
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 

  الثالثوناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  سيد حممد احلسيين الشريازيال

  دام ظله

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  الثايناجلزء 

  

  

  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، مقإبل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  

  الزكاةتاب ك

  الثايناجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  .يب الزكاة يف احللجتال ): ١مسألة (

  

 مجاع اإلي وال خالف، بل دعاوإشكالبال  }ليب الزكاة يف احلجتال : ١مسألة {

سألته :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،كالنصوص عليه متواترة، كصحيحة حممد احلليب

  .)١(ال: فيه زكاة؟ قالاحللي عن 

فيه احللي  وسأله بعضهم عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: وحسنة رفاعة قال

  .)٢(ائة ألفبلغ من إ و،ال: زكاة؟ قال

احللي ليس على :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وخرب هارون بن خارجة

  .)٣(زكاة

 عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،احلسن أيب  عن،وخرب مروان بن مسلم

خيالف الناس  أيب بلغ مائة ألف درهم، كانن إ وليس فيه زكاةنه إ :عليه زكاة؟ قالاحللي 

  .)٤(ايف هذ

: زكاة؟ فقالاحللي هل على : )عليه السالم ( عبد اهللاقلت أليب :  قال،وخرب العالء

ال)٥(.  

  .)٦(عاريتهاحللي زكاة :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عمري أيب ومرسلة ابن

                                                

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٧ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٧ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٨ ح يف زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٧ ص٦ ج:الوسائل) ٥(

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١٠ باب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٦(



٨

احللي ليس يف  :ما قاالأ) عليهما السالم( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب  عن،وخرب الدعائم

  .)١(زكاة

  .)٢(ليال زكاة يف احل: قال أنه ) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( عن النيب،وخرب الغوايل

زكاة، ولكن تعريه مؤمناً إذا استعار منك فهو احللي وليس على : والرضوي

  .)٣(زكاته

  .  فيهإشكالال احللي  فعدم الزكاة يف ،غريهاإىل 

 يف بعض آخر مجاعشهور يف بعض واإل هذه األخبار كمقتضى فتوى املمث إن إطالق

احمللل كالسوار واحملرم كالصليب، احللي ، فال فرق بني لي عدم الزكاة يف احلإطالقيقتضي 

احملرم عليه كاملرأة  أو الفضة، إىل القرط والرجل بالنسبة إىل حمللل له كاملرأة بالنسبةاوكونه 

اللباس اخلاص  أو الذهب إىل ل بالنسبة وكالرج،املنطقة لو قلنا حبرمة مثله هلا إىل بالنسبة

 أو  وزائداً على احلاجة يف مسألة اخلمس،غري مسكوك أو مسكوكاًاحللي باملرأة، وكون 

 ،لالكتساب، وكون السبك حلياً للفرار أم ال أو حمفوظة لالقتناء وحنوه أو بقدرها، وملبوسة

  .غري ذلك من الصورإىل 

  . النص والفتوى دافع لهإطالق واألصلن  يف بعض الفروض العلماء، لكأشكلوقد 

 كما صرح به مجع من العلماء، وذلك ،زكاة لهاحللي عارة إالظاهر استحباب مث إن 

  كان ظاهر بعض النصوص ذلك، ن إ و،اًإمجاعليس بواجب 

                                                

.٢٤٩ ص١ ج:الدعائم) ١(

.٢٣١ ص٢ ج:الغوايل) ٢(

.٢٣ ص:فقه الرضا) ٣(



٩

   .بلغت ما بلغتن إ ووال يف أواين الذهب والفضة

  

ا يف غري واحد من النصوص حصر الواجب يف التسعة وتصريح عدم الزكاة فيه أن إال

  .صارف هلذا الظاهر

مرأة عليها  الحيث قال)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (أما ما رواه العامة عن النيب

يسورك اهللا  أن أيسرك: قال. ال: ؟ قالتهل تعطني زكاة هذا: مسكتان من ذهب

لك غري واحد من طريقنا كما صرح بذ  إذ مل يثبت،فمطعون يف سنده. )١(بسوارين من نار

  .من العلماء

 أنه بصري يف حديث أيب  فعن، كما صرحوا بذلك، خاصة باملأمونن اإلعارةإ والظاهر

دوه فعلينا سفألنا جرياناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه ون إ :)عليه السالم(عبد اهللا قال أليب 

 املتاع علم فإن .)٢(متنعهم أن  ليس عليكم جناح،ال: )عليه السالم (مننعه؟ فقال أن جناح

  .كما ال خيفى

 املستحبة حتقق باملسمى ولو مرة واحدة يف كل العمر، وال فرق  أن اإلعارةوالظاهر

 عدم األصلعلى شيء فاحللي االقتناء، ولو شك يف صدق  أو  للبساإلعارةفيها بني كون 

 أنه ءلو شك يف شي أنه  على جريان األصول يف املندوب واملكروه، كمابناًءاالستحباب 

 بل ، احلكمي حمكم يف املقاماألصل وإال ف،خذ اأ كان له حالة سابقة فإنحلية  أو درهم

  . فتأمل،أيضاً املوضوعي األصل

 ما دل على إطالق و،لألصل} بلغت ما بلغتن إ ووال يف أواين الذهب والفضة{

  ن م عدم الزكاة يف غري التسعة، ولذا كان حمل اتفاق العلماء إال

                                                

.١١٢ ص٢ ج:انظر سنن الدارقطين) ١(

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة١٠ باب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٠

 نعم .سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اختذا للزينة وخرجا عن رواج املعاملة مابل عرفت 

  .عاراإزكاا  أن يف مجلة من األخبار

  

 الزكاة يف إسقاطدليل  ألن قال بأنه لو كان حمرماً وجبت فيه كوجوا يف احللي،

 عدم الوجوب ال إطالق واألصلالدليل ن إ وفيه.  وهو ال يشمل احملرمرفاقلإلاحللي 

  . الذي هو علة مستنبطةرفاقاإل

بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اختذا للزينة وخرجا عن رواج {

  .سهاب فراجعهإوقد شرح املنت هناك ب} املعاملة ما

 وهي ،الذي وقفت عليه من األخبار} عاراإزكاا  أن نعم يف مجلة من األخبار{

  والظاهر،قريب من الرضوي عبارة املقنع الذي هو مضمون الرواياتالرضوي واملرسلة، و

  . عليهإشكال مل يرد ا معناها اللغوي، بل االصطالحي الشامل لالثنني، فال )مجلة(قوله أن 

 زكاة إذا  تكونإمنا  أن اإلعارةالظاهر املنساق من النص عند االنصراف الشرعيمث إن 

املالك للبس الرجل يف الذهب  أو ما لو أعارها التاجرمر حالل، أمتتعت على وجه حالل أل

  .مثالً مل يتحقق االستحباب

 حلي ألنه  من جديد،اإلعارة يستبعد استحباب ولو أعارها مث صاغها من جديد مل

  .جديد

  



١١

ذا كان بعض النصاب إبل جتب  ،ءهب والفضة بني اجليد منها والردي فرق يف الذال): ٢مسألة(

  .كان متام النصاب من اجليدن إ و من الرديءخراج وجيوز اإل،اًئ وبعضه رديجيداً

  

يف وجوب الزكاة عنهما إذا اجتمع فيهما }  فرق يف الذهب والفضةال: ٢مسألة {

الزكاة } بل جتب{ النص والفتوى طالقإل} بني اجليد منها والرديء{الشرائط املذكورة 

 اً واحداً بعد كون الذهب جنسنيطالقلإل} اًئ وبعضه رديذا كان بعض النصاب جيداًإ{

فيكف } كان متام النصاب من اجليدن إ و من الرديءخراجوجيوز اإل {اً واحداًوالفضة جنس

مبا إذا كان بعضه فقط جيداً، وهذا هو خمتار املبسوط والتحرير والتذكرة والشهيدين واحملقق 

رشاد وغريمها فلم  واإلالثاين، ويف املستند حكايته عن مجع من املتأخرين، خالفاً للشرائع

  .بعضه أو  من الرديء للجيد سواء كان النصاب جيداًخراججيوز اإل

 )١(يت درهم مخسة دراهمائيف م: )عليه السالم ( كقولهدلة األإطالقون باألولاستدل 

  .وحنوه

واستدل لعدم اجلواز باالشتغال الذي ال يعلم باخلروج منه إال باملتيقن، وبقاعدة 

ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه و﴿: فادة من النص والفتوى، وبقوله سبحانهالشركة املست

  .)٢(﴾تنِفقُونَ

 التجار سابقاً أكثر، خصوصاً وطالقويف الكل ما ال خيفى، إذ االشتغال حمكوم باإل

  مكنة خمتلفة، فال أكانت هلم دنانري ودراهم جيدة ورديئة يف 

                                                

.٦ ح يف زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٢

ن م اجليد أخرجن إ و،ضي اجليد ويبعض بالنسبة مع التبع خالفه بل خيرج اجليد منحوطلكن األ

  .اجلميع فهو أحسن

  

 مخسة ال الشركة إخراج هي يف العني مبعىن لزوم إمناال القول باالنصراف، والشركة جم

 :الرديء ال يسمى خبيثاً خصوصاً بعد تذييله بقوله سبحانه ألن احلقيقة، واآلية ال تدل

﴿ِبآِخذيِه ِإالَّو متوا فيِه أن لَسِمضغولذا اختار اجلواهر والفقيه اهلمداين يف صورة ، )١(﴾ت

  . الرديءإعطاءوجود القسمني يف ماله الزكوي وغريمها جواز 

بل خيرج اجليد من اجليد {كما احتاط منتهى املقاصد وغريه }  خالفهحوطلكن األ{

بل لعله مشمول } ن اجليد من اجلميع فهو أحسن أخرجإ و،ويبعض بالنسبة مع التبعيض

 فيكون مستحباً شرعياً ال حسناً ،)٢(﴾لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ ﴿:قوله سبحانه

  .دلةعقلياً مستنبطاً من األ

  : أقساممث وجود الصنفني يف املال يتصور على 

  .ة اجلودة والرداء:أحدها

  . اجليد واألجود:الثاين

 كذات السكة ، مع تساوي اجلوهرأكثر أحدمها إىل ن رغبة الناسيكو أن :الثالث

  .ذات السكة اجلديدة على القدمية مثالً أو ،الرضوية على غريها

 اجليد حىت على القول إسقاط من النصاب فالظاهر كونه خمتاراً يف أكثرولو كان املال 

 اجليد حىت يكون سقاطإ منها جيدة كان له ةعنده ثالثة وعشرون وثالثكان بالتبعيض، فلو 

الثالثة املعفوة  ألن ل الالزم التقسيط، بأيضاًورمبا احتمل العدم هنا . النصاب كله رديئاً

  داخلة يف 

  

  

                                                

.٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ١(

.٩٢اآلية : سورة آل عمران) ٢(



١٣

عن  اًئ ردي ديناراًى بأن يدفع نصف دينار جيد يسو،نعم ال جيوز دفع اجليد عن الرديء بالتقومي

  .دينار

  

  .ا ثالثة خاصةأمجيع الثالثة والعشرين ال 

 أم جار يف صورة ،اًإطالقوهل كالم القائل بالتبعيض يأيت يف صورة تساوي القيمة 

 إخراجم ذكروا بعد هذه املسألة جواز أ يف كالمه، ومن طالقالتفاوت؟ احتماالن، من اإل

  . من ربع العشرأقلقيمة الرديء من اجليد حىت يصبح مقدار الزكاة 

نصف دينار جيد {مثالً }  بأن يدفع،تقوميء بال نعم ال جيوز دفع اجليد عن الردي{

املستند  وأما املشهور،نه إ وفاقاً للعالمة وغريه، بل يف احلدائق} رعن دينا اًئ ردييسوى ديناراً

الشهرة كأنه فهم ذلك من سكوته  إليه القيل، فنسبة منتهى املقاصد إىل فقد نسب الشهرة

  .على القيل، خالفاً آلخرين

.  ما دل على القيمةإطالق مستدلني بلكماالً، حيث اكتفوا بذوقد ذكره التذكرة احت

 لعدم عموم فيما دلّ على القيمة حبيث ،لعل املتجه العدم مطلقاً: ورده يف اجلواهر بقوله

على الفريضة كالدينار مثالً شامل لأل أن  على، خالفهدلةيشمل مثل ذلك، بل ظاهر األ

 حبيث يكون هو الواجب أحدمهاال يتشخص ذا دفعه املكلف، وإوغريه، فكل منهما فرد 

يدفع  أن فراد الفريضة، فليس لهأدفع قيمته من  أو  بل ال يتشخص إال بدفعه،مبجرد االختيار

  .آخر ما ذکرإىل ، )١(فرادها بقصد جعل بعضه قيمة عن فرد آخرأمن 

                                                

.١٩٤ ص١٥ ج:اجلواهر) ١(



١٤

  .إال إذا صاحل الفقري بقيمة يف ذمته مث احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة

  

عليه  (الشك، وظاهر قولهلدى جزاء االشتغال وحاصل ما يستدل به لعدم اإل: أقول

  .قله مل ميتثل إذا دفع األفإنأشبه،   وماتني مخسةائيف امل: )السالم

 ما دل على القيمة عن مشول املقام، ولكن الظاهر عدم البأس إطالقكل ذلك بعد منع 

  .له القيمة ال وجه أدلة إطالقبذلك، إذ منع 

 ،األعم من العني والقيمة: خراجوما أشبه يف دليل اإل اخلمسةمعىن  أن ومنه يعلم

 عن دفع دلةيقال بانصراف األ ألن وقد دفع هذا القيمة، فال جمال لالشتغال، كما ال جمال

  . من الفريضةأقلالقيمة يف ضمن العني اليت هي 

نيط باختيار املكلف، فاالعتبار يف أ إمنا قيمةً أو كون املدفوع عيناًن إ :ن شئت قلتإو

  .نوى القيمة أجزأن إ و، نوى العني مل جيزفإناالمتثال وعدمه تابع للنية، 

يف الفطرة لو دفع درمهاً باعتبار كونه قيمة احلنطة  أنه وكم له نظري يف الفقه، أال ترى

غلى مثالً، ، ولو دفعه باعتبار كونه قيمة للشعري أجزأ، فيما إذا كان احلنطة أئمل جيز

معىن  أن وكذلك يف سائر موارد التخيري كباب الكفارات وما أشبه، وليس ذلك إال ألجل

  .جزاءالتخيري عرفاً هو اإل

كأن يصاحل بالدينار الرديء الذي يريد دفعه ثوباً } إال إذا صاحل الفقري بقيمة يف ذمته{

ب تلك القيمة عما عليه من مث احتس{ استحق الفقري على املالك الثوب فإذايف ذمة املالك، 

فيدفع النصف الدينار اجليد قيمة لذلك الثوب الذي صار بذمته زكاة حسب } الزكاة

  .املصاحلة مع الفقري، كما نص عليه اجلواهر وغريه



١٥

   .ه ال مانع منه كما ال مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلكفإن

  

 إىل  النصف الدينارإعطاءم يف صدد إد املصنف وغريه حيث هذا هو مرا أن والظاهر

  .خرة، ال ما ذكره املستمسك فراجعالفقري باآل

كيف جيوز هذه املداورة من يرى األحكام الشرعية تابعة للمصاحل الواقعية، : ال يقال

  وهل هذا يغري من الواقع شيئاً؟ 

اد القواعد العامة املوضوعة حكام تابعة للمصاحل، ومن املصاحل اطراأل: ألنا نقول

 مثالً الرهن وبيع الشرط كالمها يفيدان فائدة واحدة، لكن التصرف يف بيع ،لألحكام الكلية

 النقد جائز دون الرهن، وكذلك عقد االنقطاع والدائم املقطوع بالطالق يالشرط ملعط

ا يف كثري من  من اآلخر، وهكذأكثرعدة  إىل  حيتاجأحدمهاشيء واحد لكن إىل كالمها آئل 

 مالحظة استقامة القواعد الكلية من أهم املصاحل اليت ميكن دخول الصغرى فإناألحكام، 

  .خصوصيات كما ال خيفىأحكام وحتت هذه القاعدة وتلك، ولكل 

ما ال مانع ك{ كذلك أيضاًهم أمورشرعاً كما نرى العقالء يف } ه ال مانع منهفإن{

أي نصف الدينار على } ر جيد إذا كان فرضه ذلكء عن نصف دينامن دفع الدينار الردي

  .ما ذكره اجلواهر وغريه

 العني لو فإنفرع السابق، ل بسؤال الفرق بني هذا الفرع واأيضاً هنا أشكلورمبا 

مل تكن نفس الزكاة بل قيمتها ن إ و،عطاءيكون هنا زيادة يف اإل أن كانت نفس الزكاة لزم

جزاؤه باعتبار كونه إلكن الظاهر : ال اجلواهر أخرياًولذا ق. لزم الصحة يف الفرع السابق

مل يتم له ما ن إ وجزاءقيمة عن األعلى ال يقدح يف اإل أنه يضة وزيادة، وقصد املكلفرالف

  .  انتهى،قصده

  . ه عدم اجلواز يف املسألة السابقةطالق املصنف هنا خمالف إلإطالقوهذا جيد، ف

  



١٦

  .إذا بلغ خالصهما النصاب والدنانري املغشوشةتتعلق الزكاة بالدراهم ): ٣مسألة (

  

} إذا بلغ خالصهما النصاب تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانري املغشوشة :٣مسألة {

رشاد واملنتهى والتحرير والبيان والدروس وامليسية كما عن املبسوط والقواعد والتذكرة واإل

، ويف احلدائق اتفاق صحابألا إىل واملسالك واملدارك وغريها، بل عن املصابيح نسبته

  . عليه، ويف اجلواهر نفى وجدان اخلالف، ويف املستند عدم اخلالف فيهصحاباأل

 بعد عدم فهم خصوصية للخلوص، وخرب الصائغ املتقدم، دلة فيه عموم األاألصلو

ك ما كان لك زفيها من الفضة اخلالصة ما جيب عليك فيه الزكاة ف أن ن كنت تعلمإ :وفيه

 وضعف اخلرب منجرب ،)١(ة اخلالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من اخلبيثضن الففيها م

  . فتوا على طبقهأ ذكروه يف كتبهم وصحاباأل ألن بالعمل،

 يف القاعدة بعدم صدق الدينار والدرهم حقيقة على املغشوش، بل يشمله شكالواإل

لصدق عرفاً، فال يشمله ما دل على عدم الزكاة يف غري الدينار والدرهم، حمل نظر لوضوح ا

هذا  ألن شكال فما ذكره املقدس األردبيلي من اإل،ما دل على عدم الزكاة يف غريمها

  .املسكوك املنقوش ليس بدينار وال درهم، حمل منع

مل يبلغ اخلالص النصاب يف ن إ واحتمال وجوب الزكاة يف املغشوش أن مث ال خيفى

املعيار كونه منقوشاً من  أن عف، ملا سبق منمنتهى الضعف، واالستدالل عليه بالصدق أض

  .اجلنسني كما عرفت، فالنقش بدون اجلنس كاجلنس بدون النقش ال ينفع يف الوجوب

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة٧ باب ١٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٧

  ولو شك يف بلوغه وال طريق للعلم بذلك ولو للضرر

  

نعم إذا كان الغش باملقدار املستهلك ـ كما هو الضروري يف الذهب حىت ال يتقوم 

نب املوجود يف احلنطة والشعري ت وال،النحاس الذى يكون حاله حال الترابإال مبقدار قليل من 

 يعامل اموع معاملة اخلالص، إمنامما ال يضر بصدق النصاب عليهما ـ مل حيسب الغش، و

  . كما صرح بذلك منتهى املقاصد وغريه

رف تعيني املفاهيم بيد العن إ :املصداق يتسامح فيه حىت يقال أن وهذا ليس من باب

تعارف هذا  أن صول، بل من بابالتسامح العريف كما قرر يف األ إليه أما التطبيق فال يتطرق

فهم إلغاء الغش يف نظر الشارع، كما يقال مثله يف باب يف عليه كاف  نبيهتاملقدار بدون 

  .خليط الغالت املتعارف

لعرف هو  حمل نظر، إذ اأيضاًعدم كون التطبيق بيد العرف أن  إىل مضافاً: أقول

املرجع يف املفهوم والتطبيق معاً، إذ الكالم ملقى إليهم فعدم التنبيه على الدقة، وعدم اعتبار 

  . خذ املصداق كاملفهوم من العرفأالتسامح العريف كاف يف 

  .وكيف كان فللكالم حمل آخر

 أو ن غش الدرهم بالذهبأ كأحدمهالو كان الغش ب أنه  يف املقام شيء، وهويبق

 أحدمها بالفضة، فمقتضى ما تقدم ما صرح به غري واحد من اعتبار بلوغ اخلالص من الدينار

بلغ النصاب، سواء كان  الزكاة مما أخرجالذهب نصابه  أو  بلغ الفضة نصاافإنالنصاب، 

، وسيأيت مجاع للنص واإل باآلخرأحدمهاكليهما، وإال مل جيب لعدم انضمام  أو أحدمها

  .هذه املسألةالتنبية من املصنف على 

وال طريق للعلم بذلك ولو {أي بلوغ اخلالص مبقدار النصاب } ولو شك يف بلوغه{

  بأن كان ميكن العلم به لكنه موجب لضرر } رللضر



١٨

  .مل جتب

  

 صالةعند املصنف وبعض آخر، وذلك أل} مل جتب{ذهاب السكة لدى التصفية مثالً 

ة ال جيب الفحص فيها على ما بناه الشبهة موضوعين إ عدم تعلق الزكاة باملال، وحيث

  .املتأخرون

 كجميع ،هذا، ولكن املختار وجوب الفحص يف مجيع صور الشبهات املوضوعية

احلكمية تدل على يف  اليت تدل على وجوب الفحص دلةاأل ألن صور الشبهات احلكمية،

  حول ذلك يف مواضع من هذا الكتاب، كما فصلنا الكالم ،وجوب الفحص هنا

كعدم دليل رف أن دليل الضرر ال مساغ له، إذ احلكم الضروري يف نفسه ومنه تع

 اخلمس والزكاة وباب احلج وباب اجلهاد وما أشبه كما فصل يف إعطاء أصل ر يف بابالضر

 أو املال الزكوي له، أصل فرق يف وجوب الفحص بني الشك يفصول، وعلى هذا فال األ

يف  أو ال،  أواألولهل يزيد على النصاب  أنه يف  أونه هل بلغ النصاب أم ال،أيف مقداره و

 اخلالص البالغ النصاب هل هو الذهب أو أن يف أو اخلالص من املغشوش يبلغ النصاب أم ال،

روج عن الشغل احملتمل ما االحتياط باخلإغري ذلك، فالالزم  أو ،الفضة يف املركب منهما

  .الفحص والعمل على طبقه أو بالرباءة اليقينية

 اجلواهر وغريه ذكر طريقاً للتخلص بدون التصفية، بأن يوضع قدر من الذهب ويف

 مث خيرج ويوضع مثله من الفضة ،املاء إليه م على املوضع الذي يرتفعص يف املاء ويعلّلاخلا

 ألن األوىل، وتكون هذه العالمة فوق العالمة أيضاًم على موضع االرتفاع اخلالصة ويعلّ

عالمة الذهب  إىل ارتفاع املاء هل هو إىل وضع فيه املخلوط وينظرالذهب أشد كثافة، مث ي

  .  وحيكم على طبق ذلك،عالمة الفضة إىل  أوقربأ

 )النصاب(ومنه يعلم حال االختالط بسائر الفلزات ألا معلومة الكثافة كما مجعها 

  :يف قوله



١٩

  .ال خيلو عن قوةكان عدمه ن إ وه ذلكأحوط ،إشكالويف وجوب التصفية وحنوها لالختبار 

  

ه فلز مستوى احلجم را چون بركشين  

   اشتباه يبياختالف وزن دارد هر يك

  ز حلیسرب دهن ارززر لكن زيبق امل ا

   ماه يد آهن يك ومس وشبه مه روبفضه 

  

 أو  فهو وإال لزم االحتياطأخرىطريقة  أو  علم ذه الطريقةفإنعلى أي حال 

  .ذابةاإل

هل يبلغ اخلالص } لالختبار{من طرق املعرفة } اويف وجوب التصفية وحنوه{

 أصالة و، عدم وجوب االختبارأصالة من ،واختالف بني الفقهاء} إشكال{النصاب أم ال 

 عدم تعلق املقدار الزائد على القدر املعلوم تعلقه، كما لو شك أصالة أو عدم تعلق الزكاة،

 الفحص يف الشبهات املوضوعية، ، ومن وجوباألوليف النصاب الثاين بعد العلم بالنصاب 

 مع حساب اهللا سبحانه للفقراء وجعل ما موال الفقراء مما ينايفأولزوم عدم الفحص تلف 

مل نقل ن إ ويكفيهم يف أموال األغنياء، وخرب الصائغ، والسرية املستمرة يف الفحص يف املقام

 ،دود لألموال ذلكاملفهوم عرفاً من جعل احل وأن بوجوبه يف مطلق الشبهات املوضوعية،

} ذلك{عند املصنف } هأحوط{وإال كان الغالب لغوية احلد مما ينفيه دليل االقتضاء 

  .}ن كان عدمه ال خيلو عن قوةإو{الفحص 

احتاط غري  أو فىتأالالزم الفحص مطلقاً، ولذا  وأن ،كذلك قد عرفت ضعف ذلك

   . واحد من املعاصرين بالوجوب

  



٢٠

خيرج عنه من املغشوش إال إذا علم اشتماله  أن ال جيوز نصاب من اجليدإذا كان عنده ): ٤مسألة (

ن كان املغشوش حبسب القيمة يساوي ما عليه إال إذا دفعه بعنوان إو .على ما يكون عليه من اخلالص

  .القيمة إذا كان للخليط قيمة

  

 بال} خيرج عنه من املغشوش أن ال جيوز إذا كان عنده نصاب من اجليد: ٤مسألة {

  . كما يف اجلواهر وغريهإشكالخالف وال 

 من القدر الالزم دفعه، أقلعدم اجلواز مبعىن بقاء التكليف واقعاً لو كان املدفوع مث إن 

إال إذا علم اشتماله {ومبعىن بقاء التكليف ظاهراً لو مل يعلم بأن املغشوش فيه املقدار الكايف 

  .}من اخلالص{ه أي على املقدار الذي يف ذمت} على ما يكون عليه

مه باشتماله على لما ذكرناه من عدم كفاية دفع املغشوش يف صورة عدم عمث إن 

} ن كان املغشوش حبسب القيمة يساوي ما عليهإو{ أنه املقدار الواجب دفعه، مطلق مبعىن

 دينار ذهب فأعطى ديناراً من الذهب والنحاس، وكان إعطاءكما إذا كان الواجب عليه 

  .ساوي قيمة الدينار اخلالصيملخلوط هذا الدينار ا

قيمته، وهذا ليس  أو الصخ دينار إعطاءاملكلف على  ألن  نقول بعدم الكفايةإمناو

ه بعنوان القيمة، وقد عرفت سابقاً اعتبار القصد يف مثل إعطاءبدينار خالص، ومل يقصد 

  .املقام

ه السكة املركبة منهما كان هلذ أو }إال إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة{

  . القيمة وقد حصلإعطاءكان اخلليط ال قيمة له يف نفسه، إذ املعيار ن إ وقيمة

إما مشتمل على  أنه عطى ما يعلمأ بالذات، فلو أحدمهاال يعترب قصد  أنه مث ال خيفى

عطاؤه بالعنوان األعم الشامل هلما إيساوي قيمته ما هو مفروض عليه، وكان  أو الفريضة

  .أحدمها، إذ ال دليل على لزوم العلم بكفى

  



٢١

يدفع املغشوش إال مع العلم على  أن ال جيوز  وكذا إذا كان عنده نصاب من املغشوش): ٥مسألة (

  .النحو املذكور

  

الذي بعضه مغشوش  أو }وكذا إذا كان عنده نصاب من املغشوش: ٥مسألة {

ملا تقدم، وقد } على النحو املذكور مع العلم يدفع املغشوش إالّ أن ال جيوز{وبعضه خالص 

  .عرفت معىن عدم اجلواز يف املسألة الرابعة

  



٢٢

 قوىفاأل مغشوش أو خالص أنه وشك يف ،دنانري حبد النصاب أو لو كان عنده دراهم): ٦مسألة (

  .أحوطكان ن إ وعدم وجوب الزكاة

  

نه  أوشك يف{وزناً } دنانري حبد النصاب أو لو كان عنده دراهم: ٦مسألة {

لزوم اخلروج عن } قوىفاأل{حىت ال تتعلق } أو مغشوش{حىت تتعلق به الزكاة } خالص

كان ن إ وعدم وجوب الزكاة{القول بـ  وأما عهدة التكليف احملتمل بالفحص واالحتياط،

  .فقد عرفت ما فيه} أحوط

  



٢٣

 ،وشة بالفضةالدنانري املغش أو ،لو كان عنده نصاب من الدراهم املغشوشة بالذهب): ٧مسألة ـ (

 ،فيهما أو  فيجب يف البالغ منهما،كليهما حد النصاب أو أحدمهاإال إذا علم ببلوغ  ء مل جيب عليه شي

 إخراجومل ميكن العلم وجب   مردداًأحدمهاية أكثر ولو علم ، وإال وجبت التصفية، علم احلال فهوفإن

  . من كل منهماكثراأل

  

الدنانري املغشوشة  أو ، املغشوشة بالذهبلو كان عنده نصاب من الدراهم: ٧مسألة {

ملا سبق } ء مل جيب عليه شي{فيما كان كل واحد منهما مل يبلغ النصاب املقرر له } بالفضة

إال {اآلخر، من غري فرق بني املفرز واملخلوط واملمزوج  إىل أحدمهادين ال ينضم قالن أن من

يف صورة بلوغ } البالغ منهماكليهما حد النصاب فيجب يف  أو أحدمهاإذا علم ببلوغ 

 أو أن أيهما البالغ، وأن } علم احلالفإن{يف صورة بلوغ كليهما } أو فيهما {أحدمها

وإال وجبت {وحينئذ خيرج بقدر ما علم } فهو { أو أكثراألولاملقدار البالغ بقدر النصاب 

 أو ، ذكره اجلواهرار الذيباالخت أو ، مقدار يعلم معه بالرباءةإعطاءاالحتياط ب أو }التصفية

  .غري ذلك من طرق املعرفة

. فتواه هنا خمالفة الحتياطه يف املسائل السابقة، إذ اجلميع من واد واحد أن مث ال خيفى

  . ملعلومية املناط،والفرق بوجود خرب زيد الصائغ يف املقام دون السابق غري وجيه

 إىل لفضة واصلا أو الذهب أن كما لو علم}  مردداًأحدمهاية أكثرولو علم {

} ا من كل منهمكثر األإخراجوجب  {كثربأن أيهما األ} ومل ميكن العلم{النصاب الثاين 

  . مجايلمن باب العلم اإل



٢٤

 مثالً لو كان الذهب يف النصاب الثاين وجب ،األول إعطاءال جيب إال نه إ :ال يقال

 ثالثة أرباع عطاءإ دينار عن اموع، ولو كانت الفضة يف النصاب الثاين وجب إعطاء

  .رباع الثالثة األإعطاءالدينار، وحيث مل يعلم باشتغال ذمته بالدينار كفى 

 أن  تنفع الرباءة فيما إذا كان املشكوك ذا طرف واحد، كما لو شك يفإمنا: ألنه يقال

إذا كان املشكوك ذا طرفني ـ  وأما ستني يوماً، أو الواجب عليه بالنذر صوم عشرة أيام

حنث اليمني  أو ،الواجب عليه كفارة حنث النذر اليت هي ستون يوماً أن  يفكما لو شك

يأيت بكل  أن جيب ألنه اخلمسني املشكوك فيه، إىل اليت هي عشرة ـ مل جتر الرباءة بالنسبة

  . ويف صورة صام عشرة فقط مل يأت إال بأحد االحتمالني،احتمال

 ال ، مطلقاًكثرهما يراد به األ من كل منكثر األإخراجالقول بوجوب  أن وال خيفى

 إعطاءمثالً إذا كان يف األلف ستمائة ذهب كان الالزم .  من ذلككثر من هذا واألكثراأل

ربعني ديناراً، أ ستني درمهاً وإعطاءكان العكس كان الالزم ن إ وربعني درمهاً،أستني ديناراً و

كان العكس الواقع، إذ الدينار ن إ وكاف ألنه  الستني ديناراً واألربعني درمهاًإعطاءفاملراد 

 ويف صورة زاد ،عطى مقدار الواجبأأغلى من الدرهم، فيصح من باب القيمة، ففي صورة 

  . ستني ديناراً وستني درمهاًإعطاءعلى مقدار الواجب، وليس املراد 

 إىل نه ال يبعد التصاحل بالنصف يف صورة الشك بالنسبة أ يف املقام شيء، وهويبق

  لزائد عن املتيقن فيما ال ميكنه االستعالم، إذ ال وجه املقدار ا



٢٥

 ،يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبني العكس أن  كان عنده ألف وتردد بنيفإذا

ربعمائة عن أيدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب و أن  وجيوز، وستمائة فضة عن ستمائة ذهباًأخرج

   الفضة بقصد ما يف الواقع

  

 كما حيتمل القرعة، وقد ذكرنا تفصيل الكالم حول املسألة يف كتاب ،لضرر املالك

  .اخلمس فراجع

يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب  أن  كان عنده ألف وتردد بنيفإذا{

يدفع بعنوان القيمة  أن  وجيوز، وستمائة فضة عن ستمائة ذهباًأخرج ،ستمائة وبني العكس

 والقيمة، فقوله أوالً األصلمن }  ربعمائة عن الفضة بقصد ما يف الواقعأ وستمائة عن الذهب

  . ال يالئم هذا كما ال خيفى)قيمةبعنوان ال(

 على تقدير كونه كثراأل أن ، كما لو مل يعلمأيضاًولو تردد املقدار اهول بني مقادير 

 أم ال، أكثر هل هو مهاأحد أن  يفاألول أن كان تردد أو سبعمائة، أو مائةتذهباً هل هو س

 الترددين التردد الثالث وهو إىل ضيفأ أو  هل هو الذهب أم الفضة،أكثروعلى تقدير كونه 

 فالالزم ،سبعمائة مثالً أو  وكونه الذهب هل هو ستمائةكثرعلى تقدير وجود األأنه 

  .القرعة أو مل نقل بالتصاحلن إ ،االحتياط كما ذكر

 أقلالفريضة  وأن  من باب االحتياط مث تبني الواقعكثرعطى األألو  أنه الظاهرمث إن 

الدفع كان ظاهرياً، وكذا إذا صرفه  ألن ومل يصرفه الفقري كان له احلق يف الرجوع عليه،

  الفقري لكن شرط عليه الرجوع يف 



٢٦

  .الفقري حينئٍذ غرراً حىت يسقط عنه احلق إىل صورة تبني اخلالف، إذ مل يكن الدفع

  .فضة أو نه هل هو ذهبأنصابه و أصل  آتية يف صورة ما إذا شك يفاملسألةمث إن 

  



٢٧

فرادها أعلى التساوي يف  الغش ثلثها مثالً أن لو كان عنده ثالمثائة درهم مغشوشة وعلم): ٨مسألة (

إذا كان الغش  وأما ،خيرج سبعة ونصف من املغشوش وأن  دراهم من اخلالصةخيرج مخس أن جيوز له

 إخراج يف اموع ال على التساوي فيها فال بد من حتصيل العلم بالرباءة إما بثلثاًبعد العلم بكونه 

  .بوجه آخرما إ واخلالص

  

على  الغش ثلثها مثالً أن لو كان عنده ثالمثائة درهم مغشوشة وعلم :٨مسألة {

 دراهم من ةخيرج مخس أن جيوز له{بأن ثلث كل درهم غش } فرادهاأالتساوي يف 

ن خيرج سبعة ونصف من أو{املائة املغشوشة يف اموع ال زكاة فيها  ألن }اخلالص

  .الفقري إىل ربعاً منهته موعدالغش، مع استرداد الزائد يف مقابل } املغشوش

 من اخلمسة أقل مبقدار قيمة اخلمسة اخلالصة، سواء كانت ييعط أن كما جيوز له

مساوية  أو غشوشة على اخلالصة،جبت زيادة القيمة يف امل أو حني كانت السكة،املغشوشة

 أن  حىت، فيما إذا أوجب الغش ترتل القيمة أو أكثرالسبعة والنصف، إىل  منها أو أكثرهلا،

كل ذلك . اشتملت على ستة خالصةن إ وم خبمسة خالصةعشرة من املغشوشة كانت تقو

  .على املباين السابقة يف مسائل القيمة

ال على {كمائة يف الثالمثائة }  يف اموعه ثلثاًوأما إذا كان الغش بعد العلم بكون{

} فال بد{كأن كان الغش يف بعض الدراهم ربعاً ويف بعضها نصفاً وهكذا } التساوي فيها

 من عطاءكاإل} ربوجه آخما إ و اخلالصإخراجمن حتصيل العلم بالرباءة إما ب {خراجيف اإل

أما رفع سبعة ونصف مما ال تعادل قيمة غري ذلك،  أو ناء املاءإار باالختب أو ،باب القيمة

  .  فضة من اخلمسةأقليكون املدفوع  أن اخلمسة فال يكفي، الحتمال



٢٨

للعلم باملقدار فليس الواجب إال نه إ ما ذكروا من وجوب التصفية حيث أن مث ال خيفى

قق الواجب من التصفية على تقدير وجوا ما يتحن إ ما حيصل معه العلم، ولذا قال املسالك

اختلف مع ضبطه ن إ و شيء منها،ةفرادها كفى تصفيأالقدر يف احتد  فإنمعه معرفة الغش، 

  .وجبهأمل ينضبط تعني سبك اجلميع عند من ن إ ونواع معينة سبك من كل نوع شيئاً،أيف 

، فليس كاملال عطاء باإلأمورمثن التصفية على املالك، إذ هو امل أن الظاهر أن كما

  . فراز من الطرفنيفراز حقهما مما يقتضي كون مثن اإلإ ناف الطراملشترك الذي يطلب

جيرب  فهل ، ومل يستعد للتصفية،ولو قال املالك للحاكم خذ حقك من هذه الدراهم

جر من بيت املال من يؤخذ األ أو ،بعضاً أو جرا كالًأ إعطاء أو ألحد األمرين من التصفية

  . احتماالت،بعضاً أو الًينقص من نفس الزكاة ك أو بعضاً، أو كالً

  



٢٩

آخر السنة مبقدار النصاب مل  إىل وبقي  إذا ترك نفقة ألهله مما يتعلق به الزكاة وغاب): ٩مسألة (

  . من التصرف فيه طول احلول مع كونه غائباًجتب عليه إال إذا كان متمكناً

  

السنة مبقدار آخر  إىل وبقي  إذا ترك نفقة ألهله مما يتعلق به الزكاة وغاب: ٩مسألة {

نه إ فىت بذلك الشيخ وغريه، بل رمبا قالواأالزكاة يف ذلك، كما } النصاب مل جتب عليه

اً إمجاعالك رمبا كان ذلك ساملشهور شهر عظيمة، بل يف املنه إ ، بل يف اجلواهركثرفتوى األ

  .لكون املخالف ـ وهو ابن ادريس ـ معلوم النسب

  : أقوالوكيف كان ففي املسألة ثالثة 

  . السقوط مطلقاً كما عرفت:األول

 الثبوت مطلقاً إال إذا كان فاقداً للشرائط بترتيل النصوص على صورة فقد :الثاين

  .الشرائط

  . التفصيل الذي ذكره املصنف من السقوط:الثالث

، األولواألقرب }  من التصرف فيه طول احلول مع كونه غائباًإال إذا كان متمكناً{

 رجل خلف عند :قلت له:  قال)عليه السالم (احلسن املاضيأيب   عن،لصحيح ابن عمار

فليس  كان غائباًن إ وكان شاهداً فعليه زكاة،ن إ :أهله نفقة ألفني لسنتني عليها زكاة؟ قال

  .)١(عليه زكاة

 يف رجل )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عمري الذي هو كالصحيح أيب ومرسل ابن

كان ن إ و،اهكان مقيماً زكّن إ :فحال عليها احلول؟ قالوضع لعياله ألف درهم نفقة 

  .)٢(غائباً مل يزك

   الرجل خيلف :قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب وخرب

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٠

 كان شاهداً فعليها زكاة،ن إ :ألهله ثالثة آالف درهم نفقة سنتني عليه زكاة؟ قال

  .)١(كان غائباً فليس فيها شيءن إو

خص من مطلقات الزكاة أ و،األخبار كما تراها موثقة السند وصرحية الداللة ذهوه

  . ومعمول ا، فال وجه لرفع اليد عنها

 يف أشكل أخرى يف السند كما عن املدارك، وأشكل فتارة ،أما القائل بالعدم مطلقاً

لعمل بأخبار تبديله كما يف اجلواهر، وثالثة بعدم ا أو الداللة من حيث احتمال ذهاب املال

يف ، ورابعة باحتمال الوجه ليمقابل عمومات الكتاب والسنة كما هو مذهب احل اآلحاد يف

  .عدم متكن املالك من التصرف الذي هو شرط يف الوجوب

املفصل كاملصنف محل األخبار على صورة عدم التمكن، وذلك النصراف  أن كما

  .هذه الصورة إىل األخبار

موثق كما ال خيفى، والداللة صرحية  أو  السند صحيحإذ: ويف الكل ما ال خيفى

استصحاب بقاء املال كاف عند  أن  حمكم على االحتمال خصوصاًطالق اإلفإنواضحة، 

ا ساقطة عنه ولو علم بعد ذلك مرور السنة جامعاً للشرائط كاف يف أ إطالقالشك، بل 

مرور  إىل ون الغالب بقاؤهاما جيعل للنفقة إذا كانت نقوداً يكأن  إىل التمسك، مضافاً

ن إ وصول، وعدم متكن املالكوضح يف األأالسنة، وعدم العمل بأخبار اآلحاد غري تام كما 

 وكثرة التمكن يف بعض الصور كاف يف القول بالسقوط طالقكان يف بعض الصور لكن اإل

ة التمكن من التصرف أعم من املباشرة والتمكن بواسط أن مطلقاً، خصوصاً وقد عرفت

  . هو األقربطالقالوكيل، فالقول باإل

                                                

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣١

وكيله ليصرفه  أو مث الظاهر عدم الفرق يف ذلك بني كون املخلف عنده هم األهل

لو رجع وقد حال احلول ومل  أنه الظاهر أن كما.  النص والفتوى واملناططالقعليهم، إل

  . مل جتب عليه الزكاة ملا مضىيصرف املال 

جياره فجعلوا إعل عندهم ملكاً يستعيشون حباصله وما لو ج إىل وهل احلكم ينسحب

  . دنانري؟ الظاهر االنسحاب للصدق واملناط أو ذلك دراهم

 أو وهل احلكم كذلك فيما لو ترك سائر األجناس للنفقة سواء كانت كاألنعام

من كون : صوهلا فجاءت باألجناس الزكوية أم ال؟ احتماالنأكالغالت، بأن جعل عندهم 

  . فيقتصر فيه على موضع الدليل، ومن املناطاألصلالف احلكم على خ

األعم من ذلك حىت  أو من يف عائلته، أو مث هل املراد بالعيال خصوص واجيب النفقة،

 طالق إل،كان األقرب الثاينن إ و احتماالت،فيما إذا خلف صاحب املضيف النفقة لضيافته

ن إ خيلف هلم النفقة ففيه منع، وحيث لكل من طالقاألهل والعيال على األعم، أما مشول اإل

  . فالالزم االقتصار فيه على موضع النصاألصلاحلكم على خالف 

ه إرثليهم انقلب احلكم النقالب املوضوع، فمن كان إتقل املال نافولو مات املخلف 

  .بقدر النصاب واجتمعت عنده الشرائط وجب عليه الزكاة كما ال خيفى

جباراً، كما لو متكن من إ أو يفعل ذلك فراراً أن قوط بنيال فرق يف الس أنه مث الظاهر

  من النفقة املتعارفةأكثر ولو خلف ،ليهم لكنه خلف مرة واحدة للفرار من زكاتهإ رسالاإل

نعم . ملدة طويلة كعشرين سنة ففي السقوط تأمل، لظهور النص يف املتعارف من احليثيتنيأو 

  فيما إذا كان يطول 



٣٢

  .هذه املدة ففي السقوط احتمال قريبسفره قهراً ملثل 

 ،وهل احلكم ينسحب يف اخلمس فيما إذا كان املال مما يتعلق به اخلمس أم ال

 حبال املخلف إرفاقاحلكم على خالف القاعدة، ومن املناط إذ هو مبرتلة  أن احتماالن من

  .األولبدل عن الزكاة، لكن األقرب هو  أنه والعائلة، وقد ورد يف اخلمس

  .املقام فروع كثرية نكتفي منها ذا القدرويف 

  



٣٣

   من النصابأقلبعضها  أو  وكان كلها،إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس خمتلفة): ١٠مسألة (

  .فال جيرب الناقص منها باجلنس اآلخر

  

 أقلبعضها  أو إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس خمتلفة وكان كلها: ١٠مسألة {

 ي بل دعاو، وال خالفإشكالبال } ر جيرب الناقص منها باجلنس اآلخفال  من النصاب

  .  كالنصوص عليه مستفيضةمجاعاإل

 أنه  خصوص صحيح زرارة،خبار النصابأ واألصل ومجاعاإل إىل ويدل عليه مضافاً

 وتسعة عشر رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درمهاً: )عليه السالم(عبد اهللا قال أليب 

: قال زرارة.  ليس عليه زكاة يف الدراهم وال يف الدنانري حىت يتم،ال: كيها؟ قالديناراً أيز

  .)١(وكذلك هو يف مجيع األشياء

 إذا مل تكن بقدر النصاب، حيث نعام حول زكاة األأيضاًوالتعليل الوارد يف صحيحه 

  .)٢(ليس شيء منهن تاماً ألنه ال يزكي شيئاً منهن:  فيه)عليه السالم (قال الصادق

 عن رجل له مائة )عليه السالم (براهيمإ أبا سألت:  قال، بن عمارإسحاقورواية 

فال : قلت. كان فر ا من الزكاة فعليه الزكاةن إ :درهم وعشرة دنانري أعليه زكاة؟ فقال

  .)٣(ال: تكسر الدراهم على الدنانري وال الدنانري على الدراهم؟ قال

  .  احلكم فراجعالفرار ال يغري أن وقد تقدم

                                                

.١ حذهب والفضة يف زكاة ال٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٧١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح يف زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٤

 ال جيرب نقص الدنانري بالدراهم وال ، ومائة وتسعون درمهاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراًمثالً

   .العكس

  

ومن كان عنده ذهب ال يبلغ عشرين :  قال)عليه السالم ( عن علي،وخرب الدعائم

 إىل نضم الذهبي أن يت درهم فليس عليه زكاة، وال جيب عليهائفضة ال تبلغ م أو ،ديناراً

ال  أنه ) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( وبني رسول اهللا،اهللا عز وجل قد فرق بينهما ألن الفضة،

  .)١() اهللا عليه وآله وسلمصلى (شيء يف واحد منهما حىت يبلغ احلد الذي حده رسول اهللا

 :قلت له:  قال)عليه السالم (ابراهيم أيب  عن، بن عمارإسحاقوال يعارضها موثقة 

إذا اجتمع الذهب : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها يف الزكاة شيء؟ فقال

 وكل ما خال الدراهم ،عني املال الدرهم ألن يت درهم ففيها الزكاة،ائوالفضة فبلغ ذلك م

 لوجوه ،)٢(الدراهم يف الزكاة والديات إىل متاع فهو عرض مردود ذلك أو من ذهب

  .مذهب مجاعة من العامة كما عن املدارك ألنه حلمل على التقيةقرا اأ من ،ذكروها

 ال جيرب نقص الدنانري  ومائة وتسعون درمهاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراًمثالً{فـ 

  .وهكذا يف سائر األمثلة} بالدراهم وال العكس

 الختالفه ،مسي بهن إ و ليس من جنس الذهب)التنيب(الذهب األبيض املسمى مث إن 

 املعدن واخلواص، فال جيري عليه حكم الذهب يف باب األواين والزكاة وحرمة اللبس يف

  .رف وغريهاصواملضاربة وال

  

                                                

. يف زكاة الذهب والفضة٢٤٩ ص١ ج:الدعائم) ١(

.٧ ح يف زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٥

  فصل

  يف زكاة الغالت

  

 ويف إحلاق السلت الذي هو كالشعري يف طبعه ، احلنطة والشعري والتمر والزبيب:وهي كما عرفت

 يف العلس شكال كاإل، فال يترك االحتياط فيه،إشكالوبرودته وكاحلنطة يف مالسته وعدم القشر له 

صنعاء فال يترك االحتياط  أهل نوع منها يف كل قشر حبتان وهو طعامنه إ  بل قيل،الذي هو كاحلنطة

  .أيضاًفيه 

  

   }يف زكاة الغالت فصل{

 وال خالف فيها، بل إشكالبال } وهي كما عرفت احلنطة والشعري والتمر والزبيب{

  .ليه متواترة كالنصوص عمجاعاإل

ويف إحلاق السلت الذي هو كالشعري يف طبعه وبرودته وكاحلنطة يف مالسته وعدم {

 يف العلس الذي شكالكاإل {خراجباإل}  فال يترك االحتياط فيه،إشكالله {الغليظ } القشر

صنعاء فال يترك  أهل نوع منها يف كل قشر حبتان وهو طعامنه إ  بل قيل،هو كاحلنطة

  . الزكاةإخراجب} أيضاًاالحتياط فيه 

 أم ، احلنطة والشعريأقسامما هل من أني يف ي فيهما اختالف اللغوشكالووجه اإل

ما خارجان عن هاتني احلقيقتني، وتبعاً الختالف اللغة بل والعرف اختلف فتاوى الفقهاء أ

  . يف الوجوب وعدمه



٣٦

شك يف الصدق القاعدة يف مثل هذا املورد عدم الوجوب، إذ لو  أن وال خيفى

 من ه جلريان الرباءة عن التكليف الزائد، لكن املصنف كغري، العدماألصلواملصداق كان 

االحتياط كسائر االحتياط  إىل احملشني الساكتني عليه ملا كان مقصدهم درك الواقع اضطروا

  . العمل أو دراك الواقع يف الفتوىإالوجوبية اليت ال وجه هلا إال 

 فقد ، للغويني والفقهاء عن اجلواهر واملصباح وغريمهاقوالن األنقل مجلة منهذا، ول

ن واحملقق الثاين وامليسي ا والشهيد،قال بالوجوب الشيخ واحللي والعالمة يف بعض كتبه

 عن مجاعة آخرين حيث قالوا بعدم الوجوب، بل عن كشف يوغريهم، خالفاً للمحك

  . عليهمجاعغنية اإلىل املشهور، بل عن الإااللتباس واملفاتيح نسبته 

 ضرب من الشعري ال قشر فيه : بالضم فالسكون)تلْالس(فعن امع : أما اللغويون

هو كاحلنطة يف مالسته : قال أنه كأنه احلنطة تكون يف احلجاز، مث نقل عن األزهري

  . شعري يف طبعهلكاو

 أهل العلس ضرب من احلنطة حبتان يف قشر، وهو طعام: قال أنه وعن الصحاح

  . لت بالضم من الشعري ليس له القشر كأنه احلنطةالس: أيضاًوقال . صنعاء

 إىل قاييس بالنسبةاملوقريب منها عبارات ابن األثري واألزهري والعني واملغرب و

  .أحدمها أو كليهما

والفائق آخرين من اللغويني كابن دريد والسوري واجلوهري واحمليط  خالفاً لظاهر

  .الشعريم أما أو أحدمها ليسا من جنس احلنطة ووغريها، حيث يظهر منه

املقام ليس من ترجيح  أن ومع هذا االختالف ال ميكن اجلزم بشيء من الطرفني، كما

  .، كما رمبا توهم يف باب الشهادة اجلملة من الرواياتكثرالعدد األ



٣٧

يوزن  أو يكالمما رض تنبت األ ها من كل ماإخراجكان يستحب ن إو، وال جتب الزكاة يف غريها

  ، إال اخلضر والبقول، كاملاش والذرة واألرز والدخن وحنوها،من احلبوب

  

: ظاهره املقابلة كصحيح حممد بن مسلم قالمما وأما بعض األخبار الواردة يف املقام 

الرب والشعري والذرة والدخن واألرز : )عليه السالم (سألته عن احلبوب ما يزكى منها؟ قال

  .)١(والسلت والعدس

مرمي وزرارة مما عطف فيه السلت على األرز، فال ميكن جعله مستنداً  أيب وكذا خرب

للعدم، إذ عطف اخلاص على العام يف مثل املقام الذي يكون لنوع خاص اسم خمصوص كثري 

 عراً بالتأييد للعدم، وعلى هذا فاالحتياط مبقتضى القاعدة استحبايبشمل يكن من إ و،جداً

  .نف وجوبياًطلقه املصأن إو

 إعطاءالحتياط املطلق رمبا يعارضه احتياط يف املقابل، كما إذا أراد الويل ا أن وال خيفى

أراد احلاكم األخذ من مال املمتنع قسراً، ولذا ذكرنا يف بعض  أو ،الزكاة من مال املوىل عليه

حتياط يف كثري املطلق لالحتياط فيما ليس على احلكم دليل ملزم يكون خمالفاً لال أن املباحث

  .من املوارد

مما رض تنبت األ ها من كل ماإخراجكان يستحب ن إ و،وال جتب الزكاة يف غريها{

والسلت والعلس على }  كاملاش والذرة واألرز والدخن وحنوها،يوزن من احلبوب أو يكال

  .}إال اخلضر والبقول{ما اخترناه 

 األصلويل مثالً كان لفاصاخلضر كاللوبيا وا أو من احلبوب أنه ولو شك يف شيء

   وقد تقدم ،الدليل إىل العدم، إذ استحباب الزكاة حيتاج

                                                

.٤ح  ما جتب فيه الزكاة٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨

  .وحكم ما يستحب فيه حكم ما جيب فيه يف قدر النصاب وكمية ما خيرج منه وغري ذلك

  

  . يف أوائل الكتاب فراجعمورتفصيل الكالم حول هذه األ

لنصاب وكمية ما حكم ما جيب فيه يف قدر ا{الزكاة } وحكم ما يستحب فيه{

 احملكي احملقق ومجاعباإل:  قال يف املستند، وال خالفإشكالبال } خيرج منه وغري ذلك

  .)١(مستفيضاً

 كمرسلة الكايف ،ويدل على ذلك مجلة من النصوص املتفرقة يف أبواب الغالت: أقول

جيري جمرى كلما دخل القفيز فهو : قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنأيضاً يرو: قال

  .)٢(احلنطة والشعري والزبيب

 ،رز فما سقت السماء العشراألوأما  :)عليه السالم (مساعيل قالإوصحيحة حممد بن 

  .)٣( بالصاعلت بالدلو فنصف العشر يف كل ما ِكيوما سق

كل ما : ه بعد ما ذكر مجلة من احلبوب غري الغالت األربع قالفإنمرمي،  أيب ورواية

  .)٤( فعليه الزكاةوساقفبلغ األكيل بالصاع 

  .)٥( فعليه الزكاةوساقكل ما كيل بالصاع فبلغ األ: وصحيحة زرارة

الذرة والعدس والسلت واحلبوب فيها مثل ما يف احلنطة والشعري، : وحسنة زرارة

  .)٦( اليت جيب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاةوساقوكل ما كيل بالصاع فبلغ األ

                                                

.١٧ ص:املستند) ١(

.١ ح ما جتب فيه الزكاة٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح ما جتب فيه الزكاة٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح ما جتب فيه الزكاة٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح ما جتب فيه الزكاة٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل) ٥(

.١٠ حة ما جتب فيه الزكا٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٦(



٣٩

  .مرانأالزكاة يف الغالت ويعترب يف وجوب 

  

مجلة منها، ومل يذكر بعضها مما جيدها املتتبع يف إىل غريها من األخبار الكثرية اليت مر 

  . الوسائل واملستدرك

خبار الغالت بالفهم أمل يذكر هنا يف األخبار من اخلصوصيات يستفاد من  مامث إن 

كان مصب احلكم يف لسان ن إ وافرادهأ احلكم إذا ذكر لطبيعة سرى يف مطلق فإنالعريف، 

الدليل خصوص قسم منه، ولذا نراهم حيكمون على النوافل من الصالة والصيام واحلج 

بعض  أن وغريها مبثل األحكام الواردة يف الفرائض منها إال ما خرج بالدليل، مع

  .اخلصوصيات ال يشملها الدليل مشوالً اصطالحياً

ح، وقريب منه ما أمجله يضااب الصالة غاية االوضح هذا الفقيه اهلمداين يف كتأوقد 

 عدم تعرضها لبيان فإن االستحباب، دلة املقامي ألطالقلإل: املستمسك هنا حيث قال

  . انتهى،)١(بيان ما جتب فيه إىل يكال بيااإاخلصوصيات املذكورة ظاهر يف 

ومل نه لو ثبت شيء يف املستحب أالقول بالعكس، و إىل بل رمبا يتعدى عن ذلك

يتعرض له النص الوارد يف الواجب الذي من جنس ذلك املستحب كان مقتضى الفهم 

  .أيضاًالواجب  إىل العريف بوحدة الطبيعة فيهما انسحاب احلكم

ال جمال للرباءة يف الواجب بعد الثبوت يف املستحب، كما ال جمال  أنه ومنه يعلم

  .جب دليل املستحب بعد ثبوت احلكم يف الواإطالقخذ بلأل

  النصاب وامللك قبل } مرانأويعترب يف وجوب الزكاة يف الغالت {

                                                

.١١٤ ص٩ ج:املستمسك) ١(



٤٠

  . بلوغ النصاب:األول

  

 وال خالف، بل النصوص إشكالبال } بلوغ النصاب: األول{تعلق الوجوب، فـ 

  . عليه متواترمجاعواإل

 ما جيب فيه الزكاة من الرب والشعري أقل عن )عليه السالم ( سأله،ففي صحيحة سعد

 اهللا عليه وآله صلى ( النيبقساق بوسأومخسة : )عليه السالم (والزبيب؟ قالوالتمر 

  .)١(ستون صاعاً: ؟ قالوكم الوسق: فقلت. )وسلم

مخسة :  ما جيب فيه الزكاة؟ قالأقل عن التمر والزبيب ما ،وصحيحة حممد

  .)٢(أوساق

نب مثل  والع،أوساقليست يف النخل صدقة حىت يبلغ مخسة : وصحيحة سليمان

  .)٣( زبيباًأوساقذلك حىت يكون مخسة 

  .)٤(والوسق ستون صاعاًوصحيحة احلليب حنوها، ويف آخرها 

  .)٥( شيء، والوسق ستون صاعاًأوساقليس فيما دون مخسة : خرىوصحيحته األ

ت أنبتوما : بصري وابن شهاب وصحيحة زرارة وابن بكري أيب وقريبة منها موثقة

ألشياء فليس فيه زكاة إال يف األربعة أشياء الرب والشعري والتمر من شيء من ارض األ

، والوسق أوساقوالزبيب، وليس يف شيء من هذه األربعة أشياء شيء حىت يبلغ مخسة 

  ستون صاعاً، وهو ثالمثائة صاع 

                                                

.١ ح يف زكاة الغالت١ باب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٦ح  يف زكاة الغالت١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٥(



٤١

 يلزمه أوساق كان من كل صنف مخسة فإن، ) اهللا عليه وآله وسلمصلى (بصاع النيب

 نقص من مخسة أو نقص الرب والشعري والتمر والزبيبن إ و فيه شيء،قل فليسن إ و،شيء

  .)١(نقص صاع فليس فيه شيء أو ساق صاعأو

وليس فيما دون اخلمسة : ومرسلة ابن بكري يف زكاة احلنطة والشعري والتمر والزبيب

 وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك أوساق بلغت مخسة فإذا زكاة، أوساق

  .)٢() اهللا عليه وآله وسلمصلى (ائة صاع بصاع النيبثالمث

وسق، والوسق ستون أيبلغ مخسة أن  إىل وليس يف احلنطة والشعري شيء: والرضوي

ويف  :قالأن إىل   واملد مائتان واثنان وتسعون درمهاً ونصفد،مداأ والصاع أربعة ،صاعاً

  .ريها من الرواياتغ إىل .)٣(التمر والزبيب مثل ما يف احلنطة والشعري

هله فيما ورد خالف ذلك، كمرسلة أ إىل  علمهرد وأبد من التأويل  ال أنه ومنه يعلم

 عن الزكاة يف كم جتب يف احلنطة والشعري؟ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: ابن سنان قال

  .)٤(يف وسق: فقال

 كم جتب الزكاة من سألته يف:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وصحيحة احللي

  .يف ستني صاعاً: احلنطة والشعري والزبيب والتمر؟ قال

                                                

.٨ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢٢ ص:فقه الرضا) ٢(

.٤ ح يف زكاة الغالت٣ باب ١٢٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٢

ني، ال جتب الصدقة إال يف وسق: )عليه السالم(عبد اهللا قال أبو : بصري قال أيب وخرب

  .)١(والوسق ستون صاعاً

ال يكون يف احلب وال يف النخل وال يف :  قالأيضاً )عليه السالم (وخربه اآلخر عنه

  .)٢(عنب زكاة حىت تبلغ وسقني، والوسق ستون صاعاًال

سألته عن احلنطة والتمر :  قال)عليه السالم (براهيمإ أيب  عن، بن عمارإسحاقوموثق 

 يشر ونصف العشر مما سقت السماء، ونصف العشر مما سقالع: عن زكاما؟ فقال

كثرياً أله  أو ليالً كانسألك عما خرج منه قأ إمناليس عن هذا أسألك : فقلت. بالسواقي

كثرياً من كل عشرة واحد  أو زك ما خرج منه قليالً كان: حد يزكى ما خرج منه؟ فقال

  .)٣(نعم: فاحلنطة والتمر سواء؟ قال: قلت. ومن كل عشرة نصف واحد

 أو ،جعل النصاب وسقاً أو ،وهذه األخبار كما تراها بني من مل جيعل نصاباً مطلقاً

 محلها على االستحباب، قال الفقيه )رمحه اهللا(قد حكى عن الشيخ جعله وسقني، و

نسب مبا يقتضيه قاعدة أه أوىل من الطرح وفإنوال بأس به يف مقام التوجيه، : اهلمداين

  .انتهى، )٤( السنن، فيحمل ما فيها من االختالف على اختالف املراتبأدلةاملساحمة يف 

اً األخري منها لظاهر االضطراب يف كالم وال يبعد احلمل على التقية خصوص: أقول

  حنيفة وجماهد كما أيب ه مذهبفإن، )عليه السالم (اإلمام

                                                

.١ ح يف زكاة الغالت٣ باب ١٢٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح يف زكاة الغالت٣ باب ١٢٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

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

.٣٦ سطر ٥٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه) ٤(



٤٣

ربعني أ إال مخسة و مائة وأربعة وأربعون مناً صريفياً الشاهي ألف ومائتان ومثانون مثقاالًوهو باملن

  .مثقاالً

  

  . كم يف احلشكال وكيف كان فال ينبغي اإل،ذكره املستند عن املنتهى

املعادل كل }  صريفياًباملن الشاهي ألف ومائتان ومثانون مثقاالً{أي النصاب } وهو{

  .}ربعني مثقاالًأ مخسة و إالّمائة وأربعة وأربعون مناً{مثقال شرعي ثالثة أراع من الصرييف 

بية لفهم ربقاء على اللغة العكما يلزم اإل أنه ينبغي قبل ذكر املطلب بيان مقدمة، وهي

رتب  أو الشرعية اليت عينها الشارعرجاع املقاييس إن والسنة كذلك ينبغي االهتمام يف القرآ

ة املتأولة بتلك املقاييس الذاهبة، وذلك يالوجود واستبدال املقاييس الفعل إىل ،عليها األحكام

ر  ولبقاء املوازين الشرعية احملتاج إليها يف كل عص،لسهولة األمر على املستنبط والعامل أوالً

  . ومصر ثانياً

 ومقاييسه ، ومقاييسه يف املد والصاع والرطل،مثالً مقاييس الشارع يف الفرسخ وامليل

ا ما ودد سبحانه وتعاىل يقيض املسلمني من سبام ليجيف الدرهم والدينار وهكذا، ولعل اهللا

  . الشرعية، وما ذلك على اهللا بعزيزموردرس من األ

  : أمورقدار النصاب يتوقف على أربعة بيان م: إذا عرفت املقدمة نقول

  .كم وسقاًنه إ :األول

  .مداً أو درمهاً أو رطالً أو الوسق كم صاعاًن إ :الثاين

  .بتها باملقادير املذكورة يف املنتاملقادير الشرعية ما هي نسن إ :الثالث

األزمنة،  املتعارفة يف هذه )الكيلو( إىل املقادير الشرعية كم نسبتها بالنسبةن إ :الرابع

  :فنقول

 وال خالف، إشكال بال أوساقالنصاب مخسة  أن  فقد عرفت:األولأما األمر 

  . ما أشبه من احملامل أو التقية أو حممولة على االستحباب أو والروايات املعارضة لذلك شاذة



٤٤

، فهو قوال فكل وسق ستون صاعاً، كما ورد بذلك األخبار واأل:وأما األمر الثاين

ملعترب والتذكرة واملنتهى وغريها، ويف األخبار املتقدمة مجلة مصرحة بذلك،  عن ااحملكي

كأخبار سعد واحلليب وابن بكري والرضوي وغريها، والصاع له ثالثة تقادير يف األخبار 

  :وكالم العلماء

تقديره باألمداد، فكل صاع أربعة أمداد، إذاً فالنصاب ألف ومائتا مد، أما كون : ١

 كما عن اخلالف والغنية واملعترب واملنتهى والتذكرة ،داد فذلك باتفاق علمائنامأالصاع أربعة 

  : أيضاًدل عليه النصوص يوغريها، كما 

، وحنوها مدادأوالصاع أربعة : ففي صحيحة ابن سنان الواردة يف قدر الفطرة

املد رطل و:  يف صحيحة زرارة)عليه السالم ( وقال،أيضاًصحيحة احلليب الواردة يف الفطرة 

  . خل، وعليه يكون الصاع أربعة أمداد إ)١(أرطالونصف والصاع ستة 

مداد، واملد مائتان واثنان وتسعون أوالوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة : والرضوي

  .)٢(درمهاً ونصف

يكون  أنه خربينأسعة بالعراقي، وت باملدين وأرطالالصاع ستة : ورواية اهلمداين

 مكان درمهاًوقد روى هذا اخلرب يف العيون وذكر . )٣(ة وسبعني وزنةبالوزن ألفاً ومائ

وزنة.  

الغسل  :مداد، كخرب املروزيأقد ورد يف بعض الروايات تقدير الصاع خبمسة نه إمث 

   اهللا صلى (مبد من ماء وصاع النيب :، والرضوي)٤(بصاع من ماء

                                                

.١ ح الوضوءأبواب ٥٠ باب ٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢٢ ص:فقه الرضا) ٢(

.١ ح يف زكاة الفطرة٧ باب ٢٣٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح الوضوءأبواب يف ٥٠ باب ٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٤٥

 والدرهم وزن ستة ،ومثانني درمهاًتني أئ واملد وزن م،مدادأمخسة ) عليه وآله وسلم

وساط احلب ال من صغاره أ شعري من يت واحلبة وزن حب، والدانق وزن ست حبات،دوانيق

  .)١(وال من كباره

 صحاب واأل،صح سنداًأ رواية وأشهر ألا ،لكن هذا اخلرب ال يصلح ملعارضة ما تقدم

فاق على طرح هذا اخلرب، ورمبا  االتصحابمتفقون على العمل ا، بل يف احلدائق ظاهر األ

ليه إشار أ وفيه ما ال خيفى كما ،مجع بني الطائفتني باختالف صاع املاء وصاع الطعام

  .املستند ومن قبله وبعده فراجع

 كما ،اًإمجاع بالعراقي أرطال باملدين وتسعة أرطال، فالصاع ستة رطالتقديره باأل: ٢

  . وغريهاعن االنتصار والناصريات واخلالف والغنية 

: كم الفطرة وكم يدفع؟ قال: ويدل عليه مجلة من الروايات، كخرب علي بن بالل

  . )٢( بالعراقيأرطال من متر باملدين وذلك تسعة أرطالستة  :)عليه السالم (فكتب

يوب بن نوح أقدر الفطرة صاع، وخرب اهلمداين املتقدم، وخرب  أن  من الواضحفإن

  تقرير املعصومفإن، أرطالس من عياله درمهاً قيمة تسعة أل ر الراوي عن كرسالاملتضمن إل

قيد، ومن  ومن باب محل املطلق على امل،أرطالالصاع تسعة  أن  له دل على)عليه السالم(

  .حيمل الرطل فيه على العراقي وأن بد جهة املناسبة بني املوضوع واملغروس الذهين ال

 وكان املد قدر رطل ،أرطالهده مخسة كان الصاع على ع :نعم ورد يف موثقة مساعة

  ات واألخبار والعمل، مجاع، لكنها ال تقاوم اإلواقأوثالث 

                                                

.٢٢ ص:ضارفقه ال) ١(

.٢ ح الوضوءأبواب ٧ باب ٢٣٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٦

 . ومخسة وعشرون مثقاال وربع منربعة ومثانون مناًأ مائة و،وباملن التربيزي الذي هو ألف مثقال

   النجفةوحبق

  

 مدادأذكره  االستبصار نقل هذا اخلرب وييف حمك ألن اضطراب اخلرب، إىل مضافاً

منائة رطل وعلى هذا فالنصاب ألف ومثا.  ذلك، وهذا يناسب تقدير املد بعدأرطالمكان 

  . وسبعمائة رطل بالعراقينافباملدين، وأل

 العلماء وصرح به يف خرب اهلمداين ألف تقديره بالدراهم، فالصاع كما ذكره: ٣

  . ألف درهمني ومخساًواحدومائة وسبعون درمهاً، فيكون قدر النصاب ثالمثائة ألف و

 كل درهم شرعي نصف مثقال صرييف وربع عشره بال فإن: وأما األمر الثالث

 واملراد باملثقال الصرييف أربع وعشرون محصة متوسطة، ،، كما صرح به غري واحدإشكال

لف وواحد ومخسني أعين ثالمثائة أ للنصاب ـ دلةا أردنا حتويل الدراهم الشرعية املعفإذا

مثانني ألفاً ومائتني ومخسة ة يكون النصاب مائة ألف وأربعة واملثاقيل الصريفي إىل درهم ـ

  .وسبعني مثقاالً صريفياً

ميزان  إىل وقد مجعنا حاصل املذكورات يف هذا اجلدول، ومن أراد التفصيل فلريجع

  : ىل املستند وغريه من كتب الفقهإ و،لمجلسي وغريهلاملقادير 

  :أوساقالنصاب مخسة 

   ١٨٤٢٧٥: ثقال الصرييفامل

    ١٢٠٠: املد

   ٣٠٠: الصاع

   ٢٧٠٠: الرطل العراقي

   ١٨٠٠: الرطل املدين

  .٣٥١٠٠٠: الدرهم الشرعي

ومنه يظهر وجه ما ذكره املصنف من التقادير بعد تقسيم املثاقيل على املقادير 

  وربع منون مناًربعة ومثانأ مائة و،وباملن التربيزي الذي هو ألف مثقال{املذكورة يف املنت 

  األشرف }  النجفة وحبق،ومخسة وعشرون مثقاالً



٤٧

 مثان وزنات : وثلث مثقالوهي تسعمائة وثالثة وثالثون مثقاال صريفياًهجـ  ١٣٢٦يف زماننا سنة 

  .ومخس حقق ونصف إال مثانية ومخسني مثقاال وثلث مثقال

  . وعشر حقق وثالثون مثقاالًة وزن سبع وعشرون:سالمبول وهو مائتان ومثانون مثقاالًوبعيار اإل

  

 هجـ ١٣٨٠} يف زماننا سنة{اة باحلقة الكبرية موكربالء املقدسة وغريمها املس

على } هجـ ١٣٢٦{روة وهي سنة ع وضعها من زمان تأليف املصنف الىالباقية عل

 : وثلث مثقال صريفياًوهي تسعمائة وثالثة وثالثون مثقاالً{مهاجرها آالف السالم والتحية 

 وال ،}إال مثانية ومخسني مثقاال وثلث مثقال{حقة } مثان وزنات ومخس حقق ونصف

  . ن حقةيربعة وعشرأالوزنة عبارة عن  أن خيفى

قسطنطنية تركيا، املسماة باحلقة الصغرية الرائجة من زمان } سالمبولوبعيار اإل{

عشر حقق وثالثون  وة سبع وعشرون وزن:وهو مائتان ومثانون مثقاالً{اليوم  إىل املصنف

وقد .  فوجدناها كما ذكرها املصنفأيضاًوقد حسبناها كما حسبه املستمسك } مثقاالً

  . كما حلقه يف ذلك غري واحد،سبق املصنف يف ذلك يف اجلملة املستند وغريه

 ، صريفياًغرامات مثقاالً) ٦/٤( وكل ،لف غرامأه ملا كان الكيلو فإن: وأما األمر الرابع

رباع الكيلو، وقد ذكرنا أئة وسبعة وأربعني كيلواً وما يقارب الثالثة مناامثيكون النصاب 

  :احلواصل هكذا

  :أوساقمخسة 

  مثقاالً ) ٤٥(إال ) ١٤٤: (باملن الشاهي



٤٨

  .وال جتب يف الناقص عن النصاب ولو يسرياً

  

  مثقاالً ) ٢٥( و )١٨٤ ¼(: باملن التربيزي

  .مثقال) ٥٨⅓(حقق، إال ) ٥½(ووزنات، ) ٨: (حبقة النجف

  .مثقاالً) ٣٥(حقق، و) ١٠(وزنة، و) ٢٧ (:سالمبولحبقة اإل

  كيلو) ¾(كيلو، وما يقارب ) ٨٤٧: (بالكيلو

 كما عن التذكرة واملنتهى} يف الناقص عن النصاب ولو يسرياً{الزكاة } وال جتب{

  . شعار بعدم اخلالف فيهني اإلاألولواملدارك وغريها، بل عن 

وجبوا أارة وابن بكري املتقدمني، خالفاً لبعض العامة حيث ويدل عليه صحيحة زر

  .الوسق يف اللغة احلمل وهو يزيد وينقص الزكاة لو نقص عن املقدار املنصوص قليالً، ألن

  : أقسامالنقصان اليسري على ثالثة : أقول

النقصان الذي يراه العرف غري نقصان باملساحمة، كما لو نقص صاع، وهذا ال : األول

،  التحديد أوالًأدلةخالف  ألنه ، يف ضرره بالنصاب، فال جتب الزكاةشكالي اإلينبغ

وخالف النص املصرح بأن النقصان موجب لعدم الزكاة ثانياً، وخالف فتاوى الفقهاء بل 

  .هم ثالثاًإمجاعشعار إ

  يكونإمنا ال حقيقة وال مساحمة، و،اًإطالقنقصاناً العرف النقصان الذي ال يراه : الثاين

  نقصاناً بالدقة، كالتراب والتنب املمتزجني بالغلة 



٤٩

ال يفهم مثل هذه  العرف وهو إىل الكالم موجهن إ ا ناقصة حقيقة ال عرفاً، وحيثفإ

 يف عدم ضرر مثل هذا النقصان بالنصاب، كما صرح به غري شكالالدقة فال ينبغي اإل

  .واحد

ا مل تكن سابقة بالقوالب فإوازين، النقصان احلاصل من اختالف املكاييل وامل: الثالث

الضغط على املكيال يوجب استيعابه  أن املعلوم مالءها ووزا مل تكن بالدقة، ومنإ أن كما

عايري يوجب اختالف املقدار، بل هذا جار يف املاختالف املوازين و أن ما ك، املعايريكثرأل

  . الفرسخ وهكذاكل تقديرات الشارع كالذراع والشرب يف الكر والتحديد يف 

هذا االختالف ال يضر، بل كل فرد مكلف بتحديده إذا كان متوسطاً،  أن والظاهر

 ولدى حصول ،مصنوعاً كالوسق والرطل أو ،سواء كان احملدد خلقياً كالذراع والشرب

  . املتوسط للصدقأقل يف الزكاة اعترب وساقاأل أو ،االختالف بني األشبار يف الكر مثالً

النصاب  أو  العدم عند الشك يف البلوغ مبقدار الكراألصليقال  ألن ومعه ال جمال

حراز التوسط إ يكون ذلك عند إمنانعم . حد املقادير وعدم انطباق مقدار آخرأحني انطباق 

  .يف احملدد، وإال فلو شك فيه مل يصح االعتبار به

ن إ ومن قال بأنه، األصل ألنه نزفمن قال باعتبار الو: لو اختلف الكيل والوزننه إمث 

 للعالمة ومجع آخر، والقول الثاين األولقدر بالوزن فهو، والقول ن إ وقدر بالكيل فهو

  .للمستند وآخرين

 شك فإذاامليزان، ولذا من خذ أ إمنا املكيال فإن، األصل بأن الوزن هو: استدل لألول

  . العدماألصلفيه عند نقص املكيال كان 

 سقاطاع والرطل، ومها وزن وكيل، فال وجه إلبأن الشارع حدد بالص: وللثاين

   أحدمها



٥٠

  .قرب يف الكيل هو الوزن، وهذا هو األاألصل أن باآلخر، حىت على تقدير تسليم

 واحد، إنسانعلى هذا يلزم اختالف الناس يف وجوب الزكاة، بل اختالف : ال يقال

 ،األوىلاملرة الثانية دون  يلزم وجوب الزكاة يف أخرىه إذا وزن احلنطة مث كاهلا يف سنة فإن

 من القدر الذي أقلمالئه بقدر إ إذ خلل الكيل يساعد يف ،مع كون املقدار واحداً واقعاً

  .  التحديد عن االعتبارسقاطهذا مستلزم إل أن  ومن املعلوم،يطابق النصاب يف الوزن

كل صحة حالة شيء على التقديرين إ معىن فإنال نسلم بطالن الكربى، : نا نقولأل

قدره املكلف، كما ذكروا تقدير، ولو كانا خمتلفني يف الواقع، وإن احلكم يتبع التقدير الذي 

  . متبعد بتقديرهإنسانشبار، فكل  واألرطاليف باب حتديد الكر باأل

 عطاء من اآلخر وجب عليه اإلأقل أحدمهالو قدر باالثنني ورأى  أنه نعم قد عرفت

 من أقل وكان كثرلنصاب، أما إذا قدر بالتقدير األلصدق التقدير الذي كان مساوياً ل

معفو عنه عذراً مع وجوب الزكاة  أنه النصاب ذا التقدير مل يكن عليه زكاة واقعاً، ال

  .واقعاً

 أو حالة مبكيالحالة بالتقديرين، بل اإلاملفهوم عرفاً من اإل ألنه  قلنا ذا التفصيلإمناو

ألفراد املتوسطة منه، فاملوضوع هنا كاخلوف الذي هو ميزان نعلم االختالف الكثري بني ا

املعيار ال الواقع، فراجع كلمام يف ذلك الباب  أنه  والتيمم، حيث ذكروافطارمناط اإل

  .وباب حتديد الكر

 التمر مثالً يف اخلفة أقسامال يضر اختالف احلنطة والشعري، بل و أنه مما ذكرنا يعلم

   أقسام وبعض ، احلنطةخف منأشعري لان إ والثقل، حيث



٥١

  .رياًثك أو  كان يسرياً،ا جتب يف الزائد عليهأكما 

  ، وكذاملكه قبل وقت تعلق الزكاة إىل انتقال الزرع أو ، التملك بالزراعة فيما يزرع:الثاين

  

 من أقل أحدمهالو وزن املتساويان كيال لكان  أنه خف من بعض، حىتأالتمر 

 أو الكيل الذي يوزن أو املعيار هو امليزان أن ملا عرفت من، أكثر أحدمهاكان  أو ،النصاب

  .يكال به، من غري اعتبار مثل هذه الدقات العقلية

}  كانيسرياً{أي على قدر النصاب } جتب يف الزائد عليه{أي الزكاة } اأكما {

 النص طالق وال خالف، وصرح به غري واحد، وذلك إلإشكالبال } رياًثأو ك{ذلك الزائد 

، فلو كانت غلته نعاملفتوى، فليس هنا يف الغالت عفو كما كان العفو يف النقدين واألوا

  . الزكاة حىت عن ذلك املثقالإخراج وجب ، ومثقال مثالأوساقمخسة 

 بن عمار إسحاق ورواية األصل ، احملققمجاعويدل عليه مع اإل: قال يف املستند

  .انتهى، )١(املتقدمة وغريها

 مبا اله مل يقيد إفإنات، طالقوجوب الزكاة املستفاد من اإل أصل لاألصمراده ب: أقول

  .ات شاملة له بال قيد كما ال خيفىطالققبل النصاب، أما ما بعده فاإل

التملك بالزراعة فيما {من الشرطني املعتربين يف وجوب الزكاة يف الغالت } لثاينا{

 وال خالف، واملراد ذا إشكالال ب} ملكه قبل وقت تعلق الزكاة إىل انتقال الزرع أو يزرع

  وكان : الشرط ما أوضحه املدارك بقوله

                                                

.٦ س٣١ ص٢ ج:املستند) ١(



٥٢

   .مع الشجر قبل وقته أو ملكه منفردة إىل انتقاهلا أو وقت التعلق إىل  لهيف الثمرة كون الشجر ملكاً

  

، )١(األوضح جعل الشرط كوا مملوكة وقت بلوغها احلد الذي يتعلق به الزكاة

  .انتهى

و بأي حنو ملك عمر إىل تقلتنامث تعلق الزكاة والغلة يف ملك زيد  صار وقت فإذا

ينما وجده، أك لنعم لو مل يدفع زيد كان للساعي اتباع امل. كان كانت الزكاة على زيد

  . ولكن قرار الضمان على زيد الذي توجه التكليف إليه

لزكوي ماله، وهذا الشرط واضح املأخذ، ملا تقدم يف الشرائط العامة اليت منها كون ا

 ريد اشتراطه يفأن إ ألنه لغاء هذا الشرط باملرة،إ األوىل: ولذا أجاد املستمسك حيث قال

 عنه ما تقدم من اعتبار كون امللك حال التعلق فال خصوصية للملك من ينغالتعلق يأصل 

  .انتهى، )٢(تكون حال التعلق كما ال خيفى أن بني الشرائط العامة، إذ يعترب يف مجيعها

طال اجلواهر واملصباح ومنتهى املقاصد الكالم حول هذا الشرط مبا اقتضاه عبارة أقد و

  .الشرائع من الغموض فراجع

 إىل انتقاهلا أو ،وقت التعلق إىل  لهيف الثمرة كون الشجر ملكاً{يشترط } وكذا{

  . ملا تقدم من الدليل} مع الشجر قبل وقته أو ملكه منفردة

  

                                                

.١٣٨ ص٩ ج:املستمسك) ١(

.١٣٨ ص٩ ج:املستمسك) ٢(



٥٣

يف احلنطة والشعري عند انعقاد  أنه فاملشهور على: ق الزكاة بالغالت خالفيف وقت تعل): ١ مسألة(

  . ويف مثرة الكرم عند انعقادها حصرماً،امحراره أو  ويف مثر النخل حني اصفراره،حبهما

 وصدق اسم العنب ،التمرء املذكورات من احلنطة والشعري ومساأاملدار صدق أن  إىل وذهب مجاعة

  .ل ال خيلو عن قوة وهذا القو،يف الزبيب

  

فاملشهور {: ين الفقهاء} خالف{األربع } يف وقت تعلق الزكاة بالغالت :١مسألة {

 ويف ،امحراره أو  ويف مثر النخل حني اصفراره،يف احلنطة والشعري عند انعقاد حبهما أنه على

ز  عن املبسوط والوسيلة وكشف الرمواحملكيوهذا هو } مثرة الكرم عند انعقادها حصرماً

بعة والبيان والدروس والتنقيح وجامع املقاصد وفوائد الشرائع وتعليق سوكتب العالمة ال

ح املنافع وغريها، بل يف التنقيح وجممع الفائدة يضاإالنافع وكفاية الطالبني واملوجز احلاوي و

 ح النافع واملصابيحإيضا، وعن املختلف وشهراأل أنه ، وعن امليسيةكثرعليه األ أن واملدارك

عليه  أن  املقتصرياملشهور، ويف املهذب البارع وحمك أنه واحلدائق والرياض وغريها

يف الشرائع من  إليه ، ويف التنقيح ال نعلم قائال مبذهب املصنف قبله، أي ما ذهبصحاباأل

  .يتالقول الثاين اآل

 عن الشهرة لكنها يبل عند اشتداده فيما حك: قال السيد الربوجردي يف تعليقه هنا

  .انتهى، )١(غري ثابتة

التمر ملذكورات من احلنطة والشعري ومساء اأاملدار صدق أن  إىل وذهب مجاعة{

   عن ابن اجلنيد احملكيوهو } وصدق اسم العنب يف الزبيب

                                                

.١ مسالة ٩٢ ص:تعليقة الربوجردي) ١(



٥٤

  .أحوط األولن كان القول إو

  

 أنه  والروضة امليل إليه، بل عن مفتاح الكرامةة، وعن الذخرياإليضاحووالد العالمة و

شارة السبق والشرائع إشراف واملقنعة والغنية ولوح ذلك من املقنع واهلداية وكتاب األقد ي

 يف اجلملة من الطرفني احلدائق واملستند قوالوالنافع واملعترب وغريها، وقد نقل هذه األ

  .واجلواهر واملصباح ومنتهى املقاصد واملستمسك

ئرة مدار املوضوعات املأخوذة إذ األحكام الشرعية دا} وهذا القول ال خيلو عن قوة{

هذه األمساء ال تصدق على مثل الرب وحب احلنطة عند  أن يف لسان الدليل، ومن املعلوم

  .طلقت األمساء حينذاك كانت بضرب من التسامح واازأولو . االنعقاد

نعم إذا كان هناك دليل خاص .  عدم الوجوبأصالةولو شك يف ذلك كان املرجع 

دأ صالحه قلنا به من باب احلكومة لذلك على  به أوبما انعقد ح إىل سبةعلى الوجوب بالن

  . املذكورةيسام املعلقة للوجوب على األدلةاأل

لك بكالم بعض  على الرب وما أشبه حقيقة كما يستشهد لذيساموالقول بصدق األ

رين بكالم اآلخرض ا الصدق العريف غري تام، وكالم بعض اللغويني معاللغويني، ممنوع إذ

  .منهم حيث يظهر عدم الصدق حقيقة

يقول بتقدم  أنه من جهة} أحوط{الذي اختاره املشهور } األولن كان القول إو{

  .التكليف احملتمل تعلقه باملالك إىل الوجوب، وهذا إحتياط يف العمل بالنسبة

  :أموروقد استدل املشهور لذلك ب

هذه األعيان حني بدو الصالح  الوجوب بعد صدق األمساء على أدلةات إطالق: األول

  اللغة  أهل فإن: قال العالمة ،وانعقاد احلب



٥٥

  .)١(الرب والرطب نوع من التمر أن نصوا على

 املدعى يف كالم املنتهى، بل وعدم العلم باخلالف قبل احملقق كما ادعاه مجاعاإل: الثاين

  .التنقيح

ليس يف النخل : )لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب  عن،صحيحة سليمان بن خالد: الثالث

 فإن. )٢( زبيباًأوساق، والعنب مثل ذلك حىت يكون مخسة أوساقمخسة صدقة حىت يبلغ 

الذيل ثبوت الزكاة يف العنب إذا  الظاهر من أن لفظة النخل شاملة ملا قبل صدق التمر، كما

  .ويتم فيما عداها بعدم القول بالفصل. وسق لو قدر زبيباًأبلغ مخسة 

ال يكون يف احلب وال يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب ربخ: الرابع

 )احلب(، لوضوح صدق  والوسق ستون صاعاً،اخلل وال يف العنب زكاة حىت يبلغ وسقني

  .مرية وصدق العنب ملا قبل الزبيبتحني االنعقاد وصدق النخل على ما قبل ال

 ما جيب فيه أقل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت: صحيحة سعد قال: اخلامس

 اهللا عليه صلى ( بوسق النيبأوساقمخسة : الزكاة من الرب والشعري والتمر والزبيب؟ فقال

  أو إمنافهل على العنب زكاة: قلت. ستون صاعاً: كم الوسق؟ قال: فقلت. )وآله وسلم

 الصحيحة دلت على فإن. )٣( زكاتهأخرجنعم إذا خرصه : جتب عليه إذا صريه زبيباً؟ قال

  الزكاة واجبة من حني اخلرص، وقد صرحوا  وأن تعلق الزكاة حال العنبية

                                                

.٣١٨ ص٢ج: حكامحترير األ) ١(

.٧ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ حاة الغالت يف زك١ باب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٥٦

  . بأن زمان اخلرص من حني بدو الصالح

: ، وفيها)عليه السالم (احلسن أيب  عنخرىومنه يظهر وجه االستدالل بصحيحته األ

إذا صرم وإذا : ها؟ قال جتب على صاحبىتوعن الزكاة يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب م

  .)١(خرص

كان يبعث من )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (النيب أن خبارما علم من األ: السادس

 صلى (ميز بذلك مقدار الصدقة املفروضة فيها، وكانتيلرا مت النخل أصحابخيرص على 

ص جعرود ال خير وأن يأمر عامله بأن يترك للحارس العذق والعذقني) اهللا عليه وآله وسلم

ه لو مل يكن حق الفقري متعلقاً ا من حني بدو صالحها الذي هو وقت فإنومعا فارة، 

حني  إىل راً فائدة الحتمال النقيصةمتورا رياخلرص مل يكن يترتب على اخلرص قبل ص

 اهللا صلى (عمل النيب أن ه وظاهر،اً عليهقالتسمية، بل كان ذلك تعدياً على املالك وتضيي

مل يكن من جهة رضاية  أنه الظاهر أن مل يكن من جهة واليته العامة، كما)  وسلمعليه وآله

 يف األصلاملالك بالتصرف يف شئونه قبل أوان الوجوب، بل كان حكماً شرعياً، كما هو 

من  أو من باب احلكم الشرعي أنه بأن مل يعلم) عليهم السالم( كل ما شك صدوره عنهم

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اِهللا أُسوةٌ  : قوله سبحانهقطالملة، إلتسائر اجلهات احمل

من هذه ) صلى اهللا عليه وآله(كالرسول ) عليهم السالم( األئمة أن  وقد علم)٢(حسنةٌ

   .اجلهة

  . كون الصادر عنهم حكماً شرعياًأصالةغريه مما دل على إىل 

  هور كان ذلك لو كان وقت التعلق ما ذكره غريه املشنه إ: السابع

                                                

.١ ح يف زكاة الغالت١٢ باب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢١: سورة األحزاب) ٢(



٥٧

وان التعلق ببيع الرطب أاملالك يصرفها قبل  ألن تعريضاً للغالت على عدم الزكاة،

  .جعلهما خالً ودبساً وما أشبه أو والعنب

الظاهر من هذه األمساء يف مقابل سائر الثمار كالتفاح واخلوخ والرمان، ال ن إ: الثامن

ورد من الزكاة يف التمر مثالً يراد به هذا حوال نفس تلك الغالت، فما أا يف مقابلة سائر أ

  . يراد به التمر يف مقابل الرطب والبسر أن الة البسر والرطب، الحلاجلنس الشامل 

ذلك كان يعتمد على املناط والفهم  أن األولالفرق بني هذا وبني الدليل  أن وال خيفى

  .ارجية كقرينة املقابلة وما أشبهمن القرائن اخل

  :دلةوا يف هذه األأشكلور لكن غري املشه

السوق وأت  إىل  اذهب: قال املوىل لعبدهفإذا يف صدق االسم، شكال فلإل،األولأما 

ه فإن طالق مل يكن ممتثال إذا جاء بالبسر فيما إذا مل تكن هناك قرينة، ولو سلم اإل،بالتمر

ريه من مبا ذكره غرض اوما ذكره العالمة من تصريح بعض اللغويني وع. خالف املنصرف

 العرف يرى الصدق على ما اشتد حبه فإناحلنطة والشعري،  إىل عدم الصدق، وكذا بالنسبة

  . حمل نظرطالقإلابضرب من التوسع، فتسليم املصباح صحة  أو از للمشارفةبا

 كان إمجاعلو كان أنه  إىل  املدعى فقد عرفت حاله، مضافاًمجاع وهو اإل،وأما الثاين

  .صولثله ليس حبجة كما قرر يف األحمتمل االستناد، وم

 أن  أما صدرها فال داللة فيها، الحتمال كون املراد، أي صحيحة سليمان،وأما الثالث

 يكون مثرة النخل حني التمرية فال بد نأ ولو بسره، وأوساقيكون مثرة النخل مطلقاً مخسة 

   دلت خرى األدلةيعني بدليل آخر، واألوأن 



٥٨

جعل العنب معياراً ال احلصرم أنه  إىل ذيلها فمضافاً وأما مر،على وجوب الزكاة يف الت

إذا بلغ  :)عليه السالم (قولهن إ حد القولني االستدالل به، فال ميكن أل،كما يقوله الطرف

يراد به  وأن يراد به فعلية الزبيب فيكون ذكر العنب توسعاً، أن  حيتملوسق زبيباًأمخسة 

حد االحتمالني ال يرجح على اآلخر، بل رمبا أ حقيقة، لكن شأنية الزبيب فيكون ذكر العنب

 بل على جهة مقدار النصاب، ،الكالم ليس منصباً على هذه اجلهة ألن ،األوليقال بترجيح 

وجود القول بالفصل كما عن ابن  إىل باإلضافةهذا . يفال داللة للعنب يف مفادها احلقيق

  .اجلنيد واملدارك

مع اشتماله على ما نقول به من مقدار نه إ:  ففيه،بصري  أيب أي خرب،وأما الرابع

 أن اإلنصافنعم . منصب لبيان مقدار النصاب، فال تعرض فيه لوقت الوجوب أنه النصاب،

 أدلةشعار ال يكفي يف احلكم بعد قوة ظهور شعاراً من جهة العنب، لكن مثل هذا اإلإفيه 

 يقول املشهور لقبل بدو الصالح مع صدق مساء اخلاصة، ولذا الغري املشهور يف اعتبار األ

  . يف اجلملة)احلب( وال قبل اشتداد احلب مع صدق )النخل(

 يف نعميكون  أن احتمال إىل ه مضافاًفإن ،األوىل أي صحيحة سعد ،وأما اخلامس

وقت اخلرص  ألن مجالهإعالماً بكون الزبيب جيب عليه، وإىل إ )عليه السالم (اإلمامكالم 

اخلرص وقت الزبيبية حىت يكون وقت اخلرص ن إ :يقال أن  إال، الزكاةراجإخليس وقت 

 وجوب الزكاة على العنب ال على احلصرم كما :غاية ما يدلن إ  واحداً فتأمل،خراجواإل

 لوجود القول بالفصل، وثانياً النعكاس قالوا، وعدم القول بالفصل ال ينفع للطرف أوالً

  ومنه . ملشهور يعكس ذلك على املشهوراالستدالل، فالقائل بعدم كالم ا



٥٩

 خرص وصرماجلمع بني أن  إىل  مضافاً،خرىهر اجلواب عن صحيحته األظي

 املراد مقدمية الصرم واخلرص ملعرفة مقدار الصدقة، فكأنهن إ :يقال أن مجال، إاليوجب اإل

لكن كون عرف مقدارها باخلرص وجبت عليه تزكيتها،  أو  قال مىت صرمها)عليه السالم(

  . الصالح كما يقوله املشهور مبراحل عن الواقعوذلك وقت بد

 اهللا صلى (النيبإرسال وقت  أن  ففيه نظر من وجوه، إذ أوال مل يعلم،وأما السادس

كان وقت بدو الصالح، ودعوى بعضهم االتفاق على ذلك يف غري حمله، ) عليه وآله وسلم

 معلومية ذلك، بل رمبا يظهر من بعض  املستند واملستمسك وغريمها صرحوا بعدمفإن

عليه (عبد اهللا  أيب  عناملروي كخرب رفاعة ، اخلرص كان نفس وقت الصرمتوق أن األخبار

 اهللا عليه صلى (رسول اهللان إ : فقال)١(﴾تغِمضوا فيِه أن ِإالَّ ﴿: يف قول اهللا تعاىل)السالم

ناس أجعرور وال معا فارة، وكان  ال خترصوا : بن رواحة فقالعبد اهللابعث ) وآله وسلم

 خرص  أن عبد اهللا، وذكر فيهاتغمضو أن ولستم بآخذيه إالزل نأف جييئون بتمر سوء

 ال خترص جعروراً وال عبد اهللايا ):  اهللا عليه وآله وسلمصلى (عليهم متراً سوء فقال النيب

  . )٢(معا فارة

  .مسألة اخلرص مما سيأيت يف )٤( وأيب بصري)٣(إسحاقي ربوحنوه خ

  فما فائدة اخلرص يف هذا الوقت؟ :  قلتفإن

  التسهيل على : قلت

                                                

.٢٦٧اآلية : سورة القرة) ١(

.٤٩٠ ح١٤٩ ص١ ج:تفسري العياشي) ٢(

.٤٩٣ ح١٥٠ ص١ ج:تفسري العياشي) ٣(

.٤٨٩ ح١٤٨ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(



٦٠

 كما ،وزنه بعد اجلمع أو  خرص النخيل أسهل من كيل التمرفإنساتني، ب الأصحاب

  .ال خيفى

اخلرص لو كان وقت بدو الصالح ـ كما ذكروا ـ مل يكن فيه داللة ن إ :وثانياً

ة ذلك التسهيل على املالك ومعرفة احلاكم الشرعي على تعلق احلق ذلك الوقت، بل فائد

 اً بل تقريبياً، والغالبيملقدار الصدقة، وليس هذا تضييقاً، إذ اخلرص كما ال خيفى ليس حتقيق

 األمالك ال يأخذون من بساتينهم وما أشبه مقدار بعض اخلرص زيادة ونقصاناً، أصحابأن 

املقدار الذي ن إ رهم وعنبهم، حيثكما ال خيفى على من اطلع على وضع الناس يف مت

يبقون للجفاف فيما إذا كان يأكلون أو يصرفون ليس إال قليالً جداً بالنسبة إىل املقدار الذي 

 عدم الزكاة يف املقدار املأكول، كخرب علي :البستان معداً للجفاف، ولذا ورد يف الروايات

تها ماالً لاع غلته ولو بيعت بلغت غ عن البستان ال تب)عليه السالم (سأل أخاه أنه بن جعفر

  .)١( إذا كانت تؤكل،ال: فهل جيب فيه صدقة؟ فقال

كان مبنياً على خرص متام )  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( النيبإرسال أن  مل يعلم:وثالثاً

زبيباً  أو يكون مبىن اخلرص على املقدار الذي يبقى عادة حىت يصبح متراً أن الثمرة، الحتمال

 اهللا صلى (ما أشبه قبل اجلفاف، ولذا ورد عنه أو تلفاً أو  املقدار الذي يتلف أكالًطإسقاب

   املال مال العرية فإن، خففوا على الناس :كان إذا بعث اخلارص قال أنه )عليه وآله وسلم

                                                

.١ حت زكاة الغالأبواب من ٨ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٦١

  . باالحتياطأوفق إذ قد يكون القول الثاين ، مراعاة االحتياط مطلقاًحوطبل األ

  

  .لةوالواطئة واآلك

 يف اشتراط احلول يف النقدين بأنه يوجب متكن شكالمثل اإلنه إ  ففيه،وأما السابع

 بأنه يوجب متكن املالك من التعليف وما نعاماملالك من التبديل، ويف اشتراط السوم يف األ

، فال يقدمون على أكثرضرر املالك بذلك يف كثري من األحيان يكون أن  إىل باإلضافةأشبه، 

  .ر من ضرر الزكاةذلك للفرا

 عن التسامح يف األمساء، وذلك خالف الظاهر، أخرىذلك عبارة ن إ  ففيه،وأما الثامن

  .يقال مبقتضاه أن واملناط غري مقطوع فال ميكن

كان ال يبعد القول ن إ و واحتياطاً،الظاهر هو ما اختاره املاتن فتوى أن فتحصل

  .مجاع تقدم لو مل يكن خالف اإل، لظاهر بعض ماأيضاًبالوجوب يف الرطب والعنب 

قال }  باالحتياطأوفق إذ قد يكون القول الثاين ، مراعاة االحتياط مطلقاًحوطبل األ{

 أو متمكناً من التصرف أو وذلك كما إذا صار مالكاً:  يف حاشيته)قدس سره(االصطهبانايت 

االمحرار  أو د االصفرار وبع،فاق املالك للنصاب بعد انعقاد احلبة يف احلنطة والشعريأ أو بلغ

 املذكورة من احلنطة يسام وبعد صريورته حصرماً يف مثر الكرم، قبل صدق األ،يف مثر النخل

  .  انتهى،والشعري والتمر والعنب

  



٦٢

املناط يف اعتبار  أن إال ـ كان ما ذكر على اخلالف السالفن إ وـوقت تعلق الزكاة ): ٢ مسألة(

 فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد اجلفاف ،النصاب هو اليابس من املذكورات

  .واليبس فال زكاة

  

 أن إال ـ كان ما ذكر على اخلالف السالفن إ وـوقت تعلق الزكاة  :٢مسألة {

الذي ال جتب الزكاة إال إذا بلغت الغلة بذلك املقدار وهو مخسة } املناط يف اعتبار النصاب

فلو {الصادق عليه احلنطة والشعري والتمر والزبيب } راتهو اليابس من املذكو {أوساق

بال } لكن ينقص عنه بعد اجلفاف واليبس فال زكاة{مثالً } كان الرطب منها بقدر النصاب

  . عليهمجاع وال خالف، بل عن التذكرة وغريها اإلإشكال

 صحيح سليمان بن خالد وخرب ،األصل املدعى ومجاعاإل إىل باإلضافةويدل عليه 

 زبيباً، وكذا هو أوساقلي اللذين نص فيهما على الوجوب يف العنب إذا بلغ مخسة احل

  .ات احلنطة والشعري والتمر والزبيب بعد تقيدها بالنصابإطالقالظاهر من 

 مل يثبت يف غري العنب على قول املشهور، حمل نظر، إذ مجاعال اإل والقول بأنه لو

 فمثالً ،فادةيات بعد تقييدها بالنصاب كافيان يف اإل وظاهر األمساء املذكورة يف الروااألصل

من احلنطة والشعري رض ت األأنبتما :  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،صحيح زرارة

، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثالمثائة صاع ففيه أوساقوالتمر والزبيب ما بلغ مخسة 

 بناًءر واحلب املشتد واحلصرم، حىت املدار بلوغ هذه األشياء ال البس نأ ظاهر يف ،)١(العشر

  .على قول املشهور، ألم يقولون بوقت تعلق الوجوب مقدماً لدليل خاص

  .لتماس دليل آخر يف هذه املسألةا إىل نعم من قال منهم بصدق االسم احتاج

  

                                                

.٥ ح يف زكاة الغالت١ باب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٦٣

 أو هرمتجيف يقل أن  إىل وإذا مل يؤكل يف مثل الرببن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً): ٣مسألة (

تعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب ي و، املدار فيه على تقديره يابساًأيضاً ،ال يصدق على اليابس منه التمر

   .بعد جفافه

  

أن  إىل وإذا مل يؤكل ،يف مثل الرببن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً :٣مسألة {

 املدار فيه على تقديره أيضاً ،ال يصدق على اليابس منه التمر أو هرمتيقل { أو يفسد} جيف

  .}تعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب بعد جفافهي و،يابساً

  : من التمر ثالثة احتماالتقساميف مثل هذه األ

 ما دل على وجوب الزكاة يف النخل، إطالقما ذكره املصنف، واستدل له ب: األول

ي اختاره غالب العربة بكون التمر مقدار النصاب، وهذا هو الذ أن بضميمة ما دل على

  .احملشني الذين سكتوا على املصنف

التفصيل بني ما يصدق على اليابس منه التمر فتجب فيه الزكاة خبرصه متراً، : الثاين

 فيقيد ،وبني ما ال يصدق فال جيب فيه شيء، إذ احلكم معلق على التمر، وهذا ليس بتمر

  . وجوب الزكاة يف النخلأدلة إطالقبذلك 

  .الزكاة معلقة على التمر وهذا ليس بتمر ألن ب الزكاة مطلقاً،عدم وجو: الثالث

 أن ما دل على إىل باإلضافة النخل، أدلة طالق إل،لكن الظاهر ما اختاره املصنف

كانوا خيرصون كل )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (الذين كانوا خيرصون من قبل الرسول

  . قسمني فقط) لم اهللا عليه وآله وسصلى ( مث استثىن الرسول،قساماأل



٦٤

احلكم للتمر ال  أن  ال وجه للتمسك به بعد ما علمناطالقاإلن إ :يقال أن اللهم إال

  . ملطلق مثر النخل، خصوصاً على مبىن املصنف

 ،نه كان حني بدو الصالح كما ذكره املشهورأ اخلرص قد عرفت اجلهل بوقته وأدلةو

 ،شعار بعض الروايات بهإ، وقد عرفت ال بل حال التمرية كما احتمله املستند وغريه أو

  .أحوطوعليه فما ذكره املصنف 

  



٦٥

  مبا يزيد على عنباً أو حصرماً أو رطباً أو إذا أراد املالك التصرف يف املذكورات بسراً): ٤مسألة (

  .املتعارف حيسب من املؤن وجب عليه ضمان حصة الفقري

  

 عنباً أو حصرماً أو رطباً أو سراًإذا أراد املالك التصرف يف املذكورات ب :٤مسألة {

ملا يأيت من استثناء هذا التصرف } حيسب من املؤن{املتعارف الذي } املتعارف  مبا يزيد على

  .}وجب عليه ضمان حصة الفقري{بال ضمان 

 وبينها وبني ما تقدم من املصنف افت، إذ قد ، على قول املشهورة بناًءلهذه املسأ

   :ة ثالثةلأ يف املسقوالاأل أن حتقق

 وانعقاد مثر الكرم ،وقت الوجوب بدو الصالح امحراراً واصفراراً يف التمرن إ: األول

  . حصرماً، وهذا هو املشهور

  . وقت الوجوب حني القسمة اليت ال حتصل إال باجلفافن إ :والثاين

 والعنب بالزبيب، إما من جهة صدق االسم يف التمر ،التمرب إحلاق الرطب :الثالث

  .من جهة النص فيهماما إ و،ص يف العنبوالن

 لو حصل التصرف كان الضمان لتعلق الوجوب، وعلى الثاين لو حصل األولفعلى 

يف وقت العنبية مل حيصل ضمان لعدم الوجوب، وعلى الثالث لو حصل التصرف التصرف 

  .والرطبية وما بعده حصل الضمان دون ما قبله

 يف املسألة، فقد ذكروا فائدة قوال فوائد األوهذا التفصيل بني الضمان وعدمه هو من

  :  ثالثةأموراالختالف بني قول املشهور وقول غريهم يف 

حد  إىل ما لو تصرف املالك بعد بدو الصالح وانعقاد احلب وقبل البلوغ: األول

ه على املشهور ال جيوز إال بعد اخلرص والضمان لتحقق الوجوب حينئذ، وعلى فإنالتسمية، 

  . ضمان املشهور القول غري 



٦٦

ه ضامن على فإنما لو بلغت بعد االنعقاد وبدو الصالح مع تقصري املالك، : الثاين

  . وليس بضامن على قول غريهم،املشهور

حصلت شرائط الوجوب بعد االنعقاد وبدو  أو و نقل تلك األعيانلما : الثالث

 وال جتب الزكاة إذا ،األول ه على املشهور جتب الزكاة على املالكفإنالصالح قبل التسمية، 

حصلت الشرائط كالعقل وحنوه بعد االنعقاد وبدو الصالح، وعلى غري املشهور جتب الزكاة 

  . وجتب الزكاة إذا حصلت الشرائط قبل التسمية إليه على املنتقل

 على القول املشهور، بناًء: )ضمان حصته(ولذا قال يف املستمسك عند قول املصنف 

  . انتهى،)١(لقول اآلخر فال ضمان، وهذا من مثرات اخلالف على ابناًءأما 

العنب والرطب كان  إىل مث حيث اخترنا حنن غري املشهور مث االحتياط الوجويب بالنسبة

  .احلصرم أو الالزم القول بعدم الضمان فيما إذا تصرف يف البسر

  : ويبقى الكالم يف أمرين

اره يف العني ـ شانتقال احلق ـ لو قلنا بانتاملراد به  أن معىن الضمان، والظاهر: األول

بعضاً فيما إذا  أو الذمة كالً إىل فيما يبقى من العني إذا تصرف يف البعض، وانتقال احلق

مثل هذا  أن الظاهر أن يف قدر مل يبق مبقدار الواجب يف الباقي، كما أو تصرف يف الكل

 العني والقيمة، فقول إخراج ملا دل من والية املالك يف ،التصرف جائز بكال قسميه

  .التأمل إىل خل، حيتاجإ ، ولو بىن على عدم جواز التصرف:املستمسك

   كالذي للحارس وغريه ، بعض املؤنإخراج يف إشكالال : الثاين

                                                

.  يف كتاب الزكاة١٤٣ ص٩ ج:املستمسك) ١(



٦٧

 وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض ،لو أراد االقتطاف كذلك بتمامها أنه كما

املشهور  أن استثنائه عند اخلرص كما سيأيت، كمامما دل النص على ، بلوغ يابسها النصاب

  . استثناء املؤن مطلقاً

ي فالقدر الذي قلنا باستثنائه إذا أراد املالك التصرف فيه مل يكن عليه ضمان أوعلى 

  .مستثىن من الذي يتعلق به الزكاة ألنه على كال القولني،

زكاة حينئذ بعد فرض لو أراد االقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء ال أنه كما{

 أشكللتعلق الوجوب بالغلة، كما صرح بذلك اجلواهر وغريه، لكن } بلوغ يابسها النصاب

جاب عنه اجلواهر بضرورة معلومية كون أ و،يف ذلك مبا دل على الوجوب حال التصفية

  .فتأمل:  مث قال،ايتها إىل اً باملالك الذي يريد االنتظار بالثمرةإرفاقالتأخري 

 لعدم الدليل ،رفاقلعل وجه التأمل املنع من كون التأخري لإل:  منتهى املقاصدقال يف

  . انتهى،على ذلك

 عند يبس الثمرة وصريورا خراج وقت اإلإمنا :)١(قال يف املدارك تبعاً للمسالك: أقول

فة اتفق العلماء كا: اب، بل قال يف املنتهىحصزبيباً، وهذا احلكم جممع عليه بني األ أو متراً

 ويف التمر إال بعد التشميس واجلفاف، ، يف احلبوب إال بعد التصفيةخراجال جيب اإل أنه على

  . انتهى،وحنوه قال يف التذكرة

لو قلنا بالوجوب وأراد الصرف  وأما بقاء، هو يف صورة اإلإمناذلك  أن لكن ال خيفى

   يف وجوب شكالقبل اليبس والتصفية فال ينبغي اإل

                                                

.١٨ س٢٧٠ ص:املدارك) ١(



٦٨

ذلك منصب على املتعارف الذي يوضع  أن هر من النص والفتوى منظي، ملا خراجاإل

ها، فال وجه الحتمال إطالق من االنصراف القطعي يف أقلاف، وال فاحلاصل يف حمله حىت اجل

 مجاعاخلالف يف ما حنن فيه، ولذا صرح املصباح واملستمسك وغريمها بعدم تناول النص واإل

  .فافوقت اجل إىل بقى الثمرةأإال فيما إذا 

يكون  أن تطاف بنيقال فرق يف وجوب الزكاة حني االختطاف واالنه إ مث ال خيفى

ملالحظة حال النخل والكرم حيث مل يكونا يتحمالن املقدار  أو ،لبيعه أو ذلك لصرفه بنفسه

الزائد فيما إذا تعلق الوجوب وكان للذي اقتطفه مثن ولو كان قليال، أما إذا مل يتعلق 

  .  يف عدم وجوب الزكاة بالنسبة إليهإشكالكن ملا اقتطفه مثن فال مل ي أو الوجوب

  



٦٩

فطلب الساعي من قبل احلاكم الشرعي الزكاة منه  لو كانت الثمرة خمروصة على املالك): ٥مسألة (

  .قبل اليبس مل جيب عليه القبول

  

فطلب الساعي من قبل احلاكم  لو كانت الثمرة خمروصة على املالك :٥ مسألة{

، وذلك ملا يأيت يف املسألة عطاءواإل} عي الزكاة منه قبل اليبس مل جيب عليه القبولالشر

 وقت اليبس ال قبله، سواء على قول من قال مبقالة املشهور خراجوقت اإل أن السادسة من

من قال مبقالة غريهم من تعلق الوجوب بعد التسمية  أو ،من تعلق الوجوب قبل اليبس

  .احلكم اجلواهر ومنتهى املقاصد وغريمهاواليبس، وقد صرح ذا 

 على جواز التأخري، كما استدل له يف مجاع معقد اإلإطالق باألولوقد استدل فيه يف 

تكن مصلحة بالوالية العامة يف الطلب، وإال مل هذا فيما إذا  أن  لكن ال خيفى،األصلالثاين ب

 ال اإلمام املطلقة كالنيب وكان مقتضى القاعدة وجوب قبول املالك، إذ فيمن له الوالية

كالفقيه ال بد من القول بذلك مع ) عليهم السالم(  من قبلهم يف ذلك، وفيمن ويلإشكال

حنوه، إذ  أو ريد التجهيز للحرب فيما ليس للمسلمني مالأاقتضاء املصلحة، كما لو 

ر األمر ذورين، كما لو دا احملأقلاالضطرار احلاصل املوجب لطلب احلاكم يقدم فيه ما هو 

  .  أخذه زكاةوخذ املال جماناً أأبني 

بد من انطباق أحد العناوين العامة على طلب احلاكم الشرعي يف  ال أنه لكن ال خيفى

وجوبه على املالك، وإال مل نقل بذلك يف غري الويل املطلق، إذ من املشهور عدم صحة 

بني كون الثمرة خمروصة على ال فرق  أنه  ومما تقدم تعرف،املصاحل املرسلة يف نظر الشيعة

  . جابته وعدم الوجوبإاملالك أم ال يف صوريت وجوب 

  



٧٠

   .ه جيب على الساعي القبولفإن ، مثالحصرماً أو خبالف ما لو بذل املالك الزكاة بسراً

  

ه جيب على الساعي فإن ، مثالحصرماً أو خبالف ما لو بذل املالك الزكاة بسراً{

 واستدل له املستمسك بأن ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقري ،هرفىت به اجلواأكما } القبول

  .انتهى، )١(ذمته أو على املطالبة ال قصر سلطنة املالك على تفريغ ماله

 على اجلواهر منتهى املقاصد بعدم تعلق الوجوب على خمتار غري املشهور، أشكلو

  . انتهى، العدماألصلفكيف جيب على الساعي القبول و

 كالكلبايكاين واالصطبهانايت وغريمها، ،م كثري من املعلقني على املنت يف احلكأشكلو

  .كما فصل بعض بتفصيل املنتهى كالكوه كمري وغريه

ومقتضى القاعدة عدم وجوب القبول على الساعي، إذ يف ذلك ضرر على املصاحل 

تعلق الوجوب   أنقلية مثن احلصرم مثالً، وألنه ال دليل على ألباملوضوعة هلا الزكاة يف الغال

  . وقت اليبس وحنوهخراجوقت اإل أن  علىدلة بعد ما دلت األ،خراجكاف يف اإل

 املالك تربعاً، إعطاء عل قول غري املشهور مل يتعلق الوجوب، فيكون  أنه بناًءواحلاصل

خذ مل يكن دليل على أ بل لو ، عدمهاألصلوال دليل على لزوم قبول الساعي للتربع، بل 

تراض واالحتساب ق إال على حنو اال،يتعلق الوجوب بعداً أن لك ذا التربع بعدفراغ ذمة املا

 بناًءللزكاة، واملعادل  املقدار إخراجإذا سقط املال عن النصاب بعد  أو املصاحلة، أو وانهأيف 

  على قول املشهور 

                                                

.١٤٤ ص٩ ج:املستمسك) ١(



٧١

 يف وجوب دلة لظهور األ،أيضاًالساعي من التعلق قبل احلصاد وحنوه فال جيب قبول 

عليه  ( مثالً قول الصادق،ال أو  يف وقت خاص، سواء كان ضرراً على الفقري قبلهخراجاإل

وآتوا حقه يوم : عزوجل عن الكايف يف تفسري قوله املروي مرمي أيب  يف خرب)السالم

 أن  ظاهر يف،، وحنوه غريه)٢(مث إذا وقع يف الصاع العشر ونصف العشر :)١(حصاده

  . جيب على املالك وال على الساعي قبله هو هذا الوقتالوقت املضروب الذي ال

 فهل يلتزم القائل بأنه جيوز للمالك الذي بيده والية ،ل بالوجوب على الساعييمث لو ق

 ،وقت الكمال إىل ها يف وقتهييقوم احلصرم والبسر وما أشبه مث يعط أن القيمة إىل التبديل

احلصرمية والزبيبية الذي يف  أو ،ة والتمريةويكون بذلك قد وفر لنفسه التفاوت بني البسري

  .الغالب تفاوتاً كثرياً

  

                                                

.٤١اآلية : نعامسورة األ) ١(

.٣ ح يف زكاة الغالت١٣ الباب ١٣٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٧٢

خرها عنه ضمن عند تصفية أوإذا   الذي جيوز للساعي مطالبة املالك فيهخراجوقت اإل): ٦مسألة (

   . فوقت وجوب األداء غري وقت التعلق، واقتطاف الزبيبةمرثالغلة واجتذاذ ال

  

املالك } خرهاأوإذا  ز للساعي مطالبة املالك فيه الذي جيوخراجوقت اإل :٦مسألة {

عند تصفية الغلة { هو إمنا} ضمن {خراجأي عن ذلك الوقت مع القدرة على اإل} عنه{

  .} فوقت وجوب األداء غري وقت التعلق، واقتطاف الزبيبةمرثواجتذاذ ال

أن  املشهور فلوضوح  على قول غريًءبنا وأما  على قول املشهور فواضح،بناًءأما 

  . الذي هو بعد االقتطاف واالختطافخراجية اليت هي مدار عندهم قبل وقت اإلمالتس

 مجاع اخلالف فيه واإلييف التذكرة واملنتهى واملدارك واحلدائق وغريها نف: قال املستند

  .عليه

  . كما عرفتاحملكي مجاع باإل:استدل لذلك أوالً: أقول

املنساق من األمر بصرف العشر من مثرة ه  أن مبا ذكره الفقيه اهلمداين من:وثانياً

بعد تصفية احلاصل  إليه لفقري مثالًل احلصة املقررة إيصال إرادة املتفاهم عرفاً هو فإنبستانه، 

وصرم البستان على حسب ما جرت العادة على تقسيم حاصل الزراعات ومثرة األشجار بني 

  .الشركاء

طالب الفقري ن إ وملالك قبل ذلك على اخراج يف عدم وجوب اإلاألصل ب:وثالثاً

  .والساعي

مرمي املتقدمة يف  أيب  ببعض الروايات الواردة الدالة عرفاً على ذلك، كرواية:ورابعاً

  املسألة 



٧٣

  .)١(إذا صرم وإذا خرص :األوىلاخلامسة، وصحيحة سعد املتقدمة يف املسألة 

املراد  أن ك قد عرفتفإنة ا داللة الفقرة الثانيم فواضح، وأاألوىلأما داللة الفقرة 

رص، وإال مل يكن معىن للرواية اخل أو بذلك معرفة املقدار، وهي حتصل بأحد األمرين الصرم

  .كما ال خيفى

مث الظاهر وجوب املبادرة العرفية بعد الصرم، إذ هو املستفاد من النص والفتوى، فال 

  .جتب املبادرة الدقية كما ال جيوز التأخري

 عدم لزوم حتمل مال األصل ألن جابته،إ التأخري مل جيب على املالك ولو أراد الساعي

  . الغري

  

                                                

.١ حت يف زكاة الغال١٢ باب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٧٤

  .مع التراضي بينهما قبل اجلذاذ جيوز للمالك املقامسة مع الساعي): ٧مسألة (

  

 وذلك} مع التراضي بينهما قبل اجلذاذ جيوز للمالك املقامسة مع الساعي: ٧مسألة {

يف فراغ ذمة املالك، لكن رمبا يقال بتقييد ذلك  رضيا كفى فإذاالوالية بينهما، ألن 

باملصلحة للمصارف، وإال مل يكن للساعي مثل هذا احلق، وهو يف حمله، إذ املنصرف من 

  . لزوم عمل الساعي املصلحةدلةاأل

  



٧٥

  . من قيمته أو جيوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل اجلذاذ منه): ٨مسألة (

  

}  من قيمته أو الك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل اجلذاذ منهجيوز للم: ٨مسألة {

 ،االشتداد يف احلب أو دو الصالحبب على املشهور فتعلق احلق فيما إذا تعلق احلق بناًءأما 

 بناًءه وقت تعلق احلق فإن على غري املشهور فلصحة ذلك فيما إذا صدق االسم، بناًءوأما 

  . على هذا القول

غري  وقبل التسمية على قول ،الم قبل بدو الصالح واالشتداد مطلقاًنعم يبقى الك

 قبل فإن، ة يكون تربعاً غري زكاإمناه ليس على املالك زكاة حىت يفعل ذلك وفإناملشهور، 

  . نظرهفيفالساعي وكان مصلحة يف ذلك وإال 

فاء مث لو قبل الساعي مع املصلحة يف صورة عدم تعلق الوجوب فال دليل على لزوم و

ما لو أ من وعد، حىت أكثره ليس بفإنكل من املالك والساعي ذه القسمة بعد تعلق احلق، 

ما أشبه مل يكن دليل على احنصار الزكاة يف ذلك املعني، إذ  شرطا ذلك ضمن عقد الزم أو

 إعطاءيوجب عدم  أنه  تركه حنث الفإن ، من هذا املوضعييعط أن حيلف أن هو من قبيل

  . فتأمل،عطاه من غريهأي فيما إذا احلق الزكو

  



٧٦

  .من أي جنس كان  جيوز دفع القيمة حىت من غري النقدين): ٩مسألة (

  

من   حىت من غري النقدين{يف زكاة الغالت } دفع القيمة{للمالك } جيوز: ٩مسألة {

الفقري  أو  سواء من الساعي، فيهشكالأما الدفع من النقدين فال ينبغي اإل} أي جنس كان

أيب  إىل كتبت: ات والنصوص، كصحيح حممد بن خالد الربقيمجاع معاقد اإلطالق ال، إلأم

 عما جيب يف احلرث من احلنطة والشعري وما أخرج أن  هل جيوز:)عليه السالم (جعفر الثاين

خيرج من كل شيء ما فيه؟  أن  أم ال جيوز إال،جيب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى

  .وغريه. )١(ميا تيسر خيرجأ: )عليه السالم (فأجاب

ن إ : عن دعائم اإلسالماملروي ك،بعض احملامل وبه حيمل ما دل على اخلالف على

 ، والبقر من البقر،بلبل من اإل اإل،تؤخذ الصدقة على وجهها أن مرأ) عليه السالم( علياً

 النقدين عطاءإ، وما دل على جوا )٢( والتمر من التمر، واحلنطة من احلنطة،والغنم من الغنم

 غري إرادةراضي يف صورة ت للزوم اليحاكم على ما دل على كون احلق يف نفس املال املقتض

  .العني

ات مجاع معاقد اإلإطالق واستدلوا لذلك ب،الدفع من غريمها فقد قالوا باجلوازوأما 

 ياملرو و،ميا تيسر خيرجأ:  يف الصحيح السابق)عليه السالم ( قولهإطالقوبالنصوص، ك

عطيهم من الزكاة أعيال املسلمني : )عليه السالم(عبد اهللا سناد قلت أليب عن قرب اإل

  .)٣(ال بأس:  فقال،ذلك خري هلم أن رىأ هلم منها ثياباً وطعاماً ويفاشتر

   يف احلكم يف صورة رضى الفقري والساعي، أما دون إشكاللكن ال 

                                                

.١ ح يف زكاة الذهب والفضة١٤ باب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. يف زكاة املواشي٢٥٣ ص١ ج:الدعائم) ٢(

.٢٤ ص:سنادقرب اإل) ٣(



٧٧

  .الفقري إىل يمها بتسليم العني وتسلكسكىن مثالً  تكون من املنافع أن بل جيوز

  

 يف أشكلات ملثل هذا املوضع، ولذا مجاع اإلإطالق للشك يف ،رضامها ففيه نظر

النقدين،  إىل  لالنصراف يف كلمام، الذخرية يف ذلك، وهو يف موضعهياملستند وحمك

راد به من  يمياأ أن  يف الصحيحة ظاهر يف)عليه السالم ( قولهفإنواألخبار ال داللة فيها، 

 أنه  الحتمال،شكال بعد الغض عما فيه من اإلاملروي أن  والنقد ال مطلقاً، كمااألصل

 يشمل هذا العموم الذي وقع يف كالم إطالقعطاهم املال مث أراد االشتراء فتأمل، ليس له أ

بقائه وال إعطى فحماً يف فصل الصيف ملن ال يتمكن من أاملصنف، فهل يشمل هذا ما لو 

لو قيل بالتعدي لزم عدم اخلروج عن حدود املفهوم عرفاً كالثياب والطعام،  أنه حىتبيعه؟ 

وقد تقدم الكالم يف املسألة . ويف صورة اخلريية بل يف صورة عدم العلم بعدم رضا الفقري

  . فراجع،نعاماخلامسة من فصل زكاة األ

 سكىن مثالًك  تكون من املنافع أن بل جيوز{: ومما ذكر يعرف الكالم حول قوله

  .}الفقري إىل وتسليمها بتسليم العني

 أو يتوىل خياطة ثوبه أو متهأ أو خدمة عبده إليه يدفع أن وعلى ما ذكره املصنف جيوز

 خدمة عبده عوضاً عن الزكاة، وال يظن أو ته ولو بدون رضاه، بأن تكون خدمتهيكنس ب

  .  النص والفتوىإطالقيفهم من  أو حدأيلتزم به من أن 



٧٨

  احلنطة مثى زكفإذا ،حواالًأال تتكرر زكاة الغالت بتكرر السنني إذا بقيت ): ١٠سألة ـ م(

  .  وكذا التمر وغريه،ء احتكرها سنني مل جيب عليه شي

  

سواء بقيت } حواالًأال تتكرر زكاة الغالت بتكرر السنني إذا بقيت  :١٠مسألة {

}  احلنطةى زكفإذا{ الزكاة كالنقدين ال يكون على نفس القيمة أن قيمتها، بشرط أو عيااأ

بال }   وكذا التمر وغريه،ء سنني مل جيب عليه شي{حالالً  أو حراماً}  احتكرهامث{مثالً 

 عن اخلالف واملدارك واجلواهر واملستند والبيان مجاع اإلي وال خالف، بل دعاوإشكال

  . احلسن البصري على ذلكوغريها متواترة، بل عن املعترب اتفاق علماء اخلاصة والعامة عدا

األمر بالطبيعة ال ن إ  الزكاة حيثأدلة وظاهر مجاع واإلاألصل إىل ويدل عليه مضافاً

 أيب  عن، مجلة من النصوص، كصحيح زرارة وعبيد ابنه،زيد من مرة إال بالقرينةأفهم منه ي

 ه يف شيء،مثرة فصدقها فليس علي أو ميا رجل كان له حرثأ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا 

 أن  فعل ذلك فحال عليه احلول عنده فعليهفإنحيول ماال،  أن حال عليه احلول عنده إالن إو

 عليه صدقة العشر، فإمنا ،ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينهن إ و وإال فال شيء عليه،هيزكي

  .)١( أداها مرة واحدة فال شيء عليه فيها حىت حيوله ماال وحيول عليه احلول وهو عندهفإذا

   )عليه السالم ( عن علي،)عليهم السالم(  بسند األئمة،وخرب اجلعفريات

                                                

.١ ح يف زكاة الغالت١١ باب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٧٩

  .)١(ليس يف التمر زكاة إال مرة واحدة):  اهللا عليه وآله وسلمصلى (قال رسول: قال

إذا حوله زكوياً وجب عليه الزكاة بشرائطه، كما يدل عليه ما  أنه  يفإشكالال نه إمث 

  .تقدم

ليس فيه :  سئل عن رجل باع مثرة مبال؟ قال)عليه السالم (علياً نإ :وخرب اجلعفريات

 إىل باإلضافة، )٢(خذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف حىت حيول عليه احلولأزكاة إذا كان قد 

  . والنقديننعام الدالة على الزكاة يف األدلة األإطالق

بدهلا من  أو يبقى عينهان  أال فرق يف عدم وجوب الزكاة يف الباقي من الغلة بنينه إمث 

 لعدم ، ال زكاة فيهاأخرىغلة ببدهلا أساعي عن زكاة الغلة مث لسائر الغالت، كما لو صاحل ا

زكاة فقرار الضمان على  زكاا، أما إذا كان يف الغلة الثانيةأدى مالكها قد و ،مجع الشرائط

، على تفصيل تقدم الكالم كان رمبا يأخذها الساعي ممن وجد الغلة بيدهن إ و،األولمالكها 

  .فيه يف اجلملة

ن إ ألنه حنوه، ورثغريه باإل إىل تنتقل أو تبقى الغلة يف ملكه أن ال فرق بني أنه كما

كان ن إ وكان جامعاً لشرائط،ن إ إليه كان االنتقال قبل الوجوب وجبت على املنتقل

  .االنتقال بعد الوجوب وجبت على املنتقل عنه

املسألة املشهورة يف العلم  إىل يهما رجعأالتعلق كانت يف ملك حالة  أن ولو شك يف

 كما فصل يف كثري من ا، ماجلهل بتارخيه أو خر، واجلهل بتاريخ اآلأحدمهابتاريخ 

  . )٣(األبواب

  

                                                

.٥٥ ص:اجلعفريات) ١(

.٥٤ ص:اجلعفريات) ٢(

).دام ظله(زأة املؤلف إىل هنا انتهى اجلزء األول من كتاب الزكاة حسب جت) ٣(



٨٠

مبص  أو فيما سقي باملاء اجلاري شره يف الغالت هو العإخراجمقدار الزكاة الواجب ): ١١ مسألة(

  رضعروقه من األ

  

فيما سقي باملاء  شره يف الغالت هو العإخراجمقدار الزكاة الواجب  :١١سألة م{

:  وال خالف، ويف اجلواهر عند قول الشرائعإشكالبال } ضرمبص عروقه من األ أو اجلاري

 إىل  بل يف املعترب نسبته، بقسميه عليهمجاعاإل، شرعذياً ففيه الع أو بعالً أو  سيحاًيكلما سق

  . املسلمنيإمجاع كشف االلتباس ي بل يف حمك، العلماءإمجاع

  :ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

يف الزكاة ما كان يعاجل :  قال)عليه السالم (جعفر أيب كصحيح زرارة وبكري، عن

 أو ني،ع أو كان يسقى من غري عالج بنهرن إ وشر، والدوايل والنضح ففيه نصف العءبالرشا

  .)١(بعل ففيه العشر كامالً

من احلنطة والشعري رض ت األأنبتما : )عليه السالم (جعفر أيب وصحيح زرارة، عن

مثائة صاع ففيه العشر، ، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثالأوساقوالتمر والزبيب ما بلغ مخسة 

  وما كان منه يسقي بالرشاء والدوايل والنواضح ففيه نصف 

                                                

.٥ ح زكاة الغالتأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٨١

  مكنة يف بعض األأيضاً بل الزرع ،كالنخل والشجر

  

  .)١(ففيه العشر تاماً كان بعالً أو السيح، أو العشر، وما سقت السماء

 أو ذا كان يعاجل بالرشاءإ: أيضاً )عليه السالم (جعفر أيب وصحيحه الثالث، عن

مساء ففيه  أو غريه أو كان يسقى بغري عالج بنهرن إ والنضح والدالء ففيه نصف العشر،

  .)٢(العشر تاماً

يف الصدقة فيما سقت السماء  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وصحيح احلليب، قال

 بالغرب يسق أو شر، وما سقت السواقي والدوايل العكان بعالً أو ذا كان سيحاًإار وواأل

  .)٣(فنصف العشر

 فإذا : يف حديث)عليه السالم (نا، عن العبد الصاحلأصحابوصحيح محاد، عن بعض 

 ، سيحاًيسق أو  العشر من اجلميع مما سقت السماءه منأخرجف يدا أخرج اهللا منها ما أخرج

  .غريها من الروايات إىل .)٤( بالدوايل والنواضحيونصف العشر مما سق

كاحلنطة والشعري، بل احلكم كذلك استحباباً يف } أيضاًكالنخل والشجر، بل الزرع {

  .دلة األطالقربعة، إلغري األ

   ليس خرىمكنة األذ بعض األإيع، قيد للجم} مكنةيف بعض األ{: وقوله

                                                

.٥ ح زكاة الغالتأبواب من ١ الباب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح زكاة الغالتأبواب من ١ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح زكاة الغالتأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح زكاة الغالتأبواب من ٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:الوسائل) ٤(
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   وحنوها من العالجات بالدلو والرشاء والنواضح والدوايليونصف العشر فيما سق

  

  .مر كذلك، بل تسقي املذكورات مبا يأيتاأل

 بالدلو يونصف العشر فيما سق{: ومما تقدم من النص والفتوى يعلم وجه قوله

غريه، وتبعه لقال يف اجلواهر تبعاً } ات وحنوها من العالجوالرشاء والنواضح والدوايل

املدار يف وجوب  أن  ظاهر النصوص كالفتاوى ما صرح به بعضهم من:املستمسك وغريه

نه ال عربة بغري ذلك أآلة من دوالب وحنوه وعدمه، و إىل رضاأل إىل العشر احتياج ترقية املاء

  .ياهإبار الشارع تها لعدم اعتنكثرت مؤن إ وار والسواقيعمال كحفر األمن األ

  .ما أشبه أو سفح جبل، أو من سيل،رض  عبارة عن اجلريان على وجه األ:مث السيح

  .رضاملاء قريب سطح األ ألن ،قه ما يشرب بعرو:والبعل

  . ما سقته السماء:يوالعذ

  .غريها أو البقر الفرس أو أو  مجع دالية، وهي الناعورة الىت يدريها احلمار:والدوايل

  .ع ناضح وهو البعري يسقى به مج:والنواضح

  . به من البئر وحنوهاى احلبل، حيث يربط به دلو فيسق:والرشا

  . بالغني والباء، وزان فرس الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور:والغرب

  . اى مجع ساقية، وهي الناقة اليت يسق:والسواقي

  هذا وقد اختلفوا 
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 وعن املنتهى جعل املعيار ، كالم اجلواهر فقد عرفت،يف امليزان للعشر ونصف العشر

سالم، وعن املناهل ظاهرهم االتفاق عليه فقهاء اإل وأن املؤنة وعدمه، إىل احتياج السقي

  .العالج واستغنائه عنه إىل الزرع إىل  املاءإيصال أصل على كون الضابط احتياج

ناطة العشر إهو بيان املراد ا على الظاهر ن إ : قال، يف الكل الفقيه اهلمداينأشكلو

الزرع على حسب ما يقتضيه طبع املاء عند ختلية سبيله بعد جعله  إىل  املاء ووصولهيجبر

 على تلك املزرعة ولو بسد سبيله املتعارف املوجب لترقيته واستعالئه عليها يمعداً للجر

لك من  ذإزالة موانعه وسد ثغوره وغري جمراه وإصالحو إليه  لوصول املاءلعداد احملإو

 وحصول السقي مما يتوقف يف العادة على املؤنة والعالج، يصالالشرائط املعتربة يف حتقق اإل

مبقتضى طبعه، بل  إليه ناطة نصف العشر بعدم كون وصولهإوميتنع حصول السقي بدونه، و

  . انتهى.بآلة من دوالب وشبهه إليه بنقله

 ، كما يأيت)رمحه اهللا(ذا جعل هو مل يعاجل موارد الشبهة، ولأنه  إىل باإلضافة: وفيه

ن إ ذ مل يعاجل التعريف موارد الشبهة كان حاله حال التعاريف السابقة،إموارد للشبهة، و

مؤنة  إىل كليهما حباجة أن كال من يئة الدوايل ويئة النهر والساقية يئة، واملفروض

  .متساوية فال يكون العريف حاجزاً بني القسمني

شبيهاً عرفاً بأحد  أو ما كان من املذكور يف النصوصن إ :يقال  أناألوىلولعل 

نصفه، وما مل يكن مذكوراً وال شبيهاً عرفاً  أو الطرفني كان حكمه ما ذكر من العشر

  ذاك  أو  ذاه حىت ال يشك العرف يف حلوقأحدمهاب
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 رباءةال ألن  ال االحتياط وال قاعدة العدل،، من الزائدرباءةال أصل جراءإيلزم فيه 

  .مقدمة عليهما كما ال خيفى

 االصطناعية يف احلال احلاضر مطار كاأل،ذاك أو ذا شك يف حلوق فرد ذاإنه إمث 

لة اآل إىل ا تشبه الدالية والناعور من جهة االحتياجإنابيب املاء، حيث أواملضخات و

اء، وحيث ال عرف التعديل والتهيئة كافية جلريان امل أن واملصرف والسيح وحنوه من ناحية

 من الزائد من نصف ءةالربا أصل يالعرف خمتلف أجر أو حلاق بأي منهما،يدل على اإل

  .العشر

ذا حصر ماء البئر بوضع شيء ثقيل عليه إمثلة، كما وفصل الفقيه اهلمداين يف بعض األ

: القرض نبوبة وجرية على األنبوبة يف وسطه حبيث أثر الثقل يف فوران ماء البئر من األأو

رض  مائها على وجه األيحداث هذا العالج موجباً جلرإيفصل بينما لو كان  أن وجهاأل

ذا مل يكن كذلك بأن كان إعمال عمل آخر حال السقي، وبني ما إ إىل دائماً من غري حاجة

النفخ  أو نبوبةاستعمال معاجلات أخر كتحريك األ إىل خروج املاء منها لدى السقي حمتاجاً

  .انتهى،  والثاين بالثايناألول باألولفليحق  ،فيها وشبهه

، وهذا غري أحدمهاحلاق العرف بأن يراه عرفاً كإالتفصيل متوقف على ن إ :وفيه

  .نبوب يف دقيقة مثال يوجب الفرقظاهر، فهل حركة يدة األ

ن،  املؤإخراجال بعد إال جتب ذا كانت إالزكاة  أن مث يف املقام سؤال مشهور، وهو

، وقد خر نصفه العشر ويف اآلأحدمها حىت وجب يف ، ما كثرت مؤنته وقلتفأي فارق بني

  :أمورجيب عن ذلك بأ
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 ومع غلبة ،خر نصف العشرمرين فمع صدق االشتراك يف نصفه العشر ويف نصفه اآلولو سقي باأل

  مرينحد األالصدق أل

  

ا جل نصف العشر دون م مؤنة السقي ألإسقاطمن : مثل ما عن الشهيد يف البيان

  .عداه

ة فجراء على السقي واحلنطة وأشباه ذلك كلبأن استعمال اإل: ومثل ما ذكره اجلواهر

 وبأن تقدمي املؤنة من ،جرة فناسبها التخفيف عن املالكمتعلقة باملالك زائدة على بذل األ

، وقد معالجهم بأنفسهالكلفة، فلهذا وجب نصف العشر، وبأن الغالب يف ذلك الزمان 

  . الشارع م بنصف العشرإرفاقاب ذلك من املؤن فناسب عرفت عدم احتس

يعلل  أن  يف جواب الشهيد ميكنشكالجوبة، واإلبعد املناقشة يف بعض هذه األ: أقول

ذا مل يكن عمل مل إ و، كان عمل خفففإذاذلك بأن الشارع الحظ العمل فاحترمه، 

، أيضاًقط، بل ومدار العمل كثرته فئراً مدار قلة ما حيصله املالك ومر داخيفف، فليس األ

  .واهللا العامل

كان لكل ن إ و،أي ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر} مرينولو سقي باأل{

  .أنواع متعددة، مثل السيح والبعل يف جانب، والدوايل والغرب يف ناحية

يف نصفه {مرين اشتركا يف سقيه األ أن بأن صدق عرفاً} فمع صدق االشتراك{

العرف يرون ن إ أي} مرينحد األ ومع غلبة الصدق أل،خر نصف العشره اآلالعشر ويف نصف

 صادقاً، لكن أيضاًخر  حبيث يكون اآلأحدمهاالغالب يف العرف صدق  أن ، الأحدمهاصدق 

  . صدقه غري غالب يف العرف
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  فاحلكم تابع ملا غلب

  

 بل دعاوي  فيه وال خالفإشكالواحلكم يف اجلملة مما ال } فاحلكم تابع ملا غلب{

  . عليهمجاعاإل

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ذلك حسنة معاوية بن شريح، عن إىل باإلضافةويدل عليه 

  سيحاً؟ فقالى بالدوايل مث يزيد املاء وتسقىتكون عندنا تسقرض فاأل: يف حديث، قلت له

النصف : )عليه السالم ( قال،نعم: ذا يكون عندكم كذلك؟ قلتن إ :)عليه السالم(

تسقى بالدوايل، مث يزيد رض األ: العشر، ونصف بالعشر، فقلتبنصف والنصف، نصف 

تسقى السقية والسقيتني  وكم: )عليه السالم (املاء فتسقى السقية والسقيتني سيحاً؟ قال

 أو ،أشهرستة رض أربعني ليلة، وقد مكث قبل ذلك يف األ أو يف ثالثني ليلة،: سيحاً؟ قلت

  .)١(نصف العشر: )السالمعليه  (، قالأشهرسبعة 

م اختلفوا يف املسألة يف مقامنيمث إ:  

ية العرفية، بأن كثرالدوايل األ أو حلاق بأحد من السيحهل املعيار يف اإل أنه يف: األول

هل يسقى هذا الزرع  أنه ل منئتفاوت بينهما مبقدار يعتد به عرفاً، حبيث لو سلكان ا

 وهذا هو الظاهر من املشهور، بل نسب ،سيح أغلب مثال لكن ال،سيحاً قيل ما أو بالدوايل

 كثر بأن يكون غري األ،لنادر باملعدوملاملعيار الغلبة امللحقة  أو أن  على ذلك،مجاعليهم اإلإ

   إىل الزرع احملتاج إىل  كالسقي والسقيتني بالنسبة،مبقدار ال يعتد به عرفاً

                                                

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ٦ الباب ١٢٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(
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 بكونه مبا هو الغالب فيه، هف سقي اتصاإطالقسقيات كثرية مما ال مينعه عرفاً عن 

ية كثرية الواقعة يف كلمام على األكثروهذا هو الذي اختاره اجلواهر وجناة العباد، ومحل األ

الفقيه  إليه ومال  الكثرية امللحقة للنادر باملعدوم، وتبعه املصنف هنا،إرادةاملنافية هلذا الصدق ب

  . عليه يف غاية البعدصحابرتيل كلمات األهو يف حد ذاته وحيه، ولكن ت: اهلمداين فقال

ية املعتربة يف املقام كثر بأن يكون املراد باأل،قول ثالث يف املسألة ال أنه وذا تبني

 أحدمها فلو كان السقي ب،ية احلقيقية احلاصلة حىت بزيادة واحدة مثالكثرمطلقها، أي األ

  .يسقى به واحد وعشرونخر واحداً وعشرين، كان احلكم تابعاً ملا عشرين، وباآل

يرى ما ذا  أن ن فقط، فاملهماألوالوحيث كان احملتمل يف املسألة مها االحتماالن 

  .يستفاد من احلسنة اليت هي عمدة دليل املسألة

 أن ذ القطعة الثانية من احلسنة تدل علىإاملستفاد منها هو قول املشهور،  أن والظاهر

 مل يعنت اإلمام فإن أي املغلوب ليس نادراً، ،لبكان طرف الغان إ واحلكم تابع للغالب،

  .أشهرقبال ستة يف بأربعني ليلة 

 النسبة بينهما فإن ،أشهرأربعني ليلة ليس نادراً كاملعدوم يف قبال ستة  أن ومن الواضح

ذ ظهر مفاد كالم إاخلمس ليس نادراً ملحقاً باملعدوم، و أن  ومن الواضح من اخلمس،يقرب

ما ليس كذلك  أن ، وهواألوىل يف القطعة الثانية يظهر مفاده يف القطعة )المعليه الس (اإلمام

 أي أخذنا مفاد القطعة الثانية ،مر قلبنا األإمنافاحلكم نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، و

   ، أوالً)عليه السالم (من كالمه
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ى ما ال مجال علمجال فيها، ومقتضى القاعدة محل ما فيه اإلإالقطعة الثانية ال ألن 

  .مجال فيه ال العكسإ

 كانت فإنما،  أو بالسبح، أو يسقى بالدوايل،نه إ :وعليه فاملعيار الغلبة حبيث يقال

مل تكن غلبة عرفية كان احلكم التشريك بالعشر ن إ وغلبة عرفية كان احلكم تابعاً هلا،

  .ونصف العشر

  .لوجه، غري ظاهر ااإلنصافما جعله املستمسك مقتضى  أن ومنه يعلم

ية ـ اليت ذكروها يف كلمام، بل عن الغنية وظاهر التذكرة كثرمث هل االعتبار باأل

ية عدداً، كما عن جممع الربهان واملدارك، كثر على االعتبار بالكثرة ـ األمجاعوغريمها اإل

  .كثرظاهر األ إىل بل نسب

  .زماناً، كما عن املنتهى واملسالك وغريمهاأو 

  .شهراألنه إ قواعد والتذكرة وغريمها، بل عن حواشي القواعدكما عن ال، منواًأو 

  : أقوالبعض؟  إليه نفعاً، كما ذهبأو 

  .بأنه املنساق من النص والفتوى: ولاستدل لأل

  .نه املوجود يف النصأب: وللثاين

نه ال اعتداد بعدد السقيات من حيث هو وال بطول أمبا ىف مصباح الفقيه ب: وللثالث

 بالسيح ففيه كذا، ي قول القائل ما سقإطالقالذهن من  إىل و فيما ينسبقمدا من حيث ه

به تعيش الزرع  السقي الذي يتقوم إرادة بالدوايل ففيه كذا، بل املنساق منه يوما سق

قد ال حيتاج الزرع  أنه ، كمائدة فيه للزرع، بل قد يكون مضراًفا  اليال فرب سقإوحياته و

حاجته شهر أو شهرين، فالعربة بالسقي املفيد للزرع يف أوقات برودة اهلواء مدة يف أوقات 

  .ليهإ
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  .كثر األحوط واأل،قل فيكفي األأحدمهاغلبة صدق  أو ولو شك يف صدق االشتراك

  

  .ومنه يعلم وجه القول الرابع: أقول

 كانت مدة بقاء الزرع ستة فإذاال إقرب مالحظة الزمان مع احتياج الزرع، وواأل

احلصاد وكان نصف املدة يسقى ذا، ونصفه يسقى بذلك،  إىل لزرع من حني اأشهر

 أنه مرين، معغالب بني األ ال أنه شك يف صدق  فقط، الحدمهاوكانت غلبة النفع والثمر أل

  .لغاء ما يستفاد من النصإلو لوحظ النفع والنمو لكان الالزم 

ايل ومل يكن  الدوالسيح أو} أحدمهاغلبة صدق  أو ولو شك يف صدق االشتراك{

  . من الزائدرباءة الصالةأل} قلفيكفي األ{عرف بعد الفحص، وال استصحاب 

  . منه احتياطا النصف والنصفأقلو} كثراأل{استحباباً } حوطواأل{

 دلةاملنصرف من األ ألنه العربة بالسقي ولو قبل خروج الزرع والثمر وما أشبه،مث إن 

 اليت ال يراضيف األرض جل عذوبة األاملاء ألبال عربة  أنه حاهلما فقط، لكن الظاهر ال

  .تصلح للزرع بعد سقيها املاء مدة
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 أن ومع ذلك سقي ا من غري السقي بالدواىل إىل الشجر ال حيتاج أو لو كان الزرع): ١٢مسألة (

  وكذا لو كان سقيه بالدوايل وسقي بالنهر وحنوه من غري، فالظاهر وجوب العشر،يؤثر يف زيادة الثمر

  .فالواجب نصف العشرفيه، يؤثر أن 

  

ما أشبه مما  أو }السقي بالدوايل إىل الشجر ال حيتاج أو لو كان الزرع :١٢مسألة {

على ما } يؤثر يف زيادة الثمر أن ومع ذلك سقي ا من غري{، جيعل الزكاة نصف العشر

  .ربعة األقوالذكرناه من املعيار يف املسألة السابعة من األ

وعلله يف املستمسك بظهور السقي يف خصوص السقي } جوب العشرفالظاهر و{

  .بغريها جرى عليه حكمه أو  كان ذلك بالدوايلفإنالزرع،  إليه احملتاج

فالواجب فيه، يؤثر  أن وكذا لو كان سقيه بالدوايل وسقي بالنهر وحنوه من غري{

كان يسقى باملطر، لكن  فإذاثر، له األ ذا أثر يف املقامني فاملعيار ماإأما } نصف العشر

ذ احلكم تابع إ ،عكسه يف عكسهبالدوايل كان احلكم على النصف، و يحجب عنه وأعط

  .للموضوع احملقق، ال املوضوع تقديراً

ولو كان يف حمل خيتلط املطر بالدوايل طول السنة، كما يف بعض املواضع كثرية 

  . آخره إىل ، شك يف صدق ولو: كان كما تقدم يف املسألة السابقة عند قوله،مطاراأل

  



٩١

ذا كانت إال إ يام السنة ال خترج ما يسقى بالدوايل عن حكمهأ العادية يف مطاراأل): ١٣مسألة ـ (

   .كانت حبيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما احلكم أو ،الدوايل أصال إىل حبيث ال حاجة معها

  

} يسقى بالدوايل عن حكمهيام السنة ال خترج ما أ العادية يف مطاراأل :١٣مسألة {

 مطار األيال فالغالب سقإاالعتبار بالغلبة، و أن وذلك ملا تقدم يف املسألة احلادية عشرة من

  .للمزارع وغريها

أي عدم احلاجة الفعلية ال } الدوايل أصال إىل ذا كانت حبيث ال حاجة معهاإال إ{

  .على ما تقدم ة،ب غلببأن ال يكون جلان} أو كانت حبيث توجب صدق الشركة{الشأنية 

 يغلب الدوايل،  يغلب، وسنة قليالًولو كان سنة املطر كثرياً} فحينئذ يتبعهما احلكم{

  .  من نصف العشرأكثر الذمة من براءة األصل ف،السنة املاضية من أيهما أن ومل يعلم

  



٩٢

 فزرعه آخر ،لغرض أو مباحة مثال عبثاًأرض  على  شخص املاء بالدوايلأخرجلو ): ١٤مسألة ـ (

  العشر قوىوكان الزرع يشرب بعروقه فاأل

  

ن مل أب} مباحة مثال عبثاًأرض  على  شخص املاء بالدوايلأخرجلو  :١٤مسألة {

خر، فمقتضى القاعدة اشتراكها يف ن قصد مالكية املاء وزرع اآلأال كإ و،يقصد مالكية املاء

ذا وصل حصته بقدر إذ هو حاصل عملهما وماهلما، وعلى كل نصف العشر إاحلاصل، 

  .الزكاة فتأمل

ن إ وقد يكون بقصد امللك فاحلال كالسابق، وقد يكون ال بقصد امللك،} أو لغرض{

ه ال ميلكه فإنالسباحة فيه بدون قصد ملكه،  أو كان له غرض، كما اذا أراد تربيد املكان

مل يعلم } وكان الزرع يشرب بعروقه فزرعه آخر{ويكون حاله حال املباح على ما تقدم 

املعيار تكلف السقي للزرع وعدمه، وال  أن جلنه ألأك} العشر قوىفاأل{وجه هذا القيد 

 نصف العشر، كما اختاره كشف الغطاء وجناة العباد واملستمسك قوىتكلف هنا، لكن األ

اء مل بنفسه اأخرجذا إ حاله حال ما ،الزرع كلف عمال فيشمله أدلته ألن ،وبعض املعلقني

بالرشا،  أو بالغرب أو سقى بالدوايل أنه ه يصدق عليهفإنله فزرع   أشبه، مث بداما أو عبثاً

جل الزرع، وهذا ليس كذلك فالالزم العشر  ألخراجكان اإل ما إىل دلةوالقول بانصراف األ

ذا إ نعم ال يبعد العشر ي،ذ لو كان انصراف فهو بدوإه، أدلته، غري ظاهر الوج طالقإل

 أو  كزلزلة،يمر طبيعأ املاء أخرجذا إ حاله حال فإنعبثاً  أو  لنفسهء حيوان مثال املاأخرج

  عاصفة  أو كان،برب يحجر رم



٩٣

 خبالف ، يشرب بعروقهيزرع زرعاً أن ه هو بنفسه لغرض آخر غري الزرع مث بدا لهأخرجذا إ وكذا

  .يه لغرض الزرع الكذائأخرجذا إما 

  

ه هو أخرجذا إ وكذا{االنصراف  الدوايل وحنوها ال تشمله، وال من جهة أدلةذ إ

قوى أن األن إ حيث}  يشرب بعروقهيزرع زرعاً أن بنفسه لغرض آخر غري الزرع مث بدا له

  .فيه نصف العشر على ما عرفت

ه لغرض أخرجذا إخبالف ما {:  بقوله)رمحه اهللا(ال وجه ظاهر لفرقه  أنه ومنه يعلم

   .فزرع غريه، وعليه فالفرعان سيان} يالزرع الكذائ

  



٩٤

  سم املقامسةا ما يأخذه السلطان بإخراج جتب الزكاة بعد إمنا): ١٥مسألة (

  

بال } سم املقامسةا ما يأخذه السلطان بإخراج جتب الزكاة بعد إمنا :١٥مسألة {

  . عليه متكررة يف كلمات الفقهاءمجاع اإلي وال خالف، بل دعاوإشكال

 للزارع فما ليس ملكاً ال اًحصة السلطان ليست ملكأن  إىل باإلضافةويدل عليه 

  . متواتر الروايات،يكون عليه زكاة

 هذه :ما قاال لهإ )عليه السالم (جعفر أيب بصري، وحممد بن مسلم، عن أيب كصحيحة

ليك السلطان إدفعها أرض كل : )عليه السالم (هلها ما ترى فيها؟ فقالأاليت يزارع رض األ

 اهللا أخرج وليس على مجيع ما ،نها الذي قاطعك عليه اهللا مأخرجفما حرثته فيها فعليك مما 

، ويف بعض النسخ )١( عليك العشر فيما حيصل يف يدك بعد مقامسته لكإمنامنها العشر، 

فتاجرته بدل فما حرثته.  

ذكرنا له الكوفة وما وضع : نصر قاال أيب محد بن حممد بنأوعن صفوان بن حيىي، و

 إىل رضه يف يدهأسلم طوعاً تركت أمن :  فقال،بيته أهل عليها من اخلراج وما سار فيها

 صلى ( يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اهللاإلمام إىل وما أخذ بالسيف فذلك :قالأن 

العشر ونصف العشر يف رض  وعلى املتقبلني سوى قبالة األ،خبيرب) اهللا عليه وآله وسلم

  . احلديث،)٢(حصصهم

                                                

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٩٥

عليه  ( احلسن الرضايبذكرت أل: نصر يف حديث قال أيب محد بن حممد بنأوعن 

 إىل ما أخذ بالسيف فذلك: )عليه السالم (بيته؟ فقال أهل  اخلراج وما سار به)السالم

خيرب وعليهم يف )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (ل رسول اهللاب يقبله بالذي يرى، وقد قاإلمام

  .)١(حصصهم العشر ونصف العشر

 أو من السلطان بالثلثرض سألته عن الرجل يتكارى األ: وعن حممد بن مسلم قال

  .)٢(ال: النصف هل عليه يف حصته زكاة؟ قال

  .ليس عليه يف حصة السلطان الزكاة أن  الظاهر منهفإن

يبلغ مخسة أن  إىل وليس يف احلنطة والشعري شيء: )عليه السالم (ويف الرضوي

 خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية )٣( بلغ ذلك وحصل بعدفإذا :قال أن ىل إأوسق

 بالدالء ففيه نصف يكان سقن إ وكان بعال، أو  مباء املطر،يكان سقن إ  منه العشرأخرج

  .)٤(العشر، ويف التمر والزبيب مثل ما يف احلنطة والشعري

  .)٥(عرب ذه العبارة أنه :وعن الصدوق يف الفقيه

يف الفقيه من   التعبري بنحو ماأيضاًنع واملقنعة ويف مصباح الفقيه حكى عن اهلداية واملق

خبار كان ذكرهم هذه الثالثة متون األ أن ذا علمناإاستثناء خراج السلطان ومؤنة القرية، و

  .دليال على املطلب

                                                

.٣ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.بعد ويف نسخة الفقيه بغرييف نسخة الرضوي ) ٣(

.٣١ س٢٢ ص:فقه الرضا) ٤(

.٣٤ ح يف األصناف اليت جتب عليها الزكاة٥ الباب ١٨ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٩٦

  أيضاًبل ما يأخذه باسم اخلراج 

  

يعطيه  ما  إىلباإلضافةاملراد مبؤنة القرية ما يعطيه مستأجر القرية لصاحبها،  أن والظاهر

يستأجرها من صاحب القرية، واملراد بالعمارة املصارف اليت يصرفها نه إ للسلطان حيث

  .جل الزرع والنخل وغريمهاأل

بل ما يأخذه {: ظهر وجه قول املصنف  اليت ذكرناها هلادلةقامسة باألاملومن الكالم يف 

 أو ه نصف احلاصليعطي أن  علىنسانإلرض فقد يعطي السلطان األ} أيضاًباسم اخلراج 

مائة دينار،  أو  من احلنطة،يعطي السلطان مائة من أن ما أشبه، وقد يعطيه على أو ثلثه

 اخلراج واملقامسة كالظرف واجلار فإنخران خراج، وذلك للمقام  مقامسة، واآلاألولو

خر، ولذا ريد بكل واحد معىن غري اآلأكرا ذ مشل كليهما، ومىت أحدمهاوارور مىت ذكر 

  .اخلراج حبكم املقامسة أن صحابصرح غري واحد من األ

  .قسمتهاأو رض املراد حبصة السلطان خراج األ:  جامع املقاصديقال يف حمك

رض املراد خبراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من األ:  احلدائقيوقال يف حمك

ال  أنه ئق بل ادعى احلداة،خري مقامسمسي األن إ و من احلاصل،ةحص أو اخلراجية من نقد

  . يف ذلكصحابخالف بني األ

 أو عل وجه اخلراجرض املراد حبصة السلطان ما يأخذه على األ: وقال يف املسالك

   .جرة، ولو باملقامسةاأل

  . املستفيضمجاع على ذلك اإليغريها من عبارام، بل ادعإىل 



٩٧

 عن احملكيذلك فات املنقولة املعتضدة بالشهرة احملققة، ومع مجاعويف مصباح الفقيه اإل

قرب وجوب الزكاة اخلراج من غري حصة فاألرض  على األاإلماملوضرب : قال أنه التذكرة

ن إ ذا كان مديوناً، حيثإاخلراج دين على املتقبل، فيكون كما  أن يف اجلميع، ولعل وجهه

   .املالك ال ميلك بقدر حصة السلطانن إ عليه كل زكاة ما خرج خبالف املقامسة، حيث

خروج اخلراج ن إ :اجلواهر قال أن  حىت،كالشبهة بعد ما عرفت أنه ال خيفىلكن 

اخلراج من املؤن واملؤنة خارجة على كل حال، أن  إىل باإلضافةظاهر النص والفتوى، هذا 

  .نه ليس كل خراج كالدين، كما يف الظامل الذي يأخذ اعتباطاًأو

 كلمامـ  االعتماد على ذلك لكن يف:  قال،ال وجه لتأمل املستمسك أنه ومنه يعلم

 كيف وقد خالفه ،ياً، كاستثناء املقامسة تأملإمجاع يف دعوى كون استثناء اخلراج ـ

، ولذا ادعاه املستمسك مكرراً يف مجاعخالف التذكرة ال يضر باإلن إ :ذ فيهإالتذكرة، 

  .بعض املسائل مع وجود خمالفني ال خمالف واحد

عدم سقوط الزكاة بدفع اخلراج، بل ظاهر مجلة منهم  يف إشكالال خالف وال نه إمث 

  .يؤل وأن بد  عليه، وما دل على السقوط المجاعوصريح آخرين اإل

يشتريها أو رض  عن الرجل يرث األ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنةمثل خرب رفاع

  .)١(ال :)عليه السالم (السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال إىل  خراجهايفيؤد

                                                

.٢ ح زكاة الغالتأبواب من ١٠ الباب ١٣٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٩٨

من أخذ منه السلطان اخلراج فال زكاة : )عليه السالم (كهمس، عنه أيب ربوخ

  .)١(عليه

عليه  (احلسن موسى أبا باد، وسألآ سهل أنشأحيث  أنه وخرب سهل بن اليسع

كان السلطان يأخذ خراجه فليس ن إ  :)عليه السالم ( عما خيرج منه ما عليه؟ فقال)السالم

  .)٢( عشر ما يكون فيهاإخراجمنها شيئاً فعليك  نمل يأخذ السلطان إ و شيء،كعلي

ء يال على من كان يف يده شإاليوم زكاة رض األ أهل وليس على: ورواية ابن بكري

  .)٣() اهللا عليه وآله وسلمصلى (قطعه الرسولأمما 

محله الشيخ على عدم وجوب الزكاة : خرية ـقال يف الوسائل ـ بعد ذكر الرواية األ

 يف يده بعد املقامسة، يكان جيب الزكاة على ما بقن إ ورض،خرج من األعلى مجيع ما 

املسلمني وال ميلك  أو اإلمامخذ من الظامل فهو غصب ملال وميكن احلمل على كون اآل

 على غري وجه املزارعة واملساقاة، أو ،دراك الغلةإعلى كون القبالة بعد  أو ،العامل منه شيئاً

اليوم رض األ أهل وليس على: ، وقد محل الشيخ قولهاباًعلى عدم بلوغ الفاضل نصأو 

  .)٤(، عل جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة ملا يأيتزكاة

                                                

.٣ ح زكاة الغالتأبواب من ١٠ الباب ١٣٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ١٠ الباب ١٣٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح زكاة الغالت ذيلأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٩٩

   على ما قرره السلطان ظلماًبل ما يأخذه العمال زائداً

  

من رض  سألته عن الرجل يتكارى األ:وقد تقدم توجيه رواية ابن مسلم: أقول

  . )١(ال :)عليه السالم (صف، هل عليه يف حصته زكاة؟ قالالن أو السلطان بالثلث

  .بأن ظاهره الزكاة يف حصة السلطان

 أحدمهانا، عن أصحابويؤيده صدر رواية ابن بكري املتقدمة، فقد روي عن بعض 

الربع  أو الثلث أو  بالنصفاإلمام أو ذا قبلها النيبإرض يف زكاة األ:  قال) السالمماعليه(

الزكاة على أن رض يشترط صاحب األ أن الإه، وليس على املتقبل زكاة فزكاا علي

  .)٢(املتقبل

 يحيمل على التقية ملا حك أو خل،إرض األ أهل  اشترط فالزكاة عليهم، وليس علىفإن

مل يقتنع بأي من ذلك، فالالزم رد ن إ وغري ذلك، أو حنيفة من القول بسقوطها، أيب عن

  .القطعي على وجوب الزكاة مجاع لإل،أهلها إىل علمها

وذلك لتعارف ذلك، فلو } بل ما يأخذه العمال زائداً على ما قرره السلطان ظلماً{

عليه  (كانت عليه زكاة لزم التنبيه، فعدم التنبيه دليل العدم، بل ال يبعد ظهور الرضوي

  .خبار يف ذلكمتون األ وهمبثل عبارته مما عرب  ومن )السالم

يأخذه قهراً حبيث ال يتمكن املالك  أن الإال يستثىن الزائد : سالك امليولذا قال يف حمك

  ن إ و فال يضمن حصة الفقراء من الزائد،،جهراً أو من منعه سراً

                                                

.٥ حالت زكاة الغأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٣٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٠٠

   وسراًذا مل يتمكن من االمتناع جهراًإ

  

ه مل يتعرض لتقرير ذلك عند نقله فإنكان يظهر من مصباح الفقيه نوع تأمل يف ذلك، 

ليه، وعدم إناء الزائد لدى متكنه من عدم الدفع ثما ذكره من عدم است: ل قا،عبارة املسالك

  . انتهى، مما ال ينبغي االستشكال فيه،خذ منه قهراًضمانه حصة الفقراء لدى األ

  . بالسكوت عليهنتغالبهم وافقوا امل أن الإوصرح بالتأمل املستمسك كبعض املعلقني، 

  أي بدون تقرير كما لو،لطان الزائد ظلماًال فرق بني أخذ الس أنه ومما تقدم يظهر

  .خذ العامل، يف عدم الزكاة يف املقدار الزائدأجعل الثلث مث أخذ النصف ظلماً، وبني 

  .مل يأخذه الزكاة  ففي ما،أقلأخذ العامل  أو ،قلولو انعكس بأن قرر الزائد فأخذ األ

ذا مل يكن خموال من إلعامل  اإرفاقذا كان السلطان عادال مل جيز إ أنه  يفإشكالنعم ال 

مرتبط  أنه  فال زكاة على املالك يف القدر املرفق به من باب،رفاققبل السلطان يف اإل

  .ليهإه إيصالبالسلطان العادل، فالالزم على املالك 

من {املالك } ذا مل يتمكنإ{السلطان ظلماً  أو عدم الزكاة يف ما يأخذه العاملمث إن 

 إمنا وسراً بأن ال قوة له و، جهراً بأن له قوة ميكنه ا من االمتناع علناً} وسراًاالمتناع جهراً

 ، ما يوجب عدم متكن السلطان من أخذ الزائد، مثال السلطان قرر الربعيخيف أن يتمكن من

   أخفى فإنوعنده عشرون وسقاً، 
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 ،كان الظلم عاماًذا إمن غريها  أو  وال فرق يف ذلك بني املأخوذ من نفس الغلة،فال يضمن حينئذ

   الضمان فيما أخذ من غريهاحوط فاألذا كان شخصياًإوأما 

  

 ذا مل خيف أخذ السلطان النصف ظلماً أي عشرةإنصفه صار املأخوذ بقدر املقرر، أما 

 ساق، وحينئذ يكون على املالك زكاة مخسة عشر وسقاً، عشرة لبقائها يف يده ومخسةأو

  .و تفريط يف حق الفقراء والالزم تداركهفهخيفها، ها فلم ؤخفاإمكن أألنه 

يف عدم } وال فرق يف ذلك{عامله الزائد  أو حني أخذ السلطان} فال يضمن حينئذ{

ملا عرفت من الدليل يف أول } من غريها أو بني املأخوذ من نفس الغلة{زكاة املأخوذ زائداً 

ن تقصري املالك ـ كان خذ لو كان من نفس الغلة ـ بدواألأن  إىل باإلضافةلة، هذا أاملس

ا يف  زكاته ألإعطاء فال يكلف املالك ب،أيضاًيف حكم التلف والسرقة مما كان فيه الزكاة 

  .العني

  .بأن كان العمال يظلمون كثرياً من الناس} ذا كان الظلم عاماًإ{

ذا كان للعامل عداء مع هذا املالك اخلاص ولذا أخذ إكما } ذا كان شخصياًإأما و{

 ألنه من غري الغلة، وذلك} من غريها{العامل }  الضمان فيما أخذحوطفاأل{ داًمنه زائ

زكاة اخلراج  إىل ضمان للعامل بالنسبة ال أنه  الدالة علىدلةكسرقة شخصية ال يدخل يف األ

ضمان للمالك  الفقراء معاً، والذ من نفسها فقد أخذ مال املالك وذا أخأواملقامسة، أما 

  .صللأل
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 فال ضمان ذا أخذ من نفس الغلة قهراًإ وأما ،كان الظلم عاماًن إ و،الضمان فيه مطلقاً حوطبل األ

  .أيضاًذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء إ

  

دخوله يف النصوص  ألن }كان الظلم عاماًن إ و، الضمان فيه مطلقاًحوطبل األ{

  . كما عرفتإشكالالسابقة حمل 

ذ الظلم حينئذ وارد إ فال ضمان الغلة قهراًمن نفس {العامل وحنوه } ذا أخذإوأما {

 باملؤن اليت ال هحلاقإ غريها مل يبعد نأخذ من إ و:لكن يف املستمسك} أيضاًعلى الفقراء 

  . بني العموم واخلصوص، وسيأيت الكالم يف استثنائهامت يف استثنائها لو أيضاًفرق 

، وال فرق يف اجلائر بني ال فرق بني السلطان الكافر واجلائر والعادل أنه مث الظاهر

  . الدليلطالقالشيعة وغريهم إل

يشمل كل متغلب مسئول على جباية اخلراج والصدقات نه إ :ولذا قال الفقيه اهلمداين

 مذهبه، كما يؤيد ذلك ما جرى عليه سرية املسلمني يف عصر الرضا إىل من غري التفات

ن قد مضى قبله من سالطني اجلور  من املعاملة مع املأمون معاملة غريه مم)عليه السالم(

  . انتهى،املدعني للخالفة عن استحقاق

يعة احتياال حيث كات شال إىل  ظهر امليلإمنااملأمون  أن الظاهر من التاريخ: قولأ

مني أخو املأمون، والشيعة بقيادة األئمة الفئات القوية يف العامل االسالمي السنة وخليفتهم األ

مويون، وحيث كانت ، وهناك فئتان ضعيفتان مها اخلوارج واأل) السالممعليه (الطاهرين

ليهما، والسنة إ مل تصلحا الستناد املأمون أيضاً نافهاتان الفئتان منفوراً منهما ومها ضعي

الشيعة صورياً حىت ينال احلكم، ولذا أظهر  إىل مني فكان ال بد له من االستنادكانوا مع األ

  الوالء هلم وأجرب 
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مني ذا تغلب على أخيه األإ والية العهد صورياً، وخلع شعار العباسيني حىت  علىاإلمام

 فاطمة أيضاً لقتنه إ ، وقيل)عليه السالم (اإلمامما كان من شعار العباسيني وقتل  إىل رجع

 إىل استند، و)عليه السالم ( بالسم، وكان ذلك قبل قتله لالمام) السالماعليه (املعصومة

  . من قبلهالسنة كسائر اخللفاء

 ) السالممعليه (ئمةمن األزنعم بعض العباسيني تشيعوا حقيقة، لكن كان ذلك بعد 

  .كالناصر، واهللا العامل

زمن الروايات  أن  اخلالفة بلحاظييراد بالسلطان الذى يدع أن وكيف كان، فاحتمال

لقاعدة، ه من قبيل جعل الفرد اخلارجي مقيداً وهو خالف افإنكانوا هم احلكام غري وجيه، 

 السلطان يف الروايات حمكم، إطالقف، يبدو أنه ولو قيل باالنصراف فجوابه بعد تسليمه

ليه، إملاع ، كما تقدم اإلطالقذا مل نقل باإلإذلك فيه مناط املؤنة حىت أن و هذا خصوصاً

  .ويأيت تفصيله

ه اة عليال زك أنه حكم غري الشيعة يف حصة السلطان حكم الشيعة يف أن مث الظاهر

ا وضعها يف غري  أل، زكاة حصته فقطأخرج استبصر فإذاحصة السلطان،  إىل بالنسبة

  .موضعها، كما يف الروايات، أما ما أعطاه للسطان فال

البدل كالنقد، حيث ال زكاة على العني  أو خذ السلطان العنيأي أن ال فرق بنينه إمث 

  . عندها زكوية على منأذ العني كأا مشتراة ال إحينئذ، 

رز، أ أخذ السلطان ال من الواجب زكاته بل من غريه، مثال كان عنده حنطة واذإنعم 

ذ مل يكن إ زكاة كل حنطته، إعطاءرز، كان الالزم ال على األإفلم جيعل السلطان الزكاة 

  رز بدال، ولو أخذ السلطان العادل ـ أخذاً املأخوذ من األ
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نفال، الصلح واألأرض  اخلراجية كاملوات وراضي غرياجلائر من األ أو اضطرارياً ـ

 أو  بنصهادلةيقال بشمول األ من املؤنة، بل قد ألنه  الظاهر ذلك،،أيضاًفهل ليس فيه زكاة 

  .مالكها لذلك

سالم ملحق حبصة السلطان جلريان السرية من صدر اإل أنه الظاهر: قال الفقيه اهلمداين

عادل يف ترتيب أثر اخلراج على ما يأخذه ذا املعاملة مع اجلائر معاملة السلطان العلى 

صحتها، أي كشفها عن  أو اخلراجية، ولو منعنا هذه السريةرض وان ولو من غري األنالع

 حبصة السلطان يف فتاويهم صحابمراد األ أن كان الغالب على الظنن إ ومضاء املعصوم،إ

  . انتهى،يعمه ام ماإمجاعومعاقد 

 ،حد النصاب إىل ذا وصلإ نسانلزكاة على ما بقي يف يد اإل تكون ا أنه إمناوالظاهر

 وما أشبه من )عليه السالم (، بل هو الظاهر من عبارة الرضويدلةاملنصرف من األألنه 

  . مل يبق عنده بقدر النصاب فال زكاةفإذاكتب الفقه اليت هي متون الروايات، 

كان الالزم ن إ ولزكاة،ذا أخذ حصته وباعها مل يكن على املشتري اإمث السلطان 

ال دليل  ألنه  وذلك،مل يزك أنه ذا اشتراه وعلمإها على املشتري ممن يف ماله زكاة إخراج

  .على الزكاة يف حصة السلطان
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   اعتبار خروج املؤن مجيعهاقوىاأل): ١٦مسألة (

  

وفاقاً للمشهور قدمياً وحديثاً، }  اعتبار خروج املؤن مجيعهاقوىاأل :١٦مسألة {

 مجاعادعى مدع اإل  ويف مفتاح الكرامة لو، عليهمجاعرة عظيمة، بل عن ظاهر الغنية اإلشه

 عن الشيخ يف اخلالف وموضع من املبسوط فقال بعدم يلكان يف حمله، خالفاً للمحك

  . كان نفس الشيخ يف النهاية وموضع آخر من املبسوط قال باالستثناءن إ واالستثناء،

اء ابن سعيد يف اجلامع، والشهيد الثاين يف فوائد القواعد، عدم االستثن إىل وكذا ذهب

واملؤنة على : قال أنه وتبعهم املدارك والذخرية واملفاتيح واحلدائق، بل عن جامع ابن سعيد

  .ال عطاءإاً إمجاعرب املال دون املساكني 

 إمجاع فقهاء العامة، كما استظهر ذلك مفتاح الكرامة من إمجاعلعل مراده : أقول

القول بعدم االستثناء ال خيلو من قوة، ولكنه يف ذيل ن إ :، وقال الشيخ املرتضىأيضاًخلالف ا

 ويف املستمسك ،الفقيه اهلمداين تبع املشهور، واملشهور إليه كالمه نفى البعد عما ذهب

  .إشكالحقة فاستئناؤها ال خيلو من الاملؤن ال وأما ناء املؤن السابقة،ثقرب عدم استاأل

  :إشكال بعضها عن  ال خيلوأمورقرب قول املشهور، وقد استدل له بن، فاألوكيف كا

ال يستقيم مع ظهور نه إ : وفيه، عدم كون الزكاة على ما يساوي املؤنأصالة: األول

  .الزكاة على الكل كما سيأيت أن  غري املشهور علىأدلة

  وضع ن إ :وفيه. ج وكلها منفيةلزوم الضرر والعسر واحلر: الثاين
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لزكاة ضرري وال عسر وال حرج، ولو فرض يف مكان ذلك خرج بدليل خاص، ا

  .فالدليل أخص من املدعى

  .ال مالك مقطوع بهنه إ :وفيه. نصوص استثناء حصة السلطان باملالك: الثالث

 والزكاة بدل منها حسب داللة النصوص، ،ما دل على اخلمس بعد املؤنة: الرابع

ال ما خرج بالدليل، وال  إ البدلية يف كل شيءأدلةلظهور  ،تكون الزكاة كذلك أن فالالزم

  . يف املقامخراجدليل يف عدم اإل

 فال يضر بعد وجود الدليل يف املقام ،أما خروج مؤنة السنة من الربح يف باب اخلمس

  .على عدم خروج ذلك يف باب الزكاة

ون اخلسارة ن مقتضى الشركة كأ فيه بشكال واإل، التشريكأدلةمقتضى نه إ :اخلامس

  .عليهما بالنسبة

ذ لو كان عليه زكاة لزم إ على ما يأكله املارة منه، ةمقتضى عدم الزكانه إ :السادس

  بيانه فاملناط آت يف كل املؤن

 غريه، عمن ذكره، عن أو وما عساه يظهر من خرب الريان، عن يونس: قال يف اجلواهر

نك كنت تفعل يف غلة عني أاك بلغين جعلت فد: قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

يثلم  أن ذا أدركت الثمرةإنعم كنت آمر : فقال: مسعه منك؟ قالأ أن ا أحبنأفزياد شيئاً، 

توضع عشر بنيات يقعد  أن ر يف كل يومميف حيطاا الثلم ليدخل الناس ويأكلوه، وكنت آ

منهم مد من  يلقى لكل نفس أخرىعلى كل بنية عشرة، كلما أكل عشرة جاء عشرة 

  رطب 
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ر جلريان الضيعة كلهم، الشيخ والعجوز واملريض والصيب واملرأة ومن ال وكنت آم

 كان اجلذاذ أوفيت القوام والوكالء والرجال فإذا مداً، إنسان فيأكل منها لكل يءجي أن يقدر

الثة واملستحقني الراحلتني والث البيوتات أهل املدينة، ففرقت يف إىل محل الباقيأجرم وأ

 وحصل يل بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلتها ، على قدر استحقاقهمكثر واألقلواأل

  .أربعة آالف دينار

  . زكاتهإعطاءبدون  أنه خل،إ أوفيت: )عليه السالم (بل ظاهر قوله: أقول

نفاق من البساتني، ومن نصوص املارة، بل رمبا يستفاد مما ورد من اإل: مث قال اجلواهر

  .حلفنة وغريها، ولعله من مجلة مؤاونصوص ا

يسئَلُونك ما ذا ينِفقُونَ قُِل و﴿:  وقوله سبحانه،)١(﴾خِذ الْعفْو﴿: قوله تعاىل: السابع

فْوعفو املال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة، ويف كلمات بعض ـ فإن ،)٢(﴾الْع 

  .فما يقابل املؤنة ال يسمى عفواً جزماً ،كما يف مصباح الفقيه ـ ما يفضل عن مؤنة السنة

  .ية مفسرة بذلكبأن اآل: يقال أن الإية، اللهم امجال اآل: وفيه

تضرب  أن ياكإ :هقال ملصدقأنه ) عليه السالم (فقد روي املشايخ الثالثة، عن علي

 أن  أمرنافإمناتبيع دابة عمل يف درهم،  أو نصرانياً يف درهم خراج، أو يهوداً، أو مسلماً،

  .)٣(نأخذ منهم العفو

                                                

.١٩٩اآلية : سورة األعراف) ١(

.٢١٩اآلية : سورة البقرة) ٢(

 يف األصناف اليت جتب ٥ الباب ١٣ ص٢ ج:الفقيه .٩ ح يف الزيادات يف الزكاة٢٩ الباب ٩٨ ص٤ ج:التهذيب) ٣(

.٨ ح املصدقب باب أد٥٤٠ ص٣ ج:الكايف .٩ حعليها الزكاة
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نة املالك فغري ظاهر، ؤ املتمسك عليه بأن موضوع الكالم مؤنة الزرع ال مإشكالأما 

  .إشكالذ لو كان املراد بالعفو ما ذكر فيشمل مؤنة الزرع بال إ

  وكتب يذكرون متون الروايات من قوله)عليه السالم (ما تقدم عن الرضوي:  الثامن

 منه أخرج بلغ ذلك وحصل بغري خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية افإذ :)عليه السالم(

، قد إشكالمؤنة العمارة والقرية ال خيلو من   املستمسك بأن املراد منإشكال و.)١(العشر

  .تقدم جوابه، نعم الفقه املذكور ليس حبجة يف نفسه فيصلح مؤيداً

، يف زكاة التمر ) السالمعليه(عبد اهللا  أيب صحيح حممد بن مسلم، عن: التاسع

يترك للحارس العذق والعذقان، واحلارس يكون يف النخل ينظره فيترك ذلك : والزبيب، قال

  .)٢(لعياله

ويترك للحارس أجراً :  يف حديث)عليه السالم (جعفر أيب وصحيح الفضالء، عن

وال يترك  ،)٤(  كما يف الكايف احلارس أجراً معلوماًىويعط ،)٣( كما يف التهذيبمعلوماً

  م أفارة و ويترك من النخل معا ، كما يف الوسائل للحارس أجراً معلوماً

                                                

.٣٢ س٢٢ ص:فقه الرضا) ١(

.٣ ح زكاة الغالتأبواب من ٨ الباب ١٣١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

. يف الزيادات يف الزكاة٢٩ الباب ١٠٦ ص٤ ج:التهذيب) ٣(

 .٢ ح باب احلصاد واجلداد٥٦٥ ص٣ ج:الكايف) ٤(
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  .)١(ياهإرك للحارس يكون يف احلائط العذق والعذقان والثالثة حلفظه تجعرور، وي

يترك و:  يف حديث)عليه السالم (جعفر أيب ، عن الفضالء، عنيويف رواية العياش

 ويترك للحارس ،م جعرور وال خيرصانأفارة و  ويترك من النخل معاص أجراً معلوماً،رللخا

  .)٢(يكون يف احلائط العذق والعذقان والثالثة لنظره وحفظه له

اخلارص ال يبقى يف البستان حىت  ألن االعتبار، إىل الرواية أقرب أو ولعل هذه النسخة

املتعارف حفظ ن إ  وحيث،جر، أما احلافظ فيبقى يف البستان فله العذقدراك، فله األاإل

ي العذقان والثالثة ال يكف: ، فال يقالجره موزع عليهمأ واحد مجلة من البساتني فإنسان

  .لنفقته

ه وما أشبه ءسكناه يف البستان، وحطبه وفواكهه وبقوله وماأن  إىل باإلضافةهذا 

  .عذاق تكون لسائر مصارفهيكون جماناً، واأل

تمسك بأنه ال يظهر من الرواية كون املتروك  املسشكالومنه يعلم عدم وجه إل

 ظاهر يف ياهإحلفظه  :)عليه السالم (هلذ قوإجرة اليت عينها له املالك، للحارس من باب األ

  .جرةاأل

ورواية العياشي جعل للخارص واحلارس أجراً، كما عرفت وعدم ذكر سائر املؤن غري 

حلارس واخلارص وليس الكالم فيها ضار بعد كون مساق الكالم يف الروايات املذكورة ا

  لبيان الزكاة وما يتعلق ا، وهنا مؤيدان ال بأس 

                                                

.٤ ح زكاة الغالتأبواب من ٨ الباب ١٣١ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٠٤ ح٣٧٨ ص١ ج:اشيتفسري العي) ٢(



١١٠

ال إاملشهور القائلني باالستثناء مل يكن ذلك  أن  ذكره الفقيه اهلمداينأحدمها: ما

 لقضاء العادة باستحالة صدور مثل هذا احلكم )عليه السالم (اإلمامليهم من إلوصوله 

وعلى تقدير كوم : ، قالاإلمام من غري مراجعة ين اجتهاد ورأعامة علعليه ا املخالف ملا

عصار املتأخرة يشتهر خالفه يف األ أن قائلني بعدم االستثناء، كما عليه العامة امتنع عادة

 يعول إمنا، بل دلة األإطالق تعويال على الوجوه الضغيفة اليت ذكروها يف مقابل ،عنهم

 ومل ،وجدوا احلكم معروفاً يف املذهب أن  ويعدونه دليال بعدلةداملتأخرون على مثل هذه األ

  .جيدوا نصاً خاصاً يدل عليه

 ، على قول غري املشهور، زكاتهإعطاءلو كان احلاصل بقدر املؤنة لزم نه إ :والثاين

  .)١(غنيائكم وأضع يف فقرائكمأآخذ من  أن مرتأ: )عليه السالم (وذلك ينايف قوله

، أما غري املشهور فقد استدلوا دلةملشهور هو املستفاد من األ فقول ا،وكيف كان

  :أمورب

قى بالرشاء والدوايل والنواضح ففيه نصف ما كان يس: )عليه السالم (قوله: األول

 )ما(لفظ ن إ ، حيث)٢(كان بعال ففيه العشر تاماً أو السيح أو العشر، وما سقت السماء

  .ة وغريه، كذا استدل يف املدارك وغريهمن صيغ العموم فيتناول ما قابل املؤن

                                                

.١٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:املستدرك) ١(

.٥ ح زكاة الغالتأبواب من ١ الباب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١١١

 يف طالقسلم اإلن إ خبار، هذا سائر الشرائط مقيدة هلذه األأدلة املؤنة كن أدلةإ :وفيه

ا مسوقة لبيان مقدار الصدقة الواجبة يف الغالت دون شرائط أخبار ومل يقل هذه األ

  .وجوا

 ما وقع فيه التصريح ببيان ومثل، خبار السابقةوفرق الفقيه اهلمداين بني مثل األ

: يف صحيحة زرارة) عليه السالم( من مثل قوله ،موضوع احلكم واعتبار بلوغ النصاب فيه

 وما ،وسق ففيه العشرأمن احلنطة والشعري والتمر والزبيب ما بلغ مخسة رض ت األأنبتما 

 سببية بلوغ كار ظهوره يففإن، )١(كان يسقى بالرشا والدوايل والنواضح ففيه نصف العشر

للزائد عن  الذي هو اسم جلميعه الرض ته األأنبتالنصاب لثبوت العشر ونصف العشر فيما 

  .مؤنته، جمازفة

 عنه املؤنة، فهو مثل قول احلاكم أخرجما  إىل مل يظهر الفرق بعد االنصرافنه إ :وفيه

رة لف لكنه مديون عشأه منصرف عمن له فإن عشرة، همن كان له ألف دينار فخذ من

  .فيما سقت السماء العشرلدكانه، فما بلغ مخسة أوسق حاله حال 

قياس، نه إ : وفيه، والنقدين املصارف، فكذلك يف الغالتنعامال خيرج يف األنه إ :الثاىن

  .ين العلم باملناطأفمن 

اليت يزارع رض هذه األ: ما قاال لهأبصري وحممد بن مسلم  أيب صحيحة: الثالث

ليك السلطان فما حرثته فيها إدفعها أرض كل : )عليه السالم (ها؟ فقالأهلها ما ترى في

   اهللا منها الذي قاطعك عليه وليس على مجيع أخرجفعليك فيما 

                                                

.٥ ح زكاة الغالتأبواب من ١ الباب ١٢٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١١٢

 ،)١( العشر عليك فيما حيصل يف يدك بعد مقامسته لكإمنا اهللا منها العشر، أخرجما 

  . استثىن حصة السلطانا بصدد االستثناء، حيثأا مل تستثن املؤن مع أبتقريب 

 أو للخارص، أو عذق اليت جعلت للحارسألصراحة فيها، فهل يقال ل ا الإ: وفيه

ذا كان هذه مستثىن كان سائر املؤن إمقدار احلنطة اليت جعلت للزارع ما حيصل يف يدك؟ و

  .ا خترج مما حيصل يف اليد فقط حصة السلطان أل استثينإمناكذلك لعدم القول بالفصل، و

ذا قيل للشريك الواقف على إ فهو كما ،عذق وحنوها، فال حيصل يف اليد أصالأما األ

جرة اليت  ال يشمل األ)ما حصلت(الدكان ما حصلت منه فهو بينك وبني شريكك، حيث 

  .تعطى للصانع وحنوها

 عن رجل )عليه السالم (احلسن سأل أبانه إ رواية علي بن شجاع النيسابوري،: الرابع

 وذهب منه ،كرارأضيعته من احلنطة مائة كر مما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أصاب من 

 يف يده ستون، ما الذي جيب لك من ذلك؟ وهل يبسبب عمارة الضيعة ثالثون كراً، وبق

يل منه اخلمس ما يفضل من  :)عليه السالم (ه من ذلك عليه شيء؟ فوقعصحابجيب أل

  .)٢(مؤنته

  ا صرحية يف أخذ العشر من فإ: يب االستداللقال الفقيه اهلمداين يف تقر

                                                

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ٧ الباب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح زكاة الغالتأبواب من ٥ الباب ١٢٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١١٣

  من غري فرق بني املؤن السابقة على زمان التعلق والالحقة

  

كان يف كالم ن إ واملؤنة خرجت بعد ذلك، وهو وأن رض،مجيع ما حصل من األ

  . قرره على ذلك ومل ينكره، وتقريره حجة)عليه السالم (اإلمام أن الإالسائل 

  حمتمل لكونه قبل املؤنةىمما يزك مائة كر:  قولهفإنملة ال صرحية، ا جمإ: وفيه أوالً

يكون املراد بعد أجر الصانع  أن  حيث حيتمل)ربح الدكان مما يقسم(: بعدها مثل قولهأو 

  .بعد املؤنة أنه مل نقل بظهوره يفن إ وحنوه

لطان وهم ال خذ السخذ بصيغة اهول واآلأ أن ما ذكره الفقيه املذكور من: وثانياً

  . عن ذلك على تقريرهاإلمام فال يكشف سكوت ،يعتربون الزكاة بعد املؤنة

فال داعي ،م استدلوا على ذلك ببعض الوجوه الضعيفة اليت تشبه االستحسانمث إ 

  .لها واجلواب عنهاقلن

من غري فرق بني املؤن السابقة {ة، املؤن مطلقاً خارج أن  املشهورأدلةوقد ظهر من 

ذ مل يتعلق إاملؤن السابقة مستثناة،  أن أما احتمال الفرق فهو} مان التعلق والالحقةعلى ز

 العشر إعطاءالوجوب قد تعلق، فالالزم  ألن الوجوب، أما املؤن الالحقة فال تستثىن،

 املؤنة اليت كانت بعد تعلق الوجوب  استثينفإذاونصف العشر من كل ما تعلق به الوجوب، 

فيه : )عليه السالم ( منهما وهو خالف قولهأقل العشر ونصفه، بل طاءإعكان الالزم عدم 

  .ونصف العشر... العشر 

  ما دل على استثناء املؤنة مطلق خصوصاً مثل استثناء العذق، ن إ :وفيه



١١٤

   اعتباره قبلهحوطكان األن إ و بعد خروجهاأيضاً اعتبار النصاب قوىاأل أن كما

  

ة حراسته قبل تعلق الوجوب، بل من جهة حراسته ليس أجر احلارس من جهنه إ ثحي

  .قبل التعلق وبعد التعلق

  .يراد عليهومنه يظهر وجه النظر يف بعض التعليقات، وسيأيت كالم املستمسك واإل

غري واحد  إليه وهو الذي ذهب}  بعد خروجهاأيضاً اعتبار النصاب قوىاأل أن كما{

  .ور كما يف اجلواهر وغريهاملشه إىل من املتقدمني واملتأخرين، بل نسب

  . وقد أفىت بذلك غري واحد،} اعتباره قبلهحوطن كان األإو{

ويف املسألة قول ثالث بالتفصيل بني ما سبق على الوجوب كالسقي واحلرث فيعترب 

  . وما تأخر عنه كاجلذاذ واحلصاد وحنومها، فيعترب قبله،النصاب بعده

ذا كانت املؤنة إ الذمة عن الزكاة براءة لاألص ألن  هو مقتضى القاعدة،األولوالقول 

  .مطلقاً قبالً وبعداً ال تدع مقدار النصاب

 فإذا: ه بعد بيان مقدار النصاب قالفإن املتقدمة، )عليه السالم (عبارة الرضوي ويؤيده

 إىل ،)١( منه العشرأخرجصل بغري خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية حبلغ ذلك و

ي حصل النصاب بعد اخلراج أ متعلق بالفعل الواقع قبله، بعد: قوله أن  الظاهرفإنآخره، 

   أخرج متعلق بـ بعدلفظ  أن واملؤنة، ال

                                                

.٣٢ س٢٢ ص:فقه الرضا) ١(



١١٥

  . من النصابأقلكان ن إ و بعد، حىت يكون بلغ وحصل مطلقاً،خراجاإلن إ :يأ

وقد استدل لذلك مصباح الفقيه بدليل آخر غري ظاهر الداللة، ولذا رده وجعل املرجع 

  .صول العملية فراجعهاأل

من الرواية اليت رواها  أنه مثل الرضوي عبارة اهلداية وغريها، بل احتمل أنه وقد تقدم

عطهم على اهلجرة يف الدين أ: )عليه السالم ( بن عجالن، حيث قالعبد اهللالفقيه، عن 

  .آخر العبارة اليت تقدمت عن الرضوي إىل ،)١(والفقه والعقل وليس على احلنطة

مل يزك  الإ و، بعد الكل النصاب زكىي بقفإذا فكل املؤنة خارجة، ،وعلى أي حال

 للروايات الدالة ،وسق أو ذا كان بقدر وسقنيإاستحب زكاته ن إ وعلى سبيل الوجوب،

  .على الزكاة حىت على الوسق احملمولة على االستحباب

لم يعلم وجهه، إذ فأما استدالل املستمسك لذلك بنحو يترك للحارس العذق وحنوه، 

، أو يكفي يف وجوب الزكاةمثل هذا اللفظ ال يدل على أنه يلزم قدر النصاب بعد الترك 

  . قدر النصاب مع العذق وحنوه يف وجوب الزكاة

أي اعتبار النصاب قبل خروج املؤن، فقد استدل له بأن الدليل دل : أما القول الثاين

ن ويك أن سة أوسق، ومل يدل الدليل على لزوممخرض ت األأخرجم الزكاة فيما اذا وعلى لز

    أن أدلةمربعد املؤن مخسة أوسق، منتهى األ

                                                

.٣٤ حاةك يف األصناف اليت جيب عليها الز٥ الباب ١٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(



١١٦

جزاء املقابلة للمؤن فتبقى الزكاة فيما خروج املؤن دلت على عدم وجود الزكاة يف األ

مخسة أوسق رض ت األأخرج فإذا من النصاب، أقلكان ما عداها ن إ وعدا مقابل املؤن،

  .نصف عشر ثالثة أوسق الباقية أو يعطي عشر أن ان كان عليهوصرف يف املؤن وسق

عليه  (بظهور قولهرض االدليل املذكور مع أن  وغريه منما ذكره الفقيه اهلمداين: وفيه

 العشر من جمموع اخلمسة أوسق ال يف إرادةظاهر يف نه إ ، حيثففيه العشر: )السالم

  . أي عشر خصوص ما يبقى بعد املؤنة،اجلملة

 أن ا خارجة كان الالزمإ بأن املؤن قبل الوجوب، حيث :تدل للقول بالتفصيلواس

 بلغت احلنطة مثال مخسة أوسق فإذامخسة أوسق زيادة على املؤن، رض يكون اخلارج من األ

 أصحابزائداً على املؤن وجبت الزكاة، حيث صار املال عند الوجوب مشتركاً بني املالك و

وجه لبقاء مخسة أوسق   بقدر حصته، فالعليهما معاً، كللوجوب  كانت املؤن بعد ا،الزكاة

  . املؤن اليت حيتاجها املال الزكوي بعد الوجوبإخراجزائداً على 

 فال ،الوجوب تعلق باخلمسة زائداً على املؤن السابقة على الوجوب: ن شئت قلتإو

  .أيضاًدليل على اعتبار النصاب بعد املؤن املتأخرة عن الوجوب 

 ويف ،املؤن أصل  اعتبار النصاب بعددلةظاهر األ أن نك قد عرفت سابقاًإ :وفيه

  .الرضوي شبه تصريح بذلك، كما تقدم، فال وجه للتفصيل املذكور



١١٧

  . الالحقة املؤن خصوصاًإخراج عدم حوطبل األ

ن إ رضجرة األأ والساقي ورثاجرة الفالح واحلأالزرع والشجر من  إليه نة كلما حيتاجؤواملراد بامل

  كانت مستأجرة

  

 صارت عنده مخسة فإذا}  الالحقةخصوصاً{مطلقاً }  املؤنإخراج عدم حوطبل األ{

 ،كانت املؤن تستوعب قدر وسق مثالن إ ونصف عشرها، أو عشر اخلمسةأدى أوسق 

 فال وجه للتنقيص من ،الوجوب قد تعلق قبل املؤن الالحقة أن ووجه خصوصية الالحقة،

  .جل مؤنة لزمت بعد الوجوب ألوسق،زكاة اخلمسة األ

مكان  إل)قةبخصوصاً السا(يقول بدله  أن كان املتعني: قول املستمسك أن ومنه يعلم

  .غري ظاهر الوجه.  انتهى،القول باستثناء الالحقة دون السابقة، أما عكسه فليس مبحتمل

 اخلمس، ال يف كالم الفقهاء، ويف بابإمل يكن لفظها موجوداً ن إ و}ةؤنواملراد بامل{

 إليه كلما حيتاج{مها من هذه اجلهة ء مما تقتضي القاعدة استوا،بدل من الزكاةنه إ حيث

} جرة الفالحأمن {الثمر  إليه وكان الالزم ذكر ما بعدمها مما حيتاج} الزرع والشجر

مثل السعف والكرب ن إ عم من ذلك، حيثال فاجرة الفالح لألإقدر الثمر، و إىل بالنسبة

جرة األ وأن ، فالالزم مالحظة النسبة،أيضاًجرة  يكون يف قباله شيء من األيضاًأوما أشبه 

  .ما يأيت إىل  يف قبال الثمر، وكذلك بالنسبةتكم منها صار

  شبه االستيجار  أو }كانت مستأجرةن إرض جرة األأ والساقي ورثاواحل{



١١٨

 الثمرة جرة احلفظ واحلصاد واجلذاذ وجتفيفأ و،كانت مغصوبةن إ جرة مثلهاأو

الت والعوامل حىت  موضع التشميس وحفر النهر وغري ذلك كتفاوت نقص اآلإصالحو

  حنوهاوثياب املالك 

  

  .كالصلح وحنوه

  .مل يعطها الغاصب للمالكن إ وذ هي من املؤنة،إ} كانت مغصوبةن إ جرة مثلهاأو{

اعة رسوم الزر والسم والسماد والرشوة للظامل و}جرة احلفظ واحلصاد واجلذاذأو{

ثبات يف جل اإلمن ذلك املصاريف اليت تصرف أل نأوما أشبه من الضرائب، بل الظاهر 

  .نازعاتامل

ذ ليست تلك من إ ،فارة وما أشبه الالزم استثناء قدر املستثىن من املعا أن وال خيفى

  .ىاملزك

حنوها كان التيبيس بالنار ون إ أو } موضع التشميسإصالحوجتفيف الثمرة و{

 ففرق املستمسك غري ظاهر ،مما يريد مؤنة، وال فرق بني الصغري والكبري} روحفر النه{

  .الوجه

الت كثرية لشراء اآل أو جرة حلفر النهرذا كانت األإ أنه والظاهر} وغري ذلك{

بقدر كل سنة تعد من املؤنة لتلك السنة، مثال تراكتور قيمته  ألنه وزعت على السنني،

كتفاوت { ألف من كل سنة إخراجلعشر، فالالزم عشرة آالف كل سنة يستهلك منه ا

كما صرح بذلك يف املسالك } حنوهاو{الزارع } الت والعوامل حىت ثياب املالكنقص اآل

  . وغريه



١١٩

  . بينها وبني غريها وزع عليهما بالنسبةولو كانت سبب النقص مشتركاً

  

سنني املتكررة  يف بسط بعض املؤن على ال الفقيه اهلمداين أن إشكالومما تقدم يعلم

  .إشكالمبقدار قابليتها للبقاء ال خيلو من 

ولو شك }  بينها وبني غريها وزع عليهما بالنسبةولو كانت سبب النقص مشتركاً{

ال فسائر إ و،كانن إ ق، فاملرجع القواعد العامة، مثل االستصحابااملصد أو يف الصدق

  . صول العملية، واهللا العاملاأل

  



١٢٠

   املال الذي ال زكاة فيه من املؤن أو ذا كان من ماله املزكىإلبذر قيمة ا): ١٧مسألة (

  

ة همن ج} املال الذي ال زكاة فيه أو ذا كان من ماله املزكىإقيمة البذر  :١٧مسألة {

  من النصاب،أقل زرعه لكنه كان لكان حاص أو ذا اشتراهإعدم وجود شرط الزكاة، كما 

ما  أو  ما قبلهسالم جيباإل ألن سلم،أذا إه زكاة كان كافراً حال الزرع مما ليس عليأو 

  .أشبه ذلك

دله بذا تربع إ وال خالف ممن تعرض للمسألة، وكذا احلال إشكالبال }  من املؤن{

من مؤنة الزكويمتربع، حيث صار ملكاً له وعد .  

ذ مل يصرف فيه شيء إ مل خترج قيمة احلب من املؤن، إنسانذا وهب له الزرع إنعم 

 أن بدون إليه جرى ماء النهر أو ذا حرس احلارس جماناً،إ يكون مؤنة، حاله حال ما حىت

  . فال وجه لالستثناء، ال تعد مؤنةمورمثل تلك األن إ غري ذلك، حيث إىل يكون له مثن،

خراج زكاته، إ  يزك وكان يف احلب زكاة وجب عليهذا كان واهب الزرع ملإلكن 

 عليه زكاته فال استثناء فإناحلب من املال الذي فيه الزكاة، ذا كان إمث مل يذكر املصنف ما 

  .ليهإبالنسة 

ه رمبا كان احلكم فإن ،ال تالزم بني قدر زكاة الزرع وقدر زكاة احلب أنه وال خيفى

ال إ ال مجعهما معاً ، فالالزم مالحظة كل واحد منهما حسب موازينه،بالعكس أو فيه العشر

  .مع والتفريقيف مورد ال يكون فرق بني اجل

 أنه علم أو تعلق به الزكاة أم ال؟ أنه  هلإرثولو كان البذر من املورث ومل يعلم الو

 عدم صالة أل، زكاتهرثا املورث؟ مل يكن على الوهتعلق به الزكاة، لكن مل يعل هل زكا

  تعلق الزكاة 



١٢١

  . واملناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع

  

داها أم ال؟ أتعلقت به الزكاة ومل يعلم هل  أنه ا علم الصحة يف مأصالة و،بذمة املورث

كل شيء من املورث من قضاء صالته وصيامه  أن وقد ذكرنا يف بعض مباحث الكتاب

 الصحة، وقد جرت أصالة هو جمرى رثاومخسه وحجه وزكاته وغري ذلك يشك فيه الو

  .على ذلك سرية املتشرعة

تلك القيمة خسرها املالك فهي اليت ن  أل} واملناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع{

أزيد مث  أو  مث زادت وقت الزرع،أقلكانت قيمته قبل ذلك  أن  من غري فرق بني،تعد مؤنة

  .نقصت وقت الزرع

 عشرين، أحدمهامثال كانت يف ، ولو فرض كون الزرع بني بلدين ختتلف القيمة فيهما

مقتضى قاعدة العدل بعد عدم نه  أل أي مخسة عشر،،مرينخر عشراً، لزم نصف األويف اآل

  .يريالتخ أو وجود دليل على الترجيح

ذا كان البد من اشتراء احلنطة إه فإن كالم املصنف، إطالق يف شكاللكن ال خيفى اإل

 مل يكن وجه الستثناء ، من القيمة وقت الزرعأكثرللزرع يف الشتاء وكانت القيمة حينذاك 

ذا اشترى الناعور مبائة مث حدث الترتل إ، حاله حال ما كثرذ الذي يعد مؤنة هو األإ، قلاأل

ذا غنب، حيث إاملؤنة اليت صرفها عليه، وليس ذلك مبرتلة ما  ألنه ه يستثىن املائة،فإنيف قيمته، 

  . الزائد للبائع حماباةإعطاءذا تعمد إال يعد الزائد مؤنة عرفاً، وكذلك 

بد له من ذلك   كان الفإذاختتلف،  كانت مؤنة طولية والقيم فإذاوعلى ما ذكرناه، 

  . ال حسب القيمة املتعارفةإ و،علىحسب األ



١٢٢

ه فإنها، ءذا أراد اشتراإ قيمتها مائة وعشرة ه والشيا،مثال تباع احلنطة يف السوق مبائة

ه لو سال مائة، وعكإ مبائة وعشرة، مث اشترى ا احلنطة مل حيق له استثناء هذا اشترى الشياإ

 فاشترى احلب مبائة، فإنه ال حق له يف استثناء مائة،  تسعنيهنت قيمة الشيا بأن كا،انعكس

  .فإن املؤنة حقيقة تسعني

ذا زادت قيمة عني احلاصل عن إوحيث صار املناط القيمة فال حق له يف عني احلاصل 

مثال كانت قيمة البذر مائة وعينه مائة رطل، وملا صار احلاصل زادت قمية مائة  .عني البذر

زرع مائة رطل،  أنه يأخذ مائة رطل حبجة أن ه ال حيق لهفإنمائة ومخسني درمهاً،  إىل لرط

  .هو قدر املؤنة ألنه يأخذ ما قيمته مائة درهم، أن بل الالزم

 حق ، كانت قيمة مائة رطل عند أخذ احلاصل مخسني درمهاًفإذاوكذا يصح العكس، 

  .قدر املؤنةهو  ألنه يأخذ من احلاصل بقدر مائة درهم، أن له

  .البذر أو ذا تساوت القيمتان عند الزرع وأخذ احلاصل ختري بني أخذ القيمةإنعم 

ومما تقدم يظهر وجه النظر يف بعض الكلمات فراجع البيان واملسالك للشهيدين 

البذر  ألن واجلواهر واملستمسك وغريها، ويف بعض التعليقات، حيث جعلوا العربة بالعني،

  .يكون اشتراه فالقيمة أن  وبني،يكون من ماله فالعني أن صلوا بنيف أو من املثليات،

  



١٢٣

ذا عمل إ وكذا ،ذا كان هو العاملإجرة أوال حيسب للمالك  ،جرة العامل من املؤنأ): ١٨مسألة (

  جرةأوجته بال ز أو ولده

  

ذا إ منه، أما أقل أو فيما كانت بالقدر املتعارف} جرة العامل من املؤنأ :١٨مسألة {

 دلة األفإنال مل يكن الزائد عن املتعارف منها، إ كان اضطرار كان منها، وفإن، أكثرنت كا

  .تشمل الزائد ال

املشتهر ن إ  من حقه مل يكن التفاوت من املؤنة حيثأقلولو غبنه املالك فأعطاه 

  .موجب للضمان أنه حرام، ال أنه عندهم يف باب الغنب

 وحيسب التفاوت حينئذ ،ان له أخذ التفاوتفسخ، كفنعم لو علم العامل بعد الغنب 

  . اختياراً مل يكن التفاوت من املؤنةأقل ولو أخذ العامل ،من املؤنة

أي لون من العمل، ولو كان مهندساً } ذا كان هو العاملإجرة أوال حيسب للمالك {

  . لهدلة وذلك لعدم مشول األ،زراعياً مثال

حيث ال يعد } جرةأبال {حنو ذلك أو  صديقه أو }وجتهز أو ذا عمل ولدهإوكذا {

ال يصح له أخذ  أنه  االستثناء، والفرق بني نفسه وبني هؤالءدلةذلك من املؤنة املشمولة أل

  .جرة من نفسه عن مال نفسه األنسانخذ اإلذ ال معىن ألإجرة خبالفهم، األ

كة، ذا كان خموال يف التصرف يف مال الشرإجرة من مال شريكه ن كان له أخذ األإو

 :ورد يف بعض الرواياتن إ و،إشكاللكن كون املقام مثل مال الشركة من كل ناحية حمل 

غنياء والفقراءاهللا شرك بني األن إ.  

  ما أشبه، سواء  مأكله وملبسه وناً عليه يفيد أو ذا صرف من احلاصلإنعم 



١٢٤

ذا إجرة العوامل أ وال ، هلااليت يكون مالكاًرض جرة األأ وكذا ال حيسب ،ذا تربع به أجنيبإوكذا 

   .كانت مملوكة له

  

 وال ،مؤنة أنه باعتبار بعده خرج عن املال باعتباره نقص، ال أو قبل تعلق الوجوب

  .ويل الفقراء أنه جرة له ولو من نفس املال باعتبارأيصح للحاكم الشرعي جعل  أن يبعد

 أو  غصب العاملذاإحيث ال حيسب قدر عمله مؤنة، أما } ذا تربع به أجنيبإوكذا {

ذا عطب يف العوامل إما يقابل قيمتها  أو جراأما أشبه خرج  أو املاء أو أدوات العمل

  .وحنوها من املؤنة

ذا كانت إجرة العوامل أ وال ، هلااليت يكون مالكاًرض جرة األأوكذا ال حيسب {

  .جرة نفسهأملا تقدم يف } مملوكة له

جازة احلاكم إلك فيما يصح له التملك، وال كان عمل مبجهول املالك من دون متن إو

احلاكم الشرعي، وبذلك يكون  إىل قيمتها فيما عطبت أو جراأ إعطاءالشرعي كان عليه 

  .من املؤنة

  



١٢٥

ذا إ خبالف ما ،وكذا لو ضمن النخل والشجر ،نةؤلو اشترى الزرع فثمنه من امل): ١٩مسألة (

  .ذا اشتراها منهاإ يكون مثن العوامل ال أنه  كما،والنخل والشجررض اشترى نفس األ

  

اشترى الزرع  ولو: قال يف املسالك} نةؤلو اشترى الزرع فثمنه من امل :١٩مسألة {

  .احتسب مثنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه

ال كان إ و،بالباطل أو ذا مل يؤخذ منه باحلقإ ال يغرم مثن الغرامة السابقة إمنا: أقول

  .ملؤنةمعدوداً من ا

ذا كان إ أما ،ذا كان احلاصل كله زكوياًإمثن الزرع معدود من املؤنة  أن وال خيفى

  .بعضه غري زكوي كالتنب وحنوه وزع الثمن عليهما وكان مثن الزكوي فقط من املؤنة

 ضمن النخل فإذاجرة قدر احلاصل من املؤنة، أ فإن} وكذا لو ضمن النخل والشجر{

  . قبال السعف وما أشبه، كان التسعون من املؤنةمبائة وكانت عشرة منها يف

ليس معدوداً من  ألنه وذلك} والنخل والشجررض ذا اشترى نفس األإخبالف ما {

  .مؤن احلب والتمر والعنب

ا من أوعلل املستمسك ذلك ب} ذا اشتراها منهاإال يكون مثن العوامل  أنه كما{

زاء إ واملال املبذول ب،زاء العمل من املؤنةإ املال املبذول بفإنوالعوامل، رض مؤن ملك األ

  .العني ليس منها

ا ما إ يف تعريف املؤنة اوهذا هو الذي يظهر من املسالك وغريه، حيث قالو: أقول

  .يغرمها املالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة



١٢٦

ر التقييد يف التكرر كل سنة لعله لالحتراز عن مثل حفن إ :وقال يف مصباح الفقيه

اليت رض فهي كثمن األ ،رضار وحنوها مما يعد عرفاً من أسباب عمارة األبار وكري األاآل

كان لدى التحليل مل ن إ وشخاص الزراعات احلاصلة فيها،أيشتريها ال يعد عرفاً من مؤنة 

ع بالزرع احلاصل كما ال خيفى على من إال االنتفاجراء النهر إ أو رضيقصد بأصل شراء األ

  . انتهى،رفراجع الع

جرة يقسم حسب السنني، مثال النخل يبقى الثمن كاأل أن لكن مقتضى العرف: أقول

كذلك العوامل، ولذا اعتاد ين ديناراً كان لكل سنة دينار، و اشترى بعشرفإذاعشرين سنة، 

  .رأس املال واملعمل جعل احلاصل موزعاً على العامل واالقتصاديون

 من خراججرة يف اإلفمقتضى القاعدة مالحظة قدر األض رأما فيما ال انتهاء له مثل األ

  .احلاصل

ذا إبل حيسب من املؤن :  بقوله)العوامل(: وكأنه ملا ذكرناه علق ابن العم على قوله

  .)١(التاشتراها للزرع كسائر اآل

   أو كان متمكناً من الزراعة بدون شرائها،ن إ :وقال السيد الربوجردي

                                                

.١٩ مسألة ١١٢ ص:تعليقة السيد عبداهلادي الشريازي) ١(



١٢٧

بعضهاً منها ال خيلو  أو فكون مثنها كالً الإبثمنها املسمى، وبقيت بعدها وافية قيمتها 

  .انتهى، )١(من قوة

 وفرق الربوجردي بني ،ن كان يف جعل ابن العم كل الثمن على سنة كما يظهر منهإو

  .املتمكن وغريه حمل نظر

  . ، واالحتياط التصاحل مع احلاكمرباءة الاألصلولو شك ف

  

                                                

.٢٠ يف زكاة الغالت األربع مسألة ٩٢ ص:الربوجردي) ١(



١٢٨

ذا كان املقصود إ و،ذا كانا مقصودينإفاملؤنة موزعة عليهما   غريهيلو كان مع الزكو): ٢٠مسألة (

ذا كان بالعكس إ و،متام العمل مل حيسب من املؤنإ بعد ي مث عرض قصد الزكويبالذات غري الزكو

  .حسب منها

  

رز مع  كاأل،سواء كان غري زكوي يف نفسه}  غريهيلو كان مع الزكو: ٢٠مسألة {

 أحدمها كان شريكان يف احلنطة ال تصل حصة اذإئط، كما جل فقد الشراأل أو احلنطة،

  .بقدر النصاب

ذا كانت إال توزيعاً بالنسبة، بل حسب االحتياج، مثال } فاملؤنة موزعة عليهما{

رز تشرب عشرة دنانري من املاء، أما حيث كان جبوارها األ إىل احلنطة وحدها احتاجت

رز فال تشرب جل األ املاء الزائد ألإعطاءبور باملالك جمن إ ، حيثااحلنطة بقدر عشرين دينار

هي  ذإال وجه جلعل الزائد من العشرة مؤنة للحنطة،  ألنه ذلكرض، وعروق احلنطة من األ

مؤنة حتميلية ال احتياجية، واملنصرف من كلمام يف باب املؤنة هنا ومن النص والفتوى يف 

  .أيضاًيف باب اخلمس دال على هذا باب اخلمس املؤنة االحتياجية، بل تعبريهم بالشأن 

يشمل غري الزكوي مثل التنب والسعف وورق العنب الذي يستعمل يف الطعام نه إمث 

  .بعض املعلقني، وقد تقدم وجهه إليه وغري ذلك، كما أملع

 مث يذا كان املقصود بالذات غري الزكوإ و،ذا كانا مقصودينإ{: أما قول املصنف

} ذا كان بالعكس حسب منهاإ و،العمل مل حيسب من املؤنمتام إ بعد يعرض قصد الزكو

  ذا كان إال إالعرف ال يرى من املؤنة  ألن فكأنه



١٢٩

ولو كانا مقصودين ابتداًء وزع عليهما : ذلك املسالك وغريه قال إىل قصد، وقد سبقه

 مبا يقصد له، ولو كان املقصود بالذات غري الزكوي مث أحدمها واختص ،ما يقصد هلما

  . انتهى،متام العمل مل حيتسب من املؤنإصد الزكوي بعد عرض ق

 أو ثباتإوقد نقل عبارة املسالك اجلواهر ومصباح الفقيه، لكنهما مل يعلقا عليها ب

 وأغلب املعلقني سكتوا على املنت باستثناء واحد ،املستمسك مل يشرح املنت أن ، كماينف

  .إشكاالفيه ن إ :منهم قال

ذ املؤنة أمر واقعي ال قصدي إ املقام، يفال مدخل للقصد أنه  والذي تقتضيه القاعدة

هم من عبارة الرضوي يف ف فهل ي،فال تتكون بقصد الوفاق كما ال تتهدم بقصد اخلالف

 ترتل املعونة بقدر املؤنة: )عليه السالم (من قوله أو من كلمام يف باب اخلمس، أو املقام،

  .الواقع؟ القصد أو

ذا أخذه الظامل إ ولذا خيرج منه ما ، كونه مؤنة أم ال، سواء قصد أم الوعليه فاملعيار يف

 إىل اً،إطالق فكان خالياً عن التوجه والقصد ،املالك مل يكن يعلم بأن الظامل يأخذ أن واحلال

  . غري ذلك من املشاات

  



١٣٠

  . وغريهييوزع على الزكو أيضاًاخلراج الذي يأخذه السلطان ): ٢١مسألة (

  

  منه،أخرج فقط يذا كان على الزكوإ} اخلراج الذي يأخذه السلطان :٢١مسألة {

كما }  وغريهييوزع على الزكو أيضاً{كان عليهما ن إ وكان على غريه مل خيرج منه،ن إو

  .خالف ممن وجدت كلماميوزع سائر املؤن حسب ما تقدم، بال 

 كان الالزم ،تمر مثالالسعف وال ذا كان على جمموع التنب واحلنطة، أوإ أنه والظاهر

بإطالق خراج السلطان يف الرضوي  فال يؤخذ ،التوزيع، كما تقدم حنوه يف سائر املؤن

  .من احلنطةوغريه دليال على أن كل اخلراج يؤخذ 

 نسانيعطيه اإل أو ومثل السلطان يف احلكم املذكور الغاصب الذي يأخذ بالقهر

  .للمصانعة من جهة زرعه

  



١٣١

  األوىلن للعمل مدخلية يف مثر سنني عديدة ال يبعد احتسابه على ما يف السنة ذا كاإ): ٢٢مسألة (

   . التوزيع على السننيحوطكان األن إو

  

فالظاهر احتسابه على } ذا كان للعمل مدخلية يف مثر سنني عديدةإ :٢٢مسألة {

نه أ حىت يقال ب وغريهي لعمارة القرية يف الرضوإطالقاملؤنة عرفاً، وال  ألنه السنني بالتوزيع،

  .األوىلحيتسب للسنة 

ن كان إو{حمل نظر } األوىلال يبعد احتسابه على ما يف السنة {: فقول املصنف

ذ االحتياط إيف االحتياط املذكور نظراً،  أن الإعند املصنف، }  التوزيع على السننيحوطاأل

ذا كان إه فإن  ظاهر،إشكال حوطيف كونه األ: متصادم يف اجلانبني، ولذا قال املستمسك

مل يبلغ احلاصل النصاب يف الثانية، ن إ و فقط جتب الزكاة يف الثانيةاألوىلمؤنة للسنة 

  .واملعلقون بني ساكت على املنت، وبني جاعل االحتياط ال يترك

 أما على ما ،ذا كان الثمر حيصل يف السنة مرتني، فعلى ما اخترناه يوزع عليهماإمث 

ذكر السنة، ال  أنه  باعتبار،على كليهما أو ،األولاجلميع على اختاره املصنف، فهل جيعل 

  .املرة

ن  أعن التربية، فالظاهررض ذا كان الثمر حيصل كل سنتني مرة مثال لضعف األإأما 

  . ذ ال تكرر يف كل سنةإ األوىلاملصنف يرى كوا على املرة 

  



١٣٢

  .هامل حيسب من ال ء من املؤن أو ذا شك يف كون شيإ): ٢٣مسألة (

  

هة احلكمية ومل بعلى حنو الش} ال ء من املؤن أو ذا شك يف كون شيإ :٢٣مسألة {

} مل حيسب منها{حيصل اتهد بعد الفحص على شيء كان من مورد التمسك بالعام فـ 

 وليس املقام من التمسك بالعام ،ذ ملا مل يتيقن مشول املخصص له كان من التمسك بالعامإ

  .يف الشبهة املصداقية

جرة العوامل من املؤنة وقيمة أ أن ذا علمإذا كانت الشبهة موضوعية، كما إأما 

جرة فبعد الفحص يتمسك  أما دفعه كان قيمة أو أن املشتراة ليست منها، وشك يفرض األ

  .بالعام، وال يستثىن املشكوك

  



١٣٣

م فيض حكم النخل والزروع يف البالد املتباعدة حكمها يف البلد الواحد): ٢٤مسألة (

ن إ و،كانت الثمرتان لعام واحد أن دراك بعدتفاوتت يف اإلن إ و،بعض إىل الثمار بعضها

 مث ، أخذ منه بلغ ما أدرك منها نصاباًفإذا وعلى هذا ، أو أكثرشهران أو كان بينهما شهر

  ،كثر أو  قلييؤخذ من الباق

  

بال } الواحدحكم النخل والزروع يف البالد املتباعدة حكمها يف البلد  :٢٤مسألة {

 بل عن التذكرة هو مما ، عليه يف كلمام مستفيضةمجاع وال خالف، بل دعاوي اإلإشكال

املالك  إىل ، ومن املتعارف منذ القدمي بالنسبةدلة األإطالقأمجع عليه املسلمون، ويقتضيه 

  .ذلك

م كانت الثمرتان لعا أن  بعد،دراكتفاوتت يف اإلن إ و،بعض إىل فيضم الثمار بعضها{

  .ملا يف النص والفتوى من ذكر العام} واحد

كان بعضها يف طرف من الكرة، ن إ وبل}  أو أكثرشهران أو ن كان بينهما شهرإو{

  .خر وبالعكس ار اآلأحدمهاطرف آخر مما ليل  وبعضها يف

ذ الظاهر إ ،خروال ينتظر بلوغ اآل}  أخذ منه بلغ ما أدرك منها نصاباًفإذاوعلى هذا {

 خر مما يوجب عدم الفور بالنسبةلزكاة لزوم الفورية العرفية، فال وجه النتظار اآل اأدلةمن 

  .إىل األول

ذ ال يعترب النصاب يف إكما ذكره الشرائع وغريه، } كثر أو  قليمث يؤخذ من الباق{

 من النصاب قل األاألول من عطاءيصح اإل أنه ، بل الظاهراألولالثاين بعد حتقق النصاب يف 

   كان القطف إمنادراك، وواجباً عليهما باإلذا صار إ



١٣٤

خر ويتعلق به الوجوب فيكمل  من النصاب ينتظر به حىت يدرك اآلأقل ن كان الذي أدرك أوالًإو

ما  أل إىل األولذا كان خنل يطلع يف عام مرتني يضم الثاينإ وكذا ،يؤخذ من اموعومنه النصاب 

  مثرة سنة واحدة

  

صل بعد عدم ال جيب التعجيل لأل أنه الشرائط، لكن الظاهرللثاين بعد مدة حلصول 

  .وجود دليل على مثل هذا التعجيل

خر ويتعلق به  من النصاب ينتظر به حىت يدرك اآلأقل ن كان الذي أدرك أوالًإو{

مل يتعلق الوجوب بعد مل أعطى وذا إه فإن} يؤخذ من اموعوالوجوب فيكمل منه النصاب 

مل يتلفه احتسبه عند ن إ وخذ ومل يعلم مل حيق له بعد ذلك احتسابه،ه اآله أتلففإنيكن زكاة، 

  .دراكأتلفه وقد علم كان ضامناً فصح له احتسابه حني اإلن إ ودراك،اإل

} ما مثرة سنة واحدة أل إىل األولذا كان خنل يطلع يف عام مرتني يضم الثاينإوكذا {

املشهور، لكن  أنه ، بل عن املصابيحشهراأل إىل ، ونسبكثراأل إليه وهذا هو الذي ذهب

  .عن املبسوط والوسيلة عدم الضم

 والنقدين وكذلك نعام يف باب الغالت واألدلةذ ظاهر األإمقتضى القاعدة، : األولو

)  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( يف باب اخلمس اعتبار السنة، وقد أرسل رسول اهللادلةاأل

ن إ  املالية، حيثمورهذا هو املنصرف من األسنة، بل بأعلن الوجوب  أن  بعدهمصدق

  . ومثرتني لبستان يف وقتني،االحتساب العام سنة سنة، وأي فرق بني مثرتني يف وقتني لبستانني

  



١٣٥

   . الحتمال كوما يف حكم مثرة عامني كما قيلإشكاللكن ال خيلو عن 

  

ق التعدد ديف صكون شالعرف ال ي أهل  اجلواهر يف املسألة بأن أن إشكالومنه يعلم

 عليه مصباح الفقيه بأنه ال مدخلية لصدق وحدة املال وتعدده أشكلعليهما غري ظاهر، ولذا 

خر باحلجاز،  بالعراق واآلأحدمهالني ال فصدق التعدد على مثرة خنإعرفاً يف هذا الباب، و

  .ة يف زماننيلخصوصاً مع اختالف صنفيهما أوضح من صدقه على مثرة خنلة واحدة حاص

 الحتمال كوما يف ،إشكاللكن ال خيلو عن  {:بذلك يظهر وجه النظر يف قولهو

كان يظهر ن إ والوسيلة واحملقق،ولعل هذا هو وجه املبسوط و} حكم مثرة عامني كما قيل

  .املشهور إليه شبه ما ذهبجعل األ أنه الإمنه نوع تردد، 

ذا ورث إما أ ، واحدنسانإلذا كانا إ حيتمل اجلمع بينهما  أنه إمنامن الواضحمث إن 

 كان الالزم على كل واحد منهما ،أشهر فجعاله مهايا لكل منهم ستة ،النخل ولدان مثال

  . خر بلغ وجب عليه وال ينتظر اآلفإذايف زمانه، 

  



١٣٦

ن إ وفرضه أنه يدفع عنه الرطب على أن ال جيوز ذا كان عنده متر جيب فيه الزكاةإ): ٢٥مسألة (

   بهأمور وذلك لعدم كونه من أفراد امل،كان بقدر ما عليه من التمركان مبقدار لو جف 

  

 أنه يدفع عنه الرطب على أن ال جيوز ذا كان عنده متر جيب فيه الزكاةإ :٢٥مسألة {

الشيخ  إليه املعروف الذي ذهبنه إ على ما صرح به مجاعة كما يف اجلواهر، بل قيل} فرضه

  .همغريق ون واحملقا كتبه والشهيدأكثريف 

أفىت به العالمة يف ن إ و}ن كان مبقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمرإو{

  .املنتهى

الروايات نصت على التمر، فكفاية ن إ حيث}  بهأموروذلك لعدم كونه من أفراد امل{

  .غريه عنه ولو الرطب على خالف القاعدة

احلق، أي العشر أما املنتهى فقد استدل له بأن املهم كونه من جنسه وكونه بقدر 

 التمر على الرطب مما إطالق إىل باإلضافة ،ونصف العشر، وقد حصال فلما ذا ال يصح

مل يساو بقدر ما عليه من التمر، لكن ن إ ويقال بكفاية قدر الفريضة من الرطب، أن ينبغي

  .حيث مل يقل بذلك أحد مل يكف

التمر اسم  ألن ر،مل يكن بقدر ما عليه من التمن إ وورمبا احتمل كفاية الرطب

 لفظ النخل الشامل تن يف بعض الروايا وأل، ال يطلق الربط على اليابسإمنالكليهما، و

 العنب إعطاءيصح  أن ن يف بعض الروايات لفظ العنب، وأي فرق بني، وألأيضاًللرطب 

   من أخرىيف مجلة  أن  الرطب معإعطاءو



١٣٧

 ما تيسر، كما تقدم يف مسألة بعض الروايات تدل على جواز نالروايات الزبيب، وأل

  . القيمةإعطاء

  .التمريةزمان التعلق هو حال الزبيبية و ألن مل يتعلق بالرطب الزكاة،: ال يقال

  .يعطي الرطب عن التمر بعد تعلق الزكاة: والًأ: نه يقالأل

املشهور التعلق حال بدو الصالح، قال  أن يعطي الرطب عن الرطب، وقد سبق: وثانياً

جتب فيه الزكاة من الرب والشعري والتمر   ماأقل عن )عليه السالم (احلسن أبا تسأل: سعد

 ) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( بوسق النيبأوساقمخسة : )عليه السالم (والزبيب؟ فقال

إذا  جتب عليه  أو إمناوهل على العنب زكاة،: ، قلتستون صاعاً: كم الوسق؟ قال: فقلت

  .)١( زكاتهأخرجذا خرصه إنعم، : ) السالمعليه (؟ قالصريه زبيباً

  .كيف والزكاة يف نفس املال لدليل التشريك: ال يقال

  . طي من الرطب للرطب من نفس املالعي أنه قد تقدم: أوالً: نه يقالأل

يعطي الرطب املتأخر متريته عن التمر الذي كالمها عنده، فقد أعطى من نفس : وثانياً

  .املال

 مور من نفس املال، بل الظاهر من األعطاء من دليل التشريك لزوم اإلمل يعلم: وثالثاً

عليك :  قال العرففإذا احلق املتعلق بعني املال املؤدى ولو من مال آخر، ، العرفداملالية عن

   ، يرونيف دنانريك عشرة للفقراء

                                                

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ١اب  الب١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٣٨

  نعم جيوز دفعه على وجه القيمة

  

  .من مال آخر  عشرة ولوإعطاءن املراد أ

الكلي يف املعني، ففي التشريك يكون على حنو   ملن يرى التشريك احلقيقي أوخالفاً

 ،وصاف على النسبةذوات األ أو نواع من كل واحد من األعطاءم اإلزيل الكسر املشاع مما

  . من التمورقسامذا مات أبوهم وعنده هذه األإفيكون حاله حال ما 

ي موصوف منها، وال ألعني، ومن ويف الكلي يف املعني جيوز الدفع من أي نوع من ا

كل ما يفرض مساوياً للعشر فهو مصداق لذلك  ألن صناف اليت عنده،جيب التوزيع على األ

  .الكلي

ذا اشترى إ كما ،ليس مصداقاً للكلي يف املعني ألنه نعم ال يصح الدفع من غري العني،

ول باحلق الذي منه صاعاً من صربة، وحيث ال دليل على أي من هذين، كان الالزم الق

  . من اخلارجعطاءينطبق حىت على اإل

  .عدم جواز دفع الرطب عن التمر غري واحد من الفقهاء إىل كيف وقد ذهب: ال يقال

  .مجاعال حيقق ذلك حىت الشهرة فكيف باإل: نه يقالأل

، وعليه فيجوز دفع كل من الرطب والعنب دلةمقتضى األ إىل وعليه فالالزم الرجوع

  .التأمل إىل  حباجةكانت املسألة بعدن إ و حسب الصناعة،سزبيب وبالعكعن التمر وال

  .كما تقدم تفصيله يف بعض املسائل السابقة} نعم جيوز دفعه على وجه القيمة{



١٣٩

 نعم ، وكذا العكس فيهما،ال على وجه القيمةإذا كان عنده زبيب ال جيزي عنه دفع العنب إوكذا 

 وكذا لو كان عنده عنب جيوز له دفع العنب ،نه الرطب فريضةيدفع ع أن لو كان عنده رطب جيوز

 ال ،ال زبيب آخر فريضة أو أو الزبيب من متر آخر أو ما عليه من التمرمثل يدفع  أن  وهل جيوز،فريضة

  ،يبعد اجلواز

  

ومل }  على وجه القيمةالّإذا كان عنده زبيب ال جيزي عنه دفع العنب إوكذا {

 والزبيب والعنب، وقد ،ذا كان عنده كالمها الرطب والتمرإيتعرض املصنف لصورة ما 

  .صحح الدفع بعض املعلقني

من كون الوجوب على حنو الكلي يف  إليه وكأنه ملا مييل} وكذا العكس فيهما{

  . ال الكسر املشاع، وال احلق على ما تأيت،املعني

ذلك مع وهل يقول ب} يدفع عنه الرطب فريضة أن نعم لو كان عنده رطب جيوز{

  .االختالف يف الرطبية بأن يدفع الرطب الريان عن الرطب القريب من اليبس

ويأيت هنا الكالم يف الرطب } وكذا لو كان عنده عنب جيوز له دفع العنب فريضة{

 أحدمهاذا كان إالزبيب يأيت الكالم يف التمر و أنه ذا كان عنده قسمان من العنب، كماإ

  .خر غري شديدشديد اليبس واآل

زبيب آخر  أو الزبيب من متر آخر أو يدفع ما مثل عليه من التمر أن وهل جيوز{

  . العرف يرى ذلك أن ملا تقدم من}  ال يبعد اجلواز،ال فريضة أو



١٤٠

 وكذا احلال يف احلنطة ،الوجوب تعلق مبا عنده ألن ،أيضاً دفعه من باب القيمة حوطلكن األ

  .شعري آخرأو  أخرىيعطي من حنطة  أن ذا أرادإوالشعري 

  

 يف كونه احتياطاً بقول أشكللكن رمبا } أيضاً دفعه من باب القيمة حوطلكن األ{

قول مطلق فكيف بمة يمطلق بأن مقتضى بعض ما تقدم يف مسألة القيمة عدم كفاية الق

  .يكون احتياطاً

  . غريه عن الشيء املتعلق به الوجوبيفال يكف} ن الوجوب تعلق مبا عندهأل{

 أو }شعري آخر أو أخرىيعطي من حنطة  أن ذا أرادإال يف احلنطة والشعري وكذا احل{

 قلاأل أو  رطوبة عن الرطب،كثراأل أو بالعكس، أو يعطي الرطب منهما عن اليابس أن أراد

  .يبوسة عن اليابس

 واحلنطة والشعري قبل اجلذاذ واحلصاد، ،يعطي الزبيب والتمر أن يصح للمالكنه إمث 

خرج عن ملك املالك، وال  ألنه الفقري صار عليهما اجلذاذ واحلصاد، أو كم قبله احلافإذا

 إطالق ألن مل يقبال، أو ذا مل يعطإيه سائر شؤما، وذلك خبالف ما لبقي ع أنه دليل على

  .أحدمها إىل يسلمهأن  إىل ون الزكويؤ تقتضي اختيار املالك بكل شدلةاأل

 واهللا ، نوع تأملكان يف املسألة بعدن إ وعطامها الرطب منها،أذا إوكذا احلال 

  . سبحانه العامل

  



١٤١

بل هو من باب  ،نقيصة ال يكون من الربا أو القيمة من جنس ما عليه بزيادةأدى ذا إ): ٢٦مسألة (

  .الوفاء

  

 لىغالزكوي أ ألن }نقيصة أو القيمة من جنس ما عليه بزيادةأدى ذا إ :٢٦مسألة {

 وال تالحظ ةً،نفس الزكاة كما مل نستبعده وقع زكاه  أن قصدفإنأرخص مما أداه، أو 

 كان بقدر الزكاة زكاة، أكثركان ن إ و من الزكاة وجب تتميمه،أقل كان فإنالقيمة، 

تصرف فيه  أو ،ذا مل يتصرف فيه املعطى لهإ على ملكه يبق الإ و،قصدهن إ والزائد تربعاً

  .وهو يعلم

 يقع زكاةً أنه يء لقاعدة الغرور، ويؤيدذا تصرف وهو ال يعلم مل يكن عليه شإأما 

قيمة  أنه قصدن إ و، اخلمس من مال آخرإعطاء آخر، كما يؤيده إنسان زكاة إنسان إعطاء

 على ما تقدم الكالم ، مثل هذه القيمةإعطاء وقلنا بصحة ، كما هو فرض املصنف،الزكاة

  .قل بصحة مثل هذه القيمةمل نن إ والفقري مبثل هذه القيمة أو  الفقيهيرض أو فيه، مطلقاً

  . أخذ الرباقل أعطى الربا واملعطي األكثربأن يكون املعطي األ} ال يكون من الربا{

 يكون يف إمناالربا  ألن كما نص عليه اجلواهر وغريه، وذلك} بل هو من باب الوفاء{

  .أحدمهاالقرض والبيع، وليس املقام من 

 مث بادله  أو أكثرأقلعطاه أ أو زيد،األ ص أونق بقدر الزكاة مث بادله باألهعطاأنعم لو 

 مث استرجعه منه وأعطاه  أو أكثرأقل أو ذا أعطاه بقدر الزكاةإبقدر الزكاة كان ربا، أما 

 ملا دل عليه حديث ،مطلقاً أو يصح برضامها أنه ناقصاً مل يضر، ملا تقدم من أو غريه زائداً

  . ذلك  إىلملاع وقد تقدم اإل)عليه السالم (مصدق علي

  



١٤٢

أما لو ، لو مات الزارع مثال بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب): ٢٧مسألة (

بلغ ن إ و، بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبهفإن إرثالو إىل انتقلومات قبله 

جيب على مل يبلغ نصيب واحد منهم مل ن إ و،من بلغ نصيبه  وجب على،بعضالنصيب البعض دون 

   .واحد منهم

  

احلكم كذلك يف النقدين  ألن  قال مثالإمناو} لو مات الزارع مثال :٢٧مسألة {

  .نعامواأل

على } وجبت الزكاة{الصالح على املشهور  ووهو بد} بعد زمان تعلق الوجوب{

كما } مع بلوغ النصاب{، لكن ذلك رث الورثة هلا مقدماً على اإلإخراجامليت، فالالزم 

  .حهو واض

 بأن مل يكن رثاالو إىل مل ينتقل أنه يف قبال} رثاالو إىل انتقلوأما لو مات قبله {

  . له، وال زكاة على مال بيت املالرثاو  من الرثاو ألنه بيت املال إىل ه ينتقلفإن رثاو

م ملكوه وتعلق أل}  بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبهفإن{

  .الوجوب يف ملكهم

ن مل إو{دون غريه } من بلغ نصيبه  بلغ نصيب البعض دون بعض وجب علىنإو{

ليس احلكم تابعاً بفعلية  أنه وال خيفى} يبلغ نصيب واحد منهم مل جيب على واحد منهم

 ،جنني أنه مل ميلك يف حالن إوامللك، بل يف مثل اجلنني الذي للميت مما يعزل له نصيب 

   .احلكم العدم

  



١٤٣

يكون الدين  أن ماإف ،مالك النخل والشجر وكان عليه دين أو ت الزارعلو ما): ٢٨مسألة (

قبل ظهور الثمر  أو ر الثمرو بعد ظه،قبله أو يكون املوت بعد تعلق الوجوب أن ماإ مث ،ال  أومستغرقاً

 فال جيب ، أم ال سواء كان الدين مستغرقاً،هاإخراج كان املوت بعد تعلق الوجوب وجب فإن ،أيضاً

  . بالعنيةالزكاة متعلق ألن ع الغرماءالتحاص م

  

يكون  أن ماإف ،مالك النخل والشجر وكان عليه دين أو لو مات الزارع :٢٨مسألة {

  .يكون مستغرقاً} ال أو{للتركة } الدين مستغرقاً

يكون  أن ماإذا كان قبله فإو} قبله أو يكون املوت بعد تعلق الوجوب أن ماإمث {

}  كان املوت بعد تعلق الوجوب وجبفإن ،أيضاًور الثمر قبل ظه أو ر الثمروبعد ظه{

ذلك هو احلكم الوضعي ن إ أي}  أم ال سواء كان الدين مستغرقاً،هاإخراج {رثاعلى الو

  .بع احلكم التكليفيتالذي يست

الشهرة  إىل كما هو املشهور، بل نسبه بعضهم} فال جيب التحاص مع الغرماء{

ن الزكاة أل{وجوب التحاص، وذلك  إىل حيث ذهبالعظيمة، خالفاً ملبسوط الشيخ، 

حق  أو حق الرهانة، أو الكلي يف املعني، أو شاعة،سواء كان على حنو اإل}  بالعنيةمتعلق

  . كما يأيت تفصيل الكالم يف ذلك،اجلناية

متعلق حقهم،  أو ما ملك ملصارف الزكاةإوعلى أي حال، فمقدار الزكاة من املال، 

  إذا تعلق ،تعلقهن إ  جمال للدين، حيثتقديرين ال وعلى كال



١٤٤

نعم لو تلفت يف حياته بالتفريط وصار يف الذمة وجب التحاص بني أرباب الزكاة وبني الغرماء 

 كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق فإنكان املوت قبل التعلق وبعد الظهور ن إ و،كسائر الديون

  الوجوب من مال آخر

  

 كان ملكاً فإذايتعلق،  ألن لق الزكاة ال يدع جماالع وت يكون بعد تعلق الزكاة،إمنا

ذا كان حقاً على الزكوي كان حاله إ و،للميت ملك حىت يتعلق به الدينمل يكن للمصارف 

النذر مينع عن تعلق ن إ ذا نذر الصدقة بشيئه املعني، مث مات وعليه دين، حيثإحال ما 

  .ىل غري ذلك من املشااتإالدين، و

يف {قدر الزكاة } وصار{فراط اإل أو }يف حياته بالتفريط{العني } فتنعم لو تل{

ذ كال الزكاة والدين صار ديناً يف إ} الذمة وجب التحاص بني أرباب الزكاة وبني الغرماء

 مهخر، وتقدم أحد الدينني يف اخلارج ال يوجب تقد على اآلأحدمهاذمته، فال وجه لتقدم 

  فيكون حال الزكاة حينئذ،كما دل على ذلك النص والفتوىذا اجتمعا يف الذمة، إداء يف األ

  .يف التحاص} كسائر الديون{

ذا مل يكن تلف العني الزكوية يف حياته بالتفريط مل يكن وجوب للزكاة أصال، إأما 

  . تلف العني يوجب التلف من املالك وأرباب الزكاة فال زكاة على املالكفإن

 كان الورثة قد أدوا الدين فإن{للثمر } لظهورن كان املوت قبل التعلق وبعد اإو{

أدوه ن إ م أل،ال قرضاً على مال امليت، بل من أنفسهم} قبل تعلق الوجوب من مال آخر

ذ كان مال امليت حينئذ متعلق حق سائر الناس فال إ ةقرضاً على مال امليت فال تتعلق الزكا

  . هلم حىت يتعلق به الزكاة للميت وال مال ال



١٤٥

  وقت التعلق إىل مل يؤدوان إ و،التعلق يالحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمهفبعد 

  

 تكون الزكاة ، الذي أعطى دين امليت ليأخذ مكانه بستان امليتنساننعم ذلك اإل

ذ لو كان إ ،ال يكون مغروراً أن  منها واليت،اجتمع عليه سائر الشرائط يف الزكاةن إ عليه

 ويسترجع ماله دلةايفسخ املب أن علق به الزكاة حق لهمغروراً بأن مل يعلم للميت شيء يت

 واملسألة ،دلةاذا مل يقع عليه مبإامليت، فيكون حال البستان كحال ما  إىل ويرجع البستان

  .ذا فسخ بعد التعلقإكما 

فبعد التعلق {من مال آخر   الدين قبل تعلق الوجوبرثاالوأدى  فإنوكيف كان، 

البستان صار ملكهم فال بد يف وجوب الزكاة  ألن }مهيالحظ بلوغ حصتهم النصاب وعد

 منها بلوغ احلصة نصاباً، فمن مل تبلغ حصته بقدر النصاب مل عليهم اجتماع شرائطها واليت

  .تكن عليه شيء

  ملا تقدم من،فالظاهر عدم وجوب الزكاة} ىل وقت التعلقإ{الدين } ن مل يؤدواإو{

  . والنماءاألصل تتعلق به الزكاة، من غري فرق بني التركة متعلقة حبق الديان، ومثله الأن 

ذا بدت الثمرة بعد موت املالك حاهلا حال أصلها إ أنه شبهاأل: ولذا قال الفقيه اهلمداين

، سواء قلنا بانتقال رثايف وجوب صرفها يف الدين مع االستيعاب، وال جتب زكاا على الو

ذا كان الفاضل إامليت، ومع عدم االستيعاب ببقائها على حكم مال  أو باملوت إليه التركة

  .  انتهى، مطلقاًرثانصاباً وجبت زكاته على الو



١٤٦

كان ن إ وأما ،همؤاسترضا أو  مع الغرامة للديانخراجإل احوط واأل،إشكاليف الوجوب وعدمه 

  قبل الظهور

  

ه ذا كان عليه دين يساوي مائة وكان لإنه إ فحال الزكاة يف املقام حال اخلمس، حيث

 ذا بلغاإ والثمر اخلمس األصلذا أمثرت مل يكن على إه فإنأشجار زيتون مثال مل تثمر بعد 

 األصلذا صار للورثة حصة، مثال كان الدين ستني والزائد من إ وجب إمنا، وأقل أو مائة

 عليهم مثانية مع وجود سائر شرائط اخلمس، ولذا الذي ذكرنا من عدم فإنوالثمر أربعني، 

  . واجلمال وغريهم بالعدمي أفىت السادة ابن العم والربوجرد،ة عند فرض املاتنوجوب الزكا

ن وجه أوك} إشكاليف الوجوب وعدمه {: وبذلك يظهر وجه النظر يف قول املاتن

املال جامع لشرائط الزكاة وصرف تعلق حق الغرماء ال يوجب نقص شرط  أن الوجوب

  .الزكاة يف املال

} همؤاسترضا أو مع الغرامة للديان{ للزكاة رثالو اإخراج} خراجإل احوطواأل{

  .مجعاً بني احلقني

  .ال خيفى ما يف هذا االحتياط من الضعف: أقول

كالسابق ال يوجب شيئاً على الورثة  أنه للثمر، فالظاهر} كان قبل الظهورن إ ماأو{

مبقدار يبلغ نصيب أحد الورثة  أن زيادة التركة على الدين بدون أو ق الدينامع استغر

  .النصاب

 ال ،ال  أورثاالو إىل ه سواء انتقلفإنوجه النظر يف البناء الذي يذكره،  وقد عرفت

  .نه متعلق حق الغريذا انتقل فألإ وأما ذا مل ينتقل فواضح،إوجه لوجوب الزكاة، أما 



١٤٧

ق الدين  وعدم تعل،رثاالو إىل  على انتقال التركةبناًء ،من الورثة وجب على من بلغ نصيبه النصاب

   . من غري تعلق حق الغرماء بهرثا وأنه للو،بنمائها احلاصل قبل أدائه

  

من الورثة  وجب على من بلغ نصيبه النصاب{: ومنه يعلم وجه النظر يف قول املصنف

 وأنه ، وعدم تعلق الدين بنمائها احلاصل قبل أدائه،رثاالو إىل  على انتقال التركةبناًء

ن إ و،رثاالو ال زكاة على أنه رمبا احتملنه إمث  ،}غرماء به من غري تعلق حق الرثاللو

 ممنوع عن التصرف مامل رثاالو ألن ، النصابرثاكان الدين غري مستغرق وبلغ نصيب الو

  .يؤد الدين، واملنع عن التصرف يف املال الزكوي مانع من تعلق الزكاة

 ال يشمل مثل هذا ما دل على اشتراط وجوب الزكاة بالتمكن من التصرفن إ :وفيه

  .املنع عن التصرف

نه إ  على تقدير حتققه، حيثرمثل هذا احلجن إ :)محه اهللار( ولذا قال الفقيه اهلمداين

صل ليس منافياً أل أنه  كما،من مال آخر أو زالته بوفاء الدين من عني التركة،إقادر على 

 رثابالفعل ملك طلق للو، فما يفضل عن الدين أيضاًتها قيامللكية كذلك ليس منافياً لطل

قادر على التصرف فيه جبميع أنواع التصرف بتخليصه من حق الديان وصرفه فيما يشاء، 

 ز شيء من التكاليف الشرعية عن تعلق الزكاة به، وال عن تنجيفليس مثل هذا احلجر مانعاً

 ،انفاق على القريب لدى اجتماع سائر شرائطهالعرفية، مثل احلج ووفاء الدين واإلأو 

  .انتهى

   للزائد مناف ملرسلة عباد بن صهيب، رثاملك الو أن يتوهم وال: أقول



١٤٨

 زكاته يف حياته، فلما حضرته إخراج يف رجل فرط يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

 إىل خيرج ذلك فيدفع أن كاة، مث أوصىزلزمه من ال الوفاة حسب مجيع ما كان فرط فيه مما

 هو مبرتلة دين لو كان عليه ليس إمنارج ذلك من مجيع املال جائز خي:  قال،من جتب له

  . )١(ا أوصى به من الزكاةمللورثة شيء حىت يؤدوا 

  .داءال بعد األإال حق هلم  أنه مقدم على حقهم، ال أنه ذ ظاهرهإ

  

                                                

.١ ح باب قضاء الزكاة عن امليت٥٤٧ ص٣ ج:الكايف) ١(



١٤٩

ة عليه فالزكا ،بدوا قبل تعلق الزكاةأو رض  مع األزرعاً أو كرماً أو ذا اشترى خنالًإ): ٢٩مسألة (

ذا كان ذلك بعد وقت التعلق إ و،بغري الشراء إليه ذا انتقلإ وكذا ،بعد التعلق مع اجتماع الشرائط

  فالزكاة على البائع

  

اشترى  أو }بدواأو رض  مع األزرعاً أو كرماً أو ذا اشترى خنالًإ :٢٩مسألة {

فالزكاة {هور الصالح على املش والذي هو بد} قبل تعلق الزكاة{احلب والعنب والتمر 

  . ملك البائع يف ملكه ال يفيهإذ الزكاة تعلقت و} عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط

ا يف امللك، وقد كالصلح واجلعالة وغريمها، أل} بغري الشراء إليه ذا انتقلإوكذا {

 كان فإنذا كان البيع خيارياً وفسخ بعد التعلق، إ لكن ،يهم من أي سبب كان حصل فال

كان الفسخ من ن إ وصبح كال بيع،أالبيع  ألن البائع،  من أصله صارت الزكاة علىالفسخ

 فيكون ،تعلقت الزكاة به أن الشيء انتقل منه بعد ألن حينه كانت الزكاة على املشتري،

الزكوي باالشتراء  إليه املشتري املنتقل إىل بالفسخ مثله بالنسبة إليه البائع املنتقل إىل بالنسبة

  .ها بهبعد تعلق

ا تعلقت أل} بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع{ إليه االنتقال} ذا كان ذلكإو{

  .  عدمهاألصلاملشتري ال دليل عليه و إىل  فتحول احلكم،دائهاأمباله وصار هو املكلف ب



١٥٠

كاة مقدار الز إىل علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة وأن ،ء شك يف ذلك ليس عليه شي أو  علم بأدائهفإن

  ،فضويل

  

أو شك يف ذلك ليس عليه {ي أداء البائع للزكاة أ} بأدائه{املشتري }  علمفإن{

  .فواضحالعلم أما مع } ء شي

 عدم أصالةة فتشكل ذلك مبخالس وال ي،وأما الشك فلحمل أمر املسلم على الصحيح

  . الصحة مقدمة على االستصحاب، كما قرر يف حملهأصل  ألن داء الزكاة،أ

  كما ال،غريها أو الصلح أو البيع أو رثال فرق بني كون االنتقال باال أنه مومنه يعل

داء الزكاة كما قررناه أ الكافر غري مكلف بفإن ،كافراً أو فرق بني كون املنتقل عنه مسلماً

يف حملّه، فحاله يف باب الزكاة حال من ال يعتقد باخلمس يف باب اخلمس، ولذا سكت على 

  . الذين وجدم، بل تأمل فيه واحد منهم فقطاملنت غالب املعلقني

ليس  أنه  ال خيفى،}مقدار الزكاة فضويل إىل ن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبةإو{

 يكون التنجيز إمنا فاحلكم دائر مدار الواقع، و،طريق، وليس من املوضوع ألنه املعيار العلم

  .ا علمه مثال اشتباهه عمل مبرثا علم وفإذاعذار بالعلم، واإل

، أما كلياً أو كسراً أو ذا قلنا بأن الزكاة يف العني حقاًإ يكون البيع فضولياً نه إمناإمث 

  . شاء اهللا تعاىلن إ نه يف الذمة مل يكن وجه لكونه فضولياً، وسيأيت الكالم يف ذلكأذا قيل بإ



١٥١

  مقدار الزكاة إىل  أجازه احلاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبةفإن

  

قتضى من إ ، حيثأيضاًالفقري إجازة يكفي  أنه الظاهر} زه احلاكم الشرعي أجافإن{

ما إيعطيه  أن  حال الزكاة حينئذ حال ما عليهفإن املالك زكاته بنفسه ذلك، إعطاءصحة 

  . كفىأحدمها باعه وأجازه فإنلعمرو، ما إ ولزيد

كان للحاكم  الإذا مل نقل بأن للمالك احلق يف دفع غري العني وإ} طالبه بالثمن{

ذ غري ذلك املقدار للمالك، فال وجه إ} مقدار الزكاة إىل بالنسبة{القيمة  أو املطالبة باملثل

  .للفضولية فيه

جازة ضرر املصارف ذا كان يف اإلإجازة ال حيق للحاكم الشرعي اإل أنه لكن ال خيفى

ه عشرون، ن قيمتحيث ارتفعت القيمة بسبب التضخم فقد باع مقدار الزكاة بعشرة واآل

  .ضراره ال حق للحاكم يف اإلفإن

 ساقه كل نصف وسق أوباع مخسة: يوعاً متعددة، مثالب باع املالك املال فإذاوعليه، 

ذا إال إجيز أال : ها قيمة، بأن يقولأكثر، وكان الثمن خمتلفاً، حق للحاكم طلب إنسانإىل 

شريكني، فباع زيد كلتا  ومر زيد وعذا كانإه فإناء كعطيتين أعلى القيم، وكذلك يف الشرأ

جيز أين ال إ: يقول أن  حق لشريكه،خر قيمة من اآلأكثر أحدمهااحلصتني، كل حصة بيعاً 

  . مال تربعاًإعطاءكان الشرط ن إ وبشرط كذا، الّإالبيع 

جازة بعضه، كما إ له ،جازة كل البيعإللحاكم الشرعي  أن كما أنه ومما تقدم يعلم

بيوع، كما ذكروا يف  إىل ذ البيع يف احلقيقة منقسمإع الفضولية،  يف سائر البيونهو الشأ

  . مسألة تبعض الصفقة



١٥٢

مل جيز كان له أخذ مقدار الزكاة من ن إ و،احلاكم عليه إىل البائع رجع بعد الدفع إىل ن دفعهإو

  ،املبيع

  

 حيق  فال،ىل املدة يف املنقطعإاملهر و إىل أما النكاح الفضويل فليس كذلك حىت بالنسبة

 جازة النكاح على ما وقع أوإما إيقبل بعض املدة ويرد يف البعض، بل الالزم  أن حدمهاأل

  .رده مطلقاً

 ،املشتري أو ،كل من البائع املالك إىل رجع بالثمني أن جاز احلاكم البيع حق لهأذا إمث 

   .سواء أخذ البائع الثمن أم ال

املشتري } رجع{املشتري  إىل ورجع احلاكم} ىل البائعإ {ياملشتر} ن دفعهإو{

  .أي على البائع} عليه{للثمن } احلاكم إىل بعد الدفع{

 ريتال حيق للمشو} كان له أخذ مقدار الزكاة من املبيع{احلاكم البيع } ن مل جيزإو{

املالك كان  أن يدفع غري الذي اشتراه حبجة أو ،املالك كان له ذلك أن يدفع الثمن حبجةأن 

يالزم جوازه للمشتري،  اً الإرفاقذ جواز ذلك للمالك إ من غري العني، اءعطله احلق يف اإل

  .أخرىبعني   عدم حقه يف التبديل بالنقد أواألصلف

 يعطي البدل؟ الظاهر ذلك، أن جازة احلاكم، هل للبائعإبعد عدم  أنه لكن الكالم يف

ملال معاملة، بل مل جير على ا أن  البدل خاص بصورةإعطاءحقه يف  أن ال دليل علىألنه 

  .اهلبةدلة أو اله ذلك حىت بعد املب أن  البدل يقتضيإعطاء دليل حقه يف إطالق

 وما تركه ،حق للميت ألنه  البدل،إعطاء رثاذا مات ومل جيز احلاكم حق للوإوكذا 

   أن ذا مل جيز احلاكم حق للمالكإ أنه  كما،هرثاامليت من حق فلو



١٥٣

جازة من احلاكم اإل إىل  وعدم احلاجةيع ففي استقرار ملك املشترالبائع الزكاة بعد البيأدى ولو 

  . إشكال

  

إعطائه بنفسه واطالع يستجيز الفقري ملا تقدم من حق املالك يف  أو يعطي البدل للفقري

  .يقتضي سقوط ذلك احلق جازته الإكم وعدم احلا

بيع ففي استقرار البائع الزكاة بعد الأدى ولو {: ومنه يعلم وجه النظر يف قول املصنف

ولعل وجهه ما ذكره اجلواهر }  إشكالجازة من احلاكم اإل إىل  وعدم احلاجةيملك املشتر

 ضرورة عدم امللك حال ،املالك الزكاة من غريه بعد البيع مل يفد يف الصحةأدى لو  ه أنمن

  .منع أو جيعل الشرط امللك ولو متأخراً عنه، وفيه حبث أن الإالبيع، اللهم 

بنقد، ومل يدل الدليل على لزوم ذلك حال  أو للمالك التبديل بغريهن إ حيث: أقول

الفقري كما عرفت، ولذا ذهب ابن  أو احلاكمجازة إلمالك مل يضر عدم لوجود العني مملوكاً 

سكت بعضهم كالربوجردي ن إ وجازة،اإل إىل عدم االحتياج إىل العم وغريه من املعلقني

  .جازةاإل خر وأوجب بعضهم اآل،على املنت

قلت :  قالي،الرمحان البصر جازة صحيح عبداإل إىل ويؤيد القاعدة يف عدم االحتياج

ن أشاته عامني فباعها على من اشتراها  أو بلهإرجل مل يزك : )عليه السالم(عبد اهللا يب أل

ا يؤدي زكا أو نعم تؤخذ منه زكاا ويتبع ا البائع: )عليه السالم (يزكيها ملا مضى؟ قال

  .)١(البائع

  .تياط يف املسألة يف كال اجلانبنياالح أن وال خيفى

  

                                                

.١نعام ح األة زكاأبواب من ١٢ الباب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٥٤

 أو ءيخر رد وبعضها اآل،أجود أو  وكان بعضها جيداً،ذا تعدد أنواع التمر مثالإ): ٣٠مسألة (

   االجتزاء مبطلق اجليدقوى ولكن األ،خذ من كل نوع حبصته األحوطفاأل أ،أرد

  

خر  وبعضها اآل،أجود أو  وكان بعضها جيداً،مثالذا تعدد أنواع التمر إ :٣٠مسألة {

  . التمرأقسام بعض ذ قد استثينإ، ىقسم الذي ال يزكلومل يكن من ا} أأرد أو ءيرد

 نشاعة املستفادة ممقتضى اإل ألنه وذلك} خذ من كل نوع حبصته األحوطفاأل{

 املال للمالك، رأكث بأن ه ملصدق)عليه السالم (ت اليت دلت على الشركة، وما قالهاالرواي

كان جنساً ن إ الثمرة: وسيأيت تفصيل ذلك، وهذا هو الذي حكاه اجلواهر عن التذكرة قال

نواع أخذ من اً وال يطالب بغريه، ولو تعددت األئردي أو واحداً أخذ منه، سواء كان جيداً

قول  وهو ،ءي الضرر عن املالك بأخذ اجليد، وعن الفقراء بأخذ الردفيكل نوع حبصته لينت

  .نواع أخذ من الوسطذا تعددت األإ:  وقال مالك والشافعي،العلم أهل عامة

 قال يف اجلواهر ـ بعد ،كان أجود منهن إ و} االجتزاء مبطلق اجليدقوىولكن األ{

املراد من  أن بقرينة جواز دفع غري العني: يقال أن الإاللهم : ما ذكره التذكرة ـ إىل ميله

  .جزاء مطلق التمرإ فيكون حينئذ كاسم الفريضة يف ،مقدار العشر: العشر مثال

غالب  إليه آخره، وهذا غري بعيد، كما ذهب إىل ء منهينعم ال يدفع خصوص الرد

لو لزم من كل جنس وجب  أنه  مع،ء فقطي وقع عن الردإمناالنهي  ألن املعلقني، وذلك

   ن السريةبيانه، فعدم البيان دليل العدم، وأل



١٥٥

لزام املالك الدفع من جنس مجيع ما عنده من إاجلواهر ـ يف عدم كما اعترف ا ـ 

، نعامالتمر أنواع عديدة، وللصدق كما يشاهد مثله يف باب األ أن  مع وضوح،أنواع التمر

مل تكن من املنهي عنها مثل املريضة  أن بل بعدإ أو بقرة أو يعطي أية شاة أن ه يصحفإن

  .واهلرمة

 قال ، من كل جنسأقل وال ،فضلنفاق من األ يف استحباب اإلإشكالنعم ال 

  .)١(﴾لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ﴿: سبحانه

ذا كان التفاوت كثرياً، مثال التمر الزاهدي إ مطلق اجليد إعطاءوقد يشكل كفاية 

 إطالق انصراف ه خالف املستفاد منفإني قيمته مائة، فدفع الزاهدي، ثشرقيمته عشرة، واأل

شاة  الّإأربعون، كل شاة منها تسوى ألفاً،   كانت لهفإذا، وكذلك احلال يف الشياه، دلةاأل

 مائة، مل يفهم من الدليل كفايتها، ولعل املصنف وغريه ممن ذكروا كفاية ىواحدة تسو

 ، ويؤيده ما تقدم من استدالل اجلواهر على الكفاية بالسرية،اجليد مل يريدوا مثل ذلك

  .فتأمل

خيرج  أن  فيجوز له،أيضاً من اجليد سرى ذلك يف البدل خراجذا كان جائز اإلإنه إمث 

  .اجليد من غري ماله الزكوي

 قل فيخرج من اخلارج األ،ذا كان كل ماله جيداًإيقال بعدم صحة ذلك  أن نعم ينبغي

  ذا كان ماله أجود من إخالف املنصرف، وكذلك  ألنه ،جودة

                                                

.٩٢اآلية : سورة آل عمران) ١(



١٥٦

  .ه من اخلارجاجإخرالذي يريد 

بعت من كلمام، فهل ذلك مثل تره الفقهاء على ما تكة فلم يذم القيإخراجأما 

 جودة سبعمائة، قلمة األيجود ألف، وق قيمة األ، من التمرأقسام كان له ثالثة فإذا، األصل

مخسة عشر  كان اموع فإذا القيمة من الثالث، إعطاء جاز له ،وقيمة اجليد مائة ومخسون

 ، أعطى قيمة وسق ونصف من الثالث، أي مخسة وأربعني ديناراً،أوساق مخسة  كلٌ،اًوسق

 النصراف أيضاً األصل يف شكال اإلي عن مثله، بل يسردلة، النصراف األإشكالفيه 

  .ا مثلهأ األولدل بالثاين  وأن املستفاد من تساوي اخلمس والزكاة، أن  كما،املذكور

 الثالثة من التمر قسامذا كانت له األإ أنه خلمس، حىتفهل يقال مبثل ذلك يف باب ا

 إىل االنصراف فقط، بل بالنظر إىل  ال بالنظر،ه بعيد جداًفإن اخلمس من الثالث، إخراججاز 

  .أيضاًكلمام 

يراه العرف خالف االنصراف  ال يف التفاوت اليسري الذي الإوعليه فاملسألة مشكلة، 

  .املذكور

املتقدمة لقول املاتن فال تقاوم ما ذكرناه، ولعله لذا توقف يف املسألة  الثالثة دلةأما األ

  .غري واحد

  .شر ونصف العشرنه املستفاد من كلمة العأواستدل له بعضهم ب

يعطي من بلد قيمته  أن مث لو كان له خنيل يف بالد متباعدة ختتلف القيمة فيها، فهل له

تني فيعطي زكاة ائ يف اجلهرم مبائة، ويف كربالء مبمنخفضة لبلد قيمته مرتفعة، مثال كان التمر

   إطالق احتماالن، من ،التمر يف كربالء يف اجلهرم



١٥٧

  .حوطجود على األء عن اجليد واأل ي وال جيوز دفع الرد،جودن كان مشتمال على األإو

  

  .املتعارف، ولعل الثاين أقرب إىل  ومن انصرافه،دلةاأل

ا  أل، يف جهرم يف كربالءه قيمة مترإعطاء يصح له ال أنه كال يفشنعم ال ينبغي اإل

زمان آخر لو اختلفت األزمنة،  قيمة إعطاءه كما ال يصح فإنليست عيناً وال قيمة عرفاً، 

  .مكنة األتمكان آخر لو اختلفكذلك ال يصح إعطاء قيمة 

ر غري ظاه} جودن كان مشتمال على األإو{ جوداالجتزاء مبطلق األ أن ومما تقدم علم

كما أفىت } حوطجود على األء عن اجليد واأل يوال جيوز دفع الرد{ذا كان الفارق كبرياً إ

 أقوىمل يكن ن إ  مطلقاًأردعدم االجتزاء باأل: به احلدائق واجلواهر، وقال يف مصباح الفقيه

  .أحوط أنه فال ريب يف

ه للمالك أن أكثراالنصراف كما عرفت، وروايات العشر، و إىل باإلضافةويدل عليه 

  :  مجلة من الرويات،مل تسلم داللتهان إ شعارإوما أشبه مما فيه 

يا أَيها  ﴿: يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  أبو بصري، عنىفقد رو

وا الْخبيثَ ال تيمموأرض نا لَكُم ِمن الْأخرجِمما ِمن طَيباِت ما كَسبتم والَّذين آمنوا أَنِفقُوا 

ء ي جيىيزك أن ذا أمر بالنخلإ )صلى اهللا عليه وآله (كان رسول اهللا:  قال،)١(﴾ِمنه تنِفقُونَ

 اجلعرور واملعا:  متراً يقال له، التمر يؤدونه من زكامأردأقوم بألوان من التمر، وهو من 

   اللحاء عظيمة النواة وكان بعضهم ة قليل،فارة

                                                

.٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ١(



١٥٨

ال خترصوا ):  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( اجليد، فقال رسول اهللا ا عن التمريءجي

الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَ ال تيمموا و﴿: ء، ويف ذلك نزليهاتني التمرتني وال جتيئوا منهما بش

ِبآِخذيِه ِإالَّو متوا أن لَسِمضغ١(﴾ت(يأخذ هاتني التمرتني أن غماض واإل)٢(.  

  .)٣(ال يقبل اهللا صدقة من كسب حرام :زيادة أخرىويف رواية 

ناس أكان : ية قالاآل ، يف تفسري)عليه السالم (ويف رواية ابن سنان، عن الصادق

 ما عندهم من التمر الرقيق شرأيتصدقون ب)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (على عهد رسول اهللا

  .)٤(يةهللا اآلنزل اأ ففي ذلك ،فارة املعا: القشر الكبري النوى، يقال له

 اهللا عليه صلى (رسول اهللان إ :ية يف تفسري اآل)عليه السالم (ويف رواية رفاعة، عنه

ناس أ وكان ،فارة م جعرور وال معاأال خترصوا :  بن رواحة فقالعبد اهللابعث ) وآله وسلم

  )٦(.)٥(﴾تغِمضوا فيِه أن ِإالَّ لَستم ِبآِخذيِهو﴿: زل اهللانأفتمر سوء بجييئون 

 اهللا صلى ( فقال رسول اهللا، خرص عليهم متر سوءأن عبد اهللا) عليه السالم (وذكر

  .غريها من الروايات إىل ،)٧(فارة خترص جعرور، وال معا  ال،يا عبد اهللا ):عليه وآله وسلم

                                                

.٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ١(

.١ ح زكاة الغالتبأبوا من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح زكاة الغالتأبواب من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح زكاة الغالتأبواب من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ٥(

.٤ ح زكاة الغالتأبواب من ١٩ الباب ١٤٢ ص٦ ج:الوسائل) ٦(

.٤ حلغالت زكاة اأبواب من ١٩ الباب ١٤٢ ص٦ ج:الوسائل) ٧(



١٥٩

  .متر تينك يف طعمها مرارةن إ :ويف بعضها

 إعطاءوكذلك يء، عن الرد وأردجود عن األ األإعطاء يف صحة إشكالال نه إمث 

  .اجليد عنهما للصدق مع زيادة

 يراد به ،ال جيوز: مر من باب الوضع ال من باب التكليف، فقول املصنفاألمث إن 

  .عدم الصحة فال يقع املدفوع زكاة

ذا أعطى وسقاً عن نصف وسق يعادله إذا كان من باب القيمة، كما إنعم حيتمل ذلك 

 املنع أدلة النصراف ،مساوياًأكثر أو  أسوذا كانت قيمة األإفاية نبعد الك يف القيمة، بل ال

حسن واحلسن فصارت بسبب ذلك قيمتهما ذا كان الظامل يأخذ األإعن مثل ذلك، كما 

  . صول بعد الفحصة فاملرجع األءلو شك يف الرداأ، وردء واألي من الردأقل أو مساوية
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   الزكاة متعلقة بالعني أن قوىاأل): ٣١مسألة (

  

وهذا هو املشهور شهرة عظيمة، بل }  الزكاة متعلقة بالعني أن قوىاأل :٣١مسألة {

مذهب علمائنا أمجع، بل عن الشيخ املرتضى  أنه علمائنا، وعن املنتهى إىل عن التذكرة نسبته

ح يضاة يف تعلق الزكاة بالعني، وعن اإلميماخالف بني اإل ال أنه الظاهر:  قال)رمحه اهللا(

  . وحنوه يف كلماته متكررةمجاع بل دعاوي اإل،ية على ذلكاإلمام إمجاعبالتصريح 

 تعلقها بالذمة، وهذا صحابحكى عن بعض األ أنه نعم نقل يف البيان عن ابن محزة

  .بعض العامة إىل  وعن املعترب نسبته، عن الشافعياحملكيهو 

  : ةت واالحتماالت يف املسألة سقوالاأل أن وقد ذكر مصباح الفقيه

 بأن يكون للفقري يف كل جزء منها بالفعل ،ةيا على سبيل الشركة احلقيقإ: األول

قيمة، كما يف غري اجلنس، ومقتضاه  أو جزء مشاع يكون جمموعه معادال للفريضة عيناً

ال ما خرج بالدليل، مثل حق املالك يف تبديله بالقيمة، وال إجريان أحكام الشركة مطلقاً 

صور الشركة اخلارجية يف تذ تإ كسهم سبيل اهللا، ،اًإنسانصارف ليس بعض امل أن ينايف ذلك

  .، والزكاة حاهلا حال الشركةأيضاًمثل ذلك 

 أي ، الزكاة املتعلق بالعني من قبيل الكلي اخلارجيأصحابيكون حق  أن :الثاين

 كشاة يف أربعني ،شيء من مسمى الفريضة غري اخلارج من هذه العني، مثل صاع الصربة

 والنقدين ه واملالك ال مينع من التصرف هنا خبالف الشركة، وهذا يتصور يف مثل الشيا،شاة

  .والغالت
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 يف نالقيمة، أي قدرها، لك إىل  تتصور حممولةإمنابل شاة، فالكلية أما يف مخس من اإل

... ية قلاأل ية، واملصارف بقدركثر املالك شريك مع املصارف بقدر األفإن، أيضاًني عال

 فقد كان كل أبل يساوي عشرة شياه، كما يستفاد ،بل واحدة تقريباًة يف الشاة واإلوالنسب

بال خمتلفة صغراً وكرباً فخمس اآلن إ بل، وحيثمائة من األ أو لف شاة،أمن جعل الدية 

مخسني شاة، فجعل الشارع يف اخلمس شاة،  ىلإ  يقارب أربعني شاةبل يساوي مامن اإل

شاء جعل املصارف شريكاً يف عني ن إ وشاء أعطى قيمة الشاة،ن إ و شاء املالك أعطاها،فإن

  .على القول بالقيمة كيفما اتفقت، بال بقدر شاةاآل

 كاستحقاق ،استحقاق الفقري املصرف اليت مساها الشارع له من هذه العني: الثالث

 ن غريمل يكن من جنسه، فالعني حينئذ مورد هلذا احلق من إ وغرماء امليت من تركته حقهم،

جنيب الزكاة  األإعطاءجنيب ـ حيث يصح األ أو  دفع املالكفإذايكون احلق متعلقاً ا، أن 

املتربع دين امليت الذي تعلق  أو رثا الوعن غريه ـ مسمى الفريضة فهو مبرتلة ما لو وىف

  .له بدعني ما يستحقه ال إليه أدىبعد موته بتركته، فقد 

احلق هنا كلي يشمل العني وغريها خبالف ن إ  حيث،ومنه يظهر الفرق بني هذا والثاين

العني  أن احلق حمصور يف العني، واجلمع بني كلية احلق وبني تعليقه بالعني،ن إ الثاين، حيث

ربعني، فاحلاكم  باع املالك شياهه األفإذاذا مل يعط املالك احلق، إ يف ما األولهي املطالب 

  الشرعي يأخذ شاته منها، 
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 وذلك خبالف ،ذا اضطر احلاكم يف أخذها من مال آخرإال إر للمالك، من مال آخ ال

ذا أكل زيد مال عمرو، إذا كان احلق كلياً مطلقاً، أي مل يتعلق بعني خارجية، كما  إما

  .كل مثالالبدل ال يتعلق مبال خاص لآل أن حيث

 الشهيد  كما احتملهما،حق الرهانة أو يكون من قبيل حق اجلناية أن :الرابع واخلامس

  .)رمحه اهللا(

يتصدق عليه  أن يكون حق الفقري املتعلق بالعني من قبيل حق من نذر له أن :السادس

الفقري بقصد التقرب ال خيرج عن ملك مالكه، وال  إىل بشيء من ماله، فهو مامل يدفعه

 هو استحقاق صرف إليه يصرف أن يدخل يف ملك الفقري، فحق الفقري املتعلق ذا املال قبل

  . ال كونه بالفعل مملوكاً له إليه شيء منه

اهللا  أن  الدالة علىدلة فهو خمالف لظواهر األ،وهو تعلقه بالذمة: مال السابعتأما االح

  .ات املنقولة، ومل يعلم قائلهمجاع واإل،موالفرض يف األ

حناء التعلق مما أغريها من  أو  هل هي بالشركة،يعرف كيفية تعلقها باملال أن فاملهم

  .حكام اليت مل يدل عليها النص باخلصوصيفيد استفادة سائر األ

حكام اخلاصة كل قسم من التعلق له األ أن حناء التعلق ستة، وعلمناأ أن ذا علمناإمثال 

التعلق أي قسم من تلك  أن ثار املترتبة يف الرواياتبذلك النحو، واستظهر من بعض اآل

  ـاحلصر، وأحكام كل قسم، واالستظهارـ ثة  الثالمورالستة استفدنا من جمموع تلك األ

فريضة ونافلة،  إىل الصالة منقسمة أن ذا علمنا مثالإ حال ذلك حال ما ،حكامسائر األ

اخلاصة حكام النافلة هلا كذا من األ وأن حكام اخلاصة ا،الفريضة هلا كذا من األ أن وعلمنا

  ينا أا، مث ر
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 وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض ،ه الكلي يف املعني بل على وج،شاعةلكن ال على وجه اإل

  ، عندهذا كان مقدار الزكاة باقياًإالنصاب صح 

  

نافلة، ورأينا هلا بعض آثار الفريضة حنكم بأا  أو ا فريضةأيف الشرع صالة مل نعلم 

  .فريضة، وعليه نرتب سائر آثار الفريضة عليها

حكام كان الالزم الرجوع يضة وشككنا يف بعض األفر أو ا نافلةأذا مل نشخص إأما 

صول ىل األإال فإ و،كانتن إ  العامة االجتهاديةدلةاأل إىل حكام املشكوكةيف تلك األ

  .العملية

 واختاره ،مجاعة إىل شاعةنسب كونه على وجه اإلن إ و}شاعةلكن ال على وجه اإل{

، بل صحاباأل إىل حيضا اإليحمكاجلواهر وغري واحد من املعلقني منهم ابن العم، ونسبه 

 الدالة على وجوب الزكاة يف العني، وكالم القائلني دلةمقتضى األ: قال يف مفتاح الكرامة

بذلك ما عدا املصنف يف التذكرة يف غاية الظهور يف الشركة، بل ال حيتمل غريها، ولكن فيه 

 يعم الكلي يف املعني ال يكون مرادمها من الشركة ما أن ال يبعد أنه ما ذكره املستمسك من

  .شاعةخصوص حنو اإل

وهذا } بل على وجه الكلي يف املعني{: الذي اختاره املصنف بقوله وهذا هو: قولأ

وحينئذ فلو باع قبل أداء {: قال ألنه هو الذي خنتاره حنن، لكن مع فرق عن اختيار املصنف

ا هو احلال يف الكلي يف كم}  عندهذا كان مقدار الزكاة باقياًإالزكاة بعض النصاب صح 

  شاعة حيث ال املعني، خبالف اإل
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  جازة احلاكمإ إىل  حمتاجاًمقدار الزكاة يكون فضولياً إىل ه بالنسبةفإنذا باع الكل إخبالف ما 

  

  .خرجازة اآلإال بإاملال املشاع يف  التصرف حدمهايصح أل

 إىل  حمتاجاًفضولياًمقدار الزكاة يكون  إىل ه بالنسبةفإنذا باع الكل إخبالف ما {

يصح له التصرف يف نه إ :ال دليل عليه، بل نقول ألنه ا ال نستظهر ذلك،فإن} جازة احلاكمإ

عن  أو يأخذ عن العني، أن  مل يدفع عن غريه كان للحاكم وحنوهفإذا وغريه، قلاالكل بالن

 غري فرق بني أخذ عن العني بطل تصرف املالك يف مقدار الزكاة، من فإذامال غريه للمالك، 

خترج من غريه  أو ،يكون تصرف املالك يف الكل فيما منه خترج الزكاة كالشاة والتمرأن 

يبيع بقدر  أن  باع املالك الكل حق للحاكمفإذا عنها شاة، ىبل حيث تعطكخمس من اإل

  .خذ حقهألبال شاة من تلك اآل

طي من اخلارج، يعكلي ويتصرف يف ال أن وعلى هذا فهو كلي يف املعني حيق للمالك

ثر التعلق بالذمة الضرب مع الغرماء، وعدم حق أ ألن  ال نقول مع ذلك بتعلقها بالذمة،إمناو

املقام ال توجد فيه هاتان اخلاصيتان بعد  أن  مع،بطال املعاملة على شيء من املالإالغرمي يف 

  .احلق يف العني أن  يفدلةظهور األ

ذ الشركة إ والفتوى خالفه، ،عرف من النصأما القول بالشركة، فقد استدل له مبا 

خر، ولزوم الدفع من العني، وتبعية ذن اآلإكل من الشريكني بدون  مقتضاها حرمة تصرف

مل ن إ ونفعة مال الشريك يف املال حىت تلف كان ضامناً ملأحدمهاذا فرط إالنماء للملك، و

  يك له شركة يف نفس رالش وأن يستوفها،



١٦٥

 إشكاله ال فإن، دلةكل ذلك خالف األ أن  مع،ن نفس املال له مىاملال حبيث يعط

يصح  أنه وال خالف يف صحة تصرف املالك يف كل العني بدون موافقة الفقري وحنوه، ويف

 أو ،بل حيث يدفع شاة من اخلارجيدفع من غري املال، سواء يف مثل مخس من اإل أن للمالك

 جعل إطالق عليه ليف عدم القبول، كما يديف مثل الشاة حيث يدفع القيمة، وال حق للفقري 

  .احلاكم أو  املالك القيمة بدون قيد رضى الفقريإعطاءالشارع احلق يف 

ذا رأى ذلك صالحاً من إال مل من نفس اعطاءيعني اإل أن للحاكم أن وال ينايف هذا

شيء آخر،  من عطاءيأمر باإل أن  الوالية حكم ثانوي يف مثل املقام، ولذا لهفإن ،جهة واليته

القيمة عبارة عن النقد ال  أن القيمة معببل ن نفس اإلم قيمة مخس شياه إعطاءمر أي أن مثل

  .ليهإملاع  كما تقدم اإل،اجلنس

مر ثانوي، والكالم يف املسألة حسب أ هو إمناحق احلاكم يف ذلك ن إ :واحلاصل

 الدالة على صحة ،الرمحان ، ويشهد لصحة الدفع من غري املال صحيحة عبداألوىلاحلكم 

  .بال والغنم اليت مل يزكها صاحبها عامنيبيع اآل

يعطي نتاج وصوف  أن  يف عدم تبعية النماء، ولذا مل يقل أحد بأنه يلزمإشكالكما ال 

ذا جاء يف نفس إذا جاء املصدق متأخراً مع تعارف جميئة متأخراً، بل وحىت إولنب النعم 

 وقد حلب املالك عطاءاملصدق أول يوم من وقت اإل جاء فإذامس، بل اخلالوقت يف مثل اإل

ذا إمن وبرها  أو ،اللنبالشياه مقداراً من  أو يعطي مع الشاة أن باله مل يلزم عليهآبعد جميئه 

  .جزها

  وكفى شاهداً على عدم استحقاق الفقري من : ولذا قال يف مصباح الفقيه
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 مدة من حني تعلق يلو بعد مضالنصاب ما عدا فريضته شيئاً من منافعها وومنائها، و

 ا كالنص يففإ ،خبار الواردة يف بيان تكليف املصدق يف كيفية أخذ الصدقاتاأل: الزكاة

يطالبه  أن ذا دفع املالك الصدقة املفروضة يف ماله وجب على املصدق قبوله، وليس لهإأنه 

 نعاماأل أن اضح ومن الو،شهرين أو  من ذلك، بل قد يطول مدة مجع الصدقات شهراًأكثرب

ال ختلو من مناء ما يف تلك املدة، فلو كان النماء مضموناً على املالك لكان على الساعي 

  . انتهى،مطالبته مع الفريضة

 فلو مل يعط للمصدق ،ضمان ملنفعة املال لدى التلف بالتفريط ال أن ومن ذلك يعرف

ال الزائد الذي تلف من اللنب  قدر الزكاة، إعطاءعمداً ومل يشرب لبنها وتلفت كان الالزم 

  .وحنوه

 بل مائة دينار،مخس من األ  مثال كانت،ومثله يف عدم الضمان زيادة القيمة السوقية

مائتني ومل يعط الزكاة عمداً وبقيت  إىل بلتفعت قيمة اإلويف ذلك اليوم الشاة بدينار فار

، دلة األطالق، وذلك إل من الشاةأكثر إعطاءه ال جيب عليه فإن ،ترتلت أو الشاة ديناراً

 دال على عدم لزوم مجاعالنص واإل أن نك قد عرفتأفكيف جيمع هذا مع الشركة، كما 

  .أيضاً الزكاة من نفس املال مما ينايف الشركة إعطاء

شاعة، فما دل على ذلك يلزم تفسريه مبا ال ينايف ليس على حنو اإل أنه وبذلك تبني

  .حكام السابقة من الكلي يف املعنياأل

  :أمور هلم فهي دلةأما األ

 أن  بدعوىربعني شاة شاةأيف  مثل يفالنصوص املشتملة على لفظ : األول

   دائر بني السببية، يفأمر  ألن جلزء املشاع احلال يف اجلميع،اظاهرها 
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بني معىن الكلي ، وامرأة دخلت اجلنة يف كلب و،امرأة دخلت النار يف هرةمثل 

شاعة، مثل  وبني اإل، يل يف هذه الصربة صاع حيثما اشتراه على حنو الكلي مثليف املعني،

  .هذه الدار النصف ني يل يفرثاقول أحد الو

السببية يف اجلملة، و أنه ن يف كل جزء جزء له ذلك، ال أالظاهر ألن قرب الثالث،واأل

  .ذ ظاهر يف الظرفيةإال بالقرينة إ إليه خالف الظاهر ال يصار

سلم يف نفسه ال بد من اجلمع بينه وبني ما دل على عدم وجود ن إ كذلن إ :وفيه

ه مقتضى الفهم العريف فإن ، بأن املراد الكلي يف املعني على النحو الذي ذكرناه،شاعةلوازم اإل

 يف مجلة من الروايات، مثل )على(حكام املذكورة، ويؤيده استعمال كلمة عند اجلمع بني األ

عليه وآله وسلم اهللاصلى (وضع رسول اهللا  (على تسعة أشياءةالزكا وقوله ،)  عليه

  .غريها إىل ،)١( الصدقات على السائمة الراعيةإمنا، وعليها الزكاة: )السالم

ة يف زكاة الدين، ع كما يف موثق مساعلى ويفويف بعض الروايات اجلمع بني 

  .شاعة على اإل)يف(مة لوكيف كان فال داللة لك

عليه  (قولهن إ : حيث قال)رمحه اهللا(ذلك ما ذكره الفقيه اهلمداين  علىنعم ال يرد 

شعار، فضال عن الداللة إونظائره ليس يف شيء منها . فيما سقت السماء العشر :)السالم

مبلكية شيء للفقري بالفعل حىت يكون مقتضاها الشركة، بل هي بأسرها مسوقة لبيان الصدقة 

خبار بأسرها مبرتلة عة الزكوية، فهذه األسجناس التالعباد يف األاليت فرضها اهللا تعاىل على 

  الظاهر ن إ آخر كالمه، حيث إىل ،شرح لذلكلا

                                                

.٥نعام ح زكاة األأبواب من ٧ الباب ٨١ ص٦ ج:الوسائل) ١(
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 بينها وبني غريها يعطي الكلي يف املعني على النحو الذي عخبار بعد اجلممن تلك األ

ال قرينة مل تدل على االشتراك بسبب القرائن الصارفة عن االشتراك، لكن ن إ وذكرناه، فهي

 : بعد ذلك)رمحه اهللا(تصرف عن كلي وجود ملكية الفقري يف العني، فقول الفقيه اهلمداين 

غنياء ما يكتفون اهللا تعاىل قد جعل للفقراء يف أموال األ أن ياتوايات والرالظاهر من اآلن إ

ضع عليها  ويتصدقوا عليهم من أمواهلم اليت أن غنياءاهللا تعاىل قد أوجب على األ أن به مبعىن

 فصارت الفريضة املقررة يف أمواهلم حقاً الزماً هلم على ،الزكاة بالفريضة اليت عينها هلم

غنياء يف أمواهلم، فهو ملك هلم شأناً ال بالفعل، فهذا قسم من احلق مبسوط على مجيع األ

مع بني  وال دفع القيمة، فاجل، الزكاة من غري العنيإخراجاملال فال ينافيه البيع، وال جواز 

 فرض للفقراء يف أموال هللاأن  :)عليه السالم (، وبني قولهكشر: )عليه السالم (قوله

 ،)٢(موالغنياء والفقراء يف األاهللا أشرك بني األن إ : مبرتلة ما لو قال)١(ونتفغنياء ما يكاأل

  .هى ملخصاً انت.غنياء يف أمواهلم للفقراء بأن يتصدقوا عليهم بقدر كفايتهمبأن فرض على األ

ة ـ اليت هى ظاهر رواية التشريك ـ ال يعدم الشركة احلقيقن إ :يرد عليه أوالً

أقرب اازات وهو ما ذكرناه من الكلي  إىل ما ذكره، بل الالزم الترتل إىل يوجب الترتل

  .يف املعني

                                                

.٣ ح ما جتب فيه الزكاةأبواب من ١ الباب ٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٦٩

 كان صح أن  مل يكن ربط له باملال بعد،كان الفرض الفعل أي التصدقن إنه إ :وثانياً

  .يعطى منه ومن غريهأن 

 غنياء ما يكتفونفرض للفقراء يف أموال األ: ليس معىن صحيح ابن سنان: وثالثاً

  .غنياء يف أمواهلم للفقراء بأن يتصدقوا عليهمفرض على األ

 خراجذا كان احلق مبسوطاً على املال كما ذكره، فكيف ال ينافيه البيع واإلإ: ورابعاً

  .ةيممن غري العني ودفع الق

مع عدم بعض آثار الكلي يف املعني ـ  فعدم التزام الكلي يف املعني ،وعلى أي حال

  . من االلتزام بهدلةلدليل خاص كما تقدم ـ أبعد عن ظاهر األ

اهللا تبارك وتعاىل ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب املعزا، عن أيب موثقة: الثاين

ما :  وفيه،)١(غري شركائهم إىل يصرفوا أن فليس هلم ،موالغنياء والفقراء يف األشرك بني األ

 وأن  البد،خر األدلةشاعة حسب األإخذ بظاهره، حيث ال مل ميكن األ أن ه بعدفإنتقدم، 

  .الفرد اخلفي من احلقيقة وهو الكلي يف املعني حيمل على أقرب اازات أو

سألته عن الزكاة : ل قا)عليه السالم (جعفر أيب محزة، عن أيب خرب علي بن: الثالث

ت هلا ضامن وهلا نأفجترت ا ا فإنهلا، اعز: جتب علي يف مواضع ال ميكنين أن أؤديها، قال

 مل فإنتشغلها يف جتارة فليس عليك شيء،  أن ويت يف حال ما عزلتها من غرينن إ والربح،

  تعزهلا فاجترت ا يف مجلة مالك فلها 

                                                

.٤ ح ما جتب فيه الزكاةأبواب من ٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٧٠

  .)١(بقسطها من الربح وال وضيعة عليها

الرواية ال تنايف الكلي يف  أن  على العمل به،صحابقيل عدم بناء األ أن بعد: وفيه

ذا تلف من إ ،مانة بيدهأله كان  صربة، ووكله املالك يف عزله فعز باع صاعاً منفإذااملعني، 

تلف على البائع حيث مل يعمل الجتر بالكل كان اله وإذا مل يعز و،غري تفريط مل يكن ضامناً

ربح كان ن إ و، وهو الويل بعزل الزكاة)عليه السالم (اإلماموقد أمر ،  املشتري بالعزلبأمر

تصرف يف  ألنه خسر مل يكن على املشتري،ن إ وه،ؤمنا ألنه للمشتري بقدر ربح صاعه

  .مانة بدون رضى صاحبها فالتلف عليهاأل

لى كون الزكاة اجلمع بني هذا اخلرب وبني ما دلّ عن إ :قول املستمسك أن ومنه يعرف

، ية املقررةاألول محله على كونه حكماً تعبدياً جارياً على خالف القواعد ييف العني يقتض

  .غري ظاهر الوجه. انتهى

  :خربعض الروايات األ: الرابع

عليه  (وقوله.  املال صدعنيع بصده مصدق)عليه السالم (املؤمنني  أمر أمري:مثل

  .)٢(ه لهن أكثرإ :)السالم

كل ذلك يالئم الكلي ن إ : وفيه، وحنو ذلكخراجمر بالعزل واإلاأل ورد من ومثل ما

   األول والقرائن اخلارجية تدل على ،شاعة كما يالئم اإل،يف املعني

                                                

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١نعام ح زكاة األأبواب من ١٤ الباب ٨٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٧١

  مر، وال على ما

  

  .شاعة فكيف يستظهر منها اإل،ولو ال القرائن لكانت جمملة

رجل مل : قلت له:  قال)معليه السال(عبد اهللا  أيب الرمحان، عن صحيحة عبد: اخلامس

 :)عليه السالم (يزكيها ملا مضى؟ قال أن شاته عامني فباعها على من اشتراها أو بلهإيزك 

،ا البائع ا ويتبعا البائعييؤد أو نعم، يؤخذ زكازكا )١(.  

ا على إشاعة، حيث تالئم الكلي يف املعني، بل يف مصباح الفقيه ا أعم من اإلإ: وفيه

 يؤدي البائع زكاته، أن  ظاهرها صحة البيع ولزومه على تقديرفإنمطلوم أدل، خالف 

  . انتهى فتأمل،هلاا يؤديه البائع عني الزكاة ال بدموأن 

ها ما بني غري ظاهر أكثرخبار األن إ : النظر يف قول املستمسكهومما تقدم يظهر وج

اً من العني، وهذا النوع ء جزيف كيفية خاصة للتعلق، وما بني ظاهر يف عدم كون الزكاة

 نصوص الباب ظاهر يف  أن أكثرآخر كالمه، حيث قد عرفت إىل  نصوص الباب،أكثر

 أن يكون للبائع احلق يف أن ذا باعه مالك الصربة صاعاً على شرطإاجلزئية، فأمر الزكاة كما 

ه ؤ مناال يكون وأن الشرط،هذا قيل بصحة مثل ن إ قيمة الصاع، أو يعطيه من مال آخر،

  .ذا كان له مناءإللمشتري 

يضر بيع مجيع املال سواء يف مثل } ال{على هذا } و{وجه كل ذلك } مر على ما{

  . بلمخس من األ أو التمر

                                                

.١نعام ح زكاة األأبواب من ١٢ الباب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٧٢

  .حوط عزمه على األداء من غريه يف استقرار البيع على األييكف

  

 يكون داء حني البيع فالمل يكن عازماً على األن إ وباع، أن داء بعداأل} ىيكف{و

عزم على  أنه مر منتهى األ،جازة احلاكمإ إىل باطال مطلقاً وال يقدر الزكاة، وال حمتاجاً

من نفسه عند  أو }عزمه على األداء من غريه{ إىل  أدى فال عصيان، فال حاجةفإناملعصية، 

  .}يف استقرار البيع{ما أشبه  أو إرث أو ببيع إليه رجوعه

رمحه (فكأنه الحتماله } حوطعلى األ{جازة اإل إىل باحتياج البيع: أما قول املصنف

 أن للمالك والية البيع، وقد عرفت أن يكون ما دل على جواز دفع القيمة داال على أن )اهللا

دلة يف بايب ذلك مقتضى حقه يف دفع القيمة، ودفع مثل الواجب عليه، ويؤيده وحدة األ

  .اهللا سبحانه العاملبل وحنوه والنقدين والغالت وغريها، واخلمس من اإل



١٧٣

  بل والزرع،  خرص مثر النخل والكرمي من قبل احلاكم الشرعيجيوز للساع): ٣٢مسألة (

  

بال }  خرص مثر النخل والكرمي من قبل احلاكم الشرعيجيوز للساع :٣٢مسألة {

  . على ذلك مستفيضةمجاع وال خالف، بل دعاوي اإلإشكال

املشهور، وعن اخلالف  أنه تلخيصكما ذكره غري واحد، وعن ال} بل والزرع{

اخلرص  ألن غريها املنع فيه، عن املعترب واملنتهى والتحرير واحملكيكان ن إ و عليه،مجاعاإل

ن احلاجة يف النخل والكرم لنص، وألاخالف القاعدة، فالالزم االقتصار فيه على مورد 

 الزرع قد خيفى نتناوهلما، وليس كذلك احلب، وأل إىل هلهماأتقتضي اخلرص، حيث حيتاج 

  .ستتار احلب، وليس كذلك التمر والعنبال

 والوجهان مع عدم ،يت فتأملأذ النص موجود كما سيإويف الكل ما ال خيفى، 

  .أيضاً األصل وبه يسقط ،نفسهما ال يقاومان النصأمتاميتهما ب

 املعترب يوكيف كان، فيدل على صحة اخلرص يف مثرة النخل والكرم، ما رواه يف حمك

الناس من خيرص  إىل كان يبعث)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (النيبأن  :مرسال، فقد روي

  .)١(عليهم كرومهم ومثارهم

  ). اهللا عليه وآله وسلمصلى ( مرسل التذكرة، عنه:ومثله

العنب   سألته عن،)عليه السالم (احلسن أيب شعري، عنوصحيحة سعد بن سعد األ

ذا خرصه إنعم، : )عليه السالم (ذا صريه زبيبا؟ قالإه  جتب علي أو إمنا،هل عليه زكاة

  .)٢( زكاتهأخرج

                                                

.١ س٢٦٩ ص:املعترب) ١(

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ١ الباب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٧٤

سألته عن الزكاة يف احلنطة :  قال)عليه السالم (، عن الرضاخرىوصحيحته األ

ذا إذا صرم وإ: )عليه السالم (والشعري والتمر والزبيب، مىت جتب على صاحبها؟ قال

  .)١(خرص

 يف )٢(﴾وال تيمموا يف تفسري آية ﴿)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب ويف خرب

رصوا هاتني التمرتني، وال جتيئوا ختال ):  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( قال رسول اهللا،حديث

  .)٣(منهما بشيء

  .)٦( والعياشي يف تفسريه،)٥( والسرائر،)٤( هذا الكليينىوقد رو

 )٧(﴾تغِمضوا فيِه أن ِإالَّ ﴿:ول اهللا، يف ق)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن رفاعة، عن

ال خترصوا :  بن رواحة فقالعبد اهللابعث )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللاإن  :فقال

 أن ولستم بآخذيه اال: زل اهللانأفناس جييئون بتمر سوء، أفارة، وكان  م جعرور وال معاأ

 اهللا عليه صلى (قال رسول اهللا خرص عليهم متر سوء، ف أن عبد اهللا وذكرتغمضوا فيه

  .)٨(فارة  ال خترص جعروراً وال معاعبد اهللا يا :)وآله وسلم

                                                

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ١٢ب  البا١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ٢(

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ١٩ الباب ١٤١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٩ ح باب النوادر٤٨ ص٤ ج:الكايف) ٤(

.٩ ح باب النوادر٤٨٣ ص:السرائر) ٥(

.٤٨٩ ح١٤٨ ص١ ج:تفسري العياشي) ٦(

.٢٦٧اآلية : سورة البقرة) ٧(

.٤ ح املستحقنيأبواب من ١٩ الباب ١٤٢ ص٦ج :الوسائل) ٨(



١٧٥

  على املالك

  

 أيب ويف املستدرك، عن تفسري العياشي، عن زرارة وحممد بن مسلم وأيب بصري، عن

م جعرور ال أفارة، و ويترك من النخل معا: قال أنه  يف حديث)عليه السالم (جعفر

  .)١(خيرصان

، ولذا قال الفقيه )بل والزرع(: وقد ظهر من صحيحة سعد وجه قول املصنف

  . فالقول بعدم جوازه يف غري مثرة النخل والكرم ضعيف: اينداهلم

 عليه السيد الربوجردي أشكلن إ وومنه يظهر وجه سكوت غالب املعلقني على املنت،

  .وبعض آخر

شجرة  أو يدور اخلارص بكل خنلة  أناجلواهر وغريه صرحوا بأن صفة اخلرصمث إن 

  .عنباً أو وينظر كم يف اجلميع رطباً

 أو حنطةً أو زبيباً أو وكذلك يف احلنطة والشعري، مث يقدر ما جييء منه متراً: أقول

  .شعرياً، وعلى ذلك خترج الزكاة

 ، ال يبعد ذلك، حيثما يكون عقالئياً،جريباً أو وهل يصح اخلرص حوضاً حوضاً

ك، خصوصاً يف مثل احلنطة والشعري، حيث ال ميكن ما ذكروه يف النخل والكرم، لوحدة املال

  .دون املعلقة على العروشرض وكذلك احلال يف الكروم املفروشة على األ

 يريد أن الإذلك  ىلإذ ال حاجة إفلم يظهر وجهه، } على املالك{: أما قول املصنف

  . كذلكالزكاة حيث كانت ضرراً على املالك كان اخلرصأن 

                                                

.١ ح زكاة الغالتأبواب من ٥ الباب ٥١٩ ص١ ج:املستدرك) ١(



١٧٦

  التصرف للمالك وفائدته جواز

  

 وما فيه اخلراج ،جناس اليت فيها اخلمسسالمي خرص األحيق للحاكم اإل أنه مث الظاهر

طريق عقالئي حلفظ مال بيت املال، فال حق للمالكني يف عدم  ألنه واملقامسة واجلزية، وذلك

  .حنوهاإذا كان خوف السرقة والقبول، خصوصاً 

قيمته يف وقت  أو بدله، أو  يأخذ عينه،ىتاحلاكم قدر احلق حمعرفة } وفائدته{

  .مني يقبل قولهأنه إ يثبت املالك التلف بدون اختياره، وحيث أن الإ، عطاءاإل

ال نه إ  ففيه،تبعاً للجواهر وغريه} التصرف للمالك جواز{أما جعل املصنف الفائدة 

جواز دفع القيمة  إليه كل أوارعالش أن  بعد،دليل على عدم جواز تصرف املالك بدون ذلك

   : عليه املستمسك قائالأشكلوحنوه، وقد تقدم الكالم يف ذلك، ولذا 

 على كون اخلرص معاملة خاصة، مفادها اشتغال ذمة املالك حبصة بناًءيف حمله، نه إ

 ال ينبغي التأمل يف األولذ على إثبوا يف العني بنحو ثبوت الكلي يف املعني،  أو الفقراء

 رما عدا مقدا إىل وكذا على الثاين بالنسبة .واز التصرف يف متام العني، لقاعدة السلطنةج

الزكاة، كما يف بيع الصاع من صربة، أما لو كان اخلرص تقديراً للزكاة ال غريه، فجواز 

  . انتهى،التصرف وعدمه مبنيان على اخلالف يف كيفية تعلق الزكاة بالعني

  خرص غري ن إ حلاكم الشرعي، حيثمث لو خرص اخلارص من قبل ا



١٧٧

  بشرط قبوله

  

 املالك زكاته بنفسه بعد ذلك إعطاءجواز  أن احلاكم الشرعي ال اعتبار به، فالظاهر

كل مالك  ألن ،ال مل ينفع اخلرصإعطائها للحاكم و إذ اخلرص معناه لزومإغري جائز، 

اخلرص يف حكام اجلور  إىل  ولذا جرت احلالة كذلك بالنسبة،ين أديت زكاة مايلإ: يقول

  .فتأمل

 ،مر عليهخفاء األإ أو ،أقلوال جيوز مصانعة اخلارص من قبل احلاكم الشرعي ليخرص 

 ألن  يف ضمان املالك،إشكالخيانة، ولو فعل فال  ألنه كما ال جيوز لنفس اخلارص ذلك

  .الزكاة يف ماله

لزم على ي وأن يهما شاء، أاكم الرجوع علىحأما ضمان اخلارص بأن يكون لل

 احلق فيكون من يتو أنه  ومن،األصلفيه احتماالن، من فذا وىف املالك، إال إاخلارص الوفاء 

يدل بالداللة العرفية على ضمان  )١(ال يتوى :)عليه السالم (قبيل ضمان السبب، وقوله

  .، واهللا العامليواالت

 عليه وآله  اهللاصلى (مقتضى عمل الرسول ألن يظهر وجه لذلك، مل} بشرط قبوله{

ترتب الفائدة  أن حق له، كما مل يقبل ال أو ون الدولة، فسواء قبل املالكؤمن ش أنه )وسلم

  .ربط له بالقبول وعدمه ـ لو قيل به كما ذكرها املصنف ـ ال

 على ما نص عليه ،ه ال جيوز التصرف فيهفإنذا مل يقبل، إخبالف ما : قال يف اجلواهر

  .ع الضبطمجاعة، لكن قد يقوى جوازه م

ووجه الضبط ما ذكرناه غري مرة من لزوم الفحص يف املاليات وحنوها : أقول

   ما يدل على فإن وحنوها، رباءة فال جيوز االعتماد على ال،كاالستطاعة

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:الغوايل) ١(



١٧٨

  ، ووقته بعد بدو الصالح وتعلق الوجوب،كيف شاء

  

يف املوضوعات، كما ذكرنا تفصيله  حكام يدل على لزومه يفلزوم الفحص يف األ

  .ذا دل الدليل على عدم الفحص كما يف باب الطهارةإال إصول، األ

ذ هو تقدير ال إملة كما يف كلمات بعضهم، غري ظاهر الوجه، اجعل اخلرص معمث إن 

  .ذ مل يدل دليل على كونه معاملة ال شرعاً وال عرفاًإ ،معاملة

جياباً إاملعاملة تم ت ل)بشرط قبوله(: قول املستمسك عند قول املصنف أن ومنه يظهر

فاء املعاملة، وعليه فجواز التصرف وعدمه مبنيان على ت يوجب انإمنا وانتفاء القبول وقبوالً

  . انتهى. ويكون احلال كما لو مل يكن خرص،اخلالف يف كيفية تعلق الزكاة بالعني

  .غري ظاهر الوجه، وسيأيت الكالم فيه عند قول املصنف

ووقته بعد بدو الصالح وتعلق  {)از التصرفجو(متعلق بـ } كيف شاء{: وقوله

احملقق البهباين يف   بل عن،على ما صرح به غري واحد: قال يف مصباح الفقيه} الوجوب

 أن وكيف كان فالظاهر عدم اخلالف يف:  عليه، مث قالمجاعشرح املفاتيح دعوى ظهور اإل

  . انتهى،وقت اخلرص هو بدو الصالح

ذ هو حمتمل إ، أيضاً بل لو سلم كان غري ملزم ،مجاعبعد عدم مسلمية اإل: وفيه

 عبد اهللاكان يبعث )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (النيب أن ما أرسله املعترب وغريه، إىل االستناد

املطلع على أحوال النخيل والكروم يعرف كيف ن إ بن رواحه خارصاً للنخل حني يطيب،

  .خيتلف بدو صالح أفرادمها

 فبعض ، يف كل منطقة يف وقت واحد،ىل احلالإان واخلرص ك أن ضحاومن الو

  النخيل مل يبد صالحه وبعضه بدا، وبعضه دخل يف حالة بعده 



١٧٩

   جوازه من املالك بنفسهقوىبل األ

  

 إىل فجعل بدو الصالح وقت اخلرص غري ظاهر الوجه، نعم ميكن القول بذلك بالنسبة

  .الغالب

 الفاضلني والشهيد واملقداد والصمريي كما عن}  جوازه من املالك بنفسهقوىبل األ{

 : صحيح سعدإطالق و،خري مبعلومية عدم خصوصية خرص الساعيواجلواهر، وعلله يف األ

زكاتهأخرجذا خرصه إ ،عليه السالم ( وقوله( :ذا خرصإذا صرم وإو)١(.  

 بأن فائدة اخلرص معرفة قدر الزكوي حىت ال مينع أيضاًيستدل له  أن وميكن: أقول

 العشر ونصف العشر، وذلك إعطاءذ الالزم إ الزكاة، عطاء إلؤتصرف يف املال قبل التهيال

ال مبعرفة مقدار ما ، إخذ منه مل خيرصه مل يتمكن من التصرف واألفإذاالفحص،  إىل حباجة

  .معرفة مقدار ما يأخذ إىل ذا خرصه متكن من التصرف بدون االحتياجإأما  .يأخذ

 واخلرص ،مقدار اموع أو خذ،أ مقدار ما ي: أحد املعرفتنييلزم عليهنه إ :واحلاصل

ن إ وجل جواز التصرف،أل أنه يؤدي الثاين، لكن هذا ال يستقيم على مذاق املصنف من

  قدر الزكاة منه،إعطاء الواجب إمناكان صحيحاً عندنا، حيث نرى جواز التصرف مطلقاً، و

  .من قيمته كما تقدم أو من غريه،أو 

   وبعدم معلومية اخلصوصيةطالق نقل مبا نقول، فاخلرص متسكاً باإلذا ملإأما 

                                                

  .١ ح زكاة الغالتأبواب من ١٢ الباب ١٣٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٠

 أو احلاكم إىل  الرجوعحوطكان األن إ و،عدلني أو بغريه من عدل أو اخلربة أهل ذا كان منإ

   وال يشترط فيه الصيغة،وكيله مع التمكن

  

العلم بعدم اخلصوصية للساعي غري ن إ :غري ظاهر الوجه، ولذا قال املستمسك

 لورودمها لبيان ، يف اخلربين ممنوعطالق، وغريه ال والية له، واإلاصل، كيف وهو ويلح

  .ريغ  الخراجوقت اإل

 الساعي املأذون يف التوكيل يف أو يوكله احلاكم أن  يف صحةشكال ينبغي اإلال: أقول

ذ ال خصوصية للساعي كما هو إخيرص بنفسه، ويفيد ذلك الفائدة اليت قاهلا املصنف، أن 

  .واضح

مل يكونوا عدوال لعدم اشتراطنا فيهم ن إ واعتمد عليهم، أو }اخلربة أهل ذا كان منإ{

  .العدالة

  .  والعدل الواحد استبانة،)١(حىت تستبني: )عليه السالم (لقوله} أو بغريه من عدل{

  .حلجيتهما على ما ذكرناه يف كتاب التقليد والشهادة وغريمها} أو عدلني{

 وقد ،ملا عرفت} وكيله مع التمكن أو احلاكم إىل  الرجوعطحون كان األإو{

  .سكت على املنت غالب املعلقني

مل يكن عليه دليل،  أن صل بعدلأل} ال يشترط فيه الصيغة{ كيف كان، فـ} و{

  .جل العلم بالقدر لضبط احلساب كما عرفتن الفائدة ال تتوقف عليها، بل هي ألوأل

                                                

.٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



١٨١

  زاد ما يف يد املالكمث إن  ، جيء بصيغة الصلح كان أوىلكان لو وأن ،ه معاملة خاصةفإن

  

ذ اخلرص ـ كما ال إلجواهر فغري ظاهر الوجه، لتبعاً } ه معاملة خاصةفإن{: أما قوله

تعيني املقدار ليظهر  إىل اللغة والعرف ـ ليس من املعامالت، بل هو طريق أهل خيفى على

ا اعترض على املاتن غري واحد من وزن، ولذ أو كيل إىل  بدون حاجة،القدر الواجب

  .املعلقني

ذ الظاهر من مادة اخلرص تقدير الزكاة وتعيني إدليله غري ظاهر، : وقال يف املستمسك

  .غري مقدارها ال

 أو تعليل املصنف عدم اشتراط الصيغة بأنه معاملة خاصة كأنه يريد صيغة صلحمث إن 

نه أذ علة عدم االحتياج عدم الدليل عليه، ال إ ،م العلة املعلولئمل تال الإحنومها، و أو بيع

  .}ء بصيغة الصلح كان أوىلن كان لو جيإو{: معاملة خاصة، ويؤيده قوله

بعتك مقدار : لمالكلاحلاكم يصح له املعاملة بعد اخلرص بأن يقول  أن مث الظاهر

  .ويل ألنه الزكاة بكذا وسقاً،

علم املطابقة فال  أو  على جهلهيقخرص مث مل تظهر الزيادة والنقيصة بأن ب} مث إن{

  .إشكال

مقتضى كون الالزم  ألنه  الزائد،إعطاءفالظاهر لزوم } زاد ما يف يد املالك{ن إ أما

  .اخلرص ليس معاملة أن  وقد عرفت،العشر ونصف العشر

لو زاد اخلرص كان للمالك، ويستحب له بذل الزيادة، وبه قال :  املعتربيقال يف حمك

مانة، وال أاحلصة يف يده  ألن ، حتقيقاً لفائدة اخلرص، وفيه تردد،و نقص فعليه ول،ابن اجلنيد

  .  انتهى،مانة كالوديعةيستقر ضمان األ



١٨٢

  ، وجيوز لكل من املالك واخلارص الفسخ مع الغنب الفاحش،نقص كان عليهن إ و،كان له

  

اف خمالفته  يصح لدى عدم انكشإمناوأوضحه الفقيه اهلمداين بأن التعويل على اخلرص 

بعد االنكشاف فاحلكم يدور مدار واقعه، كما هو الشأن يف سائر الطرق  وأما للواقع،

  .آخر كالمه إىل الظنية،

يستدل بأحد  أن فالالزم} نقص كان عليهن إ و،كان له{أما من قال بأن الزائد 

  :أمرين

ظهر ا ذإعن الزكاة  وتنقيصه ، املالك الزائدعطاءمعاملة وبعد املعاملة ال جمال إل أنه ماإ

  .النقص، وقد عرفت عدم صحته

خذ ما خيرص أكان ي)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (النيب وأن  دليل اخلرصإطالقوأما 

 أو ذا عفى املالك يف صورة النقصإ، نعم إطالقال نه إ :نقصه، وفيه أو ال ما يظهر زيادته

  .احلاكم يف صورة الزيادة كان ذلك هلما

جيوز لكل من {جريا معاملة على قدر ما خرص أ أو خلرص معاملة قيل بأن ااذإ} و{

 وحنوه مما يثبت اخليار يف ال ضرردليل  ألن }املالك واخلارص الفسخ مع الغنب الفاحش

  .أيضاًالبيع مع الغنب يأيت هنا 

ذ الغنب ولو مل إيراد بالفاحش ما يوجب الغنب، ال الفاحش منه فقط،  أن الالزممث إن 

  . يوجب اخليار كما حقق يف حملهيكن فاحشاً

 ليس مبجبور نساناإل ألن حق املالك يف الفسخ مع غبنه ثابت على سبيل اجلواز،مث إن 

  ذا ظهر غبنه إما الساعي أيتجاوز عن حقه،  أن ذ لهإيف الفسخ، 



١٨٣

  وكيله بيع نصيب الفقراء أو  وجيوز للحاكم، جازولو توافق املالك واخلارص على القسمة رطباً

  

  .ذ الشيء ليس له، بل هو أمنيإفالالزم عليه الفسخ، 

 مقابل عدم صحة الفسخ يف صورة عدم ،عميراد به األ أن ماإ )جيوز(: فقول املصنف

  .الساعي إىل بالنسبةفيه نظر ما إ والغنب،

ذا مل إ و، فيكون الفسخ جائزاً ال الزماً،ذا تدارك الساعي الضرر من نفسهإال إاللهم 

ذا مل يفسخ الساعي مع علمه وقد فات موضع إق للحاكم الفسخ، ويفسخ الساعي ح

  . كما تقدم وجه ذلك،توى احلق مما الزمه التدارك ألنه الفسخ فالظاهر ضمانه،

ذا خرص حسب خربته، لكنه كان يف الواقع ضرراً على إوليس على الساعي شيء 

  .ال حسب نظرهإأمني ال يكلف  ألنه مصرف الزكاة، أو املالك،

 الزكاة إعطاء حق له ،ذا ظهر للمالك اشتباه اخلارص بأن زاد على الواقعإ أنه ظاهروال

اخلارص نقص  أن ذا ظهر لهإ أنه طريق حمض، كما أنه  ملا عرفت من،بالقدر الواجب فقط

  .يعطي بقدر ما وجب أن كان عليه

م احلق بينهما وقد تقد ألن } جازولو توافق املالك واخلارص على القسمة رطباً{

اً بأخذ الزكاة من قبل احلاكم أمورذا كان الساعي مإ أنه  الزكاة رطباً، والظاهرإعطاءصحة 

  .  كما تقدم شبه هذه املسألة،الفقيه ويل ألن سالمي رطباً مل جيز للمالك التخلف،اإل

  من املالك {وسائر املصارف } وكيله بيع نصيب الفقراء أو وجيوز للحاكم{



١٨٤

  من غريه أو من املالك

  

قالة احلاكم ويل كما تقدم، ولو خرص الساعي فطلب املالك اإل ألن }أو من غريه

 بعد تشخيص الزكاة نعامقالة صاحب األإقالة، وملا ورد من  دليل اإلطالققالته إلإصح له 

  .جتديد اخلرص أو ،كانت معاملةن إ كما تقدم، لكن ال جيب على أي منهما قبول الفسخ

 الدعوى، واهللا سبحانه أدلة طالق إل،تضرره يف اخلرصنعم تقبل دعوى كل منهما ب

  .العامل

  



١٨٥

خسر ن إ و،يكون الربح للفقراء بالنسبة جتر باملال الذي فيه الزكاة قبل أدائهااذا ا): ٣٣مسألة (

   .يكون خسراا عليه

  

يكون الربح للفقراء {ال } جتر باملال الذي فيه الزكاة قبل أدائهااذا إ :٣مسألة {

هذا ال يفوت ، وقيمته أو  الزكاة من املالإعطاء بأمورم أنه  ملا قد عرفت من}بالنسبة

ذا كانت الفضة والذهب ليس فيهما قدر إبل، وما باالجتار، خصوصاً يف مثل مخس من اإل

عليه  (اإلمام أن ، ويؤيدهإشكالها من مكان آخر بال ؤعطاإذ حيق له إالزكاة جمزي، 

ط مع ، حيث مل يزك البائع عامني، ومن فر)١(الرمحان عبد مل يقل بذلك يف صحيحة )السالم

  .غلبة الربح يف التجارات

ال دليل على كون  ألنه ،إشكالبال } ن خسر يكون خسراا عليهإ{أما } و{

 ذلك، حيث إىل كان مضطراً أو ذن احلاكم،إذا كان االجتار بإال إاخلسران على املصارف 

  .االجتار كان بأذن شرعين إ يثبقاء املال يف يده كان خطراً حبن إ

، غري ظاهر الوجه حىت على ما )الربح للفقراء بالنسبةن إ( :قول املصنف أن ومنه يعلم

البيع يف  أن  من،ه ال يوافق ما تقدم منهإطالق عليه املستمسك بأن أشكلاختاره سابقاً، ولذا 

ال أخذ إ و،كم طالبه بالثمنجازه احلاأ فإنمقدار الزكاة،  إىل  يكون فضولياً بالنسبة اخلرص

  . انتهى،الزكاة من املبيع

  وعلى هذا، فسكوت مجلة من املعلقني أمثال ابن العم واجلمال على املنت 

                                                

.١نعام ح زكاة األأبواب من ١٢ الباب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٦

  .غري ظاهر الوجه

محزة املتقدم يف املسألة السابقة، فقد عرفت وجه  أيب  بنيستدالل لذلك خبرب علاالأما 

  .النظر فيه

ذا اجتر بغري قدر احلق إذا اجتر بكل املال، أما إ هو فيما إمنافقيل مبقالة املصنف  نإنه إمث 

  . التعلق على حنو الكلي يف املعني أن  على ما اختاره منبناًءمل يكن عليه شيء، 

  .يتصرف فيما عدا قدر احلق كما قرر يف حمله أن ذ لصاحب الكليإ

 مقتضى القاعدة فإنبعضه؟  أو كل الربح للحق للفقري أن ويبقى بعد ذلك مسألة، هل

 إنسان اجتر فإذان يكون كل الربح للمال، الربح مشترك بني العمل واملال، فال وجه ألأن 

يكون نصف الربح للغري، بل ربح  ألن  مل يكن وجه،مبال نفسه ومال غريه ومها متساويان

  . ناتج السعي واملال، ال املال فقط ألنه ،النصف يقسم بني املتجر غصباً وبني الغري

  



١٨٧

  من مال آخر أو فرازها من العنيإجيوز للمالك عزل الزكاة و): ٣٤مسألة (

  

مثل  فيما كانت الزكاة جزءاً ال} فرازهاإوز للمالك عزل الزكاة و جي:٣٤مسألة {

  . هذا يف العني،بلزكاة مخس من اإل

 من عطاءصاحب الزكاة له احلق يف اإل أن ذ قد عرفتإ} من مال آخر أو من العني{

املناط يف  إىل باإلضافة من مال آخر ـ عطاءمن القيمة، ويؤيد اإل أو من مال آخر،و  أالعني،

خذ من البائع من الرمحان حيث ظاهرها صحة األ مقتضى صحيحة عبد أنه  القيمة ـإعطاء

  .مال آخر ال خصوص القيمة

 عن حمتمل يوكيف كان، فالعزل جائز وليس بواجب على املشهور، خالفاً للمحك

  .الوجوب إىل شيخني وغريمها حيث ذهبواعبارة ال

  . لكونه خالف القواعد،املنع عن العزل إىل وذهب بعض

 الغالب كون املصدق ال أن ،األصل إىل باإلضافة ،ويدل على اجلواز وعدم الوجوب

  بينما مل يؤشر،ال بعد مدة، فلو كان العزل واجباً الشتهر وشاعإمواضع الزكاة  إىل يصل

  . الزكاة)عليه السالم (وعلي)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (ع النيبيف روايات مجإليه 

  :ويدل على العزل مجلة من الروايات

 الرجل الزكاة من أخرجذا إ:  قال)عليه السالم (جعفر أيب بصري، عن أيب مثل صحيح

  .)١(ليهم فضاعف فال شيء عليهإأرسل ا  أو ماله مث مساها لقوم فضاعت،

  زكايت حتل : )عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل:  قال،وبوموثق يونس بن يعق

                                                

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٨

جييئين من يسألين يكون عندي  أن أحبس منها شيئاً خمافة أن علي يف شهر أيصلح يل

 بشيء مث أعطها ها من مالك وال ختلطهاأخرجذا حال احلول فإ: )عليه السالم (عدة، فقال

نعم ال : )عليه السالم (قاليم يل، فإن أنا كتبتها وأثبتها يستق: قلت: قال كيف شئت

  .)١(يضرك

ها من ماله فذهبت ومل أخرجذا إ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح عبيد، عن

  .)٢( منهائحد فقد بريسمها أل

 خيرج زكاته لقال يف الرج أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح ابن سنان، عن

عليه  (؟ قالأشهرا املواضع فيكون بني أوله وآخره ثالثة  بعضاً يلتمس هليفيقسم بعضها ويبق

  .)٣(ال بأس: )السالم

سألته عن الزكاة :  قال)عليه السالم (جعفر أيب محزة، عن أبيه، عن أيب وخرب علي بن

ت هلا ضامن وهلا نأفاجترت ا  فإناعزهلا، : ؤديها؟ قالأ أن  يف مواضع ال ميكنينيجتب عل

 مل فإنتشغلها يف جتارة فليس عليك شيء،  أن يف حال ما عزلتها من غريتويت ن إ والربح،

  .)٤(تعزهلا فاجترت ا يف مجلة مالك فلها تقسيطها من الربح وال وضيعة عليها

  .خريينومن هذه الروايات يظهر ضعف القولني األ

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١١٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح للزكاة املستحقنيأبواب من ٥٣ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



١٨٩

  ،قوى على األأيضاً بل مع وجوده ،مع عدم املستحق

  

ذا كان لديه شياه وشاة منها منفصلة، فنوى إوبالنية، كما العزل يتحقق بالعمل مث إن 

  .عمل خاص إىل  للصدق، فال حاجة،ا هي الزكاةأ

 أن  فنوى،ذا كان له عشرون، وعشرون من شياهإوهل يصح العزل يف مجلة، كما 

نوع من  ألنه كان ال يبعد ذلك، نإالزكاة يف العشرين اليت يف البستان مثال، احتماالن، و

  . فهو بدوي،العزل بشخصه لو كان إىل  واالنصراف،العزل

العزل يف مثل الشاة يف مخس من اإلبل، فال حاجة يف حصول اإلشكال ال ينبغي نه إمث 

  .من نفس اجلنسإىل كونه 

  مل يبعد ذلك، بأن يباع ويشترى منه شاة،بلالزكاة تكون يف هذا اإلن إ :ولو قال

  . ولو باملالكدلةمشمول باأل ألنه مة،ييصح عزل القه  أنالظاهر أن نوع من العزل، كماألنه 

 للنص عليه يف مجلة من الروايات ، وال خالفإشكالبال } مع عدم املستحق{

  .املتقدمة وغريها

كما عن العالمة والشهيد، وقواه اجلواهر خالفاً } قوى على األأيضاًبل مع وجوده {

اره املاتن، وتبعه  ما اختقوى واأل،لظاهر الشرائع، حيث خصصه بعدم وجود املستحق

  . واحد من املعلقني ملا تقدم من موثق يونس وصحيح ابن سناناملستمسك وغري

 الظاهر ، بقدر الزكاةيذا صرف ماله وبقإمث هل العزل يتحقق بدون النية يف مثل 

  .نه ال يسمى عزالًأل العدم،

 أن  علىبناًء، مشاعاً  أو،عني كلياً يف املأيضاًولو عزل مث خلطه بغريه، فهل يكون 

ال حق له يف نه إ قلنان إ شاعةظهر حينئذ اإلكان األن إ والزكاة من الكلي؟ احتماالن،

  . بدال بعد العزل، وسيأيت الكالم فيهاإل



١٩٠

 ويكون أمانة ، حىت ال يشاركهم املالك عند التلف للمستحقني قهراًوفائدته صريورة املعزول ملكاً

  ال مع التفريطإ وحينئذ ال يضمنه ،يف يده

  

أراد أعم من  أنه الظاهر}  للمستحقني قهراًوفائدته صريورة املعزول ملكاً{

عطائه للمستحق، بل جيوز صرفه يف السبيل كاملسجد وهو ذ ال خصوصية إلإاالختصاص، 

 بل املراد، ذ ال ميلكه املستحق فعالإاملستحق ذلك  إىل ال ميلك، بل املراد بامللك حىت بالنسبة

  .نقطع ملك املالك عنهينه إ

 تكما دل عليه بعض الروايا} حىت ال يشاركهم املالك عند التلف{: ولذا قال

  .املتقدمة

وكذلك يكون تلف ماله بعد العزل من كيسه ال } أمانة يف يده{حينئذ } ويكون{

  .شاعةمشتركاً بينه وبني الزكاة على القول باإل

حال  ألن ،سهيل املشترك يكون من كعني، فما يتلف من املاأما على الكلي يف امل

  .طنان، حيث ال يذهب على املشتري شيءالزكاة حينئذ حال ما لو باع طناً من األ

 كما ال يسئل ،ماناتكما هو احلال يف سائر األ} ال مع التفريطإوحينئذ ال يضمنه {

قبل قوله ي: يقال أن ، اللهم االال اليمنيإمني ليس على األذ إالبينة، بل يكفي احللف، 

  .ليس عنده زكاة أنه ذا ادعىإ للمناط يف عدم حلف املالك ،بدون ميني

  تصدق رمحك اهللا مما :  أتيت على رب املال فقلاذإ:   ملصدقه)عليه السالم (قال علي



١٩١

  أو التأخري مع وجود املستحق

  

  .)١(تراجعه  وىل عنك فالفإنأعطاك اهللا، 

ليكم ويل إرسلين أ د اهللااعب يا :فيقول: )معليه السال (قالنه إ ويف حديث الغارت،

ال، :  قال قائل منهمفإنوليه،  إىل خذ منكم حق اهللا، فهل يف أموالكم حق فتؤدونهاهللا، آل

  .)٢(تراجعه فال

 اهللا عليه وآله صلى (، عن رسول اهللا)عليه السالم (سالم، عن عليوعن دعائم اإل

  .)٣(هم فيها مأمونون: قام، وقالحيلف الناس على صد أن ى عننه إ ،)وسلم

عم من الشخص وغريه، كدين امليت والسبيل األ} أو التأخري مع وجود املستحق{

  .وحنومها، لكن الالزم تقييد ذلك مبا دل عليه بعض الروايات السابقة من جواز التأخري مدة

ال : )عليه السالم ( قال،أشهر فيكون بني أوله وآخره ثالثة :مثل صحيح ابن سنان

نفس املالك،  إىل الطريق املتعارف يف دفع املاليات، حيث يوكلأنه  إىل باإلضافة ،)٤(بأس

ذا إال  إ املصنف الضمان مع التأخري، غري ظاهر الوجه،إطالقشخاص، فويكون الدفع أل

  .كان قصده التأخري من املتعارف ال مصداق التأخري مطلقاً

   الشهرة العظيمة إىل باإلضافة ،ريوكيف كان، فيدل على الضمان مع التأخ

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٥ الباب ٢١٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ س١٢٧ ص:الغارات) ٢(

. باب ذكر زكاة املواشي٢٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٣(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٣ الباب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



١٩٢

  : يف املنتهى واملدارك مجلة من الرواياتى املدعمجاعاحملققة، واإل

 رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضماا :مثل صحيح حممد بن مسلم

ليه فهو هلا ضامن حىت إذا وجد هلا موضعاً فلم يدفعها إ: )عليه السالم (حىت تقسم؟ فقال

ا قد خرجت يه ضمان، أللأهلها فليس ع إىل فبعث ا إليه مل جيد من يدفعهان إ و،يدفعها

  .)١(من يده

كاته زأخ له  إليه  عن رجل بعث)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:وصحيح زرارة

: ، قلت ضمانيليس على الرسول وال على املؤد: )عليه السالم (ليقسمها فضاعت، فقال

عرف هلا ن إ ال، ولكن: )عليه السالم (وتغريت أيضمنها؟ قال هال ففسدت مل جيد هلا أفإن

  .)٢(فسدت، فهو هلا ضامن حىت خيرجها أو أهال فعطبت

 فإذاتقان الطريق ليس من التأخري، إاملستحق مع  أو الفقيه، إىل رسالاإل أن والظاهر

 إرسالسلمون ب لتعارف ذلك منذ القدمي، وقد اعتاد امل،ضاعت مل يكن ضمان أو فسدت

يقيد ذلك يف الروايات بعدم وجود املستحق،  أن  والفقيه بدوناإلمامالرسول و إىل حقوقهم

  .  والروايتان ال تشمالن مثل ذلك،مع غلبة وجود املصارف يف بلد املزكي

عليه  (جعفر أيب بصري، عن أيب  املشايخ الثالثة يف غري االستبصار، عنىوقد رو

   أو  الرجل الزكاة من ماله مث مساها لقوم فضاعت،جأخرذا إ:  قال)السالم

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٩٣

  ،إشكال ،بداهلا بعد عزهلاإوهل جيوز للمالك 

  

  .)١(ليهم فضاعت، فال شيء عليهإأرسل ا 

ها من ماله أخرجذا إ: قالنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عبيد بن زرارة، عن

  .)٢(حد فقد برىء منهافذهبت ومل يسمها أل

 عن الرجل يبعث بزكاته )عليه السالم (جعفر أبا سألت: كري بن أعني، قالوعن ب

  .)٣(ليس عليه شيء: )عليه السالم (تضيع؟ قال أو فتسرق

بصري فأتاه  أيب كنا مع: عادة، ملا رواه وهيب بن جعفر قالنعم الظاهر استحباب اإل

قسمه أالزكاة  ال منيل مبإأخي حبلب بعث ن إ حممد، أبا يا: عمرو بن الياس، فقال له

عليه  (جعفر أبا نعم، سألت: بالكوفة، فقطع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ قال

عليه  (يب جعفر فقلت أل،أحداً يسألين عنها أبداً أن  عن هذه املسألة ومل أظن)السالم

فيقطع عليه الطريق؟ أرض  إىل أرضجعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من : )السالم

  .)٤(عداألنا أ ولو كنت ،جزته عنهأقد  :فقال

 عدم الوالية على التبديل أصالةمن } إشكال ،بداهلا بعد عزهلاإوهل جيوز للمالك {

   يف رواية البيع بعد عامني ، دفع القيمة والبدلأدلةبعد العزل، ومن 

                                                

 يف ١١ الباب ٤٧ ص٤ ج:التهذيب .٢٢ ح يف األصناف اليت جتب عليها الزكاة٥ الباب ١٦ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.٢ ح...بلد  إىل اب الزكاة تبعث من بلد ب٥٥٣ ص٣ ج:الكايف .١٤ ح...تعجيل الزكاة و 

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

 من ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ ج:وانظر الوسائل .٩ حبلد إىل  باب الزكاة تبعث من بلد٥٥٤ ص٣ ج:الكايف) ٤(

.٦ حستحقني للزكاة املأبواب



١٩٤

  .منفصال أو  كان متصالً،ها للمستحقنيؤ مث بعد العزل يكون منا،ظهر عدم اجلوازألن كان اإو

  

  .املناط فيه آت يف املقامن إ  ملصدقه، حيث)عليه السالم (وقول علي

 نعم ال ،}اجلواز{املنع، بل } ظهر عدمن كان األإو{وعليه، فاالحتياط يف العدم 

أصبح  ألنه ذا منا بعد العزل كان النماء للفقري وسائر املصارفإ أنه  يفشكالينبغي اإل

  . وجه لدخوله يف ملك املالك بالتبديل وال،ه تابع لهؤللمصرف فنما

 بدل وقبله فإذا ،بدال، كما عليه املصنف وغالب املعلقنيذا قيل باملنع عن اإلإمث 

 إىل مبرتلة معاملة احلاكم والفقري تبديل حقه ألنه الفقري مع علمه بأنه بدل كفى، أو احلاكم

  .شيء آخر

عطاه بدله أناء زيد وإذا أخذ إل كما  فيكون احلا،أما مع قبوهلما بدون العلم بأنه بدل

 أنه أعطى قيمته وزعم زيد أو أعطى بدله عباًء أو ،هءناإالذي أخذه  أن خر، وزعم زيدآ ناًءإ

  .نائه، وحمل تفصيل الكالم يف ذلك كتاب الغصبإبدل  أنه هو حقه، ال

يكون  أنه  العزلأدلةظاهر  أن ملا تقدم من} ها للمستحقنيؤمث بعد العزل يكون منا{

  .صل بالضرورةه تابعاً لألؤ كان له كان منافإذاللمصرف، 

حق له يف عزل ما يعلم بتكسر قيمته يف  نه ال أوالظاهر} منفصال أو متصال كان{

 سوف يتكسر سوقه مبا أحدمهاذا كان له متران جيدان فرضاً ويعلم بأن إاملستقبل، كما 

 العزل منصرفة عن مثل أدلة ألن ،نصف القيمة مثال، خبالف الذي يبقيه عنده إىل يصل

  . ذلك



١٩٥

ذ ال دليل على إ ،ه لغريهؤعطاإفقري خاص مثال، حق له  أو ذا عزل بقصد مصرفإمث 

  .تعني ذلك



١٩٦

   

  



١٩٧

  فصل

فيما يستحب فيه الزكاة

  

  :أمور سابقاً إليه شريأوهو على ما 

  اب به متلكه الشخص وأعده للتجارة واالكتسيوهو املال الذ ، مال التجارة:األول

  

  فصل{

}فيما يستحب فيه الزكاة

:ةأربع} أمور سابقاً إليه شريأوهو على ما 

وأعده {اضطراراً  أو اختياراً}  متلكه الشخصيوهو املال الذ ، مال التجارة:األول{

 كان فإذانية املالك،  يكون ملكاً له وال أن ال يشترط أنه  والظاهر،}للتجارة واالكتساب به

ية نمل يعلم املوكل ال باملال وال بن إ و ونوى التجارة مبال املوكل وكيل مطلقنسانلإل

  . أدلته، وقد تقدم سابقاً بعض الروايات يف ذلك فراجعهاطالقالوكيل كان فيه الزكاة، إل



١٩٨

 واعترب ،قوى على األرثاإل أو الصلح ااين أو مبثل اهلبة أو ،بعقد املعاوضة إليه سواء كان االنتقال

  بعنوان إليه نتقالبعضهم كون اال

  

مكن الفرق بينهما بأن أن إ و،يعطف االكتساب على التجارة تفسري أن والظاهر

شياء احلقرية، خاصاً باأل أو  الذي يكون أعمذا قوبل بالثاينإمة يشياء الق يستعمل يف األاألول

  .فمن يبيع حفنة من احلطب ال يسمى تاجراً، ويسمى كاسباً

 ،فيه الزكاة استحباباً كما هو املشهور، خالفاً ملن أوجبوكيف كان، فمال التجارة 

  . كما تقدم كالمهما،وملن مل يقل حىت باستحبابه

احليازة  أو }الصلح ااين أو مبثل اهلبة أو ،بعقد املعاوضة إليه واء كان االنتقالس{

  . لهدلةوذلك الشمول األ} قوى على األرثأو اإل{

ما :  عن الزكاة؟ فقال)عليه السالم(عبد اهللا با  أ سألت:مثل خرب خالد بن احلجاج

ال لتزداد فضال على فضلك فزكه، إكان من جتارة يف يدك فيها فضل ليس مينعك من بيعها 

  .)١(ء آخريوما كان من جتارة يف يدك فيها نقصان فذلك ش

ء جر عليك املال فزكه، وكل يكل ش: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخرب شعيب، عن

  .)٢(وهب لك فاستقبل به أو  ورثتهءيش

  بعنوان إليه كون االنتقال{كاحملقق يف الشرائع وغريه } واعترب بعضهم{

                                                

.٥ ح ما جتب فيه الزكاةأبواب من ١٣ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ الذهب والفضة ح زكاةأبواب من ١٦ الباب ١١٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٩٩

  املعاوضة

  

 .القول يف زكاة مال التجارة والبحث فيه ويف شروطه ويف أحكامه: قال} املعاوضة

  .انتهى .فهو املال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به االكتساب عند التملك: األولأما 

ة شمكن املناق على اعتبار امللك بعقد معاوضة ألإمجاعمل ينعقد ن إ :بل قال يف اجلواهر

ذا كان هو كذلك إ مع نية التجارة إرثفيه بصدق مال التجارة على املنتقل بعقد هبة، بل ب

 كان هو مالن إ و يف املسألة،مجاعآخر كالمه، مما يظهر منه احتمال اإل إىل عند املنتقل منه،

نظر من جهة عدم  إليه كان يف تقييده ذلك بكونه كذلك عند املنتقلن إ و،طالقاإلإىل 

ب به خرياته يف سبيل  ورث من أبيه كمية من السكر أراد األفإذااشتراطه يف الصدق العريف، 

  .دكانه يريد به التجارة صدق عليه ما يف الروايات إىل اهللا، فنقله

 بل ،لتجارة مبجرد كون املال ينوى به التجارة املستمسك مبنع صدق مال اإشكالو

البد يف صدقه من حتقق التجارة بالفعل، كما يظهر من مالحظة النظائر بالفعل، مثل مال 

جارة واملضاربة فعال، وجمرد ذا حتققت اإلإال إه ال يصدق فإنجارة ومال املضاربة وحنومها، اإل

  . انتهى،النية غري كاف يف الصدق

دكانه  إىل يأيت بهويقطع طناً من اخلشب من الغابة و من يذهب فإن، غري ظاهر الوجه

جارة  والتجارة ليست مثل اإل،نه رأس مالهأمال التجارة و أنه ليس يصدق عليهأليبيعه، 

جارة، املال بعد بيعه وحنوه خيرج عن كونه مال جتارة، خبالف مال اإلن إ واملضاربة، حيث

   جارةبعد اإلنه إ حيث



٢٠٠

ذا صح ذلك يف مثل احليازة صح يف إرف، و، والفارق العجارةمال اإل أنه يصدق عليه

  .رثمثل اإل

 حيث قال يف شرح كالم )رمحه اهللا(وبذلك يظهر وجه النظر يف كالم الشيخ املرتضى 

بار خمعىن عريف مستفاد من األ أنه  الظاهرفإنهذا اصطالح فقهي، وفيه نظر ن إ قيل: احملقق

 الظاهر من التجارة باملال املعاوضة عليه فإنذا اجتر فيه، إكاة يف املال الدالة على رجحان الز

  . انتهى،بقصد االسترباح

كانت املادة ن إذ فرق بني مثل رأس املال ومال التجارة، وبني التجارة باملال، وإ

أم  ومساءوعلم آدم األتالزم وحدة املدلول، ولذا صح   وحدة املادة الفإنواحدة، 

 املعلم والزارع واملضل على :يقال هللا أن  ومل يصحمن يضلل اهللا وعونحنن الزار

  .املشهور

 ل عن العرفئذا سإذا ورث من أبيه ما تقدم ووضعه يف دكانه إ أنه ويدل على ذلك

 هذا رأس مايل، وهذا رأس مال فالن، وهذا مال جتارته، : قالوا وقال،عنه ما هذا السكرأو 

حكى املصنف يف املعترب : اية جماز، وكأنه لذا قال سيد املداركوال يرى العرف يف ذلك عن

 ذا قصد به التجارة يتعلق به الزكاة، ويظهر منه امليلإعن بعض العامة قوال بأن مال القنية 

مال التجارة فيتناوله الروايات املتضمنة  أنه عداده للريح يصدق عليهإاملال بأن  إىل نظراًإليه 

  .نية القينة تقطع التجارة، فكذا العكسن أة، والستحباب زكاة التجار

الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو االبتياع، بل مل ال  أن  قلنا ال نسلم،وقوهلم التجارة عمل

ىل هذا القول ذهب الشهيد يف إعداد السلعة بطلب الربح، وذلك يتحقق بالنية، وإيكفي 

  الدروس و 



٢٠١

  ،بعدهأو  إليه لكان قصد االكتساب به من حني االنتقا وسواء

  

  . انتهى.الشارح يف مجلة من كتبه، وال بأس به

وبذلك يظهر، وجه النظر يف كالم الفقيه اهلمداين، حيث بعد تسليمه صدق اسم مال 

 أن ىيدع أن لكن ال يبعد: به، قال التجارة مبجرد جعل املال معداً لالسترباح واالجتار

  ولو سلم عدم االنصراف فدعوى، عمل التجارةه عرفاً املال املستعمل يفإطالقاملنساق من 

ذ ال إآخر كالمه،  إىل .يتناوله الروايات املتضمنة الستحباب زكاة التجارة غري مسلمةأنه 

  .وجه لالنسياق، كما ال وجه لدعوى عدم التناول

خبار تعلق الزكاة به، هو املال املستعمل فاملوضوع الذي يستفاد من هذه األ: أما قوله

 فإن، ذا حركته فعليك زكاتهإ: خبار بقولهنه التعبري يف بعض األعارة الذي وقع يف التج

مل أجد يف هذه العجالة مثل اخلرب املذكور، إين : بداله مبال آخر، ففيهإحتريك املال كناية عن 

الزكاة على املال  :قالأنه ) عليه السالم (جعفر أيب  الذي وجدته ما رواه زرارة، عنإمناو

  .)١( الذي حيول عليه احلول ومل حيركهالصامت

  .املراد به النقدان، وال ربط له مبال التجارة أن ومن املعلوم

بعنوان املعاوضة، وقد  إليه  كون االنتقال،واعترب بعضهم كما تقدم يف كالم احملقق

  . عرفت وجه النظر فيه

                                                

.٤ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٥ الباب ١١٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٠٢

عداد يدخل  فمن حني قصد اإل،ةمطلق املال الذي أعد للتجار أنه قوى فاأل،األولن اعترب بعضهم إو

   ـبغريها أو باملعاوضةـ  ولو كان قصده حني التملك ،يف هذا العنوان

  

 طالقوذلك إل} بعده أو إليه وسواء كان قصد االكتساب به من حني االنتقال{

  .طالقيؤيد اإل ، وقد عرفت كالم املدارك يف عكسه ممادلةاأل

ىل  إىل ويل املقتول الدية، أو إ أو،زوجة املهرىل ال إ، أورثاإل إليه  انتقلفإذاوعليه 

جتار به، ومرت عليه السنة بالشروط املذكورة  مث بنوا على اال،غري ذلك أو الزوج بدل اخللع

  .كان فيه الزكاة مستحباً

 وعن ، العامةأكثرعلمائنا و إىل بل عن املدارك نسبته} األولن اعترب بعضهم إو{

  .موضع وفاق أنه املعترب

نه إ تاجر، وال يقالنه إ  من اشترى شيئاً لالقتناء ال يقالفإنل له بعدم الصدق، واستد

مال  أنه  من مثنهأكثرذا نوى بعد ذلك بيعه بإلقنية لاجتر، فال يصدق على املال الذي اشتراه 

  .التجارة

ضياف، مث عد مترها لألأ ل كانت له خنيفإذانك قد عرفت الصدق مبجرد النية، إ: وفيه

املال  أن  صدق عرفاً،ا وأعلن للداللني ذلك ه بيعها واالجتارؤافتقر مبا صار بنا  أناتفق

  .املوجود يف املخازن مال جتارة، بينما قبل نيته ال يصدق ذلك

اجتر ـ كما اعتربه املستمسك ـ وقد عرفت  أو تاجر أنه صدق إىل وال حاجة

رمحه (ظر يف كالم الشيخ املرتضى الصدق املذكور يف وجه الن إىل  يف مثل االحتياجشكالاإل

  .)اهللا

عداد يدخل يف هذا  فمن حني قصد اإل،مطلق املال الذي أعد للتجارة أنه قوىفاأل{

  . استحباب الزكاة لهأدلةاملوجب لشمول } العنوان

  دخل يف ملكه } بغريها أو  باملعاوضة،ولو كان قصده حني التملك{
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 أو يكون مما يتعلق به الزكاة املالية وجوباً أن ني وال فرق فيه ب،خذ للقنيةاالقتناء واال

   وبني غريه كالتجارة باخلضروات مثال،استحباباً

تقسري لفظي لالقتناء، وبذلك  أنه الظاهر} خذ للقنيةاالقتناء واأل{ قهراً أو باختياره

اوضة،  عدم اعتبار قصد االسترباح باملعقوىاأل أن ما ذكره اجلواهر تبعاً للمعترب من أن يظهر

ذلك، وبأنه كما تقدح نية القنية ب، وبصدق التجارة عليه عرفاً دلة األإطالقمستدال عليه ب

  . على وفق القاعدة،نتهىا. يف التجارة اتفاقاً تقدح نية التجارة يف القنية

 يف ي املستمسك على وجهه الثالث بأن قدح نية التجارة يف القنية ال جيدإشكالأما 

مل يتخذ للقنية، وليس كذلك، فغري ظاهر  ذا كان موضوع الزكاة ماإال إ، ىاثبات املدع

مل يتخذ  موضوع الزكاة ما أن املستدل يريد بيان أن ذ االستدالل بأمر عريف، الإالوجه، 

  .للقنية

 نعامكالنقدين واأل} يكون مما يتعلق به الزكاة املالية وجوباً أن وال فرق فيه بني{

  .يلكاخل} أو استحباباً{ت، والغال

كما صرح بعدم الفرق املسالك وغريه، } وبني غريه كالتجارة باخلضروات مثال{

ذ الظاهر منه إ ال يشمله،  املال مرتنيىيزك ال النص والفتوى، ودليل إطالقويدل عليه 

 وعند شخص واحد، ولذا تتعلق به ،الظاهر منه يف سنة واحدة أن من جهة واحدة، كما

  .  قدر النصاب بعد الزكاةيكان بقذا إالزكاة يف سنة ثانية 

   .  وكانت الشرائط متوفرة فيه، آخرإنسان إىل ذا انتقلإوكذا 



٢٠٤

  . بنية التجارة كما لو استأجر داراً،املنافع أو عيانيكون من األ أن وال بني

  :أمورويشترط فيه 

   بلوغه حد نصاب أحد النقدين:األول

  

 أو ،} بنية التجارةما لو استأجر داراً ك،املنافع أو عيانيكون من األ أن وال بني{

 كما ،التحجري يوجب امللكن إ مل نقلن إ ذا كان حيجر بقصد التجارة،إاحلقوق، كما 

ناساً  أوكذلك لو استأجر،  ومناطهادلة األطالق وذلك إل،فصلناه يف كتاب أحياء املوت

  .رباحأعمال فيها أل

 دلة بدعوى ظهور األ،املقنعة وغريها يف ذلك اجلواهر تبعاً ملا استظهره من أشكلوقد 

  . تشملهدلةبعض األ أن خصوصية عرفاً، ذ الإاملناط،  إىل باإلضافة :متعة وحنوها، وفيهيف األ

ذا إزكاة كل مال عملت به فعليك فيه ال:  يف خرب ابن مسلم)عليه السالم (مثل قوله

  .)١(حال عليه احلول

ظم املعلقني كالسادة ابن العم قول املشهور املستمسك وأعا إىل ولذا ذهب

  .والربوجردي واجلمال وغريهم

  :}أمورويشترط فيه {

 بل عن غري واحد ،إشكالخالف وال  بال}  بلوغه حد نصاب أحد النقدين:األول{

 أنه  عليه كما يف اجلواهر وغريه، وعن احلدائق وجممع الفائدةمجاعمن الفقهاء دعوى اإل

  .جممع عليه بني اخلاصة والعامة

                                                

.٨ح  ما جتب فيه الزكاةأبواب من ١٣ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٠٥

مرة  الروايات اآلإطالق إىل عن احلدائق االستشكال يف اعتبار النصاب هنا نظراً نعم

 فقط، بل مجاع وال لإلقلصل يف عدم الزكاة يف األ ال لأل،ه يف غري حملهإشكالا، لكن 

  .لظهور بعض الروايات يف ذلك

ن تسعو: قلت له:  قال)عليه السالم (براهيمإ أيب  بن عمار، عنإسحاقففي خرب 

ذا اجتمع الذهب والفضة إ: عليها يف الزكاة شيء؟ فقالأومائة درهم وتسعة عشر ديناراً 

 عني املال الدراهم، وكل ما خال الدراهم من ذهب ألن يت درهم ففيها الزكاة،ائفبلغ ذلك م

  .)١(الدراهم يف الزكاة والديات إىل متاع فهو عرض مردود ذلكأو 

 مع ، صدر الرواية معموالً به غري قادح يف حجيتهوعدم كون: قال يف مصباح الفقيه

ال الدينار والدرهم الدائرين ؤيكون املراد بالدينار والدرهم الذي وقع عنهما الس أن مكانإ

  .يف املعاملة

  .ذا بلغ النصابإيقال باستحباب ذلك كاستحباا يف مطلق عروض التجارة  أو :أقول

 كان ماله فضل فإن:  قال)يه السالمعل (ويف خرب اجلعفريات يف حديث، عن علي

  .  أعم من النقد والعروضماله فإن، )٢(على مائيت درهم فليعط مخسة دراهم

  وكيف كان، فاملناقشة يف ذلك مما ال ينبغي، خصوصاً بقرينة الروايات

                                                

.٧ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١ الباب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.له وعليه  باب يف احتساب ما٥٤ ص:اجلعفريات) ٢(
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  .أيضاًكالنقدين يف النصاب الثاين  أنه والظاهر

  

ال دون ما يطيقون، حيث جعل من إاد اهللا سبحانه مل يكلف العب أن اليت تدل على

  .ىت درهم مخسة دراهمائم

 كفى يف أحدمهاذا بلغ إ أنه ذا اختلف النقدان قيمة كما يف زماننا، فالظاهرإمث 

   .االستحباب

يف الذهب أو الفضة كما يف زماننا، فهل العربة ما أو بقدرمها  ذا حصل التضخمإو

كان مقتضى ن إ وشياء الواجبة،اد من املالك يف األ، ملا يستفال يبعد الثاينبدون التضخم، 

  .اللفظ الدوران مدار املقدار املعني

كما هو املشهور، خالفاً ملا عن } أيضاًكالنقدين يف النصاب الثاين  أنه والظاهر{

مل يقف على دليل يدل على اعتبار  ألنه  فيهأشكل يف فوائد القواعد، حيث الشهيد الثاين

  .النصاب الثاين

  . كما ذكره سبطه يف املداركاألولالدليل هنا هو الدليل يف النصاب ن إ :يهوف

  .قدر الزكاة يف املقام هو ربع العشرمث إن 

هذه الزكاة هي  أن خبار علىجل ما ذكرناه من داللة األأل: قال يف مصباح الفقيه

اياا تصريح ال فليس يف روإربع العشر، و أنه زكاة النقدين مل يستشكل أحد يف مقدارها من

  .أيضاًبذلك 

 من مخسة دراهم أكثريت درهم ائاهللا مل جيعل يف م أن لعله مشمول ملا تقدم من: أقول

  .ولو باملناط

  هما أي ربع العشر  أقلذا حصل االختالف بني النقدين فأخذ القياس إمث 



٢٠٧

  . احلول عليه من حني قصد التكسبي مض:الثاين

  

  . الزكاةأدلة املستفاد من ذ هوإ، كثرخر األمن اآل منه، ال

حكام كالصيام واحلج املناسب لغالب األ ألنه القمري مطلقاً،}  احلولي مض:الثاين{

كما  أو  والغالت،نعاماملناسب لزكاة األ ألنه الشمسي مطلقاً أو واليأس والبلوغ وغريها،

لزكاة، كالمها شرعيان، وهلما مثل يف نفس ا، وأحدمهايشاء، حيث مل يعني يف الشريعة 

 كان فإذاكل شيء من التجارة حبسبه،  أو ي،حول النقدين قمري، وغريمها مشسن إ حيث

 كزكاة التمر والثاين األول ألن ذا كان متاعاً فالقمرية،إمال التجارة متراً فالشمسية، و

  .كزكاة النقد، احتماالت

 أنعام  أوشجار متر وعنب للتجارة كان له على األفإذاخري، قرب األكان األن إو

أما يف غري  .يت درهم أعطى زكاته حسب الشمسائللتجارة ال تبلغ النصب الشرعية وتبلغ م

 يف السنني الشرعية، كما يستفاد من األصل أنه الظاهرن إ ذلك فحسب القمر، حيث

  .االستقراء

 زكاته إعطاءاستحب } عليه من حني قصد التكسب{ مضى احلول فإذاوكيف كان، 

 املستفيض دعواه، بل عن املعترب واملنتهى مجاع باإل، يف هذا الشرطلإشكابال خالف وال 

  :سالم، ويدل عليه مجلة من الرواياتحكاية عن علماء اإل

 يالرجل يشتر: )عليه السالم (براهيمإيب قلت أل:  قال، بن عمارإسحاقمثل ما رواه 

   ،ال حىت يبيعها: على مثنها زكاة؟ قال الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أ



٢٠٨

  ،ثناء مل يلحقه احلكم فلو عدل عنه ونوى به القنية يف األ، بقاء قصد االكتساب طول احلول:الثالث

  

ال حىت حيول عليها احلول وهو يف : )عليه السالم (يزكي مثنها؟ قالأ باعها فإن: قلت

  .)١(يده

  .)٢(ليه احلولذا حال عإكل مال عملت به فعليك فيه الزكاة : وخرب ابن مسلم

ذا حال إ: )عليه السالم (موال يعمل ا؟ فقال عن الرجل توضع عنده األ:وصحيحه

  .)٣(عليه احلول فليزكها

ليسن يف مال مستفاد زكاة حىت :  قال)عليه السالم (سالم، عن عليوعن دعائم اإل

  .غري ذالك إىل ،)٤(حيول عليه احلول

الن احلول و الظاهر منه حفإن اعتبار احلول، دل على ويقتضيه ما: قال يف املستمسك

  .له من اخلصوصيات املعتربة فيه اليت منها قصد االسترباح على املال مبا

   .يتجر به مل يستحب زكاته لفقد الشرط أو يستعمله أن تردد يفن إنه إ :أقول

                                                

.٤ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

... باب ذكر زكاة الفضة ٢٥١ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٢٠٩

  . ابتداء احلول من حينه قصد االكتساب اعترب إىل ن عادإو

  .ملال بعينه طول احلول بقاء رأس ا:الرابع

  

أول وقت وجود  ألنه }ابتداء احلول من حينه قصد االكتساب اعترب إىل ن عادإو{

  .الشرط، حيث بطل احلول بقصده القنية

 ييكون الباق نأمر كذلك يف كل السلعة كذلك يف بعضها املوجب، كاأل أن مث كما

  . من النصابأقلمما يقصد االكتساب به بدون حتول عن قصده 

إن أشار قصد   أو، اقتناهأقله ءجان إ وه الربح بقدر كذا باعه،ءجان إ أنه ولو قصد

  .له يف االكتسابعليه فالن باعه، وإال اقتناه، أو حنو ذلك من الترددات مل ينفع، إذ ال قصد 

ذ الظاهر إ، أيضاًفمات وورثه من قصد االكتساب مل ينفع االكتساب ولو قصد املالك 

يف النقدين  أنه كل شخص شخص، كما إىل كون احلكم بالنسبةمن النص والفتوى 

  .كذلك

فلو بدل رأس املال بشيء آخر مل تستحب }  بقاء رأس املال بعينه طول احلول:الرابع{

احملقق واملدارك والذخرية وغريها يد والزكاة، وقد اختلفوا يف هذا الشرط، فعن الصدوق واملف

من تأخر عنه،  إىل شتراط، بل نسب هذا القول املداركاعتباره، وعن العالمة وولده عدم اال

  . عليهمجاعاإلاإليضاح وعن التذكرة و

ذ مع تبدل العني إمبا دل على اعتبار احلول يف استحباب الزكاة، : وناألولاستدل 

ذا إ وال على الثانية، حاله ما األوىل ال يصدق حوالن احلول، ال على أخرىالتجارية بعني 

  ، حيث ال تتعلق الزكاة أخرىه  بشياهشياه بدل



٢١٠

  .ال بعد مرور حول كامل على وقت التبديلإبالثانية وال وىل ال باأل

 فال ،س املالأال حوالن احلول على رإخرون بأنه ال يستفاد من الروايات واستدل اآل

وعليه ال فرق  .الثاين واألولهم يف ذلك صور رأس املال فرياد منه طبيعة املال املساوي يف ي

  .ة مرةائتبديلها م أو األوىلبني بقاء العني 

ذا حال عليه إكل ما عملت به فعليك فيه الزكاة : وقد استدل لذلك مبثل قوله

  .احلول

ليس يف املال املضطرب به : )عليه السالم (بقول الصادق: ولكما استدل لأل

  .)١(زكاة

  .متاعاً مث وضعهبه اشترى  :الروايات الدالة على بقاء عني املال، مثل وبظاهر

  .حىت حيول عليها احلول وهو يف يده:  الوصيفة روايةويف

 فرمبا مكث عندنا ،نا نكيس الزيت والسمن نطلب به التجارةإ: ويف رواية سعيد

  .)٢(السنة والسنتني

  .ىل غريها مما ظاهره بقاء نفس املالإ

، ومن املعلقني السيد هذا ولكن ال يبعد عدم االشتراط، كما اختاره غالب الفقهاء

سكت على املنت السيدان ابن العم واجلمال وغريمها، بل يف مصباح ن إ والربوجردي وغريه،

   يف الشهيد واحملقق الثانيني تكلفا أن  حىت، عليهمجاعالفقيه عن غري واحد دعوى اإل

                                                

.٥ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢١١

  بزيادة طول احلول أو يطلب برأس املال أن :اخلامس

  

الصدوق وشيخه، الحظ عبائر املفيد و، بل من مجاعالف اإلتوجيه عبارة املنت مبا ال خي

  . انتهى،راط بقاء العني يف زكاة التجارةتيصح استظهار اش ال أنه تبين له

  . وحنوه شاملعملت إطالق عدم االشتراط بعد عدم دليل عليه فصالةوذلك أل

ل التجارة، كما ال ، فاملراد به ما)١(ليس يف املال املضطرب: )عليه السالم (أما قوله

 واخلامس من باب عدم وجوب الزكاة يف مال التجارة من األولخيفى على من راجع اخلرب 

  .الوسائل

  . ا ال تصلح للتقييدإخر، ففيه وأما استظهار بقاء عني املال من الروايات األ

 استدالل املستمسك ملا اختاره تبعاً للمشهور غري ظاهر الوجه، حيث أن مث ال خيفى

حنو ذلك املال الذي وقع عليه العمل  أو به يتجر أو املراد من املال الذي يعمل به: قالنه إ

يكون بلحاظه عارياً عن اخلصوصيات  أن بد ه حوال الؤ وبقا،س املالأواالجتار وهو نفس ر

ذ كون املراد كذا أول الكالم ما إه شبه مصادرة، فإنآخره،  إىل ،املميزة له عن بدله وعوضه

  .ستدل له بدليلمل ي

ال خالف،  وإشكالبال } لبزيادة طول احلو أو يطلب برأس املال أن :اخلامس{

  . كالنصوص عليه متواترةمجاعودعاوي اإل

  جتد رأس مالك  أو كنت تربح فيه شيئاً،ن إ :عرجففي رواية سعيد األ

                                                

.٥ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢١٢

 منها  من قرياط يوماًةبفلو كان رأس ماله مائة دينار مثال فصار يطلب بنقيصة يف أثناء السنة ولو ح

  سقطت الزكاة

  

  .)١(ال وضعية فليس عليك زكاةإنك ال جتد  تربص به ألإمناكنت ن إ وفعليك زكاته،

  .)٢(جييء منه رأس ماله فعليك زكاته أو كنت تربح منهن إ :خرىويف روايته األ

ن إ وة،مسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاأكان ن إ :ويف رواية ابن مسلم

غريها  إىل ،)٣(كان حبسه بعد ما جيد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس املال

  .من الروايات

 فلو كان رأس ماله مائة دينار مثال فصار يطلب بنقيصة يف أثناء السنة ولو حبة من{

ملال ولو فلو نقص رأس ا: وذه العبارة عرب املعترب فقال} قرياط يوماً منها سقطت الزكاة

كان مثة أضعاف النصاب، وعند بلوغ ن إ ويف بعضه مل جتب الزكاة أو قرياط يف احلول، كله

  . انتهى،نا أمجعؤ وعلى ذلك فقها،رأس املال يستأنف احلول

الوضيعة وحنوها يف الروايات عرفية ال دقية عقلية حىت تشمل ن إ :يقال أن لكن ميكن

 أن :مقتضى التكلم بقدر عقول الناس، ولسان القومن إ :صولمثل احلبة، وقد ذكرنا يف األ

  طريق  ألنه يؤخذ منهم املفهوم واملصداق،

                                                

.١ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٣ الباب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢١٣

  .ذا ثبت خالفهإال إطاعة عرفاً اإل

 ألنه  االعتبار باملثل،نواحد كاوقت الزيادة يف  أو مث لو طولب بالنقيصة وباملثل

  .عدم الزكاة أصل ملرجعابالتساقط و:  الروايات، فال يقالاملتبادر عرفاً من مثل عبارات

 مما يظهر أثره يف التضخم والترتل ،حسب اجلنس أو ب النقد،سوهل املراد بالنقيصة ح

  .ظهر حسب اجلنسكان األن إ و احتماالن،،يف النقد

جناس مع مثال طن من الصوف اشتراه مبائة دينار يف وقت كان يعادل الطن حسب األ

 وثالثة أطنان من الشعري، ،نني من التمرنصف طن من احلنطة، وربع طن من الدهن، وط

 أن تقلة النقد سبب أن الإجناس، ن الطن من الصوف يعادل مع كل تلك األوهكذا، واآل

جناس ساو طن احلنطة تلك األي مليكون بقيمة تسعني ديناراً، وكذلك يف العكس بأن 

  .املذكورة ولكن يطلب مبائة دينار

شياء  القيمة احلقيقة لألإمناالنقد حوالة، و ألن قد، استظهرنا اعتبار اجلنس ال النإمناو

 ولو مل يشتر املتاع أصال، ،فضل مراعاة االحتياطكان األن إ وهي ما يقابلها من احلاجيات،

  . املهم القيمةإمنا مل يضر ذلك، وقلطولب باأل أنه ال

تاع يعتربها قيمة امل ألن ، كان االعتبار بالبلد الثاين،بلد إىل نقل املتاع من بلد ولو

 غبناً مل يكن بالغنب اعتبار، بل بالقيمة قلالعقالء يف موضعه ال يف بلد آخر، ولو باعه باأل

املساوي، لكن بأن غنب كثر أو  ولو باعه باأل،مل يفسخ نإالسوقية املساوية مثال فعليه زكاة و

   املشتري مل يكن به اعتبار



٢١٤

  ،واملراد برأس املال الثمن املقابل للمتاع

  

 كانت الدولة فإن، بل بقيمته حقيقة، ولو كان للمتاع سوقان سوداء وبيضاء، يضاًأ

البضاعة تباع ن إ  ما يسمى بالبيضاء، فحيث يف عدم اعتبارشكالغري شرعية، فال ينبغي اإل

تكون السوداء أرخص  أن  من غري فرق بني،ا بالقيمة يف ما يسمى بالسوداء كان االعتبار

  .كسبالع أو لبيضاءامن 

خالف الدولة  ألن أما اذا كانت الدولة شرعية فال يبعد كون االعتبار بالبيضاء،

  .أيضاًالشرعية غري جائز مما يؤثر يف الوضع 

 واملربدة وقتها الصيف، ، كالصوف وقته الشتاء،ولو كان املتاع له وقت دون وقت

 املوسم، وال يستفاد يعي الرخص يف غريبذ من الطإطول السنة،  العربة بوقته ال أن فالظاهر

  . االعتبار طول السنة حىت يف غري وقته فتأملدلةمن األ

املنصرف،  ألنه  اضطراراً منه، فالظاهر االعتبار بالقيمة غري االضطراريةقلولو باعه باأل

 وسبيل االحتياط يف الكل ، الضطرار املشتري، ففيه احتماالنكثرولو انعكس بأن باعه باأل

  .واضح

  .على ما عرفت} أس املال الثمن املقابل للمتاعواملراد بر{

مبا أوجب تقسيم الثمن بالنسبة  مثال نيمث لو اشترى املتاع صفقة واحدة وكان جنس

  .ظت النسبة يف بيع كل واحد واحدلوح

 وصعد أحدمهاترتل ن إ وذا أراد بيع اموع، كان الالزم مالحظة اموع،إأما 

 ملالحظته،  أو أكثر منه بنفس الثمنيبضاعة، لكن اشتر للأقلخر، ولو صارت القيمة اآل

  .بالثمن؟ احتماالن، وقد تقدم مثله فهل العربة بالقيمة أو

   ،ولو اشترى مصراع باب بدينار ومصراعاً آخر بدينار، فهل العربة بالدينارين



٢١٥

  الواجبة تعلقها بالعني كما يف الزكاة قوى واأل،وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما يف النقدين

  

  .كان ال يبعد اتمعن إ وأو خبمسة دنانري مثال قيمة اتمع؟ احتماالن،

  .ويف املقام فروع كثرية نضرب عنها خوف التطويل

كان مثناً حني قصده   بالثمن املقابل للمتاع ما)رمحه اهللا(مراده  أن مث الظاهر

ر بالقصد يف مثل ذلك كما ذ االعتباإكثر عن مثنه حني ملكه مثال،  أو قلن إ واالكتساب،

  .)رمحه اهللا(تقدم منه 

 كما ، أو أكثرأقل أو هكان مما فيه العشر ونصفن إ و}وقدر الزكاة فيه ربع العشر{

 من ربع العشر  أو أكثرأقلبل، حيث الشاة كان مخس من اإل أو ،تذا كان من الغالإ

  .على ما تقدم وجه ذلك} كما يف النقدين{

لوحدة الدليل يف الواجبة واملستحبة، }  كما يف الزكاة الواجبة تعلقها بالعنيقوىواأل{

ذا قال حكماً يف الواجب، إالشارع  أن ما ذكرناه يف كتاب الصوم وغريه من إىل باإلضافة

 ذلك املستحب يمث ذكر مستحباً شبيه بذلك الواجب، كان مقتضى القاعدة العرفية تساو

 كان دليل على الفرق، واملقام داخل يف تلك ذاإال إمع ذلك الواجب يف احلكم املذكور 

، بالعني الزكاة يف املقام تتعلق بالقيمة ال أن القاعدة الكلية، خالفاً ملا ينقل عن املشهور من

  . لبدلهإعطاًءداًء لنفس الزكاة، بل أفلو دفع من العني مل يكن 

 ، عن احلق كلها ال ختلو عن مناقشة، مثل استصحاب خلو العنيأموروقد استدل له ب

  االستحباب أن ، والدراهم والدنانري إىل كل عوض فهو مردود: إسحاقوموثق 



٢١٦

  .خر فیكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون االًذا كان المتاع عروضااو

  

 ال ،موضوع الزكاة املال مبا هو مال ولذا ال يضر تبديل العني وأن مناف مللك العني،

  .قيد زائد ألنه  عدم تعلق احلق بالعني،صالةأهي عني، و العني مبا

 ليست ذا ةذ االستصحاب منقطع بظاهر الدليل، والروايإويف الكل ما ال خيفى، 

 ومل يظهر وجه ملنافاة ،ا جمملة كما يف املستمسكأ أو ،التقدير كما تقدمبل بصدد الصدد، 

، وكون موضوع الزكاة املال اًأيض مبلك القيمة ضالنق إىل باإلضافةاالستحباب مللك العني، 

مقتضى ذلك التعلق  ألن تسليم ذلك ال ينفع املستدل،أن  إىل باإلضافةمبا هو مال مصادرة، 

 ال جمال له بعد ظاهر األصل، ال بالقيمة اخلارجية عن العني، وبالعني من حيث كوا ماالً

 ال مانع عن األوليف  أن رم الواجبة، منتهى األأدلة الزكاة املستحبة كن أدلةإ الدليل، حيث

  .الترك، خبالف الثاين كما هو شأن كل اقتضائي الزم، واقتضائي غري الزم

ذ ميكن كون املتاع نقداً يستفيد املالك من إ ،ال نقداً} ذا كان املتاع عروضاًإو{

كما } خرفيكفي يف الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون اآل{التضخم والترتل مثال 

  .تقدم وجهه

 ته بدون سكة، فهل العربة بقيمفضةً أو ي ذهباًأذا كان املتاع من جنس النقدين إو

باملسكوك من  ذ مها يقومان بكل من املسكوكني الإ ، ال يبعد الثاين،أحدمهاب  أو،بنفسه

  . جنسه فقط

  



٢١٧

ثني ثال أو ،مثل أربعني شاة ، جتب فيها الزكاةب الىتصذا كان مال التجارة من النإ): ١مسالة (

 وسقطت ، الواجبةإخراج اجتمعت شرائط كلتيهما وجب فإن ،حنو ذلك أو ،عشرين ديناراً أو ،بقرة

  زكاة التجارة

  

 ،مثل أربعني شاة ، جتب فيها الزكاةب اليتصذا كان مال التجارة من النإ :١مسالة {

ستان للتجارة ذا اشترى البإ، كما تكالغال} حنو ذلك أو ،عشرين ديناراً أو ،ثالثني بقرةأو 

 العام مير على الشجر، وحال النماء حال ما سيأيت يف ربح املضاربة فإنمثر العنب والتمر، أمث 

  .وغريه

بال }  وسقطت زكاة التجارة، الواجبةإخراج اجتمعت شرائط كلتيهما وجب فإن{

 وال خالف، كما عن اخلالف، بل عن املعترب والتذكرة واملنتهى والدروس وجممع إشكال

ال ثنيا يف  :) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( عليه، ملا روي عن النيبمجاعربهان وغريها اإلال

  .)١(صدقة

  .)٢(يثىن عليهم يف عام مرتني أن ) اهللا عليه وآله وسلمصلى (ى: أخرىويف رواية 

 قرضاً على رجل ماالً إىل رجل دفع: )عليه السالم(عبد اهللا يب وصحيح زرارة، قلت أل

عليه السالم (على املقترض؟ قال أو  على املقرض،اتهن زكم( :ا  الكانت ن إبل زكا

  املقرض  فليس على: ، قلتموضوعة عنده حوال على املقترض

                                                

.١٢٠ ص١٤ ج:لسان العرب) ١(

. يف ذكر زكاة املواشي٢٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٢١٨

  .)١( املال من وجهني يف عام واحدىال يزك: )عليه السالم (زكاا؟ قال

 مما ، الزكويةموال من قدر كذا يف األأكثرليس  أنه ويؤيده الروايات الدالة على

  .بظاهره يدل على عدم الوضع، ال وجوباً وال استحباباً

 فإنالواجب ثبت لوجود شرائطه،  أن أما وجه ثبوت الواجبة وسقوط املستحبة فهو

  .ثبت املستحبة كان خالف الثنيا

 املستحبة، أدلة الواجبة، وأدلة: دلة من األأقساميف املقام ثالثة ن إ :ن شئت قلتإو

  .الواجب أشد اقتضاًء قدم على املستحبن إ الثنيا، وحيث عدم أدلةو

داء بعد معلومية وجوب الواجب ما ذكره اجلواهر بأن ذلك عند التزاحم يف األ: وفيه

 أن وندبية املندوب، ال يف مثل املقام الذي اقتضى دليل كل من التكليفني بثبوته من غري

أحد هذين التكليفني املعني يف الواقع ن  أعلم من دليل خارجي أنه اخر، عديعارضه دليل اآل

املبهم عندنا مرفوع عن املكلف، فال بد من دليل معترب بعينه، وال يكفي الظن الناشيء من 

 على أحدمها التوقف حينئذ يف احلكم بسقوط إمجاعمل يثبت ن إ اعتبارات وحنوها، فاملتجه

 ،، لكن االحتياط ال ينبغي تركهرباءةالأصل  إىل املتجه الرجوع يف العمل أن التعيني، كما

  .انتهى

  عالم، كالفقيه اهلمداين واحلكيم وقد تبعه يف التردد والتوقف مجلة من األ

                                                

.١ح من جتب عليه الزكاة أبواب من ٧ الباب ٦٧ ص٦ ج:وسائلال) ١(



٢١٩

  حدامها فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دونإن اجتمعت شرائط إو

  

 املعلقني، ومنهم السادة ابن العم والربوجردي واجلمال أكثركان ن إ ووغريمها،

  .ملنتوغريهم سكتوا على ا

: )عليه السالم (ليس معىن قوله ألنه مكان اجلمع بني النيتني،إنعم ذكر مصباح الفقيه 

املال من وجهني يف عامىال يزك ، ا زكاة جتارة، وزكاة  أن ال جيوز أنهيقصد بزكاته كو

 كي يلزمه عدم كون كل من العنوانني املتصادقني على املورد متعلقاً للطلب، بل، عني مثال

 ىكونه مملوكاً هلذا الشخص ال يزك أو  ككونه مال جتارة،، مال من جهةيذا زكإ أنه معناه

 ،كونه يف ذمة شخص آخر أو ، ككونه أربعني سائمة،أخرى من جهة أخرىهذا املال مرة 

  .انتهى

العرف يرى تقدم  أن ن كان يف تأمل اجلواهر وكالم املصباح نظر، من جهةإو

 كرؤيته تقدم احلرام يف تزاحم احلرام واملكروه، ، واملستحبالواجب يف تزاحم الواجب

  .هما بتقدمي أمههمايوكفى به جامعاً بني دليل

 مع كثرة ، صحة جعل الزكاة من باب التجارةنعاممل يذكر يف روايات األ أنه ويؤيده

  .اليوم إىل سالم منذ صدر اإلنعاماالجتار باأل

أتى  أنه معلذا ال يرون من فعل ا، وأيضاًع فهو خالف نظر العرف أما اجلم

ذا كان هناك دليل إال إ ،عقاما يف احملرم واملكروه أو استحق ثواما، بل أو بالعملني،

  .خاص

  حدامها فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دونإن اجتمعت شرائط إو{



٢٢٠

  .خرىاأل

  

  . دليل ما اجتمع شرطه دون غريهطالق وال خالف، إلإشكالبال } خرىاأل

صل ، فالظاهر عدم الوجوب ألخرىمها دون األاحدإاجتمع شرائط  أنه و علمول

 مستحب، وقد ذكرنا يف مجلة من املسائل أو واجب أنه  كما يف كل مورد شك يفرباءةال

 حدى الزكاتني ومل يعلمإ علم بأنه تعلقت به فإذالدى الشك يف املوضوع يلزم الفحص، أنه 

  .ال كان جمرى للرباءةإ و،كنمتن إ يتهما لزم عليه الفحصأأنه 

  



٢٢١

 سائمة فعاوضها يف أثناء احلول بأربعني غنماً  سائمةذا كان مال التجارة أربعني غنماًإ): ٢مسألة (

 أن  فال بد، الشتراط بقاء عني النصاب طول احلول،انقطع حول كلتيهما أنه  مبعىن،سقط كلتا الزكاتني

  . احلول من حني متلك الثانيةأيبتد

  

ب الزكوية من صسائر الن أو } سائمةذا كان مال التجارة أربعني غنماًإ :٢مسألة {

، كما أيضاًفيه زكاة  مبا أو } سائمةفعاوضها يف أثناء احلول بأربعني غنماً{ والنقدين نعاماأل

الزكاة الواجبة } سقط كلتا الزكاتني{بل مثال مخس من اإل أو ن ديناراًيذا عوضها بعشرإ

  .ستحبة التجارة املةوزكا

 حول من انتقل السائمات اجلديدة أيضاًكما قطع } انقطع حول كلتيهما أنه مبعىن{

  .ذا مل يعوضإذا كان ذلك ممن جتب عليه الزكاة إ ،هذا العوض إىل منه

زكاة التجارة  أن  على ما تقدم منبناًءهذا } الشتراط بقاء عني النصاب طول احلول{

ال يشترط بقاء العني يف زكاة التجارة مل يضر التبديل نه إ ذا قلناإ كزكاة املال، أما أيضاً

  .بذلك، كما تقدم الكالم فيه

ليس  ذا بدهلا مباإتبديل السائمة باملال الزكوي، بل احلكم كذلك  إىل وعليه فال حاجة

  .باخلشب أو بدهلا بالصوف فيه زكاة املال، كما لو

جيري  أن األولينفع يف بقاء احلول وال }  احلول من حني متلك الثانيةأيبتد أن فال بد{

 حيث خرج عن ملكه انقطع حوله فال يعود األصل ألن  مرة ثانية،األصلالتبديل على 

  .  حني يدخل يف ملكه مرة ثانيةاألولاحلول 



٢٢٢

ولو كان الدخول ثانياً بالفسخ، وقد عنون املسألة يف الشرائع وشرحها شراحه 

  .سهاب فراجع كلمامإب

احلكم معلق على الواقع،  ألن  بطالن املعاوضة ظهر عدم انقطاع احلول،ظهرن إنه إمث 

  .وليس مشروطاً بالعلم

  



٢٢٣

، ذا ظهر يف مال املضاربة ربح كانت زكاة رأس املال مع بلوغه النصاب على رب املالإ): ٣مسألة (

  حصته من الربح إليه يضمو

  

} ال مع بلوغه النصابذا ظهر يف مال املضاربة ربح كانت زكاة رأس املإ :٣مسألة {

 كما اعترف به ،إشكالخالف وال  بال} على رب املال{واشتماله على سائر الشرائط 

  .الزكاة على صاحب املال، ورأس املال له ألن اجلواهر وغريه، وذلك

  . العلة الواردة يف زكاة القرض،ذلك إىل باإلضافةويدل عليه 

عن الرجل يقرض املال : ) السالمعليه (عبد اهللا أبا سألت: قال يعقوب بن شعيب

على  أو  على املقرض، على من الزكاة،ما شاء اهللا أو للرجل السنة والسنتني والثالث

  .)١( وعليه زكاتههله نفع ألن رض،قعلى املست: )عليه السالم (املستقرض؟ فقال

 بل ،ذ ال وجه لهإ، األصلهي سنة  سنته أن ال مبعىن} حصته من الربح إليه ويضم{

 بشرائطه، كما هو مقتضى القاعدة يف املقام، ويؤيده حول أيضاًعلى الربح زكاة  أن مبعىن

  .نعامالسخال يف باب األ

 نإ: وفيه. مل يقصد التكسب به ألنه  عليه بأن الربح ليس مال التجارة،أشكلورمبا 

  .ورد عليه التجارة أو به، جتاراد مبال التجارة أعم مما قصد االاملر

 األصل بقدر النصاب ففيها زكاتان، وقد يكون لربح وااألصل كل من مث قد يكون

 السنة فيهما حينئذ من الربح، وقد ال يكونان كالمها بقدر ؤمع الربح بقدر النصاب وتبد

ذا مل يكن إ األصلذا كان الربح تدرجيياً حسب أول قدر منه مع إالنصاب فال زكاة، و

   بقدر النصاب ألصلاذا كان إبدونه  أو ، بقدر النصاباألصل

                                                

.٥ح من جتب عليه الزكاة أبواب من ٧ الباب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٢٤

  األصل بل ال يبعد كفاية مضي حول ،ذا بلغ النصاب ومت حولهإ أيضاًويستحب زكاته 

  

  . أول السنةمستقالً أو ،األصل ينضم مع ،والربح بقدره

قدار الباقية التدرجيية، فكلما حصل منه نصاب كان أول سنته، هذا حسب أما األ

  .األصل

مع وجود } ذا بلغ النصاب ومت حولهإ يضاًأويستحب زكاته {: لكن قال املصنف

رأس املال، حيث  أصل كما يف} األصلبل ال يبعد كفاية مضي حول { .سائر الشرائط

 أنه  الربح تدرجيي غالباً، ومع ذلك مل ينبه على اختالف احلول يف الروايات معفإنيتاجر به، 

  .لو كان للربح حول مستقل لنبه عليه

، عن ابن عواض، الكايف، ويدل عليه ما رواه األصلبار حول وعليه فاملفهوم عرفاً اعت

يف الرجل يكون عنده مال فيحول عليه احلول، مث :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

 احلول األولذا حال على املال إ:  قال،حيول على املال احلول أن يصيب ماال آخر قبل

من املعلقني، حيث سكتوا على املنت، منهم ، وهذا هو الذي اختاره مجلة )١(زكامها مجيعاً

  .وا عليهأشكلخرين ومنهم السيدان الربوجردي واجلمال، حيث ابن العم، خالفاً آل

ال خيلو من :  املستمسك على املاتن قائالإشكالومما تقدم يظهر وجه النظر يف 

  ذا إ الربح فإن املعتربة للحول، دلةذ هو خالف ظاهر األإ، إشكال

                                                

.٢ ح باب ما يستفيد الرجل من املال٥٢٧ ص٣ ج:الكايف) ١(



٢٢٥

  ذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائطإال إصة العامل من الربح زكاة وليس يف ح

  

وجودها نفسه وإليه  باإلضافة ،اً نصاباً ثانياً لوحظت الشرائط بأمجعهاظكان ملحو

 ،رأس املال غري كاف يف الثبوت، وال فرق بني مضي احلول وغريه من الشرائط إىل باإلضافة

  .انتهى

  . العدم فيكون هو الفارقعدم البيان دليل أن ذ قد عرفتإ

} ذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائطإال إوليس يف حصة العامل من الربح زكاة {

 الشرائط، لكن عن أدلةات إطالقالزكاة، و أصل أدلةات طالقكما هو املشهور، وذلك إل

  .ليهإردبيلي امليل احملقق الكركي عدم ثبوت الزكاة يف حصة العامل، وعن األ

 عن الرجل يربح يف السنة مخسمائة وستمائة :دل لذلك مبوثق مساعةيست أن وميكن

  .)١(ليس عليه يف الربح زكاة: )عليه السالم (؟ قالةوسبعمائة هي نفقته وأصل املال مضارب

 فملكه ليس تاماً، وقد تقدم اشتراط امللك التام يف ،وبأن الربح وقاية لرأس املال

القسمة فالعامل ال ميلكه قبل ذلك حىت  أو نضاض االال بعدإالزكاة، وبأن الربح ال ميلك 

 يكون فيه زكاة، وبأنه حيث مشترك بينه وبني املالك ال يتمكن العامل من التصرف فيه مع

بأن العامل ليس تاجراً ورحبه ليس مال التجارة، فال إمكان التصرف، والشرط يف الزكاة أن 

  يشمله دليل الزكاة يف مال 

                                                

.٦ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١٤ الباب ٥٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٢٦

  .بعد القسمة أو ذن املالكإال بإة من العني لكن ليس له التأدي

  

  .األصلالتجارة، وب

يدل على عدم الزكاة يف واجد الشرط، بل ظاهر  ذ املوثق الإ خيفى، ال ويف الكل ما

 كان ربح باقياً مت فإذا ،ا ال حيول عليها احلول، والوقاية ال تغري الواقعأ هي نفقته: قوله

  .اه يف كتاب املضاربة ملكية الربح مبجرد ظهورهامللك ومشله الدليل، وقد ذكرن

ذ ليس املراد بالتمكن من التصرف مقابل ذلك، كما إواملال املشترك ال مينع الزكاة، 

التجارة أعم من العني واملنفعة،  أن ذكرناه يف مسألة التمكن من التصرف، وقد تقدم

  .جمال له بعد الدليل  الاألصلفاملضاربة جتارة عن العمل، و

صدق ن إ واملالن إ : قال)رمحه اهللا( ينوبذلك يظهر وجه النظر يف كالم الفقيه اهلمدا

مال ملك بعقد املعاوضة بقصد  أنه  ولكن ال يصدق عليه،مال ملكه بالتجارة أنه عليه

االسترباح، بل هو بنفسه ربح التجارة املتعلقة مبال الغري، وقد ملكه العامل بعقد املضاربة ال 

  .آخر كالمه إىل ،جارةجري بعقد اإلضة، مثل ما ملكه األبعقد املعاو

 )عليه السالم ( قولهفإنال يشترط كون املال ملكاً له بعقد املعاوضة،  أنه ذ قد تقدمإ

، )١(ذا حال عليه احلولإكل ما عملت به فعليك فيه الزكاة : يف رواية حممد بن مسلم

عمل به،  أنه له شيء من رحبه يصدق د مماذا عمل مبال زيإه فإن، أيضاًشامل لنماء العمل 

  .وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك

  ال  ألنه }بعد القمسة أو ذن املالكإال بإلكن ليس له التأدية من العني {

                                                

.٨ح ما جتب فيه الزكاة أبوابمن  ١٤ الباب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٢٧

  .ذن الشريك، كما حقق يف حملهإال بإجيوز التصرف يف املال املشترك 

ذا كانت حصة له غري إظهر استحباب الزكاة يف مال املزارعة واملساقات  ومما تقدم

ذا كانت إما  أ. الدليل السابق يف املضاربةطالق إل،زكوية، مع اجتماع شرائط الزكاة

  .زكوية مع الشرائط فالزكاة واجبة ال مستحبة

 حال املعاملة ،حال البنوك الربوية اليت تعطي الفائدة ربا، وتعمل يف مال الناسمث إن 

جرة على رباح على املشهور للمالك، وللبنك األانت األ تاجر البنك يف املال كفإذاالفاسدة، 

الربح بينهما حسب  أن ال شيء له على قول آخر، لكنا اخترنا يف مثل هذه املسألة  أو،قول

 ذ هو منافإ ،نتيجة املال والعمل فال وجه لعدم حق للبنك يف قدر سعيه ألنه ،التوزيع العريف

 للساعي مضاربة، يل مال املالك حال املعط، فيكون حاال ما سعىإ نسانليس لإلألن 

سقط احترام عمله، وقد ذكرنا مل ي أنه  واملفروض، حمترمنسانعمل اإل أن بل من باب

  .تفصيله يف مسالة املضاربة الفاسدة فراجع

  



٢٢٨

  ال أو  بهسواء كان مطالباً الزكاة الواجبة مقدمة على الدين): ٤مسألة (

  

الزكاة  ألن ،إشكالبال خالف وال } ة على الدينالزكاة الواجبة مقدم :٤مسألة {

 الزكاة شاملة للعني من دون مزامحة دليل وفاء أدلة والدين متعلق بالذمة، ف،متعلقة بالعني

  .الدين

ذ الطلب وعدمه ال يرفع تعلق الزكاة بالعني من دون إ} ال أو  بهسواء كان مطالباً{

: ) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( لقوله،للزكاةمع االستيعاب ال وجه  أنه مزاحم، ورمبا يتوهم

آخذ من أغنيائكم وأضع يف فقرائكم أن مرتأ)خرة ال ، وهذا الذي ال شيء عنده باآل)١

  . فليس احلكم دائراً مداره وجوداً وعدماًحكمة التشريعنه إ :يسمى غنياً، لكن فيه

 ،منه الإلمالك وفاء  ولو مل يكن ل،الدين ال مينع من زكاة التجارة: قال يف الشرائع

، بل عن التذكرة إشكالخالف فيه على الظاهر وال  بال: وشرحه مصباح الفقيه بقوله

ضعافه من أضعاف أ وال منافاة بينه وبني اشتغال ذمة املالك ب، عليهمجاعوظاهر اخلالف اإل

 أو ، من غري فرق يف ذلك بني كون حق الفقري املتعلق باملال وجوبياً كزكاة املال،الدين

  .نا أمجعءعلى ذلك علما أن استحبابياً كزكاة التجارة، مث نقل عن املنتهى

عليه  (جعفر أيب  يف الصحيح،  عن زرارة، عنويدل عليه ما عن الكليين: أقول

  أميا رجل كان له  :ما قاالأ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، وعن ضريس، عن)السالم

                                                

.١٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:املستدرك) ١(



٢٢٩

 نعم مع تلفها وصريورا يف الذمة ،ه ا بدفع متام النصابؤوفا بل ال يصح ،ما دامت عينها موجودة

  زكاة التجارة فالدين املطالب به وأما ،حاهلا حال سائر الديون

  

 أكثركان عليه من الدين مثله ون إ وه يزكيه،فإنمال موضوع حىت حيول عليه احلول 

  .)١(يف يده  مافليزك

  .الزكاة بالعني ملا عرفت من تعلق }ما دامت عينها موجودة{

قدر منه ال يبقى بعده بقدر الزكاة،  أو }ه ا بدفع متام النصابؤبل ال يصح وفا{

من مال آخر قبل التصرف يف املال  أو يدفع الزكاة عيناً، أن للمالك أن لكن قد تقدم

 أو ذا دفع بعد ذلك قدر الزكاة من مال آخرإه ا ؤبعده، فعليه يصح وفا أو يالزكو

 وقد ذكروا ،قلنا بصحة ذلكن إ يه احلاكم من جهة كونه ابن سبيل وحنوهاحتسبها عل

  . زكاته على أهله للتوسعة وحنوهنسانصرف اإل

 كما يقتضيه الصناعة} نعم مع تلفها وصريورا يف الذمة حاهلا حال سائر الديون{

حق اهللا   أو أنهحق اهللا أهم، ألن حق الناس، وأمهية الزكاة ألنه احتمل أمهية الدينن إو

  .والناس معاً، خبالف الدين

  مل يكن طلب فعال، ن إ وشأناً،} وأما زكاة التجارة فالدين املطالب به{

                                                

.١٣ ح باب زكاة املال الغائب والدين٥٢٢ ص٣ ج:الكايف) ١(



٢٣٠

   حيث إا مستحبة،مقدم عليها

  

ما  أو جمنون حمتاج ال يتمكن من الطلب نه مال صغري أوأل ن الدائن ال يعلم، أوأل

  .شبه ذلكأ

ال يستحب له أداء  أنه معىن التقدملكن ليس }  حيث إا مستحبة،مقدم عليها{

  .ذ املوضوع من باب التزاحم ال التعارضإالزكاة، 

اء ديونه ترك ففضل ملن قصر ماله عن و بل األاألوىللكن : نعم قال مصباح الفقيه

اة التجارة، وصرف مجيع ما ميلك مما زاد عن نفقته يف تفريغ ذمته عن احلقوق الواجبة كز

  . انتهى،شهيد فيما حكى عن بيانهال إليه عليه، كما أومى

وكذلك كل واجب يف الذمة ومستحب يف العني، مثل حق اجلذاذ واحلصاد، : أقول

  . أدلتهطالقإل

ال قربة : )عليه السالم ( ومها قوله،نعم هناك روايتان متنعان عن ذلك بظاهرمها

  .)١(بالنوافل اذا أضرت بالفرائض

من كان له مال وعليه مال : )عليه السالم( ورواية اجلعفريات، عن أمري املؤمنني

  .)٢( على مائيت درهم فليعط مخسهل كان له فضفإنله وما عليه،  فليحسب ما

عدم التأكد يف  إىل  عن ظاهرهيلكن رواية ضريس وزرارة توجب صرف النه

  االستحباب، ولذا كان املشهور عدم سقوط االستحباب، ال يف املقام فقط، 

                                                

.٧ ح املواقيتأبواب من ٦١ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. باب يف احتساب ما له وعليه٥٤ ص:اجلعفريات) ٢(



٢٣١

 بل مع ،أيضاًمع عدم املطالبة فيجوز تقدميها على القولني  وأما ،بالقيمة أو ها بالعنيسواء قلنا بتعلق

   . من حيث ترك الواجبكان آمثاًن إ وتأجزأذا أداها صحت وإ أيضاًاملطالبة 

  

  .ذا تصدق وعليه دينإ، كما أيضاًبل يف سائر املقامات 

  . فتأمل،انت ديوناًعليهم ك أن مع) عليهم السالم( بل يؤيده تصدق املعصومني

مل يكن ن إ و سارية يف العني،أيضاًذ القيمة إ} بالقيمة أو سواء قلنا بتعلقها بالعني{

  . كما تقدم الكالم يف ذلك،االعتبار حينئذ بشخص العني

بالقيمة  أو تعلقهما بالعني} وأما مع عدم املطالبة فيجوز تقدميها على القولني{

  .كحال املطالبة} أيضاً{

 من حيث ترك كان آمثاًن إ وتأجزأذا أداها صحت وإ أيضاًاملطالبة بل مع {

ذا كان إمث فيما داء، لكن اإلحيث مل يؤد الدين املطالب به مع قدرته على األ} الواجب

ما كان هللا فال  ألن مث التفت مل حيق له االسترجاع،أدى ذا إ، وأيضاًمث إال فال إ و،ملتفتاً

ملن يصرفه يف مصرف آخر كأبن و عطاه للفقري أأكان  أن  من غري فرق بني،رجعة فيه

  . دليل املنع عن الرجعةطالقغري ذلك، إل أو السبيل أو السبيل

املال صار متعلق حق  ألن ذا حجره احلاكم مل يكن له بعد ذلك أداء الزكاة،إنعم 

  . الديان كما هو واضح

  



٢٣٢

 تقدم حول املالية فإن ،ف مبدأ حوهلماذا كان مال التجارة أحد النصب املالية واختلإ): ٥مسألة (

  الإ و، أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول املالية سقطتفإنانعكس ن إ و،سقطت الزكاة للتجارة

  

ذا إكما } ذا كان مال التجارة أحد النصب املالية واختلف مبدأ حوهلماإ :٥مسألة {

ا وجعلها يف  ر أراد االجتارول حمرم أربعون شاة اختذها للقنية، مث يف أول صفأكانت له يف 

كانت له يف أول حمرم ثالثون شاة للتجارة مث يف أول صفر اشترى عشرة  أو ،معرض البيع

  .فصارت أربعني

الواجبة ال تدع جماال  أن ملا تقدم من}  تقدم حول املالية سقطت الزكاة للتجارةفإن{

  .للمستحبة

ذ ال إ فلم يعلم وجهه، ،ثناء احلوللنقص النصاب يف أ: أما تعليل املستمسك له بقوله

يت درهم ائذا كان عنده مبا يساوي مإه فإن زكاة املالية وبني نقص النصاب، إعطاءتالزم بني 

ثناء أ استحبت له الزكاة، سواء أعطى شيئاً منه يف ،قلومرت عليه السنة ومل يطالب باأل

   .السنة أم ال

زكاة التجارة قبل حلول حول  أعطى فإن{ل التجارة وبأن تقدم ح} ن انعكسإو{

  .مل مير احلول عليه أنه لوضوح} سقطت{مبا أوجب نقصان نصاب املالية } املالية

 فأعطى زكاة ،لو كان له مخسون شاة مثال، وحول التجارة مقدم أنه ومنه يعلم

  ن مل أب} الإو{التجارة مل يضر ذلك حبول املالية لبقاء النصاب سليماً 



٢٣٣

  . يف سقوط مال التجارةالن معاًكان كما لو حال احلو

  

} مال التجارة{زكاة }  يف سقوطكان كما لو حال احلوالن معاً{يعط زكاة التجارة 

  .على ما تقدم

سقطت (ومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول السيد الربوجردي عند قول املصنف 

ه قول مجاعة ، كما ظهر وجشكالزاء زكاة مال التجارة يف غاية اإلأسقوط املالية ب: )الإو

ال مل يبعد عدم إذا انقصت عن النصاب، وإ هو إمناالسقوط ن إ :من املعلقني، حيث قالوا

  .السقوط



٢٣٤

  .مث بلغه يف أثناء احلول استأنف احلول عند بلوغه  من النصابأقللو كان رأس املال ): ٦مسألة (

  

 ، درهميتائ من مأقلكما لو كان }  من النصابأقللو كان رأس املال  :٦مسألة {

ال تعلق إ و، من نصاب كال النقدينأقلذا كان إ هو إمناعدم تعلق الزكاة  أن وقد تقدم

  .أحدمهاذا ساوى إالزكاة به 

بال } استأنف احلول عند بلوغه{ولو بعد أحول متعددة } مث بلغه يف أثناء احلول{

 هو  كما، بالتجارة من حني كمال النصابؤاحلول يبتد ألن  وذلك، وال خالفإشكال

  . كذلك يف زكاة املال

  



٢٣٥

 حصلت فإن ،فلكل منهما شروطه وحكمه ، ذا كان له جتارتان ولكل منهما رأس مالإ): ٧مسألة (

   خرىحدامها بربح األإ وال جيرب خسران ، استحبت فيها فقطخرىحدامها دون األإيف 

  

ان ما تعدأالظاهر } ـف  ذا كان له جتارتان ولكل منهما رأس مالإ :٧مسألة {

ذا كان له عشرون شاة هنا، وعشرون شاة هناك، إ حاهلما حال ما ، أدلتهطالقواحدة، إل

  . ال فالإ و، كان كلتامها معاً بشرائط زكاة التجارة استحبتفإذا

علله ن إ وفلم يعرف له وجه،} لكل منهما شروطه وحكمه{ن إ أما قول املصنف

ن إ وذ أي تعدد واملالك واحد،إ، خرى لألحدامهاإحلاق إللتعدد املانع من : املستمسك بقوله

  .كان هنا هكذا، فلماذا ال يقال مثله يف الزكاة الواجبة

ملا تقدم من وحدة حكم املستحب ، دليل التوحيد يف الواجبة آت هنان إ :واحلاصل

ذا مل يكن دليل على اخلالف، ويف املقام ال يوجد مثل ذلك الدليل، ومنه يعلم إوالواجب 

  . سكوت املعلقنيوجه النظر يف

}  استحبت فيها فقطخرىحدامها دون األإ حصلت يف فإن{: وعليه فال وجه لقوله

 جاء حوله استحب فإذامل مير،  حوله دون ما ذا اختلف حوهلما كانت الزكاة يف ما مرإنعم 

  .مهات على ما ذكروا يف زكاة األ،مهات حولللسخال حول ولأل كما أيضاًفيه 

ذ إ}  خرىحدامها بربح األإوال جيرب خسران {:  وجه النظر يف قولهوقد ظهر مما تقدم

  .  هذا الكالمال اثنينية حىت يأيت



٢٣٦

ا واجبة فإربع عدا الغالت األ ،رضته األأنبتيوزن مما  أو  كل ما يكال:الثاين مما يستحب فيه الزكاة

عفا : ففي صحيحة زرارة. ا وعدا اخلضر كالبقل والفواكه والباذجنان واخليار والبطيخ وحنوه،فيها

  ؟ وما اخلضر: قلت،عن اخلضر)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللا

  

ذا تلف بعض رأس ماله، ولكن كان يف البقية الشرط استحب إ أنه بقي شيء، وهو

ذا إ حاله حال ما ،التلف لبعض يوجب سقوط االستحباب أن ذ ال دليل علىإ، خراجاإل

ربعني، حيث ال يوجب التلف سقوط زكاة  بعده بقدر األي بقاممتلف بعض الشياه مثال، 

  .املال

  .التلف مثل الطلب بالوضعيةن إ :ال يقال

  .ال دليل على القياس املذكور: نه يقالأل

 وقد ،ذا كان املال زكوياًإذا نذر زكاة التجارة كان كمنذور التصدق فيما إنه إمث 

  .  حول ذلك مبا ينفع البابتقدم يف املسألة الثانية عشرة من أول الكالم

عدا الغالت  ،رضته األأنبتيوزن مما  أو  كل ما يكال:الثاين مما يستحب فيه الزكاة{

وعدا اخلضر كالبقل والفواكه {وقد تقدم الكالم يف ذلك } ا واجبة فيهافإربع األ

  .كالبصل والثوم} والباذجنان واخليار والبطيخ وحنوها

 وال ، االستحبابأدلة إطالقا داخلة يف فإتق وحنوها اجلوز والفس وأما مثل اللوز

 بعض الروايات املتقدمة طالقوراد واحلطب وما أشبه مما تبقى سنة، إليبعد استحباا يف األ

  . هناك

 ،عن اخلضر)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (عفا رسول اهللا: ففي صحيحة زرارة{

  ؟ وما اخلضر:قلت



٢٣٧

 البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع ،ال يكون له بقاءء كل شي :)عليه السالم (قال

  .الفساد

ربع يف قدر النصاب وقدر ما مما يستحب فيه الزكاة حكم الغالت األرض وحكم ما خيرج من األ

  . حنو ذلكوخيرج منها ويف السقي والزرع 

  

واكه وشبه ذلك  البقل والبطيخ والف:ء ال يكون له بقاء كل شي :)عليه السالم (قال

  )١(.}مما يكون سريع الفساد

سنة  إىل البقل يبقى يابساً ألن ،ها بعالجؤبقاأمكن أن إ وال زكاة فيها أنه مث الظاهر

  .زكاة فيها ومع ذلك ال

ربع يف قدر مما يستحب فيه الزكاة حكم الغالت األرض وحكم ما خيرج من األ{

قدر وسق كاستحبابه يف الغالت   إىل زكاة ما وصلإعطاءباب ححىت يف است} النصاب

  .ربعاأل

مما }  حنو ذلكوويف السقي والزرع {شر شر ونصف العمن الع} وقدر ما خيرج منها{

ما  الإ كان احلكم كذلك ملا تقدم من تساوي حكم الواجب واملستحب إمناتقدم تفصيله، و

حكام املذكورة، ذا دل الدليل على االختالف، وجلملة من الروايات الناصة على بعض األإ

  .جناس الزكويةكما تقدم عند تعرض املصنف لفصل األ

                                                

.٩حما جتب فيه الزكاة أبواب  من ١١ الباب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٣٨

 ففي ، وال بأس بكوا عوامل،تكون سائمة وحيول عليها احلول أن بشرط  ،ناث اخليل اإل:الثالث

 ويف الرباذين ، كل سنة ديناران مها مثقال ونصف صرييف ـوهي اليت تولدت من عربينيـ العتاق منها 

  فلو ملك اثنان فرساً، والظاهر ثبوا حىت مع االشتراك،ثالثة أرباع املثقال الصرييف ،كل سنة دينار

  .تثبت الزكاة بينهما

  

تكون سائمة وحيول  أن بشرط  ،ناثاخليل اإل {:مما يستحب فيه الزكاة }الثالث{

جناس وقد تقدم الكالم يف ذلك يف أول فصل األ}  وال بأس بكوا عوامل،عليها احلول

  .يةالزكو

 مها مثقال ، كل سنة ديناران ـوهي اليت تولدت من عربينيـ ففي العتاق منها {

رباع املثقال، كما قرر يف حمله، وقد ذكرناه يف باب أالدينار ثالثة  ألن }ونصف صرييف

  .زكاة النقدين

} كل سنة دينار{ كذلك أحدمها أو بواها غري عربية،أسواء كان } ويف الرباذين{

الذي هو أربعة وعشرون محصة } ثالثة أرباع املثقال الصرييف{لنص املتقدم كما ورد بذلك ا

  .متوسطة

املستحب  أن  للقاعدة املتقدمة يف،ذا كانت مشتركةإعدم ثبوت الزكاة } والظاهر{

  .ذا قام الدليل على اخلالفإ الّإوالواجب هلما أحكام واحدة 

 تثبت الزكاة ملك اثنان فرساً فلو ،ثبوا حىت مع االشتراك{: أما استظهار املصنف

  .، وكأنه لذا قرره املعلقون الذين وجدت كلمام عليهدلة األطالقفكأنه إل} بينهما



٢٣٩

احلمامات اخلانات وواملساكن و  من البساتني والدكاكني، حاصل العقار املتخذ للنماء:الرابع

  ،وحنوها

  

ن يكمل للمالك فرس  أبار كتب احملقق الثاين اعتأكثرويف املسالك و: قال يف اجلواهر

فلو ملك اثنان فرساً فال زكاة، وكذلك يف : كاملة ولو بالشركة كنصف اثنني، ويف البيان

عم من  اخلرب املزبور الظاهر يف األإطالقوقد يناقش يف اعتبار االنفراد ب: الدروس، مث قال

  . ذلك

 إليه  فما ذهب،حال املقام حال الزكاة الواجبة وأن قد عرفت ضعف املناقشة،: أقول

  .من تقدم هو مقتضى القاعدة

  . تفصيله إىل ومنه يظهر الكالم يف البلوغ والعقل وغريمها مما ال حاجة

اخلانات واملساكن و  من البساتني والدكاكني، حاصل العقار املتخذ للنماء:الرابع{

ق كالفنادق والقيصريات، ويف العصر احلاضر الكراجات والفناد} احلمامات وحنوهاو

  .غري ذلك إىل واملطارات والشركات املبنية

بعضهم عرب مبثل املصنف كالشرائع، وبعضهم جعل الزكاة على نفس تلك مث إن 

  .موراأل

 أن حق بالتجارة غريلالعقار املتخذ للنماء كالدكان واخلان واحلمام ي: قال يف املسالك

  .مل يتبدل، وهذا قارن إ ومال التجارة معد لالنتقال والتبدل

كون  وأما ،جناس ظاهرمها ما ذكره املسالكقد تقدمت روايتان يف فصل األ: أقول

من  أنه  يف الذهنقد يقوى: ، قال اجلواهرمن باب التجارة أنه اصل، فالظاهرالزكاة يف احل

 فإنهي فيه أعم من التكسب بنقل العني واستنمائها،  ذإمال التجارة مبعىن التكسب عرفاً، 

  عيان  بنقل األأحدمهان عرفاً،  له طريقاحاالستربا



٢٤٠

  . والقدر املخرج ربع العشر مثل النقدين،والظاهر اشتراط النصاب واحلولواحلول 

   .عارته ملؤمنإوزكاته  ،احللي :اخلامس

  

  .والثاين باستنمائها مع بقائها، ولذا تعلق فيه اخلمس كغريه من أفراد االسترباح

كرب يف املصابيح  األذستاجاد األأيه، بل ومن ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة ف

كيفيته أصال قرينة على  وخراجعدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت اإلن إ :بقوله

  . انتهى،كوا كزكاة التجارة

 والقدر املخرج ربع ،والظاهر اشتراط النصاب واحلول{: ولذا قال املصنف: أقول

غ والعقل وغريمها، وقد تقدم يف املستحب الثالث مسألة البلو ومنه يعلم} العشر مثل النقدين

متعة الت واألجناس الزكاة مسألة عدم استحباب الزكاة يف املساكن والثياب واآلأيف فصل 

  . عليهمجاعوالرقيق لعدم الدليل، بل عن التذكرة دعوى اإل

 ، مال التجارةأدلة طالق إل،ذا صارت املذكورات مال جتارة استحبت الزكاةإنعم 

  .ليهإملاع  سبق اإلكما

 أو يتزين به فيما جيوز أو مؤمنة كي تلبسه أو }عارته ملؤمنإوزكاته احللي  :اخلامس{

  . غري ذلك إىل جيعله يف دكانه مثال،

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحابعمري، عن بعض  أيب  ما رواه ابن:ويدل عليه

  .)١(زكاة احللي عاريته: قال

                                                

.١ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٠ الباب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٤١

   املدفون الذي ال يتمكن من التصرف فيه أو الغائب املال :السادس

  

ذا استعار إوليس على احللي زكاة، ولكن تعريه مؤمناً : )عليه السالم (ويف الرضوي

  .)١(منك فهو زكاته

لكل كبد حراء أن   تعطي االستحباب ولو لغري املؤمن، ويؤيدهاألوىل الرواية إطالقو

  . ال مل يستحبإذا مل خيف العطب وإ يكون إمنا عطاءاستحباب اإلمث إن  وغريه، أجر

ذا إلنا جرياناً ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا يب قال ألنه إ بصري يف حديث، أيب فعن

ال، ليس : )عليه السالم ( فقال،مننعهم أن فسدوه فعلينا جناحأعرناهم متاعاً كسروه وأ

  .)٢(متنعهم أن عليكم جناح

  . هو باملعىن اللغوي، وعليه فمطلق املاعون زكاةإمناتسمية ذلك زكاة  أن وال خيفى

مينعون ﴿:  يف قوله عز وجل)عليه السالم (بصري املتقدم، عنه أيب ففي حديث

.  احلديث)٤(هو القرض يقرضه واملعروف يصطنعه ومتاع البيت يعريه:  قال)٣(﴾املاعون

  .األوليف ذلك يف الد  وقد تقدم الكالم

  ذا  إاملدفون الذي ال يتمكن من التصرف فيه أو ائب املال الغ:السادس{

                                                

.٦ س٢٣ ص:فقه الرضا) ١(

.٣ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٠ الباب ١٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٧اآلية : سورة املاعون) ٣(

.٣ح ما جتب فيه الزكاة بأبوا من ١٠ الباب ٢٨ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٤٢

  . فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن،أحوال أو ا حال عليه حوالنذإ

ه يستحب فإن ،ذا تصرف يف النصاب باملعاوضة يف أثناء احلول بقصد الفرار من الزكاةإ :السابع

   . زكاته بعد احلولإخراج

  

ويدل عليه }  زكاته لسنة واحدة بعد التمكن فيستحب،أحوال أو حال عليه حوالن

 ما :)عليه السالم (يب جعفرقلت أل:  مثل ما رواه سدير الصرييف قال،مجلة من الروايات

طلق به فدفنه يف موضع، فلما حال عليه احلول ذهب نافتقول يف رجل كان له مال، 

به، فمكث بعد املال فيه مدفون فلم يص أن ليخرجه من موضعه فاحتفر املوضع الذي ظن

 فوقع على املال بعينه  ـكلهاـ احتفر املوضع من جوانبه كله نه إمث ذلك ثالث سنني، 

كان ن إ وكان غائباً عنه، ألنه يزكيه لسنة واحدة،: )عليه السالم (كيف يزكيه؟ قال

  .، وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة الرابعة عشرة من أول الكتاب)١(احتبسه

 ،ذا تصرف يف النصاب باملعاوضة يف أثناء احلول بقصد الفرار من الزكاةإ :عالساب{

  .ذا قصد الفرارإذا جعل النقد حلياً إوكذا }  زكاته بعد احلولإخراجه يستحب فإن

فيه زكاة؟ احللي  عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  حممد بن مسلم قالىفقد رو

  .)٢(به من الزكاةال ما فر إ ،ال: )عليه السالم (قال

                                                

.١ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ٥ الباب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١١ الباب ١١٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٣

 فراجع ، احملمولتان على االستحباب بقرينة الروايات النافية،ومبضمونه رواية معاوية

  .باب من جعل املال حلياً من الوسائل، وقد تقدم الكالم يف ذلك فراجع

  .مما يستحب فيه الزكاة ما تقدم من املاتن من غالت الطفل: الثامن

ه يستحب فيه فإنزيد، أ أو يصة ومضى عليه سنتانقذا طلب بنإمال التجارة : التاسع

 يف حديث زكاة مال ،الزكاة لسنة واحدة استحباباً غري مؤكد، ملا رواه الكايف، عن مساعة

 مل يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه الزكاة حىت يبيعه،ن إو :)عليه السالم (التجارة، قال

  .)١(اة سنة واحدة عليه زكفإمنا هو باعه فإذاحبسه مبا حبسه، ن إو

اجلزية ى اخلمس والزكاة وسالمي على أخذ مال زائد علاحلاكم اإل ذا اضطرإمث 

يأخذ بعنوان زكاة مال التجارة وحنوه مما  أو ، مستقالًجيعله ماالً أن فضلواخلراج، فهل األ

 حكم اضطراري وال فرق فيه بني املستحب وغريه، ألنه ،تستحب زكاته؟ الظاهر التخيري

 مل يكف فإذاىل مذاق الشرع،  إأقرب ألنه فضل أخذ زكاة مال التجارة وحنوهكان األن إو

  . أخذ من غريه

                                                

.٣ ح... باب الرجل يشتري املتاع ٥٢٨ ص٣ ج:الكايف) ١(



٢٤٤

  



٢٤٥

  فصل

  صناف املستحقني للزكاة أيف 

  :ومصارفها مثانية

  

  فصل{

   }صناف املستحقني للزكاةيف ا

اً، نعم جعل الشرائع الفقري واملسكني صنفاً إمجاع وكتاباً وسنةً} ومصارفها مثانية{

 اتباع األوىل لكن ،أصناف املستحقني للزكاة سبعة:  فقال،كليهما فقريأن  إىل حداً، نظراًوا

  .دخاهلما يف سبيل اهللاإمكن أال إالنص، و

 ،الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم و،الْعاِملني علَيها الصدقات ِللْفُقَراِء والْمساكِني وإمناسبحانه ﴿: قال

قاِبوِفي الر،الْ وغاِرمني،بيِل اللَِّه يف وس ،بيِل وِن الساب،اللَِّه و ةً ِمنفَريض  ليمع اللَّه

كيم١(﴾ح(.  

اهللا سبحانه، ال املفهوم العريف  ق بسببه مبا أمراملراد بالصدقة ما يصد أن وال خيفى

  . الذي فيه ذلة ومهانة

                                                

.٦٠اآلية : سورة التوبة) ١(



٢٤٦

   الفقري واملسكني :  والثايناألول

  

  فَأَما من أَعطى ﴿: يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم (جعفر أيب فعن ابن طريق، عن

قىوات ىنوسِبالْح قدقال)١(﴾ص : مائة ألف فما زاد إىل اهللا يعطي بالواحد عشرةن إو، 

فسنيسره لليسرىقال ، : ال يسره اهللا لهإال يريد شيئاً من اخلري)احلديث)٢ .  

 اهللا عليه وآله صلى ( قال رسول اهللا،)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن السكوين، عن

  .غري ذلك إىل .)٣(من صدق باخللف جاد بالعطية): وسلم

 والعاطلني ومن أشبههم على سالم نظر بعيداً، جعل مساعدة الزمىناإلن إ وحيث

ون هم بأنفسهم، فيكءعطاإدارم، ويف نفس الوقت أباح للناس إا مكلفة بإالدولة، حيث 

  .مة معاًليهم من جهيت الدولة واألإالفقراء ومن  إىل التوجه

ذا اجتمعا إما كالظرف واجلار وارور أواملشهور }  الفقري واملسكني :  والثايناألول{

يف  أن ذا افترقا اجتمعا، والتعبري ما يف القرآن احلكيم ويف الروايات من جهةإترقا، وفا

ني فهو من أسكنه الفقر عن حوائجه، كخر كاملس من األأوس األأحدمهااالجتماع قسمني، 

  : ىل ذلك أشارت الرواياتإ و،وليس كذلك الفقري

                                                

  .٦ ـ ٥اآلية : سورة الليل) ١(

.٥ ح الصدقةأبواب من ١ الباب ٢٥٦ ص٦ ج:لوسائلا) ٢(

.٦ ح الصدقةأبواب من ١ الباب ٢٥٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٤٧

 إمنا﴿: قول اهللا تعاىل: )عليه السالم(عبد اهللا يب  قلت أل،بصري أيب ففي صحيح

ِللْفُقَراِء و قاتدساكِنيالصعليه السالم ( قال،)١(﴾الْم( :ناسالفقري الذي ال يسأل ال، 

  . )٢(جهدهمأواملسكني أجهد منه، والبائس 

  .)٣(وقريب منه رواية الدعائم

الْباِئس ﴿: قوله سبحانه إىل شارةإ أضاف ذلك )عليه السالم (اإلمامكأن : أقول

معىن البائس؟ مر منحصراً فيهما فمااأل ذا كانإ أنه  وكأنه دفع دخل مقدر وهو،)٤(﴾الْفَقري  

فكان الفقري بائسه وغري   كذلك،نيس وغري بائس، ومن املسكمن الفقري بائ: واجلواب

  .بائسه فوق املسكني بائسه وغري بائسه

دعوى ظهورمها يف تفسري الفقري : النظر يف قول املستمسك وبذلك يظهر وجه

ية، لكنه بقرينة ذكر كان موردها اآلن إ و الروايةفإنواملسكني يف آية الزكاة يف غري حملها، 

  . تفسري اللفظني مطلقاًإرادةيف البائس ظاهر 

سأله أنه )  السالمماعليه (أحدمها صحيح حممد بن مسلم، عن أيضاًوكذلك يدل عليه 

ل، واملسكني الذي هو أجهد أالفقري الذي ال يس: )عليه السالم (عن الفقري واملسكني؟ فقال

  .)٥(لأمنه الذي يس

 )عليه السالم (اإلمام وجعل ،أيضاً يةا تنطبق على اآلأال إكانت عامة ن إ ووالرواية

  . لأل، ومن املساكني من ال يسأفمن الفقراء من يس الإ و،امليزان السؤال غاليب

                                                

.٦٠اآلية : سورة التوبة) ١(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

. باب ذكر دفع الصدقات٢٦٠ ص١ ج:الدعائم) ٣(

.٢٨اآلية : سورة احلج) ٤(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٤ ص٦ ج:لالوسائ) ٥(



٢٤٨

  األول حاال من ءوالثاين أسو

  

 ولذا ذكرمها ،شد منه الفقري العادي واأل، من الفقراءنافيف اتمع صنن إ :واحلاصل

  . كان كافياًأحدمهاكان لو ذكر ن إ وية،اآل

  .)١(﴾اللَِّه إىل يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء﴿: هنقال سبحا

  .)٢(﴾الْباِئس الْفَقري﴿: وقال تعاىل

  .)٣(﴾فَكانت ِلمساكني يعملُونَ ِفي الْبحِر﴿: وقال جل وعز

  .غري ذلك إىل ،)٤(﴾الِْمسكنيو﴿: قال جل وعالو

ال فائدة عملية يف  أنه وال خيفى} األولال من والثاين أسوء حا{: ولذا قال املصنف

 تظهر الفائدة نادراً إمنا :كان رمبا تظهر الفائدة فيما ذكره املسالكن إ واملقام يف حتقيق ذلك،

  .خر ال يدخل فيه خبالف العكس اآلفإن ،سوئهما حاالًأوصى أل أو وقف، أو فيما لو نذر،

يعطي لغري  أن  أوصىفإنال إ، و مبين على الغالب)خبالف العكس(: قوله: أقول

  .سوءسوء مل يشمل األاأل

طعام الفقراء عن إجزاء إ يف كفارات القواعد ـ كما حكي ـ يف أشكلوقد 

 ،ه ضعيفة من املسكني، كما قيل بذلك لوجوذا مل يقل بأن الفقري أسوء حاالًإاملساكني 

  وكذا يف الوصية للمساكني، واختار يف 

                                                

.١٥اآلية : سورة فاطر) ١(

.٢٨اآلية : سورة احلج) ٢(

.٧٩اآلية : سورة الكهف) ٣(

  .٢٦اآلية : سورة اإلسراء) ٤(



٢٤٩

  نة السنة له ولعيالهؤلك موالفقري الشرعي من ال مي

  

ح وجامع املقاصد عدم الدخول يف الوصية، ومل يرجح يف وصية يضا اإليحمك

  .الدروس

فالعرف العام ال يرى  الإ و،ذا علم اخلصوصيةإ شكالوكيف كان، فالظاهر عدم اإل

  .االختالف عند انفراد كل واحد يف الذكر، والعرف هو امليزان يف أمثال املقام

ال ينبغي ترك االحتياط يف باب الوصية : ذكره مصباح الفقيه قائال  ضعف ماومنه يعلم

 مطلق الفقري من لفظ املسكني باالقتصار على إرادةوالكفارات ونظائرها مما ال شاهد على 

  . انتهى، من مطلقهأسوء حاالً

 سوء دون غريه، األإعطاءصناف الثمانية مل يصح يبسط الزكاة على األ أن نعم لو نذر

ياً حمضاً حىت بخر ليس نسسوء من اآلأ أحدمهاكون مث إن سوء،  الفقري دون األإعطاءأو 

 يف أحدمهامسكينني كذلك، بل الالزم اندراج  أو خر،سوء من اآلأ أحدمها فقريين ىيعط

  .خر يف املسكني عرفاً، واآلالفقري

الذي  أو ،ن فعالًياملوجود} نة السنة له ولعيالهؤوالفقري الشرعي من ال ميلك م{

القريب فقط، بل يشمل حىت  أو سيوجدون، واملراد بالعيال هنا ليس واجب النفقة فقط،

فقري عرفاً، مما يشمله أنه  إىل باإلضافةيت شامل لكل ذلك، الدليل اآل ألن مثل الضيف،

لف يكفيه لعائلته احلاضرة لكن زوجته حامل مبا يوجب نقصه مائة أالدليل، فمن كان عنده 

 إىل ذا كان له ألف، ولكن يصلإثال بعد شهر لتمام السنة يعد فقرياً، حاله حال ما دينار م

  ضيافته مجاعة يسبب نقص 



٢٥٠

   الشرعي خبالفهوالغين

  

لفاظ األن إ كان الظامل يأخذ منه شيئاً يسبب النقص املذكور، وحيث أو مؤنة سنته،

لو  أنه اع ما أخذه، كمارجإ ظن فقره مث ظهر غناه لزم فإذاموضوعة للمعاين الواقعية، 

  .ن فقره صح ما أخذه، نعم كان أخذه وهو يزعم غناه جترياًاانعكس بأن زعم غناه مث ب

بينهما عدماً  ألن } الشرعي خبالفهالغين{ذا كان الفقري الشرعي من ذكر فـ إ} و{

ا طلقاً ألالقمرية م أو ، والغالتنعاما سنة األعيار بالسنة الشمسية مطلقاً ألاملوملكة، وهل 

ذا كانت احلاجة ال إال إالعربة بالقمرية  نأ أو ،الغالبة يف االستعماالت الشرعية كما تقدم

ذا حسب القمرية كان إنه إ ، حيثنعامال بالشمسية، مثل من يعيش على صدقات األإتسد 

د ت بعأيام بني السنتني، حيث انتهى ما أخذه مؤنة لسنته القمرية ومل يأمعناه عوزه عشرة 

  ؟أول السنة الشمسية ألنه ليه،إموقع الدفع 

 االمر ليس ذه الدقة، كما أملعنا أن قرب الثالث، لكن الظاهراأل نكانإاحتماالت، و

  .مكرراًإليه 

ه مجلة دموكيف كان، فيدل على ميزان الغين والفقري املذكور من ملك مؤنة السنة وع

  . فهمن الروايات، ولذا اختاره املشهور الذي يندر خال

يأخذ الزكاة صاحب :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا بصري، مسعت أيب كصحيح

زكاته :  قال، صاحب السبعمائة جتب عليه الزكاةفإن: ، قلتذا مل جيد غريهإالسبعمائة 

 من سنة، فهذا أقلنفذها يف أذا اعتمد على السبعمائة إال إصدقة على عياله، وال أخذها 

   أن فيه الزكاةجتب الزكاة ملن كان حمترفاً وعنده ما  وال حتل ،يأخذها



٢٥١

  .)١(يأخذ الزكاة

، عن السائل عنده قوت )عليه السالم (احلسن أيب مساعيل، عنإوالصحيح عن علي بن 

يأخذ وعنده : )عليه السالم (يقبل؟ قال أن  شيئاً ألهيأعطن إ ويسأل، أن يوم، أحيل له

  .)٢(سنة إىل  هي من سنةإمنا ألا ،قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة

حترم الزكاة على :  يقول)عليه السالم (واملرسل عن يونس بن عمار، مسعت الصادق

  .)٣(من عنده قوت السنة، وجتب الفطرة على من عنده قوت السنة

مل يكن للوصف يف نفسه ن إ وا حيث كانت يف مقام التحديد كان هلا املفهوم،فإ

  .مفهوم

ال حتل ملن كانت :  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رة، عنوصحيح زرا

  .)٤(أخذها أخذها حراماًن إ ويأخذها، أن عنده أربعون درمهاً حيول عليها احلول عنده

ربعني من باب املثال، ولذا قال يف األ أن االعتبار باحلول، وواضح أن  ظاهرهفإن

حيول عليها  :)عليه السالم (يفهم ذلك من قولههذا حممول على عدم احتياجه، و: الوسائل

  .)٥(احلول

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٥٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ص ٦ ج: وانظر الوسائل،١ س٣٠٥ ص١٥ ج:اجلواهر) ٢(

.١٠ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح املستحقني للزكاة ذيلأبواب من ١٢ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٥٢

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب الرمحان بن احلجاج، عمن مسعه وقد مساه، عن وعن عبد

 اهللا صلى (رسول اهللا أن بلغنانه إ : سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل، وقلت له:قال

عليه  (فقال:  قال،ن فهما كي بني عينيهأميا رجل ترك ديناري: قال) عليه وآله وسلم

مسى أ فإذا)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول اهللا: )السالم

  هذا، فلم يكونوا خيافونيا فالن اذهب فغد: صبح قالأذا إ هذا، ويا فالن اذهب فعش: قال

 صلى ( دينارين، فقال رسول اهللايصبحوا بغري غداء وال بغري عشاء، فجمع الرجل منهمأن 

 أن السنة، فللرجل إىل  يعطون من السنةإمنا الناس فإن ،فيه هذه املقالة) اهللا عليه وآله وسلم

  .)١(السنة إىل يأخذ ما يكفيه، ويكفي عياله من السنة

 وغريه قوت السنة )وان اهللا عليهرض(ويؤيده ذلك ما ورد من ادخار سلمان : أقول

مل  السنة، فلو إىل الزكاة تعطى من السنة أن أيضاًيؤيده  أنه  كما،ملتقني وغريهكما يف حلية ا

 متكففاً، وقد نظمت الدواوين يف زمان الثاين ملصارف السنة لكل ييأخذ الفقري كفايته لبق

أعطى لزوجاته )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (الرسول أن :يف بعض الروايات أن مسلم، كما

  .غري ذلك من املؤيدات  إىلمن خيرب للسنة،

كون املعيار السنة ال ينايف اخنرام ذلك قلة وكثرة يف بعض املوارد لدليل  أن وال خيفى

ه ال حيق له أخذ فإن مما يغنيه، أشهرذا كان عنده بستان يعطي الثمر بعد ستة إآخر، كما 

غنياء ألاهللا شرك بني ان إ لو بقرينة، و مثله منصرف عن نصوص السنةفإنمؤنة السنة، 

   .غري ذلك إىل ،والفقراء وحسب الفقراء

                                                

.٩ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٣

 مل فإذا ،راد سفراً يطول هذا املقدارأ أو ،يه بالسجن سنتني مثالًلذا حكم عإ أنه كما

ذا قلنا بأنه إال إ اللهم ،ه حيق له ذلك للمناطفإنيأخذ لعائلته مبقدار السنتني لبقوا جواعاً، 

  .ن سهم الفقراء ال م،يأخذ حينئذ من سهم سبيل اهللا مثال

  : مث يف قبال قول املشهور، قوالن آخران

 أو عيانيأخذ الزكاة من ميلك نصاباً من األ أن ضابط الغين الذي ال جيوز لهن إ :األول

وبه :  قال، عن مسكنه وخادمه، نقل هذا القول العالمة يف التذكرة عن الشيخمته فاضالًيق

  .قال أبو حنيفة

الفقري من مل يقدر على  أن املبسوط، وهو إىل تياره ونسبهما عن املفاتيح اخ: الثاين

  . من يلزمه من عياله عادة على الدوامةكفايته وكفاي

  :أمورول بواستدل لأل

يه وآله  اهللا علصلى( أنه ،أيضاًما رواه العامة مما يوجد مبضمونه يف روايتنا : األول

ال  أن شهادة إىل كتاب، فادعهمأهل  نك تأيت قوماًإ: اليمن إىل هقال ملعاذ حني بعث) وسلم

اهللا تعاىل قد فرض  أن علمهمأ هم أطاعوا لذلك ففإنْحممداً رسول اهللا،  وأن ال اهللا،إله إ

  .)١(غنيائهم فترد على فقرائهمأعليهم صدقة تؤخذ من 

ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف رواياتنا ما رواه ابن مسكان وغري واحد، عن

 يؤتون إمناغنياء ما يكفيهم، ولو ال ذلك لزادهم، و وجل جعل للفقراء يف أموال األاهللا عز

  .)٢(من منع من منعهم

                                                

.١٠٠ ص٥ ج:البداية والنهاية) ١(

.٩ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ١ الباب ٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٤

فمن ،ذا كان غنياً مل جيز له أخذ الزكاةإمن يعطي الزكاة غين، و أن ما يدالن علىفإ 

ا مثاأعياا ف وحيث ال خصوصية أل،ميلك أحد النصب الزكوية غين، ومن مل ميلك فقري

  .أيضاًكذلك 

 درهم وال يكفيه  مأيتمن ميلك مثالً أن دقي، لضرورة احلديث عريف الن إ :وفيه أوالً

من ال يوجد عنده النصاب بشرائطه وعنده ما يكفيه  أن ال خلمسة أيام ال يسمى غنياً، كماإ

  .طول عمره ال يسمى فقرياً

ان الفقري الذي ال ميلك مؤنة على تقدير الداللة ال يقاوم ما تقدم من ميزنه إ :وثانياً

  .السنة

يصرف زكاته يف نفسه وعائلته فال  أن من ميلك النصاب وال يكفيه حيق لهن إ :وثالثاً

ذا ال يؤخذ منه فليس بغين، وبذلك إ وص،يؤخذ منه، كما دل على ذلك مستفيض النصو

  .يتم االستدالل

ال حتل ملن كان : ديث يف ح)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيح زرارة، عن: الثاين

  .)١(ها حراماًأخذها أخذن إ وخذها،أي أن عنده أربعون درمهاً حيول عليها احلول

  .)٢(مخسون درمهاً: أخرىويف رواية 

  ربعني زائداً على قدر أله  أن  فالظاهر منهااألوىلأما الرواية : وفيه

                                                

.٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٥

  هحنو ذلك تقوم بكفايت أو يمواش أو عقار أو فمن كان عنده ضيعة

  

  .احلاجة، ولذا حيول عليها احلول، والرواية الثانية دليل على خالف املطلوب

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، كما يف الوسائل،غريه أو فقد روي حممد بن مسلم

خيرج زكاا منها ويشتري إذا مل يكن له حرفة، وحتل الزكاة ملن له سبعمائة درهم : قال

 درمهاً، وله  وال حتل الزكاة ملن له مخسون،هأصحاب، ويعطي البقية منها بالبعض قوتاً لعياله

  .)١(حرفة يقوت ا عياله

 ال جمال له مع األصلن إ : وفيه، العدماألصلعطائه، وإمشكوك كفاية نه إ :الثالث

  .وجود الدليل

ن  أل يسمى فقرياً عرفاً،فعالً أو  بأن من ال ميلك قوة: فقد استدل له،أما القول الثاين

  . كان عنده كفاية سنتني ال يسمى غنياً عرفاً فهو فقريفإذا ،الغين من ميلك على الدوام

كان بالفعل مالكاً  منن إ :خالف النص املتقدم، بل قال مصباح الفقيهنه إ :وفيه

ال  ملقدار من املال الصاحل للصرف واف مبؤنة سنة له ولعياله ال يعد يف العرف فقرياً، بل لو

شكل اجلزم بذلك عن مؤنة سنته أل  على اندراج من يقصر مالهىوص والفتاوداللة النص

سبعة   أوأشهرمن كان مالكاً بالفعل ملقدار معتد به من املال واف مبؤنة ستة  إىل ةببالنس

  .آخر كالمه إىل ،مثال

  حنو ذلك تقوم بكفايته  أو يمواش أو عقار أو فمن كان عنده ضيعة{وعلى هذا 

                                                

.٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ص ٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٦

  نتهؤذا كان له رأس مال يقوم رحبه مبإ وكذا ، طول السنة ال جيوز له أخذ الزكاةوكفاية عياله يف

  

ذا كان له رأس مال يقوم إ وكذا ،وكفاية عياله يف طول السنة ال جيوز له أخذ الزكاة

  .على النحو احلالل} نتهؤرحبه مب

 نسانجيعل اإلذ املال احلرام ال إا فال يعد ذلك مما حنن فيه، بذا كان على حنو الرإأما 

  .غنياً شرعاً

مرار معاشه، إجل  الذي له ضيعة ال تقوم مبؤنته ال يكلف ببيع الضيعة ألنسانومثل اإل

أنه  إىل باإلضافةجل تتمة معاشه، كما هو املشهور، وذلك ه من الزكاة ألؤعطاإبل الالزم 

  : يدل عليه مجلة من الروايات،يعد فقرياً عرفاً وليس بغين

  عن الرجل يكون)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بن وهبكصحيحة معاوية 

 فال  وله عيال وهو حيترف فال يصيب نفقته أفيأكلها،أربعمائة درهم أو مثائة درهمله ثال

فضلها فيقوت ا نفسه  إىل ال، بل ينظر: )عليه السالم (يأخذ الزكاة؟ قال أو يأخذ الزكاة،

  .)١(البقية من الزكاة ويتصرف ذه ال ينفقهاومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ 

 صلى (يروون عن النيب: )عليه السالم(عبد اهللا يب  قلت أل:لورواية هارون بن محزة قا

عليه  ( فقال،يحتل الصدقة لغين، وال لذي مرة سو ال: قال أنه )اهللا عليه وآله وسلم

مثائة درهم يف بضاعة وله ثالالرجل يكون له : فقلت له: ، قالال يصلح لغين: )السالم

  فلينظر ما يستفضل :  قال، أقبل عليها أكلها عياله ومل يكتفوا برحبهافإنعيال، 

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٧

  .)١( وليأخذ ملن مل يسعه من عياله،منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك

يأخذ الناقص، والكل يستغنون لسنتهم من الفضل ومن  أنه واملستفاد من هذين

ذا إ العبارة فإن ،خرون من الزكاةيصرف بعضهم من الفضل واآلن  أل وال خصوصية،الزكاة

ال ما ذكرناه، ولذا تأمل الفقيه اهلمداين يف اخلدشة يف إعرضت على العرف ال يفهم منها 

ن إ شخاص الذين مل يسعهم ذلكيكون املراد أخذ  الزكاة لنفس األ نأمكان إالروايتني ب

  . نفقتهم كي ينافيه كونه غنياًكانوا بأنفسهم فقراء ال لنفسه، وصرفه يف

سألته عن الزكاة هل يصلح :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثقة مساعة، عن

يكون داره دار غلة فيخرج له من  أن الإنعم، : )عليه السالم (لصاحب الدار واخلادم؟ فقال

 وكسوم  مل تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله يف طعامهمفإنغلتها ما يكفيه وعياله، 

  .)٢(كانت غلتها تكفيهم فالن إ وسراف، فقد حلّت له الزكاة،إوحاجتهم من غري 

ئة درهم وهو مناا عن رجل له مث)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: بصري قال أيب وخرب

حممد  أبا يا :)عليه السالم (يأخذ من الزكاة؟ فقال أن رجل خفاف وله عيال كثرية، أله

ال أدري، :  قلت،كم يفضل: نعم، قال: ، قالوت به عياله ويفضلقه ما يأيربح يف درامه

 من أقلكان ن إ وكان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فال يأخذ الزكاة،ن إ :قال

  :  قال،نصف القوت أخذ الزكاة

                                                

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٨

يوسع :  قال،كيف يصنع: قلت: ، قالبلى:  قال،فعليه يف ماله زكاة تلزمه: قلت

 ه وما أخذ من الزكاة فض،اله يف طعامهم وكسوم، ويبق منها شيئاً يناوله غريهما على عي

  .)١(على عياله حىت يلحقهم بالناس

ذلك القدر كان القدر املتعارف لسائر املصارف  أن جلنصف القوت كأنه أل: أقول

و  من اللباس والدواء ومصارف الشتاء وحن،كل والشرب مما يصطلح عليه بالقوتغري األ

  .ذلك

  .زكاة التجارة أنه  من الزكاة عليه، فالظاهر)عليه السالم (أما ما ذكره

 عبد اهللا أيب دخلت أنا وأبو بصري على:  قال،العزيز، عن أبيه  بن عبدلمساعيإوخرب 

ندين به،  لنا صديقاً وهو رجل صدوق يدين اهللا مبان إ :فقال له أبو بصري) عليه السالم(

رحم : العباس بن الوليد بن صبيح، فقال:  فقال،كيهزحممد الذي ت أبا من هذا يا: فقال

جعلت فداك له دار تسوى أربعة آالف درهم :  قلت،حممد أبا له يا  ما،اهللا الوليد بن صبيح

ربعة سوى علف األ إىل بني الدرمهني  على اجلمل كل يوم مايوله جارية وله غالم يسق

 يا : فقال،وله هذه العروض: ، قالنعم: زكاة؟ قاليأخذ من ال أن له  وله عيال أ،اجلمل

يبيع خادمه الذي يقيه احلر  أو أمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أن حممد فتأمرينأبا 

مجله وهو معيشته وقوته، بل يبيع غالمه و أن مرهآ أو والربد ويصون وجهه ووجه عياله،

   وال ،بيع دارهييأخذ الزكاة وهي له حالل، وال 

                                                

.٤ ح املستحقني للزكاةوابأب من ٨ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٥٩

  .)١(غالمه وال مجله

الزكاة حتل ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  بن عمار، قالإسحاقوعن 

: وكيف ذلك؟ قال: قلت:  قال،ئة درهم، وحيرم على من له مخسون درمهاًمنااملن له مث

وال يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب اخلمسني درمهاً ليس  ئة عيالمناايكون لصاحب الثم

  .)٢( عيال وهو يصيب ما يكفيهله

 كفاه فإنضيعة يستغلها،  أو من كان له مال يتجر به أن املعتمد: ولذا قال يف املدارك

 وال يكلف ،مل يكفه جاز له ذلك نإالغلة له ولعياله مل جيز له أخذ الزكاة، و أو الربح

يه قصور أمواله عن نفاق من رأس املال، وال من مثن الضيعة، ومن مل يكن له ذلك اعترب فاإل

  .مؤنة السنة له ولعياله

 خبار مع ماوسوق هذه األ: خبار املتقدمةوقال الفقيه اهلمداين بعد سرده مجلة من األ

 أو علها كالنص يف عدم الفرق بني ما لو كانت قيمة الضيعةجيفيها من ترك االستفصال 

  . وعدمه،ية مبؤنتهكب عليها وصرفها يف نفقته كانت وافأه اليت يتجر ا لو تبضاع

يشكل القول جبواز أخذ :  قال،املستمسكيف إشكال  شكالومن ذلك يظهر وجه اإل

  . مبؤنة السنةس املال وحده كافياًأذا كان رإالزكاة 

ان كان يفضل عن بصري  أيب ه على خربإشكالكما ظهر مما تقدم وجه النظر يف 

  . مجاع خمالف لإلهن ظاهرأب ...القوت 

                                                

.١٠ حيأخذ الزكاة أن  باب من حيل له٥٦٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٢ حقني للزكاةح املستأبواب من ٨ الباب ٥٢٢ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٢٦٠

 من مقدار أقلذا كان إ وأما ،كان لسنة واحدةن إ و،اجلنس ما يكفيه وعياله أو من النقدأو كان له 

  ،وز له أخذهاجيكفاية سنته 

  

ملا تقدم من } كان لسنة واحدةن إ و،اجلنس ما يكفيه وعياله أو أو كان له من النقد{

  .ال ماذكرناه من االستثناءإ ،كون العربة بالسنة

 خذ مطلقاً،هل جيوز له األ} وز له أخذهاجيار كفاية سنته  من مقدأقلذا كان إوأما {

  بقدر النقص عن السنة؟ أو 

 إنسان أراد ملك كل إمناالشارع  أن  السنة الذي يستفاد منهأدلة إطالقاحتماالن، من 

 عطاء، ومن الروايات الدالة على اإلأكثر كان نقص له أخذ بقدر النقص ال فإذابقدر سنته، 

ال   أو،وعليه، فال فرق بني من له شيء .يس املراد منه غىن السنة بل مطلقاًحد الغىن ولإىل 

  .دلة تلك األطالقشيء له، إل

تعطيه : )عليه السالم ( قال الصادق، عن سعيد بن غزوان،عمري أيب ففي صحيح ابن

  .)١(من الزكاة حىت تغنيه

 يعطي الرجل من سأل كم أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عمار بن موسى، عن

  .)٢(غنهأعطيت فأذا إ: )عليه السالم (قال أبو جعفر: الزكاة؟ قال

ما حد املؤمن : )عليه السالم (احلسن أبا عينيقلت للرجل، :  قال،وعن بشر بن بشار

وعشرة : ، مث قال املؤمن ثالثة آالفييعط: )عليه السالم (الذي يعطى الزكاة؟ قال

  املؤمن ينفقها يف طاعة اهللا، والفاجر يف  ألن آالف، ويعطى الفاجر بقدر،

                                                

.١ ح للزكاةنياملستحقأبواب  من ٢٤ الباب ١٧٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح للزكاةنياملستحقأبواب  من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦١

 ،وعلى هذا فلو كان عنده مبقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه يف أثناء السنة جيوز له األخذ

 ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية املذكورة ،آخر السنة حىت يتم ما عنده إىل يصرب أن وال يلزم

  ،خذجيوز له األ

  

   .)١(معصية اهللا

  .غريها من الرواياتإىل 

وعلى هذا فلو كان عنده مبقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه يف أثناء {

  .ما أشبه ذلك أو سرق أو حدث التضخم أو ةءاتفقت حاجة طار ألنه }السنة

أي عند } آخر السنة إىل يصرب أن وال يلزم{عند ظهور نقصه } خذجيوز له األ{

ذا علم إ أنه  املذكورة، كمادلة األطالقمث يأخذ، إل} ما عندهحىت يتم {وقت متام النفقة 

خذ، مثال مصرفه ألف وعنده ألف، لكن كان أول السنة عنده كفاية جاز له األن إ وبالنقص

  . نخذ اآله جيوز له األفإنالظامل يأخذ منه مائة،  أن يعلم

ا مل تكن ذإو} خذففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية املذكورة جيوز له األ{

عنده الكفاية فأخذ مث صار عنده الكفاية من غري الزكاة، ومن غري أرباحها، كما لو مات 

 ، من الزكاةيشبه ذلك، فالظاهر عدم لزوم رده ما بق أو ،حاز مباحاً أو قريب له فورث،

 كثرياً من الفقراء يستغنون فإنصل بعد عدم الدليل على ذلك، بل ميكن ادعاء السرية، لأل

  .يعهد رد أحدهمومل 

   يغناماً فولدت، فال ينبغأا كانت ذإبنمائها، كما  أو أما اذا استغىن بالزكاة

                                                

.٨ ح للزكاةنياملستحقأبواب  من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦٢

  نتهؤكسب حيصل منهما مقدار م أو وكذا ال جيوز ملن كان ذا صنعة

  

  . يستفاد منها ذلكغنهأ أدلة ألن  يف عدم الرد، وذلكشكالاإل

كسب حيصل منهما مقدار أو  ملن كان ذا صنعة {عطاءخذ واإلاأل} وكذا ال جيوز{

  . عليهمجاع وال خالف معتد به، بل ادعى بعضهم اإلإشكالبال } نتهؤم

االرتكاز يف أذهان املسلمني والسرية،  إىل باإلضافةويدل عليه ـ يف ذي الصنعة ـ 

  :، بعض الرواياتاألصلليس بفقري، فال يشمله الدليل، وأنه و

الصدقة ال حتل ن إ : مسعته يقول:، قال)عليه السالم (جعفر أيب كصحيح زرارة، عن

  .)١( فترتهوا عنهاي، قويحملترف، وال لذي مرة سو

 اهللا عليه وآله صلى (رسول اهللا، قال )عليه السالم(وصحيحه اآلخر، عن أيب جعفر 

ما معىن : ، قلنايلقو ، وال حملترف، والي وال لذي مرة سو،ال حتل الصدقة لغين :)وسلم

  .)٢(يكف نفسه عنها أن يأخذها وهو يقدر أن حيل له ال: هذا؟ قال

عليه  (، عن علي)عليه السالم (بيهأ، عن )عليه السالم (البختري، عن جعفر أيب وعن

  .)٣(يال حيل الصدقة لغين، وال لذي مرة سو: كان يقول أنه ،)السالم

 حتل الزكاة لصاحب سبعمائة درهم وحيرم على صاحب مخسني: ويف رواية مساعة

ذا كان وحده وهو حمترف إا حترم عليه فإصاحب اخلمسني وأما  :قال أن ىلإ درمهاً

  .)٤(شاء اهللان إ يعمل ا وهو يصيب ما يكفيه

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٣

 من له فعال ما يكفيه، وباحملترف يناملراد يف الصحيح الثاين بالغ أن الظاهر: لأقو

ل ليس بصنعة، مثل احلمال  من له عميصاحب الصنعة اليت تدر عليه رزقه، وبذي مرة سو

 له قوة يتمكن ا من العمل يف قبال العاجز، إمناوالكناس، وبالقوي ما ليس له أحد الثالثة و

  .غنياء فهم داخلون يف الغيند لألاألوالبوين وأما مثل الزوجة واأل

قال : قال أنه ،)عليه السالم (ويف حديث آخر، عن الصادق: هذا وروى الصدوق قال

وال لذي مرة  ومل يقل ،)١(الصدقة ال حتل لغينن إ ): اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللا

 ، من كالم الصدوق...ومل يقل يكون  أن ما تقدم، الحتمالرض ايع  لكن هذا اليسو

حدامها ذات إروايتان )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (روي عن النيب: فكأن الصدوق قال

  .احدة ذات مجلة وخرى واأل،مجلتني

عبد يب  قلت أل:تكون املرسلة عني صحيح معاوية بن وهب أن احتمال إىل باإلضافة

الصدقة ال حتل لغين وال  أن :) اهللا عليه وآله وسلمصلى (يرون عن النيب: )عليه السالم(اهللا 

، فيكون الصدوق )٢(ال تصلح لغين: )عليه السالم(عبد اهللا ؟ فقال أبو يلذي مرة سو

عليه  ( عدم صحة نقل قولهال تصلح لغين:  على قولهاإلمامفهم من اقتصار  )رمحه اهللا(

  .يوال لذي مرة سو :)السالم

)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللا أن نكارإاستظهار اجلواهر من  أن وبذلك يظهر

  مر املعارضة بني الروايتني ذ غاية األإ جواز تناوهلا لذي القوة، حمل نظر، ،قال ذلك

                                                

.٢٦٢ ص:خبارمعاين األ) ١(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٤

  . من جهاتاألوىل ط الثانية لعدم كوا كفوفتسق

مرة  ذا أو  كان قوياً،فإذااملراد من له فعال قدرة على كف النفس،  أن نعم الظاهر

 ،ن مما ال يقدر على كفاية حاجته من الكسب واحلرفةحمترفاً، لكن له حاجة اآل أو ي،سو

مريض  أو ذا مل يعط من الزكاة،إ ن شتاءمكنه واآلأذا مل يعمل ما إجاز له أخذ الزكاة، كما 

 وذلك النصراف الرواية الدالة ،حرج أو عسر أو جل الدواء، وقع يف ضررذا مل يعط ألإ

عطائه من إ تشريع عدم جواز فإن وحنوه، ال ضرر أدلة فيشمله ،على عدم احللية عن ذلك

  . ال حرج وال ضررحق الفقري الذي هو أحدهم، مرفوع بدليل 

كسب الئق  أو جمرد القدرة على ذلك ما مل يتلبس حبرفةن إ :الفقيه اهلمداينولذا قال 

جيعله غنياً، بل ال خيرجه عرفاً عن موضوع الفقري، فيشكل االلتزام بعدم  حباله واف مبؤنته ال

 أدلةباء ، إل واندراجه يف زمرة الفقراء عرفاً ولغةً،ليها بالفعلإجواز تناوله للزكاة مع احتياجه 

  .لزكاة للفقراء عن الصرف عن مثلهشرع ا

 يف أشكل أن بعدنه إ  حيث)رمحه اهللا(وهذا هو الظاهر من الشيخ املرتضى : أقول

 ي على اخلالف قومجاعمل ينعقد اإل لو أنه اإلنصافولكن :  مثله من الزكاة قالإعطاء

  .حاجتهن آ كل حمتاج يف إىل القول جبواز الدفع

خذ من ترك الكسب، لكنه ال يفعل احلرام باألكون قد فعل احلرام بيوعلى هذا 

 كان يعطي ) اهللا عليه وآلهصلى (النيب أن مرين، ورمبا يؤيده لعدم التالزم بني األ،الزكاة

 إشكالال  أنه مثائة ـ على مايف بعض التواريخ ـ معهل الصفة، وكان عددهم ثالالزكاة أل

  . ابمجلة منهم كان يقدر على االكتساب ولو باالحتط أن يف



٢٦٥

تركه حرام كما  أن هلم باالكتساب مع)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (لزام النيبإأما عدم 

العنف معهم ملصلحة )  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( النيبإرادةجل عدم تقدم، فلعله كان أل

يكن يعمل العنف حىت مع املنهزمني عن  مل)  اهللا عليه وآله وسلمصلى(نه إ عليا، حيث

  .نغري ذلك مما لسنا بصدد تفصيله اآل إىل ،من أشد احملرماتنه  أاحلروب مع

حمقق يف مفروض الكالم، فيشمله دليل كون الزكاة  الفقري موضوعن إ :واحلاصل

  . كالم آخر ال ربط له باملقام،فعل حراماً بترك التكسب هنإ وهل للفقراء،

زمرة البطالني  ويدخل نفسه يف أما من يقدر على االكتساب، ولكنه يتركه كسالً

 فإنمث بترك التكسب، أن إ و،نفقري اآل ألنه ه من الزكاةؤعطاإوأهل التسول، فهل جيوز 

مل يتعلم جاهل كذلك من ليس  من أن الفقر والغىن موضوعان عرفيان كاجلهل والعلم، فكما

وهذا يظهر من صاحب اجلواهر ، كان ذلك بسوء اختياره وفعله احلرامن إ وله مال فقري،

  .شخاصيدعي السرية على دفع الزكاة ملثل هذه األحيث 

  مصباح الفقيه وغريه؟  إليه  وذهب،املشهور إىل  كما نسب،أم ال جيوز

  . دليل الفقري يشملهإطالق، فعطاءذا شك يف املنع عن اإلإاحتماالن، و

من التمسك بالعام يف الشبهة  ألنه ه،ؤعطاإنعم لو شك يف صدق الفقري عليه مل جيز 

  .داًمقية، أما سرية اجلواهر فمحل شبهة، ومثلها ال يصلح معتاملصدا

  املكتسب  إىل نقل عن اخلالف جواز دفع الزكاة أنه بقي شيء، وهو



٢٦٦

  .ذا مل يفعل تكاسالإ عدم أخذ القادر على االكتساب حوطواأل

  

 السابقة املانعة دلة كان حمجوباً باألطالق أراد اإلفإنمن دون اشتراط قصور كسبه، 

، بل أيضاً إليه أراد مع قصور كسبه كان على وفق القاعدة الذي ذهب غريهن إ وذلك،عن 

  .ية كما هو واضحإمجاعاملسألة 

ه يف نذا دفإ غنياً، لكن حيل بينه وبني ماله حيلولة موقتة، كما نسانأما اذا كان اإل

ما  أو ى مكانهمكان ال يعلم به يف احلال احلاضر حيت يأيت ولده من السفر بعد شهر فيدله عل

ال يعد فقرياً عرفاً، فالالزم  أنه  من،قرضاً؟ احتماالن أو ،ه مطلقاًؤعطاإأشبه ذلك، فهل جيوز 

 الزكاة البن السبيل إعطاءن فقري، ويؤيده اآل أنه قراضه مجعاً بني حقه وحق الزكاة، ومنإ

  .أحوطقراض كان اإلن إ وقرب، وهذا هو األ،بدون جعلها قرضاً عليه

} ذا مل يفعلإ عدم أخذ القادر على االكتساب حوطاأل{ كان، فـ كيف} و{

يف حال  الإ له عطاءخذ، وعدم اإل عدم األقوىاأل أن بل قد عرفت} تكاسالً{الكسب 

  . واحتاج يف الليل، حيث ال وقت للكسبعدم متكنه، كما لو مل يكتسب يف النهار تكاسالً

 كسب يليق به عرفاً لكنه يراه غري مناسب  كانفإذاالواقع،  املعيار نظره ال أن والظاهر

 إطالقه يشمله فإن، ممن ترك الكسب تكاسالً أنه له كان ممن ال كسب له يناسب شأنه، ال

  . للفقريعطاء اإلأدلة

 ،ليس من شأنه، ولو حسب نظره ألنه  أوترك تكاسال،نه إ ولو مل يعلم املزكي هل

، بل يشمل يكون فعالً أن ال يلزمأنه  محل فعله على الصحة، وقد ذكرنا يف باب احلمل

  . وهو يشملهمامراأل: احلديث لفظه ألن ،أيضاًالترك 

  



٢٦٧

 ال جيب عليه صرفها يف ،لكن عينه تكفيه،  نتهؤلو كان له رأس مال ال يقوم رحبه مب): ١مسألة (

  بقاؤه لالجتار به وأخذ البقية من الزكاةإ بل جيوز له ،نتهؤم

  

 ال جيب عليه ،لكن عينه تكفيه،  نتهؤأس مال ال يقوم رحبه مبلو كان له ر :١مسألة {

  .كما تقدم الكالم فيه} نتهؤصرفها يف م

ذا بيعت إسواء كانت العني } بقاؤه لالجتار به وأخذ البقية من الزكاةإبل جيوز له {

ال سنة مثال، وكانت إذا كان مريضاً مل يبق من عمره إ كما ،آخر عمره أم ال إىل مثال كفته

، بل السرية جارية على عدم بيع دلة األإطالقالعني تكفي السنة، وذلك ملا عرفت من 

  .عمارهم، بل يتركوا لوراثهم ويقتاتون من الزكاةأالفقراء بيوم آخر 

 ،جيارها ملا فيه الكفاية وملا ليس فيه الكفاية وكالمها شأنهإولو كانت العني ميكن 

جيارها إذ ال يلزم إيصح له أخذ الزكاة لباقي مؤنته،  أنه اهر فالظ،فأجرها ملا ليس فيه الكفاية

 عليه بعض املؤنة، فيصدق عليه الفقري الذي هو مصرف يجرها بقآ فإذا ،فيه الكافية مبا

خذ من الزكاة، ذا قبلت بالفقري حق هلا األإذا خطبها غين وفقري إ حاله حال املرأة ،الزكاة

جيار النفس إغري ذلك من أمثلة  إىل ق لك يف الزكاة،وال يقال هلا حيث فرطت بالغين ال ح

  .يملا يكفي وملا ال يكف

جياره نفسه لو بقي يف إ ويف بغداد، ويكفي وكذا لو متكن من البقاء يف كربالء مثالً

  ه فإن ،كربالء حيث ال يكفيهذا بقي يف إبغداد، خبالف ما 



٢٦٨

 ولكن ال يكفيه ،نتهؤ قيمتها مبصاحب ضيعة تقوم أو وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آالا

  .نةؤ بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية امل،نةؤ ال جيب عليه بيعها وصرف العوض يف امل،احلاصل منهما

  

 يف كربالء ناقص ىراً عليه، بل يعطعسمل يكن ن إ وبغداد، إىل ال يكلف بالذهاب

  .نفقته

أو صاحب ضيعة تقوم {لو باعها بنفقته } وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آالا{

 إىل باإلضافةوقد تقدم رواية ابن املهتدي ومساعة مما تدالن على ذلك، } نتهؤقيمتها مب

  .ات كما عرفتطالقاإل

 ال جيب عليه بيعها وصرف ،ولكن ال يكفيه احلاصل منهما{ ذا كفت القيمةإه فإن

مر كذلك اذا األ أن ربل الظاه} نةؤ بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية امل،نةؤالعوض يف امل

ذا فعلت كذا؟ مث ال يعطى   ملا:، فال يقال لهيدنيو أو مر ديين من املتعارف ألأقلآجر داره 

  .البقية من الزكاة

 نسانذ لإلإ عمله ذلك ليس حبرام، فإنمر راجح بل اعتباطاً، ذا مل يكن ألإبل وكذلك 

 إعطاءفقرياً فيطبق عليه دليل  صار ذلك كان فإذايتصرف يف ماله أمثال هذه التصرفات، أن 

  .الزكاة للفقراء

 العصيان فإنذا ألقى ماله يف البحر مبا أوجب فقره، إراماً، كما حكان عمله ن إ وبل

  .يغري من انطباق موضوع الدليل عليه فقار النفس الإوعدم العصيان يف 

  دخل يف،ه نفسه حراماً مبا مل يوجب حرمة املالؤغناإذا كان إكالعكس، كما 

 ما حيصله من املال فإن ضاراً ببدنه، ذا عمل عمالًإ احملرم عليه الزكاة، كما ينموضوع الغ

  .كان العمل حراماًن إ وحالل،



٢٦٩

  نة سنته دفعةؤيعطى الفقري أزيد من مقدار م أن جيوز: ٢ مسألة

  

كما هو املشهور } نة سنته دفعةؤيعطى الفقري أزيد من مقدار م أن جيوز: ٢مسألة {

  . عليه، خالفاً ملن مل جيوز ذلكمجاعظيمة، بل عن املنتهى دعوى اإلشهرة ع

حد الغىن الذي ينصرف منه  إىل عطاءوالظاهر املشهور للروايات املتواترة الدالة على اإل

  .غناء العريفاإل

 ىسألته كم يعط:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيحة سعد بن غزوان، عن

  .)١(عطه حىت تغنيهأ: )عليه السالم (الالرجل الواحد من الزكاة؟ ق

سأل كم يعطى الرجل  أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثقة عمار الساباطي، عن

  .)٢(غنهأعطيت فأذا إ: )عليه السالم (قال أبو جعفر: من الزكاة؟ فقال

عطي من أ :)عليه السالم (يب احلسن موسىقلت أل:  بن عمار، قالإسحاقوموثقة 

 قدرت علىن إ غنهأنعم و: عطيه مائة؟ قالأ: ، قلتنعم وزده: ة مثانني درمهاً؟ قالالزكا

  )٣(.تغنيهأن 

عطي الرجل من الزكاة مائة أ: )عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل:  قالخرىوموثقته األ

: ، قلتنعم: مثائة؟ قالثال: ، قلتنعم: تني؟ قالائم: ، قلتنعم: درهم؟ قال

  .)٤(هنعم حىت تغني: مخسمائة؟ قال: ، قلتنعم:  قالأربعمائة؟

                                                

.٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:ائلالوس) ٣(

.٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٧٠

ما حد املؤمن الذي : )عليه السالم (احلسن أبا وخرب بشر بن بشار، قلت للرجل، يعين

وعشرة آالف، ويعطى الفاجر : ، مث قال املؤمن ثالثة آالفىيعط: يعطى الزكاة؟ قال

  .)١(فاجر يف معصيته تعاىلالمن ينفقها يف طاعة اهللا تعاىل، واملؤ ألن ،بقدر

نا أصحابشيخاً من ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل: بصري، قال أيب وصحيح

عندي من ن إ أما: عنيأيقال له عمر، سأل عيسى بن أعني وهو حمتاج، فقال له عيسى بن 

:  فقال،ين رأيتك اشتريت حلماً ومتراًأل: ومل؟ فقال: عطيك منها، فقال لهأالزكاة، ولكن ال 

:  بدانقني حلماً وبدانقني متراً، مث رجعت بدانقني حلاجة، قالت رحبت درمهاً فاشتريإمنا

اهللا نظر ن إ : يده على جبهته ساعة مث رفع رأسه، مث قال)عليه السالم(عبد اهللا فوضع أبو 

كفهم  ولو مل ي،فونتغنياء ما يك فجعل يف أموال األ،غنياء، مث نظر يف الفقراءيف أموال األ

  .)٢(لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق وحيج

غري ظاهر يف سهم نه إ :قول املستمسك بعد نقل ذيل هذا الصحيح أن ومنه يعلم

  .  من سهم الفقراءعطاءاإل أن ه نص يففإنالفقراء، غري ظاهر الوجه، 

عطه ألف أ: ل قا)عليه السالم (احلسن موسى أيب وعن زياد بن مروان، عن

  .)٣(درهم

                                                

.٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤اب  الب١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٧١

  .ىل غريها من الرواياتإ

  : فقد استدل له جبملة من الروايات،خرأما القول اآل

عليه (عبد اهللا  الرمحان بن احلجاج، عمن مسعه وقد مساه، عن أيب مثل رواية عبد

 رسول اهللا أن بلغنانه إ : وقلت له،سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل:  قال)السالم

: فقال:  قال، بني عينيهيأميا رجل ترك دينارين فهما ك: قال) اهللا عليه وآله وسلم صلى(

يا:  أمسى قالفإذا)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول اهللا 

يا فالن اذهب ف: صبح قالأذا إ هذا، وفالن اذهب فعشأن  فلم يكونوا خيافون،د هذاغ 

 اهللا صلى ( فقال رسول اهللا،ء وال بغري عشاء، فجمع الرجل منهم دينارينيصبحوا بغري غدا

 أن سنة، فللرجللا إىل  يعطون من السنةإمنا الناس فإنفيه هذه املقالة، ) عليه وآله وسلم

  .)١(السنة إىل  عياله من السنةييأخذ ما يكفيه ويكف

  اطعام الرسولفإنتياج، االحعدم  وال جيوز االستعطاء مع ،كأنه كان مستعطياً: أقول

  . يستطعم وله دينارانمغناًء فِلإله كان )  اهللا عليه وآله وسلمصلى(

 )عليه السالم (علياًأن  :)عليهما السالم ( عن أبيه،وخرب حسني بن علوان، عن جعفر

ذا استدانوا يف غري إيعطى املستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ : كان يقول

  وال يعطى أحد له مخسون درمهاً،، الفقراء فال يزاد أحدهم على مخسني درمهاًسرف، فأما

  .)٢(عدهلا ذهباًأو 

                                                

.٩ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٠ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٢

 يف صحيحة معاوية )عليه السالم (خبار الواردة يف ذي الكسب القاصر، مثل قولهواأل

  .)١(ويأخذ البقية من الزكاة: بن وهب

قبل أ فإن بضاعة وله عيال مثائة درهم يف يف رجل له ثال:ويف رواية هارون بن محزة

فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه :  قال،عليها أكلها عياله ومل يكنفوا برحبها

  .)٢( وليأخذ ملن مل يسعه من عياله،ذلك

ذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثري فلو قسمها بينهم مل تكفه إ: وموثقة مساعة

  .)٣(فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله

 وأي فرق بني من مل يكن عنده ،خبار جواز أخذ البقية خاصةذ الظاهر من هذه األإ

  . يف عدم صحة أخذ أزيد من مقدار السنة،من ال يكفيه ما عنده شيء، وبني

ليهم، ويف إيد ذلك بأن الزكاة شرعت لسد االحتياجات من الفقراء ومن أهذا وقد 

حد الغىن أوجب ذلك النقص يف  إىل ي أعطفإذاسبيل اهللا وما أشبه، وذلك حبساب دقيق، 

 غنياء ما يكتفون به، ولو علماهللا فرض للفقراء يف أموال األن إ :بعض مصارفها، وقد ورد

  .للغىن ة الء، فالزكاة للكفاالذي فرض هلم ال يكفيهم لزادهمأن 

 ظاهرة يف ذ رواية ابن احلجاجإ املشهور، أدلةتقاوم   الدلةذكر من األ ما أن وال خيفى

   عدم جواز يمر السليب، بقرينة صدرها، فهى تريد نفاأل

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٤ حاملستحقني للزكاة أبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٦٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٣

 ألن  ذكرت السنةإمناحقه يف الزيادة على السنة، وعدم ا تريد أادخار الفقري،ال 

موال جتمع سنة فسنة، وتوزع سنة فسنة، فروايات األن إ  بقدر السنة طبيعي، حيثعطاءاإل

  .الغىن حاكمة عليها

ل به حىت من استدل له به، وكأنه حممول على الفضل بأن يتقسم وخرب احلسني ال يقو

 هناك ثالثة فإنوقت ورود الرواية،  غناء الكل، فهو مرتل علىإاملال بني الكل مما ال يكفي 

  :أمور

 ألنه خذ وغناه،بيت املال الذي يقسم بالتساوي، وال يالحظ يف ذلك فقر اآل: األول

سالم، كما ذكرنا تفصيله يف كتاب ئماً يف جيش اإل من جهة كون املسلم جندياً داىيعط

  .االقتصاد

  .غناء الفقري حىت يقل الفقراء واحملتاجون تدرجياًإاستحباب : الثاين

 حيث ،ذا كان هناك حمتاجون كلهم يتوقع من الدافعإاستحباب التقسيم : الثالث

لثاين، ورواية احلسني ا إىل غناء ناظرةخالقية، فروايات اإلحرمان البعض خالف املوازين األ

  .الثالث، كما يقتضيه اجلمع العريف بني الطائفتني إىل ناظرة

ذلك أفضل من طرح رواية احلسني بعد عدم ن إ :قلنا، مجع تربعينه إ :ولو قيل

عليه  ( أمري املؤمننياإلمامالرواية صادرة عن  وأن مقاومتها لروايات املشهور، خصوصاً

ا يف باب بيت املال فتكون من أحملتاجني، ومن احملتمل حمل توقع انه إ ، حيث)السالم

  .األولروايات القسم 

  ا حممولة على حصول الكفاية يف السنة إ: أما قول صاحب الوسائل



٢٧٤

  . فهو بعيد جداً. ما زاد دفعة فال بأسإعطاء، فأما أخرى بعدها مرة ىبذلك فال يعط

فال نسلم داللتها على املنع من  ، ناقص النفقة بقدر ما يكتفيإعطاءخبار أوأما 

ن إ وه ما ال يقل من البقية،ؤعطاإ غنهأ وبني يأخذ البقيةذ اجلمع بني إ، أكثر عطاءاإل

  . غناء، وكذلك حال رواية هارون وموثقة مساعةفضل اإلكان األ

شعار غري بالغ حد الداللة، وكذا إيف الصحيحة جمرد ن إ :ولذا قال الفقيه اهلمداين

غناء مع ما التخصيص يف أخبار اإل أو  فال تنهضان شاهداً الرتكاب التقييد،هارونرواية 

  .آخر كالمه إىل فيها من قوة الداللة على العموم، مبالحظة ما فيها من ترك االستفصال،

عشرة آالف من غري االستفصال املؤيدة بالشهرة احملققة  إىل مثائة الثالإعطاءفروايات 

وع من ناملستمسك أخرياً بعد  إليه  الحتمال املنع، ولذا ذهبدع جماالً املدعى ال تمجاعواإل

  .أيضاًالتردد 

  : مردود بأنه،يعطى بعد كفاية السنة نه فلماذا الأ بشكالواإل

  .حمل نظر: أوالً

 فقري خبالف الثاين، ووحدة املالك فيهما غري ضائرة بعد األول أن الفارقن إ :وثانياً

اه تكفي يف جعل الفرق، كما ذكرنا بشوحدة القانون يف األ فإنلزوم ضرب القانون، 

ملاذا يصح الصلح فيما ال يصح البيع من جهة الغرر وحنوه يف إشكال أنه تفصيله يف جواب 

  .)الفقه(بعض مباحث 

  غناء حاكمة عليه، روايات اإلن إ :وأما ما ذكر أخرياً من املؤيد، ففيه



٢٧٥

 ،نة سنتهؤ وكذا يف الكاسب الذي ال يفي كسبه مب،سنة واحدةنة ؤفال يلزم االقتصار على مقدار م

  صاحب الضيعة اليت ال يفي حاصلهاأو 

  

 أن غنياء، والروايات تدل على على جعل قوت الفقراء يف مال األالّإ املؤيد ال يدل إذ

لتكن الدار بقدر ألف : عط داراً لزيد، ويقولأ: يقول أن غنياء، فهما مثلاعول بقدر األ

  .اعذر

فراط يف  نعم الظاهر ترك اإل،}نة سنة واحدةؤال يلزم االقتصار على مقدار مف{وعليه 

  .غناء مبا ينصرف عنه النص والفتوىاإل

غناء بأن فراط يف اإل ترك اإلأقوىيكن  ملن إ حوطمن األ: ولذا قال الفقيه اهلمداين

ه خارج عن منصرف فإن ،يه عادة يف تعيشهإل خطرياً زائداً عما حيتاج  الواحد ماالًىيعط

  . انتهى.النصوص والفتاوى، بل مناف حلكمة شرع الزكاة

 كان حوط لكن ترك األ،ات لهطالق من مشول اإل حذراً أوالًحوطاأل: وكأنه قال

 يذا ابتلإغنياء، كما أعطاه أزيد من حال حياته وله ورثة أأوىل، ومما ذكر يعلم احلال فيما 

ما أشبه أو طباء  حسب التجربة، وقول حذقة األأشهر ثالثة  منأكثربالسرطان مما ال يعيش 

  . من قدر حاجته، النصراف النص والفتوى عن مثلهأكثره ؤعطاإه ال يصح فإن ،ذلك

  .من جهة نفسه ذا كان له ورثة ينطبق عليهم احلق جاز من جهتهم الإنعم 

و كان لمما يعمل جبسده، و} نة سنتهؤوكذا يف الكاسب الذي ال يفي كسبه مب{

  .حنوهم أو طبيباً أو معلماً أو خطيباً

  } اليت ال يفي حاصلها{وحنوها من سائر املستقالت } ةأو صاحب الضيع{



٢٧٦

 بل جيوز دفع ما ، التتمةإعطاءال يلزم االقتصار على و ،نة سنتهؤأو التاجر الذي ال يفي ربح جتارته مب

  نعم لو أعطاه دفعات ال جيوز بعد، االقتصاروطحكان األن إ و، عرفياً بل جيوز جعله غنياً،يكفيه لسنني

   . ما دام كذلك ولو قليالًيعطي شيئاً أن نة السنةؤحصل عنده مأن 

  

الذي ال {به  الذي له رأس مال يتاجر} أو التاجر{وال شيء له غريها ممراً ملعيشته 

  . يف مثل احملتطب والصياد وحنوهمكذاو} نة سنتهؤيفي ربح جتارته مب

 بل ، التتمةإعطاءعلى {عطائه من سهم الفقراء واملساكني إيف }  االقتصارال يلزمو{

 أن قيده ذا القيد يف قبال ما يقال من}  عرفياً بل جيوز جعله غنياً،جيوز دفع ما يكفيه لسنني

  . الغين الشرعي هو الذي له بقدر مؤنة السنة

 اليت تقدم شعاراتخروجاً عن خالف املخالف، ولبعض اإل} حوطن كان األإو{

  .عطائه التتمةإعلى } االقتصار{الكالم حوهلا 

 ألنه }نة السنةؤحصل عنده م أن بعد {عطاءاإل} نعم لو أعطاه دفعات ال جيوز{

 ىأن يعط{حينئذ غين، فال يشمله دليل الفقراء واملساكني، وقد تقدم الكالم حول ذلك 

  .نة السنةله مؤ}  ما دام كذلكقليالً{كان } ولو{ من الزكاة} شيئاً

حيث ال ميلك مؤنة  ألنه ه،ؤعطاإذا نقص عن مؤنة سنته ولو مقدار يوم جاز إنعم 

  .السنة صدق عليه العنوان



٢٧٧

 كما ال يلزم ،ملك مؤنة السنة، مث نقص عنه يوم مل يلزم استرجاعه أن عطاه بعدأولو 

نه انطبق عليه ، لكعطاءمل يكن احلق منطبقاً عليه وقت اإلن إ وذإرجاعه، إعلى نفس الفقري 

  .وقت النقص عن مؤنة السنة، واهللا سبحانه العامل

  



٢٧٨

 ال مينع ، وشرفههولو لعز ليها حبسب حالهإدار السكىن واخلادم وفرس الركوب احملتاج ): ٣مسألة (

   الزكاة وأخذهاإعطاءمن 

  

ويف زماننا } ليها حبسب حالهإدار السكىن واخلادم وفرس الركوب احملتاج : ٣مسألة {

كنة واملدفئة وماالجة والربادة والغسالة واملربدة ثيارة، بل والطيارة، ووسائل الكهرباء كالالس

  .ليهاإاخلياطة والتلفون وغريها احملتاج 

بال }  الزكاةإعطاءال مينع من {الزائد عن حاجته اجلسدية }  وشرفههولو لعز{

لعدم وجود خمالف ي،  أنه إمجاع وال خالف يف كل ذلك الذي ذكروه، بل الظاهرإشكال

  .على ما رأينا من كلمام، بل كل من ذكر نص على كل ذلك

 عليه، ويدل عليه يف بعضها بالنص، مجاعويف اجلواهر ميكن حتصيل اإل} وأخذها{

  : مستفيض النصوص،ويف بعضها باملالك

عليه (عبد اهللا  وأيب )عليه السالم (جعفر أيب ، عن غري واحد، عنةذينأكصحيح بن 

: )عليه السالم (يقبل الزكاة؟ قالأعبد  أو ما سئال عن الرجل يكون له دار وخادمأ )السالم

الدار واخلادم ليسا مبالن إ نعم)١(.  

، فقال له )عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا وأبو بصري علىأدخلت : العزيز قال وخرب عبد

آالف درهم وله جارية وله وله دار تسوى أربعة  ـ :قال أن ىلـ إلنا صديقاً ن إ :أبو بصري

 ربعة سوى علف جلمل وله عيال ألهاأل إىل  على اجلمل كل يوم ما بني الدرمهنييتقسغالم ي

  .وقد تقدم بتمامه. احلديث، )٢(نعم: يأخذ من الزكاة؟ قالأن 

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٩

ة  السفرية واحلضري،لبسة الصيفية والشتوية وكذا الثياب واأل،ليهاإبل ولو كانت متعددة مع احلاجة 

  نةؤفال جيب بيعها يف امل إليه ثاث البيت من الفرش والظروف وسائر ما حيتاجأ و،ولو كانت للتجمل

  

حتل الزكاة لصاحب :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  مسعت أبا: وخرب ابن يسار قال

  .)١( مل يكن يرى الدار واخلادم شيئا)عليه السالم(عبد اهللا أبا  ألن ،الدار واخلادم

 عن الزكاة هل تصلح لصاحب )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: اعة قالوخرب مس

تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه  أن الإنعم، : الدار واخلادم؟ فقال

 مل تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله يف طعامهم وكسوم وحاجتهم من فإنلنفسه وعياله، 

   .)٢( كانت غلتها تكفيهم فالفإن، سراف فقد حلت له الزكاةإغري 

سراف خرية اليت جعلت امليزان اإلغريها من الروايات، خصوصاً هذه الرواية األإىل 

 وعليه فليس ،ن ما يرتبط بالعز هو املعيارأشعرت بأبصري حيث  أيب وعدمه، بل ورواية

  . بل ما يتعارف من احلاجتني هو املعيار،املعيار احلاجة اجلسدية فقط

 وكذا ،ليهاإبل ولو كانت متعددة مع احلاجة {: ا تقدم ظهر وجه قول املصنفومم

 التجمل نوع فإن}  السفرية واحلضرية ولو كانت للتجمل،لبسة الصيفية والشتويةالثياب واأل

 إليه ثاث البيت من الفرش والظروف وسائر ما حيتاجأو{ذا كان بقدر الشأن إن احلاجة م

   يأخذ إمناو} نةؤفال جيب بيعها يف امل

                                                

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٩ الباب ١٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٨٠

 وكذا جيوز أخذها لشراء الدار واخلادم ، هلا مع احلاجة جاز أخذ الزكاة لشرائهابل لو كان فاقداً

بعضها  أو  نعم لو كان عنده من املذكورات،ليهاإوفرس الركوب والكتب العلمية وحنوها مع احلاجة 

  نةؤأزيد من مقدار حاجته حبسب حاله وجب صرفه يف امل

  

ة كل ذلك لكل واحدة حسب ئ جاز ي أو أكثرانت له زوجتانالزكاة، ولو ك

وجب يه مما ؤ كان بقافإنب بيع ما عنده، ولو كانت له دار موقوفة،  جيوال ،املتعارف

كان ال يبعد ن إ و احتماالن،فهل جيوز أم ال الإالعسر وحنوه جاز اشتراء غريها لسكناه، و

  .لوازمذا يف سائر ال اخلاصة على الدار، وكدلة األطالقز، إلاجلوا

وكذا {ا من النفقة فإ}  هلا مع احلاجة جاز أخذ الزكاة لشرائهابل لو كان فاقداً{

والسيارة وحنوها } وفرس الركوب{استخدامه  أو }جيوز أخذها لشراء الدار واخلادم

مع {، م واحملابر وقفص الكتب وغري ذلكقالكالدفاتر واأل} والكتب العلمية وحنوها{

  . كما تقدم،جتمال أو ذاتاً} ليهاإاحلاجة 

بعضها أزيد من مقدار حاجته حبسب حاله  أو نعم لو كان عنده من املذكورات{

كانت الزيادة ن إنه إ جيب، حيث ال الإذا كان بقدر مؤنة السنة، وإ} نةؤوجب صرفه يف امل

  .يأخذ من الزكاة بقدر غناه أن عنده بقدر نصف السنة جاز له

كاة بقدر نصف السنة حىت كملت له نفقة السنة من املذكورات نعم لو أخذ من الز

  .ومن الزكاة مل جيز له أخذ الزكاة حال كونه واجداً قدر مؤنة السنة

  



٢٨١

 بل لو ،ذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع املقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعهإبل 

 وكذا يف العبد واجلارية ،دون بيعها وشراء األوطح منها قيمة فاألأقلكانت له دار تندفع حاجته ب

  . والفرس

  

مثال حاجته دار ذات مخسمائة ذراع، } ذا كانت عنده دار تزيد عن حاجتهإبل {

ناً أأزيد من حاجته شدار قدر حاجته مساحة و إىل وداره احلالية ألف ذراع، وكذا بالنسبة

  .ما أشبه أو لكوا يف حملة غالية

فينصف الدار الواسعة مثال، } قدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعهوأمكنه بيع امل{

ويبيع املقدار الزائد ويأخذ من الزكاة بقدر التتمة ال بقدر كل السنة، وقد استظهر ذلك 

  .ك وآخرونراملدا

} دون بيعها وشراء األحوط فاأل، منها قيمةأقلبل لو كانت له دار تندفع حاجته ب{

ن من ذا كانت الدار اليت له اآلإ، ووجه االحتياط احتمال عدم اللزوم وأخذ التتمة من الزكاة

  .شأنه، والظاهر التفصيل بني الشأن فال يلزم البيع، وكذا احلال يف السعة يف الفرع املتقدم

 على قوله األول قال ، واحلكيمي السيدين الربوجرديإطالق يف شكالوبذلك يظهر اإل

  .بل هو الظاهر:  وقال الثاين عدم وجوبه،قوىلكن األ: حوطفاأل

 وكيفاً مل اًذا زاد كمإون ؤوسائر الش}  يف العبد واجلارية والفرس{احلال } وكذا{

   يبقدر التتمة، ولو امتنع عن بيعها للتبديل، وبقال إيعط من 



٢٨٢

، على غريه أو ويل املمتنع على نفسه، ألنه نائبه، أو له احلاكم بدمتسوالً أو ائعاًج

  .قوم بذلك عدول املؤمننيعند عدمه يو

من الزكاة بعنوان القرض مجعاً بني يعطى  أنه ذا مل ميكن التبديل، فالظاهرإأما 

  .ـ كما سبق مثل هذه املسألة،احلقني

  



٢٨٣

 على االحتطاب كما لو كان قادراً، ذا كان يقدر على التكسب لكن ينايف شأنهإ): ٤مسألة (

  .خذ الزكاة جيوز له أه،واالحتشاش غري الالئقني حبال

  .ضعف فال جيب عليه التكسب حينئذ أو مرض أو  ومشقة من جهة كربذا كان عسراًإوكذا 

  

كما لو ، لكن ينايف شأنه{قدرة جسدية } ذا كان يقدر على التكسبإ: ٤مسألة {

مل ن إ و} جيوز له أخذ الزكاةه، على االحتطاب واالحتشاش غري الالئقني حبالكان قادراً

 ولذا قال يف ،هو صادقإذ املناط يف املقام صدق الفقر و عليه، يكن عسراً وحرجاً

ما يبال خالف ظاهر، ويستفاد من نصوص استثناء العبد واخلادم املتقدمة وال س: املستمسك

  .خرب عبد العزيز

  .ملاع عليه كما تقدم اإلالعزذكر  ألنه وذلك: أقول

 أو يحرج نفس أو }ضعف أو مرض أو  ومشقة من جهة كربذا كان عسراًإوكذا {

فلو تكسب واحلال هذه مل يعط } فال جيب عليه التكسب حينئذ{ما أشبه  أو خوف ضرر

  .كان عمله حراماً فرضاًن إ وما حصله حالل، ألن من الزكاة،

ن إ وذا كان يعيش ببيع اخلمر واخلرتير فهو فقري شرعاً،إمث لو كان كسبه حراماً، كما 

  .خذحنوها يف األمل نشرط العدالة ون إ ه من الزكاة ملعيشتهؤعطاإكان غنياً عرفاً، فللحاكم 

ذلك ليس خالف شأا وال عسراً كان ن إ وة بتمتيع نفسها لنفقتها،أوال تكلف املر

  . مقيد أو دليل الفقري يشملها بدون خمصص ألن رجاً عليها،حوال 

  



٢٨٤

 أو التمن جهة فقد اآل  ولكن ال ميكنه االشتغال ا،ذا كان صاحب حرفة وصنعةإ): ٥مسألة (

  .عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة

  

من جهة فقد   ولكن ال ميكنه االشتغال ا،ذا كان صاحب حرفة وصنعةإ: ٥مسألة {

 طالقإل} جاز له أخذ الزكاة{من جهة خموفة  أو ملنع السلطة، أو }عدم الطالب أو التاآل

خالف ظاهر لصدق  بال: ال املستمسكيدخل يف املستثىن، ولذا ق أن أدلتها الشامل له بدون

  . انتهى،الفقري عليه

 من املؤنة أخذ قدر رفع قلذا متكن من رفع احملذور بالزكاة األإ أنه لكن الظاهر

الت تسوى مائة ونفقته مخسمائة أخذ بقدر املائة واشترى اآل الت مثال كانت اآل،احملذور

  . جازة اإلذا كان الظامل يريد مائة حىت يعطيهإ وكذلك ،واكتسب

نته مائة، لكن سذا كانت نفقة إ، كما أكثرذا انعكس بأن كان مصرف رفع املانع إو

يأخذ بقدر رفع املانع  أو ،لة يريدان مخسمائة، فهل يقدم صرفه من الزكاةاآل أو الظامل

  .يتخري؟ احتماالت  أو،ويكتسب

وسط ، أما األقلألال دليل على لزوم االقتصار على ا ألنه ،أقوىخري ، واألأحوط األول

  .فال دليل له

  .ذا تساوى رفع املانع وقدر النفقةإومنه يعلم حال ما 

ذا إ كما ، حباجته ختتلف نفقتهمايذا كان أمران، كل يكفإومنه يظهر الكالم يف ما 

 وكل ،جيار خبمسني وكانت االشتراء مبائة واإل،املركوب، كل يوم بني داره وحمله إىل احتاج

خذه أ كان كالمها متعارفاً جاز فإن ،الدابة املشتراة متوت بعد سنة ألن ، لسنة واحدةييكف

  ال إ ،ي منهمامن الزكاة أل



٢٨٥

 حوطكان األن إ و قيمة،كثرشأنه يف األ أنه  التفاوت كبرياً ال يرى العرفذا كانإ

ر خ بدينار واآلأحدمها ،ذا كان ثوبان كالمها شأنهإ، وكذا احلال قلخذ بالقدر األمطلقاً األ

  . التخيريقوىكان األن إ و،قل االقتصار على األحوطبدينار ونصف، واأل

  



٢٨٦

 ففي وجوب التعلم وحرمة ،ميكنه تعلمها من غري مشقة  لكن، وذا مل يكن له حرفةإ): ٦مسألة (

 نعم ما دام مشتغال بالتعلم ال مانع من ،خذ بعده التعلم وترك األحوط واأل،إشكالأخذ الزكاة بتركه 

  .أخذها

  

 مرتفعة للحرج} ميكنه تعلمها من غري مشقة  لكن، وذا مل يكن له حرفةإ :٦مسألة {

  مبعىن عدم جواز أخذه الزكاة،،ال فاملشقة غري املرتفعة يلزم ارتكااإالضرر، و أو العسرأو 

 وقد تقدم الكالم حول البطال الذي يتكاسل ، الوارد يف النصي،مشمول لذي مرة سوألنه 

  .عن االكتساب

  . أخذه الزكاة يف جوازشكالشقه مرتفعة ال ينبغي اإلمبذا كان إالتعلم ن إ :اصلحلوا

  .مبشقة غري مرتفعة، حرمت عليه الزكاة أو ذا كان بدون مشقة،إوأما 

 ،}إشكالففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه {: ومنه يعلم وجه قوله

داخل يف الفقري الذي  أنه خذ الزكاة حرمة أإشكالدليل عليه، و ال أنه  وجوب التعلمإشكال

ه يف وجوب التعلم يف مورده، بعد عدم دليل  أن إشكالهو مورد للزكاة، لكن قد عرفت

  .ه يف حرمة أخذ الزكاة ففيه نظرإشكالعلى وجوب مقدمة الواجب، أما 

ضرراً  أو حرجاً أو ذا كان التعلم عسراًإنعم } خذ بعده التعلم وترك األحوطواأل{

  .إشكاللتكليف مل جيب بال لرافعاً 

   أن فيما مل يكن قادراً على}  بالتعلم ال مانع من أخذهانعم ما دام مشتغالً{



٢٨٧

 كان باالستدانة مل جيب فإنما لو كان قادراً بسهولة، أبعيش نفسه من غري الزكاة، 

خذ كان بغري استدانة ففي جواز األن إ واء،ناالستدانة لصدق دليل الفقري من غري استث

يكف  أن  لصدق كونه قادراً على،خذ غري ظاهروعدمه احتماالن، ويف املستمسك جواز األ

  . فتأمل. انتهى،نفسه عنها

  



٢٨٨

ولكن حيصل له يف  سبوع مثالأ أو ال يف يومإمن ال يتمكن من التكسب طول السنة ): ٧مسألة (

 على االكتساب ال يبعد  فتركه وبقي طول السنة ال يقدر،نة السنةؤسبوع مقدار ماأل أو ذلك اليوم

  . لصدق الفقري عليه حينئذ،سبوعاأل أو عاص بالترك يف ذلك اليومنه  إقلنان إ وجواز أخذه

  

مثل } سبوع مثالأ أو ال يف يومإمن ال يتمكن من التكسب طول السنة  :٧مسألة {

  .مجع ما سقط من التمر والفاكهة املباحة ملن مجعها يف أيام القصاص واجلذاذ

 فتركه وبقي طول ،نة السنةؤسبوع مقدار ماأل أو صل له يف ذلك اليومولكن حي{

فقري  ألنه من الزكاة} جواز أخذه{بل الظاهر } السنة ال يقدر على االكتساب ال يبعد

ذا مرة كان  ألنه }سبوعاأل أو عاص بالترك يف ذلك اليومنه إ ن قلناإو{فيصدق عليه دليله 

نه ال أ عليه السيدان الربوجردي واحلكيم بأشكلن إ وعاشة نفسه،إ، وترك واجب يسو

جيب عليه يف ذلك  أنه  ال دليل علىيمرة سو ذاذ كونه يف وقت ما إوجه للعصيان، 

  .احلال حتصيل معيشته للمستقبل

  .}لصدق الفقري عليه حينئذ{زمناً، كان عاصياً ن إ و صح له أخذ الزكاةإمناو

ذا كان واهب يهب ملن قصده إام السابقة ما حكوهل يعد من االكتساب احملكوم باأل

ذي قبول اهلبة اكتساب، لكن املعيار يف املقام صدق ن إ :قال الشهيد يف كتاب احلج، جماناً

  .، واهللا سبحانه العامليمرة سو



٢٨٩

  : ...٨مسألة 

  

 أو ،كفايةً أو  واجباً عيناً،،ذا كان العلم راجحاًإ أنه اختلفوا يف: }٨مسألة {

الالزم أو أن ،  هل يترك الكسب ويطلب العلم ويأخذ الزكاة مطلقاً، فالعلم مقدمـ،مستحباً

  : أقول ثالثة إىل ،التكسب واالشتغال وأخذ الزكاة، وبني عدم الوجوب فال جيوز

 ألن قرب،األ  وهو، إىل األولآخرون يف مجلة من كتبهم ذهبوافالعالمة والشهيدان و

  . وال يشمله دليل حرمة الزكاة،للمقاماستحبابه شامل  أو دليل وجوب العلم

هم  ويقدم األ،ذا كان طلب العلم واجباً عيناً واالكتساب واجباً تعارضاإنه إ :فال يقال

مستحباً قدم دليل  أو ذا كان طلب العلم واجباً كفايةًإهم يتساويان، ومنهما، ومع عدم األ

  .والواجب واملستحب، وجوب التكسب، كما هي القاعدة يف تزاحم الكفائي والعيين

: )عليه السالم ( مثل قوله،طالقها الشامل لكل أحد طلب العلم تشمله فإل أن أدلةأما

 حىت يتفقهواأصحايبليت السياط على رؤوس )غري ذلك إىل ،)١.  

عمدة ما يصح  أن دليل احلرمة ال يشمله، فلما ذكره الفقيه اهلمداين من أن وأما

 يف خرب زرارة الواردة يف تفسري اخلرب النايف حلل )عليه السالم ( هو قوله،االستدالل به لذلك

 أن يأخذها وهو يقدر على أن حيل له ال: ي على احملترف والقوي وذي مرة سوةالصدق

  .)٢(يكف نفسه عنها

                                                

.١٢ ح يف كتاب العلم٦ باب ٢١٣ ص١ ج:البحار) ١(

.٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٠

  لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم 

  

ل متمكناً من  العرف بالفعىونه لدك مطلق القدرة، بل إرادة الظاهر منه عدم فإن

 كما يفصح عن ذلك ،القيام بنفقته حبيث يراه العرف حبكم صاحب املال يف كفايته مبؤنته

، فمثل طلبة ناطة نفي احللية بالغىنإصحيحة معاوية ورواية هارون املتقدمتان الدالتان على 

ك ذا قصر ماهلم عن مؤنتهم، غري مندرج يف موضوع تلإعلم الذين جعلوا شغلهم التحصيل لا

اختذوا  أن يكفوا أنفسهم عن الزكاة باشتغاهلم بالكسب بعد أن  وقدرم على،القضية عرفاً

 كقدرة أرباب احلرف والصنايع الذين يقصر رحبهم عن مؤنتهم على ،حتصيل العلم حرفة هلم

، وليس  العرف فيما هو مالك الفقر والغىنى غري ملحوظة لد،كسب آخر واف مبؤنتهم

  .)رمحه اهللا(آخر كالمه  إىل ، يف هذا البابللشارع اصطالح خاص

الطلب واجب عليهم  أن من دون مالحظة عطائهمإويؤيده استمرار سرية العلماء على 

املرأة العانسة الفقرية املتمكنة من التزويج ال  أن أيضاًمستحباً، كما يؤيده  أو كفايةً أو عيناً

  .ب لرفع احتياجهاا قادرة على التزوج املوجأمتنع عن الزكاة حبجة 

 حتصيل العلم أدلة إطالق ال يشمل مثل هؤالء، فيذا مرة سون إ :واحلاصل

وهناك كسب آخر  كان كسبه ال حيصل مؤنته،ن إ وواالكتساب الشامل لكل كسب،

  . واختيار البقاء بدون زواج، حمكم،حيصل مؤنته

  ب العلم لو اشتغل القادر على الكسب بطل{: وكأنه ملا ذكرناه قال املصنف



٢٩١

ذا كان مما يستحب إ وكذا ،كفاية أو ذا كان مما جيب تعلمه عيناًإ جيوز له أخذ الزكاةاملانع عنه 

كان مما ال جيب وال يستحب كالفلسفة والنجوم ن إ و،تقليداً أو تعلمه كالتفقه يف الدين اجتهاداً

   .أخذهدبية ملن ال يريد التفقه يف الدين فال جيوز والرياضيات والعروض واأل

  

 كما ،خذ من الزكاةأما غري املانع فالالزم عليه االكتساب فال جيوز له األ} املانع عنه

  .تقدم الكالم فيه

ذا كان مما إ وكذا ،كفاية أو ذا كان مما جيب تعلمه عيناًإ جيوز له أخذ الزكاة{

فالقدر  ، يشمل كليهماه التفقفإن} تقليداً أو يستحب تعلمه كالتفقه يف الدين اجتهاداً

، أيضاًذا مل يكن غريه عيين إذا كان غريه كفائي، وإالواجب منه لشخصه عيين، وللناس 

  .وغري الواجب منه مستحب

دلتهما، لزم عليه ترك بأن مل يكن مشموال أل} ن كان مما ال جيب وال يستحبإو{

  .خذ من الزكاة على التفصيل املتقدم والتكسب وعدم األ،التعلم

دبية ملن ال يريد كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض واأل{: ولهأما مثاله لذلك بق

 إطالقذ حمبوبية العلم ليست خاصة مبن يريد التفقه، ف إفغري ظاهر الوجه،} التفقه يف الدين

يقصد  أن مل يرد التفقه، وال فرق يف احملبوبية بنين إ و حتصيل العلم يشمل املذكوراتأدلة

  .القربة أم ال

، هذا )١(ال يبعد اجلواز: بقوله} فال جيوز أخذه{: علق ابن العم على قولهوكأنه لذا 

    أخذ الزكاةإطالقمتام الكالم يف القول الذي اخترناه من 

                                                

.٨صناف املستحقني مسألة أ يف ١١٤ ص:اهلادي تعليقة السيد عبد) ١(



٢٩٢

  .عينياً أو  من كونه واجباً كفائياًكان طلبه مستحباً، فضالًن إ ولطالب العلم،

ذا ترك إ أخذ الزكاة  ومنع عن،تقدمي الكسب على العلم مطلقاً إىل أما قول من ذهب

اشتغل بالعلم الواجب، فقد استدل بأن وجوب طلب العلم ال يصح ملزامحة ن إ والكسب

ذا كان طلب العلم إذلك الوجوب أهم، هذا  ألن وجوب التكسب حلفظ النفس عن اهلالك،

يزاحم  أن ذ الواجب الكفائي ال ميكنهإذا كان واجباً كفائياً فأوضح، إواجباً عينياً، أما 

  .الواجب العيين

  .مزامحة العلم املستحب مع الكسب الواجب إىل مرومنه يعلم عدم وصول األ

مر بني  حىت يدور األ،ذا أوجب طلب العلم اهلالكإليس الكالم فيما  أن :وفيه أوالً

 أن ه ال يشكل أحد يففإن ،جل عدم اهلالكطلب العلم وواجب حتصيل املعيشة أل واجب

ال لواجب آخر من أمثال طلب العلم، فاستدالل هؤالء خارج عن بقاء النفس ال يدع جماإ

بقاء نفسه بالزكاة ويطلب العلم، وبني إيدور أمره بني  أن  حمل البحثإمناحمل البحث، و

  .بقاء نفسه بالكسب ويترك العلمإ

بقاء بقاء بالزكاة على اإل يقدم اإل،مرينمر بني ما ذكر من األلو دار األ: وثانياً

 قد عرفت يف املختار الزكاة، وأدلةعدم مشول  الإبقاء بالزكاة ال حمذور فيه  اإلذإبالكسب، 

  تقييد، و  أو من ختصيصرض ا الزكاة شاملة بال معأن أدلة



٢٩٣

  على وجوبه،يكفائياً بق أو  كان العلم واجباً عينياًفإذا الزكاة، أدلةحيث ال مانع يف 

  . على استحبابهيكان مستحباً بقن إو

 أن  فيه مع:جواب املستمسك عن دليل املانع بقوله يظهر وجه النظر يف ومما تقدم

 لكون املفروض وجوب طلب العلم ،ذلك يقتضي نفي وجوب طلب العلم وهو خلف

 قف عليه أوالًو هو يف املقدار الذي يتإمناالتزاحم بني الوجوبني ن إ ،ولزوم العمل عليه عقالً

قوط الوجوب باملزامحة رأساً ساملانع يقول باملفروض وجوب طلب العلم، لكن  أن صحيح

نه إ :فهل يقال، نقاذ الغريقإجل يسقط وجوب الصالة أل أن فهو مثل، حىت يكون خلفاً

  .املفروض وجوب الصالة ألن خلف

مر دائر بني العيش باالكتساب بدون األ أن ما تقدم يف اجلواب من املانع من: وثانياً

  .يت دور رد املستمسك لهأنع حىت ي ال بني ما ذكره املا،طلب العلم

ه استدل بأن الوجوب يوجب صدق فإنومبا تقدم يظهر اجلواب عن استدالل املفصل، 

 ،ذ املراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعيةإيكف نفسه عنها،  أن كونه غري قادر على

ف يك أن قادر على أنه فى الوجوب صدقت انفإذاها كاف يف صدق عدم القدرة، ؤتفاناف

  .باحة غري كاف يف سلب القدرة عن اإلنفسه عن الزكاة، وجمرد االستحباب فضالً

 ال يشمل املقام ـ حىت يي مرة سوذلو مل نقل بأن دليل املنع يف  أنه ذ يرد عليهإ

 الزكاة للفقري ـ مل يكن وجه لتقدم طلب العلم على إعطاء أدلة طالقيكون مشموال إل

   املنع ال يشمل مل يكن فرق  قلنا بأن دليلواالكتساب، ول



٢٩٤

دليل املنع ال يشمل، فالالزم القول  أن بني العلم الواجب واملستحب، وحيث قد تقدم

  .خذ من الزكاة، كما تقدم اختياره طلب العلم واألإطالقب

يف   وكأن ما،ومنه يعلم وجه النظر يف قول املستمسك بعد اختياره التفصيل املذكور

عطائه من سهم سبيل اهللا، ال من إذا كان العلم مستحباً مبين على إعطائه إاملنت من جواز 

  .سهم الفقراء

ذا كان العلم راجحاً ـ إ من سبيل اهللا ـ الذي يشمل كل قربة عطاءاإلن إ :ذ فيهإ

طلقوا طلبه والصرف من الزكاة، أيراد، بل املصنف اتبع الذين ليس مورد التزاع والرد واإل

  .أي من سهم الفقراء

ذا كان يقترض مث يؤدي إمن سهم الغارم  أو ه من سهم السبيلؤعطاإكان، فوكيف 

  .قوال فيه على كل األإشكالالقرض من الزكاة ال 

ال فال مثرة للرتاع املذكور، واهللا إ و، يثمر على القول بالبسطإمناالرتاع  أن وذا يظهر

  .سبحانه العامل

  



٢٩٥

فمع سبق وجود ما به الكفاية ال جيوز  ،ته أم النة سنؤما بيده كاف مل أن لو شك يف): ٩مسألة (

  .  يف الصورتنياألصل ب عمالً، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك يف كفايته جيوز،خذاأل

  

لزم الفحص ملا ذكرناه غري } نة سنته أم الؤما بيده كاف مل أن لو شك يف :٩مسألة {

ل كأبواب الطهارة ال ما خرج بالدليإلزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية من مرة 

  .والنجاسة، وليس املقام من املستثىن

} خذفمع سبق وجود ما به الكفاية ال جيوز األ{ يقني إىل  فحص ومل يصلفإذا

ال خيفى عدم } ومع سبق العدم وحدوث ما يشك يف كفايته{الستصحاب الكفاية 

} جيوز {أيضاًق يف الفرع الساب إليه ال كان حمتاجاًإ و)...وحدوث (: قوله إىل االحتياج

ذا مل يعلم احلالة إخذ وكذا احلال يف عدم جواز األ}   يف الصورتنياألصلعمال ب{خذ األ

  .حدامهاإلتوارد احلالتني ال يعلم سبق  السابقة جهال مطلقاً، أو

 تارة، يكان صور اليقني السابق خمتلفة مما يوجب الشك يف املقتضن إ و أنهوال خيفى

الذي اخترناه يف باب االستصحاب عدم الفرق يف جريانه بني ن  أالإ، أخرىويف املانع 

  .مريناأل

 مث تبني فقره مل ،لو كانت احلالة السابقة الغىن، ومع ذلك أخذ الزكاة أنه مث ال خيفى

احلكم  ألن يكن ضامناً، ولو كانت احلالة السابقة الفقر وأخذ الزكاة مث تبني غناه ضمن،

مل ينكشف اخلالف، مث لو كان استصحاب املعطي ما منوط بالواقع واالستصحاب حجة 

  خذ حق خيتلف عن استصحاب اآل



٢٩٦

خذ، وكان ذا كان املعطي مستصحب فقر اآلإللمعطي العمل باستصحاب نفسه، كما 

 كما سيأيت يف املسألة ،ه ولو بدون اسم الزكاةؤعطاإ جاز للمعطي ،خذ مستصحب الغىناآل

  .الثانية عشرة

 أنه  مستصحب غناه، فالظاهري واملعط،خذ مستصحب الفقرآلس بأن كان اكولو انع

 حسب نظره، فال مانع من ةللزكا أهل  ألنهخذ منه، ولو بعنوان آخر،خذ األجيوز لآل

  .أخذها من املالك

  



٢٩٧

مران فمع سبق فقره جهل األن إ و،كذبه عومل به أو عرف صدقهن إ املدعي للفقر): ١٠مسألة (

  ـاجلهل باحلالة السابقة ف أو الغىن ومع سبق ،يعطى من غري ميني

  

حينئذ مصداق  ألنه }كذبه عومل به أو عرف صدقهن إ املدعي للفقر: ١٠مسألة {

  .للفقري فيعطى، وال شيء بعد العلم أو ،ىللغين فال يعط

مر مر منحصراً يف ادعائه عمل حسب األعلم صدقه وكذبه لكن مل يكن األن إو

 فيجوز ،مصداق البن السبيل أنه الك يعلم كذبه ويعلممثال ادعى الفقر، لكن امل، خراآل

نه من ألو ادعى كونه ابن السبيل، لكن يعلم كذبه، و أنه ه من هذه اجلهة، كماؤعطاإ

  .ه كما هو واضحؤعطاإمصادق الفقري جاز 

بأي  إليه اإيصاهل يصح له ،خذ، لكن املالك يعلم فقرهولو ادعى الغىن وامتنع من األ

  .وجه كان

مصداقاً  أو كان سابقاً فقرياً أنه بأن علم املالك} مران فمع سبق فقرههل األن جإو{

  . عدمهاألصلذ ال دليل على اليمني فإ} يعطى من غري ميني{آخر من مصاديق الزكاة 

جل توارد احلالني جهال أل أو جهال مطلقاً} اجلهل باحلالة السابقة أو ومع سبق الغىن{

ما هو املشهور شهرة ك عطاءالظاهر جواز اإل} ـف{أيهما عليه مع عدم علم املالك بسبق 

عن املدارك هو املعروف من مذهب جلواهر بال خالف معتد به أجده، وعظيمة، بل يف ا

  .موضع وفاق أنه العالمة يف كتبه الثالثة، وعن احملقق يف املعترب وصحاباأل

   الصدقة إىل لو ادعى القوي احلاجة أنه نعم عن الشيخ يف املبسوط



٢٩٨

  .حوطالبينة، وهذا هو األ إىل ججل عياله عدم القبول مطلقاً، واالحتياأل

 وذلك ،ن مراد الشيخ بالتأمل من اجلمهور أالظاهر: لكن عن العالمة يف املختلف

 الفقراء إعطاءىل اليوم يف إو)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (للسرية القطعية منذ زمان الرسول

الغالب يف العلماء الذين يعطون  أن حالف، معوبدون اإل احلاجة بدون التحقيق، يمدعو

  . ليهماإعندهم احلقوق الشرعية من مخس وزكاة وما  أن املال

خباره إغناه ك أو  الشخص بفقرهرخباإ أن وقد جعل الفقيه اهلمداين العمدة يف املطلب

  .بسائر حاالته من الصحة واملرض معترب عرفاً وشرعاً

 شرعاً ما ورد يف قبول قول املرأة يف احليض واحلمل والزوج ويدل على اعتباره: أقول

قبول قول املفطر عن مرض، ولذا ليس مبتزوج أربعاً، ونه إ واخللو عنه، وقبول قول الرجل

غري  إىل نتمأأمرضى  : عن مفطرين يف شهر رمضان)عليه السالم (املؤمنني  أمرياإلمامسئل 

  .ذلك

اخلربة، وقد  أهل ، ولذا يقبل قوله، كما يقبل قولخربة على نفسه أهل نسانفكأن اإل

  . العدد والعدالة إىل اخلربة أهل  عدم االحتياج يف:ذكرنا يف كتاب القضاء والشهادات

  .ما دل على محل فعل املسلم على الصحة إىل باإلضافةهذا 

  .مر يشمل القولواأل .)١(ضع أمر أخيك على أحسنه: )عليه السالم (قال

  قول ابن السبيل  أن املؤيدات، مثلوجلملة من 

                                                

.١١ ح التهمة وسوء الظن يف٦٢ باب ١٩٦ ص٧٢ ج:البحار) ١(



٢٩٩

 عدم مال له، وحيث ال قائل بالفصل األصلذ كان إيعطى وبأنه يسمع بدون بينة، 

 وبالعلة يف قبول قول املرأة يف ،جهل حاله السابق أو كان له مال سابقاً،ن إ ويعطى أن يلزم

  .ا ال زوج هلاإباب املتعة 

عشرة كانوا : قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخرب منصور بن حازم، عن

جلوساً ويف وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا 

  .)١(للذي ادعاه: )عليه السالم (هو يل، فلمن هو؟ قال: ال، وقال واحد: كلهم

  .مل يصلح دليالن إ وه يصح مؤيداً،فإن

  .احللف أو بدون طلب البينة) يهم السالمعل( همئإعطاوبالقصص الكثرية الواردة يف 

احلسن  إىل جاء رجل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نعمثل ما رواه العرزمي، 

ال يف إالصدقة ال حتل ن إ :هلما فقاالأومها جالسان على الصفا، فس) عليهم السالم( واحلسني

  .)٢(م، فأعطياهنع:  قال؟ ففيك شيء من هذا،فقر مدقع أو غرم مفضع أو دين موجع

  :مامأنشد فقري لإل أنه وما روي من

   ماع بدرهبمل يبق يل شيء ي

  ي عن خمربييكفيك رؤية منظر

  بقايا ماء وجه صنته  الإ

  ييباع وقد وجدتك مشتر أن من

  . ، وأجابه بأبيات)عليه السالم (اإلمامفأعطاه 

                                                

.١ ح كيفية احلكمأبواب من ١٧ الباب ٢٠٠ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.٦املستحقني للزكاة ح أبواب من ١ الباب ١٤٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٠٠

 )نمل خيب اآل(: نشدهأ و)عليه السالم (اإلمام إىل جاء أعرايب أنه وما روي من

  .اإلمامبيات، فأعطاه األ

  . اخلراساين)عليه السالم ( الرضااإلماموأعطى 

 عبد اهللا أبا يا:  فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  رجل أتى:وصحيح عامربن جذاعة

إىل  :ال، قال: ؟ قالغلة تدركإىل  :)عليه السالم(عبد اهللا   فقال أبو،ميسرة إىل قرض

عليه (عبد اهللا بو أال واهللا، فقال :  قالعقدة تباع: ال واهللا، قال: ل؟ قاجتارة تؤب

  .، فدعى بكيس فيه دراهم)١(ت ممن جعل اهللا له يف أموالنا حقاًفإن :)السالم

  .)٢( ذلك الفقري الذي استعطاه يف مىن)عليه السالم ( الصادقاإلمام عطاءوإل

ِللساِئِل ﴿: اهللا قال أن  مع)٣(ما أشبه،و  أ احلق املعلوم عند اجلذاذ كفاً كفاًعطاءوإل

وِمورح٤(﴾الْم(.  

يباع ويؤخذ مثنه وينادي : )عليه السالم (وملا ورد يف نذر الكعبة وهديه، حيث قال

 ي فيعط،قطع عليه، فليأت فالن بن فالن أو على احلجر أال هل من منقطع نفذت نفقته،

  .)٥(نفذ الثمني حىت األوىل فاألوىل

 إىل  الثلث ملن ادعى الفقر،ىيعط أنه  مع، الغالب عدم معرفة الفقراء من احلجاجنوأل

  .غري ذلك من املؤيدات والشواهد الكثرية

                                                

.١ح ما جتب فيه الزكاة أبواب من ٧ الباب ٢٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٢ ح باب النوادر٤٩ ص٤ ج:الكايف) ٢(

.١٥ وباب ١٤ باب ١٣٦ ص٦ ج:انظر الوسائل) ٣(

.١٩اآلية : سورة الذاريات) ٤(

 يف الزيادات يف فقه ٢٦ الباب ٤٤٠ ص٥ ج والتهذيب،٢ حالكعبة إىل  باب ما يهدى٢٤٢ ص٤ ج:انظر الكايف) ٥(

.١٧٥ حاحلج



٣٠١

   األوىل يف الصورة ال مع الظن بالصدق خصوصاًإ عطاء عدم اإلحوطألا

  

ال مع الظن بالصدق إ عطاء عدم اإلحوطألا{: قول املصنف أن ومن ذلك يعرف

 خصوصاً ، غري ظاهر الوجه،وتبعه عليه غري واحد من املعلقني}  األوىللصورة  يف اخصوصاً

يرد عليه عدم االعتبار بالظن لو بىن أنه  إىل باإلضافةمن قيد منهم بلزوم االطمئنان والثقة، 

يستدل على ذلك بأن السرية يف املظنون صدقه  أن  املذكورة، اللهمدلةعلى عدم كفاية األ

  .دون من سواه

 من اتفاق ،إشكالواملسألة حمل :  قال، املداركإشكال يف شكاله يظهر وجه اإلومن

 من غري تكليف ،مال أصل ذا مل يعلم لهإ الفقر يمدع إىل  ظاهراً على جواز الدفعصحاباأل

 وكون موافقة الدعوى ،ضعف سندهان إ وخبار بذلك،له ببينة وال ميني، وورد بعض األ

 املوارد مع خلو أكثرعسر يف لامة البينة على الفقري احلرج واقإ واستلزام التكليف ب،صلألل

  .ولو كان على ظهر فرس السائل إعطاءمر ببل ورد األ، خبار من ذلكاأل

 فال بد من حتقق ،وصاف الثمانيةبأحد األ إليه الشرط اتصاف املدفوع أن ومن

الظن  أو ياملدعال مع عدالة إالشرط، كما يف نظائره، واالحتياط يقتضي عدم االكتفاء 

  . انتهىه،بصدق

  .لعله يف غري حمله:  بقوله عليه الفقيه اهلمداينأشكلولذا 

نه يريده  أ أو،ابن السبيل أنه يأيت الكالم املذكور يف سائر املصارف، مثل دعواهنه إمث 

  . غري ذلك إىل ،من الغارمني أو نه من املؤلفة قلوم، أيف سبيل اهللا، أو

  



٣٠٢

  ميتاً أو سواء كان حياً ،ان له دين على الفقري جاز احتسابه زكاةلو ك): ١١مسألة (

  

} ميتاً أو سواء كان حياً ،لو كان له دين على الفقري جاز احتسابه زكاة :١١مسألة {

  :  ويدل على كل من احلكمني متواتر الروايات، وال خالفإشكالبال 

 عن دين )عليه السالم( األولاحلسن  أبا كصحيح ابن احلجاج، سألت: األولأما على 

  هل يل،يل على قوم قد طال حبسه عندهم ال يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة

  .)١(نعم: )عليه السالم (حتسب به من الزكاة؟ قالأدعه فأأن 

الرجل ين رجل مؤسر وجييئين إ: وخرب عقبة بن خالد، قال له عثمان بن عمران

عندنا القرض ): عليه السالم(، فقال له أبو عبد اهللا ان زكايتبإويسألين الشيء وليس من 

 كان فإذاعطيته، أذا كنت مؤسراً كما تقول إبثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك 

  .)٢(ان زكاتك احتسبت ا من الزكاةبإ

سألته عن الرجل يكون له الدين على :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن مساعة، عن

كان الفقري عنده وفاء مبا كان عليه من ن إ :يعطيه من الزكاة؟ فقال أن  يريدرجل فقري

 يتقلب فيها بوجهه فهو يعاجل عمالً أو متاع من متاع البيت، أو دار أو دين، من عرض

 أو يعطيه من الزكاة، أن يقاصه مبا أراد أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فال بأس أن يرجو

يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته وال  أن  عند الفقري وفاء وال يرجو مل يكنفإنحيتسب ا، 

  .)٣(يقاصه شيء من الزكاة

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ حاملستحقني للزكاة أبواب من ٤٩ الباب ٢٠٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٠٣

  .ىل غريها من الرواياتإ

 عن )عليه السالم (احلسن أبا سألت: فمثل ما رواه ابن احلجاج قال: وأما على الثاين

سرف وال معروف  به مل يكن مبفسد وال مبي وترك عليه ديناً قد ابتلرجل عارف فاضل تويف

  .)١(نعم: )عليه السالم (؟ قالنافلف وااللباملسألة، هل يقضى عنه من الزكاة األ

 طلب هذا من:  يف حديث قال)عليه السالم (يب احلسن أوعن موسى بن بكري، عن

 مات ومل فإنن على اهللا عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، الرزق فغلب عليه فليستد

 الصدقات إمنا﴿: اهللا يقولن إ  مل يقضه كان عليه وزره،فإنه، ؤ قضاإلمامايقض كان على 

  . )٣( فهو فقري مسكني مغرم)٢(﴾الْغاِرمنيو الْمساكِنيوِللْفُقَراِء 

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمري، عن هيثم الصرييف وغريه، عن أيب ويف صحيح ابن

  .)٤(ات حسبتها من الزكاةمن إ والقرض الواحد بثمانية عشر،: قال

قرض املؤمن :  يقول)عليه السالم ( عبد اهللا أبا مسعت: وعن يوس بن عمار، قال

  مات قبل ذلك احتسب به من ن إ وأيسر قضاك،ن إ ]خري[خر آغنيمة وتعجيل 

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٧٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٦٠اآلية : سورة التوبة) ٢(

.٢ ح الدين والقرضأبواب من ٩ الباب ٩١ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح الدين والقرضبوابأ من ٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(



٣٠٤

  ال ال جيوزإ و،ال يكون له تركة تفي بدينه أن لكن يشترط يف امليت

  

  . )١(الزكاة

  .غريها إىل .)٢(يم بن السنديبراهإومثله خرب 

وقد اختلفوا } ال ال جيوزإ و،ال يكون له تركة تفي بدينه أن لكن يشترط يف امليت{

الدروس والبيان واملدارك وط والوسيلة والتذكرة والتحرير و عن املبساحملكي ف،يف ذلك

  .األولوغريها 

شرائع والشهيد وغريهم وعن املختلف وظاهر املنتهى واية الشيخ واحللي واحملقق يف ال

  .جواز الوفاء مطلقاً

عمن مل يكن له وفاء، وبأن الوفاء  الإ الزكاة إعطاء عدم صحة أصالةب: ولاستدل لأل

  .منها عمن له وفاء خالف حكمة تشريع الزكاة

رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه : )عليه السالم(عبد اهللا يب وحبسن زرارة، قلت أل

كان أورثه ن إ :)عليه السالم (بيه ولالبن مال كثري؟ فقالأ يف دين زكاتهوعليه دين أيؤدي 

ظهر عليه دين مل يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من مجيع املرياث، ومل يقضه  ماال، مث

  .)٣(يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه  ململ يكن أورثه ماالًن إ ومن زكاته،

مات، كما تقدم يف روايات ن إ ؤمن من الزكاةات قضاء دين املإطالقب: واستدل للثاين

  ون األول باحلسنة، كما فعله طالق وال يرد اإل،قضاء دين امليت

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ ـ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢٠٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٨ الباب ١٧٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٠٥

  .غريهم فالظاهر اجلواز أو  لكن ال ميكن االستيفاء منها المتناع الورثة،نعم لو كان له تركة

  

  . لهةترك  والإنسانميوت  أن لندرة

 من وفائها ببعضه، فلو أقل  بكل الدين اليتف التركة نالغالب كو أن ومن الواضح،

 أن  خالف احلكمة يف لزوم البيان، بل الالزمطالقكة كان اإلركان الدين يؤخذ من الت

 فترك االستفصال ، التركة لدينه وما بقي يؤخذ من الزكاةىتعط: )عليه السالم (اإلماميقول 

  .دليل العموم

يف الزكاة توسعة،  أن ؤيد ما اخترناه، ويأحوط األولكان ن إ ووهذا القول أقرب،

 ال، وطالقيكون الشارع الحظ ذلك يف اإل أن كما يظهر من خمتلف رواياا، فال يبعد

ف من رات املتعاطالقحنوه، بل مساق اإل أو ذا كان امليت املديون تاجراًإ ذلك مبا ضينق

موات أل يكون لأنرف ثاث وما أشبه مما يتعاأالفقراء الذين ميوتون وهلم تركة، مثل دار و

كان أورثه ن إ :)عليه السالم (املنصرف من قولهن إ  واحلسن ال يقيد ذلك، حيث،ذلك

تركه غالب الناس لزوجام يثاث وما أشبه مما مثل الدار واأل ، املال املعتد به الماال

  .جل الدين وقع الورثة يف العسر وحنوهذا بيعت ألإوأوالدهم حىت 

  لكن ال ميكن االستيفاء منها المتناع الورثة،نعم لو كان له تركة{: أما قول املصنف

 بعد دلة األطالقفكأنه أفىت بذلك، إل} فالظاهر اجلواز{من الذي بيده املال } غريهمأو 

 ومل ، الصورة السابقة منها، وقد تبع املصنف يف ذلك الشهيد يف املسالك والروضةإخراج

ذا كان للحي إ تقييد املطلق على حمل اليقني، وبأنه كما يستبعده اجلواهر، وعلل باالقتصار يف

  مال لكن حيل 



٣٠٦

وجود  أصل ليس املناط ألنه ه من سهم الفقراء،ؤعطاإبينه وبني ماله، حيث يصح 

 مديوناً بدين مطالب، ولكن حال يذا كان الثرإ أنه ليه، وكماإمكان الوصلة إ إمنااملال، و

قراضه من الزكاة إذا مل ميكن إ فيما ،داء دينهمن الزكاة أله ؤعطاإاجلائر بينه وبني ماله صح 

  . مجعاً بني احلقني وهذا غري بعيد،هؤداء الدين، مث وفاأل

 اهللا عليه وآله صلى ( ما روي عن رسول اهللا،ات السابقةطالقاإل إىل باإلضافة ويؤيده 

  .)١(نه عليعليه دين فدي، ومن مات وهرثامن مات وله مال فماله لو : أنهمن) وسلم

كان لك على رجل مال ومل يتهيأ له قضاء ن إو :)عليه السالم (وما يف الرضوي

  . املقام مما مل يتهيأ له القضاءفإن، )٢(شئتن إ فاحسبها من الزكاة

يكون املراد دعوى  أن الإ: يف املنت حيث قال ما إىل ويظهر من املستمسك امليل

الزكاة  إىل امليت حينئذ ال يكون حمتاجاً ألن  الوفاء،قدام الورثة علىإصورة  إىل االنصراف

يف وفاء دينه، وهذا هو املدار يف عدم جواز االحتساب عليه حسب املفهوم من النص، ومثله 

  . انتهى،تلف املال بنحو ال يستوجب الضمان ما لو

 خرين، كالسادة الوالد حيث سكتوا عليه، خالفاً آل،وتبع املصنف مجاعة من املعلقني

  . لةأوابن العم والربوجردي واجلمال وغريهم، حيث هم بني مانع ومستشكل يف املس

                                                

.٦ ح ...اإلمام باب ما جيب من حق ٤٠٦ ص١ ج:انظر الكايف) ١(

.١ س٢٣ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٠٧

 ،له على امليت ديناً أن ثباتإذا مل يتمكن الدائن من إومما تقدم، يظهر الكالم فيما 

 ذا كان الفقري منكراً للدين وهو حي عمداًإ، وال يبعد احلال طالقلوحدة املالك يف مشول اإل

جب منع احتساب الزكاة عليه الشتراط العدالة يف  أونكاره عمداًإذا كان إال إخطاًء، أو 

  .ارم من الفقراءغخذ والاآل

ذا قلنا بعدم صحة االحتساب على امليت الغين الذي ميتنع ورثته عن إنه إ مث الظاهر

 امليت عن إخراج ألن أما من سهم سبيل اهللا فال يبعد،،  هو من سهم الفقراءفإمناداء األ

  . ين سبيل من سبل اهللا تعاىلالد



٣٠٨

  زكاة إليه املدفوع أن عالم الفقريإال جيب ): ١٢مسألة  (

  

كما صرح به غري واحد، } زكاة إليه املدفوع أن عالم الفقريإال جيب  :١٢مسألة {

خالف فيه على   بال:بل يف اجلواهر عن التذكرة ال يعرف فيه خالف، ويف مصباح الفقيه

  . عليهمجاععن غري واحد اإل: الظاهر، ويف املستمسك

عالم الفقهاء من يأخذ إ والسرية يف عدم ، الدفعأدلةات إطالق إىل باإلضافة ،ويدل عليه

ذ مل يقل أحد بلزوم إ والشبه بني حق الفقراء وحق سائر املصارف، ،ذا ما أنه منهم احلقوق

 املصارف، بل يف أقساممن  غريمها أو يف سبيل اهللا من جهة ابن السبيل، أو أنه خذعالم اآلإ

عالم له واحلي ال يأخذه زكاة، إذ امليت ال إ ،ذا ما أنه علميامليت الذي يعطى دينه ال أحد 

  :بل عن دينه، بعض الروايات

 أن نا يستحيأصحابالرجل من : )عليه السالم (يب جعفربصري، قلت أل أيب كصحيح

عطه أ: )عليه السالم (الزكاة؟ فقالا من أمسي له أعطيه من الزكاة وال فأيأخذ من الزكاة 

  .)١(وال تسم وال تذل املؤمن

ليس على وجه احلرمة محل على  أنه  ومن الواضح،ال: )عليه السالم (وحيث قال

  .واانكراهة الدفع بع

 إليه الرجل يكون حمتاجاً يبعث: )عليه السالم (يب جعفرأما صحيح ابن مسلم، قلت أل

 يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفنعطيها ،وجه الصدقةبالصدقة فال يأخذها على 

  ذا إ :)عليه السالم (ياه على غري ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقالإ

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠٩

ياه، وما ينبغي إ مل يقبلها على وجه الزكاة فال تعطها فإنيقبلها،  أن كانت زكاة فله

  .)١( يستحي منها هي فريضه اهللا فالإمنا ،يستحي مما فرض اهللا عز وجل أن له

عد وجدان عامل به فقد محله صاحب املدارك على الكراهة، واعترف يف اجلواهر ب

 بظاهره، ويف الوسائل محله على احتمال كون االمتناع لعدم االحتياج وانتفاء االستحقاق،

  .خفاءعلى عدم وجوب اإلأو 

 صحة كونه خذ شرط يفطيب نفس اآل أن ويف مصباح الفقيه بعد احتمال محله على

ن  إنعم: غري هذه الصورة، قال إىل بصري ناظرة أيب هي باق على حقيقته، وروايةنالفزكاة، 

قلنا بعدم كون الكراهة التقديرية احلاصلة يف مثل املقام مانعة عن صريورا بالفعل ملكاً له 

لكراهة  حبقيقتها اجته محل النهي على ابقبضها واالستيالء عليها على جهة امللكية جهالً

  .آخر كالمه إىل تطيب نفسه بقبوهلا، أن عطائهاإأولوية  إىل رشادواإل

 يدل ولو بالداللة الناس مسلطون على أمواهلمظاهر  أن األولورمبا يؤيد محله : أقول

رادته كذلك ال يدخل يف ملكه إال بإ كما ال خيرج عن ملكه شيء نساناإل أن العرفية على

واجب اخلمس  أو جيعل من كل أحد مستطيعاً أن كن كل أحدال متإ و،رادتهإال بإشيء 

: ذهان املشترعة، ولذا اخترنا يف كتابأما أشبه، وذلك خالف املركوز يف  أو والزكاة عليه

  حياء املوات وغريه إ

                                                

  .٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٧ الباب ٢١٨ ص٦ ج: والوسائل



٣١٠

 على وجه الصلة ظاهراً إليه لو كان ممن يترفع ويدخله احلياء منها وهو مستحق يستحب دفعهابل 

  والزكاة واقعاً

  

 أو وصياً أو قيماً على يتيم أو  آخر ولياً على وقفإنسان يف جعل نسانحق إل نه الأ

  .ذا دل دليل خاص عليهإال إما أشبه، 

  فيمكن،خلإ  مل يقبلها على وجه الزكاةفإن: )عليه السالم (أما قوله: ويف املستمسك

ال يكفي عدم قصدها مجاال، حبيث إيكون املراد منه اعتبار قصد القابض للزكاة ولو أن 

وجوب قصده للزكاة تفصيال ليكون معارضا للخرب   ال،قصد عنوان آخر مباين أو أصال،

ليه سواء إا إيصاهل فاملشهور الذي مل يظهر له خمالف هو املعتمد فيجوز  كان، وكيفاألول

مل يكن أهال لذلك كانون  مل يعلم من حاله الرضا وعدمه، أو مل يرض، أو  أويرض

  .فلوالط

لو كان ممن يترفع ويدخله احلياء منها وهو مستحق بل {: ومن ذلك يظهر، وجه قوله

فلو كان من : قال يف الشرائع}  والزكاة واقعاًعلى وجه الصلة ظاهراً إليه يستحب دفعها

  . انتهى،على وجه الصلة إليه يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها

عبد املستحق ملا تقدم يف الرواية، ولرواية  يف كراهة عدم القبول من إشكالال نه إمث 

تارك الزكاة وقد :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال، بن هالل بن خاقاناهللا

  .)١(وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه

  :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا، عنأصحابوعن احلسن بن علي، عن بعض 

  

                                                

.٢ حلزكاة املستحقني لأبواب من ٥٨ الباب ٢١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣١١

 آخر غري يقصد القابض عنواناً  ذا ملإ جاز ةً بعدم كوا زكاتصريح كذباًبل لو اقتضت املصلحة ال

    بل قصد جمرد التملك،الزكاة

  

نعها وقد وجبت عليهتارك الزكاة وقد وجبت له، كما)غري ذلك من  إىل .)١

  .الروايات احملمولة على الكراهة

  .على التحرمي مع الضرورة أو :قال يف الوسائل

 بعدم كوا التصريح كذباً{امللزمة الرافعة حلرمة الكذب } صلحةبل لو اقتضت امل{

 فال يرد عليه قول ،القيد الذي ذكرناه إىل  املصنف ناظرإطالقن  أوالظاهر}  جازةًزكا

  .مل يتضح الوجه املسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر: املستمسك

فقد }  قصد جمرد التملك بل ، آخر غري الزكاةيقصد القابض عنواناً  ذا ملإ{: أما قوله

 والربوجردي واجلمال بأنه ليس بشرط، مأورد عليه مجاعة من املعلقني منهم السادة ابن الع

  .خذقصد، ووجهه ما تقدم من بناء املشهور عدم مدخلية قصد اآلن إ وبل يصح

ال  ذإذالله، إارتكب احلرام بن إ وذالل يف الدفع، فلو فعله صح الدفعمث الالزم عدم اإل

  .مرينالزم بني األت

 كيف تصنع إسحاقيا : )عليه السالم(عبد اهللا بو أ بن عمار، قال يل إسحاقفعن 

ما  : يل)عليه السالم (عطيهم، فقالأاملرتل ف إىل يأتوين: ؟ قالذا حضرتإبزكاة مالك 

 فقد من أذل يل ولياً: اهللا تعاىل يقولن إ ،ياكإياك إذللت املؤمنني، ف أقد الإ إسحاقأراك يا 

  .)٢(أرصد يل باحملاربة

  

                                                

.٢املستحقني للزكاة ح أبواب من ٥٧ الباب ٢١٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ححكام العشرةأ أبواب من ١٤٧ الباب ٥٩١ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:  الوسائل



٣١٢

 ، كانت العني باقية ارجتعهافإن ،لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً): ١٣مسألة (

  ،ةً بكوا زكاذا كان القابض عاملاًإوكذا مع تلفها 

  

 كان من جهة فإن} لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً :١٣مسألة {

له، هأ إىل ذ هو حق وصلإ فيه، إشكال ال مصرفاً ككونه مصداق يف سبيل اهللا مثالً أخرى

  . عدمهاألصل ف،طبقاًنوال دليل على لزوم كون القصد م

  افتقر بعد ذلك وكانت العني باقية، أوفإن مصرفاً، أخرىأما اذا مل يكن من جهة 

  .دلة األطالق، إلأيضاًساا عليه تصار مصرفاً آخر جاز اح

مره بصرفها يف  أأو}  كانت العني باقية ارجتعهافإن {أيضاًذا مل يكن كذلك إما أ

، ولو تعذر االرجتاع حق له االقتصاص ويدفعها بعنوان ةا مل تقع زكااملصرف، وذلك أل

  . الزكاة

ال مل إذا تعني املدفوع زكاة قبل الدفع بعزل وحنوه، وإاالرجتاع وحنوه واجب مث إن 

ها من ؤ فيصح له أدا، عليهالزكاة بعد ألن  من مكان آخر،عطاءق له اإلجيب االرجتاع وح

ذا كانت الزكاة مندوبة، مثل زكاة مال التجارة مل جيب االرجتاع إ أنه أي مال شاء، كما

  .والتدارك على أي حال

 يلدليل على اليد املقتض} ة بكوا زكاذا كان القابض عاملاًإوكذا مع تلفها {

ليس  أنه بكراً يعلم أن التلف، فهو كما لو أعطى زيد مال عمرو لبكر، معللضمان ولو بعد 

 أو  سواء كان املعطي عاملاً،فيه، ولو تصرف ضمن ه حيرم عليه التصرففإنمبال الدافع، 

  .جاهالً



٣١٣

   حبرمتها للغينن كان جاهالًإو

  

ليل اجلهل باحلرمة ال مينع عموم دبأن وعللوه }  حبرمتها للغينن كان جاهالًإو{

 ، ومرادهم باجلهل أعم من النسيان،ال يعلمون رفع مامث لدليل  يرفع اإلإمناالضمان، و

  .لوحدة املالك فيهما

، )١(املوضوعية أو لشبهة احلكميةلومثله لو كان جاهال بكونه غنياً : قال يف املستمسك

  .انتهى

  .واملعلقون الذين ظفرت بكلمام سكتوا على املنت

ذ ال إ أم جهله، ،سواء علم حبكمه التكليفي أي حرمة الزكاة عليه: ويف مصباح الفقيه

  .أثر للجهل باحلكم الشرعي يف رفع الضمان

ال فرق يف عدم الضمان بني اجلهل باحلكم التكليفي مع العلم بأنه  أنه الظاهر: أقول

من إىل  يف كال احلالني مغرور، واملغرور يرجع ألنه وذلك نه زكاة،أزكاة، وبني عدم علمه ب

 بأنه طعام مسكني مل  وأعطاه طعام املساكني وكان عمرو جاهالًراًم ضيف زيد عفإذاغره، 

حتل له،  نه كفارة، لكنه مل يعلم بأن الكفارة الأذا علم بإيكن على عمرو ضمان، وكذلك 

  .كل مغروراً يف كليهماوأي فرق بني الصورتني بعد كون اآل

 ال يشمل صورة جهله بأن ة،ة جهله بكونه زكاودليل على اليد، كما ال يشمل صور

الشرعي يف   ال يشمل لدليل الغرور، فقوهلم ال أثر للجهل باحلكمإمناالزكاة حرام عليه، و

  .  بعد وجود الغرور املوجب لكون قرار الضمان على الغار،رفع الضمان غري ظاهر الوجه

                                                

.٢ رقم ٢٣٦ ص٩ ج:املستمسك) ١(



٣١٤

 تلفت بال ضمان أو  ولو تعذر االرجتاع،ه ال ضمان عليهفإن ةذا كان جاهال بكوا زكاإخبالف ما 

  أخرى فعليه الزكاة مرة معه ومل يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامناًأو 

  

 لصدق ، لكن مل يعلم بأنه غين،ا حترم على الغينأنه زكاة وأوكذا احلال لو علم ب

  .وعيةذا قلنا بوجوب الفحص يف أمثال املقام من الشبهات املوضإال إ، أيضاًالغرور 

ه ال فإن ةًذا كان جاهال بكوا زكاإخبالف ما {: ومما تقدم يعلم وجه النظر يف قوله

  . قرار الضمان على الغارإمنا لشمول دليل اليد، و،ذ الظاهر الضمانإ} ضمان عليه

كان املعطي هو املالك وقلنا بأن  أو  الزكاة ثالثاً،يذا كان معطإ يصح هذا إمنانعم 

خذ ليس اآل ألن ،ةال فما أعطاه مل يكن زكاإعينها يف املعزول، وعزل الزكاة يوجب ت

  .ذمته أو مغرور، ويبقى يف مال املالك ألنه خذ فال ضمان على اآل،مصرفاً

: خذ، مث قالاطلق ضمان اآلنه إ وبذلك يظهر وجه النظر يف قول املستمسك حيث

  عليه، لقاعدة الغرور، وكذا لوذا كان معذوراً من قبل الدافع جاز له الرجوعإ أنه مرغاية األ

  . انتهى،أيضاًكان مغروراً من شخص ثالث جاز له الرجوع عليه 

} معه ومل يتمكن الدافع من أخذ العوض أو تلفت بال ضمان أو ولو تعذر االرجتاع{

  وقد } أخرى فعليه الزكاة مرة ،كان ضامناً{حال التلف مع الضمان 



٣١٥

  :أقوالثالثة  إىل اختلفوا يف ذلك

الضمان مطلقاً، كما عن املفيد وأيب الصالح وغريمها، اختاره اجلواهر والشيخ : ألولا

  .)رمحهم اهللا (املرتضى والفقيه اهلمداين

  .عدم الضمان مطلقاً، كما عن املبسوط وغريه: الثاين

مل جيتهد فيضمن، كما عن  ذا اجتهد فال ضمان، وبني ماإالتفصيل بني ما : الثالث

  .املعترب واملنتهى

ا مبرتلة الدين، ومبفهوم العلة الواردة يف أدل على  ، وبعموم مااألصلب: استدل لالول

مناف  نه مل يضعها يف موضعها، وبقاعدة الشركة يف العني، وبأنهأعادة املخالف بإوجوب 

  .غنياءحلساب الفقراء وجعل ما يكفيهم يف أموال األ

، يف رجل )عليه السالم( اهللا عبد أيب ومبرسل احلسني بن عثمان، عمن ذكره، عن

ال جيزي : )عليه السالم (معسر فوجده موسراً؟ قال أنه يعطي زكاة ماله رجال وهو يرى

  .)١(عنه

الزكاة مضمونة : كان يقول أنه )عليه السالم (ويؤيده ما عن اجلعفريات، عن علي

  .)٢(حىت توضع مواضعها

الزكاة مضمونة حىت : قالأنه  ،)عليه السالم (سالم، عن الصادقوعن دعائم اإل

  .)٣(يضعها من وجبت عليه موضعها

                                                

.٥ حتحقني للزكاة املسأبواب من ٢ الباب ١٤٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٨ باب وجوب ضمان الزكاة سطر ٥٤ ص:اجلعفريات) ٢(

.٩ باب ذكر زكاة والذهب سطر ٢٥١ ص١ ج:الدعائم) ٣(



٣١٦

موال، حيث جيعله من ومثلهما مجلة من الروايات املروية يف الوسائل، وبأنه كسائر األ

 اجلهل وحنوه ال يرفع احلكم الوضعي، فإنيف يده يف غري موضعه، حيث ال تربء ذمة الدافع، 

  . الزوجة وغريهاكما يف اجلهل بامللك والطهارة وحرمة

ما زعمه مصرفاً حاله  إىل  بأن دفع املالك:أما القول بعدم الضمان، فقد استدل له

لو تلف عندهم ال ضمان على املالك، ولو نه إ الفقيه ووكيله، حيث إىل حال دفع املالك

من زعمه  إىل هلكان التلف بتفريط الفقيه ووكيله فرضاً، وحاله حال دفع الفقيه ووكي

  .هل حيث ال يضمن الفقيه ووكيمصرفاً،

الفقيه  إىل ن حق الفقراء بصرفه فأل:الفقيه إىل  أي الدفع،األولأما عدم ضمانه يف 

 فال ضمان ،نفس الفقري إىل اليته عليهم، فحاله كحال ما أعطاهلو إليه يتشخص فيما صرف

  .على املالك لو فرط الفقيه، كما ال ضمان عليه لو أتلفه الفقري اعتباطاً

ن الفقيه  فأل:غري املصرف اشتباهاً إىل  أي دفع الفقيه،أما عدم ضمان الفقيه يف الثاينو

 مقتضى القواعد الشرعية، فقد عمل مبا أمره الشارع، وبذلك ال يكون مفرطاً ىجرى عل

  .حىت يستتبع الضمان

الفقيه الذي فرط بعد  إىل من ظنه مصرفاً، بدفع املالك إىل تشبيه دفع املالك: أقول

  .مصرفاً وال ولياً ذ الفقيه ويل، وليس غري املصرفإذلك فيها غري تام، 



٣١٧

العلة  ألن من ظنه مصرفاً تام، إىل من ظنه مصرفاً بدفع الفقيه إىل أما تشبيه دفع املالك

يف عدم ضمان الفقيه آتية يف عدم ضمان املالك، فكالمها جرى على مقتضى القواعد 

  لزم،غري املصرف يوجب ضمان الفقيهإىل  دفع الفقيه  كان ظهور اخلالف يففإنالشرعية، 

كان ن إ وغري املصرف يوجب ضمان املالك،إىل يكون ظهور اخلالف يف دفع امالك أن 

غري املصرف،  إىل ظهور اخلالف يف دفع الفقيه ال يوجب ضمانه، كان كذلك دفع املالك

  .هفما هو الفارق الذي أوجب ضمان املالك ومل يوجب ضمان الفقي

 وبعد ذلك ال ،طاعة حسب العرفوامر اإلمقتضى القاعدة العقالئية يف األ: واحلاصل

 فاملرجع الطرق العرفية يف ،ال دليل آخر يف املقام أنه  واملفروض،ذا ثبت بدليل آخرإال إشيء 

القاعدة واردة على  ألن  ال يصلح رافعاً للقاعدة العقالئية،على اليدطاعة، ودليل اإل

اليد ،اً أمور منسانسلوب العقالئي، ويؤيده كون اإلداء يكون باألاألن إ :ذ القاعدة تقولإ

 حسب ما يرويه مستدرك ،رفاعة إىل )عليه السالم (ال ما خرج، وقد كتب عليإبالظاهر 

واقض بالظاهر، : سالم يف حديث عن دعائم اإل، من آداب القاضياألولالوسائل يف الباب 

  .)١(عنك الباطنالعامل، ودع  إىل وفوض

 عمل ا على فإذاالطريقة العقالئية يف العمل ا،  إىل وامر تنصرفاألن إ :واحلاصل

  ذا كان هناك دليل يستثىن عن هذه إال إ ،طريقتهم كان ممتثال

                                                

.١ ح آداب القاضيأبوابمن ١ الباب ١٩٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣١٨

  .القاعدة، وال دليل يف املقام

يل  الدلفإن ، الفقيه ملن فهم كونه مصرفاً مث ظهر اخلالفإعطاءويؤيده ما عرفت من 

 أن جزاء حىت يرد عليهمر يقتضي اإلامتثال األ أن يف املقامني واحد، وهذا ليس من باب

  . فتأمل،انكشاف اخلالف يسقط الظاهر

عطاه لعمرو اشتباهاً، أزيد، ف ذا كان املال أمانةإفهل تقولون مبثل ذلك فيما : ال يقال

  مل تقولوا بذلك فما هو الفارق؟ن إ ومث تبني االشتباه،

  : يقالنه أل

عطاها لعمرو اشتباهاً، فالفارق بني أمانة زيد فأذا كان عند الفقيه إالنقض مبا : أوال

عطائه إ املالك الزكاة بنفسه اشتباهاً وإعطاءمانة زيد يف الفقيه هو الفارق بينهما يف أالزكاة و

  .مانة زيد اشتباهاًأ

طاعة  من اإلأكثر يقتضي  املال حقوقاً الإعطاءمر من الشارع بن األأباحلل ب: وثانياً

  . مانة زيدأ الظاهري، فليس ذلك مثل عطاءالعرفية املتحققة باإل

 القول بالضمان مطلقاً، فأصل أدلةومبا ذكرناه يف وجه القول املختار تبني اجلواب عن 

ا مبرتلة الدين ال عموم فيه، ولذا أاالشتغال ال جمال له بعد ظهور الدليل يف الكفاية، ودليل 

املال  أصل  منخراج عليه املستمسك بأن الظاهر من النص ترتيلها مرتلة الدين يف اإللأشك

الثاين وضعها  ألن الف باملخالف،ؤذا كانت مضمونة يف ذمة املالك ال مطلقاً، وال يقاس املإ

 ذلك بالفقيه الذي يضعها أشكلال إ و، يضعها عن جهل واشتباهاألولو ،عن عمد واختيار

اشتباهاً، وقاعدة الشركة حمكومة مبا ذكرناه من القاعدة العقالئية اليت حيمل يف غري موضعها 

  ا لسان القوم، وطريق الطاعة، وحساب عليها النص أل



٣١٩

نه ملا دلت أ و،الفقراء بعد النقض بفعل مردود بأن احلساب يف املاليات العامة تقرييب

  .أمثال هذه اخلساراتاحلساب كان مع احتمال  أن القاعدة على ما ذكرناه يتبني

عبد  أيب بصحيح عبيد، عنرض ابأنه مع: ورمبا يقال، ضعيف السندنه إ واملرسل قيل

 أن غري أهلها زماناً، هل عليه إىل زكاتهأدى رجل عارف : ، قلت له)عليه السالم(اهللا 

هلا  مل يعرف فإن: قلت: ، قالنعم: )عليه السالم (ذا علمهم؟ قالإأهلها  إىل يؤديها ثانية

 ،أهلها ملا مضى إىل يؤديها :ا عليه فعلم بعد ذلك؟ فقالأمل يعلم  أهال فلم يؤدها، أو

من ليس هو هلا بأهل، وقد كان طلب واجتهد  إىل ه مل يعلم أهلها فدفعهافإن: قلت له: قال

  .)١(أخرىيؤديها مرة  أن يهلليس ع:  قال،مث علم بعد ذلك سوء ما صنع

  .)٢(ةوقريب منه صحيح زرار

رجل : غري املصارف، بقرينة صدر الرواية إىل الدفع كان أن منهما لكن الظاهر

  . فال يكونان مما حنن فيه، كما ذكره املدارك وغريهعارف

عمري، ورواه يف الكايف ال يكون  أيب  مرسلة ابنهاملرسل بعد كون أن ال خيفى: أقول

بالتفصيل، وللتالزم  أو جزاء مطلقاًقول باإلما بالإ ،عدم اعتماد املشهور عليه أن الإ ،ضعيفاً

جزاء ما يدفعه الفقيه بعدم إد يجزائها يف الفقيه مع تأيإجزائها يف املالك، وإالذي ذكرناه بني 

   ما أخذه )عليه السالم ( أمري املؤمننياإلمامتدارك 

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املستحقني لزكاةأبواب  من٢ الباب ١٤٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٠

  . ليهإلدافع املأذون منه ال ضمان عليه وال على املالك ا أو نعم لو كان الدافع هو اتهد

  

 ، كما يف ج البالغة،صرة، وما ضمنه هبرية مث مل يدفعهبابن عباس من بيت مال ال

 ، عند وقفهم)عليه السالم ( ما أخذه وكالء أبيه)عليه السالم ( الرضااإلماموعدم تدارك 

 وسيأيت ،التأمل إىل  حمتاجةكانت املسألة بعدن إ ويوجب محله على نوع من االستحباب،

  . الضمان أشبهينف أن  الفقيه اهلمداين يفكالم

واهر لعله ليه ذهب غري واحد، بل يف اجلإأما التفصيل بني صورة االجتهاد وعدمه، و

 استظهر فقد فإن فقد استدل له بالصحيحني السابقني، وبأنه أمني، املشهور بني املتأخرين،

عرفت عدم داللة ذ قد إ ،كان مشغول الذمة، ويف كليهما نظر الإ و،ما عليهأدى 

التفصيل، ولذا قال يف   الطالقعمل ا تفيد اإلن إ  على حمل الرتاع، والقاعدةنيالصحيح

ال الفقري فال ريب يف ؤريد باالجتهاد القدر املسوغ جلواز الدفع ولو بسأن إ :املدارك

ة ريد به البحث عن حال املستحق زيادأن إ ومثل ذلك ال يسمى اجتهاداً، أن الإاعتباره، 

  .اً، كما نقله مجاعةإمجاععلى ذلك كما هو املتبادر من لفظ االجتهاد، فهو غري واجب 

ملا } ال ضمان عليه{ذوناً أم أو وكيالً} املأذون منه أو نعم لو كان الدافع هو اتهد{

  .ال خالف فيه أنه تقدم من الدليل واملؤيد، بل عن املنتهى

لو فرط  أنه  كما سبق، وقد تقدمالويل إىل عهنه دفأل } ليهإوال على املالك الدافع {

 إىل وكيله دفعه اتهد أو إىل حني دفعه ألنه ، يكن على املالك شيءملوكيله  اتهد أو

  نفس الفقري  أو وكيل الفقري إىل ذا دفعهإالويل فسقط عنه، كما 



٣٢١

 ماعليه (د ذلك بقصة علي والرضايتلفه الفقري عمداً، وقد عرفت تأيأ أو ففرط الوكيل

  . )السالم

مل يكن جامعاً للشرائط، يأيت الكالم السابق يف  إليه الفقية الذي دفعه أن لو تبنينه إمث 

 ومقتضى دليل املفصل ،ايةفهل، ومقتضى القاعدة اليت ذكرناها الكغري األ إىل دفع املالك

ة هناك عدم مقتضى القائل بعدم الكفاي أن ، كماأيضاً يف املقام ىالتفصيل، لوجود الفحو

  . صل وغريه، واهللا العاملالكفاية هنا لأل

  



٣٢٢

 أو ، استرجعها مع البقاءمتعمداً أو ،غين جاهال حبرمتها عليه إىل لو دفع الزكاة): ١٤مسألة (

 وال فرق يف ذلك بني ،أخرىمكان يكون عليه مرة عدم اإل   ومع،عوضها مع التلف وعلم القابض

ن إ فاسق أو ،كافر إليه املدفوع أن  وكذا احلال لو بان، املسألة السابقة وكذا يف،الزكاة املعزولة وغريها

  ،قلنا باشتراط العدالة

  

 استرجعها مع ،متعمداً أو ، حبرمتها عليهغين جاهالً إىل لو دفع الزكاة :١٤مسألة {

ملك  أو  فبقيت يف ملك املالك،مل ميلكها بالقبض ألنه  وال خالف،إشكالبال } البقاء

  .الفقري

كان عاملاً، فيشمله ن إ ذ ال حق له فيما أخذإ} أو عوضها مع التلف وعلم القابض{

ه يشمله دليل الغرور، كما تقدم الكالم فيه فإنذا كان جاهال وصرفه، إدليل اليد، خبالف ما 

  .يف املسألة السابقة

} أخرىمرة {على املالك } عليه{احلق } يكون{لالسترجاع } مكانعدم اإل  ومع{

  .ق يف املسألة املتقدمة من الضمان، وقد عرفت تفصيل الكالم فيهملا سب

العزل  ألن } وكذا يف املسألة السابقة،وال فرق يف ذلك بني الزكاة املعزولة وغريها{

 االشتغال وغريها مما تقدم صالة أل،ذا دفع يف غري موضعهإ ذمة الدافع براءةوعدمه ال يسبب 

  .يف املسألة السابقة

قلنا ن إ أو فاسق{كالكافر كالناصب  أو }كافر إليه املدفوع أن لو بانوكذا احلال {

  .عادة املخالف زكاتهإغري مؤمن حيث يفهم من دليل  أو }باشتراط العدالة



٣٢٣

  .هذا كان الدافع من غري قبيلإ يهامش أو ،أو ممن جتب نفقته عليه

  

 دلة وذلك لأل}هذا كان الدافع من غري قبيلإ يهامش أو ،أو ممن جتب نفقته عليه{

 أنه املتقدمة يف املسألة السابقة للضمان، لكن املشهور هنا عدم الضمان، بل عن املختلف

  .إمجاع

 ماعليه (مقتضى القاعدة املؤيد بالصحيحني وقصيت علي والرضا أن قد عرفت: أقول

ن إ :ليقا أن اللهم اال:  بقوله عدم الضمان، بل رمبا يؤيده ما ذكره الفقيه اهلمداين)السالم

 الفقراء واملساكني إىل  بل وكذا،العدالة أو الوالية،أهل  إىل مر بصرف الزكاةاملنساق من األ

 املوصوفني ا إرادةالعلم بواقعها  إىل  للمكلفقغري ذلك من املتصفني بأوصاف ال طريأو 

مرسلة  عطائها للغين لو الإجزاء يف مسألة ومقتضى ذلك االلتزام باإل: قالأن  إىل لظاهر،ايف 

ثباته مبثل هذه إجزاء يشكل ناء على خمالفة الضمان لقاعدة اإلبال  ولكن بعد،احلسني املتقدمة

التخمني غري ئ من احلدس وصورة االعتماد على الظن الناش إىل املرسلة القابلة للصرف

ال، فالقول ؤدعوى مدعيه وبينته وشبهها، كما رمبا يستثىن ذلك من سوق الس إىل املستند

  . انتهى، لعله أشبهأيضاًمثل الفرض يف تلك املسألة  ي الضمان يف غريبنف

جل أخذ الظامل أل أو  كان االضطرار تقيةفإنغري املستحق،  إىل الدفع إىل مث لو اضطر

 املعاملة مع احلكام الظلمة معاملة العادل لدى االضطرار، أدلة التقية، وأدلة طالقكفى، إل

  . فتأمل،ذلك مقتضى دليل رفع االضطرارن إ :يقال أن الإلهم  عدم الكفاية، الاألصلال فإو

  



٣٢٤

 أو ،عامل فبان جاهالً أنه باعتقاد أو ، فاسقاًعادل فبان فقرياً أنه ذا دفع الزكاة باعتقادإ): ١٥مسألة (

بل كان من باب االشتباه يف ،ذا مل يكن على وجه التقييدإ ،حنو ذلك صح وأجزأ أو ،راًزيد فبان عم 

  ،قالتطبي

  

عامل  أنه باعتقاد أو ، فاسقاًعادل فبان فقرياً أنه ذا دفع الزكاة باعتقادإ :١٥مسألة {

من } أو حنو ذلك{مع مجع املعطى له لشرائط الزكاة } راًزيد فبان عم أو ،فبان جاهالً

للجهاد يف  أو ،عطاه بعنوان الفقري فبان غارماًأذا إ عدم انطباق ما قصد ملا وقع، كما أقسام

  .الوصفية أو النوعية أو غري ذلك من االختالفات الفردية إىل يل اهللا فبان دفاعاً،سب

يشترط العدالة يف آخذ الزكاة فال  ال أنه وقع يف حمله، وقد عرفت ألنه }صح وأجزأ{

 بل كان من باب االشتباه يف ،على وجه التقييد{قصده } ذا مل يكنإ{يضر بتبني فسقه 

لو  ذإ ، املذكورة اليت قصدها على حنو الداعي ال على حنو التقييدن تكون اجلهاتأب} التطبيق

  كان على هذا احلال املقيد، الإمناقصد االمتثال  ألن كان على حنو القيد مل حيصل االمتثال،

ذا صلى الظهر بني الدلوك والغروب لكن مقيداً بالساعة الثالثة بعد إعلى غريه، فهو كما 

عدم  إىل ا تبطل لرجوعهفإ ،ذا مل تكن الساعة ثالثةإاالمتثال ال يريد  أنه الظهر، مبعىن

  .القصد معترب أن القصد، واملفروض

   يف بعض ي والربوجرد،فتوى ابن العم بالصحة مطلقاً أن يعرفك ومن ذل



٣٢٥

 كما جيوز ،ذا كان على وجه التقييد فيجوزإ وأما ،كانت العني باقيةن إ ووال جيوز استرجاعه حينئذ

  . باشتباه الدافع وتقييده بأن كان عاملاًذا كان ضامناًإتلفها  أو  مع بقاء العنيدداًنيتها جم

  العام أو نائبه اخلاصأو ) عليه السالم (اإلماموهم املنصوبون من قبل  ، العاملون عليها:الثالث

  

 وأيد ،ه، ولذا سكت السيد اجلمال وغريهجالصور، وتبعها غريمها غري ظاهر الو

  .نتاملستمسك امل

ن كانت العني إو{أي حني كان اشتباهاً يف التطبيق } وال جيوز استرجاعه حينئذ{

  .ا صارت للمصرف فال يصح نزعها منهأل} باقية

  .ا مل تقع زكاةالرتع أل} ذا كان على وجه التقييد فيجوزإما أو{

بقاء مع {فيكون االمتثال عند النية ال عند الدفع السابق } كما جيوز نيتها جمدداً{

يضع الزكاة يف أي موضع  أن حيق لهنه إ  مل خترج عن سيطرة املالك، حيثا بعدأل} العني

  .فرادشاء من املصارف واأل

خبالف ما }  باشتباه الدافع وتقييده بأن كان عاملاً،ضامناً{خذ اآل} ذا كانإأو تلفها {

 فال ، كما سبق،من غرىل  إه مغرور، وهو يرجعفإنذا مل يكن عاملاً باشتباه الدافع وصرفه إ

  . ضمان حىت يصح للمالك االحتساب، كما يصح له احتساب الدين

وهم املنصوبون  ،العاملون عليها {:من الطوائف الذين هم مصرف للزكاة} الثالث{

  } أو العام{جلمع الزكوات } نائبه اخلاصأو ) عليه السالم (اإلماممن قبل 



٣٢٦

  ذنهإالفقراء على حسب  إىل  أو،ليهإا إيصاهلخذ الزكوات وضبطها وحساا وأل

  

  .عم من الفقيه حال الغيبة ظاهراً، فللفقيه حق نصب العاملواملراد به األ

كان هو خصوص املصدق الذي يذهب جلمع ن إ و من العاملياملنصرف البدومث إن 

  .عماملراد األ أن الإالزكوات، 

  أو،ليهإا إيصاهلحساا وخذ الزكوات وضبطها وأل{: ولذا أوضح املصنف ذلك بقوله

 فلو كان هناك مقسم يف حمله يعني ،وعلى هذا فال يلزم العمل} ذنهإالفقراء على حسب إىل 

  . العمل بنظر العرف أعمفإنكل فقري كان من العاملني،  إىل قدر ما يصل

أن  إىل ونهؤشيء من ش أو حتصينه أو له مدخل يف مجع املال كل مان إ :واحلاصل

  .ستحقامل إىل يصل

 يف املروي عنه يف تفسري )عليه السالم (نعم استظهر صاحب اجلواهر من قول العامل

خذها ومجعها وحفظها حىت أوالعاملني عليها هم السعاة واجلباة يف : براهيمإعلي بن 

  .، خروج القسمة عن العمل)١(من يقسمها إىل يؤدوها

ل، وال مدخلية هلم، كما يشهد املذكورات يف الرواية من باب املثا أن ىولكن ال خيف

  . لذلك فهم العرف، ولذا صرح بعض الفقهاء بأن القسمة هلا مدخلية يف ذلك

                                                

.األول السطر ٢٩٩ ص١ ج:تفسر القمي) ١(



٣٢٧

 أو األولوال يلزم استيجاره من ، كان غنياًن إ و، يف مقابل عمله العامل يستحق منها سهماًفإن

  ذلك ما يراهال يعني له ويعطيه بعد  أن أيضاً بل جيوز ،تعيني مقدار له على وجه اجلعالة

  

وال يلزم ، كان غنياًن إ و، يف مقابل عمله العامل يستحق منها سهماًفإن{وكيف كان 

ال يعني له  أن أيضاً بل جيوز ،تعيني مقدار له على وجه اجلعالة أو األولاستيجاره من 

   .}ويعطيه بعد ذلك ما يراه

  :  من الكالمنافيف املقام طر

ية الكرمية بني ذ مقتضى املقابلة يف اآلإا ظاهر، يف عدم اشتراط الفقر، وهذ: األول

لكان من ذكر اخلاص بعد العام الذي هو خالف  الإالفقراء والعاملني عدم اعتبار فقرهم، و

  .م بينوا وجه مقابلة الفقري باملسكني، حيث يوهم عدم املقابلةأظاهر القسمة، ولذا ترى 

  : مورورمبا توهم اشتراط الفقر أل

  . غنياءاهللا تعاىل شرك بني الفقراء واأل أن  الروايات الدالة علىظاهر: األول

يكون وجه التشريع هذا وبني العموم، كما ترى ذلك يف  أن عدم املنافاة بني: وفيه

  . وغريمها،سهم املؤلفة، ويف سبيل اهللا

  عن،، ورمبا يؤيد ذلك مبا يف الوسائلالصدقة ال حتل لغين و،الزكاة صدقةن إ :الثاين

ومها ) عليهما السالم(احلسن واحلسني  إىل جاء رجل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

 أو غرم مفظع، أو يف دين موجع، الإحتل  الصدقة الن إ :جالسان على الصفا فسأهلما، ففاال

  .  احلديث،)١(فقر مدقع

                                                

.٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٢٨

 حكم لكل أنه  ال،ية الكربى، والرواية ظاهرة يف من يسأللعدم تسليم ك: وفيه

  . ية وليس أحدها بعد ظهور اآل،ية لآل، سهم سبيل اهللا صدقةفإنصدقة، 

 حكومة الظهور :مر بني التعيني والتخيري، وفيه حني دوران األ،مقتضى اليقني: الثالث

بعض النصوص  إىل ، هذا كله مضافاًرباءة، خصوصاً وقد بنينا على التخيري للاألصلعلى هذا 

  :اخلاصة يف املقام

صلوات اهللا ( ه، عن رسول اهللائرك، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آباففي املستد

  . احلديث،)١( عامل عليها،ال خلمسةإ ،حتل الصدقة لغين ال: قال أنه )عليهم

  .وسيأيت بتمامه يف بيان سهم املؤلفة

 هو إمنااستحقاق العامل ن إ :ه رمبا يقالفإنالعامل،  إىل يف مسألة كيفية الدفع: الثاين

  .وعلى هذا فيعطى جماناً ال بعنوان املعاوضة .ية املعتضد بالسياقعل الشارع، لظاهر اآلجب

 ىما يعط:  قلت له،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ورمبا أيد ذلك مبا يف صحيح احلليب، عن

  .)٢( وال يقدر له شيء،اإلمامما يرى : املصدق؟ قال

  خبالف ما، العامل شيئاًإعطاء إلماماوعلى هذا فلو تلفت الزكاة كلها مل جيب على 

  .تلفتن إ وه جيب عليه الدفعفإن شيئاً، اإلماملوجعل له 

                                                

.١٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ باب ٥٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ باب ١٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٩

 فإن، اإلمامتنايف بني جعل اهللا تعاىل وجعل  ه الفإن ،ية فال ظهور هلا أصالأما اآل: أقول

  .العامل كيف كان إىل  الزكاةإيصال له الوالية يف اإلمام

 ولياً على اإلمامعامل سهماً من الزكاة، وجعل اهللا جعل للن إ :أخرىوبعبارة 

يستأجره كيف ما أراد،  وأن ،جعل يعطيه بال وأن جيعل له جعال، أن اخلصوصيات، فيجوز

للوكيل  أن اصرف هذا املال لتعمري الدار، فكما: كيله لو قال صاحب املال لووذلك مثل ما

ية كاة بعد ما علم من خارج اآلالز إىل  والفقيه بالنسبةاإلمامالصرف كيفما أراد كذلك 

  .واليتهما

ه كما يصح لالمام فإن يف سبيل اهللابسياق رض ا كان فهو معفإنوأما السياق، 

جارة وال جعالة، إعطائه شيئاً بال إ أو جعل جعالة له، أو جارة شخص لبناء القنطرة،إ

  .سهم العامل إىل فكذلك بالنسبة

بيان عدم جعل شرعي خاص له كالثمن وحنوه، ا بصدد أوأماالرواية، فالظاهر منها 

  .جارة وحنومهاا بصدد بيان عدم جواز التعيني واإلأال 

قال يف  أنه ،)عليه السالم (ويؤيده على هذا ما رواه يف املستدرك، عن جعفر بن حممد

صدقة  من الاإلمامهي السعاة عليها يعطيهم :  قال)١(﴾الْعاِملني علَيهاو﴿: قول اهللا عز وجل

  .)٢( ليس يف ذلك توقيت عليه،يراه بقدر ما

  ه ؤعطاإ اإلماموعلى هذا، فلو أجر العامل نفسه، مث تلفت الزكاة وجب على 

                                                

.٦٠آلية ا: سورة التوبة) ١(

.١٠ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٣١ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٣٣٠

  ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل

  

 الباين إعطاءمن اخلارج، كما لو استأجر العملة لبناء القنطرة مث تلفت الزكاة وجب 

  .من اخلارج، واهللا العامل

 ،جرة عوضاً ال زكاةأما يأخذه العامل يكون  أن أما ما نقل عن بعض العامة منو

  : مرينأل

  . سهم العامل للغينإعطاء مع جواز ،الزكاة صدقة وهي خمتصة بالفقري أن :األول

  . سهم العامل يعطى للعمل والزكاة تعطى جماناً:الثاين

للعامل املفهوم منها كون ا صدقة تعطى أية نص اآل ألن يذكر، أن فدخله أظهر من

انقالب  أن  مع، وال جماناً حبتاً،جل كونه مصرفاً بواسطة العمل، فال يكون للفقراء ألعطاءاإل

  .جرة حتكماأل إىل الزكاة عن عنواا

  :واستدل لذلك بأمرين} ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ{

ثبت يف حمله،  امنقول وهو غري حجة كم:  أوالمجاعاإلن إ :، وفيهمجاعاإل: األول

  .ما سيأيت إىل حمتمل االستناد: وثانياً

 ال:  وفيه، وال تصلح للموىل عليه احملجور عن العمل لنفسه،العمالة واليةن إ :الثاين

ذن والصيب إذ هو إليس من الوالية يف شيء،  أنه تنايف بني احلجر وبني الوالية كاملفلس، على

 عدم قوى عمله من قبيل احلساب وحنوه، فاألذا كانإاملراهق الفطن قابل له، خصوصاً 

  .االشتراط

ذا كان اجلنون حبيث يلحقه باجلماد كان هذا الشرط من قبيل املوجبة إ} والعقل{

  ال فلو كان للجنون حالة نفسانية موجبة لدقة  إبشرط املوضوع، و



٣٣١

  واالميان

  

 وضح يف املثاله من سهم العاملني، واألؤإعطاصح جعله عامال، مث  يف احلساب وحنوه

 وأن يأمر انون باستقاء املاء من البئر وصبه يف احلوض لتشربه املاشية مع مراقبته بنفسه،أن 

  . بعمل نفسه، هذا مع قطع النظر عن النصكان حال املراقبة مشغوالً

نعم يف باب احلفظ ورد النص مبا يدل على اشتراطه، ففي صحيحة معاوية احلاكية 

ال ناصحاً شفيقاً أميناً إ  قبضته فال تؤكل به فإذا: ه ملصدق)عليه السالم (لقول أمري املؤمنني

  .وهذه املذكورات تالزم العقل.  احلديث)١(حفيظاً

  .فاقتهإكله حال ا وذإدواري نعم ال بأس بانون األ

  :أمورواستدل لذلك ب} ميانواإل{

  . وفيه ما تقدم،مجاعاإل: األول

 يف الوالية على قبض مال الفقراء وحنوه، وال جتوز لغري ماإلمانيابة عن نه إ :الثاين

 عدم كون كل نيابة عن :فيهالعهد الذي ال يناله الظاملون، وذ هي غصن من شجرة إاملؤمن، 

  .ذنإليس والية، بل  أنه  كذلك، علىاإلمام

 عدم : وفيه،ميان، وال تتحقق العدالة بغري اإلمجاعاعتبار العدالة يف العامل باإل: الثالث

  .تسليم اشتراط العدالة كما سيأيت

مساعيل بن سعد إ ما عن :ن مت داللتها، منها إخبار طائفة من األ،وهو العمدة: الرابع

  سألته عن الزكاة هل توضع فيما : ، قال)عليه السالم (شعري، عن الرضااأل

                                                

.١ ح باب أدب املصدق٥٣٧ ص٣ ج:الكايف) ١(



٣٣٢

  .)١(وال زكاة الفطرة، ال: ال يعرف؟ قال

لنا زكاة ن إ :، فقال)عليه السالم (جعفر أبا ائينسأل املد: ما عن ضريس قال: ومنها

ين يف بالد ليس ا إ: ، فقالواليتك أهل يف: خنرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال

ذا دعوم إقوم  إىل فعهاتدليهم وال إبلدهم تدفع  إىل ابعث ا: أحد من أوليائك؟ فقال

  .)٢(أمرك مل جييبوك إىل غداً

 إىل أدفع زكاة املال والصدقة أن سأله هل جيوزأ إليه كتبت:  قال،لمضمرة بال: ومنها

  .)٣(كصحابال ألإال تعط الصدقة والزكاة : ؟ فكتبأصحايبحمتاج غري 

جعلت فداك ما تقول يف : )عليه السالم(عبد اهللا يب يعفور، قلت أل أيب ما عن: ومنها

  .)٤(كصحابهي أل: فقال: الزكاة ملن هي؟ قال

 إليه جيد الشيعة حىت يدفع ، حيث أمر من ال)٥( )عليه السالم (ا عن الرضام: ومنها

  . مث يطرحها يف البحر وال يعطيها غري الشيعة،أربع سنني إىل ينتظر ا أن ،الزكاة

ميان  ذكرها يف الوسائل يف باب اشتراط اإل،كثري من أمثال هذه الروايات: ومنها

  .والوالية يف مستحق الزكاة

  كانت ن إ وملؤلفة بالدليل كما ال خيفى، وهذه الرواياتنعم خرج ا

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح املستحقني للزكاةأبوابمن  ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٣ ص٦ ج:الوسائل) ٤(

.٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٣ ص٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٣٣

  بل العدالة

  

  . شعاراً مينع من الفتوىإيف بعضها  أن الإحصة الفقراء واملساكني  إىل منصرفة

عبد اهللا يب ما قاال ألأوأظهر من الكل ما عن حريز، عن زرارة وحممد بن مسلم، 

كان ن إ و أكل هؤالء يعطى،،ية اآل...ات  الصدقإمنا: أرأيت قول اهللا: )عليه السالم(

: قلت: ، قال زرارةله بالطاعة م يقرون يعطي هؤالء مجيعاً ألاإلمامن إ :ال يعرف؟ فقال

زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من ال يعرف مل يوجد  يا:  كانوا ال يعرفون؟ فقالفإن

نت أفأما اليوم فال تعطها  . عليه من ال يعرف لريغب يف الدين فيثبتى يعطإمناهلا موضع، و

 ، مثعطه دون الناسأال من يعرف، فمن وجدت من هؤالء املسلمني عارفاً فإك أصحابو

 مل يوجدوا؟ فإن: قلت:  قالالرقاب عام والباقي خاص سهمسهم املؤلفة قلوم و: قال

  .احلديث، )١(ال يكون فريضة فرضها اهللا عز وجل وال يوجد هلا أهل: قال

  . تقتضي عدم عمومية سهم العامل فتدبر، عمومية سهم املؤلفة والرقاب فقطإنف

تطمئن به النفس، بل ما  دلةمل يكن يف األن إ وميان، اعتبار اإلحوطوكيف كان، فاأل

 فكما جيوز استيجار املخالف لبناء القنطرة ،سهم العامل مثل سهم السبيلن إ :رمبا يقال

  .  للجمع وحنوههجيوز استيجار

  :أموروالدليل عليه } بل العدالة{

  ، وفيه ما عرفت مجاعاإل: األول

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٣٤

  ،حوط على األأيضاًواحلرية 

  

 عدم التنايف بني : فال جيوز تسليطه على مال الغري، وفيه،الفاسق غري مأمونن إ :الثاين

  .مانةالفسق واأل

ال ناصحاً إ به فال توكل : لعامله)عليه السالم (ما تقدم من قول أمري املؤمنني: الثالث

  .هذه الصفات ال جتتمع مع الفسق أن  بتقريب،شفيقاً أميناً حفيظاً

  : هذه الشروط مبا لفظه إىل ما ذكره الفقيه اهلمداين بالنسبة: وفيه

 عليه كما مجاع مت اإلفإنقد يظهر من كلمام التسامل على اعتبار هذه الشرائط، 

 األصل اإلمام كان فإن ،ناطته بنظر الوالنيإظهر ال فاألإ منها فهو، وريخ فيما عدى األيادع

كان غريه كالفقيه يف زمان الغيبة ن إ وفهو أعرف بتكليفه، وال جمال لنا يف البحث عن ذلك،

 حاذقاً بأمر السياسة والرياسة وجزم بكونه ناصحاً مورفاسقاً بصرياً باأل أو ذا رأى صبياًإ

 فال ، متحرز عن مجلة من املعاصي غري املتعلقة بعملهكان فاسقاً غرين إ وشفيقاً أميناً حفيظاً،

ذا رأى إ مما يتعلق بذلك ،بتها وغري ذلكامانع عن نصبه جلباية الصدقات وضبطها وكت

  .  انتهى،املصلحة يف ذلك

  :واستدل له بأمرين} حوط على األأيضاًواحلرية {

اله ال عبد ال ميلك ولو، والاملعترب بأن العامل يستحق نصيباً من الزكاة ما عن: األول

   .يعمل

د لو قلنا بالع أن عمل العبيد كعمل املوىل ـ كما أجاب يف املعترب ـ معن إ :وفيه

  .إشكالمبلكه ال 

   العبد من ىوال يعط: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب بعض الروايات، كما عن: الثاين



٣٣٥

  نعم ال بأس باملكاتب

  

  .)١(الزكاة شيئاً

 عطاءن املنساق منه اإلأوميكن اخلدشة فيه ب: يه اهلمداين مبا لفظهما ذكره الفق: وفيه

 بن سنان الواردة يف اهللا  يف خرب عبد)عليه السالم (قوله إليه يمؤجماناً من حيث الفقر، كما ي

  .انتهى، )٢(ولو احتاج مل يعط من الزكاة شيئاً: اململوك

نعم ال بأس {:  بقوله)رمحه اهللا(ما استثناه املصنف  إىل وعلى هذا، فال حاجة

من غري فرق بني املشروط واملطلق، وعلل االستثناء يف اجلواهر ـ على فرض } باملكاتب

  .صالح للملك والتكسب ألنه اشتراط احلرية ـ جبواز عمالته،

 أن ينبغي أنه كما:  فقال،لفظه  فصل يف املسألة مبا)رمحه اهللا(صاحب اجلواهر مث إن 

صل قابل أل أنه  ال، مندرجاً يف آية الزكاةقام ونظائره صريورته عامالًاملراد يف امل أن يعلم

 وتربعه لو أذن له سيده ، يف صحة استيجاره من بيت املالإشكاله ال فإنالعمل يف الزكاة، 

 ،تأجر العمل فيهاسجارته من الزكاة، بل من الزكاة اليت يإجبواز : بال عوض، بل قد يقال

  . انتهى،لذين هم بعض مصارف الزكاةلعدم كوم من العاملني ا

جل ختتص بقسم خاص من العامل، بل كل من يعمل أل  اليةن اآلأنت خبري بأو

جارة إ فيجوز أخذه من سهم العاملني ب،ية كما تقدمل يف اآلخالتحصني والتحصيل وحنوه دا

  . وحنوها

                                                

.٣ حللزكاة املستحقني أبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٦

  تقليداً أو  معرفة املسائل املتعلقة بعملهم اجتهاداًأيضاًويشترط 

  

عطائه من سهم إعلى هذا يلزم عدم صحة استيجار اهلامشي حلساب الزكاة و: ن قلتإ

  . كما سيأيت على عدم جواز جعل اهلامشي عامالًبناًءالعاملني 

 واملنصرف منه ، هو لنص خاصإمنا اهلامشي من سهم العاملني إعطاءعدم جواز : قلت

  . فتأمل، جعله حماسباًمثل  فيختص املنع به ال،كما سيأيت جعله والياً وجابياً

ال ما اشتمل عليه نص إ عدم االشتراط يف الويل والوكيل قوىوكيف كان، فاأل

 غري هامشي مع كونه ناصحاً ه من كون)عليهما الصالة والسالم(وأمري املؤمنني  الرسول

  .شفيقاً أميناً حفيظاً

ية يف مصلحة يكون له مدخل أن ال ما ال يوجب التلف معإأما غريمها فال يشترط فيه 

  .الفقيه، واهللا العامل  أواإلماممن املصاحل حسب نظر 

لتوقف املصلحة } تقليداً أو  معرفة املسائل املتعلقة بعملهم اجتهاداًأيضاًويشترط {

اشتراط الفقه، كما يف الشرائع فلم نظفر على دليل عليه، بل  وأما ،عليها كما ال خيفى

  .الكتفاء بسؤال العلماءا إىل  عن معترب احملقق امليلاحملكي

تقليداً أو ،نياألولق والفقيه يف املسألة اجتهاداً يف مث لو فرض اختالف املعطي واملصد 

تقليده، وال جيرب على  أو  املعطي حسب اجتهادهإعطاء جواز قوىباالختالف، فاألأو 

  .قاده بالدفع للذي عليه حسب اعتأمورذ هو املإالفقيه،  أو ق حسب حكم املصدعطاءاإل

ق، املروي عن ففي صحيح بريد الذي اشتمل على كثري من أحكام املصد  



٣٣٧

  ن ال يكونوا من بين هاشمأو

  

 )عليه السالم (ايته لكيفية بعث أمري املؤمننيك يف ح)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

 خذ منكم حق اهللا يفليكم ويل اهللا آلإرسلين أدهللا   هلم يا عبا:مث قل: للمصدق، ما لفظه

ال، فال :  قال لك قائلفإنوليه،  إىل أموالكم فهل هللا يف أموالكم من حق فتؤدوه

  . احلديث،)١(تراجعه

ذا بعث مصدقه إ) عليه السالم(كان علي :  قال، نقلها يف الوسائلأخرىويف رواية 

نك فال عوىل  فإن ،عطاك اهللاأ تصدق رمحك اهللا مما :تيت على رب املال فقلأذا إ: قال له

  .)٢(جعهترا

  .)٣(ال، فال تراجعه:  قال قائلفإن: ويف حديث آخر

  :أمورواستدل لذلك ب} ن ال يكونوا من بين هاشمأ {أيضاًيشترط يف العامل } و{

 أقوى املنقول الذي هو مجاعاإلن إ :وفيه. دعوى عدم اخلالف كما يف اجلواهر: األول

ال يكونوا  أن اخلالف، نعم يف احملتملرمبا نقل  ما إىل ة فيه فكيف به، مضافاًيحج منه، ال

  .عرف قوال لعلمائنا يف ذلكأال : قال أنه من اخلاصة، فعن املختلف

 إىل الدفعن إ :وفيه.  وصدقة غري اهلامشي ال حتل للهامشي،الزكاة صدقةن إ :الثاين

   لوال ،العاملني ليس من باب الصدقة احملرمة على بين هاشم

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٣ الباب ٥٢٦ ص١ ج:املستدرك) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٥ الباب ٢١٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح باب أدب املصدق٥٣٦ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٣٣٨

 حترمي الصدقة هي الصدقة أدلةذ املنصرف من إهم،  بل من باب عمل،النص اخلاص

ذ صدقة إبني هذا الدليل وبني املدعى عموماً من وجه،  أن ال خيفى، على املتربع ا كما

  .اهلامشي حتل أوال، وصدقة غري اهلامشي املندوبة حالل ثانياً، فتدبر

، )يه السالمعل(عبد اهللا  أيب النص اخلاص، وهو صحيح عيص بن القاسم، عن: الثالث

 أن فسألوه)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (ناساً من بين هاشم أتوا رسول اهللاأن إ :قال

يكون لنا هذا السهم الذي جعله اهللا عز وجل : يستعملهم على صدقات املواشي وقالوا

  عبدبين يا):  اهللا عليه وآله وسلمصلى (للعاملني عليها فنحن أوىل به؟ فقال رسول اهللا

  .احلديث، )١(ل يل وال لكم، ولكن قد وعدت الشفاعةحتالصدقة ال ن إ املطلب

 ، على ما يف الوسائل، وغريهم)٤( والصدوق)٣( والشيخ)٢(وأورد عليه مبارواه الكليين

ا حتل فإاعطوا الزكاة من أرادها من بين هاشم : قالأنه ) عليه السالم (عبد اهللا أيب عن

ى ل وع، الذي من بعدهاإلمام، وعلى ) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( حترم على النيبإمناهلم، و

  . )٥()عليهم السالم( ئمةاأل

  .)٦(كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة) عليهم السالم(ئمة األ أن وما روي من

                                                

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ب  البا١٨٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٦ين هاشم ب باب يف الصدقة ل٥٩ ص٤ ج:الكايف) ٢(

.٨ حين هاشم وحيرم من الزكاةب باب ما حيل ل٦٠ ص٤ ج:التهذيب) ٣(

.٤٠ حصناف اليت جتب عليها الزكاة باب األ١٩ ص٤ ج:الفقيه) ٤(

.١ح  املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٧ ص٦ ج:الوسائل) ٥(

.٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٧ ص٦ ج:الوسائل) ٦(



٣٣٩

  ، كما جيوز عملهم تربعاً،غريه أو جارهم من بيت املالينعم جيوز است

  

 بل الصناعة العلمية تقتضي ذلك لكثرة  فهو معرض عنها،األولأما احلديث : وفيه

  خصوصاً بعد ما،شهرخذ باألتقتضي األرض احاديث الواردة على خالفها، فقاعدة التعاأل

  .احلديث مل يعرف أحد من اخلاصة عمل ذا

  فال ظهور فيها على تصرفهم، من الزكاة والفطرةاإلماموأما الروايات الدالة على أخذ 

  .، كما ال خيفىخراج اإل تويلإرادةفسهم، بل من احملتمل بل املقطوع ن فيها أل)عليه السالم(

جود يف املسألة التفصيل بني الزكاة الواجبة من اهلامشي والزكاة وكيف كان، فاأل

امشي يف صورة اضطرار اهلامشي، ففي هذه  والزكاة الواجبة من غري اهل،املستحبة ولو من غريه

 وبني غري هذه ،غريها أو جرةذاً من الزكاة بعنوان األ أخالصور جيوز كون اهلامشي عامالً

  .الصور فال جيوز هلامشي العمل مث أخذ الزكاة

 وجه ،حنومها من غري الزكاة أو جعالة أو جرةأب أو نعم جيوز للهامشي العمل تربعاً

  . شاء اهللا تعاىل نإالتفصيل ما سيأيت 

 ال فقد عرفتإسهم العاملني، وعن  ال} غريه أو جارهم من بيت املاليعم جيوز استن{

  .العاملني هلم بوجه من الوجوه  سهمإعطاءعدم 

ذ احملرم هو أخذ الزكاة للنص املتقدم، ال العمل كما ال إ} كما جيوز عملهم تربعاً{

  . خيفى



٣٤٠

يف بعض  )عليه السالم (اإلمام عدم سقوط هذا القسم يف زمان الغيبة مع بسط يد نائب قوىواأل

عليه  (اإلمامنائب  إىل اإيصاهلزكاته و  خراجمن تصدى بنفسه إل إىل سقط بالنسبة نعم ي،قطاراأل

   .الفقراء بنفسه إىل أو) السالم

  

عليه  (اإلمام عدم سقوط هذا القسم يف زمان الغيبة مع بسط يد نائب قوىواأل{

 اهلإيصازكاته و  خراجمن تصدى بنفسه إل إىل  نعم يسقط بالنسبة،قطاريف بعض األ )السالم

   .}الفقراء بنفسه إىل أو) عليه السالم (اإلمامنائب إىل 

ويسقط سهم املؤلفة وسهم :  النهايةيفقد اختلف فيها، قال يف حمك: األوىلأما املسألة 

  . انتهى،اإلماممع ظهور  الإهؤالء ال يوجدون  ألن اة وسهم اجلهاد،عالس

  . على اجلواز،يف النهاية)  اهللارمحه( كالم الشيخ يحمك الإ بل مل أجد املخالف كثرواأل

عليهما (مري واأل  فيجوز له ما كان يفعله الرسول، النيابةأدلةنائب بنه إ :والدليل عليه

  .  فلم يكونوا متمكنني من ذلك) السالممعليه (ئمةسائر األ وأما ،)الصالة والسالم

  :واستدل للمنع بأمرين

ما يتألفهم ليجاهدوا إاملؤلفة  ألن :تقدمةما عن النهاية، حيث قال بعد عبارته امل: األول

  .أول الكالم كما ال خيفىنه إ : وفيهت، والسعاة الذين يكونون من قبله يف مجع الزكوا،معه

من  أو ي،األصلمن باب كونه الويل نه إ : يف بعض النصوص، وفيهاإلمامالتعبري ب: الثاين

  ال إاية، و هو الفرد الظاهري يف زمان الرو)عليه السالم( أنه باب



٣٤١

  .كان له ذلك قطعاً)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (فالرسول

  .وكيف كان، فال يفهم اخلصوصية من هذه الروايات

 عدم األصل النيابة ال يعلم مشوهلا ملا حنن فيه، فأدلةيستدل لذلك بأن  أن وميكن: أقول

يرسل أحد شخصاً ن  أذ بعث السعاة يوجب تقليل مال الفقري بال دليل، وذلك مثلإالوالية، 

مر بني عدم  ودوران األ،ذن منه، وجيعل للمبعوث شيئاً من ذلك املالإلقبض مال زيد بال 

 ال يدل على ،احلصول على شيء من املال لو مل يبعث، وبني ذهاب البعض وبقاء البعض

  .اجلواز كما يف املثال

يل، كما تقدم الكالم ال ما خرج بالدلإ العموم قوى، فاألة النيابأدلةولكن الكالم يف 

  . فراجع،يف شيء من ذلك يف باب التقليد

 اإلمامو)  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( فعل النيبأدلة مبعونة دلة األقوى أن إطالقفاأل

  . كاف يف املطلب)عليه السالم(

ذا متكن من ذلك، ولو مل يكن مبسوط إبوجوب البعث على الفقيه : يقال أن بل ميكن

الْيوم ِلمن كانَ يرجوا اللَّه و رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ  لَقَد كانَ لَكُم يف﴿:  لقوله تعاىل،اليد

 اآلية تدل على وجوب االقتداء، حيث علقت األسوة برجاء اهللا واليوم فإن )١(﴾الْآِخر

  . أيضاًاآلخر، وعدم الرجاء حمرم قطعاً، فاألسوة واجبة 

                                                

.٢١اآلية : حزابسورة األ) ١(



٣٤٢

معاونة  إىل  أو،سالماإل إىل عطائهم ألفتهم وميلهمإالذين يراد من  م من الكفار املؤلفة قلو:الرابع

 ومن املؤلفة قلوم الضعفاء العقول من املسلمني لتقوية ،الدفاع أو املسلمني يف اجلهاد مع الكفار

   .الدفاع أو املعاونة يف اجلهاد إىل مالتهمإل أو اعتقادهم

  

يعلم  أن الإ)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (سنة النيبوعليه فالالزم على اجلميع اتباع 

  . وحيث ليس يف املقام دليل فالواجب البعث،بعدم وجوا

  .هذا يقتضي وجوب البعث حىت على غري الفقيه: ن قلتإ

قامته، وال إمر باملعروف ويكون ذلك من باب األ أن ذ من احملتملإمانع منه،  ال: قلت

  .بردفتيكون من باب الوالية 

  . فيه مواقع للنظر فراجع،ذا وفصل يف املستند تفصيالًه

 العاملني عن مثل هذا الفرض، وأما التعليلل بكونه أدلةفالنصراف : وأما املسألة الثانية

  .ال والية له على ذلك فال يستحق سهم العامل ففيه نظر، واهللا العامل

الذين يراد من  كفاراملؤلفة قلوم من ال {:من أصناف املستحقني للزكاة} الرابع{

 أو معاونة املسلمني يف اجلهاد مع الكفار إىل  أو،سالماإل إىل عطائهم ألفتهم وميلهمإ

  .شاء اهللا تعاىلن إ  صاحلاً، كما سيأيتمل نظفر هلذا القسم دليالً} الدفاع

 إىل مالتهمإل أو  لتقوية اعتقادهم،ومن املؤلفة قلوم الضعفاء العقول من املسلمني{

  .}الدفاع أو ونة يف اجلهاداملعا

  ذكر الروايات : وينبغي أوالً



٣٤٣

  : فنقول، مث بيان فقه املسألة، تفسري املؤلفةيفالواردة 

 :سألته عن قول اهللا عز وجل: ، قال)عليه السالم (جعفر أيب  زرارة، عنىرو

﴿ومهلَّفَِة قُلُوبؤقال،)١(﴾الْم  :ن و من يعبد من دجل، وخلعوا عبادةا اهللا عزوهم قوم وحدو

رسول اهللا، وهم يف )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (حممداً وأن ال اهللا،إله إال  أن اهللا، وشهدوا

يتألفهم  أن فأمر اهللا نبيه)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (ما جاء به حممدبعد ذلك شكاك من 

  .به رواقأو سالمهم، ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيهإالعطاء لكي حيسن باملال و

يوم حنني تألف رؤساء العرب من قريش )  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( رسول اهللافإن

 فغضبت ،باههم من الناسأشنة بن حصني الفزاري و بن حرب، وعييمنهم أبو سفيان ومضر

 اهللا عليه وآله صلى (رسول اهللا إىل طلق مفإن ،سعد بن عبادةإىل نصار واجتمعت األ

كان هذا ن إ :نعم، فقال: تأذن يل يف الكالم؟ فقالأيا رسول اهللا : ل فقاةباجلعران) وسلم

كان غري ذلك مل ن إ وموال اليت قسمت بني قومك شيئاً أنزل اهللا رضينا،مر يف هذه األاأل

  .نرض

 اهللا عليه صلى (فقال رسول اهللا:  يقول)عليه السالم (جعفر أبا ومسعت: قال زرارة

سيدنا اهللا ورسوله، : كم سعد؟ فقالواكلكم على قول سيدأنصار يا معشر األ): وآله وسلم

 )عليه السالم (جعفر أبا فسمعت:  قال زرارة.حنن على مثل قوله ورأيه: مث قالوا يف الثالثة

  .  انتهى،)٢(فحط اهللا نورهم وفرض للمؤلفة قلوم سهماً يف القرآن: يقول

                                                

.٦٠اآلية : سورة التوبة) ١(

.٧٠ ح٩١ ص١ج: تفسري العياشي) ٢(



٣٤٤

 بالفاء، أي فورهملصحيح  يف الرواية من خطأ النساخ، وانورهم أن لعل: أقول

 املؤلفة إعطاء حىت يعلموا بأن ،نزال آية الزكاة املتضمنة لسهم املؤلفةإكسر شوكة كالمهم ب

  .) اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسولل رآه ارأي أنه بأمر اهللا، ال

  .وينبغي تتميماً للمطلب نقل بعض الروايات اخلارجة عن حمل البحث

 قال ،) السالمماعليه ( وأيب احلسنعبد اهللا أيب اعة، عنففي تفسري الربهان، عن مس

يوم غنيمة حنني )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (رجال دخل على رسول اهللان إ :أحدمهاذكر 

 اهللا صلى (منهم مائة راحلة وحنو ذلك، وقسم رسول اهللا الرجل وكان يعطي املؤلفة قلوم

ما عدلت حني :  فقال له،د أزاغ اهللا قلبهحيث أمر فأتاه ذلك الرجل ق) عليه وآله وسلم

مل تر قسمت الشاة أ ،ويلك ما تقول):  اهللا عليه وآله وسلمصلى (قسمت؟ فقال رسول اهللا

بل حىت مل أقسم اإل أو ،قسم البقر حىت مل يبق معي بقرة واحدةأمل  أو ،حىت مل يبق معي شاة

نق هذا عرسول اهللا حىت نضرب  أتركنا يا: ه لهأصحابمل يبق معي بعري واحد؟ فقال بعض 

  .)١(ال، هذا خيرج يف قوم يقرؤن القرآن ال جيوز تراقيهم، بل قاتلهم غريي:  فقال،اخلبيث

  . )عليه السالم ( واملراد بقاتلهم أمري املؤمنني،كان رئيس اخلوارج أنه الظاهر: أقول

بضعف وا ؤفلما كان من قابل جا): السالمعليه  ( قال أبو جعفر،وفيه عن زرارة

خطيباً )  اهللا عليه وآله وسلمصلى ( فقام رسول اهللا: قال،الذين أخذوا وأسلم ناس كثري

بل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتم، وقد أسلم وا من اإلؤهذا خري أم الذي قلتم، قد جا: فقال

  هللا عامل وناس 

                                                

.١٥ ح١٣٧ ص٢ ج:تفسري الربهان) ١(



٣٤٥

 أن  ديته علىإنسان كل يعندي ما أعط أن كثري، والذي نفس حممد بيده لوددت

  .)١(لم هللا رب العاملنييس

: قال) عليه السالم (جعفر أيب رواه زرارة، عن هذا ومن الروايات املرتبطة باملقام ما

م قوم وحدومااملؤلفة قلواًحممد أن  اهللا وخلعوا عبادة من دون اهللا ومل تدخل املعرفة قلو 

) عليه وآله وسلم اهللا صلى (رسول اهللا، وكان رسول اهللا)  اهللا عليه وآله وسلمصلى(

  .)٢(لفهم ويعرفهم كيما يعرفوا ويعلمهمأيت

ما كانت : )عليه السالم (قال أبو جعفر:  قال،وعن موسى بن بكري، عن رجل

 وهم قوم وحدوا اهللا تعاىل وخرجوا من الشرك ومل ، منهم اليومأكثراملؤلفة قلوم قط 

 صلى ( فتألفهم رسول اهللا،ا جاءقلوم وم)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (تدخل معرفة حممد

ليكما )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (وتألفهم املؤمنون بعد رسول اهللا) اهللا عليه وآله وسلم

  .)٣(يعرفوا

خل بيان كثرة من مل تدخل معرفة إ ما كانت املؤلفة: ن املراد بقوله أالظاهر: أقول

، ففي )عليه السالم (اإلمام يف زمان يف قلبه من املسلمني)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (النيب

سالم جديداً ما كان يبلغ مع كثرة املؤلفة لكون اإل)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (زمان النيب

  .)عليه السالم (اإلمامعددهم بقدر عددهم يف زمان 

  هم قوم : يف املؤلفة قلوم، قال) عليه السالم(براهيم، نقال عن العامل إوعن علي بن 

                                                

.٧١ ح٩٢ ص١ ج:تفسري العياشي) ١(

.٣ س٢٩٩ ص١ ج:تفسري القمي) ٢(

.٣ ح١٣٦ ص٢ ج:هانتفسري الرب) ٣(



٣٤٦

رسول )  اهللا عليه وآله وسلمصلى (حممداًن  أاهللا ومل تدخل املعرفة قلوما وحدو

  . احلديث،)١(اهللا

يف قول اهللا : قال أنه ،)عليه السالم (حممد بن علي جعفر أيب ويف املستدرك، عن

سالم من رؤساء القبائل، كان هم قوم يتألفون على اإل:  قال،﴾واملؤلفة قلوم﴿: وجلعز

 ذا احتاجإيعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك يف كل زمان )  اهللا عليه وآله وسلمىصل (رسول اهللا

  .)٢( فعلهاإلمامذلك إىل 

  :هذا بعض الروايات الواردة يف املقام، وقد اختلف يف املسألة من وجهني

املراد به  نأ :مجاع عليه اإلييف املراد باملؤلفة، فقد نقل عن املشهور، بل ادع: األول

  . يستمالون للجهاد بالصدقاتالكفار الذين

يشمل الكفار  أنه ،املوافق للمنت  وبعض آخر، كما هو)رمحه اهللا(وعن املفيد 

  .واملسلمني

 اختيار اختصاصهم : واملستمسك وغريهم،ابن اجلنيد كصاحيب احلدائق واملستند وعن

  .قوىوهو األ ، إليهامليل أو باملسلمني

  :أمورحية املستفيضة، وأورد عليها بلنا ما تقدم من الروايات الصحيحة الصر

 عراض بعد ما عرفتعدم تسليم اإل: ا معرض عنها فال ميكن العمل ا، وفيهإ: األول

  من القدماء كاملفيد وابن اجلنيد، مضافاً  من االختالف حىت

                                                

.٣ س٣٩٩ ص١ ج:تفسري القمي) ١(

.١١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٣١ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٣٤٧

ه يف غري إسقاط لعدم الدليل على ،عراض غري مسقط للرواية عن احلجيةاإل أن ىلإ

  .صورة التعارض

مل  العلماء مع شدة ورعهم لو أن عراض موجب للسقوط من جهةاإلن إ :ن قلتإ

 كشف ذلك عن خلل فيها، بل كلما كانت ،يعملوا برواية مع كوا مبرأى منهم ومسمع

 املوجب لعدم الوثوق الذي هو ،أقوى كان احتمال اخللل أكثرعراض الرواية أصح وكان اإل

لو  عراض حيتمل كونه للضعف خبالف مايفة كان اإللو كانت الرواية ضع ذإمعيار العمل 

  .كانت صحيحة

 كانوا يعملون على طبق االجتهادات مل يبق )رمحهم اهللا(م أبعد ما علمنا من : قلت

تية، ولذا  وغريه من الوجوه اآلإطالق إىل عراضهم، خصوصاً بعد احتمال استنادهمإوثوق ب

 ،خذونأاملتأخرين يويث ترى املتقدمني يعرضون  ح،كثر االختالف بني املتقدمني واملتأخرين

  .بالعكسو

وليس وجه العمل بالرواية الوثوق فقط حىت يدور مداره العمل، بل صحة الرواية 

يف التشكيك فيما يرويه ) عليهم السالم(ئمة حد من موايل األال عذر أل ألنه ،موجبة للعمل

  .الثقات

  .صول كما تقرر يف األ،عقالء موجب لبناء الأيضاًالصحة   الوثوق بغرينعم

ذ إ ، متهافتة الداللةاألوىل فالرواية ،عدم متامية داللة بعضها وسند بعضها: الثاين

 فإن:  بقول)عليه السالم (اإلمامصدرها يف باب الزكاة وذيلها الذي هو حمل استشهاد 

 غزوة فإن ،خر لآلأحدمها وال مناسبة بينهما حىت يستشهد ب،خل يف غزوة حننيإرسول اهللا 

  حنني كما ذكره بعض املؤرخني بعد فتح مكة يف السنة الثامنة، وكان 



٣٤٨

 صلى ( وبعث النيب،بني املؤلفة هو الغنيمة)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (قسمه النيب ما

 املؤلفة إعطاء وكان هذا حكم ،كان يف السنة التاسعة جلمع الزكوات) اهللا عليه وآله وسلم

  .من الزكاة

  .دعائم اليت نقلناها عن املستدرك ضعيفة السندورواية ال

 )عليه الصالة والسالم( اإلمامذ إ فلم يظهر لنا وجهه، األوىلما افت الرواية أ: أقول

املؤلفة  أن مرية فيه، فكما بصدد بيان االستشهاد لكون املؤلفة هم املسلمون، وذلك تام ال

  .  كل ذلك تأليفاً لقلوم، كذلك شرع هلم من الزكاة،أكثرعطوا من الغنائم أ

ية وردت يف اآل أن ه ال يريد بذلكفإنخل، إ ... فحط اهللا: )عليه السالم (وأما قوله

ية الظاهرة يف الزكاة، بل يريد موال غنائم وبني اآلنفس املقام حىت يقع التنايف بني كون األ

ولذا ذ العلة واحدة، إ، جعل السهم يف الزكاة مما يكسر الفور يف باب الغنيمةأن على الظاهر 

  . ومل يقل ردهمفحط اهللا فورهم: )عليه السالم (قال

  .األوىلالرواية  إىل هذا بالنسبة

 فال ،وأما رواية الدعائم فيصلح مستنداً، كما يظهر ذلك ملن راجع تتمة املستدرك

امها  وضعف تلك، ففي ما سويلو سلم افت هذأنه  إىل كم، مضافاًياب يف احلينبغي االرت

  .خبار الصحيحة الصرحية املستفيضة اليت نقلنا بعضها غىن وكفايةمن األ

 منها ما أرسله ولد ،معارضة هذه الروايات بروايات تدل على مذهب املشهور: الثالث

  . عدم مقاومته ملا تقدم: وفيه.م قوم كفارأ من :رشادالكركي يف حاشية اإل



٣٤٩

على نه إ : يشمل الكفار واملسلمني، وفيههفإن ، ما تقدم عن الدعائمإطالق: ومنها

 مقيدة مبا فيها من االختصاص ،ما يف النصوص السابقة إىل  وعدم االنصرافطالقفرض اإل

  .باملسلمني

عليه (عبد اهللا  أيب حسنه، عن زرارة، عن حممد بن مسلم، عن أو صحيح حريز: ومنها

يا زرارة لو كان يعطى من :  فقال:هوفي، ميان يف العاملنيالذي تقدم يف اشتراط اإل، )السالم

 يعطى من ال يعرف لريغب يف الدين إمناهلا موضع، و يعرف دون من ال يعرف مل يوجد

  . احلديث،)١(فيثبت عليه

  .)٢(سهم املؤلفة وسهم الرقاب عام والباقي خاص: )عليه السالم (وقوله

 ئمةو اصطالح األة ومن ال يعرفها،كما هاإلمامالظاهر منها من يعرف ن إ :وفيه

 الشيعة ال إىل  فيعربون عنهم بالعارف، وكذلك العموم بالنسبة،يف الشيعة) عليهم السالم(

  .املسلم

، ولو فرض وجوده مجاعما عرفت من عدم اإل: ، وفيهمجاعكوا خمالفة لإل: الرابع

  .فهو منقول ال يفيد علماً وال عمال

  .ية اآلطالقمنافاا إل: اخلامس

ذ املراد من املؤلفة غري معلوم، بل هي جمملة من هذه إ هلا، إطالقية ال اآلن إ :وفيه أوالً

  . يف الرقاب لإمجاالناحية ك

                                                

.٤ ح يف علة وجوب الزكاة١ باب ٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.٤ ح يف علة وجوب الزكاة١ باب ٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٣٥٠

  . فالنصوص حاكمة على ذلك بعد ظهور احلصر فيهاطالقعلى فرض اإلن إ :وثانياً

 واملرسل مجاع كاإل،واستدل من خص املؤلفة بالكفار ببعض هذه الوجوه اخلمسة

  . عن تلك الروايات، وقد عرفت اجلواب عنهاصحابعراض األإعد املتقدم ب

ية واجلمع بني الروايات، وقد عرفت  اآلإطالقواستدل من عممهم بكال الفريقني ب

  .ضعفه

  : ليه، حيث قال ما لفظهإويظهر من الفقيه اهلمداين امليل 

م الذي املؤلفة قلو أن صحابخبار وكلمات األثار واألالذي يظهر بالتدبر يف اآل

 الكفار الذين يقصد بتأليف أيضاًجعل هلم نصيباً من الصدقات أعم من اجلميع، بل يتناول 

  . انتهى،م يف االسالمقلوم دخوهل

 فضال ،خبار سوى املرسل على دخول الكفارولكن قد عرفت عدم داللة شيء من األ

  .عن هذا التعميم الواسع

التأليف  أن صاص املؤلفة باملنافقني وشبههمخبار الدالة على اختمقتضى هذه األمث إن 

 كما نص على ذلك ،ذكروه من اجلهاد جل البقاء على الدين والثبات عليه، ال ملا هو ألإمنا

  . بل مل جند خرباً يدل على ذلك كما ال خيفى،يف املستند وغريه

هللا  اصلى (هل خيص بزمان النيب أنه من مواضع اخلالف يف مسألة املؤلفة يف: الثاين

 كما عن اإلمامبزمان حضور  أو ،)١() رمحه اهللا (كما عن الصدوق) عليه وآله وسلم

  )٢(الشيخ

                                                

.١٣ س يف علة وجوب الزكاة١ باب ٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.الزكاة آخر احلديث أهل  يف اصناف١٢ باب ٤٩ ص٤ ج:هذيبالت) ٢(



٣٥١

  .زمان كما عن بعض كتب العالمةعام جلميع األ أو ،)رمحه اهللا(

  . دليل إىل  فما سواه حيتاج،نه القدر املتيقنأب: ولوميكن االستدالل لأل

   .ن ال جمال للقدر املتيقطالقمع اإلن إ :وفيه

بعض  وأن ،اإلمام وال جهاد يف زمان غري ، يكون للجهادإمنااملؤلفة  ن سهمأب: وللثاين

  . كخرب الدعائماإلمامالنصوص يظهر منها االختصاص ب

لنا يف  أن  مع، فلما عرفت من عدم ذكر من اجلهاد يف الروايات،األولأما : وفيه

 فالدليل ،شاء اهللا تعاىل نإيت أ ياًم كال)عليه السالم (اإلماماختصاص اجلهاد بزمان حضور 

  .ممنوع صغرى وكربى

مقام البيان واالختصاص، بل يف مقام  ن خرب الدعائم وحنوه ليس يففأل: وأما الثاين

 ،صنعه أبو بكر وعمر ، خالفاً ملا) اهللا عليه وآله وسلمصلى (بيان عدم السقوط مبوت النيب

  ).له وسلم اهللا عليه وآصلى ( سهمهم بعد النيبإسقاطمن 

  : قال)النص واالجتهاد(ليك نص ما ذكره السيد عبد احلسني شرف الدين يف كتابه إو

للمؤلفة  اهللا تعاىل فرض يف حمكم كتابه العظيم أن املؤلفة قلوم، وذلك سهم: ومنها

بوبكر جاء املؤلفة قلوم الستيفاء ألكن ملا وىل : قالأن  إىل الزكاة،سهماً يف  قلوم

، فكتب أبوبكر ) اهللا عليه وآله وسلمصلى (ا جرياً على عادم مع رسول اهللاسهمهم، هذ

ال حاجة لنا بكم فقد : خذوا خطه عليه فمزقه وقالأعمر لي إىل هلم بذلك، فذهبوا بكتابه

بكر أيب  إىل ال فالسيف بيننا وبينكم، فرجعوإ أسلمتم وفإنغىن عنكم، أسالم وأعز اهللا اإل

  فة أم نت اخلليأ :فقالوا له



٣٥٢

  .انتهى، )١(مضى ما فعله عمرأشاء اهللا تعاىل، و نإبل هو : هو؟ فقال

 إىل ة اعتقاده بالنسبةي تقوي فكل مسلم رج، بقاء هذا احلكمقوىوكيف كان، فاأل

 ،ه من سهم املؤلفةؤعطاإ ذا العطاء جاز ،وما جاء به)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (النيب

  . واالستصحابطالقلإل

  :فروع

 فيتبع ،ياه جائزاًإهم ؤعطاإكان ن إ ورم هذا السهم للمؤلفة،حيهل : األولفرع ال

  :  احتماالن،م ال حيرمأسالمهم إالضمان بعد قوة 

كان للنظر فيه ن إ و من وجه، ال خيلووهو:  نقلها يف اجلواهر، مث قال،احلرمة: األول

  .جمال

دليل،  إىل الضمان حيتاج ألن ،قوىا هو األأال إمن قال ا  احللية ومل أر: الثاين

 ،يدل دليل من اخلارج على احلرمة أن الإخذ مر بالدفع يقتضي حلية املدفوع لآلوظاهر األ

  .ومل يوجد يف املقام كما ال خيفى

 ، هذا السهم رجاء التأثري يف املعطى له أم الإعطاءهل الشرط يف : الثاينالفرع 

  :احتماالن

  .ية اآلطالق إل،العدم: األول

  العلة  ألنه ،حوطصاحب اجلواهر، وهو األ إليه  ذهب،االشتراط: الثاينو

                                                

.٥ املورد ٤٢ ص:النص واالجتهاد) ١(



٣٥٣

يف ) عليه السالم (جعفر أيب خبار املتقدمة، كقولهلذا، كما يظهر من بعض األ

يتألفهم باملال والعطاء لكي أن ) صلى اهللا عليه وآله( فأمر اهللا نبيه: صحيحة زرارة املتقدمة

  .)١(قروا بهأ الذي دخلوا فيه وسالمهم ويثبتوا على دينهمإحيسن 

  .غري ذلك إىل .)٢(لكيما يعرفوا: بن بكري ويف رواية موسى

، يلزم ذلك توفرياً على  بلني الكالم وحنوه من غري املالمكن التأليفألو : الثالثالفرع 

ا مل تقيد بصورة عدم فإ ،يات والروايات اآلطالق العدم إلقوىصناف أم ال؟ األباقي األ

  . غريهتأثري

 عطاءال؟ الظاهر اإل من هذا السهم أم منهم ذا كانإهل يعطى اهلامشي : الرابعالفرع 

ما ورد مما ظاهره  إىل السهم، مضافاًغري مثل هذا  إىل  الصدقة احملرمة منصرفةإذعلى تردد، 

  . كل والعمالةحصر الصدقة احملرمة على بين هاشم يف األ

كلت أبايل أال حتل لنا زكاة مفروضة وما : قالنه أ) عليه السالم (فعن جعفر بن حممد

نأكلها ونعمل  أن ن اهللا حرم علينا من صدقات الناس، إشربت من مخر أو من زكاة

  .)٣(عليها

 األولهل يعطى هذا السهم للغين من املؤلفة أم خيتص بالفقري؟ الظاهر : اخلامسالفرع 

  . جعل ملكان التأليف ال للفقرإمناألنه 

  خبار قد ورد بعض األ: قلتن إ

                                                

.٧٠ ح٩١ ص١ ج:تفسري العياشي) ١(

.٣ ح١٣٦ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٢(

.٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٦ الباب ٥٢٤ ص١ ج:املستدرك) ٣(



٣٥٤

  الرقاب: اخلامس

  

  .طوائف خاصة الإيف حرمة الصدقة على الغين 

 ، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اهللا)عليه السالم (ففي املستدرك، عن جعفر بن حممد

غارم وهو  أو ، عامل عليها،ال خلمسةإال حتل الصدقة لغين : قال أنه )صلوات اهللا عليهم(

  . انتهى،)١(هديت لهأرجل  أو ،رجل اشتراها مباله أو ،حتمل باجلهالةو  أالذي عليه الدين،

رجل اشتراها  أو:  املراد بالصدقة ما كانت صدقة حني أخذها عن املالك بدليلفإن

  .املشتري ليس بعنوان الصدقة إىل الدفع ذإيدفع بعنوان الصدقة،   ال مامباله

لروايات الكثرية الواردة يف باب املؤلفة ية واهذه الرواية ال تصلح لتقييد اآل: أقول

رؤساء القبائل الذين كان يتألفهم أن  إىل املطلقة من حيث الغين والفقر كما ال خيفى، مضافاً

  .مل يكونوا فقراء مجيعهم قطعاً، واهللا العامل)  اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللا

وعليه فاملؤلفة ، )رمحه اهللا( فتحقق من مجيع ما ذكرناه وجوه النظر يف كالم املصنف

  . فتأمل، وغريهااألوىل يف الرواية )عليه السالم (اإلمامقلوم منحصرة يف الذين عرفهم 

   نسان وذلك بأن يتسبب اإل،اًإمجاعنصاً و} الرقاب {:صنافمن األ} اخلامس{

                                                

.١٢ ح للزكاة املستحقنيأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:املستدرك) ١(



٣٥٥

   املكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة:األول ،وهم ثالثة أصناف

  

حىت يصح جعله مقسماً لقول من ، رقبة احلر أو أعم من رقبة العبد ،ىل فك الرقابإ

  .شخاص الذين لزمتهم الكفارات كما سيأيت هذا السهم لألإعطاء جبواز ليقو

  .ختلف فيهاية  من اآلرادةوكيف كان، ففك رقبة العبد الذي هو متيقن اإل

 فال ،طالقأخرين اإلسالم ومجاعة من متأخري املتفعن املفيد واحللي والعالمة وفخر اإل

خبار مطلقة، كموثقة  وذلك أل،تية وحنوها، بل جيوز فك كل رقبةينحصر باملوارد الثالثة اآل

  .ية اآلإطالق إىل يوب وغريها، مضافاًأ

  .اختصاص ذلك برقاب خاصة إىل )رمحه اهللا(وذهب مجاعة منهم املصنف 

لعاجز عن أداء مال  املكاتب ا:األول ،م ثالثة أصنافه{املتفق عليه منها } و{

، خصوص املرسل املروي يف مجاعية واإل اآلإطالق إىل ويدل على ذلك مضافاً} الكتابة

ل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ئس أنه ،)عليه السالم (الفقيه والتهذيب، عن الصادق

ويف : اهللا تعاىل يقول يف كتابهن إ  عنه من مال الصدقة،ىيؤد: بعضها؟ قالأدى 

  .)١(الرقاب

  : فرع

ميان  حيتمل اشتراط اإل،مؤمناً أو غري هامشي أو العبد املكاتب عادالً هل يشترط كون

 وفيه تأمل ،الوالية أهل وضعها يف غري ألنه عادة املخالف لزكاة مالهإحاديث الواردة يف لأل

  . يأيت، والظاهر عدم اشتراط العدالة لعدم الدليل عليه

                                                

.٣٥ ح من املكاتب٣ باب ٢٧٥ ص٨ ج:التهذيب .٣ ح يف املكاتبة٥٠ باب ٧٤ ص٣ ج:الفقيه) ١(



٣٥٦

عطائه قبل حلوله إ ففي جواز ،يكون بعد حلول النجم أن طحو واأل،مشروطاً أو  كانمطلقاً

  إشكال

  

  :امشية ففيه ترددهلوأما عدم ا

ال يعطى  أنه  من سهم الفقري وحنوه، ومنعطاءمن انصراف عدم جواز الصدقة باإل

  .للعبد بل ملواله فيجوز

) سلم اهللا عليه وآله وصلى (ومن احلديث املتقدم يف مسألة العاملني وعدم جعل النيب

اهلامشي  إىل  الكاشف عن كون مطلق الزكاة ال يصل، بكوا صدقة معلالًبين هاشم عامالً

 للرواية املتقدمة عن ، كل والعمالةباحنصار احملرم يف األ: كان قد يقال نإفال جيوز، و

  .)عليه السالم (الصادق

  . فكهم من الزكاة املأخوذة من السادةحوط واأل، ترددىقرب اجلواز علفاأل

 إطالقويدل على ذلك } مشروطاً أو  كانمطلقاً{ املكاتب أقسامال يفرق يف نه إمث 

  .مجاعاإل إىل ية والرواية، مضافاًاآل

وقع يف  ألنه  وليس بشرط،دية املكاتب لبعض مال الكتابةأقد وقع يف الرواية تنه إمث 

  .عليل عدم اشتراطه له، بل الظاهر من الت)عليه السالم (اإلمامالسؤال، ومل يعلم تقرير 

 ىمث لو احتال العبد خلالص نفسه بالكتابة من الزكاة مع علمه بعدم متكنه، فهل يعط

: يقال أن الإاملنصرف من النص غري هذا القسم، اللهم  ذإتردد،  من هذا السهم أم ال؟ فيه

  .جبواز صرف الزكاة يف مطلق الرقاب

بعد حلول {أداء هذا السهم } أن يكون{: )رمحه اهللا(بنظر املصنف } حوطواأل{

  ظهور النص  ية ومن اآلإطالقمن } إشكالعطائه قبل حلوله إ ففي جواز ،النجم



٣٥٧

املوىل واتفق عجز العبد عن باقي مال  إىل دفعن إ  لكن،كل من املوىل والعبد إىل ويتخري بني الدفع

 بد ومل يصرفها يف فك رقبتهالع إىل لو دفعها أنه  كما،الرق يسترجع منه إىل الكتابة يف املشروط فرد

  تربع أجنيب يسترجع منه أو الستغنائه بإبراء

  

ية هو  اآلإطالقه كإطالقظهور للنص، بل  ال أن يف العجز بعد النجم، ولكن ال خيفى

  .داء على العاجز يف وقت األذ من البديهي صدق العجز فعالًإاحملكم، 

بل وغريمها ممن } ملوىل والعبدكل من ا إىل بني الدفع {خراج لإلاملتويل} ويتخري{

ات وما يف الرواية طالقاإل إىل ليه، مضافاًإالوصول  املقصود هو أن املوىل، لوضوح إىل يدفع

 املفهوم من مثل فإناملوىل،  إىل ظهور له يف الدفع  ال عنهييؤد: )عليه السالم (من قوله

  .فىهذه العبارة يف العرف حتميل الدين على بيت املال كما ال خي

 إىل  فرد،املوىل واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة يف املشروط إىل دفعن إ لكن{

 أو الستغنائه بإبراء العبد ومل يصرفها يف فك رقبته إىل لو دفعها أنه  كما،الرق يسترجع منه

  .}يسترجع منه{، حنوها أو ارتداد موت أو أو }تربع أجنيب

نه لو صرفه يف غريه ال جيوز أ عنه بيكفروض، فقد حللشيخ يف بعض الخالفاً 

  . فله التصرف فيه كيف يشاء،ميلكه بالقبض أنه  منه علىبناًء، هارجتاع

  السيد صرف ذلك يف  يكون العبد أو أن الّإ ه،مل يوضع يف موضعنه إ :وفيه



٣٥٨

 أن جازه املعطي، وقد ورد على الشيخ مبا عن احملقق وغريه منأمصرف الزكاة و

 ،جهة خاصة إىل صناف، وقد رخصه يف الصرفيف صرف الزكاة يف األللمالك اخليار 

  . عنهيفليس له التخط

 أو جازة املعطي،إ إىل يف صورة وضع الزكاة موضعها ال وجه لالحتياج: ن قلتإ

ومل يعلم تقييدها بنظر ، ية مصارف للزكاةذ هذه املوارد املذكورة يف اآلإيسترجع املال، 

ها كفى ولو كان املالك غري راض، بل ولو سرق احدإة يف  بل لو صرفت الزكا،املعطي

  .حدأ عدم التقييد بنظر أصالة دليال على املطلب ي ويكف،كاةزالفقري من ال

  :مراتب التخلف عن نظر املعطي ثالثة: قلت

ها ءعطاإ ييريد املعط أو ،يأخذ املصرف الزكاة بدون اطالع من املعطي أن :األوىل

  .خر الزكاة من يده قهراًب املصرف اآل فينه،هلذا الفقري مثال

ها يف جهة غريها، مثال ف ملصرفه يف جهة خاصة فيصريعطي الزكاة املتويل أن :الثانية

 أو يعطيها ملديون آخر ليصرف يف دينه أو ياه ليعطي دينه فيصرفها يف مؤونة سنته،إيعطيها 

  .نفقته

  .بالعكس أو ، فيصرفها يف قوته، للفقري ليصرفها يف لباسهيعطيها املتويل أن :الثالثة

م الذي ال شبهة فيه عدم جواز أخذ الفقري بدون فكأنه من املسلّ: األوىلأما الصورة 

  ياه بغري رضاه، وذلك ملا هو املسلم عند إبه  أو اطالع املالك،



٣٥٩

لو جعل حق يف مال أحد لصنف كان االختيار مرتبطاً بذاك  أنه العقالء كافة من

  .دل على عدمه دليلالشخص، لو مل ي

حيث كان أمر  منها الصدقات، والوالة وعد إىل ويؤيده بل يدل عليه املرسل أربعة

 )عليه السالم (اإلمام ومل جيوز ،الصدقات بيد الوايل، فالالزم االقتصار عليه وعلى من عينه

 غري  الزكاة، فأخذهخراجشاء اهللا يف مسألة املتولني إل نإ، كما سيأيت هال للمالك وشبهإ

  .شكال يف اإليعدم التقييد الذي أدع أصل باً غري جائز، وذا يسقط أو ااز خفيةً

مال ليفرقه يف قوم، وكان  إليه من دفع أن  مارواه يف الوسائل يف بابأيضاًويدل عليه 

ال إشخاصاً فال جيوز العدول عنهم أيعني له  أن الإيأخذ  لنفسه كأحدهم،  أن  جاز له،منهم

  .ذنهإب

 عن الرجل يعطي )عليه السالم (احلسن أبا سألت: فعن عبد الرمحان بن احلجاج قال

 أن ال بأس: الرجل الدراهم يقسمها ويضعها يف مواضعها وهو ممن حتل له الصدقة؟ قال

يضعها يف مواضع  أن ذا أمرهإيأخذ  نأوال جيوز له : ، قاليأخذ لنفسه كما يعطي غريه

  .تهىان، )١(ذنهإال بإمسماة 

ه لو مل يكن الوضع بنظر املالك مل يكن وجه لعدم جواز أخذ الواسطة من تلك فإن

  . مل يصرح فيها بلفظ الزكاة يف كمال السقوط الرواية أن صدقة، والشبهة يفلا

                                                

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٦٠

م أوكيف كان، فهذا مما ال ينبغي االرتياب فيه، بل املعروف عن مجاعة من الفقهاء 

 ولكنه ساقط كما سيأيت ، بنفسهخراج املالك لإليواز تصدبعدم ج: مر، وقالواعكسوا األ

  .يف مسألة التولية

 ملا تقدم من القاعدة ،كان يظهر منهم عدم اجلوازن إ وفالفقهاء: وأما الصورة الثانية

  :املسلمة عند كافة العقالء، ولكن قيل ينايف ذلك بعض الروايات

الرجل يعطي الرجل من زكاة : )معليه السال(عبد اهللا يب قلت أل:  قال،كرواية احلكم

 : فقال،رجل مسلم أعطى رجال مسلماًنه إ :؟ قلت لهما للزكاة حيج به: ماله حيج ا؟ قال

ا ين إ ا بعده ما يشاءصكان حمتاجاً فليعطه حلاجته وفقره وال يقل له حج نع)انتهى، )١.  

  . فتأملهجه لنهيال مل يكن وإ هذه الرواية تدل على عدم والية املعطي وفإن

 للقاعدة العقالئية، ،جازهأ ومن اإلمامذا ثبت ما تقدم من خصوصية الوالية بإ: أقول

ثبات املطلب ذه إال فإوجه للتخطي عن ما عينه املالك و ومرسلة والية الصدقات مل يكن

 ، عدم احلق للمالك يف ذلك يؤيد عدم التعيني بتعيينهأصالةالرواية مشكل، خصوصاً و

من شراكة الفقراء  ما علم ه بعدفإن، األصلمر بني التعيني والتخيري حمكوم ذا ان األودور

ال بقدر إليهم من أمواهلم إغنياء كان الالزم جواز عملهم فيما يصل صناف مع األوسائر األ

  ما خرج بالدليل 

                                                

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٦١

 لو عني اماإلمذ إ، اإلمامفرق بني املالك و أنه ، وال خيفى)عليه السالم (اإلماممن والية 

ه ال جيب ذلك فإنه، خبالف املالك تطاعته وحرمة معصيإمصرفاً تعني من باب وجوب 

  .ليهإبالنسبة 

  :بعض الرواية املؤيدة إىل ال يكون للمالك هذا احلق، مضافاً أن وكيف كان، فال يبعد

 ذا أخذ الرجل الزكاة، فهي كمالهإ: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن مساعة، عن

  .)١(نعم هي ماله: قالأن  إىل  يشاءيصنع ا ما

بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي  :)عليه السالم ( عنه،أخرىويف رواية 

  .)٢(تصدق وحيجيويتزوج و

ذ ال دليل على إقرب يف النظر جواز خمالفة املالك املعطي، فاأل: وأما الصورة الثالثة

  .سلم تعيينها يف القسمني السابقني نإ وتعني الزكاة بتعيينه ذا النحو،

 من مايل، عط الفقري ديناراًأ: لو قال املوىل لعبده حال الزكاة حال مان إ :واحلاصل

 بأن يعطي هذا دون ذاك، أما ،تعيني الفقري إىل  املتيقن منه جعل االختيار للعبد بالنسبةفإن

اصرفه يف لباسك :  للفقريه الوالية حىت يف تعيني خصوصية املصرف بأن يقول العبدؤعطاإ

  . فال،مثال

                                                

.١ حستحقني للزكاة املأبواب من ٤١ الباب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ٥٢٥ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٣٦٢

وخصوصاً ومجلة من روايات الزكاة تضمنت كون املال للفقراء بنحو الشركة، 

 وأن  القول بثبوته يف الصورة الثانية،حوطاأل أن ، كماأقوىفالقول بعدم هذا احلق للمالك 

  .األوىلقرب ثبوته يف األ

  : فرع

، أم جيوز صرف سهم الرقاب حىت يف املوىل مباشرة إىل هل الالزم دفع الزكاة

 يصرف مبلغ لط إليه إىل  املالإيصاللو كان املوىل بعيداً حيتاج   كما،مقدمات الفك

 عطاءيف خصوص اإل معىن يف الرقاب الصرف يف هذه اجلهة، ال ألن الثاين، الطريق؟ الظاهر

  .املوىلإىل 

ية ذا قط، ولكن يبعد تقييد اآلاملوىل ف إىل عطاء باإلنعم ظاهر الرواية املتقدمة الصرف

  .الظهور

 داءويف معىن أدائه يف مال الكتابة صرفه فيما يستعان به على األ: قال الفقيه اهلمداين

   .ليهإصرف يف فك الرقبة، فلو تعذر الفك ارجتع ممن وصل ألنه 

كان وضعاً للزكاة  إليه وصوله أن  النكشاف)رمحه اهللا (كما صرح به شيخنا املرتضى

ية يكفي يف صدق الصرف يف الرقاب املنساق من اآلنه إ :يقال أن الإعها، اللهم ض غري مويف

ختلف ذلك عن حصول ن إ وليه،إالصرف فيما يتوصل به على فكاكها بقصد التوصل به 

  .  انتهى،املقصود فليتأمل

 ،)معليه السال (اصرفه يف زيارة احلسني: لو قال ذإ ،قرب ما ذكره الفقيه اهلمداينواأل

حصر، مل يكن حق عريف  أو مريد كربالء، مث اتفق رجوع الزوار لصد إىل فصرفه املعطى له

  .للمالك يف االرجتاع

  .  املتوقفة عليها الفك من سهم سبيل اهللامور جعل هذه األاألوىلو



٣٦٣

  ذا كان فقرياًإنعم جيوز االحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء 

  

   :فرع

داء  جعلها مخسة يف مدة سنة، وكان العبد يقدر على األداء حسبكانت جنوم األ لو

ه يف املدة ؤجيب على العبد االقتراض وأدا أو ،الرقاب يف مدة سنتني، فهل يعطى من سهم

  ال كان على املوىل الصرب؟ إو متكن،ن إ املضروبة

متمكن يف اجلملة فيجب على املوىل  أنه داء، ومنال يتمكن من األ أنه  من،احتماالن

  .)١(﴾ميسرٍة إىل كانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌن إو ﴿:صرب، لقوله تعاىلال

، لو كانت مدة التمكن كثرية جداً حبيث يلحق بالعجز عرفاً قرب التفصيل بني ماواأل

 من سهم الرقاب، وبني غريه فال جيوز عطاء فيجوز اإل،ما لو متكن يف ظرف مخسني سنةك

وجوب  وأما د من هذا لسهم مطلقاً، كما هو قول املفيد ومجاعة،شراء العبجبواز ذا قلنا إال إ

  .القرض على العبد فمشكل

ىل العبد فلم يصرفه يف فك رقبته  إأي حني دفع السهم} نعم جيوز االحتساب حينئذ{

  . ال يتمكن املوىل من نفقته} ذا كان فقرياًإمن باب سهم الفقراء {

وال يعطى العبد من الزكاة : )عليه السالم (هالعبد، لقول إىل ال جيوز الدفع: ن قلتإ

  .)٢(شيئاً

   ورمبا ،متكنه عدم ، ال صورةىلاملنصرف منه صورة متكن املو: قلت

                                                

.٢٨٠اآلية : سورة البقرة) ١(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٤

ولو احتاج مل يعط من  : بن سنان الواردة يف اململوكعبد اهللايورد عليه بأن يف خرب 

  .)١(الزكاة شيئاً

 دارةإاج املوىل، وعدم متكنه من ييالزم احتذ احتياج العبد ال إهذا ال ينايف ذاك، : أقول

 ألن العبد ال يعطى من الزكاة ولو احتاج، أن شئون العبد، واحلديثان من واد واحد، فاملعىن

 مل يكن فقرياً، ويدل على ذلك همن كان نفقته على غري نأعلى املوىل نفقته، ومن املعلوم 

  . بين هاشمموايل إىل خبار الواردة يف جواز دفع الزكاةباب األ

عليه (عبد اهللا يب قلت أل:  قال،عرج األعبد اهللاما يف الوسائل، عن سعيد بن : فمنها

  .)٢(نعم: أحتل الصدقة ملوايل بين هاشم؟ قال: )السالم

   .)٣( يسأل شهاباً من زكاته ملواليه)عليه السالم (اهللا بو عبدأ كان :أخرىويف رواية 

  .خبار فراجعغري ذلك من األإىل 

ذا كان إال إ ومل يكن جمال لعدم الفك ،املوىل انفك العبد إىل دفع السهم لو أنه ماك

داء متامه ومل أال بإكانت الكتابة حبيث ال ينفك العبد ، وال يفى بتمام مال الكتابة املال قليالً

ذا كان إ فيجوز للدافع احتساب املدفوع من سهم الفقراء وحنوه ،يقدر العبد على ذلك

  . أهلهاملالك من

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٦٥

ال ففي قبول قوله إ و،أقام بينة قبل قوله أو  علم صدقهفإنعاجز  أو أنه مكاتب أنه ولو ادعى العبد

  كذبه أو  عدم القبول سواء صدقه املوىلحوط واأل،إشكال

  

   :فرع

حنوهم أم ال؟ ال  أو الغين أو غري املؤمن أو املالك اهلامشي إىل هل يدفع هذا السهم

  .ليس جماناً بل شراء منه لعبده ألنه لغين،ا إىل  يف دفعهإشكال

رجل اشتراها أو  :)عليه السالم (ما تقدم من رواية املستدرك من قوله إىل مضافاً

  .اجارة وحنوه املراد ليس الشراء فقط، بل يشمل اإلفإن، )١(مباله

شيء نوع من الشراء، وجيوز اشتراء ال ألنه اهلامشي وغري املؤمن، إىل وكذا الظاهر دفعه

غري املؤمن عن  منع صرف الزكاة يف اهلامشي وأدلةانصراف  إىل ا بالزكاة قطعاً، مضافاًممنه

  .مثل هذا املورد

 أن بل الالزم،  بكلمة أوفوجه للعط ال} عاجز أو أنه مكاتب أنه ولو ادعى العبد{

  .خريريد مع وضوح اآل أن الإ ،ذ عجز املكاتب مورد للحكمإنه عاجز، أيقال و

 ،إشكالال ففي قبول قوله إ و،أقام بينة قبل قوله أو  علم صدقهفإن{ان وكيف ك

  :  الصور ثالثة،}كذبه أو  سواء صدقه املوىل، عدم القبولحوطواأل

                                                

.١٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:املستدرك) ١(



٣٦٦

  .هذا مل يقم بينة ومل يعلم صدقإ واملسلّم عندهم عدم القبول ،يكذبه السيد أن :األوىل

يكون السيد  أن  من احملتملذإال وجه لتسلم عدم القبول يف هذه الصورة، : أقول

حصل الوثوق منه، وال  يقبل قوله لو: يقال أن األوىلمتأنفاً من أخذ الزكاة ويكذبه لذلك، ف

أعط فلو قال حكام تدور مدار الوثوق الذي هو طريق عقالئي، ذ األإيشترط بالعلم والبينة، 

  . املوثوق بفقرهإعطاءال إهم منه فالفقري، مل ي

   :فرع

غري  أو نه غري مكاتبأالوثوق فظهر اخلالف، و أو البينة أو د حصول العلملو أعطاه بع

 لو عاجز، فهل جيب ارجتاعه أم ال؟ الظاهر الوجوب، ويأيت فيه الكالم املتقدم يف باب الفقري

  .ه وحنو ذلكؤظهر غنا

   :فرع

ليس  أم ،ه من الزكاةءعطاإذا أراد إهل للموىل حق يف عدم أخذ مال املكاتبة من العبد 

  . ذا اشترط حني الكتابةإال إله ذلك؟ الظاهر عدم احلق، 

  وادعى يف اجلواهر عدم اخلالف يف القبول، ويف املدارك نسبه،يصدقه السيد أن :الثاين

  :أمور، واستدل لذلك بصحابقطع األإىل 

ال حجة عليه، ال ما حيتمل إقرار ال يقبل اإلن إ :قراره، وفيهإاحلق له فيقبل ن إ :األول

  .كونه مصلحة له

  . فتأمل،خمدوش مبا عرف يف موضعهنه إ : العدالة يف املسلم، وفيهأصالة: الثاين

  أخبار  أن  العمدة يف ذلكإمناو: ما ذكره الفقيه اهلمداين مبا لفظه: الثالث



٣٦٧

الكتابة  وجارةوط باختياره من مثل البيع واإلناملالك بالتصرفات املتعلقة مبلكه امل

قراراً يف حق نفسه، بل من حيث كونه إيف الشرع والعرف، ال حملض كونه ها مقبول رونظائ

 وهي قاعدة مطردة ،خباراً ممن له الوالية على شيء عما يتعلق بواليته ويدخل حتت سلطنتهإ

 ،العرف والشرع يف مواردها أهل نكار، كما ال خيفى على من الحظ سريةإمل يعارضها  ما

  . انتهى

لو ادعى  أنه ال ترىأذا مل حيتمل كونه جللب مصلحة نفسه، إل  يقبإمناذلك ن إ :وفيه

كان هذا خرب من له   ولو،لميت ذا اخلمسني شاةً مل يقبل قولهلجرت داري آين أاملالك 

  .الوالية على ذلك

  أوىل يف،، أي القبولاألول عن الشيخ بأن يحك، وغري ذلك من نظائره الكثريةإىل 

  .من مل يعلم منه ذلك  يفأحوط أي عدم القبول له عبداً، والثاين أن من عرف

 أنه دعىامعرفة كون العبد له ال يفيد يف املقام، فلو كان العبد يسوى بألف ون إ :وفيه

  .غريه بالقبول مع احتمال املواطاة أو كاتبه خبمسة آالف، فهل يقول الشيخ

 ، املوضوعاتول قول العدل الواحد يفبنقول بق أن الإ هو اعتبار الوثوق، قوىواأل

 فحينئذ يقبل املكاتب عادالً أو كما تقدم طرف من الكالم فيه يف باب التقليد، وكان املالك

  .قول كل واحد منهما

   :فرع

مالكه لبقية مال الكتابة مع كونه عاجزاً، فهل جيوز  إىل لو تأنف العبد من دفع الزكاة

  . تقدم يف عكس املسألة كما،ذا اشترطإال إوىل أخذ ذلك أم ال؟ الظاهر نعم، للم

   أو تكذيب، أو يدعي العبد ومل يعلم حال السيد من تصديق أن :الثالث



٣٦٨

  :موريقبل أل: بالعكس بأن ادعى السيد ومل يعلم حال العبد، قيل

  . الصحة يف دعوى املسلمأصالة: األول

  . العدالةأصالة: الثاين

  .نهي عنهم ذالل للمؤمن وهوإحنوها ومطالبته بالبينة ن إ :الثالث

نه ألة الكيس احملكوم بأ فيشبه مس،يدعي استحقاق شيء ال ينكره عليه غريه أنه :الرابع

  .ملن ادعاه

:  كاخلربين الواردين يف قوله تعاىل،دل على وجوب تصديق املؤمن عموم ما: اخلامس

﴿ِباللَِّه و ِمنؤيِمننيؤِللْم ِمنؤ١(﴾ي(.  

  .حجةاملؤمن وحده  أن ما ورد: السادس

 أما العجز عن ،ثباته الكتابةإغاية ما ميكن  ألن ثبات،لزوم احلرج لو كلف باإل: السابع

  . ال يعلم به حىت موالهيكون له شيء خمتف أن مكانخمفي إل داء فهو أمراأل

غري  إىل ،يالبينة على املدع :املنساق من قوله ألنه ي،مورد البينة الدعاو أن :الثامن

  .ها يف مسألة قبول ادعاء الفقر ذكروذلك من الوجوه اليت

  .احللف، وهذا القول ال يعرف قائله كما يف املصباح أو بالبينة الإال يقبل : وقيل

 يف النظر هو التفصيل بني حصول الوثوق من قوله فيقبل، وبني عدم حصوله قوىواأل

  الوجوه املذكورة للقبول مطلقاً ففيها ما ذكره  وأما فال يقبل،

                                                

  .٦١اآلية : سورة التوبة) ١(



٣٦٩

 وجيوز ،كذبه أو  سواء صدقه العبد، كذلكأيضاً قبول قول املوىل مع عدم العلم والبينة يف أن كما

  ،داء عن التكسب لألذا كان عاجزاًإ املكاتب من سهم الفقراء إعطاء

  

  . الفقر فراجعي وغريه يف مسألة مدع)رمحه اهللا (شيخنا املرتضى

املدعي للكتابة وعجز } يف قبول قول املوىل أن كما{: يف قوله ومما تقدم يعرف ما

كيف كان، فهل }  و،كذبه أو  سواء صدقه العبد، كذلكأيضاًمع عدم العلم والبينة {العبد 

أم ال جيوز } داء عن التكسب لألذا كان عاجزاًإ املكاتب من سهم الفقراء إعطاءجيوز {

  : احتماالن،ه من سهم الفقراء لقوت نفسه والتعيش بهؤعطاإذلك، كما ال جيوز 

دارة إالفقري من ال يتمكن من  ألن املصنف، وذلك إليه  كما ذهب،اجلواز: ولاأل

  .ون فك الدينؤذ من الشإونه، وهذا العبد املكاتب منهم، ؤش

الديون املسببة عن مثل الكتابة ال جتعل الشخص فقرياً عرفاً، ولذا  ألن املنع،: والثاين

ذا كان إ، نعم جيوز )١(عنه حمل تأملدخوله يف الفقراء بسبب عجز : قال السيد الربوجردي

  .فقرياً من غري تلك اجلهة

 ال يعد منهم عرفاً، خصوصاً بعد ما ورد ألنه ،الفقراء له  سهمعطاءال وجه إل: أقول

عليه  ( بن عمار، عن الصادقإسحاقالعبد ال يعطى من الزكاة، كما تقدم يف حديث أن 

  . وال يعطى العبد من الزكاة شيئاً: )السالم

                                                

.صناف املستحقني للزكاة املورد اخلامسأ فصل ٩٤ ص:تعليقة السيد الربوجردي) ١(



٣٧٠

  .من باب الفقر أو ، كان من باب الرقاب، سواءاملكاتب إىل ذن املوىل يف الدفعإوال يشترط 

   العبد حتت الشدة:الثاين

  

  .فعلى هذا فكيف يعطى املكاتب: ن قلتإ

 أن  بعنوان الفقر، كما تقدمعطاءاملنصرف من احلديث هو اإلأن  إىل مضافاً: قلت

  .م عليه كما ال خيفىحديث املكاتب أخص من هذا احلديث فيقد

دارة إذا مل يتمكن املوىل من إال إ العبد الفقري ولو جلهة فقره إعطاءوعلى هذا فيشكل 

  .ونهؤش

من  أو ، كان من باب الرقاب، سواءاملكاتب إىل ذن املوىل يف الدفعإوال يشترط {

 برضى الإتصرف يف العبد ال جيوز  أنه ال توهمإذن ال وجه له اإل ألن  وذلك،}باب الفقر

 إىل مثل هذا التصرف بالنسبة أن نه ال يعد تصرفاً عرفاً فتدبر، معأ وهو مدفوع ب،املوىل

  .املكاتب غري ممنوع قطعاً

 والدليل على ذلك ،}حتت الشدة{الذي كان } العبد {: الرقابأقساممن } الثاين{

 يف )سالمعليه ال ( الصحيح عن الصادق،مجاع من اإليية وما ادع اآلإطالق إىل مضافاً

خرين آ يظلم قوماً ذاًإ: الرجل جتتمع عنده الزكاة يشتري فيها نسمة يعتقها؟ فقال

  .)١(يكون عبداً مسلماً يف ضرورة فيشتريه فيعتقه أن الإ:  مث مكث ملياً مث قال،حقوقهم

   نعم ، فيهإشكالاجلواز يف هذه الصورة مما ال مث إن 

                                                

.٢ حيتعق أو  باب يف الرجل حيج من الزكاة٥٥٧ ص٣ ج:الكايف) ١(



٣٧١

  :يقع الكالم يف مواقع

س مما حنن فيه، بل ظاهر احلديث كون االشتراء من متام الزكاة املخلوطة لينه إ :األول

 مجاعولو مبعونة اإل: يقال أن اللهم اال: سهم الثمانية، وما ذكره يف اجلواهر مبا لفظهمن األ

مقتضى االستثناء الظاهر يف خروجه بذلك عن ظلم القوم كونه من سهم الرقاب  أن املزبور

  .االشتراء بتمام الزكاة ال بسهم منه أن  تقدم من كون الظاهر ما فيه، ملا:خل، فيهإ

  يظلم قوماً آخرينذاًإ :)عليه السالم (ن املفهوم من قولهأب: يقال أن الإاللهم 

شرط الضرورة يف صورة عدم   جواز االشتراء بال، جبميع السهامىذا اشترإاملتحقق فيما 

السهم املوجب بعدم  أن  بقسم منه العبد، بضميمة واشترىأقسامم املال مثانية ن قسأ ب،الظلم

  .وجهذ هو املنصرف منه، وهذا هو األإالظلم هو سهم الرقاب ال سهم سبيل اهللا، 

املوجود يف الرواية كلمة الضرورة، ويف كالم الفقهاء كلمة الشدة، قال ن إ :الثاين

  .والظاهر مرادفة الضرورة للشدة: )رمحه اهللا (شيخنا املرتضى

ذ من املمكن افتراق الكلمتني يف مورد، مثال إيف النص،   االقتصار على مااألوىل: أقول

الضرورة تصدق فيما ال تصدق الشدة، كما لو مرض ابن العبد البعيد عنه وكان ن إ لو قيل

يف  أنه  صدق،ال حضور أبيه، وكان املوىل ال جييزه ويسمح ببيعه حبيث خياف عليه لو

  . فتأمل،ذ املنصرف من الشدة غري مثل هذا الفرضإضرورة ومل تصدق الشدة، 

  ية على تقدير سالم قابلة لتقييد اآلالرواية املقيدة للرقبة باإلن إ :الثالث



٣٧٢

  .ذ الرواية صحيحة معمول اإ فيها، طالقتسليم اإل

، للروايات الدالة األولسالم فقط؟ الظاهر يكفي اإل أو ،يكون مؤمناً أن وهل يلزم

سهم  أن بأن الرواية الدالة على: كان رمبا يقالن إ والوالية، أهل الزكاةموضع  أن على

  . فتأمل،سالممنها كفاية اإل الرقاب عام يظهر

مبجرد االشتراء  أنه بعد االشتراء حيتاج العتق، ال أنه الظاهر من الروايةن إ :الرابع

العبد بعد  أن  ذلك ومقتضى،فيعتقه: )عليه السالم (ينعتق، وذلك ملكان الفاء يف قوله

مسجد  أو  جعل العبد خلدمة الفقراءقاً للزكاة بال مالك فيجوز للمتويلااالشتراء يكون مصد

  .وحنومها

 ،األولحني العتق؟ الظاهر  أو البائع إىل هل وقت نية الزكاة حني دفع الثمن: اخلامس

  .  وقوى يف اجلواهر الثاين بوجه غري ظاهر،وقت صرف الزكاةألنه 

 نسيب وسبىب رثا والو،مواله مثنه إىل املكاتب املدفوع أو لو مات هذا العبد: السادس

 يت يف رواية عبيد بن زرارة، عنغريهم؟ مقتضى التعليل اآل أو الفقراء  أواإلمامل يرثه ه ف،له

ه الفقراء يف صورة رثاو أن ،)١(هلمي مبا اشترإمناألنه  : بقوله)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

 وبعضه فك ، بعضه من الزكاةي بعضه بالنسبة لو اشتررثا بالزكاة، وكذلك وهمجيعاشتراء 

  .رثمبتربع على ترتيب باب اإل أو بسعي نفسه

  اختلفوا يف املراد بالضرورة والشدة، فاملصنف تبعاً للمشهور : السابع

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٧٣

  . ؤمنيف يد غري امل ذا كان مؤمناًإ  خصوصاً،واملرجع يف صدق الشدة العرف فيشترى ويعتق

   مطلق عتق العبد مع عدم وجود املستحق للزكاة:الثالث

  

ذا إ  خصوصاً،العرف فيشترى ويعتق{والضرورة } واملرجع يف صدق الشدة{: قال

 وكل موضوع كذلك فاملرجع ،قدير هلا شرعاًتوذلك لعدم ال} يف يد غري املؤمن كان مؤمناً

  .وقتنعوا من الصالة أول المي أن هاأقلفيه العرف، وقيل 

خل فيه مناقشة من إ )خصوصاً(: )رمحه اهللا ( وقول املصنف،ال دليل لهنه إ :وفيه

  :وجهني

كون العبد مؤمناً مما ال بد منه فال معىن جلعله املرتبة العليا من املسألة، ن إ :األول

  .الوالية أهل موضعها أن  الدالة علىدلةوذلك ملا تقدم من األ

كد آ نعم هذا القسم ، ال دليل خلصوصيته شرعاً)ؤمنيف يد غري امل(قوله ن إ :الثاين

  . فتأمل،عقال

مطلق عتق العبد مع عدم وجود املستحق  {:من مصارف سهم الرقاب} الثالث{

  .مل يكن يف ضرورةن إ و}للزكاة

، ويدل عليه ما عن الكليين والشيخ يف املوثق، عن صحابعليه فقهاء األ أن فعن املعترب

 زكاة ماله ألف درهم أخرج عن رجل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا ألتس: عبيد بن زرارة قال

لف مملوك يباع فيمن يزيده فاشتراه بتلك األ إىل فنظر ، إليهفلم جيد موضعاً يدفع ذلك

: قلت .نعم ال بأس بذلك: عتقه، هل جيوز ذلك؟ قالأها من زكاته فأخرجالدرهم اليت 

   مث مات و صاب ماالًأرف فاعتق فصار حراً اجتر واحت أن ه ملافإن



٣٧٤

   عتاقحني اإل إىل  االستمرار احوط واأل/البائع إىل السابق عند دفع الثمنوونية الزكاة يف هذا 

  

يرثه الفقراء املؤمنون الذين : ؟ قالرثاذا مل يكن له وإ، فمن يرثه رثاليس له و

  .انتهى، )١(هلمي مبا اشترإمنا ألنه يستحقون الزكاة،

 أن نه ليس له ظهور يف كونه من سهم الرقاب، بل من احملتملأذلك ب على أشكلو

  .يكون من سهم السبيل

ال سهم السبيل  سهم الرقاب والنص صريح يف كون االشتراء جبميع الزكاة ال: قولأ

يشتري بسهم الرقاب  ألنه  الرقاب لكونه منها، الأقسامفقط، وجعل الفقهاء هذا القسم من 

  . فقط كما ال خيفى

 أو ال وجه لتفييد هذا احلديث باحلديث السابق املذكور فيه لفظ الضرورةنه إ مث

  . بالعكس، بل مها عنوانان كل واحد يكفي يف اشتراء العبد وفكه

مة، وال  أاململوك عبداً أو ال يفرق يف هذا القسم كالقسمني السابقني بني كوننه إمث 

يف  الواقع حتت الشدة، أو أو ،األول يف القسم  يف الكبري، أما الصغري املكاتب بالواليةإشكال

  . مساواته للكبريقوىه وفكه أم ال؟ احتماالن، واألؤالقسم الثالث، هل جيوز اشترا

 إىل  عند دفع الثمن،السابق{القسم الثاين } و{القسم الثالث } ونية الزكاة يف هذا{

  . االحتياطال وجه هلذا} قعتاحني اإل إىل  االستمرار احوط واأل،البائع

   أنه  بأن ال ينوي االعتاق عن كفارة وحنوها مع،نعم يلزم عدم اخلالف

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٧٥

  .عتق جديد إىل لو نوى ذلك مل يبعد عدم الضرر سوى بقاء العبد زكاة واحتياجه

   :فرع

بقا مع عدم وجود املستحقني للزكاة مل آكان عبد مؤمن  أو ذا فر املكاتب العاجزإ

  .ما الزكاة وفكهإعطاءيضر ذلك ب

  :)رمحه اهللا (مل يتعرض هلا املصنف خرآوهنا موارد 

 وسواء كان مكاتباً أم ،قاب مطلقاً، أي سواء كانت يف ضرورة أم الرفك ال: األول

 ويدل عليه ، وسواء وجد املستحق أم ال، وعلى تقدير املكاتبة، سواء كان قادراً أم عاجزاً،ال

  : منها، خبارأ

: )عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل:  بن احلر، قالموثقة أيوب بن احلر، أخي أدمي

اشتره : فقال: عتقه؟ قالأمر الذي حنن عليه اشتريه من الزكاة فمملوك يعرف هذا األ

 ياشتر ألنه هل الزكاةمرياثه أل: فقال:  هو مات وترك ماال؟ قالفإن: ، قلتعتقهأو

  .)١( بسهمهم

  .)٢(مباهلم :فيه أن الإحديث آخر، : ومنها

سأله بعض : ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حممد الواشي، عن أيب خرب: ومنها

  .)٣( ال بأس بذلك،اشترى خري رقبة: نا عن رجل اشترى أباه من زكاة ماله؟ قالأصحاب

                                                

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح باب نادر٥٥٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٣٧٦

عتقه فهو أاشترى رجل أباه من زكاة ماله فن إو :ما يف الفقه الرضوي: ومنها

  .)٢(ع مثله، وعن الصدوق يف املقن)١(جائز

هذا وقد تقدم حكاية هذا القول من مجاعة من القدماء، كما وحيكى هذا القول عن 

  . وضعف الروايات جمبور بالعمل،ية اآلطالق إل، وهو غري بعيد،غري واحد من املتأخرين

  :مورنعم، قد يتوهم منافاة هذا القول أل

 يظلم قوماً ذاًإ: ه وفي)عليه السالم(عبد اهللا  أيب احلديث املتقدم عن: األول

  .)٣(آخرين

متام الزكاة الذي هو مورد   ال،املفروض اشتراء العبد من سهم الرقاب فقطن إ :وفيه

: )عليه السالم ( وقد وجه قوله، فال تنايف بني تلك الروايات وهذا احلديث خصوصاً،الرواية

يظلمذاًإ لزامي، وذلك لعدم وجوب البسطخالقي ال اإل باحلكم األ.  

سابقاً من  إليه شرناأيكون مبىن الظلم والوالء ما  أن وميكن: وجهه يف اجلواهر بقولهو

 ونصوص ،غنياءنصوص التشريك بينهم وبني األ إليه  كما أومأت،كون الزكاة للفقراءة صالأ

  . مشروعية الزكاة لدفع احلاجة وسد اخللة وغريها

  موضعاً يدفع  لم جيدف:  وفيه،املوثق عن عبيد بن زرارة املتقدم: الثاين

                                                

.١٠ س٢٣ ص:فقه الرضا) ١(

. باب العتق من الزكاة١٤ص: )اجلوامع الفقهية( من ،املقنع) ٢(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٧

  .ال فال يكون داال على التقييدؤيف السنه إ : وفيه)١(ليهإذلك 

املتيقن منها  ألن ،التمسك ا للعموم نعم لو كانت هذه الرواية فقط يف املقام مل جيز

 للحكم، طالقا يستقيم فيما انعقد اإلإمنن املورد ال خيصص أهو مورد السؤال، والقول ب

  .مل القرينيةت الكتناف الكالم مبا حي،ه كذلكوليس ما حنن في

 ما :وفيه .)٢(مرسل الفقيه املتقدم، وفيه سأل عن املكاتب عجز من مكاتبته: الثالث

  .تقدم يف املوثق من كونه يف مورد السؤال فال يوجب التقييد

ن إ :وفيه .هذا ورمبا فرق بني املكاتب وغريه، فقيل بعدم اجلواز يف املكاتب القادر

الرقاب  إىل  الرقابإطالق الرقاب ال مانع من التمسك به، والقول بانصراف القإط

ا أ شرع الزكاة، وأدلةجل املناسبة املغروسة يف الذهن من الزكاة أل إىل احملتاجني يف فكاكها

حتل الصدقة  ال: )عليه السالم ( قولهإطالق إىل لدفع الضرورة وحاجة احملتاجني، مضافاً

  . ما فيه، فيه)٣(لغين

ة اخلاصة املستعبد تقييدها لد، واألطالقأما املغروسية املذكورة فال تصلح مانعة بعد اإل

  .  كلمام احملكيةإطالقواملتأخرين كما يظهر من  والعمل من القدماء

                                                

.٢ حاملستحقني للزكاة أبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح يف املكاتبة٥٠ باب ٧٤ ص٣ ج:الفقيه) ٢(

.٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٨

 ال حنو الرقاب كما ، جماناً بعنوان الفقر وحنوهعطاءن املنصرف منها اإلما الرواية فألأو

  .ال خيفى

 عن دعائم ، وهي ما يف املستدرك،دالة على التفصيل يف املسألةرواية وردت ه نإمث 

ِفي و﴿: قال يف قول اهللا عز وجل أنه ،)عليه السالم (جعفر حممد بن علي أيب سالم، عناإل

  .)٢(ذا جازت الزكاة مخسمائة درهم اشتر منهما العبد وأعتقإ:  قال،)١(﴾الرقاِب

 ومنقولة عن الدعائم الذي ، والرواية مرسلة كما يف اجلواهرعامال ا، خصوصاً رأومل 

  .كان لنا يف ذلك كالمن إ ووقع مورداً للكالم،

 ،طالق الدالة على اإلت فهذه الرواية ال تصلح ملعارضة تلك الروايا،وكيف كان

  .ية اآلإطالق إىل مضافاً

يفرق يف   ال،على فرض جواز االشتراء ولو مع الضرورة ومع وجود املستحقنه إمث 

  .ليهإشارة  كما تقدم اإل،ذلك بني اشتراء متام العبد وبعضه

 ، مباهلمياشتر ألنه هذه الروايات املذيلة بكون املرياث للفقراء، أن رمبا توهمنه إمث 

  .ال فال وجه هلذا الذيلإن االشتراء مبال الفقراء فقط، ووتدل على ك

  التعليل  أن ذ الظاهرإ:  بقوله)رمحه اهللا (شيخنا املرتضى إليه ما أشار: وفيه

                                                

.٦٠اآلية : سورة التوبة) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٥ الباب ٥٢٥ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٣٧٩

 أصل  أن مبنية على ما هو املستفاد من الروايات الكثرية من،املذكور حكمة للحكم

  .الزكاة موضوعة لقوت الفقراء

لفقراء، لكونه ) قدس سره ( عن املفيداحملكياختلف يف كون مرياثه ملن يكون، فنه إمث 

يوب أ ملوثقة ،قوىاأل  والثاين هو،صوص الفقراءهل الزكاة ال خل كون املرياث ألكثروعن األ

  .)١(مباهلم أو  بسهمهمياشتر ألنه هل الزكاةمرياثه أل: فقال : فيهافإناملتقدمة 

ذ املراد بيان إ، )٢(يرثه الفقراء املؤمنون: وال يعارضها ما يف موثق عبيد بن زرارة قال

: يقول أن لثمل يناسب العلة املعلل، وكان مال إ ومباهلماشتري ألنه  :املصداق، بقرينة قوله

  .خوة غريهإ كان له اذإ يف ما ،مال أبيه ألنه أعط زيداً هذا املال

  .تأمل إىل  يف مثل سبيل اهللا حمتاجالقول جبواز صرفه حىتن إ :رمبا يقال هذا ولكن 

رة ومل  هو من وجب عليه كفا)رمحه اهللا (من املوارد اليت مل يتعرض هلا املصنف: الثاين

من وجب عليه عتق رقبة يف كفارة  أن : املبسوط مرساليرواه يف حمك  ومستند ذلك ما،جيد

  .عتق عنهي أن وال يقدر على ذلك جاز

   يف الرقاب: ، قال)عليه السالم (ريه، عن العاملسبراهيم يف تفإوما رواه علي بن 

                                                

.٣ حقني للزكاة املستحأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٠

 ويف قتل الصيد يف احلرم، ميان،قوم لزمتهم كفارات يف قتل اخلطأ، ويف الظهار، ويف األ

وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون فجعل اهللا تعاىل هلم سهماً يف الصدقات ليكفر 

  .)١(عنهم

ن إ و الكفارة من الزكاة،إخراجومقتضى الرواية جواز : قال يف حمكى املدارك ما لفظه

  .انتهى، )٢(مرسلةبراهيم أوردها إعلي بن  ألن ،سناد لكنها غري واضحة األ،مل يكن عتقاً

عم من رقبة ية فك الرقبة مطلقاً، أي األفعلى هذا يكون املراد بالرقاب يف اآل: أقول

  .احلر املقيدة بالكفارة، ورقبة العبد املقيدة بالرقية

 حىت نسبه العالمة يف ،قرب يف النظر جواز العمل ذا احلديث الشتهارههذا واأل

  .الرقاب عام أن وصاً بعد ما رجحناه منرواية علمائنا، خص إىل  التذكرةيحمك

مقتضى العمل ذه  أن خيفى نعم يشكل العمل به يف الكفارة غري العتق فتأمل، وال

  .الرواية عدم الفرق بني املخرية واملرتبة

  . ومل أر من تعرض له،مواله إىل ه يدفعفإن، ل حداًو مثن العبد املقت:ثالث من املواردلا

  ِمنهم من و﴿:  يف تفسري قوله تعاىل)٣(تفسري الربهانويدل عليه ما رواه يف 

                                                

.١٢ س٢٩٩ ص١ ج:تفسري القمي) ١(

.١٩ س٢٨٢ ص:املدارك) ٢(

.٥ ح١٣٤ ص٢ ج:تفسري الربهان) ٣(



٣٨١

  كانوا مالكني لقوت سنتهمن إ و،وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها  الغارمون: السادس

  

  . اآلية)١(﴾يلِْمزك ِفي الصدقاِت

، حلدجيلد نصف ا:  قال،عبد زنا: )عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل: رة قالاعن زر

ال يزاد :  قال، هو عادفإن: قلت: ، قاليضرب مثل ذلك:  فقال، هو عادفإن: قلت: قال

نعم، يقتل :  فقال،فهل جيب عليه الرجم يف شيء من فعله: قلت: ، قالعلى نصف احلد

 ، فعلهما واحدإمنابني احلر وفما الفرق بينه و: ، قلتفعل ذلك مثان مراتن إ يف الثامنة

 مام املسلمنيإوعلى : مث قال:  قال،احلر جيمع عليه ربق الرق وحد أن اهللا رمحهن إ :فقال

  .انتهى، )٢(مواله من سهم الرقاب إىل يدفع مثنهأن 

مل أجد من عمل ا من باب السالبة بانتفاء املوضوع، ملا ن إ ووال بأس بالعمل ا،

  .مل أجد من تعرض له أنه تقدم من

 مجاع للكتاب والسنة واإل،بال اختالف} الغارمون {:صنافمن األ} السادس{

 ويدل ،}كانوا مالكني لقوت سنتهمن إ ووهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها،{

  : خبارأ ، هو املديونكون املراد بالغارم لغةً إىل على كون املراد بالغارم هذا، مضافاً

                                                

.٥٨اآلية : سورة التوبة) ١(

.١ ح...جلها يضرب العبد أ يف العلة اليت من ٣٣٧ باب ٥٤٦ ص٢ ج:العلل) ٢(



٣٨٢

والغارمني قوم وقعت :  قال)معليه السال (براهيم، عن الصادقإرواية علي بن : منها

يقضي ذك عنهم  أن اإلمام فيجب على ،سرافإنفقوها يف طاعة اهللا من غري أعليهم ديون 

  .)١(ويفكهم من مال الصدقات

  .ومنها غريها مما سيأيت بعضها

 بعض الفقهاء صرح باعتبار فإنتعميمه حىت ملن ملك قوت السنة ففيه كالم، وأما 

ذ كل فقري إ وبني العنوانني عموم مطلق، ،وبعض صرح باعتبار الفقرداء الدين، أالعجز عن 

فمن ملك قوت سنته ومل يتمكن من أداء ديونه صدق عليه عاجز، وليس كل عاجز فقري، 

ذ املناط يف الفقر عندهم عدم ملك قوت السنة، وليس يتصور فقري غري أنه عاجز غري فقري، إ

 أو ل يتمكن من أداء ديونه فيبقى بال نفقة،ذ كلما كان للشخص مقدار من املاإعاجز، 

 عرفاً عاجزاً عن أداء نفاق يف السنة به فيبقى بال متكن من أداء ديونه، عديتمكن من اإل

  .الديون ال فقرياً

بني الفقر  أن  من، تبعاً جلماعة آخرين)رمحه اهللا(ما ذكره الفقيه اهلمداين  أن وذا تبني

ذ الفقري يف عرفهم من ال ميلك مؤنة سنته فعال إوماً من وجه، داء الدين عمأوبني العجز عن 

روش أ أو مال واف مبؤنته، ولكن عليه ديون أو يعة ض فرب شخص له كسب أو،قوة أو

 وال يطلق على مثل هذا الشخص يف العرف وال يف اصطالحهم ،جنايات يعجز عن أدائها

  ذا ما إاسم الفقري، خصوصاً 

                                                

.٢٩٩ ص١ ج:تفسري القمي) ١(



٣٨٣

قبيل الغرامات والديات والكفارات اليت ستعرف جواز كان عليه من الديون من 

ليهم، فال يصدق على مثل هذا الشخص اسم الفقري، ولكن إالصرف من سهم الغارمني 

مر بالعكس، كما لو كان  وقد يكون األ.عاجز عن وفاء ما عليه من الديون أنه يصدق عليه

  .ى انته،يف نفقته إليه متمكناً من وفاء دينه باملال احملتاج

ه لو كان متكناً من وفاء دينه فإن س،يراد، ملا تقدم من عدم تسليم العكإال خيلو من 

عاجز  أنه متمكن فقري، بل الصادق عليه عرفاً أنه يف النفقة مل يصدق عليه إليه باملال احملتاج

ه النفقة ومل يكن عند إىل يتصور ذلك فيما لو كان حمتاجاً أن الإعن الوفاء غري فقري، اللهم 

 ه يصدق عليه عرفاًفإن ،أردت جماناًن إ  دينكما يسد به دينه، ولكن وعده شخص بأين أويف

  .عاجز عن أداء دينه أنه فقري، وال يصدق عليهأنه 

طائه سهم الغارمني هو الفقر مبعىن عدم ملك قوت إعوكيف كان، فهل املالك جلواز 

العجز عن أداء  املالك هو أو رناه،السنة، ولو كان متكناً من أداء الدين باملعىن الذي ذك

مرين؟ الظاهر الثاين للروايات اليت املالك كال األ الدين، ولو كان مالكاً لقوت السنة، أو

  .ظاهرها العجز عن أداء الدين

عليهم ( بيه، عن آبائهأما تقدم من رواية الدعائم، عن جعفر بن حممد، عن : منها

ال إال حتل الصدقة لغين : قال أنه ،)وآله وسلم اهللا عليه صلى (عن رسول اهللا) السالم

نه أه بعد القطع بفإن.  اخلرب)١(احلمالةبحتمل  أو  عامل وغارم وهو الذي عليه الدين،خلمسة

  بالغين ليس املراد 

                                                

. باب ذكر دفع الصدقات٢٦١ ص١ ج:الدعائم) ١(



٣٨٤

حيمل على من ملك قوت السنة، ولكنه  أن ن من أداء دينه، لزمکيف الغارم الغين املتم

  .عاجز عن أداء دينه

 اهللا عليه صلى (قال رسول اهللا: ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب ن زرارة، عنع: ومنها

ما : ، قلناي، وال حملترف، وال لقويحتل الصدقة لغين، وال لذي مرة سو ال): وآله وسلم

  .)١(يكف نفسه عنها أن يقدر يأخذها، وهو أن ال حيل له: معىن هذا؟ قال

لك على رجل مال ومل يتهيأ له قضاء كان ن إو :ما عن الفقه الرضوي: ومنها

  .انتهى، )٢(شئتن إ فاحسبه من الزكاة

ميلك قوت من  أن املفهوم منه عدم جواز االحتساب يف صورة التهيؤ، ومن املعلوم فإن

 ، له القضاءؤمن جيد متربعاً يقضي عنه دينه متهي وأن  له القضاء، كماؤيتهي سنة فقط اللا

  .اةفال جيوز قضاء دينه من الزك

مل يتمكن حيسب ن إ ويسر املديون قضى دينه،أن إ أنه الروايات الدالة على: ومنها

  .ا تدل على عدم االحتساب مع اليسرفإ حياً كان أم ميتاً، ،عليه من الزكاة

نعم : قالأنه ) عليه السالم (وقد روي عن العامل: ما عن الفقه الرضوي، قال: منهاو

  ، ومثله عبارة )٣(عسر حسبته من زكاة مالكن إو أيسر قضاك،ن إ ،الشيء القرض

                                                

.٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١ س٢٣ ص:فقه الرضا) ٢(

.٢ س٢٣ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٨٥

  .)١(الصدوق يف املقنع

قرض املؤمن غنيمة : ، يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رواية يونس، عن: ومنها

  .)٢(مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاةن إ ون أيسر قضاك،، إوتعجيل أجر

 ،أيسر قضاكن إ ،لشىء القرضنعم ا:  كما يف الوسائل)عليه السالم (وقال الصادق

  .غري ذلك مما جيده املتتبع إىل .)٣(أعسر حسبته من الزكاةن إو

  : أربعةقساماأل أن فتحصل مما ذكر

 يف عدم إشكالمن ليس بفقري وهو قادر على أداء دينه، وهذا القسم كأنه ال : األول

  .عطائه من سهم الغارمنيإجواز 

  . ورواية الدعائم تدل عليه خصوصاً،ية عامة فتشملهاآل: ن قلتإ

ية وال يظهور الرواية بعد ما تقدم من الروايات الدالة ال ميكن العمل بعموم اآل: قلت

 املفىت على طبقها قدمياً وحديثاً، ومقابلة ، سهم الغارمني بعدم التهيؤإعطاءعلى اشتراط 

مصارف الزكاة، وإن الغرم مصرفاً من يكون لبيان كون  أن ية للفقراء، ميكن اآلالغارمني يف

مالكاً لقوت السنة، فالغرض تعداد املصارف، وهذا مل يصدق على الغارم أنه فقري لكونه 

  .القدر من التغاير كاف يف ذلك

                                                

.٢٥ س... باب تقدمي الزكاة ١٤ ص: من اجلوامع الفقهية،املقنع) ١(

.١ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ٤٩لباب  ا٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ٤٩ الباب ٢١١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٦

يتمكن من أداء دينه، وهذا ال شبهة يف كونه من  من كان فقرياً وهو مديون ال: الثاين

  . احتسابه عليه أو اد الغارمني فيجوز أداء دينه من سهمهم،رأجلى أف

 األولاحلسن  أبا سألت:  قال،ويدل عليه باخلصوص رواية عبدالرمحن بن احلجاج

 عن دين يل على قوم قد طال حبسه عندهم ال يقدرون على قضائه وهم )عليه السالم(

أمثاهلا  إىل ،)١(نعم: أدعه فاحتسب به عليه من الزكاة؟ قال أن مستوجبون للزكاة، هل يل

  .من الروايات

، ولكنه متمكن من أداء دينه،  وال فعالً ال ميلك مؤنة سنته قوةًمن كان فقرياً: الثالث

فخذ منه : قال له ذلك صندوقي كما لو وجد من يتربع بقضاء دينه بال منة وحنوها، كما لو

خبار الدالة على  ملا تقدم من األ،بقدر دينك وأعطه، والظاهر عدم جواز أخذه من الزكاة

 له القضاء ؤمثل هذا الشخص يتهي أن حنوه، ومن البديهيبعدم التهيؤ ولغارمني تقييد سهم ا

  .عرفاً

 فيدور ،داء دينهأ وهو من ميلك قوة سنته ولكنه ال يتمكن من ،عكس الثالث: الرابع

معه لسنته ويبقى دينه، وهنا  ينفق ما أن نفقة، وبني يعطي دينه ويبقى بال أن مر بنياأل

  :احتماالت

   وال من سهم ،ال يعطى من سهم الغارمني لتمكنه من أداء دينه  أنه:منها

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٨٧

ه من سهم ؤعطاإمعه يف الدين جاز  الفقراء، لعدم كونه فقرياً بالفعل، نعم لو صرف ما

  .)قدس سره(الفقراء، وهذا القول حمكي عن احللي 

مع يعطى من سهم الغارمني، ال من سهم الفقراء، لعدم صدق الفقري عليه  أنه :ومنها

  .صدق الغارم عرفاً

باعتبار وجوب أداء دينه  ألنه  فيعطى من سهم الفقري دون الغارم،،عكس ذلك: ومنها

  .املتمكن منه يكون فقرياً غري غارم

لو أعطى هذا املال للغارم متكن من التحصيل على  جود يف املسالة التفصيل بني ماواأل

لو أعطاه مل يتمكن من التحصيل على   الدين، وبني ماإعطاءسهم الفقراء ليعيش به فيجب 

  .سهم الفقراء فهو غارم يعطى من سهمهم

 عن كتاب املشيخة البن حمبوب،  نقالً،ما عن مستطرفات السرائر: األولويدل على 

 عن الرجل منا يكون عنده )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: أيوب، عن مساعة، قال أيب عن

 ويستقرض ، دينهييطعمه عياله حىت يأتيه اهللا مبيسرة فيقضأ ،الشيء يتبايع به، وعليه دين

 :ا عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قالمبيقضي  أو ،على ظهره يف جدب الزمان وشدة املكاسب

يقضي مبا عنده ويقبل الصدقة)انتهى، )١ .  

 من) رمحه اهللا ( ملا ذكره الفقيه اهلمداين،مل تكن صرحية يف املطلوبن إ و الرواية،هوهذ

يف نفقته، وعليه دين  إليه من عنده مال حمتاج أن حمط النظر يف السؤال، هو أن الظاهرأن 

  فهل هذا املال كقوت يومه وليلته مستثىن عما جيب صرفه 

                                                

.٣٥ س يف املستطرفات٤٨٠ ص:السرائر) ١(



٣٨٨

  ال مل يقض من هذا السهمإ و، يف املعصيةال يكون الدين مصروفاً أن ويشترط

  

لصرف يندرج يف موضوع داء دينه أم ال؟ وعلى تقدير العدم، فهل هو بعد اأيف 

 أم عليه حتصيل نفقته باالستقراض واملكاسب ،ل هلم قبول الصدقةحيالفقراء واملساكني الذين 

  .انتهى، الشديدة

 وهذا القدر ،خذ من سهم الفقراءا تدل على جواز صرف املال يف الدين، مث األأال إ

خذ من سهم الغارمني  بأن يأ،كاف يف املطلوب، بضميمة عدم دليل صريح يف جواز عكسه

  . فتأمل،ماله يف نفقته ويصرف

خذ أذ هي يف مورد التمكن من إبعد عدم مشول هذه الرواية له، : ويدل على الثاين

خذ من سهم واز األج الدالة على دلة املال للغارم، ما تقدم من األإعطاءحق الفقراء بعد 

  .عطاء له اإلؤبأنه ممن ال يتهي بضميمة الصدق العريف ،داء له األؤهيتي الغارمني ملن ال

 يف أن ال يكون الدين مصروفاً{ املديون من سهم الغارمني إعطاءيف } ويشترط{

 مجاععدم نقل اخلالف واإل إىل  والدليل عليه مضافاً،}ال مل يقض من هذا السهمإ و،املعصية

  : روايات خاصة، عن اخلالف والتذكرة واملنتهىاحملكي

  ، عن )١(ومنهم من يلمزك يف الصدقات:  حتت قوله يف،مايف الربهان: منها

                                                

.٥٨اآلية : سورة التوبة) ١(



٣٨٩

والغارمني قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها يف : قالأن  إىل ،)عليه السالم (الصادق

يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال  أن اإلمامسراف فيجب على إطاعة اهللا من غري 

  .)١(الصدقات

 ،)عليه السالم (، عن جعفرسنادخرب احلسني بن علوان املروي، عن قرب اإل: ومنها

يعطى املستدينون من الصدقة :  كان يقول)عليه السالم (ياًلع أن ،)عليه السالم (بيهأعن 

  .)٢(سرافإذا استدانوا يف غري إ ما بلغ هوالزكاة دينهم كل

 أهل  عن رجل من،خرب حممد بن سليمان، املروي يف الكايف باب الديون: ومنها

جعلت :  فقال له،مسعأنا أ رجل و)عليه السالم (سأل الرضا:  قالحممد، أبا اجلزيرة يكىن

خربين عن هذه أ ،)٣(﴾ميسرة إىل عسرة فنظرة ن كان ذوإو ﴿:اهللا عز وجل يقولن إ فداك

 له من ال بد إليه ذا صار هذا املعسرإالنظرة اليت ذكرها اهللا عز وجل يف كتابه هلا حد يعرف 

دراكها وال دين إنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر أينظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأن 

 اإلمام إىل نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خربه: ينتظر حمله، وال مال غائب ينتظر قدومه؟ قال

 فإننفقه يف طاعة اهللا عز وجل، أذا كان إفيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمني 

  . إلماماكان أنفقه يف معصية اهللا فال شيء له على 

                                                

.٥ ح٥٨ اآلية ١٣٤ ص٢ ج:تفسري الربهان) ١(

.٦ س٥٢ ص:سنادقرب اإل) ٢(

.١٨٠اآلية : سورة البقرة) ٣(



٣٩٠

فما هلذا الرجل الذي ائتمنه وهو ال يعلم فيما أنفقه يف طاعة اهللا عز وجل أم يف : قلت

  .)١(يسعى له يف ماله فريده عليه وهو صاغر: معصيته؟ قال

قال :  قال،أيضاً املروي فيه )عليه السالم ( خرب صباح بن سيابة، عن الصادق:ومنها

مسلم مات وترك ديناً مل يكن يف  أو أميا مؤمن :)م اهللا عليه وآله وسلصلى (رسول اهللا

اهللا تبارك وتعاىل ن إ ، مل يقضه فعليه أمث ذلكفإنيقضيه،  أن اإلمامسراف فعلى إفساد وال 

، اإلمام فهو من الغارمني وله سهم عند ،ية اآللفقراء واملساكنيل الصدقات إمنا: يقول

  .)٢(مثه عليهإ حبسه عنه ففإن

  :ورد من الروايات املطلقة ما ضهاريعا من الروايات اليت جيدها املتتبع والىل غري ذلك إ

، عن دين يل على األولاحلسن  أبا سألت: الرمحان بن احلجاج قال مثل ما عن عبد

أدعه  أن قوم طال حبسه عندهم ال يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل يل

  .)٣(نعم: فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال

من طلب الرزق :  يف حديث قال)عليه السالم (أيب احلسن وعن موسى بن بكري، عن

 مات ومل يقض فإنرسوله ما يقوت به عياله، وعلى فغلب عليه فليستدن على اهللا تعاىل 

  .احلديث، فتأمل )٤( مل يقضه كان عليه وزرهفإنه، ؤ قضااإلمامكان على 

                                                

.٥ح  باب الدين٩٥ ص٥ ج:الكايف) ١(

.٤ ح... على الرعية اإلمام باب ما جيب يف حق ٤٠٧ ص١ج: الكايف) ٢(

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

.٤ حملستحقني للزكاة اأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٩١

ناقش يف بعض صوره بعض متأخري ن إ ووكيف كان، فال شبهة يف هذا الشرط،

  .املتأخرين

حممد ن إ ،سرائرلاات  وهي ما عن مستطرف،مجالإيف املسألة رواية ال خيلو من مث إن 

قسمها فيمن قال اهللا أ:  عن الصدقات، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:بن خالد قال

وما نداء : قلت .اجلاهلية شيئاًوال تعطني من سهم الغارمني الذين ينادون بنداء ، عز وجل

 فيقع بينهم القتل والدماء فال يؤدوا ذلك من ،بين فالن يا: هو الرجل يقول: اجلاهلية، قال

 وال الذين ال يبالون ما صنعوا يف أموال ،سهم الغارمني، وال الذين يغرمون من مهور النساء

  .)١(الناس

، مثله باختالف )عليه السالم(بد اهللا ع أيب ، عن حممد بن القرسي، عن)٢(ويف الربهان

  .يسري

  : ثالثة من الغارمنيأقسام يف هذه الرواية قد استثين: أقول

ه ويقع نصرونفي وهو الذي يستنصر بعشرية وحنوها ،من ينادي بنداء اجلاهلية: األول

ء قتل هؤال أن  غلبوا أخذ الغالب منهم الدية وخسارة احلرب، ومن املعلومفإذاالقتل وحنوه، 

  بعض الغالبني حرام، فهذا الدين الذي يكون على 

                                                

.األول يف املستطرفات السطر ٤٨٥ ص:السرائر) ١(

.٢٢ ح٥٨ اآلية ١٣٨ ص٢ ج:تفسري الربهان) ٢(



٣٩٢

  .معصية اهللا تعاىليف املغلوب مما يكون 

  :الدين يف املعصية له صورن إ توضيحه

كون الدين مصروفاً يف املعصية، كما لو استدان من أحد ديناراً واشترى به : األوىل

  .مخراً

رم، كما لو اشترى مخراً من البائع  بتبادل نفس الشيء احمليكون الدين ديناً أن :الثانية

  .ئةبدينار نسي

 كأكل أموال الناس ظلماً املوجب لضمانه ،كون الدين حاصال بنفس املعصية: الثالثة

من هذا  وما حنن فيه قدام على جنايات عمدية موجبة لثبوت دينها عليه،اإل أو ،متهيق أو مثله

فال : )عليه السالم (قوله أن الإلذلك مل يصرح يف الرواية بكون الدين ن إ وهفإن ،القبيل

  . ظاهر يف املطلوبيؤدوا ذلك من سهم الغارمني

بل وسائر ما شرط فيها من كون الدين يف  هذه الرواية، رمبا يتوهم التدافع بنينه إمث 

 عطاءم املتضمنة إليبراهإعدم املعصية، وبني ما تقدم يف سهم الرقاب من رواية علي بن 

يد القتل يف تلك قذ قد إفاسد،   ولكنه توهم،عمدية منها عن سهم الرقابالكفارات حىت ال

  .، ويف هذه بالعمدي كما هو الظاهر منهايالرواية باخلطائ

  . من سهم الرقاب فتأملهكان عمدياً تعطى كفارتن إ ونعم مثل الظهار

  وحيتمل:مجال، قال صاحب الوسائلإالذين يغرمون من مهور النساء، وفيه : الثاين

  .سراف من املهورإ ما كان فيه إرادة

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنولكنه وردت رواية مطلقة، فعن الكايف مرسالً: أقول



٣٩٣

 ،)١(سرافإمهور النساء يف غري   يقضي عن املؤمنني سائر الديون ما خالاإلمام :قال

 ،ال مع العلم باخلالفإنظرنا حجة بتمامه،   يفيذ الكايف حسب ما قوإوال بأس بالعمل به، 

 وذلك لضمانة مؤلفه ذلك، كما صرح به يف اخلطبة، ويظهر ذلك جلياً ملن راجع تتمة

  .ويتزوجاملستدرك، لكن فيه تأمل خصوصاً يف رواية 

   :فرع

املتمتع ا ففيه  ن اجلارية ال يعد من املهر قطعاً، وكذلك بدل التحليل، أما مهرمث

 إطالقومن . )٢(هن مستأجرات: )عليه السالم ( لقوله،جرةأنه أ من االنصراف و،إشكال

  . فتأمل،املهر عليه شرعاً وعرفاً

 فيسرفون ويأخذون ويعطون بال ،الذين ال يبالون مبا صنعوا يف أموال الناس: الثالث

  .رعاية مواضعها

 الديون اليت ركبتهم إىل  هو بالنسبةإمناعطائهم من سهم الغارمني إعدم  أن وال خيفى

يف  أن سراف، كماإديوم املصروفة يف نفقة عياهلم وحنوها بغري  إىل ، ال بالنسبةةبغري مباال

املتعارفة فيعطى من هذا   أما سائر ديونه،سرافإالقسم السابق ال يعطى املهر الذي كان فيه 

  . ما ذكرناياملناسبة بني احلكم واملوضوع تقتض أن الإكانت مطلقة ن إ والسهم، والرواية

   :فرع

 يف حوطسراف أم ال؟ األالدين يف مثل صرف التنباك والترياك وحنومها يعد من اإل

  .  واهللا العامل، ويف التبناك احتمال،عطاءعدم اإل الترياك

                                                

.٧ ح باب الدين٩٤ ص٥ ج:الكايف) ١(

.٢ املتعةح أبواب من ٤ الباب ٤٤٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٤

 دين مطلق الدواء ولو إعطاءبأس بال  كما ،عطاءنعم لو استعملهما دواًء ال بأس باإل

  .كان حراماً لكن بشروطه

   :فرع

 أم كل يقدر ،سراف هل ال يعطى منها شيئاً أصال صرف الدين يف اإلاملديون الذي

 فلو استدان ألفاً واستأجر به داراً يف ما كان شأنه التوسعي سكىن دار تستأجر ،بقدره

  . أم يتبعض الدين فيعطى اخلمسني ومينع الباقى، فهل ال يعطى حىت اخلمسني،خبمسني

إىل بالنسبة ألنه ،الظاهر القول بالتبعيض ،لفاًأن شأنه مخسني ن ِموكذا لو أمهر م 

سرف أاحتمل منعه مطلقاً لكونه ن إ و،اخلمسني مل يكن مسرفاً وال صارفاً للمال يف معصية

  .لفجارة باأل واإل،لف مهراًيف جعل األ

أما لو كان عنواين االسراف واملعصية والشأنية واحلاجة صادقني على شيء واحد، 

عطائه من السهم إاخلمر عند العطش، فاملتيقن عدم  أو اجلوع، ندكما لو أكل حلم اخلرتير ع

  .شيئاً حىت بقدر اخلبز واملاء اللتني كان من شانه استعماهلما حني اجلوع والعطش

   :فرع

 هل يعطى من ، فصرف املال يف املعصية وافتقر،لو كان غنياً أي مالكاً لقوت سنته

  .هال مانع من أنه  الظاهر،سهم الفقراء أم ال

 مبؤنته سنوياً فكلما حصل منه شيء ييكف نعم لو كان هذا غنياً كما لو كان له بستان

ال حتل الصدقة  ويغين طبيع ألنه ، ال يعطى من سهم الفقراء،صرفه يف املعصية وافتقر

  .لغين

   :فرع

   فيهب ماله ،سهم الفقراء أو خذ هذا السهملو كان هناك غين حيتال أل



٣٩٥

  مل يتب أو  سواء تاب عن املعصية،سهم الفقراءه من ؤعطاإن جاز إو

  

ال  أو ، بعد التباين بينهما، مث يستدين شيئاً لقوته كي يأخذ من سهم الغارمنيجنيبأل

 ألن  فهل يعطى من هذين السهمني أم ال؟ الظاهر العدم،يستدين كي يأخذ من سهم الفقراء

  .اهللا تعاىل جعل الزكاة للفقراء والغارمني ال للمحتالني

نه واستدان لشؤ أو ،جل مصلحة، مث افتفر حقيقةحد ألنعم لو كان غنياً فوهب ماله أل

  .ه من سهم الفقراء والغارمنيؤعطاإجاز 

   :فرع

ه من سهم الفقراء يف ؤعطاإالفقري الغارم الذي صرف الدين يف املعصية، هل جيوز 

غفلتنا عن  أو ،عطاءواز اإل وعلى تقدير ج،عطيناه لصرفه يف دينه أم الأنه لو أصورة العلم ب

 الظاهر عدم جواز ،عطيناه وصرفه يف الدين، هل يعطى ثانياً من سهم الفقراء أم الأذلك و

يعطى حقه  أو  حقه لكونه فقرياً بدينه فيعطى كل يوم مبقدار مؤنة يومه،إعطاءمتكينه من 

  .اشتر حوائجك منهم: بعنوان الفقر للبقال والعطار وحنومها، ويقال له

 فقرياً يغفلة، مث صرفه يف دينه مل يعط بعد شيئاً ولو بق أو كذا لو أعطيناه جهالًو

 كما يدل ،اهللا تعاىل جعل هلذا الفقري يف الزكاة قدر معيشته أن متحرياً، والدليل على ذلك

 من قدر مؤنته أكثر يفلو أعط،  ومل جيعل لدينه شيئاً،على ذلك روايات حساب اهللا للفقراء

  .  فتأمل،ف حبق غريهجحالزم اإل

ه ؤعطاإمل جيز } نإو{ الفقري الغارم يف املعصيةأن  إىل  ذهب)رمحه اهللا(املصنف مث إن 

صرفه يف دينه ن إ و}ه من سهم الفقراءؤعطاإجاز { أنه الإ ، دينهمن سهم الغارمني ليويف

  ذ إ} مل يتب أو سواء تاب عن املعصية{



٣٩٦

   على عدم اشتراط العدالة يف الفقريبناًء

  

  .راء بذلكقال يرتبط سهم الف

، وسيأيت يف باب أوصاف قوىكما هو األ}  على عدم اشتراط العدالة يف الفقريبناًء{

  .املستحقني

لو تاب الغارم الذي صرف دينه يف املعصية، وكان فقرياً أنه  إىل وذهب بعض العلماء

 يف ها جيوز له صرفمك ،يقضي هو دينه منه أن من سهم الفقراء، وجاز له حينئذ إليه صرف

  .سائر مقاصده املباحة

القول  ألن :ذا كان فقرياً ولو مل يتب، قالإ عطاءواز اإلج إىل وذهب بعض آخر

  .بالتوبة مبين على اشتراط العدالة

 ،ولكن قد عرفت سابقاً عدم جواز ذلك ال للمعطي الذي يعلم بصرفها يف هذا الدين

  .قلنا مبلكه لهن إ و لنفس الفقري،الو

  

   :رعف

  ملا عرفت من، دين اهلامشي من الزكاة من هذا السهم أم ال؟ الظاهر العدمىهل يقض

ذ إ له فيجوز ضعيف، إعطاءنه ليس أحتل للهامشي، والقول ب الزكاة صدقة والصدقة الأن 

 ه ابتداًء وغريه، أال ترىلاملنصرف لدى العرف من حرمة شيء على أحد عدم الفرق بني تناو

 الكفارة وشبهها لدين غري الفقري إعطاء و، حق السادة لدين غري السيدإعطاءز ال جيوأنه إىل 

  .وهكذا

  

  :فرع

 كما لو مل ،خذ الربامن هذا السهم بقدر الزائد عن القرض الذي احتاال أل هل يعطى

 على ما ذكروه ،تراه منه خبمسنيش من مخسني مث اأقلمته يبأن يبيعه شيئاً ق الإيرض الدائن 

، وميكن التفصيل بأن املديون لو كان جمبوراً لذلك إشكال فيه ، أم ال يعطى،بايف باب الر



٣٩٧

قدر الدين الواقعي ال  الإال مل يعط إ و،لشدة حاله وكان مثل هذه احليلة جائزة شرعاً جاز

  .الزائد



٣٩٨

  وكذا،ما عنده به أو جل وفاء الدين الذي ال يكفي كسبه لقوت سنته ال ينايف فقره ألوكونه مالكاً

  ه من سهم سبيل اهللاؤعطاإجيوز 

  

   :فرع

 إعطاءهل يعطى للغارم مبلغاً زائداً على الدين تربعاً على ما هو املستحب شرعاً من 

  . فيه احتماالن،داء أم الالزيادة للغارم حني األ

ما  أو جل وفاء الدين الذي ال يكفي كسبه لقوت سنته ال ينايف فقره ألوكونه مالكاً{

، وكان عليه فعالً أو لو كان له مؤنة السنة قوةً ت التفصيل يف مسألة ماقد عرف} عنده به

ال مما  أو يعطي دينه وأن بد  بل ال،ليس بفقري حىت يعطى من سهم الفقراءقوى أنه دين، واأل

 كما دل على ذلك الرواية املتقدمة عن ،عنده مث يصري فقرياً فيأخذ من سهم الفقراء

  .مستطرفات السرائر

الغارم  إىل عادن إ )هؤعطاإ(الضمري يف } ه من سهم سبيل اهللاؤعطاإوز وكذا جي{

ه من ؤعطاإذ الغارم كما جيوز إ، )رمحه اهللا(اجلامع للشرائط كان احلكم كما ذكره املصنف 

عبارة عن كل خري وقربة، كما  أنه  علىبناًءه من سهم السبيل، ؤعطاإسهم الغارمني جيوز 

 عاد الضمرين إ وأداء الديون من أفضل القرب كما ال خيفى، فإنيت، أ على ما يقوىهو األ

  :فللمسألة صورتان، الغارم يف املعصيةإىل 

 إشكال ويعطى من سهم السبيل لفقره، وهذا مما ال ،لغارم فقرياًايكون هذا  أن :األوىل

  .أيضاًفيه 

ال ينبغي يكون الغارم غنياً ويعطى من سهم السبيل لدينه، وهذا كأنه مما  أن :الثانية

  ذ هو يف العرف من سبل الشيطان ال سبل إ يف عدم جوازه، شكالاإل



٣٩٩

 حوطكان األن إ و،عطائه من هذا السهمإ جواز قوى فاأل،صرفه يف املعصية أم ال أنه ولو شك يف

  خالفه

  

 إىل يكون الغارم تائباً، وذلك ال يوجب انقالب دينه أن ذ غاية ما هناكإالرمحان، 

البغي  إىل  دفعفإذاا مث تاب،  جرة بغية زناألو علم بكون دينه  أنه ال ترىأكونه سبيل اهللا، 

   هذا سبيل اهللا؟ يمس

   :فرع

السبيل،  أو سهم الفقراء، أو رمني بعد التوبة،اه من سهم الغءعطاإعلى مبىن من جيوز 

ن  ليقضي دينه حىت فيما كان الدين عرفياً فقط ال شرعياً، كما لو كاعطاءهل جيوز اإل

 أم ال يعطى يف هذه الصورة لعدم كونه مديوناً يف ،خرتير أو مثن مخر أو  أجرة بغيةمديوناً

عانة هلذا احملرم، إه ؤعطاإ و،بنظر الشرع أكل للمال بالباطل ألنه الشرع، الظاهر الثاين،

  . فكيف جيوزه الشرع واحلال هذه

 كما عن كثرنف واألعند املص} قوى فاأل،صرفه يف املعصية أم ال أنه ولو شك يف{

أي سهم الغارمني } عطائه من هذا السهمإجواز { واملشهور كما يف اجلواهر ،التذكرة

 أيضاًاملشهور  إىل  ونسب،الشيخ يف النهاية إىل سب املنعنو}  خالفهحوطن كان األإو{

  .ليهإامليل 

ا الرجل فما هلذ: قلت: مبا يف خرب حممد بن سليمان املتقدم من قوله: واستدل للثاين

:  بقوله)عليه السالم (يف معصيته؟ فأجابه أو ه وهو ال يعلم يف طاعة اهللا أنفقهنمتالذي أئ

يسعى له يف ماله فريده عليه وهو صاغر)١(.  

                                                

.٣ ح املستحقني للزكاة ذيلأبواب من ٢٨ الباب ٥٢٥ ص١ ج:املستدرك) ١(



٤٠٠

  . بضعف الرواية سنداً أوالً:جيب عنهأو

 ،اجلواز إىل مكان العمل ا لكوما معرضاً عنها ملا تقدم من ذهاب املشهورإوعدم 

  .ثانياً

 على كيفية الصرف عطالوكون العمل ا موجباً للعسر واحلرج الناشيء من عدم اإل

  .العسر واحلرج على املزكي ثالثاً أو ،ما حرمان غالب الغارمنيإ فيلزم ،غالباً

قدام على املعاصي، وعدم منه اإل واحتماهلا كون املراد منع املعلوم حاله الذي يعلم

  .التحرز عن الفسوق رابعاً

  .الصحة يف فعل املسلم يف كل مكان خامساًألصالة صادمتها وم

 من أكثرذ ليس املعترب إ ،أما ضعف السند فليس مبسقط للرواية عن احلجية: أقول

عراض فكيف يتحقق مع ميل املشهور وذهاب الشيخ اإل وأما الوثوق وهو حاصل هنا،

  .العمل ا إىل وغريه

احلكم يف موردمها الشخصي ال رفع احلكم  يقتضيان رفع فإمناوأما العسر واحلرج 

لة السواك وحنوه، خبالف مثل ما حنن فيه، أنعم قد يكونا حكمة يف رفع الشارع كمس، كلياً

الغالب حصول  أن  للوضوء لشدة الربد عن اجلميع، معيز فقيه رفع العسر النوعفهل جيو

  .خالف ذلكالوثوق واالطمئنان يف كون الغارم صرفه يف الطاعة والشاذ على 

وهو ال يعلم : وأما احتمال الرواية ملنع معلوم احلال فهو خالف نصها، حيث تقول

  .نفقه يف طاعة اهللا عز وجل أم يف معصيتهأفيما 

  . خذ ا، فالالزم األاألصلأخص من  اإ : الصحة، ففيهصالةوأما مصادمتها أل



٤٠١

 كما نبه عليه يف ،ا مبنع الداللة اجلواب عنهاألوىلو): رمحه اهللا (قال الفقيه اهلمداين

ذ مل يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله باحلال من حيث اجلواز وعدمه، بل إاحلدائق، 

لو كان أنفقه يف أنه ) عليه السالم (اإلمامن مسع من  أه بعدفإنعما يستحقه صاحب الدين، 

جيوز عن  أن هل عليهنه  أ حتري يف حق صاحب الدين من،اإلماممعصية اهللا ال شيء له على 

مال غائب ينتظر  تظر حمله واليندين  دراكها والإليس له غلة ينتظر  أنه علم أن حقه بعد

املديون السعي يف ماله ورده  فأجابه بأن على ، عن ذلك)عليه السالم (اإلمامقدومه، فسأل 

 ،ا أنفقهذ علمه بأن املديون يف ماإليه وهو صاغر، فما يف كالم السائل من فرض عدم 

الدائن يناسب حرمانه عن ماله وكونه بريئاً عن املعصية  للمبالغة يف نفي صدور فعل من

 يصح االستشهاد  وكيف كان فهذا السؤال أجنيب عن حمل الكالم، فال،املصروف فيها املال

  . انتهىى، للمدعبه

  : ويؤيده أمران،هذا كالم وجيه: أقول

 عدم علم الدائن فإن ،ريده عليه وهو صاغرف )عليه السالم (اإلمامقول : األول

ه يناسب فإناملديون، والتعبري عنه بكونه صاغراً  إىل لتشدد بالنسبةاكيفية الصرف ال يوجب ب

  . حال املديون الذي صرف يف املعصية

يكون صرفه يف  أن ماإ ألنه الدائن ليس حيرم، أن املراد ذا القول ظاهراًن إ :واحلاصل

صرفه يف املعصية فيجب على املديون ما إ و للدائن،ين مال الغارمني ويعطالطاعة فيؤخذ م

  .السعي صاغراً

  نة ي التفتيش عن حاله بالبجواب السؤال عن عدم علم الدائن هون إ :الثاين



٤٠٢

بينة كاشف ل ل)عليه السالم (اإلمام، فعدم تعرض  وليس اجلواب السعي صاغراًوحنوها،

الدائن الذي  أن عدم العلم فقط، بل يف مقام إىل لنسبةعن عدم كون السؤال واجلواب با

 إىل ليس شريكاً يف العصيان على تقدير صرف املديون يف املعصية ما يكون مصريه بالنسبة

  .دينه فتأمل

 الغارم من هذا السهم مع عدم إعطاءمث بعد فرض سقوط اخلرب عن الداللة، هل جيوز 

  .احللف وحنومهاال بالبينة وإ أم ال جيوز ،العلم حباله

 األصل و،نفال يف املعصية مانعن اإلها، وألإطالق ودلةلعموم األ ، إليهجبواز الدفع: قيل

  .عدمه

خبار يف اشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون االستدانة  لظهور األ،ال يدفع: وقيل

  . عدمهصالة فما مل حيرز الشرط مل جيز الدفع أل،يف طاعة اهللا

 االعتبارية يترتع مورال من األ إشرعية ليسالحكام ا واملانعية يف األالشرطية: قيل وما

زع منه اشتراط الطهارة تنصل عن طهارة ا: خر عرفاً، فلو قال املوىلكل منهما من اآل

 انتزع مانعية احلدث واشتراط ،ال تصح الصالة مع احلدث: نعية احلدث، وكذا لوقالوما

يف الشريعة املقدسة تارة مبا ظاهره الشرطية   عربموريف كثري من األ أن الطهارة، ولذا ترى

ن إ أخرىخر، هذا من ناحية، ومن ناحية  مبا ظاهره مانعية طرفه اآلأخرىاالصطالحية، و

ال تنقض اليقني : )عليه السالم (ليهم قولهإ مثبته حجة عند العرف امللقى األصل

  .)١(بالشك

                                                

.٢ ح احليضأبواب من ٤٤ الباب ٥٩٤ ص٢ ج:وسائلال) ١(



٤٠٣

ن إ : بل نقول،صول حملاذير خارجية األنعم يف بعض املوارد ال ميكن التمسك مبثبت

صول لو مل يكن حجة لرأى العرف املناقضة الظاهرة بني كالم املوىل ولوازمه، وبني مثبت األ

مجايل جار بعينه يف طراف العلم من املناقضة للعلم اإلأصول يف العلم واحملذور يف جريان األ

 خمالفاً األصلحنكم بكون   كذلك النائني يف اإلاألصل والزمه، فكما ال حيكم جبريان األصل

 على بناًء بعد مالقاته لليد النجسة، ،هذا املاء طاهرن إ :قال املوىل لو أنه لالزمه العريف حىت

مطهر لرآه  الغسل باملاء الكر اليد جنسة مع كونن إ :وقال بعد غسل اليد به. االنفعال

  .العرف مناقضاً

لو كان زيد هناك نائماً قبل هذا، مث  أنه األصلالزم حجية املثبت من  أن وما مثلوا من

 الواقع على زيد حاف شخص اللمث لو قد،  يقتضي بقاءهاألصلشككنا يف بقائه وعدمه ف

 املثبت القصاص من هذا القاد األصل على القول ببناًءاملستصحب الذي الزمه قتل زيد كان 

  .مثلة هذه األغري ذلك من حنو إىل نا نستصحب وجود زيد والزمه قتله،أل

 املثبت ليس حجة، بل من جهة أن ليس احلكم بعدم القصاص من القاد من جهة: يقال

 الشاهدين مع كمال قوما شرعاً ال أن ال ترىأ، مورشياء ال تثبت ببعض األبعض األأن 

نه قتل بسبب أحنكم ما يف نفس هذا املورد، فلو شهدا بأن زيداً حتت اللحاف ومل يشهدا ب

  .الزم الشهود حجة أن  نقتص بقتل القاد معلقد ملا

  جعل املعصية مانعة،  أن  يف املقام غري مفيد، كمااألصل أن وذا كله حتقق



٤٠٤

  ذا كان قد صرفه يف املعصيةإخذ نعم ال جيوز له األ

  

 هو مبىن أو عدمها شرطاً غري سديد، فالالزم يف املقام هو الوثوق واالطمئنان، كما

نه مل يصرف الدين يف العصيان أ حصل الوثوق واالطمئنان بفإنهم، مورأالعقالء يف مجيع 

 الصحة يف عمل املسلم وحنوها ال جمال هلا، أصالةال مل يعط، وإ من سهم الغارمني، ويعطأ

  .ال خيفى ما فيه من اخللط

 أن املستفاد من الروايات ألن }ذا كان قد صرفه يف املعصيةإخذ نعم ال جيوز له األ{

 فيكون أخذ العاصي من قبيل أخذ اجلاهل ،ىل جعل هذا السهم لغارم يف غري املعصيةاهللا تعا

  .للموقوفة اليت وقفت على العامل

   :فرع

خذ من هذا السهم أم املعصية، هل جيوز له األ أو صرفه يف الطاعة أنه مل يكن يعلم لو

حرازه الشرط إ لعدم ه الصحة يف عمل نفسه، وحيتمل عدمصالةخذ أل حيتمل جواز األ،ال

 ، التركحوط واأل، فيؤخذ املال املعني للعدول،عادل أم ال أنه فيكون من قبيل من يشك

  .قرب جلوازواأل

   :فرع

  السهم هو خالف املعصية، ولو كان مباحاًإعطاءهل املراد بالطاعة املعلق عليها جواز 

ذ القرائن إ، ألولااستحباب، الظاهر  أو  أم املراد ا ما رجح فعله لوجوب،مكروهاًأو 

الداخلية واخلارجية اليت منها املقابلة يف بعض الروايات بني الطاعة واملعصية مفيدة لعدم كون 

املراد الصرف يف الطاعة فقط، ولذا وقع التعبري عن هذا الشرط يف خرب احلسني بن علوان 

  .)١(سرافإذا استدانوا يف غري إ: )عليه السالم (املتقدم بقوله

                                                

.٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٨ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٤٠٥

  .)١(سرافإ الكناين قيد الدين بأن مل يكن يف فساد وال خرب ويف

 عن رجل )عليه السالم (حلسن اسألت أبا: ويف صحيح عبدالرمحان بن احلجاج قال

مسرف وال معروف باملسألة، هل يقضى   وترك ديناً، مل يكن مبفسد والعارف فاضل تويف

  .غري ذلك إىل ،)٢(نعم :؟ قالنافللف واألعنه من الزكاة األ

ذا مل يصدق عليه إوعلى هذا، فيعطى للواجب واملستحب، واملباح واملكروه، 

  .لو اشترى اجلنب وأكله سراف كمااإل

سراف ولو كان العمل مباحاً مل يعط من الزكاة، كما لو شرب من ذا صدق اإلإنعم 

  .املاء أزيد من قدر احلاجة املتعارفة فتأمل

 املاء الذي ة فيشمل مثل صب فضل، املعصيةعم منهو األ سراف هنامث هل املراد باإل

سراف عرفاً مل يعط، ولو كلما صدق اإلقوى أنه سراف أم ال؟ فيه تأمل، واألمن اإل أنه ورد

ني املفهومني بذ إسراف، مل يصدق عليه العصيان، وكذا لو صدقت املعصية ولو مل يصدق اإل

  .عموم من وجه

مني حبيث يشمل صب فضلة املاء رالغاال دقة ذا القدر يف سهم  أنه نعم الظاهر

سراف يف هذه الروايات هو املنصرف من اإل ذإسراف، ما من اإلأوطرح النواة الذين ورد 

  . يقخالسراف العريف ال الدقي األاإل

   :فرع

   مما يصدق التوسع على النفس وعلى العيال وحنومها ليس شرعاً

                                                

.١ ح املستحقنيأبواب من ٢٧ الباب ٥٢٥ ص١ ج:املستدرك) ١(

.١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٤٠٦

  عطائهإحنو ذلك ال بأس ب أو نسيان أو اضطرار  أو يف الصرف يف املعصية جلهلولو كان معذوراً

  

املستفاد من أخبار الزكاة عدم أن  إىل سراف ملمدوحية ذلك مطلقاً، مضافاًعليه اإل

  .الضيق

نا يقال له أصحابشيخاً من ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل: بصري قال أيب فعن

عندي من الزكاة، ن إ أما: عنيعمر سال عيسى بن أعني وهو حمتاج، فقال له عيسى بن أ

 إمنا: ين رأيتك اشتريت حلماً ومتراً، فقالأل:  فقال،ومل: عطيك منها، فقال لهأولكن ال 

فوضع :  قال، مث رجعت بدانقني حلاجة،رحبت درمهاً فاشتريت بدانقني حلماً، وبدانقني متراً

اهللا نظر يف ن إ : قاليده على جبهته ساعة، مث رفع رأسه، مث) عليه السالم( عبد اهللاأبو 

غنياء ما يكتفون به، ولو مل يكفهم غنياء مث نظر يف الفقراء فجعل يف أموال األأموال األ

  .)١( ويكتسي ويتزوج ويتصدق وحيجبلزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشر

سميه قمن غري فرق بني }  يف الصرف يف املعصية جلهلمعذوراً{الغارم } ولو كان{

  .يتأكما سي

حفظاً للنفس عن التلف  أو شراء اخلمر وشرا دواًء إىل كما لو اضطر} و اضطرارأ{

ال بأس {كراه كاإل} أو حنو ذلك{املوضوع  أو للحكم} أو نسيان{بسبب العطش 

ا القدر املتيقن من أ من أقلمن سهم الغارمني، لظهور املعصية يف الفعلية، وال } عطائهإب

  وارد املذكورة عموم ، فاملرجع يف املمجاعالنص واإل

                                                

.٢ حاملستحقني للزكاة أبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٤٠٧

  .ية والرواياتاآل

 لكن بعض العنوانات اليت ،سلم ظهور العصيان فالفعلين إ و ألنهوحيتمل العدم،

ه يصدق ولو كان قد فإنسراف تضمنتها الروايات تشمل مثلها مطلقاً، وذلك كعنوان اإل

  .نسياناً أو سرف جهالأ

 واالضطرار ،فيه كاجلهل عن قصوركان املكلف معذوراً  ورمبا يقال بالتفصيل بني ما

 .خذه وجيوز له األؤعطاإ فيجوز ،بغري مقدمة اختيارية، والنسيان الذي يعذر صاحبه عقال

ال جيوز  خذ، كما فال جيوز له األ، كاجلهل عن تقصري وحنوه،مل يكن معذوراً فيه وبني ما

  .سرافتضمنة لإله، والدليل على هذا التفصيل حديث الرفع، بضميمة الروايات املؤعطاإ

سراف إينه يف كل من كان د أن فساد تدل علىسراف واإلروايات اإلن إ :بيان ذلك

طية يف رسراف، وحديث الرفع يرفع الشفساد ال يعطى من الزكاة بلسان شرطية عدم اإلإو

املستفاد من جمموع الروايات عدم ن إ :يقال أن الإظرف اجلهل القصورى وشبهه، اللهم 

ه، وذلك مثل ؤعطاإللمنفق يف الطاعة، وهذا غري منفق يف الطاعة فال جيوز  الإجعل الزكاة 

زعم كوا بىل الكاظمية  إالنجف ديناراً، فسافر زيد إىل عط كل مسافرأ: لو قال املوىل ما

  .كان جاهال يف هذا السفرن إ وه ال يعطى،فإنالنجف، 

  :  ثالثةقساماألن إ :واحلاصل

 عطائه،إب اخلمر دواًء، وهذا ال ينبغي الشبهة يف جواز املضطر، كما لو شر: األول

ال وأحله ملن اضطر إمن شيء حرمه اهللا  ذ ماإسراف، إشربه اخلمر حينئذ طاعة غري ألن 

  .ليهإ



٤٠٨

 وال فرق يف اجلاهل بني كونه جاهال ،جنون أو وكذا لو صرفه فيها يف حال عدم التكليف لصغر

   .احلكم أو باملوضوع

  

  .فيه احتماالنا يشمله حديث الرفع، ول القاصر والناسي وحنومها مماجلاه: الثاين

  .عطائهإاجلاهل املقصر وحنوه، وهذا كأنه ال ينبغي االرتياب يف عدم : الثالث

   :فرع

زاً ئأكل حلم اخلرتير وكان جا أو ،لو كان كافراً حني القرض فاقترض وشرب به اخلمر

  .عطائه من هذا السهم على تردد، فتأملإ  مث أسلم، فالظاهر عدم،يف دينه حسب كتابه

  . وبالعكس، واهللا العامل،خذمر جاز األ يف نفس األعطاءكل ما جاز اإلمث إن 

 لو صرفه فيها يف حال عدم التكليف لصغر{ الغارم يف املعصية إعطاءجيوز } وكذا{

ن، وغري ذ القلم مرفوع عن انوإصال، أبل هذا أوىل من سابقه لعدم العصيان } جنونأو 

ملن مل يصرفه يف  أنه املستفاد من النصوص أن تقدم من املكلف، ومع ذلك فهو مشكل ملا

  . فتأمل،املعاصي الواقعية ال الفعلية كما زعم

   :فرع

سالم ال هل يعطى املسلم املسبوق بالكفر الذي صرفه يف املعصية حسب دين اإل

  .قدمحسب الدينني؟ الكالم كما ن أو ،بالعكس أو حسب دينه،

أو {هذا مخر  أن كما لو مل يعلم} وال فرق يف اجلاهل بني كونه جاهال باملوضوع{

  .  واهللا العامل،قرب ما تقدم من التفصيلاخلمر حرام، واأل أن كما لو مل يعلم} احلكم



٤٠٩



٤١٠

  

  احملتویات



٤١١



٤١٢

  

  ٧  .............................  عدم وجود الزکاة يف احللي_١مسألة 

  ١١ ......................... لفرق يف نوعیة الذهب والفضة عدم ا_٢مسألة 

  ١٦............................. زکاة النقد املغشوش_٣مسألة 

  ٢٠............................. إختالف النوعیة يف املغشوش_٤مسألة 

  ٢١............................. ال یجوز دفع املغشوش يف الزکاة _٥مسألة 

  ٢٢............................. يف اخلالص واملغشوشك الش_٦ة مسأل

  ٢٣............................. يف مقدار النصابك إذا ش_٧مسألة 

  ٢٧............................. زکاة النقد املختلط_٨مسألة 

  ٢٩............................. نفقة للعیالك زکاة ما تر_٩مسألة 

  ٣٣.............................زکاة األجناس الزکویة املختلفة _١٠مسألة 

  

  فصل 

  يف زکاة الغالت

١٩٥-٣٥   

  ٣٧............................. ما یستحب فیه الزکاة -

  ٣٩............................. ما یعترب النصاب يف الغالت-

  ٤٠............................. مقدار النصاب-

  ٤٨........................جوب الزکاة يف الناقص عن النصاب عدم و-



٤١٣

  ٥٣.............................وقت تعلق الزکاة بالغالت _ ١مسألة 

  ٦٢.............................الرطب واليابس _ ٢مسألة 

  ٦٢.............................ن وشبهه بالرب_ ٣مسألة 

  ٦٥.............................يف النصاب كلو تصرف املال_ ٤مسألة 

 ما یجب قبوله من الزکاة وما ال_ ٥مسألة 

  ٦٩.............................یجب

  ٧٢.....................خراجوقت اإل_ ٦مسألة 

  ٧٤.....................كجواز املقامسة للمال_ ٧مسألة 

  ٧٥.....................دفع الزکاة والثمر علی الشجر _ ٨مسألة 

  ٧٦.....................القیمة يف الزکاةدفع _ ٩مسألة 

  ٧٨.....................عدم تکرار زکاة الغالت_ ١٠مسألة 

  ٨٠.....................ات يف الباب صالحاإل_ ١١مسألة 

  ٨٣..................... سؤال مشهور-

  ٩٠.....................لی السقيإعدم إحتیاج الزرع _ ١٢مسألة 

  ٩١..................... العادیة يف أیام السنةمطاراأل_ ١٣مسألة 

  ٩٢..................... املاء بالدوايلإخراج_ ١٤مسألة 

  ٩٤.....................ستثناء اخلراجا_ ١٥مسألة 

  ١٠٥.....................خروج املؤن_ ١٦مسألة 

  ١٢٠.....................القیمة یوم التلف_ ١٧مسألة 

  ١٢٣.....................العامل من املؤن_ ١٨مسألة 

  ١٢٥.....................مثن الزرع من املؤنة_ ١٩مسألة 

  ١٢٨.....................املؤنة توزع علی الزکوي_ ٢٠مسألة 

  ١٣٠.....................اخلراج الذي یأخذه السلطان_ ٢١مسألة 

  ١٣١..................... العمل یوزع علی سنین هل_ ٢٢مسألة 



٤١٤

  ١٣٢.....................من املؤن أنه  يفكالش_ ٢٣مسألة 



٤١٥

  

  ١٣٣ .....................لعام واحدمثرتان _ ٢٤مسألة 

  ١٣٦.....................دفع الرطب عن التمر _ ٢٥مسألة 

  ١٤١.....................عدم الربا يف أداء القیمة_ ٢٦مسألة 

  ١٤٢.....................  لو مات الزارع بعد تعلق الزکاة_٢٧مسألة 

  ١٤٣..................... لو مات الزارع وعلیه دین_٢٨مسألة 

  ١٤٩.....................عطی البائع الزکاةأ املشتري هل ك لو ش_٢٩مسألة 

  ١٥٤..................... إذا تعدد أنواع الثمر_٣٠مسألة 

  ١٦٠..................... کیفیة تعلق الزکاة_٣١مسألة 

  ١٧٣..................... خرص التمر الزکوي_٣٢مسألة 

  ١٨٥..................... لو اجتر باملال الزکوي_٣٣مسألة 

  ١٨٧..................... عزل الزکاة_٣٤مسألة 

  

  فصل 

  فیما یستحب فیه الزکاة

٢٤٤-١٩٧  

  ١٩٩.....................زکاة يف املال التجارة ستحباب الا -

  ٢٠١.....................لی عملإ هل یحتاج مال التجارة -

  ٢٠٣..................... ما أعده للتجارة استحبت زکاته-

  ٢٠٥..................... بلوغ مال التجارة حد النصاب-

  ٢٠٧..................... مضي احلول علی مال التجارة-

  ٢٠٩..................... بقاء رأس املال طول احلول-

  ٢١١.....................بزیادة  أو یطلب برأس املال أن -

  ٢١٣..................... قدر زکاة مال التجارة-



٤١٦

  ٢١٧.....................واملستحبة الزکاة الواجبة _١مسألة 

  ٢٢١.....................املعاوضة يف أثناء احلول _٢مسألة 

  ٢٢٣.....................الزکاة يف الربح املضاربة _٣مسألة 

  ٢٢٨.....................الزکاة الواجبة مقدمة علی الدین _٤مسألة 

  ٢٣٢.....................لو اختلف مبدأ حوهلما _٥مسألة 

  ٢٣٤..................... من النصابأقللو کان رأس املال  _٦مسألة 

  ٢٣٥.....................تستحب الزکاة يف املکیل واملوزن _٧مسألة 

  

  فصل 

  يف أصناف املستحقین للزکاة

٤١١-٢٤٥   

  ٢٦٧.....................تکفي عین ماله _١مسألة 

  ٢٦٩..................... الفقیر أزید من مؤنة السنةإعطاء _٢مسألة 

  ٢٧٨..................... الزکاةإعطاءنع  احملتاجة إلیها ال متموراأل _٣مسألة 

  ٢٨٣.....................الکسب املنايف للشأن _٤مسألة 

  ٢٨٤.................صاحب املهنة وأخذ الزکاة _٥مسألة 

  ٢٨٦.....................إذا متکن من تعلم احلرفة _٦مسألة 

  ٢٨٨.....................من ال یتمکن الکسب طول السنة _٧مسألة 

  ٢٨٩..................... الکسبكلو تر _٨مسألة 

  ٢٩٥.....................ما بیده کاف ملؤنة سنته أن كلو ش _٩مسألة 

  ٢٩٧..................... الفقر يلو مل یعلم صدق مدع _١٠مسألة 

  ٣٠٢.....................حتساب الدین علی الفقیرا _١١مسألة 

  ٣٠٨...................زکاة أنه عالم الفقیرإال یجب  _١٢مسألة 



٤١٧

  ٣١٢.....................لو بأن کون القابض غنیاً _١٣مسألة 

  ٣٢٢.....................لی الغينإلو دفع الزکاة  _١٤مسألة 

  ٣٢٤.....................اإلشتباه يف التطبيق يف دفع الزکاة _١٥مسألة 

  ٣٢٧.....................العاملون عليها -

  ٣٣٠.....................شتراط العقل واإلميان يف العاملا-

  ٣٣٣.....................الة يف العاملهل يشترط العد -

  ٣٣٥.....................معرفة العامل للمسائل -

  ٣٣٧.....................ني للهامشيحصة العامل -

  ٣٤٠.....................العامل يف حال الغيبة -

  ٣٤٢.....................من املؤلفة قلوم -

  ٣٤٥..................... يف املؤلفةقوالاأل -

  ٣٥٢.....................فروع يف املؤلفة -

  ٣٥٤..................الرقاب -

  ٣٥٦.....صرف الزکاة دون رضی صاحبها -

  ٣٦١..... يف الصرفكهل جيوز خمالفة املال -

  ٣٦٣.............فکه لعبد يف غريلو صرف ا -

  ٣٦٥....................فروع يف الرقاب -

  ٣٧١.................صور قول املولی والعبد -

  ٣٧٣.............ةالعبد حتت الشد -

  ٣٧٥................مطلق عتق العبد -

  ٣٧٩.....................ملن مرياث الرقاب -

  ٣٨٠.....................صور دين املعصية -

  ٣٨٣.............الزکاة للغارمني -



٤١٨

  ٣٨٧................ ال يلزم کون الغارم فقرياً -

  ٣٩٢.....................الغارم يف املعصية -

  ٣٩٧............فروع الغارم -

  ٣٣٩...... الغارم من سبيل اهللاإعطاء -

  ٤٠٣..................إحالة الصحة يف جمهول احلال -

  ٤٠٥.......لو مل يعلم حال الغارم -

  ٤٠٧..........إذا صرف املال يف املعصية -

  ٤٠٩........إذا صرف املال يف املعصية لعذر -

  ٤١٢..................احملتويات -

  

  




