ال حق له يف اإلغري من تعلق به أن القدر املتيقنأن  إىل يكن مالكاً لشيء فعال، مضافاً

  .جازتهإنسان بدون خيرج األجنيب زكاة اإلأن 

ويؤيد ذلك الروايات الدالة . خراج خمتصاً باملالك فعال لبقية النصاب غري املرتد فال دليل عليهأما كون اإل

  من دون،موضعها فقطمنا هي ألنه وضعها يف غري إعادة الناصيب واخلارجي وحنومها الزكاة إوجوب  أن على

ات لبقاء يو عدم الوالية على التعيني املقتضأخراج اإلو عدم الوالية على أيكون الوجه عدم تأيت قصد القربة أن 

  .ن وضعها يف مواضعهاإالزكاة يف ماله و

 اهللا عليه كل عمل عمله وهو يف حال نصبه وضاللته مث من:  يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا يب أفعن 

  .)١(ال الزكاة ألنه يضعها يف غري مواضعها، ألا ألهل الواليةإيؤجر عليه فإنه فه الوالية روع

   

                                                

.٣ ح أبواب املستحقني للزكاة٣ باب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٦٢

  ،ورثته إىل ن تركته تنتقلثنائه وكان عن فطرة انقطع احلول ومل جتب الزكاة واستأنف الورثة احلول ألأن كان يف إو

  

و أ ومن املعلوم كفرهم ،لعثمانية والقدريةومثله صحيحة الفضالء املسؤول فيها عن احلرورية واملرجئة وا

 ،هواءحد هذه األأ بني من كان متولداً بني مسلمني مث صار يف )عليه السالم (مامكفر بعضهم، ومل يفصل اإل

هل أذا وضعها يف إعادة بواه كذلك، ولذا ترى الفقهاء يفتون يف تلك املسألة بعدم لزوم اإلأوبني غريه ممن كان 

  .الوالية

دلة، بعد ما عرفت من مللي فبعد كونه مالكاً ـ كما هو املفروض ـ ال وجه للقول بانصراف األما اأو

  .جازتهإ غري الشخص املتعلق به الزكاة بدون كون القدر املعلوم هو عدم كفاية تويل

ثه، وعلى هذا خراج كل وارث احلقوق املتعلقة مبورإما الورثة يف الفطري فيدل على ذلك ما دل على أو

دليل مفقود يف  إىل ورثته حيتاج،م بيد أ بيده املال ،م فطرياًأجازة الكافر ملياً كان إإخراج احلاكم بدون ف

  .املقام

على الكافر، ألنه خرج } ثنائه وكان عن فطرة انقطع احلول ومل جتب الزكاةأيف {االرتداد } ن كانإو{

كان نصيب ن إ }واستأنف الورثة احلول{م حد شروط وجوب الزكاة كما تقدأ وامللكية ، لهعن كونه ماالً

غري ذلك من الشرائط املعتربة يف الوجوب،  إىل كل واحد منهم يبلغ النصاب وكان متمكناً من التصرف فيه،

  .بعض دون بعض وجبت عليه دون من مل جيتمع فيه الشرائط إىل لو اجتمع الشرائط بالنسبةنه أ كما

ففي موثق الساباطي } ورثته إىل ن تركته تنتقلأل{حول الورثة منا قلنا ببطالن حول ذاك واستيناف إو

ن دمه إبه فذ وجحد حممداً نبوته وكسالمكل مسلم بني املسلمني ارتد عن اإل: )عليه السالم (عن الصادق

  مباح لكل 



٣٦٣

خراج بل اإلن تاب قإ و،مل يتبن إ و نائبهأ مام لكن املتويل اإل،وجبت بعد حول احلولون كان عن ملة مل ينقطع إو

  خرجها بنفسه قبل التوبة مل جتز عنهألو  ماأ و،خرجها بنفسهأ

  

نة منه يوم ارتد فال تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة املتوىف ئمن مسع ذلك منه وامرأته با

  .غري ذلك من الروايات إىل ،)١(يقتله وال يستتيبه أن مامعنها زوجها، وعلى اإل

بعد حول {الزكاة عليه } وجبتو{احلول } عن ملة مل ينقطع{ثناء احلول أتداد يف االر} ن كانإو{

حكام املرتد على ما ذكره الفقهاء أال فلو حجر عليه ـ كما هو من إ و، متمكناً من التصرفيذا بقإ} احلول

 مثله، والظاهر دلة التمكن من التصرف ال تأىب عن االنطباق علىأيقال بأن  أن الّإاللهم . ـ فال جتب الزكاة

 ماملتفصيل بكون اإلل فال وجه ،وقد عرفت ما فيه} و نائبهأ ماماإل{خراج لإل} لكن املتويل{اختالف الصور 

  .}خرجها بنفسهأخراج ن تاب قبل اإلإ و،ن مل يتبإ{املخرج 

األقرب عدم القهر يف الكافر غري  أن خراج وعدمه ما مر من ففي قهر احلاكم له باإل،وكيف كان

ما املنتحل كاخلوارج والنواصب وحنومها فالظاهر القهر، لعدم أ كاليهود والنصارى وحنوهم، سالمنتحل لإلامل

  .تيان الدليل الذي ذكرناه سابقاً يف مسألة عدم قهر الكافر على الزكاة يف املنتحلإ

  . شكالوقد مر ما فيه من التردد واإل} خرجها بنفسه قبل التوبة مل جتز عنهألو  ماأو{

                                                

.٣ ح يف حد املرتد١ باب ٥٤٤ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٦٤

جيوز له االحتساب عليه ألنه فإنه  ، باحلالو كان الفقري القابض عاملاًأذا كانت العني باقية يف يد الفقري فجدد النية إال إ

  .و تلفت يف يدهأتلفها أذا قبضها مع العلم باحلال وإمشغول الذمة ا 

  

 السكوت على قول هذا ال يالئم: قولأجزاء غري بعيد،  اإل)قدس سره(ويف حاشية السيد عبداهلادي 

داء الكافر أذ لو مل يصح إ )ذا أداهاإلكن ال تصح منه ( :ول الكتابأاملصنف يف املسألة السادسة عشرة من 

ذ ال دليل على الصحة يف املرتد دون غريه، بل األدلة الدالة على احلكم إكان الالزم عدم الصحة حىت يف املرتد، 

بعد التوبة } ذا كانت العني باقية يف يد الفقري فجدد النيةإال إ{ فتدبر ،دو فساداً آتية يف املرتأ يف الكافر صحةً

راد أيكفي يف صريورته زكاة، وذلك ألنه مال الغري يف يد الفقري فيصح احتسابه بأي وجه فإنه مع بقاء الفقر، 

 ال فلو كانا عاملنيإ ومع جهل الدافع باحلال،}  باحلالو كان الفقري القابض عاملاًأ{الفقري راضياً بذلك  أن ذاإ

ذهب احترام ماله، فيكون أن املالك هو الذي إعطاه املال فتلف يف يده مل يكن ضامناً لعدم دليل على ذلك، فأو

ال يضمنه لو تلف فإنه ليه بذلك إيطلبه وعلم املدفوع نه أ  بعنوانليه ماالًإكمن علم بأن زيداً ال يطلبه فدفع 

ليه ولو كان املال موجوداً، كما يظهر من إال يتمكن من الرجوع نه أ إىل ءاملال، بل ذهب مجاعة من الفقها

البائع الغاصب يف باب البيع الفضويل، لكنه ال دليل عليه كما ال  إىل كالمهم يف باب رجوع املشتري بالثمن

  .خيفى

ضها مع العلم ذا قبإألنه مشغول الذمة ا {بعد التوبة مع بقاء الفقر } جيوز له االحتساب عليهفإنه {

  . }و تلفت يف يدهأتلفها أباحلال و

   أو الدافع عامل ، أو جاهالن،ألما إما عاملان: وصور املسألة مثانية



٣٦٥

  .ما املرأة فال ينقطع احلول بردا مطلقااو

  

  .م الأ أو بالعكس، وعلى مجيع التقادير العني إما باقية ،والفقري جاهل

، ويف صوره التلف جيوز االحتساب مع علم الفقري وجهل ب مطلقاًففي صورة بقاء العني جيوز االحتسا

ذ مع جهل الفقري مطلقا يكون مغروراً من قبل الدافع، سواء كان الدافع إخر،  ال يف الصور الثالثة األ،الدافع

ه، ال يضمن مستقراً عليفإنه زيد يف حال كون زيد جاهال،  إىل م طعام الغري فيكون كمن قد،م جاهالأعاملا 

  .ومع علمهما يكون الدافع متلفاً ملاله ومذهباً الحترامه فال يطلب الفقري شيئاً حىت حيتسب عليه

 ألن ما دل على خروج املال عن ملك ،م فطريةأملية كانت } ما املرأة فال ينقطع احلول بردا مطلقاأو{

 ملكه مشكوك واالستصحاب ذ اخلروج عنإومنه يعلم احلكم يف اخلنثى املشكل، . املرتد خيتص بالذكور

  .حاكم بالبقاء

و غريه على أ )عليه السالم (مام فورثه اإل،ومما تقدم يعرف حال ما لو مل يكن للمرتد الفطري وارثاً

  . قتلذا مل يإموال من ال وارث له، وكذا يعرف حكم األموال املتجددة الداخلة يف ملك املرتد أاالختالف يف 

  



٣٦٦

خرج زكاته كل سنة من أن إف  حوالأ فحال عليه ،زيد كأربعني شاة مثالًأ للنصاب ال لكاًلو كان ما: }١٢مسألة ـ {

  ،غريه تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب

  

ن إف  حوالأ فحال عليه ،زيد كأربعني شاة مثالًأال {ول األ}  للنصابلو كان مالكاً: ١٢مسألة ـ {

كما صرح به غري واحد من } حينئذ عن النصابخرج زكاته كل سنة من غريه تكررت لعدم نقصانه أ

كون تعلق حق الفقري ب كالشرائع واجلواهر واملستند واملصباح وغريها، وال يفرق يف ذلك القول ،األصحاب

م ال، وذلك لألدلة الدالة على وجوب الزكاة ملن كان عنده كذا مستجمعاً للشرائط، وال دليل أبنحو الشركة 

  .نعم دل الدليل على عدم تزكية املال الواحد يف السنة مرتني، وهذا غري ما حنن فيه ،املزكى ال يزكى أن على

 ويف كل ألف درهم مخسة ،ربعني شاة شاةأيف كل  أن األدلة دلت علىن إ :ومع هذا ال جمال ألن يقال

 شاة كثر منأيكون يف النصاب املذكور  أن ال لزمإ ذلك مل جيب بعد ويأعط فلو ،، وهكذادرمهاًوعشرين 

  . وهكذاكثر من مخسة وعشرين درمهاًأو

داء زكاة احلول ألكن ابتداء كل حول من حني :  على املقام ما لفظه)قدس سره(يف حاشية الوالد ن إ مث

  . انتهى،)١(السابق ال من حني التعلق

مكن من ما مل يؤد الزكاة مل يكن له مجيع النصاب بناًء على القول بالشركة، أو مل يتنه أ ووجهه: قولأ

   بناًء على القول هالتصرف يف مجيع

                                                

.١٢ مسألة ٩٧ ص:ليقة السيد مريزا مهدي احلسيين الشريازيتع )١(



٣٦٧

  ، زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنهالّإصال مل جتب أو مل خيرج أخرجها منه أولو 

  

يكون هلا تعلق  أن نعم ال جمال هلا بناًء على القول بتعلقها بالذمة احملضة كالدين من غري. تعلق احلقب

  .بالعني، لكنه فاسد كما سيأيت

 أن يضا ذلك، بناًء على ما اخترناه سابقاً منأشركة يشكل لاًء على القول بالتعلق ال بنحو ابن: قولأبل 

  .هذا النحو من عدم التمكن من التصرف ال دليل على منعه عن الزكاة

يضاً يف مورد يصح أالعزل بعدم يقيد ذلك  أن  نعم ينبغي، بعد وضوح املبىنلوكيف كان فاألمر سه

  .العزل

 الزكاة بعد أعطىذا إ ال من حني التعلق، ف،و عزهلاأداء الزكاة أ من حني ئ حول يبتدكل أن واحلاصل

  .احلول كان مبدؤه من بعد مرور السنة األوىل أن  ال،مخس سنني ابتدأ احلول من هذا الوقت

ما يف صورة أ} ال زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنهإصال مل جتب أو مل خيرج أخرجها منه أولو {

خراج فعلى القول بالشركة احلقيقية فواضح، وعلى القول ما يف صورة عدم اإلأاج فللنقصان حقيقة، وخراإل

  . فلعدم التمكن من التصرف على ما قالوا، ولكن فيه ما عرفت،بأنه من قبيل تعلق بعض احلقوق

حة هذا القول  لكن بعد عدم ص، اجته االلتزام بتكررها بالسنني،نعم على القول بتعلقها بالذمة كالدين

  . على تقدير وجود قائل به ال يهمنا التعرض ملا يتفرع عليه



٣٦٨

 وجب عليه ،حوال مل يؤد زكااأوحال عليه ـ كأن كان عنده مخسون شاة ـ زيد من النصاب أولو كان عنده 

 ولو ،ب عشرة فلو مضى عشر سنني يف املثال املفروض وج،ن النصابمينقص أن  إىل الزكاة مبقدار ما مضى من السنني

 ولو كان عنده ست وعشرون ،ء لنقصانه عن األربعني  وبعده ال جيب عليه شي،حد عشر شاةأحد عشر سنة وجب أمضى 

  ، للثانيةةوىل ومخس شيابل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت خماض للسنة األمن اإل

  

وال مل يؤد زكاا حأوحال عليه ـ كأن كان عنده مخسون شاة ـ زيد من النصاب أولو كان عنده {

 فلو مضى عشر سنني يف املثال ،ن النصابمينقص أن  إىل وجب عليه الزكاة مبقدار ما مضى من السنني

ء لنقصانه   وبعده ال جيب عليه شي،حد عشر شاةأحد عشر سنة وجب أ ولو مضى ،املفروض وجب عشرة

عطاء الواجب يف النصاب األخري إلالزم زيد كان اأو ألو كان مبقدار النصاب الثاين نه أ كما} عن األربعني

عطاء الواجب يف النصاب الذي قبله وهكذا، ويدل على ذلك إينقص من النصاب األخري مث أن  إىل لكل سنة

  .كله ما تقدم يف الفرع املتقدم

وىل بل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت خماض للسنة األولو كان عنده ست وعشرون من اإل{

ذا مل تكن فيه ولكن كان فيه ابن إشكال، وكذا إذا كان يف النصاب بنت املخاض فال إ} ومخس شياه للثانية

ن كان قيمة إلبون ذكر، ألن ابن اللبون يكون عوضاً عنها يف صورة عدمها، ولو مل يكن ال هذه وال ذاك ف

زيد على الواحدة فال حدامها لو قلنا بالتخبري حينئذ ال تإو قيمة أ ،بنت املخاض لو قلنا بتعينها حني فقدمها

  شكال إ



٣٦٩

  ،ةربع شياأ ن مضى ثالث سنوات وجب للثالثة أيضاًإو

  

ما لو مل يكن كذلك ـ بأن كانت القيمة تزيد على أيضاً يف وجوب دفع مخس شياة للسنة الثانية، وأ

ن يف نه ينقص النصاب عن اخلمس والعشري أل،ربع شياة للسنة الثانيةأفراد النصاب ـ فاألقرب وجوب أحد أ

بل كان الالزم يف السنة الثانية  سبعاً مما عنده من األيوىل، ولو فرض كون قيمة بنت املخاض تساوالسنة األ

  .ن كان ما ذكر جمرد الفرضإالنصاب الثالث، و إىل ثالث شياة لرجوع ما عنده

منا يصح إيضاً أوهذا } ةربع شياأ يضاًأثالث سنوات وجب للثالثة {على النصاب املذكور } ن مضىإو{

د قيمة مخس شياة زو ساوت القيمة واحدة من النصاب ومل تأابن لبون ذكر  وأفيما كانت عنده بنت املخاض 

 فقد يكون الواجب دفع مخس شياة ،ال مل يكن احلكم كما ذكرهإبل، واليت هي للسنة الثانية عن مخس من اإل

سنة الثانية ل منهما، وقد يعكس احلكم فيجب يف اربع لكل واحدألكل من السنة الثانية والثالثة، وقد جيب دفع 

بل فتنقص عن اخلمس والعشرين يف  كما لو زاد قيمة بنت املخاض عن واحدة من اإل،ربع ويف الثالثة مخسأ

 اخلمس يقل، فتساوأو أبل صارت قيمة بنت املخاض مساوية لواحدة منها السنة الثانية، مث ملا منت اإل

  . السنة الثالثةو تزيد عليها يفأوالعشرين 

 : حيث قال عند قول احملقق،ول من نبه على هذه الفروع حسب اطالعي الشهيد الثاين يف املسالكأو

منا يتم ذلك لو كان النصاب بنات إ(:  ما لفظه)حوال وجب بنت خماض وتسع شياةأن مضى عليه ثالثة إف(

 وعشرون ىت يسلم للحول الثاين مخسملخاض حو على ما قيمته بنت اأ على بنت املخاض و مشتمالًأخماض 

  تامة من غري زيادة، أما لو فرض كوا زائدة عليها 



٣٧٠

  .ينقص من مخسة فال جتبأن  إىل وكذا

  

يفرض خروج بنت املخاض عن احلول األول من جزء واحد من النصاب  أن مكنأيف السن والقيمة 

خرى، بل ميكن ما يساوي عشر شياة أس مخويبقى من املخرج منه قيمة مخس شياة، فيجب يف احلول الثالث 

يضاً، ولو فرض كون النصاب بأمجعه ناقصاً عن بنت املخاض ـ كما لو كانوا ذكراناً أزيد فيتعدد اخلمس أو

ربع أ فيجب يف احلول الثاين ،ينقص قيمة كل واحد عن بنت املخاض ـ نقص من احلول عن مخس وعشرين

  . انتهى،شياة

تاً وعشرين أزيد من سالشارع مل يوجب على من ملك أن  إىل ا يرجعشكل عليه يف املصباح مبأو

قى للسنة الثانية مخس وعشرون، وعليه بواحدة، فلو زادت القيمة عن أحدها مل جتب إال قدر الواحد فقط، في

  .ربع شياة يف السنة الثانيةأفال ميكن وجوب 

ب لكن بعد جعله فريضة يلزم اتباع النصقل أسنان أحظ ، ولو الولكن ال خيفى ما فيه، إذ الشارع: أقول

فهل يلتزم أحد بإعطاء األقل بنت املخاض غلت قيمتها حىت ساوت اجلذعة  أن ما جعله الشارع، فلو فرض

يمة بنت ق تقيمة الشاة ساو أن بأربعني درمهاً مثالً، وكذلك لو فرضسناً منها أو إعطاء قيمة أقل من اجلذعة 

 ألن الشارع الحظ كون الشاة أقل من ،بلاإل جوب الشاة حينئذ خلمس مناملخاض فهل يقول أحد بعدم و

 أحد بكفايتها فيما قيمة بنت املخاض صارت أكثر من بنت اللبون فهل يفيت أن و فرضأبل بكثري، قيمة اإل

  .فريضتها بنت اللبون، وهكذا

ب، وليست النسبة علة ة وضع الفرائض للنصظ لكنه بتلك املالح،ن الحظ النسبةإالشارع و أن واحلاصل

  يدور احلكم مدارها وجوداً وعدماً 



٣٧١

  .}ينقص من مخسة فال جتبأن  إىل وكذا{

خيتلف احلكم فيما لو دخل أحد األفراد فيما يصلح كونه فريضة بعد عدم كونه نه أ هذا، ولكن ال خيفى

لى من السن هرمت أو مرضت أو حنومها، أو كان للشخص أع كذلك، أو خرج عن كونه فريضة كما لو

  . انعكس الفرض جبت عليه بنت خماض وعنده بنت لون أو أقل منه كما لووالواجب كما لو 

  .ويف تفصيل ذلك طول ال يليق ذا املختصر

  .احلكم املذكور يأيت يف البقر أيضاًن إ مث

  



٣٧٢

 فإن ،رث أو حنومها اإلإما بالنتاج وإما بالشراء أو ،إذا حصل ملالك النصاب يف األنعام ملك جديد: }١٣مسألة ـ {

  .كمل ا النصاب الالحقن إ شكال يف ابتداء احلول للمجموعإكان بعد متام احلول السابق قبل الدخول يف الالحق فال 

  

رث أو إما بالنتاج وإما بالشراء أو اإل إذا حصل ملالك النصاب يف األنعام ملك جديد: ١٣مسألة ـ {

ن إ شكال يف ابتداء احلول للمجموعإبق قبل الدخول يف الالحق فال  فإن كان بعد متام احلول السا،حنومها

خرى، أبل ومقارن احلول الثاين ملك واحدة كما لو كان له مخس وعشرون من اإل} كمل ا النصاب الالحق

حدى إلو كانت له نه أ خرج مخس شياة للسنة األوىل وجبت بنت املخاض للسنة الثانية، كماألو كان فإنه 

التعبري بالبعدية والقبلية غري ن إ مث. خرى وجب عليه تبيعتان يف السنة الثانيةأ نيبقرة مث ملك ثالثوثالثون 

  .يعرب باملقارنة أن  بل األوىل،مناسب

بل مث ون من اإلروهذا ال يفرق فيه بني كون اململوك جديداً بقدر نصاب، كما لو كان له ست وعش

 زيادة واحدة على اخلمس والعشرين، وبني ما كان أكثر كما لو ملك عشرة، وبني ما كان أقل كما مثلنا من

يالحظ اموع ويسقط خصوصية كل واحد من القدمي واجلديد فإنه زاد على اخلمس والعشرين مخسة، 

  .دلة النصاب اجلديد وال يالحظ النصاب السابقألصدق 

يكن له حكم، كما لو زاد على ولو زاد يف أول احلول ما هو بنفسه نصاب لوال ملك النصاب األول مل 

واحلاصل ال عربة باجلديد وال . بل مخس منهاأربعني شاة أربعون شاة، أو زاد على الست والعشرين من اإل

  . بل العربة باموع،بالقدمي



٣٧٣

ال  وال مكم مستقالًيكون ما حصل بامللك اجلديد مبقدار العفو ومل يكن نصاباً أن ثناء احلول فإماأكان يف ن إ ماأو

  .يكون مكمال للنصاب أن ماإ و، مستقاليكون نصاباً أن ماإ و،لنصاب آخر

بل مخسة فحصل  وذلك كما لو كان عنده من اإل، كما لو كان له هذا املقدار ابتداًء،ء عليه أما يف القسم األول فال شي

  . احلولربعون يف أثناءأو كان عنده أربعون شاة مث حصل له أ ،أربعة أخرى له يف أثناء احلول

  

يكون ما حصل بامللك اجلديد مبقدار العفو ومل  أن  فإما،ثناء احلولأيف {امللك اجلديد } كانن إ ماأو{

}  للنصابيكون مكمالً أن ماإ و، مستقالًيكون نصاباً أن ماإ و، لنصاب آخر وال مكمالً مستقالًيكن نصاباً

هذا اجلديد، سواء مل يكن مبقدار النصاب لو كان  إىل بالنسبة} ء عليه أما يف القسم األول فال شي {،اآلخر

أي املقدار املنضم من } كما لو كان له هذا املقدار ابتداًء{على التقديرين يكون فإنه  أو كان مبقداره، ،مستقالً

يكون فإنه } خرىأأربعة  بل مخسة فحصل له يف أثناء احلولوذلك كما لو كان عنده من اإل{ديد القدمي واجل

} يف أثناء احلول{خرى أ} ربعونأو كان عنده أربعون شاة مث حصل له أ{ن له من أول األمر تسعة كما لو كا

  .يكون كما لو كان له مثانون من أول األمرفإنه 

األربعني األول ليس موضوعاً  إىل منضماًنه أ إىل ويدل على العفو عن هذا األربعني اجلديد ـ مضافاً

 يف صحيح حممد بن )عليه السالم (حدى وعشرون ـ قولهإألربعني مائة وللزكاة، إذ املوضوع للزكاة بعد ا

   يف صحيح )عليه السالم ( وقوله،)١(عشرين ومائة إىل فإذا كانت أربعني ففيها شاة: قيس

                                                

.٢ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٧٤

  وأما يف القسم الثاين

  

إذا كان ها يشتمل ما إطالقن إغري ذالك، ف إىل ،)١(مث ليس فيها شيء حىت تبلغ عشرين ومائة: الفضالء

  .له الزائد عن األربعني من أول احلول أو صار له يف أثنائه

خرى يف أثناء احلول فعند متام ألو ملك أربعني شاة مث ملك :  فقال ما لفظه،واحتمل يف املعترب الوجوب

يه عل (حدمها الوجوب لقولهأ:  حول الثانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهانل األوىل جتب فيها شاة، فإذا متّحو

، )٢( فال جتب فيها أكثر من شاة، والثاين ال جتب ألن الثمانني ملك الواحد،يف كل أربعني شاة شاة: )السالم

  .انتهى

 وألنه نصاب كامل وجبت ،يف كل أربعني شاة شاة: )عليه السالم (له وجهاً، لقولهن إ وعن الدروس

  . انتهى،)٣(مامضفيه الزكاة مع االنفراد، فكذا مع االن

 إذ ،يف كل أربعني شاة شاة صحيحة الفضالء وحممد بن قيس حاكمتان على حنو أن ال خيفى: ولأق

ربعني أيف كل  أن بالنصاب املبتدأ وإال كان الالزم القول بذلك فيما كان له مثانون ابتداًء، إذ يصدقنه أ تقيد

  .شكال يف عدم الوجوبال ينبغي اإل على كل واحد من األربعينني اللذين اشتمل عليهما الثمانون، فشاة شاة

  يكون احلاصل بامللك اجلديد نصاباً  أن وهو} وأما يف القسم الثاين{

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٧ س٢٦٢ ص:املعترب )٢(

.٥٩ ـ ٥٨ ص:انظر الدروس )٣(



٣٧٥

بل مث بعد ستة أشهر  كما لو كان عنده مخس من اإل، بل يعترب لكل منهما حول بانفراده،السابق إىل فال يضم اجلديد

  . وهكذا، خيرج شاةام السنة للخمسة اجلديدة أيضاً وبعد مت،وىل خيرج شاة فبعد متام السنة األ،خرىأملك مخسة 

  

 كما لو كان عنده مخس من ، بل يعترب لكل منهما حول بانفراده،السابق إىل فال يضم اجلديد{مستقالً 

 وبعد متام السنة للخمسة اجلديدة ،وىل خيرج شاة فبعد متام السنة األ،خرىأبل مث بعد ستة أشهر ملك مخسة اإل

  . عليهمجاعالنتصار وغريها اإلاوعن اخلالف واملنتهى و}  وهكذا، خيرج شاةأيضاً

  :ويف املسألة احتماالت

فإنه  ما دل على اعتبار احلول، ي احملكمجاعما ذكره املصنف، ويدل عليه قبل الشهرة احملققة واإل: األول

قط اعتبار احلول، وإما يلزم  لكان إما يلزم زكاة الثانية بعد ستة أشهر فيسلومل نقل بأن لكل واحد منهما حوالً

  .زكاة األوىل بعد مثانية عشر شهراً فال جتب الزكاة عند احلول، وكال األمرين خالف النص والفتوى

األوىل يف داء زكاا مع زكاة أ ستة أشهر من النصاب األول فيجب يالتفصيل بني ملكها قبل مض: الثاين

 ئاألول فيطرح هذا املقدار من السنة وتبتد من النصابرأس سنة األوىل، وبني ملكها بعد مضي ستة أشهر 

  . سنة الثانية بعد مضي ما بني امللك ورأس سنة األوىل

 الكاشف عن تعلق الزكاة سنة فسنة ،كون املرسوم بعث املصدق يف كل سنة مرة إىل ويدل عليه مضافاً

 كل ملك بعد مرور السنة من كل مع كثرة تعارف امللك بالنتاج وحنوه يف أثناء السنة، فلو كان رأس حول

  شهر بل أزيد يف كثري من األحيان، وهو خالف أملك لزم بقاء أموال الفقراء عند املالك ستة 



٣٧٦

جياب إ وإما ب، ذلك إما ببعث املصدق مراراً عديدة)عليه السالم (ماممصلحة الفقري، فالالزم تدارك اإل

املالك يؤتى  أن ، والثاين خمالف ما دل على)عليهم السالم (رسال املالك ما وجب عليه، واألول خمالف عملهمإ

عليه (عبد اهللا قلت أليب :  بسنده عن األصبهاين قال)رمحه اهللا( ما رواه الكليين ،تيان بصدقتهوال يلزم عليه اإل

قبض بعضه يف أ: قلت. إذا قبضته فزكه: يكون يل على الرجل مال فأقبضه منه مىت أزيكه؟ قال: )السالم

ما قبضته منه يف : مث قال. دخلت فيهاأما أحسن ما : فتبسم مث قال: ر السنة وبعضه بعد ذلك؟ قالصد

الستة األشهر األوىل فزكه لسنته، وما قبضته بعد يف الستة األشهر األخرية فاستقبل به يف السنة املستقبلة، 

ستة أشهر فزكه يف  إىل  أول السنة فما استفدت منه يف، منقطعاً يف السنة كلهاوكذلك إذا استفدت ماالً

  .)١(عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة املستقبلة

 أن ليس يف مال مستفاد زكاة حىت حيول احلول، إال:  قال)عليه السالم ( عن علي،وحنوه ما عن الدعائم

. )٢( عند رأس احلول الذي يزكي مالهضمه إليه ويزكيهيفإنه ، يكون يف يد من هو يف يده مال جتب فيه الزكاة

  .لكنه يقيد مبا استفاده يف الستة األشهر األوىل

 يف : قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،احلميد بن عواص  عن عبد،)رمحه اهللا(وحنوه ما عن الكليين 

  إذا : ول احلول، قالحيول على املال األ أن صيب ماال آخر قبليالرجل يكون عنده املال فيحول عليه احلول مث 

                                                

.٤ ح يف زكاة الذهب والفضة١٦ باب ١١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

. يف زكاة الذهب والفضة٢٥١ ص١ ج:عائم الد )٢(



٣٧٧

  وأما يف القسم الثالث

  

  .)١(حال على املال األول احلول زكامها مجيعاً

  :جيب عن هذه الروايات بأمورأوقد 

 صغرى وكربى، كيف وقد راجعنا بعض من مجاع املناقشة يف اإل:وفيه. مجاعكوا خالف اإل: األول

  . مطلقاً خلط كما ال خيفىمجاعنقل اإل فرأيناه ادعاه يف مسألة السخال، فمجاع عنه اإليحك

ذ تقيد روايات احلول بقرينة إ حكومتها على روايات احلول، :وفيه. معارضتها لروايات احلول: الثاين

  .يات بصورة املال االبتدائياهذه الرو

ه  أما روايتا الكايف فمجبورتان بضمانة الكليين يف أول كتابه بأنه ذكر في: وفيه،ضعف السند: الثالث

 والسنن القائمة اليت عليهما العمل، وكذا مل نستبعد حجية مجيع )عليهم السالم (اآلثار الصحيحة عن الصادقني

رجح أو حنومها، وأما رواية الدعائم فالكتاب املذكور مما أو املعارض مبا هو أطوع فساده ق املما يف الكايف إالّ

  . فتأمل،املستدركيصح االعتماد عليه كما ال خيفى على من راجع خامتة 

التقية ال مساغ هلا أن  إىل ما خالف الظاهر، مضافاًإ :وفيه. احلمل على االستحباب أو التقية: الرابع

  .بعد اجلمع الداليل

النتاج ال يكون إال  أن منا تتعلق بالنتاج بعد مرور السنة، معإالزكاة  أن معارضتها ملا دل على: اخلامس

  .مكان اجلمع مبا سيأيتإ /وفيه. ه جديداً مسبوقاً بغريماالً

  . كما سيأيت يف آخر املسألة،التفصيل بني السخال وغريه: االحتمال الثالث

  يكون ما حصل بامللك اجلديد  أن وهو} وأما يف القسم الثالث{

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١٦ باب ١١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٧٨

ذا كان إ كما  وذلك،ء  وليس على امللك اجلديد يف بقية احلول األول شي، بعد انتهاء احلول األول واحداًفيستأنف حوالً

  .ربعنيأ أو كان عنده مثانون من الغنم فملك يف أثناء حوهلا اثنني و،حد عشرأعنده ثالثون من البقر فملك يف أثناء حوهلا 

  

 وليس على امللك اجلديد يف بقية احلول ، بعد انتهاء احلول األول واحداًفيستأنف حوالً{مكمال للنصاب 

 أو كان عنده مثانون ،حد عشرأثالثون من البقر فملك يف أثناء حوهلا ذا كان عنده إ وذلك كما ،ء األول شي

  }ربعنيأمن الغنم فملك يف أثناء حوهلا اثنني و

  :ويف املسألة احتماالت

:  واستدل له يف اجلواهر بقوله، عن مجاعة كثريةي، وهو احملك)رمحه اهللا (ما ذكره املصنف: األول

خراج إ، وهو اندراجه يف األدلة وانتفاء املانع، ومىت وجب ي املقتضلوجوب زكاة األول عند متام حوله لوجود

، ال ثنياً يف الصدقة :)عليه السالم (صل وقولهغريه يف ذلك احلول، لأل إىل زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضماً

املتأخر يف  ولظهور أدلة النصاب ،ال يزكي املال من وجهني يف عام واحد: )عليه السالم (وقول أيب جعفر

  . انتهى،)١(غري املفروض

 الف ما دل علىخنه ال وجه لعدم كون شيء على امللك اجلديد يف بقية احلول األول، ألنه أ ويرد عليه

سقاط املقدار املاضي إسقاط هذا املقدار من امللك اجلديد إال كإمرور احلول سبب لوجوب الزكاة، وليس أن 

  . من حني امللك اجلديدئما يبتدمن امللك القدمي، بأن يقال بأن حوهل

                                                

.١٠٥ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٣٧٩

احلميد  ويدل عليه روايتا عبد. بناء زكاما على احلول األول، فيزكيان مجيعاً عند متام حوله: الثاين

يب قلت أل: ها، وال صحيحة زرارة قاليلعوالدعائم، وال يعارضهما روايات احلول ملا تقدم من حكومتهما 

صاب درمهاً بعد ذلك يف أمث اً ا درهم غري درهم أحد عشر شهرائترجل كان عنده م: )عليه السالم (جعفر

ال حىت حيول عليها احلول وهي مائتا درهم، : أعليه زكاا؟ قالتا درهم، ائالشهر الثاين عشر وكملت عنده م

. تني احلولائمضى فال زكاة عليه حىت حيول على امل أن ن كانت مائة ومخسني درمهاً فأصاب مخسني بعدإف

ينقضي الشهر مث أصاب درمهاً فأتى  أن تا درهم غري درهم فمضى عليه أيام قبلائن كانت عنده مإف: لهقلت 

وجه . )١(ن ميض عليها مجيعاً احلول فال شيء عليه فيهاإنعم و: عل الدراهم مع الدرهم حول عليه زكاة؟ قال

  .ا تصرح بأن ابتداء احلول من حني امللك الثاين ال األولأاملعارضة 

 وفيه ما ال خيفى، إذ الكالم فيما ملك أوالً نصاباً مث ملك بعد ذلك مقداراً آخر، والرواية يف مقام ما لو

  .ملك أوالً أقل من النصاب، ولكن فيه ما سيأيت يف املذهب املختار

صل املقدار الواقع بينه  فيزكيان عنده، ويسقط من حول األ،بناء زكاما على حول الضميمة: الثالث

ة فهذا مالك نربعني موجب لدفع مسأمرور احلول على ملك  أن ويدل عليه ما دل على. بني امللك اجلديدو

  هلا، وقبل متام حول الضميمة مل مير احلول األربعني على املالك هلا فال جيب 

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة٦ باب ١٠٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٨٠

  .ربعني كانت عليه مسنةأمن ملك  أن عليه شيء، والقول بوجوب تبيعة خالف ما دل على

  .خالف ما دل على وجوب الزكاة عند مرور احلولنه أ يف الوجه األول من ما ذكر :وفيه

 كأن مل يكن له ملك إال هذا، فلو كان ،بناء زكاة كل منهما على حوله دائماً مع فرضه مبجرده: الرابع

 كان الواجب عليه يف أول احملرم من ،خرىأانون مث ملك يف أول صفر اثنني وأربعني مثعنده يف أول احملرم 

خراج زكاة كل شيء إبد، ويدل عليه ما دل على وجوب األ إىل السنة اآلتية شاة ويف أول الصفر شاة هكذا

  .عند حوله، وفيه ما سيأيت يف املختار

فيجب على من ملك ثالثني بقرة : بناء زكاة كل منهما على حوله دائماً، ولكن ذه الكيفية: اخلامس

 مث أول احملرم ثالثة أرباع املسنة ،عية أول احملرم مث أول الصفر ربع املسنةعطاء تبإأول احملرم مث عشرة أول صفر 

هذا  أول احملرم حيث مت حول الثالثني وجب عليه تبيعة، مث أول الصفر ملا كان أن ويدل على هذا. وهكذا

عطاء إوجب  ما يرتبط بثالثني منها أعطى مرت عليها السنة فتجب املسنة، لكن حيث اً ألربعني بقرة وقدمالك

عطاء الفريضة إ الفريضة لعشرة منها لزم أعطىالبقية ـ وهي ربع مسنة ـ ويف أول احملرم بعد ذلك حيث 

  .ما سيأيت يف االحتمال اآليت: وفيه.  وهي ثالثة أرباع املسنة وهكذا،للبقية

 عشر جزءاً  ويف أول الصفر مخسة أجزاء من ستة، يف أول احملرم تبيعة للثالثنيييعط أن وهو: السادس

  ول أ احلول من ئ وللثالثني املار عليها الشهر الواحد ربع ربعها، مث يبتد،عن املسنة للعشرة الباقية ربعها



٣٨١

   كما لو كان عنده من، للنصاب الالحق ومكمالً مستقالًويلحق ذا القسم على األقوى ما لو كان امللك اجلديد نصاباً

  ،وعشرينى حدإ أو كان عنده مخسة مث ملك ،رىخأثناء ستة ألبل عشرون فملك يف ااإل

  

ا أ :وفيها. الصفر للجميع، وذلك للخالص من الكسر يف كل سنة الذي هو مقتضى االحتمال اخلامس

 يف صحيحة زرارة )عليه السالم (عطاء الفريضة كاملة، بل لعل قول أيب جعفرإخالف ظواهر األدلة الدالة على 

 ما جيب فيه واحد، وال يف الصدقة والزكاة كسور، وال يكون شاة ونصف وال ليس يف النيف شيء حىت تبلغ

بعري ونصف وال مخسة دراهم ونصف وال دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حىت تبلغ 

 عطاء ربعإأن  إىل دفع هذه التومهات، مضافاً إىل شارةإ احلديث، )١(ما يؤخذ منه واحد، فيؤخذ من مجيع ماله

جمرد أن  إىل ربع مسنة ملرور شهر على الثالثني خالف أدلة احلول، واخلالص ميكن بغري هذا الوجه، مضافاً

  .رادة ال تكون دليالً شرعياً حلكمإ

  .ما سيأيت يف آخر املسألة من املذهب املختار: السابع

 للنصاب  ومكمالً مستقالًعلى األقوى ما لو كان امللك اجلديد نصاباً{الثالث } ويلحق ذا القسم{

 أو كان عنده مخسة مث ملك أحد ،خرىأثناء ستة ألبل عشرون فملك يف ااإل   كما لو كان عنده من،الالحق

وذلك ألن عند انتهاء احلول األول للملك القدمي يكون امللك القدمي من مصاديق النصاب الذي ، }وعشرين

 لقلب نصابه أو قلب فريضته، إذ مل مير على اموع تتعلق به الفريضة املقررة له، وال يصلح امللك احلديث

  احلول، 

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٨٢

رسال ـ أي أو اإل فيكون حال ما لو كانت معلوفة أو عاملة، إذ ال فرق بني فقد شرط امللك أو السوم

  .وجوب الزكاة إىل غري كوا عاملة ـ يف جعل احليوان كأن مل يكن بالنسبة

ل على امللك القدمي كأن مل يكن حبكم الشارع املعترب للحول، امللك اجلديد عند حوالن احلون إ واحلاصل

جياب فريضته عند حوالن حوله، مث بعد ذلك يدور األمر بني إفال يصلح للمانعية عن تأثري عدد امللك القدمي يف 

ك القدمي وامللك اجلديد لملالقول بوجوب الزكاة عند حوالن حول امللك اجلديد حىت يكون لكل واحد من ا

 باستقالله، وبني القول باعتبار رأس احلول للملك القدمي أول احلول هلما، فيكون حال امللك اجلديد حول

احلاصل قبل حول القدمي حال ما لو حصل مقارناً لتمام حول القدمي، فيسقط هذا الزمان املتخلل بني حصول 

  .امللك اجلديد وبني رأس احلول للملك القدمي

مىت اندرج الكل حتت نصاب آخر  إنه :ه، وذلك ملا توضيحه بلفظ املصباحواألول ال ميكن االلتزام ب

بل فزكاة ماله لدى متام تاً وثالثني من اإلساحنصر فريضته فيما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب، فمن ملك 

 ستاً بداً، وكذا من ملكأحوله ابنة لبون، ومل جيعل الشارع يف هذا العدد ابنة خماض وشاتني أو سبع شياة 

ربعني مل جيعل فيها ابنة خماض وأربع شياة أو ابنة لبون وشاة أو شاتني، وهكذا يف سائر النصب، فلم جيعل أو

لو ملك بعد الست والعشرين مخساً يقع اخلمس عفواً نه أ بعاضها فريضة غري فريضة الكل، فكلماالشارع أل

لة مجياب شاتني، بل يقع مكإ ال يؤثر يف  فكذلك لو ملك عشراً،جياب شاةإوال يؤثر عند حول حوهلا يف 

  .  انتهى،)١( آخربلنصا

                                                

.١٧ سطر ٣٣ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٨٣

  .وحيتمل إحلاقه بالقسم الثاين

  

خراج إوىل كما اختاره مجاعة، فيجب يف املثال األول عند متام السنة األ} وحيتمل إحلاقه بالقسم الثاين{

  . ويف املثال الثاين بالعكساألبد، إىل خراج شاة، وهكذاإة اجلديدة تربع شياة، وعند متام السنة للسأ

خمالف ملا دل على وجوب الفريضة  إنه وفيه:  يف رد القول األولواختار هذا الوجه يف املستمسك قائالً

 ويف أول ،بل يف أول حمرممثالً إذا ملك عشرين من اإل. يف النصاب املوجود يف الضميمة إذا حال عليه احلول

ملك نه أ ذا جاء رجب الثاين يصدقإربع شياة للعشرين، فأ وجب عليه ذا جاء احملرم الثاينإ ف،رجب ملك سبعاً

يضاً، فالبناء على عدم وجوب شيء عليه يف أبل قد حال عليها احلول عنده فتجب فيها شاة مخساً من اإل

من أول حمرم الثاين، فينتظر يف وجوب بنت خماض عليه حمرم الثالث  ن مبدأ حول الست والعشرينرجب، أل

بل حال عليها احلول من غري وجه، وبذلك يفترق هذا القسم عموم وجوب شاة يف كل مخس من اإلإلغاء ل

هلا حوال  أن صحاب األإطالقمقتضى  إنه :عما قبله ويتعني إحلاقه بالقسم الثاين، كما اختاره يف اجلواهر قائالً

  . انتهى،)١(بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقال

لغاء إجحه املاتن، إذ يلزم من هذا رول الذي ال يصلح ملقاومة االحتمال األما ذكر  نت خبري بأنأولكن 

 إىل بلن امللك حيصل تدرجياً، فلو ملك أحد بالنتاج أو غريه يف كل شهر مخساً من اإلإسائر النصب غالباً، ف

دلة الدالة ر األيعطي املصدق عند جميئه جلباية الصدقات اثنتني وسبعني شاة، وهذا مما خيالف ظواه أن سنة لزم

  يف كل مقدار كذا من الفريضة،  أن على

                                                

.١١٠ ص٩ ج:ستمسكامل )١(



٣٨٤

  . ن املتعارف حصول امللك تدرجياًإحيمل على نادر من املتصور، ف أن ويلزم

جياب فريضة عند متام حوهلا قبل اموع للزم ولو قلنا بسببية أبعاض كل نصاب إل: ولذا قال يف املصباح

 وكذا نة لبونببل ففي كل مخسني حقة، ويف كل أربعني اكثرت اإلذا إف :)عليه السالم ( قولهإطالقل يترت

 وكذا ما ورد يف سائر نصب اإلبل من ،شاة فإذا متت أربعمائة ففي كل مائة : يف الغنم)عليه السالم (قوله

 وغري ذلك على فروض حدى وتسعني فكذاإحدى وستني فكذا، ومخساً وسبعني فكذا، وإذا بلغت إأا 

حقق، وهي ما لو دخلت اجلميع يف ملكه دفعة بشرائط النصاب، وإال فلو ملكها تدرجياً ـ كما هو نادرة الت

شهر مخساً أو ستاً أو  سبوع أو أالغالب ـ استقل كل بعض بفريضته عند متام حوله، فلو ملك يف كل يوم أو

إال  ام عمرهمتى هذا يف بل مل يكن فريضتها علمخس وعشرين حىت اجتمع عنده ألف وألفان من اإل إىل عشراً

رادته من أخبار الباب، وخمالفته ملا كان يؤمر باستعماله إمما يقطع بعدم  شياة يوماً فيوماً على التدريج، وهذا

  . انتهى،)١(خبارهاأعامل كما ال خيفى على من الحظ 

ا القسم مما وهو جيد يف حد ذاته، بل متعني على القول بدوران األمر بني احملتمالت املذكورة يف هذ

  .ذكره اجلواهر وغريه

قسام املذكورة على امللك اجلديد يف أثناء احلول مطلقاً أعم من مجيع األ أن هذا، ولكن األقرب يف النظر

  :قسمني

رث والبيع واهلبة والصلح وغريها، ويف هذا القسم يالحظ كون يكون امللك بغري النتاج كاإلأن : األول

  ن اصالً قبل ستة أشهر محامللك 

                                                

.٢٥ سطر ٣٣ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٨٥

ن إن كان حاصالً قبلها لزم تزكيتهما معاً يف أول حول امللك القدمي، وإمرور امللك القدمي أم بعدها، ف

صبهاين وعبد عين رواية األأكان بعدها اعترب من احلول الثاين، وذلك حلكومة الروايات الثالث املتقدمة ـ 

شكال عليها، د عرفت عدم ورود شيء من اإلوق. احلميد والدعائم ـ على الروايات الدالة على اعتبار احلول

ا، مع  تنقص عن رواية زرارة املتضمنة النقضاء احلول بانقضاء أحد عشر شهراً اليت متسك املشهور بل هي ال

  .شكاالت املتقدمةفيها من اإل ما

بل ستة موافقته لالعتبار، إذ لوحظ نقص احلول املوجب لضرر املالك يف صورة التملك ق إىل وهذا مضافاً

أشهر مع زيادة احلول املوجب لنفعه يف صورة التملك بعد ستة أشهر، فيتعادل الضرر والنفع على كل من 

وساط السنة، والغالب عدم متكن أ يالئم بعث املصدق يف كل عام مرة واحدة مع غلبة امللك يف ،املالك والفقري

كيفية  إىل شارةمل يرد يف رواية اإلنه أ  ترىات، ولذاظألعراب ـ هلذه احملاسبات واملالحاالناس ـ خصوصاً 

 كما ال خيفى ،وجب هذا االختالف العجيب والتشقيقات البعيدة جداًأحساب ما ملك يف وسط السنة حىت 

 بل واحملقق يف بعض الصور، ومن اامع اجلواهر واملستند ،قالً كتب العالمة والشهيدينأعلى من راجع 

دخلت أحسن ما أما :  وقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبو مام املالحظة تبسم اإلواحلدائق وغريها، وكأنه ذه

  .صبهاينكما يف رواية األ، )١(فيها

مالك وكيفية متلكهم لألموال الزكوية اليت يغلب فيها التدريج، مث حال أرباب األ إىل نظر أن واحلاصل

الحظ الروايات املبيهذه إىل شارة فيها بوجه أصالًإ املصدق اليت ال رسالإب وأخذ الزكوات وكيفية نة للنص   

                                                

.٤ ح يف زكاة الذهب والفضة١٦ باب ١١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٨٦

هذه  أن  ال يبقى له شك يف،الشقوق املختلفة املذكورة يف كتب الفقهاء لصور التملك يف أثناء السنة

األحكام املذكورة لتلك الصور يف غاية البعد عن مساق الروايات وكيفية أخذ املصدقني للصدقات، فال بد من 

  .امللك اجلديد إىل ته هذه الروايات من كيفية األخذ بالنسبةما تضمن إىل الرجوع

سقاط قطعة من احلول يف امللك اجلديد يف بعض الشقوق وزيادا يف بعضها اآلخر مما إأن  إىل مضافاً

من مل يلتزم بذلك يف بعض الصور خرج عن مفاد  أن التزم به الفقهاء، وهذا خروج عن مفاد أدلة احلول، كما

 إىل ،من ملك ستاً وعشرين ففيها بنت خماض مثالً على صورة امللك دفعة أن ب، حبمل ما دل علىأدلة النصا

 ،غري ذلك مما خيالف هذا القسم من الدليل أو ذلك القسم من الدليل، إما بترجيح أدلة النصاب على احلول

 لقرائن داخلية أو ،ر مبالحظة اعتبارات ومرجحات قويت يف األنظا،وإما بترجيح أدلة احلول على النصاب

  .الروايات املتقدمة هو املتعني إىل خارجية، فالقول بالتفصيل املذكور مستنداً

حكمها حكم اململوك بعد ستة أشهر  أن ليها فالظاهرإغري السخال، أما بالنسبة  إىل هذا كله بالنسبة

عليه  (ول، كقول أيب جعفرالسخال ال يؤخذ منها الزكاة إال بعد مرور احل أن مطلقاً، وذلك ملا دل على

  .)١(بل شيء حىت حيول عليه احلول من يوم ينتج اإلرليس يف صغا : يف رواية زرارة)السالم

بل شيئاً حىت حيول عليها  ال يأخذ من صغار اإل)عليه السالم (كان علي: وعن ابن أيب عمري قال

  .)٢(احلول

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٨٧

إذا :  السخل مىت جتب فيه الصدقة؟ قال:)معليه السال(عبد اهللا قلت أليب : سحاق قالإويف رواية 

  .)١(أجذع

بل ما كان من هذه األصناف الثالثة اإل:  يف حديث قال)عليهما السالم ( عن أحدمها،ويف رواية زرارة

  .)٢( فليس فيها شيء حىت حيول عليه احلول منذ يوم ينتج،والبقر والغنم

بل والبقر والغنم شيء إال ما ليس يف صغار اإل: ال ق)عليه السالم ( عن أيب جعفر،ويف روايته األخرى

  .غري ذلك إىل ،حال عليه احلول عند الرجل، وليس يف أوالدها شيء حىت حيول عليه احلول

وهذه الروايات كما تراها مقدمة على الروايات املفصلة بني ما قبل ستة أشهر وما بعدها، إذ مل يتعرض 

الغالب الذي يندر خالفه والدا يف أثناء  أن  باعتبار احلول مطلقاً، معفيها للتفصيل املذكور، بل صرح فيها

  . )٣(احلول

 يعلى هذا فالالزم اعتبار احلول تاماً، فلم قلتم بأن حاهلا حال امللك بعد ستة أشهر املقتض:  ال يقال

أن تعد مع األمهات من عطاء الزكاة، بإسقاط زمان ما بني والدا وما بني رأس سنة األمهات اليت جتب فيها إل

  عطاء زكاا؟ إأول سنة بعد والدا املوجب ملرور أكثر من سنة يف 

مهات ال مقابل زيادة حوهلا الظاهر من اعتبار احلول فيها مقابل أقوال العامة حبساا مع األ: ألنا نقول

  ا لنفي النقيصة ال نفي أعلى سنة، مبعىن 

                                                

.٣ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٣ص ٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حنعام يف زكاة األ٩ باب ٨٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٨٨

  .مهاتاا مع األحس إىل ن العامة ذهبواإالزيادة، ف

السخال ال تتبع األمهات يف شيء من احليوان الذي جيب فيه الزكاة، بل لكل شيء : قال يف اخلالف

  . انتهى،)١(منها حول نفسه، وبه قال النخعي واحلسن البصري، وخالفت الفقهاء يف ذلك

ترب هلا حول بانفرادها،  اع،بل والغنم فنتجت يف أثناء احلوللو كان معه نصاب من اإل: وقال يف املعترب

 ،)٢(محدأ خالفاً أليب حنيفة والشافعي ومالك و، هلا، وبه قال احلسن والنخعيمهاا حوالًأوال يكون حول 

  . انتهى

املصدق  أن  ال إلثبات عدم الزيادة على احلول، ويؤيد ذلك،فاعتبار احلول يف السخال لنفي هذا القول

وساط السنة، وال يأيت إال بعد سنة فيأخذ من اجلميع أسخال املتولدة يف إذا جاء يف رأس السنة مل يأخذ من ال

  .اتب ملا ذكر سابقاً من املقر،شيئاً على شيء

املختار عدم اعتبار السخال مطلقاً وغريها من اململوك بعد ستة أشهر من سنة امللك القدمي،  أن فتحصل

 وغري السخال ، احلول هلمائ امللك القدمي فقط مث يبتدأول السنة، فيزكي يف أول السنة إىل ا كأن مل تكنإبل 

ول السنة للملك القدمي كليهما معاً، من غري فرق أمن اململوك قبل ستة أشهر يعترب مع امللك القدمي فيزكي يف 

  .  واهللا العامل،يف ذلك بني أقسام النعم وأقسام الزيادة

  

                                                

.١٨ مسألة ١٧٦ص: اخلالف )١(

.٢٦ س٢٦١ ص:املعترب )٢(



٣٨٩

  .ول وجب عليها الزكاة وحال عليه احلصدق زوجته نصاباًألو : }١٤مسألة ـ {

  

يف يد الزوجة مستجمعاً جلميع الشرائط }  وحال عليه احلولصدق زوجته نصاباًألو : ١٤مسألة ـ {

 املذكورة يف باب بللملكها له بالعقد، وكونه يف معرض السقوط بالفسخ بأحد العيو}وجب عليها الزكاة{

كما قرر يف موضعه، أو التنظري بالطالق قبل ن الفسخ موجب لعدم املهر إذا كان قبل الدخول إالنكاح، ف

الزوج كالً أو  إىل  والرجوع، لتنصيف املهر غري مضر، ألن املهر ملك للزوجة مبجرد العقديالدخول املقتض

  .بعضاً ملك جديد له، ولذا كان هلا مناؤه يف املدة املتخللة بني العقد وبني الطالق أو الفسخ

 ا على القول اآلخر يف الطالق من عدم امللك للتمام إال بالدخول،هذا على األشهر بل املشهور، وأم

 عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثرية مث )عليه السالم (ل الصادقأ س،لصحيح أيب بصري

ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه  إىل ينظر: مكث سنني مل يدخل ا مث طلقها؟ قال

 إىل ،)١(أقرب للتقوىفإنه  على شيء ترضى به منه، يعفو فتقبل منه ويصطلحا أن ويعطيها نصف البستان إالّ

  .غري ذلك

وإن مل : )عليه السالم ( عن الباقر،واالحتمال اآلخر يف الفسخ من عدم امللك أصالً، لصحيح أيب عبيدة

صل والفرع،  النفي املطلق املستلزم لنفي األها ظاهرغري ذلك مم إىل ،)٢(يكن دخل ا فال عدة هلا وال مهر هلا

  .  وتفصيل الكالم يف باب النكاح،فال يكون احلكم كما ذكر

                                                

.١ حبواب املهورأ يف ٣٠ باب ٤١ ص١٥ ج:الوسائل )١(

. يف ذكر الشروط يف النكاح٢٣٠ ص٢ ج:انظر الدعائم )٢(



٣٩٠

  .الزوج ووجب عليها زكاة اموع يف نصفها إىل ولو طلقها بعد احلول قبل الدخول رجع نصفه

  

} ة اموع يف نصفهاالزوج ووجب عليها زكا إىل  رجع نصفه،ولو طلقها بعد احلول قبل الدخول{

عطاء إعليها  الالزم أن  حق الفقري من نصفها الباقى، اليراً وتعطفهر موا ترد على الزوج نصف املأمبعىن 

  .عطاؤها من اخلارجإالزكاة من نصفها، فال جيوز هلا 

 للزوج حينئذأن  إىل فيخرجه من نصيبها أو من مال آخر، خالفاً للمبسوط حيث ذهب: جاد من قالأو

خراج، وعن مجاعة احتماله  وتضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد اإل،نصف ما عدا مقدار الفريضة

ألن حق الفقراء مقدم على ملك الزوج، إذ مقدارها خرج عن ملكها حبوالن احلول، فليس الباقي يف يدها إال 

  . ول امللك من األ ال كاشف عن عدم،ما عداه، والطالق سبب لرجوع النصف اململوك هلا فعالً

خراجهما من املال فليزم عليها إمكان والقول بعدم املنافاة بني ملك النصف وملك ربع العشر وحنوه إل

عطاؤمها مجيعاً من املال، غري تام، إذ لو كان كل من احلقني بنحو الكلي يف املعني لكان كذلك، لكن مقتضى إ

ذ إما لو باع ربع عشر احلنطة مشاعاً مث طلق الزوج، شاعة، فيكون كدليل رجوع النصف كدليل الزكاة اإل

  .قضية الكسر تعلق احلق بكل جزء جزء، ولذا لو تلف بعض النصاب يتلف من حق الفقري وحق املالك بالنسبة

من قبيل الكسر حق الزوج والفقراء ليسا من قبيل الكلي يف املعني حىت ال يتنافيان، بل  أن واحلاصل

دم اجلمع فيخرج املتقدم منهما مث تغرم الزوجة للمتأخر مقدار الفائت منه بسبب  لعاملشاع، وذلك مقتض

  .خروج املتقدم

  كون كل منهما من قبيل بهذا، ولكن الظاهر عدم املنافاة ولو قلنا 



٣٩١

شره للفقري ونصفه للزوج والباقي ال منافاة بني كون كل جزء من أجزاء املال ربع عفإنه الكسر املشاع، 

  .رثهمإن لكل من الوارث كسر مشاع يف املال مع عدم التنايف بني إباب املواريث فللزوجة، ك

جازة الزوج، إذ املال صار إخراج الزكاة من العني بعد الطالق قبل القسمة إال بإليس للزوجة  إنه مث

 اجلواهر  ويف، كما عن املنتهى والتحرير،جازة اآلخرإ وليس ألحد الشريكني التصرف بدون ،مشتركاً بالطالق

  .واملصباح وغريمها

  : ويف املسألة احتماالن آخران

عطاء الزوج النصف تاماً، وبني ما لو إ فيجب ،التفصيل بني ما لو وقع الطالق قبل األداء للزكاة: األول

 وحق ،عطاء نصف الباقي ونصف مثل الفريضة أو قيمتها، وذلك ألن كالً من الزكاة حقإوقع بعده فالواجب 

 للزوج ىداء هذا احلق سبق حق الزوج حق األداء، فيعطأذا وقع الطالق قبل إشر يف املال الزكوي، فالزوج منت

وإذا انعكس ـ بأن سبق األداء .  أو مثالً للفقري نصف حقه من العني والنصف اآلخر قيمةًىالنصف التام ويعط

  . للزوج نصف الباقي ونصف مثل الفريضة املعطاة يف الزكاةيأعطلطالق ـ ا

 ،مهرها ما جيب فيه ابن اللبون مثالًأنعام مثالً، كما لو الفرق بني كون املهر عني املخرج من األ: الثاين

ن تعلق به بعض حق الزوج، إكان يف الباقي بعد نصف الزوج، وإال فابن اللبون املوجود ون إ عطاؤهإفالالزم 

 تكون وذلك ألن مع وجود ابن اللبون مثالًال يكون يف املهر عني املخرج فحسب األقوال السابقة،  أن وبني

  . غريها، خبالف صورة عدم وجودها إىل خراجها موجودة، فال معىن للعدولإالفريضة اليت جيب 



٣٩٢

  .الزوج إىل خراج الزكاة من النصف الذي رجعإولو تلف نصفها جيب 

  

  .وال خيفى ما يف التفصيلني، ملا عرفت من الدليل على القول األول

الزوجة  إىل الساعي يرجع أن  للزوجة بعد الطالق، فالظاهريأي النصف الذي بق} نصفهاولو تلف {

خذ  :يف الفريضة، إذ هي املكلفة باألداء وليست الفريضة حبيث ال يصح أخذها إال من العني، فقوله سبحانه

  .حناء التصرفاتأوجه إليها، كما لو تصرف يف العني الزكوية بسائر   ما)١(من أمواهلم

 أن مبعىن} الزوج إىل خراج الزكاة من النصف الذي رجعإجيب {جبارها إن امتنعت الزوجة ومل ميكن إف

عطاء كان النصف ذا أبت الزوجة من اإلإ ألنه حمل تعلق الزكاة، ف،الساعي يأخذ من هذا النصف املوجود

  . حمالً للزكاةالباقي يكون ن إ املوجود متعلقاً للحق، كما لو تلف بعض النصاب عند ربه، حيث

 فال حق يف مال الزوج، خمدوش بأنه ال ،مال الزوجة إىل والقول بأن القسمة أوجبت انتقال حق الفقراء

نه إذا أعطت الزوجة من العني أيكون ذلك معلقاً بالواقع، و أن نصفها، بل ينبغي إىل  انتقال احلقطالقوجه إل

  .قدر الزكاة غري صحيحة إىل ة بالنسبتأو من غريها كانت القسمة صحيحة، وإال كان

ة، كما لو باع املالك ئاألدلة الدالة على تعلق احلق بالعني مقدمة على القسمة الطار أن والوجه يف ذلك

ين أمواله تبع الساعي نفس املال أإذا امتنع من أداء الزكاة عن سائر فإنه تلف البعض اآلخر، أبعض النصاب و

  .وجده

   جعل احلق على الذي )عليه السالم (علياً  أنوال يعارض هذا ما دل على

                                                

.١٠٣ آية: سورة التوبة )١(



٣٩٣

تلف عندها بال تفريط فيخرج نصف ن إ ماأ و،كان التلف بتفريط منهان إ  هذا.خراج عليها مبقدار الزكاةويرجع بعد اإل

   نعم يرجع. لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها،الزكاة من النصف الذي عند الزوج

  

 شخص آخر، كما ذكروه يف باب مخس املعدن، إذ ذلك كان ألجلما كان باعه من  وجد الركاز يف

 مؤيد ملا رببل هذا اخل. ناع حىت يتبع نفس املال كما ال خيفىتالواجد هو املكلف ابتداًء ومل يبد منه امأن 

  .خذ من مال الزوجأن امتنعت إ، فالزوجة هي املطالبة أوالً أن ذكرناه من

 فهي ،ألن استقرار احلق عليها} عليها مبقدار الزكاة{ة من ماله للزكا} خراجبعد اإل{الزوج } ويرجع{

  .املرجع أخرياً

 بعض املال مما يبقن إ  وكان التالف كل املال الذي هلا، أما،يف املال} كان التلف بتفريط منهان إ هذا{

إذ آية األخذ الزوج حينئذ،  إىل عطائها له، وال وجه للرجوعإجربها على أيفي مبقدار الزكاة كان الساعي 

ن املال الزكوي موجود عند كليهما فال وجه  أل،فالقول بتخري الساعي بني األخذ منها ومنه. متوجهة إليها

  .خذ منه، يف غري حملهلترجيح األخذ منها على األ

سقط نصف الزكاة، ملا ذكر يف مسألة تلف بعض النصاب، ورجع } تلف عندها بال تفريطن إ ماأو{

فيخرج نصف الزكاة من {عطت فهو وإال أن إالزوج، ف إىل زكاة النصف الباقي املنتقلالساعي إليها يف 

} لعدم ضمان الزوجة{منا تنصف الزكاة إلوجود املال الزكوي عنده كما عرفت، و} النصف الذي عند الزوج

  يرجع{إذا أخذها الساعي من مال الزوج }  نعم،ينئذ لعدم تفريطهاح{ملقدار الزكاة التالف يف نصفها 



٣٩٤

  . خرجأ عليها مبقدار ما الزوج حينئذ أيضاً

  

  .ملا تقدم من كون استقرار احلق عليها}  خرجأعليها مبقدار ما {كالفرض السابق } الزوج حينئذ أيضاً

ورمبا يقال بأن مقتضى القاعدة رجوع الساعي جبميع الزكاة على مال الزكاة، ألن املال موجود وتلف 

  .ط بعض حق الفقريمقدار منه ال يؤثر يف سقو

  .شاعة ال الكلي يف العني كما قرر يف حملهالظاهر من األدلة اإلن إ :ولكن فيه

 ، أو جائز ذاتاً كاهلبة اجلائزة، عنها بناقل الزم كالبيع بدون اخليار هلانصف الزوجة لو كان مستقالًن إ مث

عطاء الزكاة إن قبلت إلزوجة يف الفسخ، ف مما يوجب حق اأو باالشتراط وحنوه، كما إذا كان الثمن معيباً مثالً

ين وجده أو من نصف الزوج أو من مال آخر هلا؟ أال فهل يأخذ الساعي من عني املال إ و،من مال آخر فهو

وذلك ألا املكلفة . آخر هلا، مث من نصفها املنتقل عنها، مث من نصف الزوج خذه من مالأالظاهر التدرج يف 

ماهلا الباقي  إىل ذا امتنعت تبع الساعي ماهلا املنتقل عنها، إذ بالقسمة انتقل احلقإفباألداء حسب آية الزكاة، 

  . قاً ذا املالالزوج، ملا تقدم من كون احلق متعل إىل ذا تعذر ذلك تبع النصف املنتقلإعندها، ف

  .ويف املقام فروع كثرية تركناها خوف التطويل

  



٣٩٥

  .  يسمع منه بال بينة وال ميني،ل على مايل احلول مل حي:ذا قال رب املالإ: }١٥مسألة ـ {

  

 ،بعض املال أو كله إىل سواء كان بالنسبة}  مل حيل على مايل احلول:ذا قال رب املالإ: ١٥مسألة ـ {

فيما مل يعلم كذبه، بال خالف يظهر منا، كما }  يسمع منه بال بينة وال ميني{مما يوجب قلة الزكاة أو عدمها 

  . كذا يف اجلواهر وغريه،ملة بعضهماعترف به يف اجل

 )عليه السالم (رسال أمري املؤمننيإ يف بيان كيفية )عليه السالم ( عن الصادق،ويدل عليه صحيحة بريد

 فهل هللا يف ،ليكم ويل اهللا آلخذ منكم حق اهللا يف أموالكمإرسلين أ ، يا عباد اهللا:قل هلم : وفيهه،ملصدق

نعم لك منهم منعم فانطلق معه من أ إن فال تراجعه، و، ال:ن قال لك قائلإه؟ فولي إىل أموالكم من حق فتؤدوه

  .)١( خرياً أو تعده إالّهختيف أن غري

 إذا بعث مصدقه )صلوات اهللا عليه(كان علي :  قال)عليهما السالم (بيهأ عن ، عن جعفر،وخرب غياث

  .)٢( عنك فال تراجعهن وىلإهللا، ف مما أعطاك ا تصدق رمحك اهللا:تيت رب املال فقلأإذا : قال له

مث تقول عباد :  ملن يستعمله على الصدقات)عليه السالم ( فيما كان يكتبه أمري املؤمنني:ويف ج البالغة

 إىل  فهل هللا يف أموالكم من حق فتؤدوه،رسلين اليكم ويل اهللا وخليفته آلخذ منكم حق اهللا يف أموالكمأاهللا 

  .)٣(نعم لك منعم فانطلق معهأن إال تراجعه، ون قال قائل ال فإوليه؟ ف

                                                

.١ حنعام يف زكاة األ١٤ باب ٨٨ ص٦ ج:لوسائلا )١(

.٥ حنعام يف زكاة األ١٤ باب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ سطر ٢٥ رقم ٣٨٠ص: صاحلج البالغة،  )٣(



٣٩٦

   . تلف مين ما أوجب النقص عن النصاب: أو قال،خراجوكذا لو ادعى اإل

  

 ملصدقه، وهكذا ما يف مام يف نقل كالم اإل)عليه السالم ( عن الصادق،وقريب منها يف كتاب الغارات

.  احلديث،)١(خيرج الغنم أن ن قالوا نعم أمرإفيا معشر املسلمني هل هللا يف أموالكم حق، : يداالرضوي فين

  .وكذا يف املقنع الذي هو مضمون الروايات

صل يف بعض ما عرفت ـ باأل إىل ضافة، واستدل لذلك ـ باإلشكال يف احلكم نصاً وفتوىإفال 

ضاعة إ أو ،ليهإسبة  حور بالنه حجة، وإالّليكون قو أن  من قبل املالك غالباً، فال بداملوارد، وبأنه ال يعرف إالّ

خراج فقوله مسموع نه ويل يف اإلثبات والنفي، وألإللاحتاج واحد من املالك واملصدق الشاهد ن إ احلق

  . غريها من الوجوه املستخرجة إىل ،كسماع قول الوكيل

  . وفيه ما ال خيفى. )٢(يصدق املالك يف تلفها بظامل وحنوه: قال إنه لكن عن الدروس

  .صل أو موافقة لهن دعواه خمالفة لألوال فرق بني كنه أ ومما تقدم يظهر

 أو غريها من الدعاوي } ما أوجب النقص عن النصاب، تلف مين:خراج أو قالوكذا لو ادعى اإل{

 أو ولياً و وكيالًأيكون هو املالك  أن ال فرق بني قبول قوله بنينه أ  أو بعضاً، والظاهراملوجبة للسقوط كالً

  .دلة السابقة واملناط وبعض األطالق لإل، تصرفهعنه ممن املال حتت

   يضاًأخذ أو التلف أو ما أشبه فالظاهر ادعى عدم األ أما املصدق لو

  

                                                

.٢١ س٢٢: فقه الرضا )١(

.  يف كتاب الزكاة٦٠ص: الدروس )٢(



٣٩٧

 ويكون ابتداء ،ء على املشتري ن فسخ قبل متام احلول فال شيإف ، وكان للبائع اخليارذا اشترى نصاباًإ: }١٦مسألة ـ {

  .خ الفسثالبائع من حي إىل احلول بالنسبة

  

  .مني إال اليمني على األس ولي، والوكيل أمني،نه وكيلقبول قوله، أل

 صل مع املصدق، فيحتاج املالك يف دعواه كان األهخذ أو قدرصل األأولو اختلف املالك واملصدق يف 

  .الشاهد، وإال حلف املصدقإىل 

ميان غري مبال، وبني  اإل عدم الفرق بني عدم الوثوق بكالم املالك لكونه ضعيف:مقتضى ما تقدمن إ مث

، فالقول بانصراف النص عن غري املبايل ال وجه نسان حجة شرعاًإ كسائر املوارد اليت جعل قول ،الوثوق بقوله

  .له

عطائه إ فشهدا بعدم ، لزيدنه أعطىأ  بأن ادعى، عن علمهلو شهد شاهدان بكذب املالك يف دعوا إنه مث

  .دلة الدالة على حجية الشهادةاملالك حبسب شهادما، لعموم األ أخذ ،ن زيداً مثال مات مدة قبلله، أل

 ،أو كان الثمن النصاب وكان للمشتري اخليار}  وكان للبائع اخليارذا اشترى نصاباًإ: ١٦مسألة ـ {

إذ مل مير } ء على املشتري ن فسخ قبل متام احلول فال شيإف{أو كان االنتقال بغري البيع خبيار للطرف املقابل 

ال خصوصية خليار البائع، بل احلكم كذلك لو كان اخليار للمشتري نه أ نه يظهرم و،ول على النصاب عندهاحل

  . أو لثالث وفسخ، إذ املناط عدم البقاء عنده حوالً كامالً،وفسخ

منا كان له ملك إ و، مل يكن ملكاً لههإذ قبل}  الفسخثالبائع من حي إىل ويكون ابتداء احلول بالنسبة{

  .لك الغريفسخ م

  والقول بأنه على هذا ميلك كل أحد الفرار عن الزكاة ببيع أمواله 



٣٩٨

خراج من العني ضمن للبائع ن كان الفسخ بعد اإلإ وحينئذ ف،ن فسخ بعد متام احلول عند املشتري وجب عليه الزكاةإو

  .خرجأقيمة ما 

  

جع املال باخليار، غري ضار، إذ رأذا انقطع احلول إ ف،شخص خبيار الفسخ إىل الزكوية قبل حلول احلول

  .ملك، ومسألة الفرار من الزكاة غري عزيزة كما ال خيفى األدلة مل تدل إال على امللك وال

إذ قد حال احلول } الزكاة{أي على املشتري } ن فسخ بعد متام احلول عند املشتري وجب عليهإو{

  .ن ملكهعلى ملكه الزكوي، وجمرد كونه معرضاً للفسخ ال خيرج الشيء ع

امية امللك، كيف واملشتري ال يقدر على كل تصرف فيه يف زمن اخليار، متشكل على ذلك لعدم أو

خراج بعض املشتري ال يتمكن من الدفع عن نفس العني ملنع تصرفه مبثل هذا التصرف املوجب إلأن  إىل مضافاً

ظاهر األدلة  أن على.  ال دليل على ذلكيار عن سلطة ذي اخليار، وليس عليه الدفع من غري العني، إذما فيه اخل

  .فقراء ال تشمل املقاملا شرعت لألخذ من أموال األغنياء والوضع عند اإمنالدالة بأن الزكاة 

النصاب، ولو دل  خراج مقدارإ تصرف املشتري بال خيفى، إذ ال دليل على عدم جوازويف الكل ما 

، ولذا طالقدلة الزكاة، واحلكمة يف التشريع ال متنع اإلأ طالقخراج من غريه إلالدليل على ذلك كان عليه اإل

  .جعل اجلواهر املسألة من املشكالت حمل تأمل أن ومنه يظهر. غريه إىل كان زكاة املقرض على املقترض

كان ن إ }خرجأللبائع قيمة ما {املشتري } خراج من العني ضمنن كان الفسخ بعد اإلإوحينئذ ف{

  . لياً، ألنه كلما تعذر العني قام املثل والقيمة مقامهاكان مثن إ قيمياً، ومثله



٣٩٩

خيرجها من العني ويغرم للبائع ما  أن خراج فللمشترين كان قبل اإلإ و،خذ البائع متام العنيأخرجها من مال آخر أن إو

  . البائع إىل ن خيرجها من مال آخر ويرجع العني بتمامهاأخرج وأ

  

 ولزوم القيمة أو املثل على املشتري يدفعها ،ينما وجدتأتبع العني الواجب بعد الفسخ تن إ :وال يقال

  . زكاة

 والزكاة واجبة فيه ابتداًء ال ،عطاء زكاة، إذ املال ملكهال وجه لذلك بعد صحة تصرف اإل: ألنه يقال

عطاء إشكل أنعم لو كان التصرف حمجوراً مدة اخليار . و من مال آخرأخراج من املال قل من اخليار بني اإلأ

  .بعضه زكاة من أول األمر

يسقط من الثمن باملقدار املقابل  أن جيوز للبائع إنه مث} خذ البائع متام العنيأخرجها من مال آخر أن إو{

  . كما ذكره اجلواهر وغريه،للزكاة اليت دفعها املشتري يف صورة الدفع من نفس العني

ألن الزكاة } خرجأن العني ويغرم للبائع ما خيرجها م أن خراج فللمشتريقبل اإل{الفسخ } ن كانإو{

منا إخراج من العني أومن غريه، والفسخ سقاط خيار املشتري يف اإلإتعلقت بالعني، وال دليل على ملك البائع 

  . خراج ما عدا مقدار الزكاة عن ملك املشتريإثر يف أ

التأمل خصوصاً يف  إىل لة حمتاجةحق الفقراء سابق على حق البائع الفاسخ للمعاملة، واملسأن إ :واحلاصل

  . لعدم نقص العني حىت مبثل الزكاة،اشتراط ذي اخليار

ولو مل خيرج املشتري الزكاة كان للساعي }  البائع إىل ن خيرجها من مال آخر ويرجع العني بتمامهاأو{

  . خذها من العني واستقرار الضمان على املشتري، فريجع البائع إليهأجباره، كما يكون له إ

  



٤٠٠

  

  فصل

 يف زكاة النقدين

  .ومها الذهب والفضة

  

} يف زكاة النقدين فصل{

وال جتب الزكاة فيما عدامها من النقود، سواء كانت ورقية أو فلزية أو غريمها، } ومها الذهب والفضة{

دم  التسعة يف متواتر الروايات دال على عيفمنا دل على الزكاة فيها فقط، بل حصر الزكوي إألن الدليل 

  .الزكاة يف غريمها

منا كان التخصيص إ و،املقصود كون الزكاة يف النقد أي شيء كان أن باعتبارـ فاحتمال الوجوب 

لكوا النقد الغالب يف زمان التشريع، وباعتبار حكمة تشريع الزكاة، إذ بالزكاة تسد حاجات الفقراء وسائر 

ات إطالقوجوب الزكاة فيها يلزم العوز وادام املصاحل، وبذا تبدلت النقود كهذه األزمنة ومل نقل بإ ف،املصاحل

 ات، وباعتبارطالق فاحملكم يف غري ذلك الزمان اإل، بزمان وجود النقدينأدلة الزكاة اليت مل يعلم ختصيصها إالّ

ر ذهب من يف يده ألف دينار ورق عنده ألف دينا فهي حوالة عليهما، فمنا تقابل بالنقدين قيمةًإسائر النقود أن 

يف غري  ـ ن الورق حوالة على الذهب املوجود عند الدولة أو يف االجتماع أو يف املصارف أ منتهى األمر،مثالً

  نا عصره، إذ هذه الوجوه االعتبارية بليه بعض من قارإن مال إحمله و



٤٠١

   :مورأما مر من الشرائط العامة  إىل  مضافاً،ويشترط يف وجوب الزكاة فيها

  . عشرون ديناراً: األول: ففي الذهب نصابان، النصاب:األول

  

جناس الزكوية اليت تبدل بغريها يف بعض دلة احلصر، وإال فهل يقول القائل بذلك يف سار األأال تقاوم 

السبعة  إىل الغالت األربع واألنعام الثالث، فما يقال هناك بالنسبةليس فيها  فمثالً هناك من البالد ما. البالد

  .نقديالن إىل بالنسبةيقال يف جوابه 

قامة إالدولة هي املكلفة بأن  إىل ن اخلمس كاف لسد املصارف، مضافاًإأما بقاء املصاحل بدون مصرف ف

النقود ليست حوالة وإال كان النقدان حمفوظني فيما  أن املعلوم املصارف ولو باالجتار واحليازة وما أشبه، ومن

  .ود الفلزية وما أشبه، فاألقوى اختصاص الزكاة ماإذا احترقت األوراق املالية أو ضاعت النق

} مورأ ،من الشرائط العامة{من امللك وما أشبه } ما مر إىل ويشترط يف وجوب الزكاة فيهما مضافاً{

  . النصاب والسكة واحلول:ثالثة

 والضرورة على هذا الشرط يف كلمام مجاع اإليشكال وال خالف، بل دعاوإبال }  النصاب:األول{

 من ،} عشرون ديناراً: األول،ففي الذهب نصابان{متواترة، فال جتب الزكاة فيهما إذا مل يبلغا قدر النصاب 

ىل مجع إبين بابويه يف الرسالة واملقنع، بل  اما نسب إىل إىل  فيه، خالفاًمجاعو اإلأكثري دعوى عدم اخلالف فيه 

ربعون ديناراً، ولذا نقل الشرائع أول النصاب األأن  إىل هبواذمن أصحاب احلديث أو مجع من أصحابنا حيث 

  ويف مصباح الفقيه يف تعليقه يف . )١(واألول أشهر: القولني مث قال

                                                

.دابمطبعة اآل  ٤ سطر ١٥٠ ص١ ج:شرائع اإلسالم )١(



٤٠٢

  . انتهى،)١( غري واحده بل هو املشهور كما ادعا،املقام فتوى ورواية

 سنسألت أبا احل:  قال)٢( كصحيح حسني بن يسار: فيدل على املشهور روايات متواترة،وكيف كان

 كل مائة درهم مخسة:  الزكاة؟ فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( يف كم وضع رسول اهللا)عليه السالم(

  . نقص فال زكاة فيها نإ ف،ن نقصت فال زكاة فيها، ويف الذهب يف كل عشرين ديناراً نصف دينارإدراهم، ف

قاال)هما السالمعلي (عبد اهللايب أيب جعفر وأ عن ،صحابناأة وعدة من بقوموثق ابن ع  : ليس فيما دون

ذا إأربعة وعشرين، و إىل ،ذا كملت عشرين مثقاالً ففيها نصف مثقالإقاالً من الذهب شيء، فثالعشرين م

  .)٣(مثانية وعشرين، وعلى هذا احلساب كلما زاد أربعة إىل كملت أربعة وعشرين ففيها ثالثة أمخاس دينار

ذا جازت الزكاة العشرين ديناراً إ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب  عن أ،يب عينيةأسناد عن وعنهم باإل

شر دينارففي كل أربعة دنانري ع)٤(.  

خرج من املعدن من قليل أ عما )عليه السالم (ت أبا احلسنلسأ: وصحيح أمحد بن حممد بن أيب نصر قال

  .)٥(ين ديناراًليس فيه شيء حىت يكون يف مثله الزكاة عشر: و كثري هل فيه شيء؟ قالأ

  .)٦(يف عشرين ديناراً نصف دينار:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عن أيب ،وموثق حيىي بن أيب العالء

                                                

.٢٤ سطر ٥٠ص ٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٣ حبواب زكاة الذهب والفضةأ من ٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١ ح يف ما جيب فيه اخلمس٤ باب ٣٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٨ حالذهب والفضة يف زكاة ١ باب ٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٦(



٤٠٣

 ،ذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينارإيف الذهب :  قال)عليه السالم ( عن أيب جعفر،وموثق زرارة

 وليس فيما دون املأتني شيء، ،هم مخسة دراهمذا بلغت مأيت درإوليس فيما دون العشرين شيء، ويف الفضة 

ذا زادت تسعة وثالثون على املائتني فليس فيها شيء حىت يبلغ األربعني، وليس يف شيء من الكسور شيء إف

  .)١( وكذلك الدنانري على هذا احلساب،ربعنيحىت تبلغ األ

قل من أأما يف الذهب فليس يف : ة يقول يف الزكا)عليه السالم (ما مسعا أبا جعفرأوموثق زرارة وبكري 

ذا بلغ إيت درهم شيء، فائقل من مأ وليس يف ،ذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينارإعشرين ديناراً شيء، ف

ال إربعني درمهاً غري درهم أم وه فما زاد فبحساب ذلك، وليس يف مائيت در،يت درهم ففيها مخسة دراهمائم

ذا بلغت مثانني ومائيت درهم ففيها سبعة إيت درهم ففيها ستة دراهم، فائومذا بلغت أربعني إمخسة دراهم، ف

  .)٢(دراهم، وما زاد فعلى هذا احلساب، وكذلك الذهب

قل ما يكون فيه الزكاة؟ أعن الذهب والفضة ما ) عليه السالم( عبد اهللابو أوسئل : وصحيحة احلليب قال

  .)٣(مائتا درهم وعدهلا من الذهب: قال

:  عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا :  حممد بن مسلم قالوصحيحة

يت درهم فعليه الزكاةائإذا بلغ قيمته م)٤( .  

  يت درهم يف وقت صدور الروايات كانت تعادل ائقيمة م أن وال خيفى

                                                

.٩ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب٩٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١١ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٠٤

شرة آالف درهم، وهكذا يف قيمة عشرين ديناراً ولذلك خري الشارع يف باب القتل بني ألف دينار وع

  .بعض األبواب األخر

صلى  (قام فينا رسول اهللا:  قال)عليه السالم ( بسنده عن علي)عليه السالم ( عن الصادق،وخرب الدعائم

شر من عشرين مثقاالً ففيه نصف مثقال، وليس فيما عهاتوا ربع ال:  فذكر الزكاة فقال)اهللا عليه وآله وسلم

  .ين ذا الذهب يع،)١(دون ذلك شيء

الذهب إذا بلغ عشرين مثقاالً ففيه نصف :  فقالت،سئل عن الصدقانه أ )عليه السالم (وعن الصادق

  .)٢(مثقال، وليس فيما دون العشرين شيء

ليس فيما دون عشرين مثقاال من الذهب :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النيب،وخرب الغوايل

  .)٣(صدقة

أن  إىل نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين  فيما دون عشرين ديناراً زكاة ففيهاوليس: والرضوي

غريها من األخبار اآلتية يف  إىل ،)٤(ذا بلغت أربعة دنانري ففيه عشر دنانريإيبلغ أربعة دنانري فال زكاة فيه، ف

  . ةلاملباحث املستقب

  :ر فقد استدلوا جبملة من األخبا،أما الذين قالوا باألربعني

املسجد احلرام يف خرب يف قال للرشيد  إنه )عليه السالم ( عن الكاظم،شوبآكالذي رواه ابن شهر 

تني ائ وأما قويل من م،وأما قويل من األربعني واحد فمن ملك أربعني ديناراً أوجب اهللا عليه دينار: طويل

  مخسة فمن ملك 

                                                

.والفضة يف زكاة الذهب ٢٤٨ ص١ ج:الدعائم )١(

.٩ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة١ الباب ٥١٧ ص١ ج:املستدركيف كما  )٣(

. يف كتاب الزكاة٢٢ ص:فقه الرضا )٤(



٤٠٥

  .)١(وجب اهللا عليه مخسة دراهمأمأيت درهم 

ربعني أيف كل  :ما قاال يف الذهبأ )يهما السالملع (عبد اهللا عن أيب جعفر وأيب ،ضالءوموثقة الف

قل من أربعني مثقاال شيء، وال يف أقل من أتني مخسة دراهم، وليس يف ائ مثقال، ويف الورق يف كل ممثقاالً

  .)٢( وليس يف النيف شيء حىت يتم أربعون، فيكون فيه واحد،يت درهم شيءئما

سعة وتسعون درمهاً ترجل عنده مائة درهم و: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : ة زرارة قالوصحيح

ربعني أيه شيء من الزكاة يف الدراهم وال يف الدنانري حىت تتم لال ليس ع: وتسعة وثالثون ديناراً أيزكيها؟ قال

ن شاة وتسعة وعشرون بقرة نيق وتسعة وثالثوأربعة أ فرجل عنده :قلت: وقال. يت درهمائوالدراهم م

  .)٣( ألنه ليس شيء منهن قد مت فليس جتب فيه الزكاة،ال يزكي شيئاً منها: يزكيهن؟ قالأ

، ولذا تسعة وثالثون ديناراً مكان تسعة عشر ديناراً :لكن هذه الرواية قد رويت يف الفقيه بلفظة

 كالم احلدائق يف اختالف نسخة الفقيه عن نسخة نقل أن يضعف االعتماد عليها، بل قال الفقيه اهلمداين بعد

ورد أالشيخ  أن ومما يؤيد وقوع التحريف يف رواية الشيخ ولكن من النساخ ال منه:  ما لفظه)رمحه اهللا(الشيخ 

  تلك الرواية  أن ء عنىبفهذا ين. هذه الرواية كما مسعت ومل يتعرض لتوجيهها كما تعرض لتوجيه الرواية األوىل

                                                

.٤ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة٣ الباب ٥١٧ ص١ ج:املستدرك )١(

.٧ ح الذهب والفضة يف زكاة٢ باب ٩٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٤ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٠٦

   دينار،وفيه نصف

  

  . انتهى،)١(االشتباه يف نقلها عقمنا وإمل تكن خمالفة ملذهبه و

وال خيفى املعارضة بني هذه الطائفة من الروايات وروايات املشهور، وقد مجع األصحاب بينهما مبحامل 

 من  كما ال خيفى ملن راجع اجلواهر واحلدائق، وطعن بعض يف السند هلذه الروايات مبا ال خيلو،كلها بعيدة

عراض محل هذه الروايات على املصباح وآخرون الذين قالوا بأن مقتضى القاعدة لوال اإل أن يضاً، حىتأشكال إ

الوجوب ومحل روايات املشهور على االستحباب، ألنه مقتضى التحديد بني األقل واألكثر عرفاً أيضاً ال خيلو 

مل نقل فيها ن إ أهلها إىل  علم هذه الروايات ردذ روايات املشهور آبية عن هذه احلمل، فاألوىلإشكال، إمن 

بالتقية، ألنه بعد تواتر تلك الروايات والشهرة احملققة قدمياً وحديثاً على طبق تلك ال ميكن األخذ بصحيحة 

  . والثالثة مضطربة املنت كما عرفت،ذ الرواية األوىل ضعيفة السندإالفضالء وحدها، 

ن عبارة املقنع كما يف إاملقنع فكأنه اشتباه، ف إىل من نسبة القول باألربعنيأما ما يف الستمسك تبعاً لغريه 

 فيه نصف دينارفذا بلغ إليس يف الذهب شيء حىت يبلغ عشرين مثقاال، فنه أ اعلم: مستدرك الوسائل هكذا

وأنت . آخر كالمه إىل ،)٢(ففيه نصف دينار وعشر دينار، مث على هذا احلسابوعشرين يبلغ أربعة أن إىل 

  .ترى صراحته يف موافقة املشهور

 يشكال وال خالف، بل دعاوإكاة بال ز} فيه نصف دينار{العشرين ديناراً  أن قد حتقق مبا تقدم} و{

   فيه كالنصوص متواترة مجاعاإل

                                                

.٩ سطر ٥١ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٥ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة يف زكاة الذهب والفضة١ الباب ٥١٧ ص١ ج:املستدرك )٢(



٤٠٧

 وزكاته ربع ول باملثقال الصرييف مخسة عشر مثقاالً فعلى هذا النصاب األ.والدينار مثقال شرعي وهو ثالثة أرباع الصرييف

  .املثقال ومثنه

  

كما صرح بذلك غري واحد، ويدل عليه التصريح بالدينار يف األخبار تارة } والدينار مثقال شرعي{

الذي وزنه أربعة وعشرون محصة متوسطة، كما } الصرييف{املثقال } رباعأوهو ثالثة {خرى أوباملثقال تارة 

نني وعشرين كما يف بعض البالد، وال الست والعشرين كما يف هو املتعارف اآلن يف كربالء املقدسة، ال االث

  .بعض البالد األخر

مجاعة منهم الكاشاين  إىل رباع الصرييف هو الذي صرح عليه يف املستند ناسباًأاملثقال الشرعي ثالثة ن إ مث

  . والسيني وابن األثري وغريهم

 ويعرب عنه بأصالة عدم ،كل شيء شك يف تغريهواألصل عدم تغيري املثقال والدينار، كما يتمسك به يف 

 العالمة يف القواعد والنهاية والشهيد يف مخرى، بل صرح مجاعة كثرية منهأصالة عدم التبدل أ و،النقل تارة

املثقال مل خيتلف يف  أن البيان واحملقق الثاين والسيان وغريهم على ما حكى عنهم منتهى املقاصد وغريه

  .  ونقل التصريح بذلك عن الرافعي يف شرع الوجيز وشرحه اآلخر لليمين،إسالمجاهلية وال 

لية هاآلن يف جا الدنانري مل يتغري وزا عما هي عليه أن ال خالف بني األصحاب وغريهم إنه ويف احلدائق

  .شكال املستمسك حمل نظرإ أن ه يعرف ومن.)١(، صرح بذلك مجع من علماء الطرفنيإسالموال 

أي ستة أجزاء }  وزكاته ربع املثقال ومثنه،ول باملثقال الصرييف مخسة عشر مثقاالًنصاب األفعلى هذا ال{

  . جزاءأمن ستة عشر جزءاً من املثقال، أو ثالثة أجزاء من مثانية 

                                                

.١٢ ص١٢ ج:احلدائق )١(



٤٠٨

ر ذ كل ديناإ ، فيكون فيه قرياطان،ربعني واحدأ من و وفيه ربع العشر أ،ربعة دنانري وهي ثالث مثاقيل صريفيةأوالثاين 

  .عشرون قرياطاً

  

ن كانت قيمة الرديء الكثري تعادل قيمة اجليد القليل مل تسقط الزكاة إال اعتبار باقيمة، فنه أ وال خيفى

ء وال تثبت الزكاة يف اجليد القليل، كما صرح بذلك غري واحد، ألن األحكام دائرة مدار يعن الكثري الرد

ن إالرديء الكثري مبقدار النصاب و أن يس مبقدار النصاب وزناً كمااملواضيع املقررة يف الشريعة، فاجليد القليل ل

  .قل من نصاب اجليدأكانت قيمته 

 مجاع اإليشكال وال خالف ظاهر، بل دعاوإبال } ربعة دنانريأ{من نصايب الذهب } والثاين{

نصاب الثاين أربعني ابن بابويه، فجعل ال إىل كالنصوص عليه متواترة، وعن املختلف والتنقيح نسبة اخلالف هنا

خبار ه مطلقات األلن يكون دليأن صحت النسبة ـ بأن مل يكن غلط يف نسخة ابن بابويه ـ البد وإمثقاال، و

ال فليس عليه دليل ظاهر كما صرح به غري إالدالة على األربعني، بل وخصوص ذيل صحيحة الفضالء، و

  .واحد

ذ كل إ ، فيكون فيه قرياطان،ربعني واحدأ من ولعشر أوفيه ربع ا{ملا تقدم }  مثاقيل صريفيةةوهي ثالث{

على املشهور، بل ادعى عليه االتفاق، لكن الظاهر اختالفه باختالف البالد، ففي } دينار عشرون قرياطاً

سب البالد، فبمكة زادت شرفاً ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشر، وعن اية حبخيتلف وزنه نه أ القاموس

هل الشام جيعلونه جزءاً من ألقرياط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره يف أكثر البالد، وا: ثري قالابن األ

  .  انتهى،)١(ربعة وعشرينأ

  وكيف كان فمعرفة القرياط ليست 

                                                

).قرط( مادة ٤٢ ص٤ج: النهاية )١(



٤٠٩

 ،ء يزيد أربعة شي أن ليس بعد العشرين قبلنه أ  كما،ء  شييبلغ عشرين ديناراً أن  وليس قبل،ربعة فكذلكأمث إذا زاد 

  خرى وهكذاأء إال إذا زاد أربعة  ليس بعد هذه األربعة شيوكذا 

  

 أو النصاب لواً، سواء يف النصاب األإطالقمبهمة بعد تطابق النص والفتوى على كون الالزم ربع العشر 

  .الثاين

ربعة اجلديدة قرياطان، أي ربع العشر يف األ} فكذلك{بأن صارت مثان وعشرين } ربعةأمث إذا زاد {

 وكذا ليس بعد ،ء يزيد أربعة شي أن ليس بعد العشرين قبلنه أ  كما،ء  شييبلغ عشرين ديناراًأن  وليس قبل{

شكال وال خالف يف ذلك كله، كما دلت عليه إبال } خرى وهكذاأء إال إذا زاد أربعة  هذه األربعة شي

 واملصباح ومنتهى  أو بدونه احلدائق واملستند واجلواهرمجاعالنصوص السابقة، وصرح بذلك مع دعوى اإل

  .املقاصد واملستمسك وغريها

 كما اخترناه يف لزوم ،مكن الفحص وجبأن إولو شك يف بلوغ النصاب األول أو النصاب الثاين ف

 مل ميكن عمل باالستصحاب، سواء كان استصحاب الوجوب ـ كما نالفحص يف الشبهات املوضوعية، وإ

 النصاب مثالً أم ال ـ أو استصحاب العدم كما لو كان سقط عننه أ زيد مث نقص ومل يدرألو كان عنده 

شبه أن مل جير االستصحاب الختالف املوضوع أو ما إحد النصاب أم ال، و إىل قل مث مل يدر هل وصلأعنده 

 ةكذلك لو شك يف الزياد ه أنصل الرباءة، كماكما لو حصل على املال دفعة ومل يدر مقداره كان األ

  . له ألفاً أو ألفني مثالً أن لوالنقصان كما مل يدر ه



٤١٠

 هيبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشرأن  إىل  وكذا يف الزائد، ربع العشر وهو نصف ديناريف العشرين ديناراً أن واحلاصل

 وعلى هذا ،ار وأربع قرياطات وهكذانيبلغ مثانية وعشرين وفيها نصف ديأن  إىل  وكذا يف الزائد،وهو نصف دينار وقرياطان

 ويف بعض األوقات زاد على ما عليه ، ما عليهأدى فقد عشرين فما زاد من كل أربعني واحداً إىل خرج بعد البلوغأا ذإف

   . فال بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة،بقليل

   : نصابانويف الفضة أيضاً

   دراهمة مائتا درهم وفيها مخس:األول

  

ال يزيد الواجب على }  وكذا يف الزائد، وهو نصف دينار ربع العشريف العشرين ديناراً أن واحلاصل{

وهو نصف دينار {أي ربع عشر اموع } هيبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشر أن ىلإ{نصف الدينار 

ار نيبلغ مثانية وعشرين وفيها نصف دي أن ىلإ{ال يزيد الواجب على هذا املقدار }  وكذا يف الزائد،وقرياطان

  .األبد إىل }وهكذا{عشار الدينار أموع سبعة فا} وأربع قرياطات

 ما عليه أدى فقد فما زاد من كل أربعني واحداً{ديناراً } عشرين إىل خرج بعد البلوغأذا إوعلى هذا ف{

حق، بأن لالذا زاد على النصاب السابق ومل يبلغ النصاب اإيما ف} ويف بعض األوقات زاد على ما عليه بقليل

يف احلساب، والظاهر عدم استحباب هذه } فال بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة{كان بني النصابني 

 ألدلة الزكاة يشملها بعد تصريح النص والفتوى بكون ما بني النصابني إطالقالزيادة ألجل كوا زكاة، إذ ال 

  .عقداً

ال خالف، ودعاوى شكال وإبال }  مائتا درهم وفيها مخس دراهم: األول، نصابانويف الفضة أيضاً{

   كالنصوص عليه متواترة، وقد تقدم مجاعاإل



٤١١

   والدرهم نصف املثقال الصرييف، وفيها درهم،أربعون درمهاً :والثاين

  

 لرجإين :  فقال)عليه السالم (هللا سأل رجل أبا عبد: بعض النصوص، ومنها صحيحة النحاس قال

إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها : ها زكاة؟ فقالنه جيتمع عندي اخلمسة والعشرة ففيأ ويعمل بيدأصائغ 

  .)١(لزكاةان عليها إاحلول ف

صلى اهللا عليه وآله  ( يف كم وضع رسول اهللا)عليه السالم (سألت أبا احلسن: وخرب ابن بشار قال

  .)٢(ن نقصت فال زكاة فيهاإ درهم مخسة دراهم، ويتيف كل مائ:  الزكاة؟ فقال)وسلم

ن إيف كل مأيت درهم مخسة دراهم من الفضة، و:  قال)عليه السالم(عبد اهللا ن أيب  ع،وموثق مساعة

  .)٣(نقصت فليس عليك زكاة

 على  الزكاة فلم جيعلها إالّأليس قد فرض اهللا:  يف حديث قال)عليه السالم ( عن الصادق،وخرب الشامي

  .)٤(من ميلك مائيت درهم

يت درهم مخسة ائ الفضة إذا بلغت ميف:  يف حديث قال)عليه السالم ( عن أيب جعفر،وخرب زرارة

تني فليس فيها شيء حىت تبلغ ائدراهم، وليس فيما دون املائتني شيء، فإذا زادت تسعة وثالثون على امل

غريها من الروايات الكثرية ذه  إىل ،)٥(كسور شيء حىت تبلغ األربعنيلربعني، وليس يف شيء من ااأل

  . املضامني

ات عليه مجاع اإليشكال وال خالف، والنصوص كدعاوإبال }  وفيها درهم،ربعون درمهاًأ :والثاين{

  والدرهم نصف املثقال الصرييف {متواترة 

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح يف زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح يف زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٦ ح يف زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٧ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٤١٢

  .وربع عشره

 وليس فيما قبل النصاب األول وال ،عشرون مثقاالو والثاين أحد ،وعلى هذا فالنصاب األول مائة ومخسة مثاقيل صريفية

   .ء على ما مر يفيما بني النصابني ش

  . قليالً وقد يكون زاد خرياً، ما عليهأدى فقد خرج من كل أربعني واحداًأ بعد بلوغ النصاب إذا ويف الفضة أيضاً

  

شكال وال خالف، إد وعشرون من األربعني جزءاً من أجزاء املثقال الصرييف بال حأي وا} وربع عشره

رباع املثقال الصرييف أرعية، واملثقال الشرعي ثالثة وهذا هو مقتضى كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ش

  .كما ال خيفى

الشرائع ن إ طالوا الكالم يف املقام، حيثأاحلدائق واملستند واجلواهر ومنتهى املقاصد واملصباح ن إ مث

ن يب احلسأ عن ، وبعض النصوص كخرب سليمان بن جعفر املروزي،غةروا الدرهم بالدانق تبعاً للّوالسابقني قد

الدرهم ستة دوانق، والدانق وزن ست حبات، واحلبة وزن حبيت شعري من : قال إنه )عليه السالم (الرضا

ضرب عن ذلك التحديد نتركه حنن لطوله ألكن املصنف حيث . وساط احلب ال من صغاره وال من كبارهأ

  .الكتب املذكورة إىل راد فلريجعأطناب، فمن حذراً من اإل

 ومائيت ،ألن مائيت نصف مثقال مائة مثقال}  مائة ومخسة مثاقيل صريفية:األولوعلى هذا فالنصاب {

  . ربع العشر مخسة كما ال خيفى

وليس فيما قبل النصاب األول وال فيما {كما هو معلوم من احلساب } عشرون مثقاالًو أحد :والثاين{

خرج من كل أربعني أبلوغ النصاب إذا  بعد ويف الفضة أيضاً{اً، إمجاعنصاً و} ء على ما مر بني النصابني شي

  فيما كان عنده بني النصابني، }  قليالً ما عليه وقد يكون زاد خرياًأدى فقد واحداً



٤١٣

  .يكونا مسكوكني بسكة املعاملةأن : الثاين

  

 أدى وقد ، الواحد من األربعني كان سهالًأعطىلو عزل الكسر يف الذهب ويف الفضة مث نه أ كما

  .ليهباملقدار الذي ع

شكال وال إبال } ن يكونا مسكوكني بسكة املعاملةأ {:من شروط وجوب الزكاة يف النقدين} الثاين{

 االنتصار والغنية والتذكرة واملدارك والذخرية وغريها، وقد نفى اخلالف ي فيه حمكمجاعخالف، بل ادعى اإل

 عن ،نصوص كصحيحة علي بن يقطنيفيه املستند والرياض واجلواهر ومنتهى املقاصد، ويدل عليه مجلة من ال

: نزكيه؟ فقالأجيتمع عندي الشيء الكثري قيمته فيبقى حنواً من سنة  إنه :قلت له:  قال)عليه السالم(براهيم إأيب 

مل يكن ركازاً فليس عليك فيه شيءما  كل مامل حيل عليه احلول فليس عليك فيه زكاة، وكل ،ال .قال :

ليس يف سبائك الذهب فإنه إذا أردت ذلك فاسبكه : مث قال. مت املنقوشالصا:  وما الركاز؟ قال:قلت

  .)١(ونقار الفضة شيء من الزكاة

منا إ ،ليس يف الترب زكاة :ما قاالأ )عليهما السالم ( عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن،وموثق مجيل بن دراج

  .)٢(هي على الدنانري والدراهم

منا هي على الدنانري إليس يف الترب زكاة، :  قال)عليه السالم (هنأصحابنا أورواية مجيل عن بعض 

  . )٣(والدراهم

  ليس يف نقر :  قال)عليه السالم ( عن أيب جعفر،وصحيح زرارة وبكري

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح يف زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤١٤

  بكتابة أو غريها،  أو الكفرسالمسواء كان بسكة اإل

  

  . والنقاري عن السبائك واحللغريها من الروايات اآلتية الدالة على نفي الزكاة إىل ،)١(الفضة زكاة

املعيار يف  أن الظاهر من مقابلة الدينار والدرهم بالترب ـ الذي هو الذهب ـ يف موثقة مجيلن إ مث

 كاللرية  وال مسي باسم أحدمها لغةً، ولو مل يكن معادالً للدينار أو الدرهم وزناً،وجوب الزكاة مطلق املسكوك

 على ذلك، فال وجه للجمود على لفظ الدينار مجاعب املستند اإلواألشريف وحنومها، كما يظهر من صاح

  كان الالزموهكذا الظاهر من املنقوش النقش املعاملي ال مطلق النقش، وإالّ. والدرهم كما حيتمله بعض

  . والسبائك املنقوشة بنقوش خمتلفة غري معاملية كما هو الغالبيالزكاة على احلل

النص ورد  إىل  األدلة وتصريح مجاعة بذلك، مضافاًطالقإل} كفر أو السالمسواء كان بسكة اإل{

ن النقد الذي كان إ حيث كانت السكة كلها للكفر، ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم (بالزكاة فيهما يف زمن النيب

 )عليه السالم (ويف زمن الصادق. يتعامل به كان نقوداً كسروية ورومية كما ال خيفى على من راجع التاريخ

ية مرة يف سالمية، إذ قد ضربت اململكة اإلإسالم حيث كانت السكة )عليهم السالم (ن بعده من األئمةوم

امللك، كما يظهر ذلك ملن راجع التاريخ كحياة احليوان للدمريي يف أحوال  خالفة الثاين ومرة يف زمن عبد

  .ي جلرجي زيدان وغريمهاسالم والتمدن اإل،اخللفاء

   األدلة، ونص غري طالقإل} ابة أو غريهابكت{سواء كانت السكة 

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٥

 إذا تعومل ما فتجب إالّ،  وأما إذا كانا ممسوحني باألصالة فال جتب فيهما،ممسوحني بالعارض بقيت سكتهما أو صارا

  ،حوطعلى األ

  

  . عربية وفارسية وغريمهانحنائها مأواحد من الفقهاء على هذا التعميم، كما ال فرق يف الكتابة بني 

الظاهر كون املراد باملمسوح ما مسح بعض السكة فيه ال املمسوح } ممسوحني يت سكتهما أو صارابق{

طالق النص صبحا قطعة من ذهب وفضة، أما وجوب الزكاة يف املمسوح باملعىن األول فإلأمطلقاً حىت 

ب يف املمسوح والفتوى، مع غلبة املسح عليه بكثرة التداول خصوصاً يف السكك القدمية، وأما عدم الوجو

 لسكة يف وقت كعدم وجودها يف وقت ال ووجود ا،املسكوكبباملعىن الثاين فلعدم صدق األدلة اخلاصة 

املمسوح املطلق ال خيلو من  إىل  بالنسبةطالقيستصحبان كما ال خيفى، فدعوى بعض االستصحاب أو اإل

  .بعه غري واحد كمنتهى املقاصد وغريهما ذكرناه، وت إىل شكال يف املمسوحولعل نظر الروضة يف اإل. شكالإ

وأما إذا كانا {ب الزكاة فيه جتفال } بالعارض{تفصيل املصنف بني املمسوح  أن ومن ذلك تعرف

ال وجه له إال االستصحاب الذي قد عرفت عدم جريانه، أو احتمال بقاء } ممسوحني باألصالة فال جتب فيهما

  .األحكام دائرة مدار الصدق حقيقةن إ: وفيه. لدرهم والدينار ولو تساحماًااسم 

إال إذا تعومل ما فتجب {لو شك يف صدق النقش والسكة فالظاهر االستصحاب للحالة السابقة  إنه مث

  خراج الزكاة، إنيط ما احلكم بوجوب أعند املصنف لصدق الدرهم والدينار حينئذ، وقد } حوطعلى األ



٤١٦

  .ملة ومل يتعامل ما إذا ضربت للمعايضاًااألحوط ذلك  أن كما

  

  . ألنه قيد غاليب ومثله ال مفهوم له،يكون مقيداً لذلك أن والنقش ال ميكن

 املفهوم، وهذا هو األقرب، ولو شك يف همنا مل يفت بذلك الحتمال عدم الصدق وكون القيد ظاهرإو

  .صل فيه املفهوم كما قرر يف األصولالقيد فاأل

يف صدق الدرهم والدينار فاألصل العدم حكماً وموضوعاً، بل لو لو شك يف وجوب الزكاة أو نه أ كما

لو نه أ أال ترى. ناطة احلكم بذلكإن التسمية جديداً ال توجب إ ف،صدق الدرهم والدينار كان عرفاً خاصاً

 فلز آخر درمهاً أو الكاغذ ديناراً ـ كما يف زماننا ـ مل يوجب ذلك جريان أحكام الفضة والذهب يمس

  .عليهما

وذلك لصدق }  إذا ضربت للمعاملة ومل يتعامل مايضاًأ{أي وجوب الزكاة } األحوط ذلك أن كما{

ما يتعامل به، لكن االنصراف ضعيف بعد الصدق،  إىل وجه عدم اجلزم بالوجوب انصراف األدلة. االسم

  . وحنوهالصامت املنقوش: )عليه السالم (خصوصاً ويشمله قوله

 على عدم مجاع من اإليما ادع إىل للصدق، مضافاًبلد يتعامل له يف بلد دون ومن هذا القبيل ما كان 

وجب الزكاة عل الدرهم والدينار أ سالماإل أن اعتبار التعامل ما يف كل البالد يف وجوب الزكاة، ووضوح

ا يف مجيع مومل يكن يعامل ) عليهم السالم( واألئمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (الشائعني يف زمن الرسول

: )عليه السالم(عبد اهللا قلت أليب : ليه قالإ شامل له، فقد روى الكليين بسنده غخرب الصائ أن بالد الدنيا، على

كنت يف قرية من قرى خراسان يقال هلا خبارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مساً وثلث 

ال بأس بذلك : )عليه السالم(عبد اهللا ل أبو فقا: نفقها؟ قالأعملها وأرصاصاً، وكانت جتوز عندهم وكنت 

  فسألت . إذا كانت جتوز عندهم



٤١٧

  .حد يكون دراهم أو دنانري إىل أو تعومل ما لكنه مل يصل رواجهما

  

منا هو إنعم : يزكيها؟ قالأال عليها احلول وهي عندي وفيها ما جيب علي فيها الزكاة حن إ أرأيت

 :زكيها؟ قالألدة ال ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حىت حال عليها احلول ب إىل خرجتهاأن إف: قلت. مالك

فيها من الفضة اخلالصة ما جيب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة اخلالصة  أن كنت تعرفن إ

م علأين أعلم ما فيها من الفضة اخلالصة إال أن كنت ال إو: قلت.  ودع ما سوى ذلك من اخلبيث،من فضة

حيترق اخلبيث مث تزكي ما خلص وفاسبكها حىت ختلص الفضة : )عليه السالم ( قال،فيها ما جيب فيه الزكاة

  .)١(من الفضة لسنة واحدة

 لسنة واحدة :)عليه السالم (منا قالإن اخلرب دل على وجوب الزكاة ملا يتعامل به يف بعض البلدان، وإف

  .ألنه بعد السنة يكون سبيكة

من تعارض صدق  ملا عرفت} حد يكون دراهم أو دنانري إىل  ما لكنه مل يصل رواجهماأو تعومل{

قرب، إذ أالرائج من الدراهم والدنانري، لكن األول  إىل  لوجوب الزكاة، واحتمال االنصرافياالسم املقتض

  . حمكمطالقاالنصراف لو كان فهو بدوي فاإل

  .عيفحكم بعض احملشني بعدم الوجوب ض أن ومنه يظهر

ن ضرب امللك للزينة مث ارتأى املعاملة وجبت الزكاة للصدق إال يشترط كون الضرب للمعاملة، ف إنه مث

 والسكة يكانتا رد املادة واالستفادة منها يف احلل أن السبائك املنقوشة بعدبلو جرت املعاملة نه أ حينئذ، كما

ت السكة ومل يتعامل ا ففيه خالف، واملشهور شبه كان مقتضى القاعدة الوجوب ملا عرفت، ولو هجرأوما 

  فىت بذلك احملقق أ فقد ،على الوجوب

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة٧ باب ١٠٤ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٨

  .ن خرج عن رواج املعاملة مل جتب فيه الزكاة وإال وجبتإولو اختذ الدرهم أو الدينار للزينة ف

  

بيح والعالمة والشهيدان وكاشف االلتباس واحملقق الثاين وأصحاب املدارك والكفاية واملفاتيح واملصا

ات، طالق بل عن الرياض وغريه، ويف اجلواهر نفى العثور على خالف فيه، وذلك لالستصحاب واإل،وغريهم

 ورواية الصائغ ،سواء منها ما كان بلفظ الذهب والفضة أو بلفظ الدينار والدرهم أو بلفظ الصامت املنقوش

  . لكن فيه ما ال خيفى،كوقيل بالعدم واستشكل يف الوجوب املستمس. املتقدمة، وهذا هو األقوى

، واالنصراف لو كان فهو بدوي، ولذا طالقيضاً لإلأولو كانت السكة لغري السلطان جرى احلكم 

  . مجع منهم الفقيه اهلمداينطالقصرح باإل

  .نتيجة كان األصل العدم إىل ن مل يصلإسكة أو نقش لزم الفحص، فنه أ ولو شك يف

ب أو ما أشبه كما تصنع النساء بثقخرجا عن الصورة األصلية } نإفولو اختذ الدرهم أو الدينار للزينة {

 حينئذ وخروج املتغري منهما عن صدق االسم ارد، بل يبس فالظاهر العدم، لصدق احلللّل يمنهما احلل

املنفعة قد ذهبت فلذلك ال جتب  أن أال ترى:  قال)عليه السالم(فإنه وعموم التعليل يف خرب ابن يقطني، 

وقياسه باملهجورة يف غري حمله، إذ املهجورة درهم تام لكن هجر، وال دليل على لزوم التعامل إال . )١(ةالزكا

خرج عن الصدق املطلق، ولو مل خيرجا عن الصورة  بدوي، خبالف املقام الذينه أ االنصراف الذي عرفت

  األصلية ـ كما لو جعل مجلة من الدراهم والدينار للزينة يف 

                                                

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة١١ باب ١٠٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٩

  . األدلة، وجمرد الزينة ليس من املوانعطالققوى الوجوب إلالرف ـ فاأل

 كان ناظراًن إ } وإال وجبت،خرج عن رواج املعاملة مل جتب فيه الزكاة{ن إ أما تفصيل املصنف بأنه

 لكن جعل املناط رواج املعاملة منظور فيه، ملا عرفت من عدم ،ففي حملهـ ما ذكرناه ـ كما هو الظاهر إىل 

هذه الكمية اعولة للزينة بدون تصرف فيها  إىل الرواج، وإن كان أراد بذلك عدم الرواج بالنسبةكون املناط 

يكون هذا مراد املصنف ـ  أن ن صلحت للمعاملة ـ كما احتملإألن الزينة ال يعامل عليها معاملة فعلية و

  .ففيه ما ال خيفى

.  وذلك لصدق االسم واالستصحاب،تتغري نإووجوب الزكاة يف الزينة  إىل رمبا ذهب مجع إنه مث

التعليل يف خرب ابن  إىل وفيهما ما ال خيفى، لعدم الصدق جمرداً، واالنصراف مانع عن االستصحاب، مضافاً

إذاً ال :  أيزكي؟ فقالي حيث سأله يعقوب عن احلل)عليه السالم ( كقول الصادقيخبار احللأ وإىل ،يقطني

  . علي بن جعفر وقريب منه خرب،)١(يبقى منه شيء

هم والدينار حىت يقال بأن النسبة عموم من ي وأخبار الدرال يالحظ النسبة بني أخبار احللنه أ ومنه يعرف

 ـ كما صنعه يخبار احللأخبار الزكاة على أتقدم  أن وجه، واملرجع مطلقات الزكاة يف مورد االجتماع، كما

  . منتهى القاصد ـ غري معلوم الوجه

  .طنابم يف هذه املسألة واكتفينا ذا القدر خوفاً من اإلوقد أطالوا الكال

   إطالق الزكاة، وإطالق: بعةأراألقوال يف املسألة  أن وقد حتصل

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٢٠

  . مضي احلول بالدخول يف الشهر الثاين عشر:الثالث

  

كاة ني التغيري فعدم الزب، والتفصيل الالعدم، والتفصيل بني صدق اسم الدرهم والدينار فالزكاة وإال ف

رجع كالم نن مل إو. صقة بالقالدة وما أشبه ما ال يوجب التغيري فالزكاةواسطة اللصاق بوعدم التغيري ولو باإل

  . خاصاًهذا التفصيل كان قوالً إىل املصنف

بال } مضي احلول بالدخول يف الشهر الثاين عشر {:من شرائط وجوب الزكاة يف النقدين} الثالث{

  . كالنصوص عليه متواترة، بل نص بعض بأنه من الضرورياتمجاع اإليشكال، بل دعاوإخالف وال 

جيمع عندي الشيء  إنه :قلت له:  قال)عليه السالم (براهيمإيب أ عن ،ويدل عليه صحيح ابن يقطني

ل فليس فيه عليك ومل حيل عليه احل كل ما: )عليه السالم (الكثري قيمته فيبقى حنواً من سنة أنزكيه؟ قال

  .احلديث ،)١(زكاة

تا درهم غري درهم أحد عشر ائده منرجل كان ع: )عليه السالم (وصحيح زرارة قلت أليب جعفر

عليه  (تا درهم أعليه زكاا؟ قالائصاب درمهاً بعد ذلك يف الشهر الثاين عشر وكملت عنده مأشهراً، مث 

 أن  درمهاً فأصاب مخسني بعدن كان مائة ومخسنيإتا درهم، فائ حىت حيول عليه احلول وهي م،ال: )السالم

تا درهم فمضى عليها ائن كانت عنده مإف: قلت له .تني احلولائ شهر فال زكاة عليه حىت حيول على املىمض

عليه  (صاب درمهاً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قالأينقضي الشهر مث  أن أيام قبل

  . )٢(ول فال شيء عليه فيهان مل ميض عليها مجيعاً احلإ و،نعم: )السالم

                                                

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة٦ باب ١٠٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٢١

  ، فلو نقص يف أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، للشرائط اليت منها النصابجامعاً

  

ذا حولتها يف السنة فليس عليك فيها إيف التسعة أصناف : ) السالمعليه ( عن أيب جعفر،ومرسل الفقيه

  .)١(شيء

ال جتب الزكاة فيما جتب فيه حىت حيول : لقانه أ )عليهما السالم ( عن جعفر بن حممد،وخرب الدعائم

  . )٢(يكمل القدر الذي جتب فيه أن عليه احلول بعد

ليس فيه :  سئل عن رجل باع مثرة مبال؟ قال:)عليه السالم ( عن علي، بسند األئمة،وخرب اجلعفريات

  .)٣( ولو بلغ مائة ألف حىت حيول عليه احلول،زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه : قالنه أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عن النيبيرسل املرووامل

  .غريها من الروايات إىل ،)٤(احلول

 إىل ضافةإل با،نعامخبار زكاة األأوأما انقضاء احلول بالدخول يف الشهر الثاين عشر فلما تقدم يف 

حني رأى اهلالل الثاين عشر وجب عليه  إنه :لواردة يف النقد يف صحيحة زرارة ا)عليه السالم (، كقولهمجاعاإل

  .)٥(إذا دخل الشهر الثاين عشر فقد حال عليها احلول ووجب عليه فيها الزكاة :قال ـأن  إىل الزكاة ـ

 فلو نقص يف ، للشرائط اليت منها النصابجامعاً{منا جتب الزكاة يف النقدين الل الثاين عشر إذا كان إو

  مبعىن }  عن النصاب سقط الوجوبأثنائه

                                                

.٣٠ حةصناف اليت جتب عليها الزكا يف األ١٧ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

.٢٥٠ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٥٥ ص:اجلعفريات )٣(

.١٢ ح٢٣١ ص٢ ج:العوايل )٤(

.٢ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١١ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٤٢٢

ال على   سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو، وكذا لو غري بالسبك،وكذا لو تبدل بغريه من جنسه

  .األقوى

  

كما عرفت، فالسقوط يف كالم عدم تعلق الوجوب، إذ الوجوب معلق على اجلامع للشرائط نصاً وفتوى 

  .م الثبوتاملصنف وغريه مبعىن عد

أو {يت درهم ائ درهم مبكأن بدل املائيت} بغريه من جنسه{النصاب كله أو بعضه } وكذا لو تبدل{

  .كما لو بدهلا بعشرين ديناراً} غريه

سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من {أو جبعله حلياً مما ليس فيه زكاة } وكذا لو غري بالسبك{

 بل ادعى ، إذا مل يكن التبديل بقصد الفرار فعدم تعلق الزكاة هو املشهورأما}  على األقوى،ال الزكاة أو

ول عليه ال حي كل ما: ضةي يف املستف)عليه السالم ( ولقوله،املستند عدم خالف معترب فيه، وذلك لألصل

ط فيما سوب عن امليلمحكلخالفاً . فإن العوض مل حيل عليه احلول عند ربه ،)١(د ربه فال شيء عليهناحلول ع

إذا عاوض أربعني : قال. رشاد شرح اإليإذا عاوضه جبنسه فيبىن على حوله، واختاره فخر احملققني يف حمك

ربعني أ ال إذا عاوضها بأربعني معلوفة أو ، على احلول األولخرى كذلك يبينأسائمة يف ستة أشهر بأربعني 

يت درهم طول احلول، ائه أربعني شاة أو معندن إ واستدل هلما بالصدق، ألنه يصدق .شهرأسائمة يف أربعة 

سقاط زكاته بالتبديل ولو لبعض النصاب إن لو كان مثل ذلك موجباً لعدم الزكاة مللك كل أحد إوباحلكمة ف

  .يف أثناء احلول، وذلك خالف حكمة جعل الزكاة للمصاحل العامة

  ن الظاهر خصوصية إوفيها نظر ظاهر، إذ الصدق ممنوع، ف: أقول

                                                

.١ حبواب زكاة الذهب واألنعامأ من ٨ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٢٣

ا ال جتري يف أ إىل ضافةواحلكمة ـ باإل. ي يصدق على خمتلف األعيانلال من األدلة ال مال كغري امل

سقاط بعض إاملقام، إذ املسألة اآلن فيما إذا مل يقصد الفرار ـ لو كانت هي املعيار لزم عدم صحة الفرار ب

  . غري زكوي أو ما أشبهستجماع للشرائط، كما لو وهب بعضه يف أثناء احلول أو اشترى بهالنصاب عن ا

  يلتزم بوجوب الزكاة يف مجيع هذه الصور؟  أن وهل يتمكن أحد

فاألقوى هو املشهور فيما إذا مل يقصد الفرار، وأما إذا قصد الفرار فالسقوط أيضاً أقوى تبعاً للعماين 

لفاضلني، بل هو  وحمتمل الناصريات وايسكايف واملفيد والنهاية واملسالك واالستبصار والقاضي واحللواإل

 إطالق و،صلمطلقاً كما عن املدارك والذخرية، وذلك لأل شهوراملشهور بني املتأخرين كما يف احلدائق، بل امل

رهنه قبل حوله بشهر أو فإنه : ل لهي ق،يزكيهفإنه أميا رجل كان له مال وحال عليه احلول : زرارة وحممد

  .)١(ليس عليه شيء: بيوم؟ قال

خوانه أو ولده أو أهله فراراً ا إتا درهم فوهبها لبعض ائرجل كانت له م: يضاًأ وفيها ،نةوحنوه يف احلس

إذا حل الشهر الثاين عشر فقد حال الشهر فقد حال عليها احلول : من ذلك لعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال

ا من  فر إنه :لت ق،جاز له ذلك: حدث فيها قبل احلول؟ قالأن إف: قلت. ووجبت عليه فيها الزكاة

  .)٢(دخل على نفسه أعظم مما منع من زكااأما : قال. ؟الزكاة

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١١ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١١ ص٦ ج:لالوسائ )٢(



٤٢٤

: رجل فر مباله من الزكاة فرمبا اشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء؟ قال: وصحيحة عمر بن يزيد

ولو جعله حلياً أو نقراً ـ وهي القطعة املذابة من الذهب وحنوها ـ فال شيء عليه، وم،ال نع من فضله ا م

  . )١( يكون فيهأكثر ما منع من حق اهللا

نه جعل ذلك حلياً أ و،ةريها أمواالً كثيعماالً أصاب فأخي هارون ويل هلؤالء القوم أن إ :وحسنة هارون

  .)٢( زكاةيليس على احلل: يفر من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال أن أراد به

ليس يف سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من فإنه  ،سبكهإذا أردت ذلك فا: وحسنة بن يقطني، وفيها

  .)٣(الزكاة

  .)٤(ال جتب الزكاة فيما سبك فراراً من الزكاة: علل واحملاسنلواملروي يف ا

 أن تلزمه الزكاة يف كل سنة إال: يعمل به وال يقلب؟ قال وصحيحة ابن يقطني عن املال الذي ال

  .)٥(يسبك

 الظاهرة ، والسبائك، بل وعمومات ختصيص الزكاة باألشياء املعينةي احللنفي الزكاة عنت بل وعموما

 عن املقنع والفقيه ورسالة والده واالنتصار واملسائل املصرية الثالثة ييف عدم الزكاة يف غريها، خالفاً للمحك

   واخلالف وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية، فأوجبوا الزكاة رواجلمل واالقتصا

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١١ باب ٣٣٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ ح يف زكاة الذهب والفضة١١ باب ٣٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

. ال جتب الزكاة على السبائك٩٣ باب ٣٧٠ص: عل الشرائع )٤(

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١٣ باب ١١٣ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٤٢٥

  .خراج على األولاألحوط اإلن كان إو

  

  . عليهمجاعيف السبك املقصود به الفرار، بل عن بعضهم دعوى اإل

ال :  املدعى، وباحلكمة املتقدمة، وباألخبار كموثقة حممد عن احللي فيه زكاة؟ قالمجاعواستدل له باإل

 من مائة دينار يهله احللالرجل جيعل أل: سحاق عن أحدمهاإوموثقيت معاوية و. )١( ما فر به من الزكاةإالّ

به من الزكاة؟  فرفإنه  :قلت: قال. ليس عليه زكاة: يت دينار وأراين قد قلت ثالمثائة فعليه الزكاة؟ قالائوامل

  .)٢(به من الزكاة فعليه الزكاة كان فرن إ :فقال

  .وصحيحة معاوية حنومها

ا من الزكاة  كان فرن إ :ه زكاة؟ قالوعشرة دنانري أعلي  عن رجل له مائة درهم:خرىأويف رواية 

  .)٣(منا فعله لتجمل به فليس عليه الزكاةإن كان إفعليه زكاة، و

به من زكاة، فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه  يكون فر أن ليس يف السائك زكاة إالّ: والرضوي

  .)٤(زكاة

} ان األحوط اإلخراج على األولوإن ك{: صنف يف صورة قصد الفرار، قالذا احتاط مجع منهم امللو

ستحباب مجيعاً بينها وبني ال بد من محل هذه األخبار على االنه أ لكن ال خيفى. أي يف صورة قصد الفرار

  .إذ هذه ظاهرة يف الوجوب وتلك نص يف العدم تلك،

السندية سائر املناقشات  أن مكان اجلمع الداليل، كماإواحلمل على التقية وما أشبه ال موقع له بعد 

    كما جيدها املتتبع يف احلدائق واملستند،والداللية

                                                

.٧ ح يف زكاة الذهب والفضة١١ باب ١١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

. يف باب الزكاة٢٣ ص:فقه الرضا )٤(



٤٢٦

 مجاعالعمل والشهرة واإل أن واجلواهر وغريها، ال تعز بعد وجود الصحيح الصريح يف اجلانبني، كما

 يف جانب، وهو ال ينفع بعد كونه حمتمل االستناد، مجاعن منتهى األمر وجود اإلإاملنقول كلها غري مفيدة، ف

  .صل واالستصحاب ال جمال هلما بعد األدلة اللفظيةاملقام مقطوع االستناد، واألكيف ويف 

ا فر من : باك قالأن إ :)عليه السالم ( موثقة زرارة قال له،ورمبا يؤيد السقوط وجيمع به بني الطائفتني

 عليه فال شيء  وما مل جيب،يؤدي ما وجب عليه أن عليهن إ  أيبقصد: قال. يؤديها أن من الزكاة فعليه

  .وحنوها حسنته. )١(عليه منه

 أن كاة إذا كان الفرار قبل احلول، إالزن دال على املشهور ألا تعرضا لعدم الإهذان اخلربان و: قولأ

ال خيلو عن ن كان الفرار قبل احلول، إكوما وجه اجلمع بني الطائفتني بعد ظهور الطائفة الثانية يف الوجوب و

  .غموض

  :قام مسائلبقي يف امل

كما إذا باع إنه هل الوجوب أو االستحباب يف صورة الفرار عام ملا إذا كان الفرار قبل احلول، : األوىل

ذا كان التبديل يف أثناء احول؟ احتماالن، نسب إساعة مثالً، أم خيص فيما ليت درهم مث بدهلا يف نفس اائشيئاً مب

  .فراد كاليت ذكرناهاى عدم مشول األدلة لبعض األظاهر الفقهاء العموم، لكن ال خيف إىل املستند

حدمها فاحلكم له، ومع التساوي ـ بأن كان أ فمع استقالل ،لو تركب القصد من الفرار وغريه: الثانية

ن كان كل واحد جزءاً من العلة يف نفسه إاحلكم للفرار، و أن  يف نفسه ـ فالظاهركل واحد مستقالً

  فالترجيح 

                                                

.١٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٢٧

  خراجالدنانري بعد حول احلول مل تسقط الزكاة ووجب اإلولو سبك الدراهم و

  

ال يسند حينئذ فإنه األقرب عدم الوجوب لظهور أدلة الفرار يف املستقل منه ال اجلزء،  أن مشكل، إال

  .الفرار إىل التبديل

ور األدلة لو فر فهل الزكاة تتعلق باملبدل والبدل أو خيتار أو بالذمة؟ احتماالت، لكن ال يبعد ظه: الثالثة

 إذا كان منا جتري فيماإيف التعلق باملبدل منه، ألنه مصب احلكم الذي مل ينفعه الفرار منه، واالحتماالت 

  . كان الالزم اجلزم بتعلقها باملبدل فيما إذا تبدل بغري الزكوي، وإالّي بالزكولالتبدي

  .عضه يف التبديل لكل النصاب أو ب الظاهر عدم الفرق نصاً وفتوى:لرابعةا

 فهل حاله حال تبديل األصيل أم ال؟ احتماالن، من وجود ،لو بدل الوكيل العام بقصد الفرار: اخلامسة

  .  ومن عدم تبديل املالك بقصد الفرار،املناط

 بدله بقية احلول، أما لو صرفه أو يمنا جنب الزكاة يف صورة التبديل على القول به فيما إذا بقإ: السادسة

قصود من األدلة منا املإ سائر الشرائط، وة واحداً، ألن الظاهر من األدلة متاميفال جتب قوالًشبه أرهنه أو ما 

ن حكم الفرع ال يزيد على حكم إهلية سقط أيضاً، فلو خرج املالك عن األنه أ  كمافقدان شرط العني،

  .األصل

بل عليه   واحداً،قوالً} خراجولو سبك الدراهم والدنانري بعد حول احلول مل تسقط الزكاة ووجب اإل{

 أدلة الزكاة، وكون السبك مسقطاً تعبدياً مل يقم عليه دليل، بل موثقة زرارة طالق، وذلك إلمجاعدعوى اإل

  . وحسنته دليل على العدم



٤٢٨

   .مبالحظة الدراهم والدنانري إذا فرض نقص القيمة بالسبك

  

لدراهم والدنانري إذا فرض نقص مبالحظة ا{خراج ـ بعد السبك ـ مقتضى القاعدة كون اإلن إ مث

 عشرة دنانري مث سبكت فصارت قيمتها مخسة دنانري، فإن يكما لو كانت الدراهم تسو} القيمة بالسبك

. عطاء ربع دينار أو قيمته، إذ هو الفريضة الواجبة فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبكإالواجب على املالك 

  .نه إذا زادت القيمة بالسبك كانت الزيادة له، ألن الزيادة مالهأ و،مقتضى القاعدة العكس أيضاً أن كما

 كانت ذمته مشغولة بربع العشر قبل السبك، كما هو ،اًإطالقلو فرض سقوط القيمة نه أ ومنه يعرف

  . واضح



٤٢٩
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