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  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  الثاين والثالثوناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  ظمىآية اهللا الع

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  الزكاةكتاب 

  الرابعاجلزء 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان
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  الطبعة الثانية
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  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر
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  الزكاةكتاب 

  الرابعاجلزء 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين  إىلالطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  عنه أدى احلاكم الزكاة عن املمتنع يتوىل هو النية  إذا ـ٥مسألة ـ 

  

احلاكم  ألن } هو النية عنهالزكاة عن املمتنع يتوىلاحلاكم  أدى  إذا ـ٥مسألة ـ {

  .داء الصحيح متوقف على النية واأل،داء الصحيح عنهيتوىل األ أن ويل املمتنع، فالالزم عليه

 مل يكن حاكم، كما  إذا باملعروف،األمرنسان منه كرهاً من باب إ أخذها  إذاوكذا

معىن  ألن كما هو ظاهر الفقهاء،ة ذمة املديون، ءفىت برباأ، وكذلك املستندفىت بذلك يف أ

 وال كذلك ،ه التكليفل ذمته، لكنه معاقب لعدم امتثاأترب أنه مر الشارع بأخذ الزكاة منهأ

املديون   إىل من وصول املالأكثر ال تكليف  إذ ال يعلم العقاب، فإنهمنه، اقتص  إذاالدين

 حصل منه، وقد نفى الشيخ املرتضى العقاب يف  من جتٍرأكثر ليس الً ومترده أو،وقد وصل

 مل  فإنها فأتى بصورا فقط بدون النية،إتياجرب على أ  إذاالتجري، وهذا خبالف الصالة

  ذمته،أ ال ترب فإنه وكذلك احلج والوضوء والغسل والتيمم والصوم،،يسقط التكليف عنه

  .يأت ا مل  إذ صورهاإتيانجرب على أوإن 

  ؟ائدة يف جربهففما ال: ال يقال

هذه العبادات من باب تعدد  أن  مبساعدة العرفدلةاملفهوم من األ: نه يقالأل

  .ذا تعذر الواقع الصحيح مل تسقط الصورةإاملطلوب، ف

  .بلاالعام الق  إىلرجيأ ثناءذا تاب يف األإمل ينعقد، ف ألنه متامويف احلج ال جيب اإل

  .يستأنف، بل ثناء تاب يف األ إذامتامة الواجبة ال جيب اإليف الصال أنه كما

   البقية، ويأيت  إىل بالنسبةيينو ثناء تاب يف األ فإنه إذاأما يف الصوم،



٨

  عند أخذه منهأيضاً أخذها من الكافر يتوالها ذا إو

  

  .لعمل أتى به ثانياً يف مجيع مورد العباداتبالقضاء، ولو تاب بعد ا

 بأن كان مستهزءاً بصيغة ، تعذر الواقع إذا النكاح على الصورةوهل جيرب يف باب

ليس  ألنه  احتماالن، مقتضى القاعدة العدم،؟ بصورتهتياناإلالنكاح وأمكن جربه على 

  .حتياطاًايبعد اجلرب  كان ال وإن مبعروف يؤمر به، وال فهم بتعدد املطلوب يف بابه،

غري   إىل ولكن ميكن جربه بأدائهااملستحق بكل صورة،  إىل الزكاةييؤد ولو ال

يتوفر فيه  يستحق أو ال قريبه الذي ال  إىل أمكن جربه لدفعها إذااملستحق، فهل جيرب، كما

 كما جيرب املخالف على أداء الصالة واحلج ، من التحفظ على الصورة،الشرط؟ احتماالن

  الموهم مبا التزموا بهلزأكانت باطلة لعدم توفرها الشرط، وقاعدة  وإن والزكاة والصيام،

العمل على كال  أن  الكالم يف إذتصحح العمل حىت يقال بالفرق بني املقام وبني املخالف،

  .التقديرين غري صحيح، ومع ذلك جيرب املخالف عليه، فكذا املقام

املستفاد من قوله ن إ :يقالأن  إالّ العدم، اللهمصل  واأل،دليل على اجلرب ال أنه ومن

 ،رتفع عنهم الويلالو أعطوها م أ ،)١(﴾ويلٌ ِللْمشِركني الَّذين ال يؤتونَ الزكاةَو﴿ :تعاىل

  .فتأمل

من الكافر { باملعروف األمر احلاكم الشرعي أو سائر املؤمنني من باب }ذا أخذهاإو{

دير  يف أخذ الزكاة من الكافر، لكن على تقشكال قد سبق اإل،}عند أخذه منهأيضاً يتوالها 

النية، فهل النية عن الكافر، أو عن احلاكم؟   إىلالنية أم ال؟ ولو احتيج  إىلخذ فهل حيتاجاأل

  وهل تصح النية من نفس الكافر 

                                                

  .٧ و٦اآلية : سورة فصلت) ١(



٩

عن  جتب النية عن احلاكم، ال أنه مجاعة من الفقهاء  إىل املنسوب،أم ال؟ احتماالت

 ،فاقد لصالحية التقرب ألنه عنه، منه وال تقع العبادة ال الكافر، وعللوا ذلك بأن الكافر ال

بد  الزكاة عبادة والعبادة الن إ تصح من احلاكم عن الكافر، وحيث تصح منه، وال فالنية ال

احلاكم ويل كانت النية عليه، ن إ بد من اقتران الزكاة بالنية، وحيث هلا من النية كان ال

  .اهللا سبحانه مبال الكافر  إىلتقربيفاحلاكم 

  .اهللا سبحانه  إىل هذا املال جرباً أو اختياراًإعطاء يتقرب بأما الكافر فال

النية تكون من ن أ والنية،  إىلمور الثالثة، أي االحتياجهذا ولكن رمبا يستشكل يف األ

  .تصح منه النية الكافر الن أ واحلاكم،

  والروايات كمامجاعاإل دليل النية  إذصالة عدم النية يف مثل املورد،فأل: األولأما 

 املسلم أعطى  إذامتيقن هو ما  له قدرمجاعاإل  إذ وكالمها غري معلوم يف املقام،،تقدمت

 اليت عمالاألا يف أ بالنيات، لكن املنصرف منها عمالاألحصرت  وإن زكاته، والروايات

  . فتأمل،يثاب على عمله  عليها، والكافر اليثاب

منا دل على أخذ إن الدليل إصل، ف تكليف احلاكم بالنية مرفوع باألفألن: وأما الثاين

املصرف فال دليل عليه،   إىلياهاإعطائه الزكاة منه، أما نية احلاكم مقارنة لذلك، أو إل

  .وكذلك يف باب مخس أرض الذمي

يصلح للتقرب خالف   ال إذعنه، تصح العبادة منه وال  الكافر الفألن: وأما الثالث

 احلسنة توجب دفع العذاب عن الكافر، أو ختفيف العماأل أن دلةاألن ظاهر إ، فدلةاألظاهر 

   وراح ، وحامت،نوشروانأالعذاب منه، كما ورد يف قصة 



١٠

  .عن الكافر الفقري عن نفسه ال  إىلأو عند الدفع

  

 وحب الثالث ،، وكرم الثايناألولحيترقون لعدل  يف النار وال إم اليهودي، حيث

 من هسبوع مرة لعتقأهلب يرفع عنه العذاب يف كل   أبا وإن،)عليه السالم(مري املؤمنني أل

  .غري ذلك  إىل،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أخربه بوالدة النيب 

 مبعىن طلب الغفران من ، يف عدم جواز االستغفار للكافر امليت أو احليإشكال نعم، ال

  .يصلح للغفران، وللنص الناهي عن ذلك ما دام كافراً ال ألنه اهللا سبحانه له،

 الرتكازية وحدة الزكاة يف وجوب النية عند املتشرعة، ،يبعد وجوب النية هذا لكن ال

  . النيةأدلة إطالقو

ذا كان كافر حيب اخلري فيؤدي إأما لزوم كوا من احلاكم فال، بل تصح منه أيضاً، ف

  .نية احلاكم بعد ذلك  إىل مل حتتج،هو بنفسه زكاة ماله بالنية

  إىلأو عند الدفع{يتوىل احلاكم النية عند أخذه من الكافر  أن فرق بني النه إ مث

 كما عرفت، وعرفت ما }عن الكافر عن نفسه ال{ أو املصرف، ولكن نية احلاكم }الفقري

  .فيه

 أن مكان إل،خذ من الكافرتتوقف على النية عند األ الفقري ال  إىلالنية عند الدفعن إ مث

 يأخذه من الكافر لينويه زكاة الفقري، أو  إىل عند الدفعيكون املال عند احلاكم مث ينويه زكاة

ينويه  أن موقوف علىأيضاً هذا : الفقري، فقول السيد الربوجردي يف تعليقته  إىلعند الدفع

  ، )١(زكاة عند أخذه منه

                                                

  .٩٧ ص:قىثى العروة الوتعليقة الربوجردي عل) ١(
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يف حكم الكافر فيما ذكرناه من حكم بكفره من املسلمني ن إ غري معلوم الوجه، مث

  .لغايل ومن أشبهكاخلارجي والناصيب وا

  



١٢

كان تالفاً فهو  وإن ،كان باقياً فهذا زكاتهن إ أنه  فنوى، ـ لو كان له مال غائب مثال٦ًمسألة ـ 

  صدقة مستحبة صح

  

 وإن كان باقياً فهذا زكاته،ن إ أنه  فنوى ـ لو كان له مال غائب مثال٦ًمسألة ـ {

يف اجلواهر، بل عن الشيخ  والخالف كما إشكال بال }كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح

نه أمنا الترديد يف وصفه، وإ املنوي امتثاله، واألمرترديد يف   ال إذ عليه،مجاعدعوى اإل

  .وجويب أو استحبايب كما يف املستمسك

 واالستثناء عنده ،نعم من قال بوجوب نية الوجوب واالستحباب جعل هذا استثناًء

ذلك، وكأنه لذا متسك الشهيد واحملقق   إىلدةكيىل مسيس احلاجة األإ ومجاعاإل  إىلمستند

ن إ مسيس احلاجة ليس رافعاً للدليل أن نصافالثانيان وصاحب اجلواهر بذلك، ولكن اإل

  .حتقق عدم لزوم نيتهما أن يهم ذلك بعد قام على لزوم نية الوجوب أو الندب، لكن ال

 فتصري ،ني نية الوجوب هو تعمجاعال اإل  لوظهراأل أن أما ما ذكره منتهى املقاصد من

 النه إ : لتلف املال قبل تعلق الزكاة به، ففيه، قهراً عند تبني عدم وجوب الزكاة عليهنافلةً

مطلق  النافلة والفريضة نوعان ال ألن ، على وجه التقييدعطاءكان اإلن إ وجه لقهرية النافلة

  . ذهب قيده إذاومقيد حىت يكون املطلق باقياً

يعلم هل تعلق به الزكاة أم   كان ال إذا ذه الصورة، بل يعم مامث ليس الكالم خاصاً

   عكس ما ذكره ين ينو أاملذكور الالترديد  إالّ يصح  ال: وفيه،ال؟



١٣

  .هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة أن فنوى ،أيضاً ومل يعني هذا املقدار تهخبالف ما لو ردد يف ني

  

  . قهراً عند تبني الوجوب عليهنافلة فتصري فريضة أنه منتهى املقاصد من

 ألنه ،وجه له  فيها، والنقض بصوم يوم الشك الإشكال وكيف كان، فاملسألة ال

كما نقول بصحة مثل هذا الترديد يف غري يوم الشك،  ال النص اخلاص، نقول بصحته لو

ك كان عليه قضاء فهو ذلن إ أنه هل عليه يوم قضاًء أم ال؟ فصام ونوى أنه  شك يف إذاكما

 من جهة املناط يف شكالال وقع استحباباً، على تأمل ينشأ من احتمال تعدي اإلإ و،القضاء

  .يوم الشك

هذا زكاة واجبة أو  أن فنوىأيضاً  ومل يعني هذا املقدار تهخبالف ما لو ردد يف ني{

  فإنهيف وصفه، والفرق بينهما واضح،  املنوي نفسه، الاألمرترديد يف  ألنه }صدقة مندوبة

آتين باجلنس : آتين ذا اجلنس، سواء كان أمحر، أو أصفر، وقد يقول: د يقول املوىل لعبدهق

  الترديد يف الوصف، ويف الثاين الترديد يف اجلنس،األولن يف إ ف، أو اجلنس االصفر،محراأل

  .صفرمحر غري اجلنس املقيد باأل اجلنس املقيد باألإذ

  يف كونه امتثاالً كالمها سواٌء إذ بالنية،يضر هذا ولكن الفرق خفي جداً، ومثله ال

  .يناألمرعرفاً، فمقتضى القاعدة صحة كال 

 إمكانخصوصية له، بل جيوز ذلك مع االختيار و املال الغائب الما ذكره يف ن إ مث

 يف مجايلجيوز االمتثال اإل ال أنه دليل على  ال فإنه كما صرح به املستمسك،،استعالم احلال

  .املشهور املنع من ذلك  إىلا نسبكان رمب وإن تثال التفصيلي، االمإمكانحال 



١٤

يتردد يف كون ما عليه من الزكاة، هل  أن خرى، مثلومما تقدم تعرف صور الترديد األ

   أو نصاب الشاة؟ ،بل نصاب اإلألجلهو 

   أو زكاة؟ ،ما عليه هل هو مخس أن وأ

   أو نذر؟ ،أو هل هو مخس

  ؟غري ذلك من الصور أو

  هل هو زكاة نفسه، أو زكاة املوىل عليه؟ أنه  يفأو شك

  



١٥

 أن ن كان ما أعطاه باقياً لهإ ف، مث بان كونه تالفاً ـ لو أخرج عن ماله الغائب زكاة٧ًمسألة ـ 

  .ال فالإ و، كان القابض عاملاً باحلال إذاكان تالفاً استرد عوضه وإن يسترده،

  

  أو حبيث ال} بان كونه تالفاً ـ لو أخرج عن ماله الغائب زكاة مث٧مسألة ـ {

مل يقع زكاة، فهو باق يف ملكه،  ألنه }يسترده أن ن كان ما أعطاه باقياً لهإف{ زكاة عليه

  .رجعة فيه ومل يقصد الصدقة املطلقة حىت يكون مما كان هللا فال

تصرفه مع علمه  ألن } كان القابض عاملاً باحلال إذان كان تالفاً استرد عوضهإو{

  .اً للضمان، لقاعدة اليدكان موجب

 علم  إذ،)١( مل يكن القابض مغروراً من قبل الدافع إذا:ومل يعرف وجه قول املستمسك

  . يف عدم غرورهياملعطي مشتبه يكف وإن القابض باحلال

 استرجاع، لقاعدة }فال{ بأن كان ما أعطاه تالفاً، ومل يكن القابض عاملاً }الإو{

املال بعد التلف بدون الضمان ليس  ألن به عن حق آخر،يصح للمالك احتسا الغرور، وال

  .خيفى على احتساب املال املوجود أو الدين كما ال الّإ لالحتساب، لعدم الدليل بالًاق

  

                                                

  .٣٥٣ص ٩ ج:املستمسك) ١(
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  ختام 

  :فيه مسائل متفرقة

 وليس من باب ، وانون تكليف للويلاستحباب استخراج زكاة مال التجارة وحنوه للصيب: األوىل

   وانون الصيبالنيابة عن 

  

  ختام {

  :}فيه مسائل متفرقة

 ، وانون تكليف للويلة مال التجارة وحنوه للصيباستحباب استخراج زكا: األوىل{

، رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم ألنه  وذلك،}وليس من باب النيابة عن الصيب وانون

الصيب، فال بد من   إىلجهاً موذا وجدنا دليالًإ فال تكليف له، وعمد الصيب خطأن وأل

  .تأويله بأنه تكليف الويل مجعاً بني الدليلني

يب قلت أل: العطار واخلياط قال أيب  خرب،الويل  إىلويدل على كون اخلطاب موجهاً

 حركته إذا :)عليه السالم(به؟ فقال  جترأمال اليتيم يكون عندي ف: )عليه السالم(عبد اهللا 

  ين أحركه مثانية إف: قلت: ، قالفعليك زكاته
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  .)١(عليك زكاته: ؟ قالأشهردعه أربعة أ و،أشهر

 )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: ومثله اخلرب الوارد يف انون، عن موسى بن بكري قال

به فعليه  كان أخوها يتجرن إ :أخيها هل عليه زكاة؟ قال عن امرأة مصابة وهلا مال يف يد

  .)٢(زكاة

توجيه  أن ىل املال، لكن الظاهر إخ، الاأل  إىل ارور راجعمريالض أن بناًء على

ألن  منا هو بعنوان الوالية، كاخلطاب بغريه من التصرفات، وذلكإالويل   إىلاخلطاب

 فهو من قبيل ما لو قيل للحاكم ادفع ،الطفل وانون والزكاة يف ماهلما  إىل عائدةاملصلحة

  .سكت عليه غالب املعلقني وإن ل على املنت املستمسك،زكاة الغائب أو املمتنع، ولذا أشك

  إىلينايف وجود احلكم الوضعي بالنسبة تكليف هلما ال وكون الطفل وانون ال

  فإنه إذامنا يأيت مبا عليهما كباب احلج الذي حيج فيه الويل بالصيب مثال،إ  وكون الويل،ماهلما

 عنه أو  صلى الويل إذاصالة، وكذلكأكليف الويل ت أنه منا يفعل فعل الصيب نيابة، الإأه فضو

  . نائب عن الصيب فإنهرمى أو ذبح أو ما أشبه،

 فكونه تكليف ،الشيء املرتبط بالصيب  إىل وبالذاتاحلكم متوجه أوالًن إ :واحلاصل

  .صل ابتداًء خالف الظاهر، وخالف األالويل

  ينايف  فال،لويل فعل اخراجاإل أن ما اخلطاب يف الروايتني، فهو من بابأ

                                                

  .٣ ح من أبواب من جتب عليه الزكاة٢ الباب ٥٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب من جتب عليه الزكاة٣ الباب ٥٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٨

   أو تقليدهفاملناط فيه اجتهاد الويل

  

 املنصرف منه كون ،النيابة، ويؤيده أو يدل عليه ما ورد من كون الزكاة يف نفس املال

  .غريه  إىلتوجهيمنا ملانع إمن له املال، و  إىل وبالذات متوجهاًوالًأالتكليف 

 هل على مال اليتيم زكاة؟ :)عليه السالم( عبد اهللا أليبقال حممد بن مسلم، قلت 

  .)١(و يعمل بهأبه،  يتجرأن  إالّ ال،: قال

 عن صبية صغار هلم )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا وقال حممد بن الفضيل، سألت

جيب يف ماهلم زكاة حىت  ال: خيهم، هل جيب على ماهلم زكاة؟ فقالأو أيهم أبمال بيد 

  .غري ذلك  إىل.)٢(ذا عمل به وجبت الزكاةإيعمل به، ف

 التفريع مشكل، بل املناط اجتهاد الويل أو }فاملناط فيه اجتهاد الويل أو تقليده{

  .كان من باب النيابة وإن تقليده،

 ليس من باب خراجاإلهذا ليس من فروع كون استحباب : ولذا قال يف املستمسك

اجتهاده أو   إىللرجوعكونه من النيابة كان مقتضى القاعدة ا نا لو بنينا علىإ ف،النيابة

منا إميت،  العامل سواء كان عن صيب أو عن كبري حي أو أن  والوجه يف ذلك،خلإ )٣(تقليده

على ما يطابق  الّإيترتب بنظره   الثر مترتباً عليه، واألثريأيت بعمل يكون األ أن يلزم عليه

  .اجتهاده أو تقليده

    عليه، مثالًثر عدم ترتب األن العامل يرىإأما ما خيالف اجتهاده أو تقليده، ف

                                                

  .١ ح من أبواب من جتب عليه الزكاة٢ الباب ٥٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ حأبواب من جتب عليه الزكاة من ٢ الباب ٥٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣٥٤ ص٩ج: املستمسك) ٣(



١٩

يأيت باحلج الصحيح يف  أن نساناً حيج عنه، فالالزم على النائبإ عاجز يذا استناب حإ

 مل يأت باحلج املطلوب  فإنهذا أتى حبج فاسد يف نظره صحيح يف نظر املنوب عنه،إنظره، ف

  .يقول بصحة هذا احلج الشارع ال أن نظره ألن شرعاً،

قد يكون هناك اجتهاد أو تقليد  أنه يل، وهوص يف املسألة التفقرب ولكن األ،هذا

  .يكون كمثال الصيب وانون خمالف الجتهاد النائب وتقليده كمثال احلج، وقد ال

يكون  ال أن ماإيكون اخلالف حبيث يرى النائب البطالن القطعي، و أن ماإ: األولو

  .كذلك، بل يرى النائب املخالفة االجتهادية فقط

القطعية قد يكون املطلوب من النائب العمل الصحيح، وقد يكون  صورة املخالفة ويف

  .املطلوب العمل يف اجلملة

 يف عمل النائب إشكال  ال،كمثال الصيب ،ناوهو ما مل يكن اجتهاد: ففي الثاين

  .جمال لغري ذلك  ال إذحسب اجتهاده أو تقليده،

 وهو يرى بطالن نظر املنوب ،لصحيحكان املطلوب من النائب العمل ان إ :األولويف 

  . حسب نظر املنوب عنهتيان يف عدم صحة اإلشكالينبغي اإل  ال فإنهعنه قطعاً،

  إذانهإف، ميقاتاً قطعاً ليس ةجد أن  ويرى النائب،ةحيج عنه من جد ألن  استأجرهمثالً

  كما،الباطل للمال ب أكالًجرة فيكون أخذه األ، مل يأت باحلج قطعاً يف نظرهةأحرم من جد

   وإن يأيت بصالة الصبح ركعة واحدة فقط، ألن  استأجرهإذا



٢٠

 ليس للصيب بعد بلوغه ،ها أو استحبابهإخراجفلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب 

  قلد من يقول بعدم اجلواز وإن معارضته،

  

لنائب ، أو كان يرى اكان املطلوب من النائب جمرد صورة العمل صحيحاً أو باطالً

  . حسب نظر املنوب عنهتيانقطعاً، فالظاهر صحة اإل البطالن اجتهاداً ال

مل يكن  وإن  بصورة احلج،تيان يطلب منه اإلة كان النائب يف احلج من جد إذاكما

 الصورة ليست حجاً  إذقطعاً،  ليس ميقاتاً اجتهاداً الةجد أن حجاً، أو كان يرى النائب

كل أا مل يقطع بالبطالن كان العمل حمتمل الصحة، ومثله يصح ذإزائها، وإمنا هو بإواملال 

  .زائه، وقد فصلنا الكالم حول شبه هذه املسألة يف كتاب احلج فراجعإاملال ب

 ،ها أو استحبابهإخراجفلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب {وكيف كان 

 }قلد من يقول بعدم اجلواز  وإنمعارضته،{فاقته إ أو انون بعد }ليس للصيب بعد بلوغه

 األمرالويل يكون معناه العمل فيه بنظره اجتهاداً أو تقليداً، وقد فوض   إىلاألمرتفويض ن إف

ليه يف النص والفتوى، وهذا هو املشهور، ولذا مل أجد من املعلقني الذين حضرتين تعليقام إ

بانايت وغريهم، خالفاً  كالسادة ابن العم والربوجردي واجلمال واالصطه،نكر ذلكأمن 

اجتهاد الويل  أن  قام الدليل علىإذا إالّ هذا غري ظاهر،:  علق عليه بقوله فإنهللسيد احلكيم،

  آخر ما ذكره، وفيه  إىل.)١(أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً حلكم الطفل، ولكنه ممنوع

                                                

  .٣٥٤ ص٩ ج:املستمسك) ١(



٢١

زويج وحنوه، فلو باع ماله  يف مال الصيب أو نفسه من تاحلال كذلك يف سائر تصرفات الويل أن كما

 أو حنو ذلك من املسائل اخلالفية وكان مذهبه ي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي،بالعقد الفارس

  يرى الصحة فساده بتقليد من الإ ليس للصيب بعد بلوغه ،اجلواز

  

الويل معناه اتباع نظر نفسه، وظاهر ذلك نفوذه   إىلاألمرن تفويض إخيفى، ف ما ال

  .وىل عليه مطلقاًعلى امل

يف سائر تصرفات الويل يف مال الصيب { ليس للصيب املعارضة }احلال كذلك أن كما{

أو عقد له النكاح بالعقد  ،وحنوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيأو نفسه من تزويج 

 كما لو أجر داره أو ضارب مباله، أو طلق } أو حنو ذلك من املسائل اخلالفية،الفارسي

 }يرى الصحة فساده بتقليد من الإ ليس للصيب بعد بلوغه ،كان مذهبه اجلوازو{زوجته 

 نه الاستمراره، وألصل نفذ على الصيب يف حال صباه، ويشك يف عدم استمراره، فاألألنه 

  :حدى ثالثإخيلو عن 

، وهذا خالف ظاهر النص والفتوى الدال على األولنقول بعدم نفوذه من  أن ماإ

  .حال صباهالنفوذ يف حقه يف 

أو التقليد، وهذا يوجب القطع  حال البلوغ واالجتهاد  إىلنقول بنفوذه أن ماإو

 والواقعة ،يكون هللا سبحانه يف واقعة واحدة حكمانن أ وما الحقاً،إما سابقاً وإباملخالفة 

أنكره بعض آخر  وإن عاظم،تتحمل اجتهادين، وكأن هذا هو مراد بعض األ الواحدة ال

ظاهر ن إ  وحيث، والثايناألول بني احلكم األمر فيدور ،ا ليس بيناً وال مبيناًهذن إ :قائالً

  .نقول ببقائه، وهذا هو االحتمال الثالثن أ و البداألولالنص والفتوى 



٢٢

 حبسب االجتهاد أو التقليد يف وجوب االستخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد نعم لو شك الويل

  االحتياط

  

رأي جمتهده بعد البلوغ  لتفصيل يف املسألة بني ما لو كان رأيه أوبا: هذا ورمبا يقال

 قلد الصيب بعد بلوغه  إذا يرتب عليه آثار الصحة، كما فإنه،هكون عمل الويل نافذاً يف حق

  .هصاحب العروة، أو من يرى رأي

ذا نكح الويل له إالتجديد حسب الرأي اجلديد، ف يلزم  فإنهوبني مامل يكن كذلك،

 مل ، جمتهد الصيب التحرميى فرأ،حترم  بأن عشر رضعات ال الرضاعة بتقليد من يقولأخته من

 جمتهده البطالن لزم جتديد العقد ىعقد له بالفارسية فرأ وإن جيز له البقاء مع هذه الزوجة،

 األول عقد له وليه  إذا كان هناك دليل ثانوي يقضي بشيء آخر، كماإذا إالّ وهكذا، اللهم

نسان آخر، أو إ فتزوجت ب،مث فصلها عنه وليه الثاين الذي كان يرى البطالنبالفارسية، 

 األوىلرجاع إن إ خرى لتكون الرابعة عنده، فلما بلغ رأي صحة الفارسية حيثأتزوج هو ب

 ،التنقيح  إىلنسان آخر، أو تبديل اخلامسة بالرابعة مشكل، واملسألة حتتاجبعد زواجها أل

  . فراجع)الفقه(بعض مباحث وقد ذكرنا طرفاً منها يف 

 ومنهم السيد ابن العم ، رأي املصنف ومجاعة آخرين ممن قالوا به قبله وبعدهن كانإو

  . وهو صورة نادرة جداً، قطع الصيب بعد البلوغ بعدم الصحة إذافيما إالّ ليس بذلك البعيد،

ابه أو نعم لو شك الويل حبسب االجتهاد أو التقليد يف وجوب االستخراج أو استحب{

  عدمهما وأراد االحتياط 



٢٣

االحتياط فيه معارض باالحتياط يف تصرف مال الصيب، نعم ال  ألن ،إشكال ففي جوازه خراجباإل

   كان االحتياط وجوبياً إذايبعد ذلك

  

فيه معارض باالحتياط يف تصرف مال باإلخراج، ففي جوازه إشكال، ألن االحتياط 

وامر الشرعية حىت االحتياطية منها ليس تصرفاًَ متثال األا ذ إمنا مل يفت بعدم اجلواز،إ }الصيب

خروي مينع عن كونه تصرفاً  واألي ما جيلبه من اخلري الدنيو إذحسن،أليف مال الصيب بغري ا

 غناه، حيث ألجلاحلج   إىلذهابهإ و، حفظهألجل  كالصدقة من مال الصيب،حسنبغري األ

  .)١(ستغنواحجوا ت: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال 

ليه ليس خالف املصلحة، مثل حثه على إالتصرفات البدنية الشرعية بالنسبة  أن كما

 أن التصرفات اجلسدية ليست أقل من التصرفات املالية، ولذا نرى أن  مع،الصيام وما أشبه

أمر مستحب والتصرف  أنه  من ماله ـ على قول املشهور ـ معخراجالشارع رجح اإل

  .حرام

ياط االستحبايب ويف ت يف عدم جواز االحإشكال  ال:قول بعض املعلقني أن ومنه يعرف

  . حمل نظر،إشكالالوجويب منه 

 كان  إذايبعد ذلك نعم ال{: قول السيد الربوجردي تعليقاً على قول املصنف أن كما

 بل معه ليس من االحتياط، ،نه كيف يكون وجوبياً مع احتمال حرمتهأ ب}االحتياط وجوبياً

حدمها بعد فرض كون أمهية أل  حينئذ بني االحتياطني، والاألمر يدور  إذعلى ما ينبغي،ليس 

   إشكالكليهما احتياطاً فال 

                                                

  .١٣ من أبواب وجوب احلج وشرائط ح١ الباب ٧ص ٨ج: الوسائل) ١(



٢٤

حمل نه إ  حيث، اخلمس من أرباح التجارة للصيبإخراجوكذا احلال يف غري الزكاة كمسألة وجوب 

  .ا سيالة مع أإشكالللخالف، وكذا يف سائر التصرفات يف ماله، واملسألة حمل 

  

  .يف اجلواز

 كانت هناك  إذاخر، وكذا كان أحد االحتياطني أهم قدم ذلك على اآل إذانعم،

  .يبقى الدوران مث التخيري حباله الإة يف مورد االحتمال، وء مل نقل بالربا إذامهيةاحتمال األ

 اخلمس من أرباح التجارة إخراجوكذا احلال يف غري الزكاة كمسألة وجوب {

  . عدم الوجوبقرباأل أن  وقد ذكرنا يف كتاب اخلمس}حمل للخالفنه إ يثللصيب، ح

 يف كل شئون }ا سيالةأ مع إشكالوكذا يف سائر التصرفات يف ماله، واملسألة حمل {

تقربوا  المعىن  ألن يبعد جواز كل ذلك، الصيب من التصرفات اجلسدية واملالية، لكن ال

ذا قامت مصلحة عرفاً يف إ ف،ن على خالف املصلحة وما أشبه املنع عما كامال اليتيم

التصرف ولو كانت املصلحة احتياطاً شرعاً، أو استحباباً، مل يكن منع، ولذا نرى جريان 

 بالصالة ،بدام وأمواهلم، كتصرف الويل يف مال نفسه وبدن نفسهأالسرية على التصرف يف 

  .نفاق وغري ذلكوالصيام واحلج واإل



٢٥

 ، لالستصحابخراجوجب عليه اإل، أخرجها أم ال أنه لم بتعلق الزكاة مباله وشك يف ع إذا:الثانية

ن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد جتاوز إ ف،السنني املاضية  إىل كان الشك بالنسبةإذاإالّ 

  احملل

  

 جخراوجب عليه اإل ،ها أم الخرجأ أنه  علم بتعلق الزكاة مباله وشك يف إذا:الثانية{

 داخل يف عموم عدم اعتناء  فإنهيعتىن بشكه للوسوسة،  كان ممن الإذا إالّ }االستصحاب

ن الظاهر جريان قاعدة الشك إ ف،السنني املاضية  إىل كان الشك بالنسبة إذاالإ{الوسواسي 

يعتنون بالشكوك  املتشرعة الن إ  وذلك للسرية، حيث}و بعد جتاوز احمللأبعد الوقت 

هل  أنه العمل، كما لو شك يفأصل ماهلم السابقة، سواء كان شكاً يف عأة حول ءالطار

هل كان الطالق  أنه  يف وصف العمل، كما لو شك يفم شكاًأم ال؟ أعقد على زوجته 

   ؟و شاهدين غري عادلنيأحبضور شاهدين عادلني 

الصحة يف عمل الغري، أصل  للمناط يف ،نسان نفسهالصحة اجلارية يف عمل اإلصل وأل

 رمأضع : )عليه السالم( لقوله ،العمل، ويف وصف العملأصل هو مطلق يشمل الشك يف و

  ).الفقه( شامل هلما كما فصلنا ذلك يف بعض مباحث األمر و،)١(خيكأ

  : بعض الرواياتطالقوإل

شك يف ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،مساعيل بن جابرإكصحيحة 

   كل ،شك يف السجود بعد ما قام فليمض وإن الركوع بعد ما سجد فليمض،

                                                

  .حكام العشرةأ من ٣ حديث ١ الباب ٦١٤ ص٨ج: الوسائل) ١(



٢٦

 الذيل شامل إطالق، فإن )١(شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل يف غريه فليمض عليه

  . كما ذكروا مثله يف الرواية الدالة على االستصحاب وغريها، وال يقيده الصدر،ملا حنن فيه

لما شككت فيه مما ك: ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب وكموثقة حممد بن مسلم، عن

   .)٢(مضه كما هوأقد مضى ف

وكل شيء  : يف حديث يف خلل الصالة)عليه السالم(وما رواه اهلداية، عن الصادق 

  .)٣(تستيقنأن  إالّ الشك  إىل وال تلتف،خرى فامضأشككت فيه وقد دخلت يف حالة 

  .)٤(ومثله الرضوي

  إىلةلشك بعد الوقت مستندقاعدة ا أن ما ذكره املستمسك من أن ومن ذلك تعرف،

اهرة، ظعناية غري   إىلغريها حيتاج  إىلعديت فال، ومورده الصالة،)٥(ح زرارة والفضيلحمص

  .إشكالحمل 

بأن ذكر الدخول يف الغري، واحلالة : نعم، رمبا يستشكل فيما عدا املوثقة، لكن قد يقال

  .من باب كونه عنواناً مستقالً خرى من باب التتمة، الاأل

 أن  كما،الصحة كافية يف املطلبأصل يف كان، فاملوثقة املؤيدة بالسرية ووك

   يف ذلك بأن كون الزكاة من قبيل املوقت الذي يفوت بفواتشكالاإل

                                                

  .)٦٠٢ (٦٠ح...  يف تفصيل ما تقدم ذكره يف الصالة من املفروض ١٥٣ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .)١٤٢٦ (١٤ يف أحكام السهو ح٣٤٤ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  .١٤ باب السهو يف الصالة سطر ٥٢ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية) ٣(

  .٣٣ سطر٩ص: فقه الرضا) ٤(

  .٣٥٥ ص٩ج: املستمسك) ٥(
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ها كمال التجارة له بعد إخراج يف مورد يستحب أخرج الزكاة عن مال الصيب أنه هذا ولو شك يف

املناط فيه شكه  أن ، واملفروضيدليل شرع ألنه ستصحاب فالظاهر جواز العمل باال،العلم بتعلقها به

  املكلف ألنه ويقينه،

  

التأخري غري املأذون فيه شرعاً كتأخري  أن شبهة يف  ال إذوقته غري ظاهر، حمل تأمل،

  . عليه}نه قد مضىأ{سنة يوجب صدق   إىلالزكاة من سنة

 ة، كما لو شك يف أم ال؟ لقصر املد}قد مضى{هل يصدق عليه  أنه  شك يف إذانعم

، مل يشمله املوثق  من آخر السنة مثالًأشهرهل زكى؟ وكان شكه بعد مضي ثالثة أنه 

  . فيندرج حتت استصحاب الوجوب، وعليه فما ذكره املصنف هو املتعني،املذكور

ها إخراجأخرج الزكاة عن مال الصيب يف مورد يستحب  أنه هذا، ولو شك يف{

 يف غري مفروض } فالظاهر جواز العمل باالستصحاب،تعلقها بهكمال التجارة له بعد العلم ب

 }املكلف ألنه املناط فيه شكه ويقينه، أن نه دليل شرعي، واملفروضأل{الفرع السابق 

 ،أخرج الزكاة واخلمس أم ال أنه ض، حيث يشك يف فيكون حاله حال الوكيل املفو،واليةً

  إذاستصحاب فيه، فيكون حاله حال مان شك النائب ويقينه السابق يصححان جريان االإف

  .ثباتفرق بني طرق اإل  ال إذقام البينة على عدم دفعه قبل ذلك،

كان شاكاً، أما يف  وإن قد دفع مل يكن جمال لدفع الوكيل أنه  تيقن املوكل إذانعم

 إذ كذلك أيضاً، أنه  الصدقة، فالظاهرأدلةن تيقن الصيب بالدفع وكان صبياًَ تشمله إاملقام ف

  . فتأمل،ذئالجمال للنيابة حين
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  .شك الصىب ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائباً عنه ال

 باع الزرع أو الثمر وشك يف كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حىت يكون الزكاة  إذا:الثالثة

 البيع  كان زمان التعلق معلوماً وزمانإذا إالّ ، ليس عليه شيءي، أو قبله حىت يكون على املشتر،عليه

  هإخراج حينئذ حوطن األإ، فجمهوالً

  

 }خرى ليس نائباً عنهأشك الصيب ويقينه، وبعبارة  ال{: أما ما ذكره املصنف بقوله

  . فيهشكالفقد تقدم اإل

 مل ، لكونه مل يبلغ املبلغ النافذ صدقته،الصيب هلذا الصيب صدقة أدلة مل تشمل  إذانعم

رفع القلم وحنوه الشامل لالستصحاب أيضاً، فقد  ل،أثريكن ليقينه املخالف لشك الويل 

 ما إالّ حكام حىت الوضعيةدليل رفع القلم يعم كل األ أن )الفقه(حققنا يف بعض مباحث 

  .خرج بالدليل

 حىت ، باع الزرع أو الثمر وشك يف كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب إذا:الثالثة{

صالة الرباءة من  أل}تري، ليس عليه شيء أو قبله حىت يكون على املش،يكون الزكاة عليه

 وزمان البيع وجوب شيء عليه، سواء كان الزمانان جمهولني، أو كان زمان التعلق جمهوالً

احلكم للمتقدم، فلو تعلقت يوم  أن  يفإشكالمعلوماً، أما لو كان الزمانان معلومني فال 

  . ولو انعكس مل جتب،اخلميس وباع يوم اجلمعة وجبت

 }هإخراج حينئذ حوطن األإ كان زمان التعلق معلوماً، وزمان البيع جمهوال، ف إذاالّإ{

  زمان التعلق فيثبت الوجوب، ولذا ذكر   إىلالستصحاب بقاء امللك
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 ،جيب عليه شيء  ال فإنه، شك يف ذلك إذااملشتري  إىل وكذا احلال بالنسبة، يف وجوبهإشكالعلى 

  .التعلق وتأخره علم زمان البيع وشك يف تقدم إذاإالّ 

  

 لعله ملعارضة } يف وجوبهإشكالعلى { قوىالتعلق هو األ أن غري واحد من املعلقني

 االستصحاب يف يجير  ال إذزمان البيع، لكنه ضعيف،  إىلالسابق بأصالة عدم التعلقصل األ

  .معلوم التاريخ

ف من  املصنشكال يف ما ذكره املستمسك وجهاً ثانياً إلشكالخيفى اإل النه إ مث

  . فراجع،تضعيف االستصحاب املتقدم

البيع كان بعد تعلق الزكاة ن أ و} شك يف ذلك إذااملشتري  إىلوكذا احلال بالنسبة{

  .حىت تكون زكاته على البائع، أو قبل التعلق حىت تكون زكاته على املشتري

 } علم زمان البيع وشك يف تقدم التعلق وتأخرهإذا إالّ ،جيب عليه شيء نه الإف{

زمان   إىلصالة عدم التعلقيف الصورة املذكورة أل إالّ ،ة من وجوب شيء عليهءصالة الرباأل

 ولذا قوى غري واحد من ،خيفى مثبت كما الأصل  فيثبت موضوع الوجوب، لكنه ،البيع

  .املعلقني عدم الوجوب

عنده ما إ ذه العني ةالزكاة معلق أن يعلم ألنه ،نعم يشكل للمشتري التصرف يف العني

ذلك ضرر ن إ بعد العلم بفراغ الذمة، وحيث إالّ  فال يصح له التصرف،ما عند املالكإو

 ألنه املالك أخرج زكاته،  إىل، ولو فسخ ورجع املالضرر العليه جاز له الفسخ لقاعدة 

  .ما عنده أو عند املشتريإمتعلق بالزكاة، 

  يأخذ الزكاة من  أن  فان لهمام،ع واملشتري، أما من ناحية اإلهذا من ناحية البائ
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   من تركتهخراج مات املالك بعد تعلق الزكاة وجب اإل إذا:الرابعة

  

  .فيه الزكاة قطعاً ألن ،ين وجدهأهذا املال 

  .مور الناقلة االختيارية والقهرية حال البيع فيما تقدموحال الصلح واهلبة وسائر األ

 ، مث شك يفبلالزكوي كخمس من اإلال امل اشترى  إذاومما تقدم يعرف الكالم يف ما

يكون عليه  ه كان بعد احلول حىت تكون الزكاة على املالك، أو قبل احلول حىت الءاشتراأن 

  .زكاة، وكذا يف سائر ما يشترط فيه احلول

خر كان بعد احلول، ولو علم بأن أحد اجلنسني الذين اشترامها كان قبل احلول، واآل

  . واحدة زكاةأعطىن كانا متساويني إف

عن الزائد؟ كما لو اشترى مرة مخساً من صل ولو كانا باالختالف فهل جيري األ

الواجب عليه شأة أو شاتان، أو يقرع، أو  أن خرى عشرة، حيث يشك يفأ، ومرة بلاإل

 قربقيل األ وإن  احتماالت،،كون حاله حال دراهم الودعي يف تنصيف القدر املشكوكي

  .األول

  والإشكال بال } من تركتهخراجملالك بعد تعلق الزكاة وجب اإل مات ا إذا:الرابعة{

تتعلق بالذمة فهي دين على  أن ماإالزكاة  ألن خالف فيما وجدته من كلمات الفقهاء،

املوت  أن دليل على  وال،تتعلق بالعني فهي يف عني التركة أن ماإامليت كسائر ديونه، و

  .اخلمس كذلك أيضاً أن يسقطها، كما

 تقدمي ، ديناً مستغرقاً، فهل تقدم الزكاة، أو الدين؟ احتماالنن امليت مديوناًذا كاإو

  .ا حق اهللا وحق الناس، خبالف الدين الذي هو حق الناس فقطحدمها، أما الزكاة ألأ
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املوت كان قبل التعلق  أن ذا مل يعلمإ و،ن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثةإو

   مل يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إذاعلى الورثة  وال، من تركتهخراجب اإلأو بعده، مل جي

  

 ليه مجع،إ وحق الناس مقدم كما ذهب ، وبالذاتالزكاة حق اهللا أوالً ألن وأما الدين

  .حق الناس حق اهللا أيضاً، خبالف حق اهللاألن 

كاة شاة، جعل واالحتمال الثاين التشريك بالنسبة، فلو كان عليه دين أربعني شاة، وز

  .ين بالنسبةاألمرربعني على ربعيناً، وقسم األأكأنه مديون واحداً و

ا تتعلق يف ملكه  أل}ن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثةإو{

مخس يف   ال إذفقط، أما من سواه فال تتعلق الزكاة مبلكه، ولكن اخلمس ليس كذلك،

حيتسب، كما قرر يف كتاب  رث من الإيف  إالّ هم كان املورث خممساً، الل إذارثاإل

  .رثاإل

 ورثه  إذاني، أمايني أو سببيالورثة، سواء كانوا نسب  إىل كذلك بالنسبةاألمرن إ مث

 كان التعلق قبل إذا إالّ زكاة، اللهم مام وليس يف ذلك مخس وال يكون سهم اإل فإنهمام،اإل

  .خيفى م كما الماذلك، فما عدا اخلمس والزكاة يكون سهم اإل

  من تركته، والخراجاملوت كان قبل التعلق أو بعده، مل جيب اإل أن ذا مل يعلمإو{

صالة عدم تعلق امليت فأل  إىل أما بالنسبة} مل يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إذاعلى الورثة

 ب فالمل يبلغ نصيب أحدهم النصا أنه  املفروضفألنالورثة   إىلالزكاة باملال، وأما بالنسبة

  خذ حق للحاكم هنا األ زكاة عليهم، وال
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 شكال على اإلخراج حينئذ اإلحوطن األإمع العلم بزمان التعلق والشك يف زمان املوت، ف الّإ

 ، بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم إذا وأما،املتقدم

يكون  أن  بشرط، يف حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثهما بتكليف امليتإ بالتعلق به، مجايلللعلم اإل

   بالتعلقمجايلجيب عليه لعدم العلم اإل  فالالّإ و،بالغاً عاقالً

  

ن من االزكاة باملال، لكن كهناك علم بتعلق  ألنه ،كما ذكرناه يف املسألة السابقة

ليست الزكاة  أنه  كما،علم له بتعلق الزكاة أصالً  وهنا ال،تعلقت الزكاة به جمهوالً

ن إ ف،مع العلم بزمان التعلق والشك يف زمان املوت الّإ{كاخلمس الذي جيب باملوت 

على {حني التعلق   إىل الستصحاب بقاء احلياة}خراجحينئذ اإل{ قوى بل األ}حوطاأل

 لعدم ،زمان املوت  إىلعدم التعلقأصل بصل  من احتمال معارضة هذا األ} املتقدمشكالاإل

يف جمهول التاريخ، ولذا ذكر السادة الربوجردي واجلمال واحلكيم صل ألجريان ا

  .كونه احتياطياً واالصطهبانايت قوة هذا احلكم، ال

 فيجب على من بلغ نصيبه ، بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم إذاوأما{

و بعد موت ما بتكليف امليت يف حياته، أو بتكليفه هإ بالتعلق به، مجايل للعلم اإل،منهم

 كما هو شرط يف املوارد السابقة أيضاً، فال خصوصية }يكون بالغاً عاقالً أن  بشرط،مورثه

  . كما يشترط هنا وهناك سائر الشروط،لذكره هنا دون تلك املوارد

   بالتعلقمجايل لعدم العلم اإل،فال جيب عليه{رث  حني اإل يكن بالغاً عاقالً}الّإو{
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  .حينئذ

أداها أم ال؟ ففي وجوب  أنه  وشك يف، الزكاةإخراجثه كان مكلفاً بمور أن  علم إذا:اخلامسة

   أو عدم وجوبه للشك يف ثبوت،ه من تركته الستصحاب بقاء تكليفهإخراج

  

علم  نه علم تفصيلي الأ بمجايلمناقشة ابن العم وبعض آخر يف العلم اإلن إ  مث،}حينئذ

  شبيه باملناقشة اللفظية، لوضوحمجايلم اإللن العالعلم التفصيلي مكان تولد هذا  وإن ،إمجايل

  .ئالناش  الأمراد املصنف هو املنشأن 

 }أداها أم ال؟ أنه  الزكاة وشك يفإخراجثه كان مكلفاً بمور أن  علم إذا:اخلامسة{

  إىللو كان النصاب أو بعضه موجوداً وجبت الزكاة بالنسبة أنه فمحصل ما يراه املصنف

  .الكل أو البعض

و أ كان بعضه موجوداً  إذااملقدار التالف  إىلوكذا بالنسبة، مل يوجد منه شيءإن و

  إذاجتب الزكاة، كما صحة أو قاعدة جتاوز أو حنومها الأصل ن كان هناك إبعضه تالفاً، ف

 من زمن ى الزكاة مث التصرف، وقد رأيناه تصرف يف املال، أو مضإخراجكانت عادته 

وارداً على أصل ن كانت العني موجودة وال أ بالّإ، ومثالًوجوب الزكاة عليه سنوات 

  .االستصحاب وجبت الزكاة

 من باب الوصية باحلج األوىلكالمه هذا ينايف ما ذكره يف املسائل  أن خيفى ولكن ال

  .من منع اعتبار شك امليت، بل املعترب شك الوصي أو الوارث

مره على  ألستصحاب محالً عندنا عدم الوجوب مطلقاً، لعدم جريان االقربواأل

  .صالة الصحة، وللسرية املستمرةأأحسنه، كما ورد النص بذلك يف باب 

ه إخراجففي وجوب {دائها أثه كان مكلفاً وشك يف مور أن ن علمإوكيف كان، ف

   أو عدم وجوبه للشك يف ثبوت ،من تركته الستصحاب بقاء تكليفه
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:  وجهان،ينفع يف تكليف الوارث ء تكليف امليت ال واستصحاب بقا،الوارث  إىلالتكليف بالنسبة

 وثبوته فرع ، فرع تكليف امليت حىت يتعلق احلق بتركتهخراجتكليف الوارث باإل ألن ،أوجههما الثاين

  جرائه االستصحابإشك امليت و

  

ينفع يف تكليف   واستصحاب بقاء تكليف امليت ال،الوارث  إىلالتكليف بالنسبة

 لكفاية األول خالفاً لبعض املعلقني، حيث جعل الوجه }هما الثاين أوجه: وجهان،الوارث

احراز شك امليت، والوجه يف   إىلحاجة شك الوارث يف استصحاب تكليف امليت، وال

حني املوت لوجب عليه   إىلالوارث لو كان متيقناً بعد موت املورث ببقاء تكليفه أن ذلك

  إىل شرعي بالنسبةأثرالستصحاب، لكونه ذا ، فكذا لو كان شاكاً فيه بعد موته لخراجاإل

  . انتهى،الوارث بعد موت املورث

  .األولالصحة خبالف أصل  الثاين يرفع ب إذالفرق بني اليقني واالستصحاب،: وفيه

ن أل{: وأما وجه استيجاه املصنف وغالب املعلقني الساكتني عليه فلما ذكره بقوله

لو مل يكن امليت  ألنه } حىت يتعلق احلق بتركته فرع تكليف امليتخراجتكليف الوارث باإل

  .خراج فال تكليف للوارث باإل، مل يتعلق احلق بتركتهخراجمكلفاً باإل

جرائه أفرع شك امليت و{ خراج أي ثبوت تكليف امليت باإل}وثبوته{

  . لو مل يشك امليت ومل جير االستصحاب مل يثبت احلق عليه إذ}االستصحاب

 ليف امليت ليس فرعاً لذلك، بل هو فرع اجتماع الشرائط، والثبوت تكن إ :لكن فيه

  املستمسك على يقينه، كما نبه عليه  يتفرع على شك امليت وال



٣٥

   وفرق بني ما حنن فيه وما ،متيقن بأحد الطرفني أو شاك أنه  وحال امليت غري معلوم،شك الوارث ال

  

وارث متوقف على تكليف ال{: املصنف يقولن إ : واحلاصل،}شك الوارث ال{

شكه ويقينه جمهول، ن إ  وحيث}تكليف امليت متوقف على شكه ويقينه{ و}تكليف امليت

تكليف { أن ما ذكرناهصل ا وح،ذ جهل تكليفه فال تكليف للوارثإفتكليفه جمهول، و

 }تكليف امليت متوقف على اجتماع الشرائط{ و}الوارث متوقف على تكليف امليت

هل  أنه وجودة فتكليف امليت كان موجوداً، وحني نشك يفالشرائط كانت من إ وحيث

 فشك الوارث كاف يف استصحاب تكليف ، نستصحب ثبوته،سقط تكليف امليت أم ال

  .حراز شك امليتإ  إىل بال حاجة،امليت

تكليف امليت، وحنن نشك يف سقوط تكليف أصل املصنف يشك يف ن إ :فتحصل

 وعلى ، االستصحاب على قول املصنف العدمىقتضأحرزنا أصله، ولذا كان م أن امليت بعد

  .قولنا الثبوت

  قد عرفت عدم االحتياج}متيقن بأحد الطرفني أو شاك أنه وحال امليت غري معلوم{

  .معرفة حال امليت إىل

 ال ألنه بل:  بقوله}ن تكليف الوارثأل{له  الربوجردي على قوهذا وقد علق السيد

ث حني تلف النصاب ببدل الزكاة حىت يستصحب ورامل علم للوارث حبدوث اشتغال ذمة

تلفه كان على وجه ن أ و ولو فرض علمه بذلك،}ن مفروض املسألة حني تلف العنيأل{

  . انتهى،)١(يضمنها كان شكه يف بقائه كافياً يف استصحابه

  .وهذا تعليق متني، وأيده املستمسك

  ن فيه وبني ما وفرق بني ما حن{:  يف قول املصنفشكالومما ذكرنا ظهر اإل

                                                

  .٩٨ص: تعليقة الربوجردي على العروة الوثقى) ١(



٣٦

مقتضى ن إ  حيث،طهرمها أم ال أنه به سابقاً وهو نائم وشك يف شخص أو ثوذا علم جناسة يدإ

 حاجة  يف هذا املثال ال إذ،شاك أو متيقن أنه حال النائم غري معلوم أن  مع،االستصحاب بقاء النجاسة

صل يده كانت جنسة واألن إ :قالذلك الشخص النائم، بل ي  إىلثبات التكليف باالجتناب بالنسبةإ إىل

 من التركة فرع ثبوت خراجوجوب اإلن إ  خبالف املقام حيث،بقاء جناستها فيجب االجتناب عنها

  . ليه من حيث هوإتكليف امليت واشتغال ذمته بالنسبة 

  نعم لو كان املال الذي تعلق به الزكاة موجوداً أمكن

  

طهرمها أم  أنه  وشك يف،نائم{ن اآل }ذا علم جناسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهوإ

شاك أو  أنه حال النائم غري معلوم أن مقتضى االستصحاب بقاء النجاسة معن إ  حيث،ال

  ؟}متيقن

  إىلثبات التكليف باالجتناب بالنسبةإ  إىلحاجة ذ يف هذا املثال الإ{ :وجه الفرق

 فيجب ،ستهابقاء جناصل  واأل،يده كانت جنسةن إ :ذلك الشخص النائم، بل يقال

 خراجوجوب اإلن إ خبالف املقام حيث{ فليس تكليفنا فرع تكليف النائم }االجتناب عنها

  .}ليه من حيث هوإمن التركة فرع ثبوت تكليف امليت واشتغال ذمته بالنسبة 

: يقال ألنه نستصحب حق الزكاة يف العني، كما نستصحب جناسة اليد،: يقال ال

يف  نه قد تعلق احلق بالذمة، فالشك يف الثبوت الأنعلم ب الت، وفالعني قد تل أن املفروض

  .يف الثبوت السقوط، خبالف استصحاب جناسة اليد، فالشك يف السقوط ال

  نعم لو كان املال الذي تعلق به الزكاة موجوداً أمكن{: ولذا قال املصنف



٣٧

  والشك يف،ذمته وعدمهبقاء الزكاة فيه، ففرق بني صورة الشك يف تعلق الزكاة بصل األ: أن يقال

  خرجت زكاته أم ال؟ أهذا املال الذي كان فيه الزكاة أن 

 كان  إذا، وأماخراج كان الشك يف مورد لو كان حياً وكان شاكاً وجب عليه اإل إذاهذا كله

 ومحل ي فيه قاعدة التجاوز واملضي مما جير،االشتغال بزكاة السنة السابقة أو حنوها  إىلالشك بالنسبة

  إشكال على الصحة فال فعله

  

بقاء الزكاة فيه، ففرق بني صورة الشك يف تعلق الزكاة بذمته صل األ: أن يقال

 أن الشك يف{ بني }و{. عدم التعلق بذمتهصل األن إ  تلف املال، حيث إذا يف ما}وعدمه

عدم صل األن إ  حيث}خرجت زكاته أم الأالذي كان فيه الزكاة { املوجود }هذا املال

  .هاإخراج به فيجب ة متعلقالزكاة بعد وإن لزكاة، اإخراج

هذا الفرق تام، ولكن ال ملا علله كما نبه على ذلك السيد ابن العم،  أن خيفى ولكن ال

  .وقد تقدم وجهه

ذا كان إ{ كانت العني موجودة  إذا الزكاة فيماإخراج من وجوب }هذا كله{

 كان  إذا وأما،خراج وجب عليه اإليف مورد لو كان حياً وكان شاكاً{ من الوارث }الشك

 فيه قاعدة التجاوز ياالشتغال بزكاة السنة السابقة أو حنوها مما جير  إىلالشك بالنسبة

 إشكال و،}إشكالفال {صول  وقد عرفت صحة هذه األ}واملضي ومحل فعله على الصحة

 قد عرفت ه،السادة الربوجردي واحلكيم واجلمال وغريهم يف ذلك مطلقاً، أو يف بعض صور

   يف املوثقة شكالسابقاً ما فيه، واإل



٣٨

  . علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو مخس أو حنو ذلك إذاوكذا احلال

  هماإخراجما باخلمس أو الزكاة وجب عليه إ علم اشتغال ذمته  إذا:السادسة

  

 ظاهر يف مضي شيء، فهو خاص بالشك يف )مما قد مضى(: قوله أن املتقدمة من

  إذا ال ما،صالته كانت مع الطهارة أم ال أن  شك يف إذاصل، كمامع العلم باألالوصف 

 املضي أعم من  إذ حمل منع،،هل صلى أم ال أنه  شك يف إذاصل، كماكان الشك يف األ

طرف من ذلك يف   إىل الذات، وقد أشرناىمضي الذات، ومضي حمل الذات، فكأنه قد مض

  .كتاب التقليد

  ال فإنه}م اشتغالة بدين أو كفارة أو نذر أو مخس أو حنو ذلك عل إذاوكذا احلال{

جتري  فيما ال الّإ، سواء كانت العني تالفة أو موجودة، اللهم خراججيب على الوارث اإل

  .صالة الصحةأ

 ،}هماإخراج وجب عليه ،ما باخلمس أو الزكاةإ علم اشتغال ذمته  إذا:السادسة{

  :مورأوحمتمالت املسألة 

  .نصاف لقاعدة العدل واإل،كم بالتوزيع بالنسبةاحل: األول

 أو وكيل مصريف ،مثل هذا املال املشتبه احلاكم وهو يعمل بتكليفه يف  إىلالدفع: الثاين

  .الزكاة واخلمس

  . كل واحد منهما مستقالًإخراجوجوب : الثالث

  الدليل  ألن القرعة، قيل احلكم بالتنصيف ليس عليه دليل، وذلك: الرابع



٣٩

  .ما الشرع أو العقلإهذه القاعدة على 

مثل درمهي الودعي  فلم يوجد يف الشرع ما يدل عليه، نعم ورد الدليل يف: األولأما 

ن االستقراء التام غري إ، وذلك غري مفيد لقاعدة كلية جارية يف مجيع املوارد، فهوشبه

  . وفيه نظر،يفيد الظن، فكيف بالقطع  والناقص ال،موجود

 أقرب ألنه ،استقل يف موارد احلقوق املشتبهة بالتقسيم بالنسبة وإن وأما العقل، فهو

يعارض ذلك  ، والطالقليه على اإلإ بعد تعذر الوصول ،الواقع يف اجلملة  إىلطرق الوصول

 األمرطراف خمالفة احتمالية، وعند دوران بعض األ  إىل اجلميعإعطاء و،بأنه خمالفة قطعية

مشتمل على أنه  إالّ كان فيه خمالفة قطعية، وإن التقسيم ألن ،األولبينهما يقدم الثاين على 

املوافقة القطعية، والعمل مبا فيه موافقة قطعية ولو يف اجلملة مقدم عند العقل من العمل مبا فيه 

 ،طراف على غريه بال مرجحترجيح بعض األ وإن موافقة احتمالية ولو يف الكل، خصوصاً

صل مور الفرعية عند وجود الدليل الشرعي، ولو كان األ األحكم العقل يف  إىلالرجوعإالّ 

  . النصبلاوجه له، بل هو من قبيل االجتهاد يف مق مما ال

 يقع الكالم  إذ،يتم به املطلب الأنه  إالّ كان كافياً، وإن احلاكم فهو  إىلوأما الدفع

 للوكيل أو عطاءيف اإليف تكليف احلاكم، وكيفية عمله يف مثل هذا املال املشتبه، ومثله يقال 

ففي احلقيقة ليس هذا خر مصرف اخلمس،  لطفلني، أحدمها مصرف الزكاة، واآلالويل

  .ن يف العالجبراء الذمة، والكالم اآلإعالجاً، بل 

ليه كثري من احملشني إذهب  وإن  كل واحد منهما مستقال، فهوإخراجوأما وجوب 

  أنه  إالّ جز،ن املقتضي للتمجايلالذين ظفرت على أقواهلم، وذلك للعلم اإل



٤٠

 مل يكن التكليف ببعض  إذامنا يوجب املوافقة القطعيةإ مجايلبأن العلم اإل: رمبا يقال

  .طراف منجزاً شرعاًاأل

  :بأس بالعمل به، وأورد عليه ويف املقام دليل القرعة ال

  .بضعف السند أوالً

  . والزكاة من العبادات ثانياً،وعدم جرياا يف العبادات

  .العمل، ومل يعمل ا يف حمل الكالم ثالثاً  إىلواحتياجها

 مع عمل ، لتواتر الروايات الدالة على ذلك،أما ضعف السند فغري مستقيم: أقول

  :ذكر مجلة منها منقولة عن العناويننالفقهاء ا يف كثري من املوارد، ول

: )عليه السالم(كاظم رواية حممد بن حكيم، املروي يف الفقيه والتهذيب، عن ال: األول

كل جمهول ففيه القرعةوتصيب؟ فقاليالقرعة ختطن إ :، قلت له  : كل ما حكم اهللا به

  .)١(ئفليس مبخط

خرج هلم  إالّ اهللا،  إىلما تقارع قوم فوضوا أمرهم : عن الفقيهياملرسل احملك: الثاين

  . احلديث،اهللا  إىلاألمر فوض  إذاأي قضية أعدل من القرعة: ، وقالاحملق

   يف الكايف والتهذيب يف تعارض البينتني ،يزيد أيب مرسلة داود بن: الثالث

                                                

 ٢ يف احلكم بالقرعة ح٥٢ ص٣ج: ، وعن الفقيه)٥٩٠ (٢٤ح... بالن  يف البينتني يقا٢٤٠ ص٦ج: التهذيب) ١(

)١٧٤(.  



٤١

يقرع بني الشهود، فمن خرج سهمه فهو احلق، وهو أوىل  :يف امرأة واعتداهلما

  .)١(ا

 يف تعارض البينتني يف مقدار الوديعة اخلاصة، ،رواية زرارة املذكورة يف الكتابني: الرابع

  .)٢(قرع بينهمأ: قال أنه )عليه السالم(ر عن الباق

 يف تعارض البينتني يف الدابة، ،موثقة مساعة، املروية يف الفقيه والتهذيبني: اخلامس

  .)٣( أقرع بينهما بسهمني)عليه السالم(علياً ن إ :وفيها

  .)٤(رواية ابن سنان يف التهذيبني مثله: السادس

يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه أيضاً البينتني يف  صحيحة احلليب يف التهذيبني،: السابع

  .)٥(اليمني وهو أوىل بالقضاء

  .)٦(صحيحة داود بن سرحان مثله: الثامن

 أتاه رجالن  إذا)عليه السالم(كان علي : ربعة يف الكتب األيحة البصرصحي: التاسع

: ليمني، قال عدهلم سواء وعددهم سواء، أقرع بينهم على أيهم يصري ا،خيتصمان بشهود

  وات السبع أيهم كان احلق االلهم رب السم: وكان يقول

                                                

 كتاب القضاء ٤٢٠ ص٧ج: ، وعن الكايف)٥٧٩ (١٠ح...  يف البينتني يتقابالن٢٣٥ ص٦ج: التهذيب) ١(

  .٢واألحكام ح

  .١كتاب القضاء واألحكام ح ٤٢٠ ص٧ج: الكايف) ٢(

  ).١٧٧ (٥ يف احلكم بالقرعة ح٥٢ ص٣ج: ، وعن الفقيه)٥٧٦ (٧ح...  يف البينتني٢٣٤ ص٦ج: التهذيب) ٣(

  ).٥٨٢ (١٣ح...  يف البينتني٢٣٦ ص٦ج: التهذيب) ٤(

  ).٥٧٧ (٨ح...  يف البينتني٢٣٥ ص٦ج: التهذيب) ٥(

  ).٥٧٢ (٣ح...  يف البينتني٢٣٣ ص٦ج: التهذيب) ٦(



٤٢

  .)١( حلف إذاليه اليمنيإ مث جيعل احلق للذي ،ليهإده أله ف

يف الرجل : )عليه السالم(صحيحة ابن مسلم يف التهذيب والفقيه، عن الباقر : العاشر

  .)٢( يسهم بينهم:)عليه السالم( ييوصي بعتق ثلث مماليكه، قال عل

خر وريث اآلتولده بعتق غالم له و  إىل محزة، يف رجل أوصىرواية أيب: احلادي عشر

 وحكم مبا  أقرع بينهما)عليه السالم(الصادق ن إ :مثل نصيب الولد، مع عدم امتيازمها

  .أخرجته

 أبو قال:  قال،رواية احلسني بن خمتار، املروي يف الكايف والفقيه والتهذيب: الثاين عشر

 فيهم ي يف بيت سقط على قوم وبقحنيفة ما تقول أبا يا: يب حنيفة أل)عليه السالم( عبد اهللا

: حنيفة أبو ؟ فقالخر مملوك لصاحبه فلم يعرف احلر من اململوكصبيان أحدمها حر واآل

ليس : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو يعتق نصف هذا ونصف ذلك، ويقسم املال بينهما، فقال

   .)٣( هذا وجيعل موىل له، ويعتق بينهما، فمن أصابته القرعة فهو احلركذلك، ولكنه يقرع

  )عليهما السالم(صحيحة حريز، املروية يف التهذيب، عن أحدمها : الثالث عشر

                                                

  .٣ح...  الباب الرجلني يدعيان٤١٩ ص٧ج: الكايف) ١(

  .٢١ح...  يف البينتني٢٤٠ ص٦ج: ، وعن التهذيب٨ احلكم بالقرعة ح يف٥٣ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  .٧ ح١٣٨ ص٧ج: ، والكايف٥ ح٢٢٦ ص٤ج: ، والفقيه١٧ ح٢٣٩ ص٦ج: التهذيب) ٣(



٤٣

  .)١( املروية يف الكايف كذلك،وصحيحة محاد بن عيسى

لي اء عضيف ق: )عليه السالم(جعفر  أيب ومرسلة حريز، املروية يف التهذيب، عن

سهم بينهما أف، خر حرحدمها مملوك واآلأ منهم صبيان يباليمن يف قوم ادمت دار هلم فبق

  .)٢(خرعتق اآلأفخرج السهم على أحدمها، فجعل املال له و

) عليهما السالم(موثقة حممد بن مسلم، املروية يف التهذيب، عن أحدمها : الرابع عشر

كيف ،  االبنانيمان وبقولدتا فمات اُأل وقدمة وحرة سقط عليهما البيت أ: قلت له: قال

رث و فأيهما أصابه السهم ،فقال يسهم عليهما ثالث والء يعين ثالث مرات: يورثان؟ قال

  .)٣(خراآلمن 

  .روايته املروية يف التهذيب كذلك: اخلامس عشر

، )عليه السالم(رواية العباس بن هالل املروية يف التهذيب، عن الرضا : السادس عشر

  إذا عما يقضيان بهة،ليلى، وابن شربم أيب ، عن ابن)عليهما السالم(يف سئوال حممد بن علي 

نتما، فما تقوالن أرأيكما : )عليه السالم( جنتهد رأينا؟ فقال :فقد الكتاب والسنة وقوهلما

، ؟ها كانتا ترضعان صبيني يف بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيانتييف امرأة وجار

: ، قال ابن داود موىل لهال: خربنا؟ قالأف: ، قاالالقافة تلحقهما ما : القافة، قال:فقاال

  أمري املؤمنني  أن لغينبجعلت فداك 

                                                

  .٧ح...  الباب مرياث الغرقى١٣٨ ص٧ج: الكايف) ١(

  .١٨ح...  يف البينتني٢٣٩ ص٦ج: التهذيب) ٢(

  .١١ يف املرياث الغرقى ح٣٦٢ ص٩ج: التهذيب) ٣(



٤٤

 إالّ لقوا سهامهمأاهللا عز وجل و  إىلمن قوم فوضوا أمرهم ما: ، قال)عليه السالم(

  .)١(، فسكتصوبخرج السهم األ

  .ار، املروية يف الكايف والتهذيبصحيحة الفضيل بن يس: السابع عشر

 يف مولود ليس له )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وروايته املروية يف التهذيب والفقيه، عن

مث يطرح السهمان يف : قال إىل أن ،مام أو املقرعيقرع اإل: لنساء؟ قاللما للرجال وما 

  .)٢(على ما خرج ورث عليه ،السهامسهام مبهمة، مث جيال 

عليه (عبد اهللا  أيب مرسلة ثعلبة، املروية يف الكايف والتهذيب، عن: ن عشرالثام

: دبر، كيف يورث؟ قال الّإنثى ليس له أل عن مولود ليس بذكر وال ئس: ، قال)السالم

 مام وجيلس عنده ناس من املسلمني فيدعون اهللا وجيال السهام عليه، أي مرياث اإلجيلس

وأي قضية : ، مث قالثهنثى، فأي ذلك خرج عليه ور األمرياث الذكر أو مرياتأ ،يورثه

فَساهم فَكانَ ِمن ﴿: ية يقول اهللا تعاىل وذكر اآل،أعدل من قضية حمال عليه

ضنيحدمث قال،)٣(﴾الْم  : يف كتاب اهللا، ولكن الأصل ه ولإالّ وما من أمر خيتلف فيه اثنان 

  .)٤(تبلغه عقول الرجال

   املرويتان يف التهذيب )٦(سحاقإ، ورواية )٥(ة ابن مسكانموثق: التاسع عشر

                                                

  .١١ ح٣٦٢ ص٩ج: التهذيب) ١(

  .٢ ح١٥٨ ص٧ج: ، وعن الكايف١٩ ح٢٣٩ ص٦ج: ، وعن التهذيب١٠ ح٥٣ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  .١٤١اآلية : سورة الصافات) ٣(

  .٩ ح٣٥٧ ص٩ج: ، والتهذيب٣ ح١٥٨ ص٧ج: الكايف) ٤(

  .١٠ ح٣٥٧ ص٩ج: التهذيب) ٥(

  .٨ ح٣٥٦ ص٩ج: التهذيب) ٦(



٤٥

  .ية، وكذا رواية السكوين املروية يف الكايفخر اآلآ  إىلمثله،

 وقع إذا : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيحة احلليب يف التهذيب، عن: العشرون

وكان الولد للذي عوا الولد أقرع بينهم،العبد واحلر واملشرك بامرأة يف طهر واحد فاد 

  .)١(يقرع

  .ومثله صحيحة حممد بن مسلم واحلليب يف الكايف

عليه (خرب علي أملا  أنه خبار،بصري املروية يف كتب األ أيب صحيحة: الواحد والعشرون

: مه يف طهر واحد، قالأ ئوانه أسهم بني قوم ادعوا ولداً وطأ بعد قدومه من اليمن ب)السالم

اهللا   إىلليس من قوم تنازعوا مث فوضوا أمرهم: )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(قال النيب 

  .)٢(خرج سهم احملق الّإعزوجل 

  .)٣(ومثله مرسلة عاصم، املروية يف التهذيبني

عبد  أيب  عن،صحيحة معاوية بن عمار، املروية يف الفقيه والتهذيب: الثاين والعشرون

قرع أيف طهر واحد فولدت فأدعوه مجيعاً  رجالن جارية أ وطإذا : قال)عليه السالم(اهللا 

  .)٤(الوايل بينهم، فمن قرع كان الولد ولده

  صحيحة سليمان بن خالد املروية يف التهذيب، عن : الثالث والعشرون

                                                

  .)٥٩٥ (٢٦ح... ينتني يتقابالنيف الب ٢٤٠ ص٦ج: التهذيب) ١(

  .)١٨٣ (١١ يف احلكم بالقرعة ح٣٨الباب  ٥٤ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  ).٥٨٥ (١٦ح...  يف البينتني يتقابالن٢٣٨ ص٦ج: التهذيب) ٣(

  ).١٧٦ (٤ يف احلكم بالقرعة ح٥٢ ص٣ج: الفقيه) ٤(



٤٦

ة أ يف ثالثة وقعوا على امر)عليه السالم(قضى علي :  قال)عليه السالم(أيب عبد اهللا 

، فأقرع بينهم فجعل الولد ملن قرع، سالميظهر اإلأن  يف طهر واحد، وذلك يف اجلاهلية قبل

 حىت بدت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خرين، فضحك رسول اهللا  الدية لآليوجعل عليه ثلث

  .)١()عليه السالم(قضى علي  ما إالّ وما أعلم فيها شيئاً: نواجذه، قال

 وقع املسلم إذا :، قال)عليه السالم(صحيحة احلليب، عن الصادق : الرابع والعشرون

قرع بينهم، فكان الولد للذي تصيبه أ واحد واليهودي والنصراين على املرأة يف طهر

  .)٢(القرعة

أول : براهيم بن عمرو يف التهذيب، يف رجل قالإرواية سيابة و: اخلامس والعشرون

: ل، قاعتقأصابته القرعة أيقرع بينهم، فمن :  قالة،ث فورث ثال،حر مملوك أملكه فهو

والقرعة سنة)٣(.  

 فورث ،حر ملكه فهوأأول مملوك : صحيحة احلليب، فيمن قال: السادس والعشرون

  .)٤(يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج سهمه:  قال،سبعة مجيعاً

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب رواية مروان يف التهذيب والكايف، عن: السابع والعشرون

  وصى عتق أ مات وترك ستني مملوكاً، و)عليه السالم(جعفر  أبا نإ :قال

                                                

  .١٥ يف حلوق األوالد باآلباء ح٧ الباب ١٦٩ ص٨ج: التهذيب) ١(

  .١مرياث ولد املالعنة ح من أبواب ١٠باب  ال٥٧١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .)٥٨٩ (٢٠ح...  يف البينتني يتقابالن ٢٣٩ ص٦ج: التهذيب) ٣(

  .١٥ح... كيفية احلكم والدعوى من أبواب  ١٣ الباب ١٩٠ ص١٨ج: الوسائل) ٤(



٤٧

  .  فأقرعت بينهم فاعتقت الثلث،ثلثهم

  .)١(ومثله روايات آخر

راع نزى   إىل عن الرجل نظر:صحيحة حممد بن عيسى يف التهذيب: الثامن والعشرون

مها نصفني أبداً حىت يقع مل يعرفها قس وإن حرقها،أعرفها ذحبها ون إ :على شاة؟ قال

  .)٢( فيذبح وحيرق وقد جنت سائرهاالسهم ا

 يكم علمينأ : يف رجل قال ملماليكه:رواية يونس املروية يف الكايف: التاسع والعشرون

 مث مات املوىل ومل يدر أيهم الذي علمه ،مه واحد منهمآية من كتاب اهللا فهو حر، وعلّ

  .)٣(نعم: ية، هل يستخرج بالقرعة؟ قالاآل

ما تقول يف املسامهة : قال الطيار لزرارة:  التهذيب قالصحيحة مجيل يف: الثالثون

 سهم احلق، خيرج أنه أليس قد ورد: بلى هي حق، فقال الطيار: أليس حقاً؟ فقال زرارة

 فقال ،نا وأنت شيئاً مث نساهم عليه وننظر هكذا هوأ تعال حىت ادعي :فقال: بلى، قال: قال

خرج سهم  الّإقترعوا، ااهللا مث   إىلضوا أمرهمإمنا جاء احلديث بأنه ليس قوم فو: له زرارة

  . احلديث،)٤( فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب،احملق

بصري، املروية يف الكايف والتهذيب، يف قضية شاب خرج  أيب رواية: الواحد والثالثون

   يف مجلة قضايا  مع مجاعة، مث فروا وشهدوا مبوته ـأبوه

                                                

  .١١ح... ى بعتق  من أوص١٨ ص٧ج: ، الكايف)٥٩١ (٢٢ح...  يف البينتني يتقابالن ٢٤٠ ص٦ج: التهذيب) ١(

  .١٨٢ يف الصيد والزكاة ح١ الباب ٤٣ ص٩ج: التهذيب) ٢(

  .١٤ ص  باب نوادر العتق ح٦ج: الكايف) ٣(

  .)٥٨٤ (١٥ح...  يف البينتني يتقابالن٢٣٨ ص٦ج: التهذيب) ٤(



٤٨

عليه (واختلف الفىت والقوم يف مقدار املال، فأخذ علي : ـ )المعليه الس(أمري املؤمنني 

 فهو ي فأيكم أخرج خامت،اجبلوا ذه السهام:  خامته وخواتيم من عنده، مث قال)السالم

  .)١(خييب  وسهم اهللا ال،سهم اهللا ألنه الصادق يف دعواه،

  .ومثله رواية أصبغ، املروية يف الكايف

أقرع يف بعض ) صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن ات الدالة علىالرواي: الثاين والثالثون

   . أقرع بالكتابة والنوى وغريمها)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه أالغنائم، و

خبار واالستدالل، وبعد هذه غري ذلك من الروايات اليت جيدها املتتبع يف كتب األ إىل

 وكذلك ،كثرياً منها صحيحة وإن يبقى جمال للشك يف صحة السند، خصوصاً الكثرة ال

 مع تأييده ذه املوارد الكثرية اليت يشرف ، لنص مجلة منها بالعموم،عمومها لكل أمر جمهول

جراها الفقهاء يف كثري من أ وهلذا ،الفقيه على القطع بعدم خصوصية كل مورد مورد منها

  .املوارد اليت مل يرد فيها نص خبصوصها

دليل على اختصاص  النه إ : ففيه،الزكاة منها وإن ،وأما عدم جرياا يف العبادات

  إىلجراء القرعة يف بعض العبادات كالصالةإالقرعة بغري العبادات بعد عموم دليلها، وعدم 

 أو قاعدةأصل ال فليس إيدل على حكم عام باستثناء مثل ذلك املورد، و أربع جوانب، ال

  .صل أو القاعدةذلك األيف بعض مواردها روايات على خالف وقد وردت إالّ 

  مل يدل نه إ : ففيه،العمل  إىلوأما عدم العمل ا يف املورد مع احتياجها

                                                

  .٣٧٢ ص٧ج: ، وعن الكايف٨٢ح...  يف باب الزيادات يف القضايا ٣١٨ ص٦ج: التهذيب) ١(



٤٩

 فال يرفع ، تبعيض الداللة خمالف للظاهر إذدليل على ذلك بعد العمل ا يف اجلملة،

  .بقرينة إالّ اليد عنه

  إذ،شكالة اإلوالقول بأن دخالة القرعة يف الفقه مستلزمة لتأسيس فقه جديد يف غاي

صول نا قد رأينا كثرياً من األأ  إىليوجب سقوط الظهور، مضافاً هذا الوجه التخرجيي ال

  .والقواعد اليت مل تكن منقحة عند املتقدمني دخلت يف الفقه مل يستلزم دخوهلا فقهاً جديداً

ة ومسائل اختالف التقليدين وصحة املعاطاة ءالرباأصل فهل كان االستصحاب و

نادراً، مث  إالّ  ولذا مل تكن داخلة يف استدالالت القدماء، اليت مل تكن مسائلها منقحةوحنوها

 موجبة ،آخر الديات  إىل من أول الطهارات،دخلوها يف كل مسألةأنقحها املتأخرون و

حكام ا دخلت حىت يف األأ فما يقال فيها نقول يف القرعة، خصوصاً و،لتأسيس فقه جديد

  .وضوعات على ما ذكرواوالقرعة خاصة بامل

 والتمسك ،عراض عن القرعة اليت دل الدليل على اعتبارهاوكيف كان، فال وجه لإل

 ومثلهما اليت مل يدل الدليل على اعتبارها، ،نصاف، أو قاعدة العدل واإلمجايلبنحو العلم اإل

  .أو كانت حمكومة، أو مورودة بدليل القرعة

مام، وفيه صراحة بعض اختصاص القرعة باإل على دلةبداللة بعض األ: نعم قد يقال

  . بعدم االعتبار فيحمل ما دل عليه على االستحبابدلةاأل

ومنه ظهر ضعف ما جعله بعض الفقهاء ختلصاً يف املسألة، وذلك بأن يعطي املكلف 

لو كان عليه مخس واقعاً يصري  أنه اخلمس بعنواناملقدار املردد بني اخلمس والزكاة ملصرف 

   يعطيه املصرف بعنوان النيابة عن املالك مخساً، مث



٥٠

مها قلة وكثرة اختلف مقدار وإن  بقصد ما يف الذمة،ي للهامشييعط أن  جيوز فإنه كان هامشياً، إذاالإ

  قلأخذ باأل

  

لو كان عليه  أنه ـ أو املالك بنفسه بعد أخذه من املصرف ـ ملصرف الزكاة بعنوان

ال بني املصرفني فيقتسمان بينهما، وذلك بأنه دور يف زكاة يصري املال زكاة، مث يتردد امل

يعطي املالك املال ملصريف الزكاة واخلمس ابتداًء،  أن االقتسام فال فرق بينه وبني  إىلسألةامل

 لكن ذكرنا يف ، املال املردد لويل اخلمس والزكاة ليس عالجاً كما تقدمإعطاءن أ وكما

  .بعض املباحث قرب قاعدة العدل

 للهامشي ييعط أن  جيوز فإنههامشياً،{ين األمر من وجب عليه أحد } كانذا إالإ{

  .دليل على لزوم التعيني  ال إذ}بقصد ما يف الذمة

لو  ألنه ،ليهإحيتاج   اخلمس الإعطاءن إ قيل وإن ،عطاءنعم يلزم قصد التقرب حني اإل

  .داء على تقدير كونه زكاةًمل يقصد التقرب قطع بعدم األ

، أو ما تعلق به مخسة دراهم زكاةًإ أنه  كأن علم}ف مقدارمها قلة وكثرةن اختلإو{

 وشك ،قل باألييقني تفصيل  إىل منحلمجايلالعلم اإل ألن }قلأخذ باأل{ن مخساً ادرمه

  .ي غري ارتباطأكثرة، كما هو شأن كل أقل وء فيجري فيه الربا،كثربدوي باأل

ك هامشياً، كما قاله السيد احلكيم مبا  كان املال إذامث هل هذا الكالم من فروع ما

  . انتهى،)١(هذا راجع لفرض كون املالك هامشياً: لفظه

   ي فيكون الواجب على غري اهلامش، كما هو الظاهر،أم من فروع املسألتني

                                                

  .٣٦١ ص٦ج: املستمسك) ١(



٥١

د من مصرف  لكل واحييعط أن  ودرمهني مخساًاملردد بني تعلق مخسة دراهم به زكاةً

ط الثالثة  واملفروض عدم ارتبا،للشك يف الثالثة الزائدةمهني اخلمس ومصرف الزكاة در

عليه درمهني أم  أن مهني على تقدير وجوب الزكاة، فيكون حاله حال من شك يفبالدر

  .ثالثة؟ احتماالن

 والذي يقوى يف النظر عدم جريان ،وعلى كل تقدير فقد اختلفت كلمات احملشني

يكون  أن  كما لو ترديد بني، أم ال،ثال السابقة مطلقاً، سواء كان اجلنس واحداً كاملءالربا

عليه مخسة دراهم زكاة، أم مثقال ذهب مخساً، وسواء كان احلق يف العني مع وجودها 

ما ربع هذا الشعري زكاة، أو إن علم بأنه أ ك، أم يف العني مع وحدما، أم يف الذمة،وتعددها

 كما لو كان غري ،امشياً أم تعددمخسه مخس، وسواء احتد املصرف، كما لو كان املالك ه

  . موجب لتنجز التكليف الواقعى جبميع حدودهمجايلالعلم اإل ألن ، وذلكيهامش

 كان الالزم ،ما صوم يوم االثنني والثالثاءإما صوم يوم اخلميس وإتكليفه  أن فلو علم

 فال ،ا يومنيما هذا اليوم وأمإعامل بأحد التكليفني،  ألنه يام الثالثة،عليه صوم جمموع األ

ة ء الرباية بأن يقول املعلوم قطعاً يوم واحد واليوم الثاين مشكوك، فيجرءجراء الرباإميكن 

  .عن الزائد عن املتيقن

ة أيام وسطه ـ بناًء ت أو س،يام أول الشهرأما حتيض ثالثة إوهكذا لو علم بأن زوجته 

يقول الثالثة  أن  ليس لهإنه فات كما هو املختار ـي يف التدرجيمجايلعلى تنجز العلم اإل

  .غري ذلك  إىليام فقط،أ فعليه ستة ،متيقنة، وهي مرددة بني أول الشهر ووسطه

   مردد بني هذا الطرف ومجيع الطرف مجالاملعلوم باإلن إ :واحلاصل



٥٢

 ومقتضى تنجز ،خرما بالطرف اآلإما ذا الطرف وإخر، فهو مشغول الذمة قطعاً اآل

  .ةء حىت يعلم بالرباهطرافأ جبميع انتي اإلمجايلالعلم اإل

 وبني ما ،كثرقل واألحد الطرفني مردداً بني األأفرق بني ما حنن فيه ما كان : ن قلتإ

ة عن ءجراء الرباإ األول جيوز يف  فإنه،حد الطرفني مردداً بني املتباينني كمثال الصومأكان 

خر، فيلحظ كل طرف  باآلتيان من اإلتيانحد املتباينني باإلأالزائد دون الثاين، لعدم أولوية 

، كثرقل واألة يف األءعلى حدة، ويكون احلكم فيه كاحلكم بني الطرفني يف جريان الربا

  .واالشتغال يف املتباينني

 كانا كثر إذاقل واأل األ إذفرق بينهما، وليس حال الطرف حال الطرفني، ال: قلت

 متعلق بعلم كثرن األإالف ما حنن فيه، ف خب متعلقاً لعلم منجزكثرطريف العلم مل يكن األ

 املديون عن عشرة دراهم، مجايلالدائنني الذين طرف للعلم اإل  أحدأبرألو  أنه منجز، ولذا

 تنجز العلم ، مخسة عشرئما هلذا عشرة، أو لذلك املربإنه كان مديناً أمث علم املديون ب

 الذين كثرقل واألو كان مثل األىل ذلك مخسة، ولإهذا عشرة، و  إىل ووجب الدفع،مجايلاإل

ما عشرة أو مخسة  إه زيد عن عشرة دراهم، مث علم بأنه مدين لهأبرأمها طريف العلم، كما لو 

  . فتأمل،ةء مل جيب عليه اخلمسة جلريان الربا،عشرة

، كثرقل واألفان فيما حنن فيه منجز جبميع حدودمها، خبالف األوكيف كان، فالطر

 أنه ة وعدمها ما ذكرنا منءبط يف جريان الربا والضا،ةءب جريان الربا بسبكثرلعدم تنجز األ

قل فقط، ولو مل ينحل بل قل قبل العلم كان الالزم هو األداء مقدار األألو احنل العلم بسبب 

   حباله كان الالزم االحتياط، يبق



٥٣

  .كثر األحوطواأل

  حنطته بلغت النصاب أو شعريه و أن إمجاالً علم  إذا:السابعة

  

 أبو ولعله ملا ذكرنا احتاط مجاعة بدفع مجيع الطرفني مطلقاً، فقال املرحوم السيد

  هذا االحتياط ال}كثر األحوطواأل{: )رمحه اهللا( عند قول املصنف )رمحه اهللا(احلسن 

  . وقريب منه عبارة االصطهبانايت،يترك

  .)١( حمل تأمل،خلإقل أخذ باأل: وقال السيد الربوجردي عند قوله

  .)٢( يف نوع مواردهظهربل األ: ال السيد الوالدوق

صل منا تكون ألإين، أما بناًء على القرعة فهي األمر إخراجهذا كله بناًء على وجوب 

كون املال زكاة أو مخساً، وأما مقداره فيعلم من جنسه، كما لو أخرب شاهدان بأن ما عليه 

  . وحكم قاعدة العدل واضح، أو مخسزكاة مثالً

 متكن من التعيني }حنطته بلغت النصاب أو شعريه و أن إمجاالً علم  إذا:السابعة{

  : وجب عليه أحد أمور ثالثة

  . ما جيب عليهإعطاءالفحص و: األول

  . كليهماإخراجعدم الفحص و: الثاين

هلا، وليس هنا جمال  عم من كونه زكاة أو بدالًمها قيمة بقصد األأكثر إخراج: الثالث

منا تكون يف مورد انقطاع اليد عن التمكن كما إا ل وحنومها، ألالقرعة وقاعدة العد

  .الخيفى

                                                

  .٩٨ص: تعليقة الربوجردي على العروة الوثقى) ١(

  .١٠٤ص: تعليقة السيد مريزا مهدي الشريازي) ٢(



٥٤

 إخراج يكفيه  فإنه أخرج بالقيمةإذا إالّ ،هماإخراجمل يتمكن من التعيني فالظاهر وجوب االحتياط ب

  كانا موجودين، بل يف إذا هو العني وهو مردد بينهماالواجب أوالً ألن ،إشكال على قيمة أقلهما قيمةً

  ما مثليانألأيضاً صورة التلف 

  

وجوب {عند املصنف ومجاعة من احملشني  }مل يتمكن من التعيني فالظاهر{ وأما لو

 فلو كان } قيمة أقلهما قيمةإخراج يكفيه  فإنه، أخرج بالقيمةإذا إالّ ،هماإخراجاالحتياط ب

 ،ة املتقدمةءة للربا عشرة دراهم بقصد ما يف الذمإخراجالشعري بعشرة واحلنطة بعشرين جاز 

  .}إشكالعلى { ولكنه )رمحه اهللا(العراقي  إالّ ومل أجد فيما عندي من احلواشي موافقاً له،

 كانا  إذا هو العني وهو مردد بينهمان الواجب أوالًأل{:  بقولهشكالوبني وجه اإل

 ،مها قيمةأكثر كليهما أو إتيانوجيب   مردد بني متباينني فينجزمجايل، فالعلم اإل}موجودين

  .صولجمرى هلا كما تقرر يف األ ة الءوالربا

يف صورة التلف أيضاً، { كثرهما أو قيمة األإخراج احلكم كذلك فيجب عليه }بل{

 إمجاال ويكون كما لو علم ، بني متباينني يف الذمةمجايلاإل فيكون العلم }ما مثليانأل

  .بوجوب أحدمها مع وجود للعينني

، بل حال القيمي حال تأثري لكون الشيء مثلياً يف املقام أصالً ال أنه خيفى ولكن ال

 ي تلف القيم إذامنا يفرق عن القيمي فيما لو كان مثل الديون مماإ ياملثل ألن املثلي، وذلك

املشهور من ثبوت القيمة يف   إىلالقيمة يف الذمة، بناًء على ما ينسب  إىلانتقل الضمان

  .القيمي مبجرد تلفه



٥٥

   شاةإخراج يكفيه ، أو زكاة أربعني شاةبلما زكاة مخس من اإلإعليه أن  واذا علم

  

داء فال القيمة حني األ  إىلمنا ينتقلإوأما بناًء على املختار من ثبوت العني يف الذمة، و

لو كان : شباه، مثال مردداً بني مجيع األي القيمإعطاءفتأمل، أما فيما حنن فيه فاملكلف به هو 

 بنت خماض، سواء كان منها، أو من إعطاء، فالواجب عليه بل اإلله ست وعشرون من

 بنت خماض إعطاء، فالواجب تمل يكن فيها بنت خماض أو كانت وتلف غريها، وحينئذ لو

  . القيمةإعطاءخرى أو قيمتها، كما لو كانت وأراد أ

حني   إىل من أول التعلق، بنت خماض أو قيمتهاإعطاءاملكلف به هو  أن :واحلاصل

الذمة بعد تلفه فيما مل   إىلمنا ينتقل قيمتهإداء، ولو بعد سنوات، فاحليوان الذي هو قيمي ألا

الذمة، فحال   إىلشباه انتقل نفس أحد األالّإ و،شباهه يف اجلملةأيكن املكلف به أحد 

 فيه كحال القيميات يف يحال املثل أن  يف سائر املقامات، كمايالقيمي يف املقام حال املثل

  . القيمة يف املثليإعطاء من حيث جواز ،ر املقاماتسائ

ذا تعلق به إ وعليه ف،دائهاأمكلف ب ألنه الذمة ابتداًء هو العني مطلقاً،  إىلنعم، املنتقل

  العني، فلو ترتل السعر أو ترقى لزم سعر يوم الدفع،إعطاءمن احلنطة أو شاة لزم عليه  وسق

  .بالدفع يتعني املال يف الزكاتيةألن 

 إخراج يكفيه ،، أو زكاة أربعني شاةبلما زكاة مخس من اإلإعليه  أن ذا علمإو{

ما إ ملا تقدم من عدم لزوم قصد التعيني، ومثله ما لو علم بأن عليه ، بنية ما يف الذمة}شاة

  و زكاة مائة وواحد وعشرين شاة أ بلزكاة عشر من اإل



٥٦

 يكفيه  فإنهمع التلف، إالّ شاة وجب االحتياطما زكاة ثالثني بقرة أو أربعني إعليه  أن ذا علمإو

  قيمة شاة 

  

 شاتني بنية ما يف الذمة، وكذا كثري من صور الترديد الذي يشابه ما إعطاءنه يكفيه إف

  .ذكرنا

، أو أربعني من الشياة، فهل جتري الرباءة عن بلولو تردد بأن عليه زكاة عشر من اإل

  . السابقالزائد عن شاة واحدة أم ال؟ فيه الكالم

أم جيب عليه  ،هل جيب عليه ابتداًء أنه ون، وشك يفب علم بأن عليه ابن ل إذاومثله

 حىت يكون له حق استرداد الشاة عوضاً عن الزائد، ومثله الفروع ،عوضاً عن بنت املخاض

  .املشاة له

ربعني شاة وجب أو أ{ ة وهي تبيع أو تبيع}ما زكاة ثالثني بقرةإعليه  أن ذا علمإو{

 أنه مها قيمة بعنوانأكثر إعطاء مردداً بني متباينني، ويكفيه مجايل لكون العلم اإل}االحتياط

قل، مثال لو مل يكن عليه بنفسه كان من باب قيمة األ وإن لو كان عليه بنفسه كان زكاة،

لو كان عليه  أنه يعطي التبيع بقصد أن كان التبيع يساوي عشرين درمهاً والشاة عشرة، جاز

  .كان عليه شاة كان التبيع من باب قيمة الشاة وإن  كان بنفسه زكاة،تبيع

  إىلحني التلف ينتقل القيمة ألنه }نه يكفيه قيمة شاةإف{ لكليهما }ال مع التلفإ{

يقني   إىلمجايل فينحل العلم اإلكثرقل واألالذمة لكوما قيميني، مث يتردد القيمة بني األ

  .ةءجرى الربات، فثركقل، وشك بدوي باأل باأليتفصيل

تتعلق ا القيمة يف باب الزكاة، بل الالزم هو العني،  الذمة ال أن وفيه ما تقدم من

   العلم يحدمها بقألو تلف  ألنه منا قيدنا التلف بتلف كليهما،إو



٥٧

  .وكذا الكالم يف نظائر املذكورات

 تركته لواجب النفقة عليه حال ها منؤعطاإ كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل جيوز  إذا:الثامنة

  .إشكالحياته أم ال؟ 

  

  ).رمحه اهللا( على مبىن املصنف ،و قيمة يف الذمةأ مردداً بني عني خارجي مجايلاإل

حدمها حبيث كان التلف من املالك والفقري مجيعاً فساوى زكاة ألو تلف نصف نه إ مث

و شاة فتلف أليه بنت خماص، لو تردد بأن ع خر، كماصف الباقي مع زكاة احملتمل اآلنال

ما  حدمها بقصدأ إعطاء كفى ،نصف الستة والعشرين حبيث ساوى نصف املخاض مع الشاة

نه لو كان عليه شاة كان املدفوع  أو القيمة، كأن يدفع شاة بقصدأيف الذمة من دفع العني 

حنالل كان عليه نصف بنت املخاض كان املدفوع قيمة الزكاة، وذلك ال وإن عني الزكاة،

  .كثر باألمجايلالعلم اإل

 وقد تقدم احلكم بالقرعة يف صور التردد الذي ،}وكذا الكالم يف نظائر املذكورات{

  . واهللا تعاىل هو العامل،اؤها يف كل مورد من املوارد املذكورةيتإعالج هلا، فالالزم  ال

تركته لواجب ها من ؤعطاإ كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل جيوز  إذا:الثامنة{

 كانوا جامعني لسائر شرائط مصرف الزكاة من الفقر  إذا فيما}النفقة عليه حال حياته

 كان حيرم هذا  فإنه ووجهه استصحاب عدم اجلواز،}إشكال{ فيه ، جيوز}أم ال؟{وحنوه 

املال املعني على هذا الشخص قبل ساعة مثال، فبعد ساعة املوت يشك يف حليته له، 

  .فيستصحب عدمه

 إالّ  هلذا االستصحاب مع تبدل املوضوع، وليس حالهغمسا ال أنه خيفى ولكن ال

  حال الزوجة 



٥٨

 كان لكوم واجب النفقة، عطاءن عدم جواز اإلإعتق، فأ  إذا واململوك،ذا طلقتإ

  .ذا ارتفع وجوب النفقة ارتفع املوضوع املوجب الرتفاع احلكمإف

 عدم أدلة و، النفقة شامل هلذا املوضع جواز الدفع لغري واجب أن إطالق:واحلاصل

  .تشمله  لواجب النفقة العطاءجواز اإل

موقع لالستصحاب لوجود الدليل االجتهادي، فما يف املستمسك من  ال أنه ومنه يظهر

خيلو من   ال، انتهى)١( جواز الدفع لغري واجب النفقة حمكم على االستصحابإطالقو: قوله

  .فيه نص خاصورد  هذا خصوصاً واملورد مما ،نظر

رجل مات وعليه : )عليه السالم( األوليب احلسن قلت أل: فعن علي بن يقطني قال

 ،دفعوها أضر ذلك م ضرراً شديداًن إ  عنه الزكاة وولده حماويجىتقض أن زكاة وأوصى

  .)٢(غريهم  إىل وخيرجون منها شيئاً فيدفع،خيرجوا فيعودون ا على أنفسهم: فقال

  إىلموافقتها للقاعدة، مضافاًأن  إالّ  بتمام املدعى،يتف كان ال وإن ايةوهذه الرو

 ،)٣(م عياله الزمون لهوذلك أل: )عليه السالم(التعليالت الواردة يف روايات املنع، كقوله 

  . احلكمإطالق كافية يف ،)٤(جيرب على النفقة عليهمألنه  :)عليه السالم(وقوله 

                                                

  .٣٦٣ ص٩ج: املستمسك) ١(

  .٥ من أبواب املستحقني للزكاة ح١٤ الباب ١٦٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب املستحقني للزكاة ح١٣ الباب ١٦٥ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من أبواب املستحقني للزكاة ح١٣ الباب ١٦٦ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٥٩

  يبعد اجلواز  زكاته الياب بعد وجوب الزكاة وشرط على املشتر باع النص إذ:التاسعة

  

عطائها للزوجة بعد خروجها عن الزوجية بالطالق أو إ كجواز ،وعليه يتفرع فروع

ها للولد والوالد وحنومها ؤعطاإباالرتداد، كما لو تعلق الزكاة مبال الزوج مث ارتد، وكذا 

  .لى املرتد أم الن وجوب النفقة ع على تردد ينشأ م،باالرتداد

غري   إىلها بنصيب احلرية يف املكاتب وحنوه،ؤعطاإ و،ها للعبد بعد العتقؤعطاإوكذا 

  .ذكره  إىلحاجة ذلك مما ال

، مث يعودون ا على أنفسهم، والًأ خراجون الرواية من اإلم العمل مبضحوطمث األ

املسألة يف باب  وقد تقدم طرف من الكالم يف هذه ،غريهم  إىل شيء منهإخراجوكذا 

  . يف الوصيةاستثناء واجب النفقة ويأيت

يبعد   وشرط على املشتري زكاته ال، باع النصاب بعد وجوب الزكاة إذا:التاسعة{

 الظاهر من  إذ،جيوز ذلك نه الأرمبا يقال ب:  وقبل الشروع يف الكالم نقول،}اجلواز

 دل الدليل إذا إالّ ن على الشخص،يكون أ واملكلفني لزوم املباشرة،  إىلاخلطابات املتوجهة

عط درمهاً أ: من اخلارج على جواز التوكيل أو التحميل على الغري، مثال لو قال املوىل لزيد

عمرو فقط، بل احتمل خصوصية كون   إىل ومل يعلم كون القصد وصول الدرهم،لعمرو

خاطب من مال  غري املإعطاء مل جيز ،الدرهم من مال املخاطب وكون املخاطب هو املباشر

  يلتمس من غريه دفعه من  أن جيوز  كما ال، فيدفع هو وكالة عن املخاطب،املخاطب



٦٠

  .يدفع املخاطب من مال غريه بدون متليك الغري املال له أن مال املخاطب، وال ماله ال

  :ظاهر اخلطاب بدفع املال فيما مل يكن قرينة أمران: واحلاصل

  .املباشرة: األول

  .ن من مال املخاطبيكو أن :والثاين

جيوز حتميل املال على  الغري يف العمل، كذلك ال  إىليكالجيوز اإل وعليه فكما ال

ما تتعلق إالزكاة  ألن  فيشكل حتميل الزكاة على الغري، بل هو مقتضى االستصحاب،،الغري

ما تكون يف املال على حنو االشتراك، فلو شك يف إباملال على حنو حق الرهانة وشبهه، و

  فإنه تعلق املال بالذمة باملصاحلة وحنوها، إذاعدمه، وكذلكصل رير املال كان مقتضى األحت

  .البقاءصل  الغري فاألإعطاءيشك يف فراغ الذمة ب

  إىلعطائهاإاملباشرة، فقد دل الدليل على جواز التوكيل من جواز   إىلأما بالنسبة

قياس مع  ألنه يل جيوز التحميل،كما جيوز التوك: يقال أن الثقات وحنو ذلك، فال ميكن

  .الفارق

  .ومثله يقال يف كل حق مايل

 مضافاً:  الزكاة عن املالك، وفيهإعطاءيقال يف توجيه عدم صحة  أن هذا غاية ما ميكن

منع ظهور اخلطاب يف لزوم كون املدفوع من مال من تعلق به الزكاة، بل املقصود كما  إىل

  .الفقراء  إىلذا املقداريصال هإ هو ، الزكاةأدلةيدل عليه 

  الظاهر من  أن ، وجهه فتأمل،نعم، دل الدليل على اشتراط النية وحنوها



٦١

 وهو ،الزكاة املخرجة منه املال تزكية وتطهري أن )١(﴾تزكِّيِهم وتطَهرهم﴿: قوله تعاىل

  .ظاهر يف كونه من املال نفسه

 بأن مل يكن ميتاً، ،أمكن التسبيبالتسبيب ـ ولو بااللتماس ـ فيما   إىلنعم، حيتاج

  .امليت وحنوها  إىل وصول الصدقةدلة أل، عن امليت ولو تربعاًعطاءال كفى اإلإو

  . منها ما ورد يف القرض، دالة على اجلوازأدلةن يف املقام إ

، يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن الشيخ يف الصحيح، عن منصور بن حازم، عن

كان الذي أقرضه يؤدي زكاته ن إ :ل عليه احلول وهو عنده؟ فقال فحارجل استقرض ماالً

  .)٢( أدى املستغرقييؤد كان ال وإن فال زكاة عليه،

ن هذه الرواية بضميمة ما دل على عدم وجوب الزكاة على املقرض دال على إف

  .املطلوب

ع على املال الغائب عنك حىت يق  وال،صدقة على الدين ال: ففي صحيحة ابن سنان

  .)٣(يف يدك

، حني سألة عن زكاة القرض على )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف رواية يعقوب، عن

له نفعه وعليه  ألن ،على املستقرض: )عليه السالم(املقرض، أو على املستقرض؟ فقال 

  .)٤(زكاته

                                                

  .١٠٣اآلية : سورة التوبة) ١(

  ).٨٣ (٧ح...  يف زكاة مال الغائب ٣٢ ص٤ج: التهذيب) ٢(

  .٦املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٥ الباب ٦٣ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥من جتب عليه الزكاة ح من أبواب ٧ الباب ٦٨ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٦٢

  .خبار السالفة يف زكاة القرضىل غري ذلك من األإ

ن إ )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: عيب قالعمري، عن ش أيب ما عن ابن: ومنها

حتاط، أ:  قلت،وكيف لك بذلك: قضيها أو أديها عنه؟ فقال يلأعلى أخي زكاة كثرية أف

  .)١( تفرج عنه إذاًنعم،: قال

 أيب باع: ، يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: عن عبد اهللا بن سنان، قال: ومنها

رضاً بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك املال عشر من هشام بن عبد امللك أ

  .)٢(هشاماً كان هو الوايل ألن منا فعل ذلكإسنني، و

أرضاً من سليمان  أيب باع: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلليب، عن: ومنها

  .)٣(يزكي هذا املال من عنده لست سنني أن  فاشترط يف بيعه،امللك مبال بن عبد

 ،)عليه السالم(االمام   إىل زكاة هذا املال الذي كان ديناراً املعطىإعطاءواملراد : أقول

  .مام فيتعلق به الزكاةكان يبقى عند اإلألنه 

ن بعت شيئاً وقبضت مثنه واشترطت على املشتري إف: ما عن الفقه الرضوي: ومثلهما

  .)٤( يلزمه دونك فإنه من ذلك،أكثرزكاة سنة أو سنتني أو 

يكون الزكاة يف الذمة  أن ماإ ألنه ،صور االشتراط أربعة: ذا عرفت ما ذكر فنقولإ

  بأن صاحل الزكاة املوجودة يف العني مع احلاكم الشرعي، أو مع 

                                                

  .٢املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٢٢ الباب ١٧٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١زكاة الذهب والفضة حمن أبواب  ١٨ الباب ١١٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢زكاة الذهب والفضة حمن أبواب  ١٨ الباب ١١٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥ سطر ٢٣ص: فقه الرضا) ٤(



٦٣

له  ألنه الفقري، بناًء على صحتها وجعلها يف الذمة، أو هو بنفسه جعلها يف ذمته،

  .الوالية على التبديل

  .لعني، سواء كانت على حنو االشتراك، أو على حنو التعلق باملالتكون يف ا أن ماإو

عن قبل  يعطي الزكاة من نفسه، ال أن يشترط على املشتري أن ماإوعلى كل حال، ف

 الزكاة عن قبل إعطاءيشترط  أن ماإاملشتري، و  إىل بأن جيعل الشرط انتقال احلكم،البائع

  .البائع

 ،ق الزكاة بالذمة، فالكالم فيه تارة يقع يف املوضوعأما صورة تعل:  قلنا،ذا عرفت هذاإ

 أعين صحة ، وتارة يف احلكم،الذمة  إىلالعني يف اخلارج، وانتقال الزكاة وجود إمكانأعين 

  .هذا االشتراط من البائع

 ،له الوالية العامة على املختار ألن ، فالظاهر صحة املصاحلة مع احلاكم،أما املوضوع

الذمة، ويف صحة املصاحلة مع الفقري   إىل فينقل املال من العني،آه صالحاً ر إذافيجوز له ذلك

 الدالة على دلةاملستفاد من األ أن  ومن،مل يعلم كون والية املالك ذا املقدار أنه تردد من

  .جواز تبديل املالك جواز مثل هذا بطريق أوىل

، هل )لسالماعليه (ثاين فر العج أيب  إىلكتبت: ففي رواية حممد بن خالد الربقى قال

خرج عما جيب يف احلرث من احلنطة والشعري، وما جيب على الذهب دراهم قيمة أ أن جيوز

  خيرج عن كل شيء أن  إالّ ،جيوز ما يسوى أم ال



٦٤

  .)١(ميا تيسر خيرجأ :)عليه السالم(ما فيه؟ فأجاب 

  .وغري ذلك مما دل على جواز التبديل وحنوه

  .الفقري، مث قرضه منه يف الذمة  إىل يف دفع الزكاةكالإش ال ه أننعم الظاهر

جيعلها املالك يف ذمته، ابتداًء  أن ومن هذا الكالم يظهر الكالم يف القسم الثالث، وهو

 أما اشتراط: الذمة فنقول  إىل عرفت حال االنتقال إذابدون كون ذلك بنظر حاكم أو فقري،

  فإنهينتقل احلكم  ال إذاحلكم فهو باطل قطعاً،يكون الزكاة على املشتري مبعىن انتقال أن 

  .بيد املالك جبعل الشارع ال

من قبيل الشروط املخالفة للكتاب والسنة فال تنفذ، ويتفرع نه إ :ن شئت قلتإو

 وحنوه ي وحينئذ فليس للساع،بطالن البيع وعدمه على كون الشرط الفاسد مفسداً أم ال

  . فقطاألولاملالك   إىلالزكاة، بل الالزم الرجوعاملشتري لتخلص العني من   إىلالرجوع

  .املشتري  إىلقد دل الدليل على جواز الرجوع: يقال ال

ه أو شاته عامني إبل رجل مل يزك :يبقلت أل: عبد اهللا قال أيب الرمحان بن فعن عبد

ئع أو منه زكاا ويتبع ا البا نعم تؤخذ: يزكيها ملا مضى؟ قال أن فباعها على من اشتراها

  .)٢( زكاا البائعييؤد

                                                

  .١زكاة الذهب والفضة حمن أبواب  ١٤ الباب ١٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١زكاة األنعام حمن أبواب  ١٢ الباب ٨٦ ص٦ج: الوسائل )٢(



٦٥

هذه الرواية ظاهرة يف تعلق الزكاة بالعني حال البيع، والكالم ليس يف : نا نقولأل

   .الذمة  إىلذلك، بل يف البيع بعد انتقال املال

  .هذا كله حال اشتراط انتقال احلكم

 لعموم ، فهذا الشرط يف نفسه صحيح، املشتري للزكاة عن البائعإعطاءوأما لو اشترط 

  . الوفاء بالشروطأدلة

 الزكاة، فيكون حاله حال ويل الطفل ويل ألنه ،نعم يشترط رضا احلاكم ذا االنتقال

 إالّ يصري  ال فإنهغريه،  إىل وأراد الغرمي نقله،فيما لو كان الطفل يطلب من شخص شيئاً

  .الذمة  إىلقلنا بصحة نقله املال من العني  ومثل احلاكم الفقري لو،برضى الويل

  . جيوز ذلك قطعاً فإنهذمته،  إىلوأما يف صورة جواز نقل املالك بنفسه املال

 أنه مث لو مل يف املشروط عليه بالشرط، فعلى ما استظهرناه يف باب الشروط من

  . كان الالزم اتباع املشتري، الوضعييقتض

ة أصال، فال  كما لو مات ومل يكن له ترك،مل ميكن حتصيله منه بأي وجه كان نعم لو

جازة إ ولو كان ب،االنتقال املذكوريظهر حينئذ عدم كون  ألنه يبعد القول بلزوم اتباع املال،

الذمة   إىلاالنتقال أن األمرول أ فيكون حاله حال ما لو علم من ،احلاكم الشرعي صالحاً

  . واهللا العامل، على تردد فيه،موجب لتضييع حق الفقراء

  الذمة، وأما صورتا بقاء الزكاة   إىل االنتقالهذا متام الكالم يف صوريت



٦٦

  . مشكل فإنهيكون نائباً عنه أن  ال، قصد كون الزكاة عليه إذاالإ

  

احلكم، فهو غري  يف العني فلو باع العني وشرط الزكاة على املشتري بنحو انتقال

ري عن  املشتإعطاءبيد املالك، ولو شرط  احلكم بيد الشارع ال أن  ملا تقدم من،صحيح

  . الشرطأدلةاملالك صح من هذه اجلهة لعموم 

املالك ليس له بيع متام العني ملكان حق  أن  يف،نعم، يبقى الكالم يف هاتني الصورتني

جازة إ  إىل واحتاج،مقدار الزكاة  إىلواحلال هذه كان البيع فضولياً بالنسبة فلو باع ،الفقراء

الك كان له تبديل الزكاة، فمعىن بيع العني تبديله امل ألن احلاكم، وحيتمل عدم كونه فضولياً،

ذمة املشتري بالشرط فيكون البيع صحيحاً، وقد تقدم يف   إىلالزكاة من العني اخلارجية

  . فراجع،مسألة احلوالة ما ينفع املقام

 } قصد كون الزكاة عليه إذاالإ{: )رمحه اهللا(وقد ظهر مما تقدم وجه قول املصنف 

املالك   إىل التكليف املتوجه إذ} مشكل فإنهأن يكون نائباً عنه ال{كم مبعىن انتقال احل

 شرط للمحال، كما تقدم يف املسألة احلادية  فإنهاملشتري مبجرد الشرط،  إىلينتقل بالزكاة ال

نه ليس وجه البطالن كون الشرط خمالفاً للكتاب اجلاعل أول الكتاب، وأعشرة من مسائل 

  . كما توهم،)١(﴾ِمن أَمواِلِهم﴿ : تعاىلة على املالك بقولهللزكا

مكن أن إ ميكن فإن ال و،جباره فهوإن أمكن إلو مل يؤد املشتري املشترط عليه، فنه إ مث

  ال كان إ ملا ذكرنا من اقتضاء الشرط للوضع، و،التقاص من ماله جاز

                                                

  .١٠٣اآلية : سورة التوبة) ١(
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 الشتراط ال جمرد ا إذ،مضاء، وعليه زكاته يف الصورتنيالبائع باخليار بني الفسخ واإل

  .يوجب سقوط الزكاة عن املشترط، وقد تقدم بعض الكالم يف املسألة احلادية عشرة

 يف اشتراط املشتري يومثل الكالم يف اشتراط البائع على املشتري زكاة املثمن جير

  .جيوز االشتراط من اجلانبني أنه  كما،على البائع زكاة الثمن يف كل ما ذكر

 زكاة املال املتعلقة به فعال، كذلك إخراجخر حدمها على اآلكما جيوز اشتراط أنه إ مث

  .جيوز لكل منهما اشتراط زكاة املال اليت ستتعلق باملال يف السنني املقبلة

 زكاة التمر إعطاء وشرط على عمرو ،فلو اشترى زيد من عمرو بستاناً بألف درهم

رط عمرو على زيد لو ش أنه ثالث سنوات من تاريخ الشراء صح، كما  إىلالذي يطلع

كما هو مورد بعض  ،أيضاًثالث سنوات صح   إىللف زكاة هذه الدراهم األإعطاء

  . على الوايل)عليه السالم(مام الروايات السابقة املتضمنة الشتراط اإل

تية، فهل يصح  زكاة السنة اآلإعطاءشترى البستان مثال من فقري وشرط عليه امث لو 

 أن ال يصح أنه  لكونه مصرفاً للزكاة أم ال؟ فيه تردد، من لنفسهيعطي الزكاة أن للفقري

هذه الزكاة ليست من الفقري، بل بالنيابة عن  أن نسان زكاته لنفسه فال يصح، ومنيعطي اإل

 إخراج، ويكون حال هذه الزكاة حال ما لو وكل املالك الفقري يف قوىاملالك وهو األ

  .زكاته ليعطي بعد عوضها له فأخرجها لنفسه

  بيه، مث  فيما لو باع الولد الفقري بستانه أليمثل هذا الكالم بعينه جيرو



٦٨

 جيوز تناول الولد من هذه الزكاة  ال فإنه الزكاة للسنة املقبلة،إخراجب عليه شرط األ

 وكذا فيما كان املشتري غري هامشي ،واجب النفقة لرب املال، وهذه زكاة رب املالألنه 

 أن  كما، زكاته للسنة املقبلة وهكذاإخراجشتري على البائع والبائع هامشياً، وشرط امل

  .املتعلق به  إىليعطي الزكاة لواجب النفقة بالنسبة أن يصح له املخرج ال

  .زكاة املخرج املشترط عليه  ال،هذه زكاة املتعلق بهن إ :واحلاصل

 يم يكف املشترط عليه، أإخراجتعلق الزكاة مباله مث هل يشترط علم رب املال الذي 

 الظاهر الثاين لكفاية الوثوق مطلقاً، ،خراجعدم العلم بعدم اإل إالّ يشترط  أم ال،وثوقه

منا مل نكتف بعدم إد الثقة، وي الزكاة بإعطاءخصوصاً يف باب الزكاة اليت ورد فيها جواز 

  إىلج من العني، أو من غريها، واالشتغال املتيقن حيتاخراجالذمة مشغولة، أما باإل ألن العلم

  .ة اليقينيةءالربا

  . وهو العاصميويف املقام فروع كثرية أضربنا عنها حذر التطويل، واهللا اهلاد

  :  يف املقام أمرانيبق

يشترط عليه  أن يعترب تصريح املشترط باسم كون املعطى زكاة، بل جيوز النه إ :األول

  . نية املشترطيقع على حسب أنه  بقصديالفقري الكذائ  إىلينفال املبلغ الإعطاء

  .خراجحني اإل  إىلاملعترب هو نية من تعلق به الزكاة مع االستدامة احلكميةن إ :الثاين

  .ينطبق الزكاة عليه ع وحنوه مما الينوي املخرج الترب ال أن نعم يشترط



٦٩

جيوز للمتربع   وال، جاز وأجزأ عنه، زكاته تربعاً من مالهييؤد أن  طلب من غريه إذا:العاشر

   عليهالرجوع

  

 ملا } زكاته تربعاً من ماله جاز وأجزأ عنهييؤد أن  طلب من غريه إذا:العاشر{

نسان إكان مقتضاه لزوم دفع كل  وإن صلاأل أن ليه يف املسألة التاسعة منإشارة تقدمت اإل

 الغري من ماله، إعطاء املتفرقة يف باب الزكاة جواز دلةيعلم من األأنه  إالّ عن ماله اخلاص به،

خ الذي عليه زكوات  عن األعطاء املقرض، وما دل على جواز اإلإعطاءا دل على جواز كم

  .كثرية

منا يدل على عدم لزوم املباشرة، إوأما دليل جواز التوكيل ونيابة احلاكم عن املمتنع ف

يرتبط  دليل النيابة عن احلي ال أن عدم كون املعطى زكاة من مال من تعلق به، كما ال

وجه ملا جعله يف   ذلك كما حقق يف حمله، فالإطالقعدم مسلمية   إىلاًباملقام، مضاف

  .جزاءاملستمسك وجهاً للجواز واإل

  . املال حمترم ما مل يذهب املالك حرمته إذ}جيوز للمتربع الرجوع عليه وال{

  :خبار كثريةأ مستفاد من ،احترام املال فمع كونه من الضرورياتأصل أما 

  .)١( مسلمئيتوى حق امر ال: )عليه السالم(كقوله 

  .وغريمها. )٢(عن طيب نفسه إالّ  مسلمئمراحيل مال  ال: )عليه السالم(وقوله 

 ، والئحق امره لو قصد التربع مل يكن يصدق عليه فألن ،االحترام مشروط أن ماأو

  .عن طيب وهكذا الإمال 

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ج: الغوايل) ١(

  .٣٠٩ ح١١٣ ص٢ج: الغوايل) ٢(



٧٠

مل يقصد  أنه املالك مدعياً  إىل الزكاة ورجعأعطىأما لو استدعى املالك منه التربع مث 

 ،بنحو التربع إالّ  املالك مل جيزه إذ مل يكن له ذلك،، بالعوضعطاءالتربع، بل قصد اإل

 جاز الّإ و،ما كان سبباً يف صرفه إالّ يضمن  والشخص ال،ه بال أمر من املالكؤعطاإفيكون 

  .رجوع كل أحد على كل أحد

ن ما إا مل تقع زكاة، ف أل، الدافع وأخذهاالعني لو كانت باقية عند الفقري رجعن إ مث

مل يعلم باحلال مل يكن  خذن كان اآلإ وما وقع مل يقصد، ولو كانت هالكة ف،قصد مل يقع

حق  مغرور، وال ألنه  وحنوه،على اليد ما أخذت: )عليه السالم(عليه شيء واليشمله قوله 

  ال فإنهله استقضى املضيف مثنه،طعام وبعد أك إىلي  فيكون مثله مثل من دع،على املغرور

خذ عاملاً باحلال، فالظاهر عدم جواز التصرف يف املال أوال، ولو كان اآل وإن حق عليه،

يعلم بأن املعطي يعطيه بعنوان الزكاة وهي ليست بزكاة، كما لو علم  ألنه تصرف ضمن

  .لفقري العامل هذا اأعطىعليه الزكاة ف أن شتبه فظنابأن املعطي ليس عليه زكاة، ولكن 

  .، لعدم وقوع املال زكاةأترب  اليوعلى كل تقدير، فذمة املستدع

 ألنه خذ مع علمه باحلاللو بقيت العني جاز احتساا زكاة، وكذا لو أتلفها اآلنه إ مث

خذ بال علم باحلال فليس يف ذمته شيء  والدين جيوز احتسابه، أما لو أتلفها اآل،مديون

، فال ميكن االحتساب، والنية من املالك مستدامة باالستدامة احلكمية، لقاعدة الغرور املتقدم

 عطاءيعلم هو بأن اإل  املال من املستدعي، ولو كان الإعطاءقصد  إالّ يلزم من املتربع بل ال

  . كما تقدم يف املسألة التاسعة، شيءيأل



٧١

جيب النفقة عطائه لواإوكذا يكون حكم هذا املال حكم زكاة املستدعي يف عدم جواز 

  .عطائه لواجب النفقة للمتربعإله، وجواز 

 أو مع العلم ،استدعاء  والداء الزكاة بال علم منه أصالًأمث هل يكفي التربع عن الغري ب

  . أم ال؟ احتماالن،فقط

:  عن املقترض، ففي املدارك قالخراجولو تربع املقرض باإل: قال يف مصباح الفقيه

داء أمبرتلة  ألنه  وبه قطع يف املنتهى، املقترض يف ذلك أم الن له إذجزاء، سواءالوجه اإل

عبد اهللا  أيب  ويدل عليه صرحياً ما رواه الشيخ يف الصحيح عن منصور بن حازم، عن،الدين

كان الذي ن إ :، يف رجل استقرض ماال فحال عليه احلول وهو عنده؟ فقال)عليه السالم(

 أدى املستقرض، واعترب الشهيد يف ييؤد كان ال وإن  زكاته فال زكاة عليه،أقرضه يؤدي

  . انتهى ما يف املدارك.)١( والرواية مطلقة،ن املقترض إذجزاءالدروس والبيان يف اإل

مث استشكل يف املصباح بالفرق بني الدين والزكاة، بأن الدين ملك لشخص خاص 

باخلصوص مل يترتب على حد ا حيث مل تكن ملكاً أل فإداء، خبالف الزكاة املديون باألأفيرب

الوالية كاملالك ومن قام مقامه، مث ، ما مل يكن ذلك بتعيني من له أثرقبض أحد املستحقني 

بأن الزكاة من العبادات : ما قد يقال  إىل، هذا مضافاًييدل دليل تعبدأن  إالّ اللهم: قال

  . انتهى،)٢(بيب ولو باالستنابة أو التس،املتوقف سقوط التكليف ا على مباشرة املكلف

  نه لو شك كان مقتضى االستصحاب البقاء يف أوهو كالم متني، خصوصاً و

                                                

  .٣٧ سطر ٢٩١ص: املدارك) ١(

  .٢٢ سطر ١٦ ص٣ج: مصباح الفقيه) ٢(



٧٢

 لقاعدة ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه،طلب ومل يذكر التربع فأداها عنه من مالهن إ وأما

   علم كونه متربعاًإذا إالّ احترام املال،

  

  .و كان املالك غري راض ذا العملل  منه يف عدم الكفاية ماأظهرو يف الذمة، وأالعني، 

جازة يف البيع الفضويل، ليه كاإلإ منسوباً جازه املالك حبيث عدأ املتربع وأعطىنعم لو 

مل يبعد القول بالكفاية،وكانت العني باقية بعد .  

خ تدل  زكاة األإعطاءعمري املتقدمة يف املسألة التاسعة يف باب  أيب رواية ابن: ن قلتإ

 يخ املعطي من قبله وهو تربع قطعاً، فه على عدم اطالع األ،مل نقل بظهورهان إ هاإطالقب

املتقدم على تقدير تسليمه، خصوصاً بعد تأييدها برواية صل عن األكافية يف اخلروج 

  .القرض

خ يف الرواية كما هو احتمال موت األأن  إالّ كان ذلك، وإن مقتضى القاعدة: قلت

 مع ما تقدم من ،داء الزكاة عن امليتأث ذكرها يف باب الظاهر من صاحب الوسائل، حي

غري ذلك   إىل الزكاة بالنية وكون الوالية بيد املالك،إعطاءواالستصحاب واشتراط صل األ

  .مل يوجب القطع بعدم الكفاية فال أقل من التوقف واالحتياطن إ من الشواهد

الروايات الدالة  وعمري، أيب عطائها عن امليت، لرواية ابنإ يف التربع بإشكال نعم، ال

  . واهللا تعاىل العامل،الصدقة بعد املوت تفيد امليت أن على

ومل يذكر {داء ما عليه من الزكاة أ من تعلق به الزكاة من غريه }طلبن إ ماأو{

 ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه،فأداها عنه من ماله{ بعوض عطاء وال اإل}التربع

  الظاهر الذي يعتمد  ألن } علم كونه متربعاًإذاالّ  إلقاعدة احترام املال،



٧٣

على سبيل اانية،   املال التزام بدفع العوض، الإعطاء باألمرعليه العقالء هو كون 

مره بدفع أ ولذا لو قال بعد ، وحنوه، مسلمئيتوى حق امر ال: )عليه السالم(فيشمله قوله 

  .كل املال بالباطلمع منه، ورأوه مريداً ألالدفع جماناً مل يس إالّ قصدأ مل إين: املال

هذه القاعدة املسلمة عند العقالء، بضميمة كوا من صغريات الرواية ن إ :واحلاصل

 كما من غر  إىلاملغرور يرجعقاعدة أيضاً ، بل يشمله األمراملتقدمة وحنوها مفيدة لضمان 

  .خيفى ال

 كان مما له قيمة  إذا بالعملاألمراهر ظ ألن ماإ )١( :ما ما ذكره يف املستمسك بقولهأو

جياب والفعل مبرتلة القبول،  مبرتلة اإلاألمرذلك على وجه الضمان، فيكون  أن معتد ا

 بالفعل األمرما القتضاء إويكون ذلك معاملة خاصة نظري اجلعالة يشملها دليل النفوذ، و

عيان واملنافع على مشوله لأل فيضمنه لعموم على اليد، بناًء األمر  مستويفألجلكون الفعل 

هذا الكالم  أن يف ضمان العمل، كما  الكالم يف ضمان العني املدفوعة ال إذ ففيه نظر،،خلإ

يشمل على اليد مثل هذا النحو   وال،عقد يف البني قطعاً  ال إذغري تام،أيضاً يف ضمان العمل 

فيما له مالية عرفية هي  يف النظر كون دليل ضمان العمل قربمن املنافع ظاهراً، بل األ

  .القاعدة العقالئية بضميمة الرواية املتقدمة، ومتام الكالم يف مقامه

   العلم  إذخيلو عن مناقشة،  ال، علم كونه متربعاًإذا إالّ :)رمحه اهللا(قول املصنف ن إ مث

                                                

  .٣٦٤ ص٩ج: املستمسك) ١(



٧٤

 أو ،جرد ذلكالفقري هل تربأ ذمته مب  إىليصال وكل غريه يف أداء زكاته، أو يف اإل إذا:احلادية عشر

  داء؟خبار الوكيل باألإ يجيب العلم بأنه أداها، أو يكف

  

 سواء ، وحنوه ومل يقصد التربعاألمر كان ب إذامدخلية له بالقاعدة، بل املال حمترم ال

  .علم كونه متربعاً أم مل يعلم

 والفرق }الفقري  إىليصال وكل غريه يف أداء زكاته، أو يف اإل إذا:احلادية عشر{

 فالزكاة من مال الوكيل، ،داء الزكاة عبارة عن النائبأالوكالة يف  ألن ا واضح،بينهم

 أو جيب ،هل تربأ ذمته مبجرد ذلك{ا من مال من تعلق به  فإيصالخبالف الوكالة يف اإل

  . احتماالت،}داءخبار الوكيل باألإالعلم بأنه أداها، أو يكفي 

 )عليه السالم(نسان، كقول الصادق  اإلما دل على ائتمان من يأمتنه: األوليدل على 

  .)١(ئتمنتاتتهم من  تأمتن من خانك، وال أن ليس لك: ةيف خرب مسعدة بن صدق

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :)عليهما السالم ( عنه، عن أبيه،وخرب مسعدة بن زيادة

  .)٢(ربتهتأمتن اخلائن وقد ج ئتمنته، والاتتهم من قد  أن ليس لك:  قال)وآله وسلم

مانة املؤمتن، كما جيدها الطالب يف كتاب أات املستفيضة على مجاعنقل اإل  إىلمضافاً

  .الوديعة والعارية والوكالة وغريها من اجلواهر

                                                

  .٩كام الوديعة حأح من أبواب ٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل) ١(

  .١٠أحكام الوديعة ح من أبواب ٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٧٥

  ليه إ مبجرد الدفع  كان الوكيل عدالً إذايبعد جواز االكتفاء ال

  

ة ءبالربا إالّ ج عنهالزكاة حق واجب اشتغلت الذمة ا فال خمرن إ :ويدل على الثاين

  .داء فكيف بالشك فالالزم العلم باأل، يستصحب الشغل حىت مع الظن فإنهة،ياليقين

  .قهخباره املوجب لتصديإ، بل يزيد فيه األولما دل على : ويدل على الثالث

مانة أ كما تقدم من }ليهإ مبجرد الدفع  كان الوكيل عدالً إذايبعد جواز االكتفاء ال{

خيفى  ة املوجبة لرفع الشغل، ولكن الءه القدر املتيقن من الربافألن اعتبار العدالة الوكيل، وأما

  .خباره بعدإ  إىلحيتاج كفاية الوثوق بالوكيل، وال

يصال، أما كفاية الوثوق وعدم لزوم العلم وال  بعدم اإليعلم بعد ال أن نعم، يشترط

  .ة وبني سهوه وحنوهت مردد بني خيان واحتمال عدم دفعه، الثقة أمنيفألناالطمينان بدفعه، 

  .نسانمدفوع مبا تقدم من لزوم عدم اام من ائتمنه اإل: األولو

  .العقالئي اجلاري يف عدم السهو والنسيان وحنومهاصل مدفوع باأل: والثاين

 نكم الأ مع ،غري الثقة  إىللو كان املناط هو عدم اام املؤمتن كفى الدفع: ن قلتإ

  . غري حجةهمثبتصل األ إىل أن ، مضافاًتقولون بكفايته

الظاهر من الروايات املتقدمة  ألنه مطلقاً، مني الاملناط هو عدم اام املؤمتن األ: قلت

  .تأمن اخلائن وال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن قوله إبعضها، ف



٧٦

املؤمتن احلكم يف عدم اام  أن يدالن على. تأمن من خانك ال: )عليه السالم(وقوله 

  .خمصوص بغري اخلائن وهو الثقة

صول العقالئية حجة قطعاً، هذا مثبتات األن إ :صل، ففيهوأما عدم حجية مثبت األ

  .الثقة  إىلعطاءخبار الدالة على كفاية اإلمجلة من األ  إىلمضافاً

 عمن يلي صدقة العشر على )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: فعن علي بن يقطني قال

مل يكن ثقة فخذها  وإن يضعها يف مواضعها، أن كان ثقة فمرهن إ :س به؟ فقالبأ من ال

  .)١(نت وضعها يف مواضعهاأ

من أثق به   إىلدفعهاأخرجتها فأ وجبت زكايت  إذاينإ: وعن شهاب بن عبد ربه

غري ذلك من بعض   إىل،)٢(أحد املعطنينه إ نعم، البأس بذلك، أما: يقسمها؟ قال

  .خبارالشواهد يف األ

الوكيل   إىلعطاءه ليس لإلفألن ،يصال بعدم اإليعلم املالك بعد ال أن وأما اشتراط

  . دخل يف السقوطهمبحض

 ويدل ، بدون تفريط منهت فيما لو تلف،الوكيل  إىلعطاءنعم، قد يسقط مبحض اإل

  :رواياتصل على هذا احلكم املخالف لأل

  ليه أخ إ، عن رجل بعث )٣()معليه السال(عبد اهللا  أبا سألت: فعن زرارة قال

                                                

  .١املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٥ الباب ١٩٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٥ الباب ١٩٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٧٧

  ضمانيعلى املؤد ليس على الرسول، وال: له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال

  .احلديث

 أخرج الرجل الزكاة من ماله إذا :، قال)عليه السالم(جعفر  أيب بصري، عن أيب وعن

  .)١( فال شيء عليه،ليهم فضاعتإ أو أرسل ا ،مث مساها لقوم فضاعت

 أخرجها من ماله إذا :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن زرارة، عنوعن عبيد ب

  .)٢( منهاأحد فقد برفذهبت ومل يسمها أل

، عن الرجل يبعث بزكاته )عليه السالم(جعفر  أبا  سألت:وعن بكري بن أعني قال

  .)٣(غري ذلك من الروايات  إىل،ليس عليه شيء: فتسرق أو تضيع؟ قال

ظهور  أن  كما،بعمومه يشمل الوكيلأنه  إالّ كان أعم من الوكيل، وإن وهذا احلكم،

  .مينع عموم الباقي ملا حنن فيه بلد ال  إىلبعض هذه الروايات يف النقل من بلد

عليه (يب جعفر قلت أل: بصري قال أيب  ملا عن،عادة مطلقاًنعم، الظاهر استحباب اإل

أرض فيقطع عليه الطريق؟   إىلأرضجعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من : )السالم

  ا و فإ،)٤(عدا ولو كنت أنا أله عنهأتجزأقد  :فقال

                                                

  .٣املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٧٨

  .احملتمل قريباً عدم اخلصوصيةأن  إالّ بلد،  إىللو كانت خاصة بالنقل من بلد

 أم يشترط فيها عدم ، كما هو ظاهر هذه الروايات،الكفاية هل هي مطلقاًن إ مث

  . فيه تردد،كما هو مفاد بعض الرواياتوجود املستحق حاضراً عنده 

رجل بعث بزكاة ماله : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: فعن حممد بن مسلم، قال

ليه إ وجد هلا موضعاً فلم يدفعها إذا :لتقسم فضاعت، هل عليه ضماا حىت تقسم؟ فقال

هلها فليس عليه أ ىل إليه فبعث اإمل جيد هلا من يدفعها  وإن فهو هلا ضامن حىت يدفعها،

  . احلديث،)١(ا قد خرجت من يدهضمان، أل

طيل الكالم ن فال ،موضع الكالم يف هذه الروايات غري ما حنن بصددهن إ وحيث

  .بتنقيح جهاا

مانة وعدم  جرت قاعدتا األ إذامنا تكونإالثقة   إىليصالما تقدم من كفاية اإلن إ مث

 املال أعطى مثال لو ، القاعدتني، كان الالزم العلمىحدإ ادمت  إذاماأالسهو والنسيان، و

ني عدم بو تأو مات، أهله، أ  إىليصالهإبيد الثقة مث فسق وخرج عن الوثوق قبل احتمال 

و كان الثقة كثري أاملعطي كان مشتبهاً يف كونه ثقة،  أن  مبعىن تبني،كونه ثقة يف الواقع

شباه، و غري ذلك من األأم السهو والنسيان، صالة عدأ حبيث مل جير فيه ،السهو والنسيان

  .ة اليقينيةء للرباكان الالزم العلم حتصيالً

   والفقيه ووكيله ووكيل )عليه السالم(مام الساعي واإل  إىلالدفعن إ مث

                                                

  .١املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل) ١(
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كان عليه الزكاة كان ن إ أنه  شيئاً للفقري ونوىأعطى شك يف اشتغال ذمته بالزكاة ف إذا:الثانية عشر

 ال فمظامل له،إن كان على أبيه زكاة كان زكاة له، وإال فإن كان عليه مظامل كان منها، وإ فالإ، وزكاةً

  . فالظاهر الصحة،كان عليه، وهكذان إ مل يكن على أبيه شيء فلجدهوإن 

  

  . للذمةئشباههم مربأالفقري و

و خان أيصال، ومل يعلم حال املال، حدهم قبل اإلأو موت أعلم بالتلف عندهم وإن 

شاء اهللا ن إ  بعض الكالم فيهالفقري، وسيأيت  إىليصالاجلميع من قبيل اإل ألن لوكيل، وذلكا

  .تعاىل

كان ن إنه إ  شيئاً للفقري، ونوىأعطى شك يف اشتغال ذمته بالزكاة ف إذا:الثانية عشر{

بيه زكاة أن كان على إ فالّإن كان عليه مظامل كان منها، وإال فإعليه الزكاة كان زكاة، و

كان عليه، وهكذا ن إ بيه شيء فلجدهألمل يكن على  وإن ال فمظامل له،إكان زكاة له، و

الترديد يف املنوي  أن  وقد تقرر يف موضعه،يف النية  الترديد يف املنوي ال إذ}فالظاهر الصحة

  .غري مضر

 ،وهلا ثبوتاًأداء عن ، مث نوى األوالًأ ولو رتبها كذلك :يف تعليقتهقال السيد الوالد 

  .)١(أحوطكان 

ن إنشاء، فشبه شيء باإلأنية العناوين القصدية : ويف تعليقة السيد الربوجردي ما لفظه

   األمر غاية ،وىلأنوى تلك العناوين مرتبة على حنو التنجز كان 

                                                

  .١٠٥ص: احلاشية على العروة الوثقى للسيد مريزا مهدي الشريازي) ١(
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  . انتهى،)١(  مرتب على ثبوت موضوعه، كمامر سابقاًين تأثريها يف وقوع املنوإ

 حدهم يطلب مينأ أن  وعلمت، وعمرو وبكر وخالد كان يف احلجرة زيد إذا:قولأ

كان ن إ عطه لعمروأف الّإ و،كان دائناًن إ عط هذا الدينار لزيدأ: قول للخادمأديناراً فقد 

عط هذا الدينار أ: قولأ وقد ،عطه خلالد كذلكأ فالّإ و،كان دائناًن إ عطه لبكرأ فالّإدائناً، و

 األوىلالعبارة أن  إالّ كان مفادمها شيئاً، وإن رتانربعة، وهاتان العباللطالب من هؤالء األ

  .شبه بالتعليق، والثانية بالتنجيزأ

 الزكاة إعطاء، ومن احملتمل كون األول من قبيل )رمحه اهللا(عبارة املصنف ن إ وحيث

 كان مثل فك الزوجة يف ،نشاء اختصاص هذا املال ذا املصرف دون غريهإ ألنه يقاعاً،إ

يقاعات غري صحيح، كان التعليق يف العقود واإل أن  بضميمة، يف العتقالطالق، والعبد

  .كانا يف املفاد سيان وإن التعليق،  مبا يشبه التنجيز التيان اإلاألوىل أو حوطاأل

الزوج لو غاب ومل  أن ولذا أشكلوا على ما لو كانت الشرط يف عقد النكاح بصورة

تعليق يف  ألنه ،وجة وكيلة يف طالق نفسها كانت الز،مدة كذا  إىليرسل النفقة للزوجة

الزوجة وكيلة يف طالق نفسها لو غاب ومل  أن  خبالف ما لو كانت الشرط بصورة،الوكالة

  .يرسل النفقة

 ن الكالم مبينأوية، ولكنك خبري باألوليقال يف تقريب هذا االحتياط و هذا غاية ما

   إعطاءكون خص  أو معلومة العدم، وباأل،على مقدمات غري معلومة

                                                

  .٩٨ص: تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى) ١(
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، فلو كان عليه زكاة  فأوالًوجب عليه أوالً جيب الترتيب يف أداء الزكاة بتقدمي ما ال: الثالثة عشر

  . من غري نية التعيني فالظاهر التوزيعأعطىالسنة السابقة وزكاة احلاضرة جاز تقدمي احلاضرة بالنية، ولو 

  

من قبيل العقود  أنه عض منليه بإيقاع، وأبعد من هذا ما ذهب الزكاة من قبيل اإل

لنا كالماً يف ما اشتهر من كون  أن نشاء املالك وقبول املستحق، هذا معإ  إىلالحتياجه

فرق بني   وبناًء على ما ذكر ال،يقاعات مذكور يف موضعهالالزم التنجيز يف العقود واإل

  .العبارتني والنيتني أصال

، فلو  فأوالً بتقدمي ما وجب عليه أوالً،ةجيب الترتيب يف أداء الزكا ال: الثالثة عشر{

  ال إذ}احلاضرة جاز تقدمي احلاضرة بالنية{ السنة }كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة

 الزكاة دالة على إعطاءمن مل يزك مث أراد  أن ات الدالة علىطالق واإلدليل على الترتيب،

 زكاة إعطاء جيوز له  فإنه فقط،حدى السنتنيإ زكاة إعطاءلو أراد  جوازه مطلقاً، ومثله ما

  .املاضية هذه السنة ال

 أو ، ومال السنة املاضية تالفة،نعم لو كان املال الذي تعلق به الزكاة موجوداً فعالً

لف والتصرف يف ا الزكاة للتإعطاء  إذ زكاة املال املوجود،إعطاءبالعكس، فالالزم تكليفاً 

  . ملا تقدم من عدم الترتيب،صح وضعاً زكاة التالف أعطىغري املزكى حرام، ولو 

عليه   بل الظاهر البقاء على ما كان} من غري نية التعيني فالظاهر التوزيعأعطىولو {

   وذاك فقط، وكليهما بالتوزيع ،من الكلية وجواز االنطباق على هذا فقط
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يكون املاالن الزكويان شخصاً واحداً  أن  أو غريه، من غري فرق بنييبالتساو

عني شاة حيث بقيت سنتني، أو متعدداً متساويني، أو خمتلفني، كأربعني شاة للسنة كأرب

، أو عدداً إبلربعني للسنة احلاضرة، جنساً كذهب وحنطة، أو نوعاً كشاة وأاملاضية، و

  .كثالثني بقرة وأربعني

خر غائباً، يكونا حاضرين، أو غائبني، أو أحدمها حاضراً واآل أن فرق بني وكذا ال

يكونا  أن بني  بل وال،يكونا يف الذمة، أو يف اخلارج، أو باالختالف أن فرق بني  الوكذا

  . أو باالختالف، أو مستحبني،واجبني

 فله احتسابه على الوجه الذي ،معني، والفرض فقده  إىلالتعيني حيتاج ألن كل ذلك

داء أو عدم أليوجب التعيني حال ا له التعيني ومل يرد من الشارع مان إ يريده بعد، حيث

يفرقون بني مجيع هذه  الم أ ليهم نرىإرجع نداء، فاملرجع العقالء، وحيث صحته بعد األ

 وأربعة ،رث والدهإالصور، فلو كان زيد يطلب من عمرو يف الذمة مخسني ديناراً من جهة 

و القيمة أو أيف دفع العني  نت خمريأ: مث قال له،  البيعشياة يف عني مال عمرو من جهة

من باب ما يف الذمة، أو  أنه  عمرو لزيد عشرة دنانري من حقه من دون تعينيأعطى ف،البدل

لو مل يكن  أنه  رأى العقالء فراغ ذمته عن هذا املقدار من احلق حىت،الشاة اليت يف العني

من باب أيهما؟  أنه  الدفع كونه من باب ما يف الذمة أو العني، وسأله الدائندقاصداً عن

بأس به، ولو كان تعيينه   ذلك مما الأوا لر،عينه بعد مدةأين مل أعني يف احلال، وأب: فأجابه

  .بعد تلف تلك العشرة

  تنطبق على الواحد املعني، لعدم التعيني  والقول بأن الزكاة املعطاة حينئذ ال
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 وانطباقها على الواحد املردد املفهومي ،على الواحد املردد املصداقي، لعدم وجوده وال

 مل يتعلق بالذمة واحد مردد مفهومي، وحينئذ فيبقى اشتغال الذمة واحلق  إذري مفيد،غ

 بعد بناء  إذ،املوجود يف العني على حاله، ولو شك فال أقل من االستصحاب، غري مستقيم

جمال هلذه التدقيقات، خصوصاً يف  العقالء املتقدم مع عدم دليل شرعي على خالفه، ال

مور العقالئية على الورود اعتبار خصوصية فيها زائدة على األاملاليات اليت يتوقف 

  .العقالئيصل مسرح له مع هذا األ واالستصحاب ال

 التذكرة بعدم لزوم التعيني، كما مال ي يف حمك)رمحه اهللا(وهلذا أو غريه جزم العالمة 

  .ليه صاحب اجلواهرإاليه أو ذهب 

 ولو كان له ماالن متساويان حاضراً :)رمحه اهللا(قال يف اجلواهر عند قول املصنف 

، وما تقدم دلة األطالقإل:  ما لفظه، انتهى،هأجزأخرج زكاة ونواها من غري تعيني أوغائباً ف

نعم، لو أراد التعيني مل يكن  .واحد فراد اليت مجعها أمرمن عدم الدليل على وجوب تعيني األ

  .)١( به بأس

وحيتمل : لفظه وفوائد الشرائع واملسالك مايراد ونقل كالم البيان إمث قال بعد رد و

من السبب الواحد الذي يوجب التعدد صل امن سبيب الوجوب مثال كاحلصل اقوياً كون احل

 وأربعني من الغنم بل، ففي صورة وجوب الشاتني عليه خلمس من اإلأفراد الدين الواحدك

ف أو غريه بتلف أحد  الثانية لتعذر املصرإخراجلو أدى شاة عن أحدمها ومل يتمكن من 

  مل يعني املدفوعة عن  وإن خرى،النصابني سقط عنه الشاة األ

                                                

  .٤٨٠ ص١٥ج: اجلواهر) ١(
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 ضرورة اعتبار التمكن من كل النصابني يف وجوب كل من الشاتني يف حال ،املوجود

  . انتهى،)١( عليهيحدمها، ولو اختلفت القيمة خري فيما بق فتلف أحدمها مسقط أل،خراجاإل

من الفرق بني اختالف املأمور به يف اخلصوصيات املوجبة وذا ظهر ما يف املستمسك 

 بلخر يف العني، أو أحدمها نصاب اإل لكون أحدمها يف الذمة واآل،حكامالختالف األ

 فحكم بالتوزيع لئال يلزم الترجيح بال مرجح، وبني عدم االختالف فيسقط ـخر للشاةواآل

  .أعطىمن الزكاة مقدار ما 

 مع عدم ورود دليل على خالفه، ، بعد بناء العقالء املتقدمعدم استقامة الفرق: وفيه

التوزيع أحد أفراد  إىل أن  للحكم الشرعي، مضافاًيكون دليالً والترجيح بال مرجح ال

  .مرجح احملتمل فترجيحه على االختصاص بال

يتفرع على كون الزكاة املعطاة من غري تعيني توزيعاً أو باقية على ما كانت عليه نه إ مث

  :باق، فروع كثريةمن الكلية وصحة االنط

 جعلت للباقي مطلقاً ،عطاها من غري تعيني فتلف أحد املالني الزكوينيألو نه إ :منها

ال فلو إ منها بالنسبة على قول املنت لو كانت املعطاة للفقري تالفة، وتعلى املختار، وتلف

  .يكانت باقية أمكن حساا زكاة للمال الباق

شاء جعلها عما يف الذمة   لو،مكن من التصرف يف مجيع املال املوجوديتنه إ :ومنها

  . خبالفه على قول املنت،ولو بعد تلف الفقري هلا على املختار

                                                

  .٤٨١ ص١٥ج: اجلواهر) ١(
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 فعلى املنت يوزع بني ، واالحتسابعطاء قيمة املخرج حني اإلتلو اختلفنه إ :ومنها

غري   إىل املالني حال التعيني،، وعلى املختار جيوز احتساا ملا شاء منعطاءاملالني حني اإل

  .ذلك

الزكاة حيث كانت من العبادات، فالالزم اتباع الكيفية الواردة  أن رمبا يتوهمنه إ مث

  إىلعن الشريعة يف بيان خصوصياا، وحيث مل يعلم حال خصوصية مل ميكن الرجوع

  .ة اليقينيةء للرباالعقالء يف املاليات، بل الالزم االحتياط حتصيالً

القربة،   إىلمنا جعل الكيفية العقالئية يف املاليات عبادة مبعىن احتياجهإالشارع ن إ :يهوف

الشك يف اخلصوصية  إىل أن  لعدم الدليل على ذلك، مضافاً،نه اخترع كيفية خاصة أال

  .صولة، ولو كانت يف العبادات كما تقرر يف األءها الربااجمر

يني قد يوجب الضرر على الفقري كبعض عدم التع أن ما قيل منومثل هذا التوهم 

  .يالفروع املتقدمة، فالالزم التعيني، أو التوزيع القهر

ضرر فيه،  يوجب احلكم الكلي حىت فيما ال الضرر يف بعض الصور ال ألن وذلك

  . على الثايناألولدليل على تقدمي  ضرر الفقري معارض بضرر املالك، وال إىل أن مضافاً

تعيني والتوزيع باب الديون والصوم والصالة والتقليد وحنوها، ويتفرع على مسألة ال

  .يكون دليل دال على اخلالف، واهللا تعاىل العاملأن  إالّ والكالم يف الكل كما يف املقام،

  ه، إبل زكاة شياته، مث أراد الرجوع وجعله زكاة ىمث لو عني كون املعط
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  لوغ النصاب ـ على صاحب البذريف املزارعة الفاسدة الزكاة ـ مع ب: الرابعة عشر

  

مثل هذه  أن ينقلب عما وقع عليه، ومن الشيء ال أن  من، أم ال؟ تردد،فهل له ذلك

رث إزيد الدائن عشرة دنانري عن   إىل فيكون كما لو دفع،مور اعتبارية، فهي بيد املعترباأل

 زيد، فكما يصح جعلتها عن طلبك الذي تطلبه لثمن املبيع الكذائي وقبل: أبيه، مث قال له

  .يصح هناهناك 

  وال، تصري ملكاً للفقريعطاءالزكاة مبجرد اإل ألن  يف النظر عدم الصحة،قربواأل

جنيب الذي هو غري معترب حىت عند ربط هلا باملالك أصال، فيكون حال اعتباره حال اعتبار األ

  .العقالء

ون الذي يرجح موال والديلو رضى الفقري بذلك، فهل يصح االنقالب كسائر األو

هو عليه من كونه زكاة   أم يبقى على ما، كما ذكر يف املثال، به الطرفان رضي إذاانقالبه

  . فيه تردد، ووجه االحتياط يف مجيع املسائل املذكورة واضح،الشاة مثال

اليت تنفسخ   من أصلها، كما هو ظاهر العبارة، ال}يف املزارعة الفاسدة: الرابعة عشر{

  .ثناءيف األ

 أما بناًء ، حال البطالن من أصلها على مذهب املصنفثناءعم، حال االنفساخ يف األن

على كون االنفساخ من حينه كما اختاره بعض الفقهاء فيكون حاله حال املشترك بينهما، 

  .شاء اهللاإن وسيأيت تفصيل الكالم يف باب املزارعة 

يكون  أن ق بني من غري فر}الزكاة ـ مع بلوغ النصاب ـ على صاحب البذر{

  البذر من املالك، أو العامل، أو منهما، أو من ثالث، بناًء على صحة كون 



٨٧

خر فعليه بلغ نصيب أحدمها دون اآل وإن  بلغ نصيب كل منهما، إذاويف الصحيحة منها عليهما

  .بلغ اموع النصاب وإن مل يبلغ نصيب واحد منهما فال جيب على واحد منهما، وإن فقط،

  

رض من ثالث، وكذا لو كان مشتركاً بني الثالث ن واحد والعمل من آخر واألالبذر م

الزرع  أن نم منا كانت الزكاة على صاحب البذر ملا يأيتإني أو الثالثة وهكذا، واألول وأحد

  .إشكال وفيه ،كله ملالك البذر

الزرع  ألن  بقدر الزكاة،} بلغ نصيب كل منهما إذاويف الصحيحة منها عليهما{

  . هلماملك

ذا خرج الزرع إف: نعم سيأيت عن بعض الفقهاء املعاصرين عند قول املصنف يف املزارعة

 ،صلاحني ظهور احل  إىلن يكون لصاحب البذر أصار مشتركاً بينهما على النسبة، ال

  .مكنةة واألنزمنه خيتلف حبسب األأتابع للتعارف، و أنه الظاهر أن .انتهى

 خر نصاب، واملاالن الليس لآل ألنه }خر فعليه فقطن بلغ نصيب أحدمها دون اآلإو{

  .جيتمعان كما تقدم

بلغ اموع  وإن ن مل يبلغ نصيب واحد منهما فال جيب على واحد منهما،إو{

يفرق بني  وال :جيتمع متفرق يف ملك، ففي صحيحة حممد بن قيس ال ألنه }النصاب

  .)١(جيمع بني متفرق  وال،جمتمع

                                                

  .١زكاة األنعام حمن أبواب  ١١ الباب ٨٥ ص٦ج: الوسائل) ١(



٨٨

  يقترض على الزكاة  أن يز للحاكم الشرعجيو: اخلامسة عشر

  

  .)١(يفرق بني اتمع  وال،جيمع بني املتفرق وال: الرمحان بن احلجاج ويف رواية عبد

صلى اهللا عليه وآله ( عن رسول اهللا ،)عليهم السالم(، عنهم سالموعن دعائم اإل

صلى اهللا (قال  إىل أن جيمع يف الصدقة بني مفترق، أو يفرق بني جمتمع أن ىأنه  :)وسلم

جيب على واحد  ن جيمع ما لرجلني الإوأما ما يظلم فيه املصدق، ف: )عليه وآله وسلم

. احلديث، )٢(ل واحد منهما عشرون شاة، فإذا مجعها صارت فريضةمنهما الزكاة كان لك

  .وقد تقدم الكالم يف موضعه مستوىف

 قد يكون هذا العمل واجباً  إذ،يالتكليف  باجلواز الوضعي ال}جيوز: اخلامسة عشر{

الوجوه املتصورة يف قرض احلاكم  أن خيفى  ال،}يقترض على الزكاة أن يللحاكم الشرع{

  :مخسة

الزكاة يصري عليها احلق كما هو متعارف  أن يقترض على الزكاة، مبعىن أن :األول

 الضعفاء، أو للمأمت، عانة للتربعات إل قد جيتمع عدة وجيعلون صندوقاً فإنهن يف التربعات،اآل

 مل يكن يف  إذاون التعزية يف ليايل اجلمعة مثال، مثؤوجيعلون املشاهرة للفقراء، أو يقر

على أرباب  على الفقراء، وال  ال،الصندوق شيء أخذت اجلمعية قرضاً على الصندوق

  التربع، ومعىن القرض على الصندوق 

                                                

  .٢زكاة األنعام حمن أبواب  ١١ الباب ٨٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٥٥ ص١ج: الدعائم) ٢(



٨٩

 مل يدل دليل يبعد، وهذا أمر عقالئ بقصد أخذ البدل عن التربع الذي جيتمع عطاءاإل

  . العقودأدلةعلى الردع عنه، فيشمله 

مضاء الشارع له، ودليل الوفاء بالعقود خمتص إهذا شيء مستحدث مل يعلم : ن قلتإ

   .عدم صحتهاصل بالعقود اليت كانت يف زمان الشارع، فاأل

 العقود العقالئية مطلقاً، الوحنوه،  )١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: الظاهر من قوله تعاىل:قلت

ثبات كونه يف زمان إ  إىلاحتاج كل عقد الإالعقود اليت كانت يف زمان الشارع فقط، و

تقييد  إىل أنه يتفحص عن ذلك، مضافاً الشارع مرسوماً، مع العلم بأن أحداً من الفقهاء ال

  .دليل ية بال اآلطالقإل

  والمل يكن كل فرد منهم مستقالًن  وإيقاعاا،إبصحة عقود اهليئة و: وهلذا نقول

ا الذي جاء مكانه أو حبيث لو عزل عن اهليئة مل يره العقالء ملزوماً بالوفاء، بل ر،مستقراً

  ال إذ ويشبه هذا يف اجلملة تصرف املتويل للوقف،،مل يكن حاضراً حني العقد وإن ملزوماً،

 منطبقاً على صاً معيناً، بل كلياً وكذا ليس شخ، على ذمته بل على رقبة الوقفيعامل املتويل

 وجود مل يكن للزكاة فعالً وإن خر، وهذا صحيحزيد يف هذا اليوم، وعلى عمرو يف اليوم اآل

  . كما لو اقترض على زكاة هذا البستان الذي ليس له مثر فعالً،خارجي

                                                

  .١اآلية : سورة املائدة) ١(



٩٠

مل يكن بصرف مال، و الإميكن دفعها   كان هناك مفسدة ال إذاويصرفه يف بعض مصارفها، كما

بذلك، أو ابن سبيل كذلك،  إالّ عانته ورفع اضطرارهإميكنه  عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقري مضطر ال

 فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، ،ميكن تأخريه  وكان ال،أو تعمري قنطرة أو مسجد أو حنو ذلك

   الدين منها يوبعد حصوهلا يؤد

  

بصرف  الّإميكن دفعها  ناك مفسدة ال كان ه إذاويصرفه يف بعض مصارفها، كما{

 إالّ عانته ورفع اضطرارهإميكنه  مال، ومل يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقري مضطر ال

 ،ميكن تأخريه  وكان ال،رة أو مسجد أو حنو ذلكطبذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمري قن

 والظاهر عدم ،}فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، وبعد حصوهلا يؤدي الدين منها

 بل جيوز للحاكم االقتراض على الزكاة ،ما ذكر من القيود  إىلاالحتياج يف صحة هذا القسم

، كان هلا مصرف أصالً ، وال رأه صالحاً، ولو مل يرد صرفها فعالً إذاالكلي أو الشخصي

 ذا ملإو،  صاحبه يف وقته زكاتهأعطىنه لو اقترض على زكاة هذا البستان أكما لو علم ب

لو  أنه  علم إذا بل وكذا، مصلحة تكفي يف قرض احلاكم على الزكاة فإنهيقرض مل يعط،

 إىل أنه عطوا أرباب الزكوات زكام حني االلتفاتأاقترض على الزكاة الكلي ألف دينار 

  .الدائن يطلبه، خبالف ما لو مل يفعلن أ وفعل كذلك

 ،إشكالفيه : ما يف تعليقته بقولهليهإأشار السيد اخلوئي وقد أورد على هذا بأمرين، 

  تراض قمعىن لال ال أنه  مل تثبت والية احلاكم يف مثل ذلك، معإذ



٩١

ال كان املال املأخوذ قرضاً ملكاً هلا، فكيف يصح صرفه يف مصارف إللزكاة، و

 حبيث علم وجوب دفعها ومل ميكن الرفع بوجه ، كانت احلاجة ضرورية إذانعم فيما .الزكاة

  . انتهى،)١(داء دينه من الزكاةأويل، مث  أنه حاكم االقتراض لنفسه مباآخر جاز لل

 الدالة على والية احلاكم مطلقة، كما حقق يف باب التقليد دلةاألن إ : أوال:وفيه

 يف مشول والية احلاكم شكالميكن اإل عليه سرية املراجع العامة، وعليه فالن أ ووغريه، كما

 ،دليل  إىلالذي يتمسك به، وخروج بعض التصرفات حيتاجصل أل الوالية هو ا إذملثل املقام،

  .العكس ال

معىن االقتراض للزكاة هو ما تقدم من بناء العقالء عليه، وحاهلا حال ن إ :وثانياً

القرض  أن  بعض اخلريات، وليس معىن القرض للزكاةألجلالتربعات اتمعة يف الصندوق 

 بل ظهوره يف ما ،نسانالقرض ملك لإل أن اهنسان الذي معنملك للزكاة، كالقرض لإل

اقترض ألف دينار نه إ  ولذا لو قيل للعقالء، القرض على كل شيء حبسبه إذينكر، ذكرنا ال

  .على صندوق التربع مل يفهموا منه غري ما ذكرنا

ينحصر الصحة يف االقتراض لنفس احلاكم مبا هو ويل، بل تصح الوجوه  النه إ :وثالثاً

 اليت هي غري االقتراض على زكاة وغري االقتراض لنفس احلاكم مبا هو ةتيخر اآلالثالثة األ

  .ويل

                                                

  .١٩٠ص: تعليقة السيد اخلوئي على العروة الوثقى) ١(



٩٢

 أنه  املفروض إذيسترجع منه،  فقرياً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنياً الأعطىذا إو

  أعطاه بعنوان الزكاة 

  

لى  الذي هو القرض عاألول الشبهة يف الوجه يينبغ ال أنه وكيف كان، فالظاهر

الزكاة، وقد اختاره صاحب اجلواهر يف ظاهر كالمه، حيث قال يف مجلة كالم ذكره يف 

أو على كونه قرضاً على الزكاة على حسب : لفظه  املال للفقري قبل تعلق الزكاة ماإعطاء

ليه كالصرف إ ويكون الدفع ،استقراض اتهد عليها، فال تكون ذمة الفقري حينئذ مشغولة

  .انتهى، )١(حدشغل ذمة فيه أل  ال فإنهى الزكاة،يف سبيل اهللا عل

  إذيسترجع منه،  فقرياً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنياً الأعطىذا إو{

 للفقري، عطاء وفيه نظر ينشأ من كون االعتبار حبال اإل،}عطاه بعنوان الزكاةأ أنه املفروض

 إعطاءزكاة كأنه هي، فالالزم جواز هذا املال املقروض على ال أن وقد كان فقرياً بضميمة

 فقرياً جامعاً عطاءكان حني اإل ألنه  عن ذلك القرض املدفوع للفقري، بدالًالزكاة فعالً

  .للشرائط

 الزكاة إعطاءكان وقت  ألنه  دين امليت،إعطاءويؤيده الروايات الدالة على جواز 

  .خارجاً عن االستحقاق، لعدم وجوده

 فعن ، على اشتراط اجتماع الشرائط حني تعلق الزكاةومن بعض الروايات الدالة

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب حول، عن عن األ،عمري أيب الكليين، عن ابن

                                                

  .٤٦٥ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٩٣

يعيد املعطي : يف رجل عجل زكاة ماله مث أيسر املعطى قبل رأس السنة؟ قال

  .)١(الزكاة

: )محه اهللار (قال الكليين ،)٣( )رمحه اهللا ( والشيخ،)٢()رمحه اهللا (ومثله رواية الصدوق

أنه  إالّ يعجل قبل وقت الزكاة، أن  أتاه من يصلح له الزكاة إذاجيوزأيضاً أنه  يوقد رو

  .)٤(عاد الزكاةأارتد   جاء وقت الزكاة وقد أيسر املعطى أو إذايضمنها

 وغري واجب ،ومثل ما لو صار الفقري غنياً ما لو صار املسلم مرتداً، واملوايل معانداً

 متزوجة، أو كان ولد زيد فقرياً  كما لو كانت املرأة أرملة مث صارت،النفقة واجب النفقة

  .مث صار غنياً، حبيث يتمكن من القيام بنفقة والده

هذا املال حمكوم مبثل حكم مال رب املال، فلو كان رب املال الذي ن إ مث الظاهر

 هذا املال املقترض إعطاء مل ميكن ي اقترض على زكاة غري هامشييتبدل هذا املال بزكاته، أ

  .للهامشي

ن املال املقترض يصري حبكم إومثله ما لو اقترض لصندوق النربعات يف املثال املتقدم، ف

 ألن عانة الضعيف وعقد املآمت، وذلكإ مصرفه مصرف ذلك من التربع، و،مال الصندوق

  .العقالء يعتربون هذا املال كاملبدل منه

  وقت   إىلمن احلاكم حني االقتراض ممتداًلنية الظاهر لزوم ان إ مث

                                                

  .٢ح...  باب الرجل يعطي من زكاة يظن أنه ٥٤٥ ص٣ج: الكايف) ١(

  ).٤٤ (١٩ األصناف اليت جتب عليها الزكاة ح يف١٥ ص٢ج: الفقيه) ٢(

  ).١١٦ (٧ح...  تعجيل الزكاة وتأخريها ١١ الباب ٤٥ ص٤ج: التهذيب) ٣(

  .٩ باب أوقات الزكاة ملحق ح٥٢٤ ص٣ج: الكايف) ٤(



٩٤

 يف تلك الصورة تشتغل ذمة الفقري  إذقراض الفقري واالحتساب عليه بعد ذلك،إوليس هذا من باب 

مور هذه األ ألن يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل، ن الدين على الزكاة والإخبالف املقام، ف

  داء بعد الوقف لتعمريه، مث األر، ونظريه استدانة متويلاعتبارية والعقالء يصححون هذا االعتبا

  

 هذا إعطاء، مث نية احلاكم عند خراج، مث نية املالك املتعلق به الزكاة حني اإلعطاءاإل

  للزكاة، ولواللوال النية حني االقتراض مل يكن املال بدالً ألنه املال الذي هو زكاة للمقرض،

 القرض مل يصر بدال إعطاءنية احلاكم حني  كاة، ولوال مل يصر زخراجنية املالك حني اإل

  . فتأمل،عن املال الذي دفعه املقرض

من باب {قراض على الزكاة  وهو اإل،األول الوجه }ليس هذا{ أنه خيفى  ال}و{

قرض املالك للفقري شيئاً مث حسبه من أ كما لو }قراض الفقري واالحتساب عليه بعد ذلكإ

 حبيث لو مل }تشتغل ذمة الفقري{قراض الفقري إ صورة ي أ}رةذ يف تلك الصوإ{الزكاة 

  .حيسب رب املال دينه زكاة كان له مطالبة الفقري باملال

يضر   وال،ن الدين على الزكاةإف{ الذي هو االقتراض على الزكاة }خبالف املقام{

، حقيقيةخارجية   ال،عقالئية }مور اعتباريةهذه األ ألن عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل،

  .فكلما اعتربه العقالء صح، وكلما مل يعتربوه مل يصح

ونظريه { كما تقدم تقريب ذلك }العقالء يصححون هذا االعتبار{ يف املقام }و{

  داء بعد مث األ{ بأن يستدين على النماء }استدانة متويل الوقف لتعمريه



٩٥

  زكاة اشتغال ذمة أرباب ال  إىليف احلقيقة راجع أنه ذلك مع منائه مع

  

كون الدفع على :  وما ذكره السيد الربوجردي من الفرق بينهما بقوله}ذلك مع منائه

 فلو صح لوجب صرفه ،زكاة كما أفاد الزكاة مستلزم لكون ما أخذ قرضاً ملكاً للزكاة ال

يف مصارفها كما يف االستدانة على الوقف، حيث يصرف يف  ليه الزكاة الإفيما حيتاج 

 وليست من اجلهات اليت ،حق ملستحقيها الزكاة ملك أون إ وقوف عليهم، مثيف امل تعمريه ال

  .انتهى، )١(يعترب هلا ملك وذمة

املوقوف عليه يف املقام  أن ،ما ورد على كالم السيد اخلوئي املتقدم  إىلمضافاً: ففيه

يف  كما يقترض على النماء ويصرف مبرتلة الفقراء ومناء الوقف مبرتلة الزكاة، فاملتويل

  .املوقوف عليه، كذلك احلاكم يقترض على الزكاة ويصرف يف الفقراء، فال فرق بينهما

 الذمة ال أن م، لكن الكالم يفالزكاة ملك أو حق فليس هلا ذمة فهو مسلّ أن وأما

  . أيضاً فال فرق بينهما من هذه اجلهة،اعتبار العقالء، وهو هنا موجود إالّ خصوصية هلا

ليه املصنف إ ما أشار :جوه اخلمسة املتصورة يف اقتراض احلاكمالوجه الثاين من الو

 جعله وجهاً األوىل و،}رباب الزكاةأاشتغال ذمة   إىليف احلقيقة راجع أنه مع{: بقوله

  احلاكم يقترض على ذمة مصارف ن إ :، بأن يقالمستقالً

                                                

  .٩٩ص: تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى) ١(



٩٦

  هم هممن حيث  من الفقراء والغارمني وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، ال

  

 واملساكني والعاملني والرقاب وبعض }من الفقراء والغارمني وأبناء السبيل{الزكاة 

  .احلج واجلهاد  إىلرسالقسام السبيل كاإلأ

 فزيد وعمرو غري مشغول الذمة، }من حيث هم هم من حيث هم من مصارفها، ال{

  .بل املشغول هو ذمة النوع

بعض أرباب الزكاة مثل سبيل اهللا تعاىل  نإ فيه: شكل عليه يف املستمسك مبا لفظهأو

من م أ شغال ذمة أرباب الزكاة مباإ إىل أن ، مضافاًشكالذمة له كالزكاة فريجع اإل مما ال

هم، لعدم الدليل على هذه م أ شغال ذمتهم مباإ عليه كيمصارفها ال والية للحاكم الشرع

ليهم، إويل الزكاة الراجعة  أنه يراد منه، احلاكم الشرعي ويل الفقراء مثالً: الوالية، وقوهلم

  . انتهى،)١(ليهمإفواليته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة 

يوجب   ال،عدم وجود الذمة لبعض املصارف، كمثل القنطرة واملسجدن إ : أوالً:وفيه

  .سقوط هذا الوجه مطلقاً

لويل الطفل  أن فل، فكماتنقص عن والية ويل الط والية احلاكم الشرعي الن إ :وثانياً

 كان ذلك  إذااملعاملة ملصلحته مبا يشغل ذمته، كذلك للحاكم املعاملة مبا يشغل ذمة الفقراء

  .صالحاً هلم

  والية احلاكم كما تقتضي أخذ الزكاة للنوع، كذلكن إ :ن شئت قلتإو

                                                

  .٣٦٨ ص٩ج: املستمسك) ١(



٩٧

  وذلك مثل ملكيتهم للزكاة

  

ل هذه الوالية على الذمم ثبات مثإ احتياج نصاف ولكن اإل،تقتضي القرض للنوع

 على  أي فرق بني النوع والشخص، فكما يشكل القول بواليته فإنهتأمل،  إىلللحاكم

  .يبيع ويشتري للشخص ولو بدون رضاه، كذلك واليته على النوعشخاص حبيث األ

يالزم حىت مثل هذه الوالية، مث  القول بالوالية العامة كما هو املختار الن إ :واحلاصل

يقترض على  أن شخاص فيتمكن منقول ذه الوالية، فالالزم القول بالوالية على األعلى ال

  .ذمة زيد الفقري

 الترديد يف مثل هذه الوالية غري ما ذكره بعض املعاصرين يف تعليقته من أن خيفى وال

م يقترضون املال  فإشاهد يف مجيع الدول،مأمر عقالئي  أنه  فيه إذحمصل،  إىليرجع الأنه 

على ذمة الشعب، بل يعقدون املعاهدات املالية والنفسية على أهل اململكة، فهو أمر يعتربه 

 أن هل للحاكم حىت مثل هذه الوالية؟ والظاهر بالبال أنه منا الكالم يفإالعقالء بال شبهة، و

مور بيد جماري األ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(للحاكم مثل هذه الوالية، لعموم قوله 

  .، فتأملنا حجة اهللاأو: بقرينة قوله. م حجيت عليكمفإ :وقوله. اءالعلم

 فال ذمة له حىت يقترض احلاكم على ي،النوع ليس له وجود خارج: قلتن إ }و{

  .ذمته

  ذلك مثل ملكيتهم للزكاة { واالعتبار العقالئي كاف يف املقام،: قلت



٩٨

من حيث  من مصارفه ال إم م من حيثعلى نوعهأيضاً ا ملك لنوع املستحقني، فالدين إف

داء من يستدين على نفسه من حيث واليته على الزكاة، وعلى املستحقني بقصد األ أن أنفسهم، وجيوز

   األولالوجه   إىليرجعأيضاً ماهلم، ولكن يف احلقيقة هذا 

  

من  من مصارفه ال إم على نوعهم من حيثأيضاً  فالدين ،ا ملك لنوع املستحقنيإف

  .}حيث أنفسهم

: ليه بقولهإمن الوجوه اخلمسة املتصورة يف استقراض احلاكم ما أشار : الوجه الثالث

على نفسه من حيث واليته على الزكاة، وعلى املستحقني { احلاكم }يستدين أن وجيوز{

  .}األولالوجه   إىليرجعأيضاً داء من ماهلم، ولكن يف احلقيقة هذا بقصد األ

 ،)١(التصرف يف املوىل عليه  إىلالتصرف بعنوان الوالية راجعن  أل:قال يف املستمسك

  .انتهى

ن يف إ لتعدد االعتبار العقالئي، ف،نياألولهذا الوجه غري الوجهني  أن خيفى ولكن ال

  .مبا هو هو هذا الوجه يتعلق الدين بذمة احلاكم مبا هو حاكم ال

ل هو عني الزكاة الفعلية أو منا املشغوإ، وذمة مشغولة أصالً ال: األولويف الوجه 

قرض على ت وقد تس،يف املثال املتقدم قد تستقرض اهليئة على ذممهم أن املتجددة، كما

   بالفرق بينهما يف بعض: يقال أن الصندوق، وميكن

                                                

  .٣٦٩ ص٩ج: املستمسك) ١(



٩٩

 ألن ،خذ من الزكاة جاز للمقرض األاألوىلالثمرات، فلو مات احلاكم يف الصورة 

يأخذ منه على تقدير موت  أن مقرض على الصندوقالزكاة عوض عن ماله، كما جيوز لل

  .اهليئة

ن ذمة  أاألمرالزكاة، اية  ن ذمة احلاكم مشغولة الإخبالف هذا الوجه الثالث، ف

خر، كما هو كذلك يف االعتبارات ذمة اآل  إىلاحلاكم مبا هو حاكم فيتعدى بعد موته

ه مبا هو كذلك كانت ذمة هذا ن رئيس الوزراء لو استقرض على ذمتإالعقالئية الفعلية، ف

  .العنوان مشغولة، فلو عزل أو مات كان االعتبار على ذمة من يقوم مقامه

لو  أنه  حىت،يستدين احلاكم على نفسه من حيث هو شخص عادي أن :الوجه الرابع

ممكن اعتباراً متعارف أيضاً احلاكم القائم مقامه، وهذا   ال،عزل تبع به، ولو مات تبع تركته

أيضاً سبيل من سبل اهللا، بل بعنوان سائر احلصص  أنه  مث يسد دينه من الزكاة بعنوان،اًكثري

  .على تردد

 فتكون ذمة املالك للزكاة مشغولة ذا ،يستدين على ذمة املالكني أن :الوجه اخلامس

 ألنه ،يستدين املالك ديناراً ويعطيه لزيد بعنوان أخذ بدله من الزكاة أن القرض، ويكون مثل

عموم والية احلاكم  أن  على ما تقدم منبل، والكالم يف جوازه وعدمه مبتينسبيل من الس

  . مثل هذا أم اليشمل

املسألة مبنية :  مبا لفظه، اختاره السيد الوالد يف تعليقته اجلديدة،وهناك وجه سادس

رض  العقالئي هو قهعلى والية احلاكم، وقد تقدم التأمل فيه، ويف فرض احلسبة فاعتبار

 على أربابه وال على الزكاة وال يؤديه من الزكاة بنحو الكفالة على النفس ال أن احلاكم على

  . انتهى،يف ذمته



١٠٠

 أو االستدانة هلا على حذو ما ذكرنا يف ،قراض الزكاة قبل أوان وجواإحاد املالكني وهل جيوز آل

  .احلاكم؟ وجهان

  

 عن كونه لهب لو خرج املعطى نه هل جيوز االحتساأمث الكالم يف وقت النية و

  . أو شبه ذلك كالكالم فيما تقدم،ميانإمصرفاً بغىن، أو ارتداد، أو خروج عن 

 أو االستدانة هلا على ،قراض الزكاة قبل أوان وجواإحاد املالكني آلوهل جيوز {

 أو ، أو على ذمته، أو على ذمة الفقري، فيستدين على الزكاة}حذو ما ذكرنا يف احلاكم

  .حو الكفالة املتقدمة يف الوجه السادسبن

 إالّ يصح  فال، التفصيل بني صورة االستدانة على ذمة الفقريقوى واأل}وجهان{

  .خر فيصحربعة األجازته، وبني الوجوه األإب

  .والية له على الفقري ه الفألن األوىلأما عدم الصحة يف 

 إعطاء تعجيل الزكاة أو ا من مصاديقفأل ،خرربعة األوأما الصحة يف الوجوه األ

  .الفقري مث االحتساب

  . االحتياط بالقرض واالحتسابي عدم اخلروج عن مقتضحوطنعم، األ

عطائه مث الكالم يف غري املالكني كالكالم فيهم يف اجلملة، فلو كان أحد مورداً إل

اً بقصد  الفقراء قرضإعطاء أو بنحو الكفالة وله االستدانة  جاز،الزكوات وأخذ الفقراء منه

  .أخذ بدله من الزكاة

 دلةا أو املب،أما االستدانة على ذمة الفقري، أو ذمة رب املال، أو ذمة نفسه مبا هو ويل

   الزكاة إعطاء أدلةمع الزكاة املستقبلة فعال، فال لعدم الوالية له شرعاً، و



١٠١

  . مجيع ما ذكرنا يف اخلمس واملظامل وحنومهايوجير

 أخذ الزكاة من املالك مث الرد عليه املسمى يللحاكم الشرع قري والجيوز للف ال: السادسة عشر

  ء منه بأزيد من قيمتهیأو املصاحلة معه بشىء يسري، أو قبول ش )گرداندست (بـ بالفارسية 

  

مل يكن مستحقاً مث صرفها  وإن دل على جواز أخذ الشخص هلا توزيعها، ومالللثقات 

  .هراًتشمل مثل هذه الصور ظا يف مصرفها ال

  .سألة فروع غري منقحة املوضوع مشكلة احلكم، واالحتياط فيها طريق النجاةاملويف 

 من الكفارات والديات والنذور }وجيري مجيع ما ذكرنا يف اخلمس واملظامل وحنومها{

 يف هذه احلقوق كثري مما ذكر، يجير خيفى عدم صحة هذه الكلية، بل ال والصدقات، وال

 دلةاما على حنو املبإ الفعل  إذشقوق املسألة املتصورة كثرية جداً، أن وقد ظهر مما تقدم

هو أو مبا هو حاكم، أو على  املايل، أو حنو الكفالة، أو االستدانة على ذمة احلاكم مبا هو

 الصور ما عدا يذمة املالك اخلاص، أو النوعي، أو على ذمة الفقري اخلاص أو النوعي، وجتر

 أن جنيب، وعلى كل حال، فأمااأل  ذمته يف املالك والشخصصوريت استدانة احلاكم على

  . أو مطلقاًييكون القرض على مال شخص

جنيب الذي هو مورد لأل  وال}للحاكم الشرعي جيوز للفقري وال ال: السادسة عشر{

دست (بـ أخذ الزكاة من املالك مث الرد عليه املسمى بالفارسية { وتفريقها تمجع الزكوا

 كأن يعطي املالك }صاحلة معه بشيء يسري، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو امل )گردان

  ما يسوى بدرهم للفقري وحيسب عليه مخسني 



١٠٢

  ن كل هذه حيل يف تفويت حق الفقراءإأو حنو ذلك، ف

  

  إذان يبيع املالك للفقري ما يسوى درمهاً بألف درهم، مثأ ك}أو حنو ذلك{ اًدرمه

 الزكاة، أو يبيع الفقري ما يسوى ألف درهم للمالك بدرهم، مث صار مشغول الذمة حسبه من

الفقري معاملة ويشترط  يعطيه املالك للفقري من باب الزكاة بعنوان ألف درهم، أو يتعامل مع

لف املعطى له زكاة يكون للمالك بنحو شرط يكون هذا األ أن عليه يف ضمن املعاملة

  .النتيجة، أو غري ذلك

ها ألجلضرار باملصاحل العامة اعولة إ و} تفويت حق الفقراءن كل هذه حيل يفإف{

  .خبارالزكاة، ويدل على ذلك مجلة من األ

اهللا فرض يف ن إ :قال أنه )عليه السالم(عن ج البالغه، عن أمري املؤمنني : فمنها

عن  سائلهم منع غين، واهللا تعاىل مبا الّإ فما جاع فقري ،غنياء أقوات الفقراءأموال األ

  .)١(ذلك

 ، وفيها بعد ذكر)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رواية زرارة، وحممد بن مسلم، عن: ومنها

يكون  ال: ن مل يوجدوا؟ قالإف: قلت: صناف الثمانية، قالاهللا تعاىل جعل الصدقات لألأن 

ن مل تسعهم الصدقات؟ إف: قلت: ، قاليوجد هلا أهل فريضة فرضها اهللا عز وجل وال

 ،يسعهم لزادهم ذلك ال أن  ولو علم،غنياء ما يسعهماهللا فرض للفقراء يف مال األن إ :فقال

مما فرض  مل يؤتوا من قبل فريضة اهللا عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم الإم 

  .)٢(الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشني خبري أن فلواهللا هلم، 

                                                

)١ (من اختيار غريب كالمه احملتاج للتفسري٣٢٨ حتت الرقم ٦٣٢ص: ج البالغة، للشيخ حممد عبده .  

  .١ من أبواب املستحقني للزكاة ح١ الباب ١٤٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٣

اهللا وضع الزكاة ن إ :)عليه السالم(ل أبواحلسن قا:  قال،عن مبارك العقرقويف: ومنها

  .)١(موالكم وتوفرياً أل، للفقراءقوتاً

سباب معايش اخللق، أ، يف بيان )عليه السالم(عن تفسري النعماين، عن علي : ومنها

يف العمارة حظ،  مارة نصيب، والقوام ليس هلم يف األمنا هي ألإوأما وجه الصدقات ف: قال

غنياء ما يقوم جارة معرفة وقدرة، ففرض اهللا يف أموال األيف اإل  مال، واليف التجارة وال

  .احلديث، )٢(ويقوم به أودهم

شرك بني أاهللا تعاىل ن إ :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب املعزا، عن أيب عن: ومنها

  .)٣(غري شركائهم  إىليصرفوا أن  فليس هلم،موالغنياء والفقراء يف األاأل

صحابنا أمن  شيخاًن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: بصري قال أيب عن: اومنه

عندي  ا أن أما: وهو حمتاج؟ فقال له عيسى بن أعني:يقال له عمرو، سأل عيسى بن أعني

 رأيتك اشتريت حلماً ومتراً ينأل: ومل؟ فقال: عطيك منها، فقال له أمن الزكاة ولكن ال

:  قال،اشتريت بدانقني حلماً وبدانقني متراً، مث رجعت بدانقني حلاجةمنا رحبت درمهاً فإ: فقال

اهللا نظر ن إ : يده على جبهته ساعة مث رفع رأسه، مث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فوضع

غنياء ما يكتفون به، ولو مل يكفهم  فجعل يف أموال األ،غنياء، مث نظر يف الفقراءيف أموال األ

  .)٤( ويتزوج ويتصدق وحيجي ما يأكل ويشرب ويكتسلزادهم، بلى فليعطه

                                                

  .٥ من أبواب املستحقني للزكاة ح١ الباب ١٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب املستحقني للزكاة ح١ الباب ١٤٦ ص٦ج: ، كما يف الوسائل٦٠ص: يف احملكم واملتشابه) ٢(

  .٤املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٢ الباب ١٤٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ج: الوسائل) ٤(



١٠٤

خذ الصدقة من آ أن أمرت: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما عن النيب: ومنها

  .)١(ردها يف فقرائكمأأغنيائكم ف

ىل غري ذلك من الروايات الكثرية اليت تدل بظاهرها على لزوم صرف الزكاة يف إ

ن جعل القوت يف مال يدل صرحياً على كون إنها حبيلة، فصرفها ع  ال،املصارف املذكورة

  .جيوز صرفه كيف شاء امللك حمجوراً ال

حدى تلك احليل إك، مث احتال زيد بتجعلت بستاين لقو: لو قال زيد أنه ترى الأ

 فوهب، أو صاحل، أو باع كثرياً منه بدرهم، أو حنو ذلك، كان خمالفاً جلعل املالك عرفاً حىت

 وكذا لو قال املوىل .عقوبة ملا فعلهيأخذ منه البستان  أن باطل، وحيق له أنه ونالعرف يرأن 

جعلت مالك قوتاً لزيد، كان املنصرف من ظاهره لزوم صرفه يف القوت، ال االحتيال : للعبد

  .احليلة غري صحيحة أن ل هذه املسألة عن أحد الفقهاء مل يشك يفئس مبا تقدم، بل لو

مبا  الّإفما جاع فقري : )عليه السالم(صاً بقرينة ذيله وهو قوله هذا اخلرب، خصون إ مث

  .خذ مانع قطعاًن املعطي اآلإ صريح يف املطلب، فمنع غين

 إالّ منعته يقال ما أن  مل يصح،مبنعك املال عنه الّإجاع زيد  ما: لو قال أنه ترى الأ

  .ين بعته شيئاً قليال بقوت سنتهأ

 حصر حرمان الفقراء يف أحد أمرين )عليه السالم(مام ن اإلإوأصرح منه اخلرب الثاين، ف

 ىغنياء، مث نفعلى سبيل منع اخللو، ومها عدم صحة اجلعل الذي قرره اهللا تعاىل، ومنع األ

   فلم ،األول

                                                

  .٣٠٦ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



١٠٥

حدى تلك احليل كان مقتضاه بقاء إصاحل، أو احتال ب أنه  فلو فرضنا،الثاين إالّ يبق

قتضى احلساب الذي حسبه اهللا تعاىل، فهل بقاء هؤالء من جهة مؤنة مب مجلة من الفقراء بال

قسم من املنع احملرم  أنه الثاين، وذلك ينتج إالّ عدم صحة احلساب، أو من جهة املنع؟ ليس

  .خيفى خر من هذه الرواية دالة على املطلوب كما الأخبار الصرحية، وكذا مواضع باأل

 يدل  إذ،ومثلها يف الداللة خرب النعماين. اللةقويف يف الد، خرب العقراألولومثل اخلرب 

  .ودتصرف الزكاة يف القوت، وقيام األ أن الالزم أن على

 أن  يدل على فإنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( واملروي عن النيب املعزا، أيب وكذا خرب

  .غنياءاملصاحلة واهلبة لأل  الوضع يف الفقراء الاألمر

 تصدق إذا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ح منصور، قالورمبا يؤيده أو يدل عليه صحي

  .)١(يف مرياث إالّ يستردها يستوهبها وال يشتريها وال أن الرجل بصدقة مل حيل له

ليك ومل إ تصدقت بصدقة مل ترجع إذا :)عليه السالم(خر، عنه  اآلهويف صحيح

  .)٢(تورثأن  إالّ تشترها

مام  مثل ما ورد يف تفسري اإل،دة للحيلة عموماًومما يؤيد احلكم ما دل على عدم فائ

لَقَد عِلمتم الَّذين اعتدوا ِمنكُم ِفي و﴿: ، يف تفسري قوله تعاىل)عليه السالم( يالعسكر

ةً خاِسئنيدوا ِقركُون مِت فَقُلْنا لَهب٣(﴾الس(.  

                                                

  .١أقسام الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١٢ الباب ٣١٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(

  .٥أحكام الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١٢ الباب ٣١٩ ص١٣ج: ئلالوسا) ٢(

  .٦٥اآلية : سورة البقرة) ٣(



١٠٦

 حبر، فنهاهم ئ شاطكان هؤالء يسكنون على: )عليهما السالم( بن احلسني يعن عل

حيلة ليحلوا منها   إىله عن اصطياد السمك يف يوم السبت، فتوصلواؤاهللا تعاىل وأنبيا

حياض فيتهيأ للحيتان   إىلينفسهم ما حرم اهللا تعاىل، فأخذوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدأل

ت احليتان يوم ء فجا، مهت بالرجوع إذايتهيأ هلا اخلروج الدخول من تلك الطرق وال

خاديد وحصلت يف احلياض والغدران، فلما كانت السبت جارية على أمان هلا، فدخلت األ

اللجج لتأمن من صائدها فرامت الرجوع فلم تقدر   إىلعشية اليوم مهت بالرجوع منها

ياد السترساهلا فيه وعجزها عن االمتناع ملنع طيتهيأ أخذها بال اصوبقيت ليلتها يف مكان 

منا اصطدنا يف إت، وبحد يقولون ما اصطدنا يف السأخذون يوم األ وكانوا ي،املكان هلا

خاديدهم اليت عملوها يوم السبت أخذين هلا بآ وكذب أعداء اهللا تعاىل بل كانوا ،حداأل

  .احلديث، )١(حىت كثر من ذلك ماهلم

يعارض ما ذكرنا من عدم اجلواز ما ورد من جواز بعض احليل، ففي صحيح بن  وال

اشتري ألف درهم ودينار بألفي : فقلت له: قال إىل أن سألته عن الصرف،: ل قا)٢(احلجاج

منا هذا إهذا، فيقولون : هل املدينة وكان يقولأ على أجرأكان  أيب نإ بأس، ال: درهم؟ قال

  الفرار لو جاء رجل بدينار مل 

                                                

  .١٣ ح٥٦ ص١٤ج: ، كما يف البحار١٠٦ص: إلمام عليه السالمتفسري ا) ١(

  .١ من أبواب الصرف ح٦ الباب ٤٦٧ ص١٢ج: الوسائل) ٢(



١٠٧

 نعم الشيء:  وكان يقول هلم،يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم مل يعط ألف دينار

  .احلالل  إىلالفرار من احلرام

  .يبطلها فقيه حيتال هلا فيدبرها ال :ومثلها ما ورد يف الصالة

  .وكذا ما ورد يف باب الفرار من الزكاة بصوغ املسكوك حلياً قبل احلول

 أردت إذا :ففي صحيحة ابن يقطني احلاصرة ملا جيب فيه الزكاة بالصامت املنقوش

  .الفضة زكاةسبائك الذهب ونقار  ليس يف  فإنهذلك فاسبكه،

، جتب الزكاة فيما سبك ال: قال) عليه السالم(براهيم إ أيب خرى، عنويف روايته األ

 املنفعة قد ذهبت منه لذلك ال أن ترى الأ: ن كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قالإ ف:قلت

  .)١(جيب الزكاة

أخي يوسف ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: ويف رواية هارون بن خارجة، قال

به  يفر أن نه جعل ذلك املال حلياً أرادإ أصاب فيها أمواالً كثرية، وأعماالًويل هلؤالء القوم 

 وما أدخل على نفسه من النقصان يف ،ليس على احللي زكاة: من الزكاة، أعليه زكاة؟ قال

  .)٢( مما خياف من الزكاةأكثر ومنعه نفسه فضله هوضع

ال بجواز مسألة االحتيال للربا لدليل خاص  ألن ذلك من الروايات، وذلكىل غري إ

 عن بطالن  فضالً،يقاس مبا حنن فيه مما علم علة التشريع فيها معلومية علة تشريعها، ال

تفسري هذه   إىلمتاثل ما حنن فيه ملا ذكر، مضافاً للصالة الالقياس بنفسه، ومسألة االحتيال 

  .خيفى ر بشك خاص كما الخباالرواية يف بعض األ

                                                

  .٣زكاة الذهب والفضة حمن  ١١ الباب ١٠٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤زكاة الذهب والفضة حمن  ١١ الباب ١٠٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٨

فيما نقص الشرائط،  ألنه وأما مسألة الفرار من الزكاة فهو خارج عما حنن فيه،

، دلةخبالف املقام الذي هو مع متام الشرائط يفر ذا النحو من الفرار الذي يعلم خمالفته لأل

  .ةخبار يف باب الفرار من الزكاة خمتلفاأل إىل أن مضافاً

 عن رجل له مائة )عليه السالم(براهيم إ أبا سألت: ن عمار قالسحاق بإففي رواية 

  .)١( الزكاةهكان فر ا من الزكاة فعلين إ :درهم وعشرة دنانري أعليه زكاة؟ فقال

الرجل جيعل : قلت له: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن معاوية بن عمار، عن

ليس : مثائة فعليه الزكاة؟ قالثال: اين، قلت لهيت دينار وأرائهله احللي من مائة دينار واملأل

كان فر به من الزكاة فعليه ن إ :به من الزكاة؟ فقال  قد فر فإنه:قلت: ، قالفيه زكاة

  .)٢(غري ذلك  إىل.منا فعله ليتجمل به فليس عليه زكاةإكان  وإن الزكاة،

ليب بأنه مع الفرار ولذا أفىت الصدوقان واملرتضى والشيخ وابن زهرة وابن محزة واحل

  .جيب الزكاة

  إىل مضافاً،ينبغي الشبهة يف عدم اجلواز فيما حنن فيه ال أنه ظاهرلوكيف كان، فا

 بأن يرد الفقري ما يأخذه ،سقاط مجيع الزكواتإبعض الوجوه االعتبارية كلزوم ذلك جلواز 

  رب املال بعنوان اهلبة، أو املصاحلة معه  إىلنوبات

                                                

  .٣زكاة الذهب والفضة حمن  ٥ الباب ١٠٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٦أبواب زكاة الذهب والفضة حمن  ٩ الباب ١٠٧ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٩

نه لو كان هذا إيسقط مجيع ما يف ذمم أرباب الزكوات، و إىل أن  بشيء يسري جداً

 ،خبار عكس ذلكاملشاهد يف األ أن  الروات معه ولسأل،خبارليه يف األإشري جائزاً ألالعمل 

 الزكاة مث أعطى حىت على من ، بدفع الزكاة على كل حال)عليهم السالم(ئمة صرار األإل

  . وغري ذلك،ة مث صار موالياً الزكاأعطىتبني غىن املعطى له، ومن 

شارة مور املستحدثة من زمان صاحب اجلواهر، كما سيأيت اإلن هذا العمل من األإو

تية، ولو كان له وجه شرعي لنبه عليه الفقهاء السابقون يف كتبهم ختليصاً ليه يف عبارته اآلإ

 األمر ذا فيها هالك عامتهم أن رباب الزكاة عن تلك العقابات الشديدة اليت وردتأل

  .غري ذلك من الوجوه االعتبارية  إىلالسهل،

الفقري ميلك الزكاة مبجرد  أن خبار الدالة علىليس املراد من األ أن كله ظهروذا 

 لرب املال واملصاحلة معه يفعل ا ما يشاء الفعل مطلقاً حىت مبثل اهلبة أن لهن أ وخذ،األ

 بل املراد صرفها يف احلج ،موالرباب األأعلى  وتوفريه ،املوجب لتفويت شيء على الفقراء

  .والتصدق والزواج واملؤنة وغريها مما هو شئون الفقري

 من يأـ ولعل من ذلك : قال يف اجلواهر يف باب احليل من كتاب الطالق ما لفظه

ونة من التخلص  ما يتعاطاه بعض الناس يف هذه اآل ـعدم موافقة احليلة للتخلص من النهي

 قيمة ردية بألف دينار مثال من فقري برضاه يته من اخلمس والزكاة ببيع شيء ذمما يف ذم

  ليحتسب عليه ما يف ذمته عن 



١١٠

نفسه ولو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً مما هو مناف للمعلوم من الشارع من كون املراد 

 بكف حاجة الفقراء من مال جلآلمبشروعية ذلك نظم العباد وسياسة الناس يف العاجل وا

أصل غنياء، بل فيه نقض للغرض الذي شرع له احلقوق، وكل شيء تضمن نقض غرض األ

ينايف ذلك عدم   وال،طنياسذلك واحد من األ  إىلمأ ببطالنه، كما أومشروعية احلكم حيكم

املشروعية كما هو أصل نقض  ضرورة كون املراد هنا ما عاد على ،اعتبار اطراد احلكمة

ما قيل من عدم القصد حقيقة   بطالن االحتيال املزبور الواضح، ولعل ذلك هو الوجه يف

  . انتهى،)١(للبيع والشراء بالثمن املزبور

خرى من كالمه يف ذيل املسألة، ومن مل يطمئن مبا ذكرنا فليعرض أ مجلة وسيأيت

  .ما يستفادون منه خبار املتقدمة على العرف، مث لينظراأل

جيوز   ال،ري، لكنه حمجور كالوقف اخلاصالزكاة مال للفق أن فتحصل من مجيع ذلك

له التعدي فيها عن شئونه، ورمبا كان بعض املعاصرين من الفقهاء املرحومني يفعل ذلك، 

املالك لو ن إ منا حيسب القدر املعطى دون غريه، وحيثإفأشكل عليه مبا ذكر فأجاب بأنه 

  .نقول له ذلك  اجلميع مل يعط شيئاً، الإعطاءقيل له يلزم عليك 

 غراء باجلهل فيكون املالك معذوراً والفاعل معاقباً،إولكن هذا العمل غش و: أقول

  الذي أوجب تفويت الزكاة، خبالف ما لو مل يقبل منه ألنه 

                                                

  .٢٠٢ ص٣٢ج: اجلواهر) ١(



١١١

  اخلمس واملظامل وحنومها  إىلوكذا بالنسبة

  

  .على املرجع عقابه عليه الأن  إالّ مل يعط شيئاً حينئذ وإن نهإف

  .وجه له يل بعض املعاصرين يف املسألة مما التفص أن وذا كله ظهر

 فيجىء فيه ما جييء يف ،خباربدل الزكاة كما يف األ ألنه }اخلمس  إىلوكذا بالنسبة{

  .الزكاة

 وأشكل فيه الوالد يف جملس الدرس، بأن املظامل مل جيعل أمراً موقتاً }واملظامل{

 الفقري بال يحبيث لو مل يعط بق م ليس له مصرف منتظحياينأكالزكاة واخلمس، بل هو أمر 

 مل يعلم كوا قوت الفقراء وأمثال ذلك، بل من احملتمل قريباً كون ه وحكمة تشريع،مؤنة

 فال دليل على عدم جواز مصاحلته ،ليه عينهإيصل  مالكه، حيث ال  إىلاحلكمة وصول ثوابه

  .ياه أو حنو ذلكإعطائه للفقري أو هبة الفقري له إبشيء قليل بعد 

ذا النحو، ويدل عليه  خر الاآل  إىلعطاء اإلعطاء باإلاألمرالظاهر من ن إ :فيهو

عطاه لعمرو، ولكن أ مث ذهب و،عطه لعمروأ أحد زيداً ديناراً، وقال له أعطىالعرف فلو 

 ذلك العمل  وعد، حق االعتراضي كان للمعط،بشرط مصاحلته بعد ذلك خبمسني فلساً

 نعم لو ،) بازي ـ وكالههحيل( عمالن عن مثل هذه األحيلة غري صحيحة، ولذا يعربو

 أو وهبه الفقري له مبثل اهلبة املتعارفة مل ،اشتراه بعد ذلك عن الفقري كسائر املعامالت املتعارفة

  . على نسق واحد}وحنومها{يضر، فاحلكم يف اخلمس واملظامل 

ورة وظائف أهل خرية بني بعض املراجع من مداة األنزموأما ما اشتهر يف هذه األ

  .الدوائر فمما ليس له أصل، وحمل الكالم يف املكاسب



١١٢

 ها وأرادؤميكنه أدا نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو مظامل أو حنومها مبلغ كثري وصار فقرياً ال

   ذمته بأحد الوجوه املذكورةغبأس بتفري اهللا تعاىل ال  إىليتوبأن 

  

 عدم ذكر اخلمس نصاً مع اشتراكه }ملظاملنعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو ا{

وصار فقرياً { أو قليل }أو حنومها مبلغ كثري{وجه له  هلما يف الوجه والذكر سابقاً مما ال

  .} ذمته بأحد الوجوه املذكورةغبأس بتفري اهللا تعاىل ال  إىليتوب أن ها وأرادؤداأالميكنه 

 يعود على )أي باب املداورة(ور فتح الباب املزبن إ : نعم قد يقال:قال يف اجلواهر

حوال لبعض الناس ألا، فال ينافيه ما يصنعه بعض حكام الشرع يف بعض ضرض بالنقغال

قد يتفق شخص غلب الشيطان عليه يف أول أمره،  أنه  ضرورة،ة لذلكغلبعض املصاحل املسو

ته مث أدركته التوبة والندامة بعد ذلك، مث صار صفر الكف، أو مات كذلك، ولكن ذم

ن الظاهر جواز السعي يف خالصه، بل رجحانه بالطرق إ، فمشغولة حبق اخلمس مثالً

 وحنو ذلك من املوازين ، الكربة عن املؤمنجحسان، وتفريالشرعية اليت يندرج ا يف اإل

  . انتهى،)١(الشرعية املأمور ا

دليل  من جهة جواز ختليصه مع عدم ،أي فرق بني هذا الشخص وبني غريهنه إ :وفيه

حنوها مع عدم القائل  ويقال مثله يف من هو مشغول الذمة بديون أن لزم الّإشرعي عليه، و

   فال فرق بينه وبني ، املتقدمة بعدم اجلواز عامةدلةبه، واأل

                                                

  .٢٠٣ ص٣٢ج: اجلواهر) ١(



١١٣

مبا يفهم منها  بعض الروايات الصرحية يف عدم جواز ذلك املعللة  إىلغريه مضافاً

  .العموم حىت ملثل اخلمس والزكاة

 دخل  إذ)عليه السالم(جعفر الثاين  أيب كنت عند:  قال،براهيم، عن أبيهإعلى بن فعن 

يا سيدي اجعلين من عشرة : عليه صاحل بن حممد بن سهل، وكان يتوىل له الوقف بقم، فقال

 أبو ، فلما خرج صاحل قاليف حلأنت :  فقال له،ين قد أنفقتهاإالف درهم يف حل، فآ

بناء سبيلهم أدهم يثب على أموال آل حممد وأيتامهم ومساكينهم وأح: )عليه السالم(جعفر 

لنهم اهللا يوم أأفعل، واهللا ليس ين أقول الأ أتراه ظن ،فيأخذها مث جييء فيقول اجعلين يف حل

  .)١( حثيثاًالقيامة عن ذلك سؤاالً

 مبنع كالصريح يف عدم كونه راضياًأنه  إالّ مل يكن صرحياً فيما ذكرنا، وإن وهذا اخلرب،

  .حقوقهم) عليهم السالم(آل حممد 

 أيب  إىلقدم قوم من خراسان:  ما عن حممد بن يزيد قال،ومثله مع صراحته يف اخلمس

حمل هذا أما :  من اخلمس؟ فقال، فسألوه بأن جيعلهم يف حلّ)عليه السالم(احلسن الرضا 

عل  جن ال،له وهو اخلمسمتحضونا املودة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله اهللا لنا وجعلنا 

  .شاء اهللا تعاىلن إ  وتتمة الكالم يف باب اخلمس،)٢(ألحد منكم يف حل

  فراغ إمن قبيل ما ذكر ما جعله بعض املعاصرين وجهاً لالحتياط يف ن إ مث

                                                

  .١ وما خيتص باإلمام حأبواب األنفالمن  ٣ الباب ٣٧٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حمن  ٣ الباب ٣٧٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١١٤

  .ها بتمامها عندهءيشترط عليه أدا أن األوىل ، كان مرجو التمكن بعد ذلك إذاومع ذلك

نعام والنقدين معلوم، وأما فيما التمكن من التصرف فيما يعترب فيه احلول كاألاشتراط : السابعة عشر

  .إشكاليعترب فيه احلول كالغالت ففيه خالف و ال

  

لفقري يعطي هذا الفقري مبلغاً، ولو كان حتصيله بالقرض  أن ذمة الفقري عن الزكاة، وهو

ين بعنوان الزكاة عن نفسه للفقري آخر بعنوان زكاته اليت شغلت ذمته ا، مث يدفع الفقري الثا

  . فتسقط الزكاة عن ذمة الفقرييناألول

 املتقدمة دالة على عدم جواز دلةبالنتيجة تفويت هلذا املقدار من الزكاة، واأل هنإ :وفيه

  .التفويت مطلقاً

 أن األوىل ،مرجو التمكن بعد ذلك{ الفقري املشغول الذمة } كان إذاومع ذلك{

مبين على ذلك  إىل أنه  مضافاً: أي عند التمكن، وفيه} بتمامها عندههاءيشترط عليه أدا

يبقى موضوع هلذا الشرط يف  ال أنه  ما ذكره بعض احملشني من،الذي عرفت ما فيهصل األ

  . والثالثاألول

نعام والنقدين ف فيما يعترب فيه احلول كاألاشتراط التمكن من التصر: بعة عشرالسا{

  . الكثرية الدالة عليهدلةمن األ وذلك ملا تقدم }معلوم

 وحيث قد تقدم }إشكال ففيه خالف و،يعترب فيه احلول كالغالت وأما فيما ال{

  .عادةاإل  إىلالكالم يف الشرط اخلامس يف أول الكتاب مستوىف، فال حاجة



١١٥

 جيب  ال،ميكنه العثور عليه  حبيث ال، موضعهي كان له مال مدفون يف مكان ونس إذا:الثامنة عشر

  . احلول من حينهيبعد العثور ومض إالّ فيه الزكاة

يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته،   لكنه غافل عنه باملرة، فال كان يف صندوقه مثالً إذاوأما

  . حال عليه احلول إذاليه أمكنه التصرف فيه، جيب فيه الزكاةإفلو التفت  الّإو

  

ميكنه العثور  نسي موضعه حبيث ال كان له مال مدفون يف مكان و إذا:الثامنة عشر{

 أي من حني العثور، ويدل }بعد العثور ومضي احلول من حينه الّإجيب فيه الزكاة   ال،عليه

  .عليه ما تقدم يف الشرط اخلامس يف أول الكتاب

يتمكن من التصرف فيه من   لكنه غافل عنه باملرة، فال كان يف صندوقه مثالً إذاوأما{

 } حال عليه احلول إذاليه أمكنه التصرف فيه، جيب فيه الزكاةإو التفت  فلالّإجهة غفلته، و

تشمل مثل  يف مسائل شىت، وهي ال  متفرقةأدلةالتمكن من التصرف مستفاد من  ألن وذلك

  .هذا النحو من عدم التمكن

قال يف رجل  أنه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ول بأن املستفاد من موثقة زرارة، عنوالق

 لعام هاذا خرج زكّإفال زكاة عليه حىت خيرج، ف: يقدر على أخذه؟ قال نه غائب الماله ع

، )١(مر من السنني كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكن ما وإن واحد،

 مدفوع بأن ،بقاء متعمداً فال زكاة عليهبقاء متعمداً، ويف املقام مل يكن اإلن املناط اإلوهو ك

   متعمداً وعدمه يف املوثقة يف موضوع بقاءاإل

                                                

  .٧أبواب من جتب عليه الزكاة حمن  ٥ الباب ٦٣ ص٦ج: الوسائل) ١(



١١٦

  . فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح يف وجوب الزكاة، حال أحوال إذاوجيب التكرار

يتصرف يف ماله احلاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم  ال أن  نذر إذا:التاسعة عشر

 من وجوب الزكاة وكونه من عدم  ففي منعه،التصرف، أو كان مشروطاً عليه يف ضمن عقد الزم

  التمكن من التصرف الذي 

  

  .نه املناط مطلقاً أاملال الغائب، ال

 عطاءدمه فلم يعلم كونه املناط حىت يكون وجه اإلالقصور من ناحية املال وع أن وأما

  .أول الكتاب  إىليف املسألة عدم القصور من ناحية املال، ومن أراد الزيادة فلريجع

 ملا }أحوال{ على هذا املال املغفول عنه }ذا حالإ{ يف الزكاة }اروجيب التكر{

  . وليست مثل اخلمس،الزكاة تتعلق باملال كل سنة أن تقدم من

 }عدم التمكن الذي هو قادح يف وجوب الزكاة{ موارد }من{ املورد }فليس هذا{

 مورد اجتمع مل يكن للمال زكاة، كما هو شأن كلمث لو حتققت الغفلة وعدم التمكن معاً 

من مصاديق هذا أو ذاك، فالظاهر لزوم  أنه اقتضائي، ولو شك يف فيه احلكم االقتضائي والال

  .الزكاة

يتصرف يف ماله احلاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه  ال أن  نذر إذا:التاسعة عشر{

 ففي منعه من وجوب ،مكره على عدم التصرف، أو كان مشروطاً عليه يف ضمن عقد الزم

  عدم التمكن من التصرف الذي {فراد أ }كاة وكونه منالز



١١٧

 مل يكن املال حاضراً عنده أو كان حاضراً  إذاالقدر املتيقن ما ألن ،إشكالهو موضوع احلكم 

  وكان حبكم الغائب عرفاً 

 وجيعل ، أو دعاًء ويوقفه من زكاته من سهم سبيل اهللا كتاباً أو قرآناًييشتر أن جيوز: العشرون

  بيده أو يد أوالدهالتولية 

  

 مل يكن املال حاضراً عنده أو  إذاالقدر املتيقن ما ألن ،إشكالهو موضوع احلكم 

،  والظاهر الفرق بني الصورة الوسطى وبني الطرفني،}كان حاضراً وكان حبكم الغائب عرفاً

 عدم يشمل صور  الدالة على اشتراط التمكن الدلةاأل ألن ،األوىلفالالزم فيهما الزكاة دون 

عقلية فيما حنن فيه لالتمكن الشرعي كما تقدم، وكون عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة ا

  .ممنوع

سقاط إلو أوجب مثل النذر والشرط  أنه ورمبا متسك لذلك بوجه اعتباري، وهو

كل شخص من املالكني ينذر عدم التصرف فيما له  ألن الزكاة لزم لغوية تشريع الزكاة،

خر بشرط عدم تصرفه يف ماله الزكوي كذلك، ومثله ما لو عاهد أو يئاً آلشهراً، أو يبيع ش

  .مثلةو غري ذلك من األأمه أو زوجها أحلف أو ى أبوه أو 

 }و دعاًءأ اًو قرآنأيشتري من زكاته من سهم سبيل اهللا كتاباً  أن جيوز: العشرون{

ذلك من سبيل اهللا تعاىل،  ألن }و يد أوالدهأويوقفه وجيعل التولية بيده {ي كتاب دعاء أ

  .مثلةغريمها من األ  إىل، تعليم ااهدينألجلوكذا لو اشترى فرساً وآلة حربية ووقفها 



١١٨

نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً  ،أيضاًولو أوقفه على أوالده وغريهم ممن جيب نفقته عليه فال بأس به 

  ووقفه على من جتب نفقته عليه لصرف منائه يف نفقتهم 

  

ليس  ألنه }وقفه على أوالده وغريهم ممن جيب نفقته عليه فال بأس به أيضاًألو و{

رمبا كان منه  أنه نصاف النفقة كما يف املستمسك، لكن اإلذلك صرفاً للزكاة يف نفقة واجيب

فيها مدة  ليهم ليدرسواإ على أوالده وغريهم مث سلمها  وقف كتباً دراسيةً إذاعرفاً، كما

  . يشبه الصرف عليهم فإنهضمحالل الكتاب،سنوات مما توجب ا

 خراجن ظاهر الزكاة اإلإوالده، ف أو يدأ جعل التولية بيده  إذاوكذا رمبا يستشكل فيما

  .اً مطلقاًإخراج وهذا ليس ،املطلق

  إىلجيعل التولية لنفسه؟ وهل يصح ذلك بالنسبة أن حيق له أنه مث ما الدليل على

مث جيعل التولية بعد وقفه ، راء كتاباً هو حمل حاجتهم من سهم الفقيالفقري، كأن يشتر

نسان آخر غري احلاكم وغري من ينطبق عليه من الفقري لنفسه، بل يشكل جعل التولية إل

  .ليه يف سبيل اهللاإتعد التولية بالنسبة  اللغين وحنوه بأن جيعل تولية الكتاب يف املثال السابق 

ذا كان بعض شأنه إللفقري أو سبيل اهللا، ف كون كل شأن دلةظاهر األن إ :واحلاصل

  .شكل يف الصدقألغريمها 

ووقفه على من جتب نفقته عليه { أو ما أشبههما }نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً{

   أو نفقته أو نفقة من }يف نفقتهم{جرته أو سكناه أو ما أشبه أ ،}لصرف منائه



١١٩

  .إشكالفيه 

ذن احلاكم إب إالّ جيوز للفقري املقاصة من ماله من أداء الزكاة ال كان ممتنعاً  إذا:احلادية والعشرون

  . يف كل مورديالشرع

   الزكاة للفقري من سهم الفقراء للزيارة أو احلج أو حنومها من القربإعطاءجيوز  ال: الثانية والعشرون

  

 بل الظاهر املنع ملا ذكرناه، كما قواه السادة }إشكالفيه {تستحق الزكاة  ال

  .جردي واحلكيم واجلمال وغريهمالربو

 وابن السبيل }جيوز للفقري  كان ممتنعاً من أداء الزكاة ال إذا:احلادية والعشرون{

والية للفقري على  ال ألنه }ذن احلاكم الشرعي يف كل موردإب الّإاملقاصة من ماله {وغريمها 

لشرعي لعدم وجوده أو ن احلاكم ا إذ مل ميكن إذامنا يكون بالقبض، لكنإ وملكه هلا ،املال

  .ليهم بعد التعذر عن احلاكمإما أشبه جاز من باب عدول املؤمنني الذين تصل الوالية 

نسان  كان اإلإذا إالّ نسان،نسان إلإوكذا احلكم يف باب اخلمس وسائر ما جيب على 

 ق له حي فإنهيعطي زيداً هذه الشاة مث عصى يف تسليمها له، أن  نذر إذااملستحق معيناً، كما

  .يأخذهاأن 

 الزكاة للفقري من سهم الفقراء للزيارة أو احلج أو إعطاءجيوز  ال: الثانية والعشرون{

يصرف يف املأكل وامللبس واملسكن وما أشبه،  أن سهم الفقراء جيب ألن }حنومها من القرب

  .دليل مفقود  إىلغري ذلك حيتاج  إىليفالتعد

 احلج والزيارة وشبههما  إذ وغريمها اجلواز،لكن الظاهر تبعاً للمستمسك والربوجردي

  .من شئون الفقريأيضاً 



١٢٠

  .وجيوز من سهم سبيل اهللا

ها للظامل لتخليص ؤعطاإ حىت ،جيوز صرف الزكاة من سهم سبيل اهللا يف كل قربة: الثالثة والعشرون

  .ذا إالّ  مل ميكن دفع شره إذااملؤمنني من شره

  

 إذا إالّ  اللهم،ه لذلك النتفاء املوضوعؤعطاإجيوز  ة النعم، بعد غىن الفقري بزكاة سابق

  إذا املؤنةي جيعله غري مكف،بأن نقص مقدار احلج والزيارة وشبههما مما هو شأن الفقري: قلنا

  .قربمل يكن له بقدرمها، وهذا هو األ

 بقصد الزكاة بدون عطاء، كما جيوز اإلإشكال بال }وجيوز من سهم سبيل اهللا{

  .دلة األطالقمن سهم سبيل اهللا، أو سهم الفقراء، إل أنه تعيني

ها ؤعطاإجيوز صرف الزكاة من سهم سبيل اهللا يف كل قربة حىت : الثالثة والعشرون{

ن ختليص املؤمن من الظامل إ ف}ذا إالّ  مل ميكن دفع شره إذاللظامل لتخليص املؤمنني من شره

  . سبل اهللا تعاىلأظهرمن 

 سجن الظامل غنياً،  إذا غنياً أشكل ذلك، كماهاملراد خالص كان املؤمن  إذانعم،

  فإنه الظامل ديناراً، وكان الغين يقدر على ذلك لكنه يبخل،إعطاءوتوقف خالصه على 

  .يشكل خالصه من الزكاة

 ألنه  الظامل من سهم الفقراء،إعطاء كان املؤمن املراد خالصه فقرياً، جاز  أنه إذاكما

  .صرف يف مصلحة الفقري

 ويبخل من الصرف من ماله، فهل جيوز درء اخلطر عنه من  يف خطر كان غين إذامث

عدام فيما لو مل يبذل له املال فيما لو مل يعاجل مات، أو حكم عليه باإل  مترض إذاالزكاة، كما

  السهم أن نقاذ املسلم واجب، ومنإ أن عدم؟ احتماالن، منأ



١٢١

ر خنله أو كرمه، أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان يكون نصف مث أن لو نذر: الرابعة والعشرون

مالك له حني تعلق  ألنه ،أيضاً وجبت الزكاة على ذلك الشخص ،غ ذلك النصابلنذر النتيجة، وب

   فال جتب على ذلك الشخص ، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل،الوجوب

  

 بقصد القرض،يبعد جواز الصرف   ليس مصداقاً له، والللفقراء وما أشبه، وهذا الغين

يكون  مجع بني احلقني، كأكل املخمصة، وعليه فال يستشكل بأن القرض عقد، وهنا الألنه 

  . عن الغين ونيابةً، عن نفسهصالةًأ ، احلاكم ويل املمتنع، فهو يتوىل طريف القرض إذالعقد،

أو نصف حب زرعه  أو كرمه، هيكون نصف مثر خنل أن لو نذر: الرابعة والعشرون{

 }لشخصانوان نذر النتيجة، وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك لشخص بع

 يف نذر النتيجة غري وارد، كما ذكرناه يف بعض شكالالستجماعه شرائط الوجوب، واإل

  .الفقه مباحث

 أنه نصفه الباقي، لكن من الواضح  إىل أي كما جتب على املالك بالنسبة}أيضاً{

  .على ذاك على هذا وال جيب، ال  فالالّإيشترط كون النصف مبقدار النصاب و

  . والفرض كونه جامعاً لسائر الشرائط}نه مالك له حني تعلق الوجوبأل{

  .يكون نصف مثره لزيد مثال أن ومثل النذر الشرط بأن شرط

ميلك مبجرد  ال ألنه }جتب على ذلك الشخص وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فال{

  مل ميلكه بعد،  أنه املفروضالنذر، بل يتوقف على التمليك، و



١٢٢

  .إشكالاملقدار املنذور   إىلويف وجوا على املالك بالنسبة

يوكل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص ويف أي مكان  أن جيوز للفقري: اخلامسة والعشرون

  ياه مع علمه باحلالإقباضه إ وجيوز للمالك ،كان

  

صل األ  إىل كان املرجع الرجوع،جةعلى حنو نذر الفعل أو نذر النتي أنه ولو شك يف

  .ة كل واحد منهما عن الزكاةء والالزم القول بربا،فيهماصل احلكمي لتعارض األ

ما خارج عن ملكه، إاملال  أن  من جهة،مل تتعلق به الزكاة أنه ه يعلمفألنأما املالك 

  .ما ممنوع عن التصريف فيهإو

  . فتأمل، ملكه حىت جتب عليه زكاتهاملال دخل يف أن يعلم ه الفألنله  وأما املنذور

النذر قوى أن  لكن األ}إشكالاملقدار املنذور   إىلويف وجوا على املالك بالنسبة{

النذر كان  أن  فترتفع القدرة اليت هي شرط يف تعلق الزكاة، ولو شك يف،مانع عن التصرف

  .ت مسألة جمهويل التاريخ أو معلوم أحدمهاء جا،سابقاً أو التعلق

يوكل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص  أن جيوز للفقري: خلامسة والعشرونا{

 الوكالة أدلة طالقجناس الزكوية، وذلك إلوزكاة أي شيء من األ }ويف أي مكان كان

  .بعد عدم صدق الغرر الذي هو امليزان يف البطالن تضر الشاملة للمقام، وجهالة املتعلق ال

   بأنه وكيل، لكن الظاهر }علمه باحلالياه مع إقباضه إوجيوز للمالك {



١٢٣

جيعل الفقري للوكيل  أن مانع من  وال،الفقري  إىلتلفت يف يد الوكيل قبل الوصول وإن وتربأ ذمته

  .جعال على ذلك

   الفضولية يف دفع الزكاةيجتر ال: السادسة والعشرون

  

  إىل الزكاة املقصود من التشريع وصول إذيكن الوكيل ثقة، مل  إذاعدم اجلواز فيما

 ومن هذا ،يوكل ولو غري الثقة أن نسان الذي حيق له لإلي فليست كاملال الشخص،املصارف

  .حيتمل صرفها يف املصارف غري املشروعةنه إ  يف توكيل غري الثقة، حيثشكاليعلم اإل

 يد الوكيل يد  إذ}الفقري  إىل يف يد الوكيل قبل الوصولتتلف وإن وتربأ ذمته{

  .مل يضمن الّإ و،ط كان ضامناًَ تعدى أو فر إذالوكيلصيل، لكن ااأل

  اجلعالة، بل والأدلة طالق إل} على ذلكجيعل الفقري للوكيل جعالً أن وال مانع من{

جيعل اجلعل له من نفس  أن يصح أنه  كان معلوماً، والظاهر إذاة لهرجمانع من جعل األ

 أن ف الفقري، فال يشترط يف الوكيلعرفاً من مصار ألنه الزكاة املستحصلة حلق الوكالة،

  .يكون من مصارف الزكاة

 ملا ذكروه من عدم جريان ،}جتري الفضولية يف دفع الزكاة ال: السادسة والعشرون{

 ، فيها الفضوليةى فال تتأت،العبادة مطلوبة من نفس الشخص ألن يقاعات،الفضولية يف اإل

  .صالة عدم الصحة وأل،والزكاة من العبادات

 كما نبهنا ،يقاعات أول الكالم يف اإل عدم جريان الفضولية إذال خيفى، لكل ماويف ا

 والعبادة املالية ،يقاعاملقام أشبه بالعقد من اإل أن على ذلك يف شرحنا على املكاسب، مع

جمال له  الصل تقبل النيابة عارية عن الدليل، واأل العبادة ال أن ليست كالعبادة البدنية، فكلية

  فيما خرج بالدليل، واملقام ليس  الإ ،بناء العقالء على الصحةبعد كون 



١٢٤

 نعم لو كان املال ،نه فأجاز بعد ذلك مل يصح إذ زكاة شخص من ماله من غري فضويلأعطىفلو 

  . كان باقياً على فقره إذاباقياً يف يد الفقري أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عاملاً باحلال جيوز له االحتساب

  

 ومن هنا احتمل اجلواهر واستوجه املستمسك جريان الفضولية فيها، بل مما خرج،

 مل  إذا الزكاة املتعلقة باملال املشترىي املشترإعطاءدل على  يؤيد جريان الفضولية هنا ما

  .يدفعها البائع

 كما هو اختيار املاتن وكثري من ، على عدم جريان الفضولية}ـف{وكيف كان 

  .ردي وابن العم واجلمال وغريهماملعلقني كالسادة الربوج

 } فأجاز بعد ذلك مل يصح،نه إذ فضويل زكاة شخص من ماله من غريأعطىلو {

  .من مال من تعلقت الزكاة به  دفع الفضول الزكاة من مال نفسه، ال إذاوكذا

 بأن } أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عاملاً باحلال،نعم لو كان املال باقياً يف يد الفقري{

ا مدفوعة فضولة، ومع ذلك تصرف يف املال تصرفاً أ الفقري بعدم صحة الفضولية، وعلم

  .متلفاً

مل يعلم باحلال، لقاعدة اليد،  وإن ،تلفه موجب للضمان مطلقاً أن خيفى لكن ال

  .ن املغرور ليس بضامن أوقاعدة الغرور جتعل قرار الضمان على الغار، ال

ذا إ{ديناً   عيناً أو}جيوز له االحتساب{طلقاً وعليه يصح للمالك االحتساب عليه م

  ذا كان إالالزم مراعاة التطابق املقداري، ف أن  كما،}كان باقياً على فقره



١٢٥

  إىلادفعه:  أو أعطاه له، وقال، زكاته من مالهإخراج وكل املالك شخصاً يف  إذا:السابعة والعشرون

  كان فقرياًن إ خذ منه لنفسه جيوز له األ،الفقراء

  

 وحال االحتساب تسوى الشاة ،عطاه ديناراًأ تسوى الشاة بدينار فعطاءحال اإل

زكاة حني االحتساب  ألنه كمل الناقص،أبنصف دينار، أو بدينار ونصف، استرجع الزائد و

  .عطاءحني اإل ال

 أو أعطاه له، ، زكاته من مالهإخراجل املالك شخصاً يف  وكّ إذا:السابعة والعشرون{

 كما هو ،إشكال بال }كان فقرياًن إ خذ منه لنفسه جيوز له األ،الفقراء  إىلادفعه: وقال

  .املشهور، ويدل عليه مجلة من النصوص

الرجل يعطي الزكاة : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،كصحيح سعيد بن يسار

  .)١(نعم: فيقسمها يف أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال

 يفرقه  ماالًيعطأ، يف رجل )عليه السالم(براهيم إ أيب  عن،وصحيح حسني بن عثمان

يأخذ منه لنفسه مثل ما : مل يسم له؟ قال وإن يأخذ منه شيئاً لنفسه أن  أله،فيمن حيل له

  .)٢(يعطي غريه

، عن الرجل يعطي الرجل )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: وصحيح ابن احلجاج قال

يأخذ  أن بأس ال:  قال،وهو ممن حتل له الصدقةالدراهم يقسمها ويضعها يف مواضعها 

 يضعها يف مواضع مسماة أن مرهأ  إذايأخذ أن جيوز له وال:  قال،لنفسه كما يعطي غريه

  .)٣(ذنهإبإالّ 

                                                

  .١املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ للزكاة حاملستحقنيمن أبواب  ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣املستحقني للزكاة حمن أبواب  ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٢٦

غريه   إىل احتمل كون غرضه الدفع إذا وأما،الفقراء  إىليصالمع علمه بأن غرضه اإل

  .فال جيوز

 يقسمه  ماالًأعطى، يف رجل )عليه السالم(احلسن   أيبورواية حسني بن عثمان، عن

 ىيأخذ لنفسه مثل ما أعط: يأخذ شيئاً منه لنفسه ومل يسم له؟ قال أن من حيل له، أله يف

  .غريه

ينطبق، واملنطبق قد يكون املعطي يوكله  ينطبق، وأما ال أن ماإاملال املعطى، ن إ مث

 يف صورة عدم إشكال وكله وكالة خاصة، الوكالة عامة، وقد يوكله وكالة مهملة، وقد ي

 وكله وكالة عامة، أو وكالة  إذا يف جواز أخذهإشكال االنطباق، ويف صورة االنطباق ال

 كان من باب اشتباه إذا إالّ خذ وكله وكالة خاصة مل جيز له األ أنه إذامهملة، كما

غناه حيث كان ممن حيسبهم اعتقد  ألنه يأخذ الوكيل شيئاً ال أن  بأن أراد املعطي،املصداق

  .شارةن املقام من باب اختالف الوصف واإلإغنياء من التعفف، فأاجلاهل 

 فال ، صرح مبوارد خاصة إذاخذ منهجيوز له األ ال أنه مث الظاهر من النص والفتوى

  . فال مدخلية لنظر املعطي،يستشكل بأن الزكاة موضوعة للفقري

 مطلقاً، سواء }الفقراء  إىليصاله بأن غرضه اإلمع علم{: أما ما ذكره املصنف بقوله

 النص والفتوى، طالق إل،هذا العلم  إىلحيتاج النه إ :كان الفقري هو الوكيل أو غريه، ففيه

  .رادة الغري فقطإبل الصورة اخلارجية صورة 

 أن  كما، حمل نظر}غريه فال جيوز  إىل احتمل كون غرضه الدفع إذاماأو{: فقوله

ذا فهمت من أي قرينة إنفسه ف  إىلاملدار على الوكالة املطلقة الشاملة للدفع: قول املستمسك

  املدار ن إ  ممنوع، حيث.)١( فالالّإخذ، وكانت جاز األ

                                                

  .٣٧٦ ص٩ج: املستمسك) ١(



١٢٧

 إطالقمنا اخلارج صورة تعيني الغري ملا عرفت من إعلى الوكالة مطلقة أو مهملة، و

  .النص والفتوى

  .عدم اخلصوصيةصل  فاأل،الوكالة خاصة أم ال أن ولو شك الوكيل يف

  .عدم االنطباقصل  فاأل،املال ينطبق عليه أم ال أن ولو شك يف

 أنه  فلم يدر،ليه ماالًإ دفع  إذا كما، علم االنطباق إذاخصوصية لوجه املال النه إ مث

  .و زكاة لكنه كان مصرفاً لكليهماأمخس 

 ،إشكاللة مطلقة فال كانت الوكان إ زيد من ما يعطيه لغريه؟خذ األأمث هل جيوز له 

 ومن االنطباق بعد ، ففيه احتماالن، من النص الظاهر يف التعيني،كانت الوكالة مهملةوإن 

رادة املالك التقسيم بالسوية، كما إصورة   إىل حمتمل االنصرافاألمر و،عدم ختصيص املالك

الة، فهل مهال الوكإخذ يف صورة أخذ الزيادة فلو أهو املتعارف، ولو قلنا بلزوم عدم 

  .عدم الضمانصل  لكن لو شك فاأل،و حرام تكليفاً فقط؟ احتماالنأ ،بضمن

عم من العني والقيمة، فلو كانت أخذ مبقدار ما يعطي غريه كون األن إ مث الظاهر

 وإن خذ شاة،أنسان شاة إ كل أعطى غريه، ولو كانت شياه ويخذ بقدر ما يعطأدنانري 

صورته،  خذ الاملراد نتيجة األ أن الظاهر أن  كما،لعريفمثن من غريها لصدق املثل اأكانت 

والده ديناراً أيأخذ لنفسه ولكن واحد واحد من  أن  مل جيز له، عشرة لعشرةأعطىفلو 

  د حمسوبني من نفسه األوالديناراً فيما كان 



١٢٨

ده سنة وجب  أو تدرجياً وبقيت عنلو قبض الفقري بعنوان الزكاة أربعني شاة دفعةً: الثامنة والعشرون

  .نعام والنقدين زكاا، وهكذا يف سائر األإخراجعليه 

  

  . من غريهأكثرخذ أ أنه النتيجةن إ حيث

  .ويف املقام فروع كثرية نكتفي منها ذا القدر، واهللا العامل

و تدرجياً وبقيت أ ربعني شاة دفعةًألو قبض الفقري بعنوان الزكاة : الثامنة والعشرون{

 }نعام والنقدين وهكذا يف سائر األ، زكااإخراجعليه وجب {للشرائط  جامعة }ده سنةنع

  .والغالت

 عدا ما إشكال  وال،خالف يف ذلك ظاهراً ، والدلةتعلق الوجوب لعموم األ: قلت

 غنياء للفقراء،الزكاة من األ أن وجوب الزكاة عليه خالف ظاهر ما دل علىن إ :رمبا يقال

  . ليس غنياًفإنه

اهللا عز وجل فرض ن إ :، يف حديث)عليه السالم(م، عن الصادق كصحيح ابن مسل

  .)١(غنياء ما يسعهمللفقراء يف أموال األ

علة الزكاة من أجل قوت ن إ :)عليه السالم(مام الرضا اإل  إىلوكمكاتبة ابن سنان،

  .مهاغري  إىل.)٢(غنياءالفقراء وحتصني أموال األ

ينايف عموم احلكم كما هو الشأن يف   ذلك ال،العلة أو احلكمة يف التشريعن إ :وفيه

  .ضرب القانون

   الفقري مث أخذه من مورد آخر لتتميم إعطاء بأن شكالومنه يظهر اندفاع اإل

                                                

  .١أبواب املستحقني للزكاة حمن  ١ الباب ١٤٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧أبواب ما جتب فيه الزكاة حمن  ١ الباب ٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٢٩

 وكان نصيب كل منهما بقدر ، مشتركاً بني اثنني مثاليلو كان مال زكو: التاسعة والعشرون

ن إ ف،خر قبل القسمة مث اقتسماهذن اآلإ ب أحدمها زكاة حصته من مال آخر أو منهأعطى ف،النصاب

 من حيث تعلق إشكال ففيه ييؤد ال أنه علم وإن ،إشكال زكاته فال يشريكه يؤد أن احتمل املزكى

  . فيكون مقدار منها يف حصته،الزكاة بالعني

  

 املصاحل واملفاسد ألجلحكام  شرع األسالممؤنة سنته أشبه بالعمل الصوري، واإل

  .مور الصوريةاأل الواقعية، ال

 وكان نصيب كل ، مشتركاً بني اثنني مثاليلو كان مال زكو: التاسعة والعشرون{

خر قبل  أحدمها زكاة حصته من مال آخر أو منه بأذن اآلأعطى ف،منهما بقدر النصاب

 يف طهارة مال }إشكالشريكه يؤدي زكاته فال  أن ن احتمل املزكيإ مث اقتسماه ف،القسمة

خرى بقدر نسبة ما يف ماله من حصة الشريك، وذلك أتزكية   إىلياجه وعدم احتىاملزك

دى زكاة ماله، ومثله ما لو انتقل مال أ أنه حلمل فعل املسلم على الصحة اليت هي عبارة عن

  .رث أو ما أشبهإشتراء أو االشريك بصلح أو هبة أو   إىلالشريك

 فيكون مقدار منها ،العني من حيث تعلق الزكاة بإشكالففيه ي يؤد ال أنه ن علمإو{

يكون قد وجب على هذا الشريك  أن ذا كان املال مثانني فأخذ أربعني، احتملإ ف}يف حصته

ذا انتقل إالشاة اليت هي زكاة أربعني الشريك مشاعة يف الكل، ف ألن  نصف شاة،ياملزك

ستمسك حصته، لكن الظاهر تبعاً للمإىل  فقد انتقل نصف الشاة ياملزك  إىلأربعون منها

   ألن عالم عدم الوجوب،وبعض األ



١٣٠

كان لو أسلم سقطت عنه، وعلى  وإن ، وال تصح منه،الكافر مكلف بالزكاة أن مر قد: الثالثون

   له أو أخذها من ماله قهراًعطاءجباره على اإلإهذا فيجوز للحاكم 

  

اعاً نه كان مش أاألمرموضوع احلق مال املالك وبعد القسمة املال على حاله، منتهى 

  .فصار معيناً، وكذلك يف باب اخلمس وسائر احلقوق

املال الذي  وإن ،يزكي خيمس أو ال نسان الإبأس بالشراكة مع  ال أنه ومنه يظهر

  .خرحق املال اآل حق نفسه ال الّإيتعلق به  رباح الاأل حيصله املزكي واملخمس من

فيه ن إ  قهري، فحيثاملزكي بسبب اختياري أو  إىلأما لو انتقل مال تارك الزكاة

 اشترى  إذا، ويؤيده ما دل على وجوب الزكاة على املشتريخراجالزكاة وجب عليه اإل

  .املال الذي مل يزك

لو تلف  إذ أنه يبقى مال الشريك أو يتلف، أن فرق بني بناًء على ما ذكرناه النه إ مث

  إذا وليس مثلما،تقالوجه لالن  ال فإنهمال الشريك،  إىلتنتقل تعلقت الزكاة بذمته، وال

بقية   إىلكلما احترق جزء انتقل احلقنه إ  حيث،القصب يف أطنان كثرية من اشترى طناً

منا تكون يف مال الشريك، إترتبط مبال املزكي، و الزكاة ال أن  املفروض إذطنان املوجودة،األ

  .خيفى  مل يكن له شريك كما ال إذافحاله حال ما

كان لو أسلم سقطت  وإن تصح منه، افر مكلف بالزكاة والالك أن مر قد: الثالثون{

  .مر الكالم يف ذلك مفصال  وقد، عما قبلهسالم اإل لقاعدة جب}عنه

   له أو أخذها من ماله قهراً عطاءجباره على اإلإوعلى هذا فيجوز للحاكم {



١٣١

كان  وإن ،تركتهخذ من مل يؤخذ منه حىت مات كافراً جاز األ وإن  للنية،عليه ويكون هو املتويل

مقدار   إىلكان شراؤه بالنسبة لو اشترى مسلم متام النصاب منه أنه  كما،وارثه مسلماً وجب عليه

  الزكاة فضولياً

  

  .تؤخذ من الكافر نه الأ يف ذلك، وشكالمر اإل  قد}عليه

 } للنيةويكون هو املتويل{:  من قوله،ع عليه من الفروع فيما فرشكالومنه يعرف اإل

  .جتب على غري احلاكم قطعاً  وال،النية  إىلتتمشى منه النية، والزكاة حتتاج كافر الالألن 

 بل وجب على مذاق }خذ من تركتهن مل يؤخذ منه حىت مات كافراً جاز األإو{

  .املصنف

ها إخراجالزكاة يف املال، فالواجب عليه  ألن }ن كان وارثه مسلماً وجب عليهإو{

 }مقدار الزكاة فضولياً  إىلم النصاب منه كان شراؤه بالنسبةلو اشترى مسلم متا أنه كما{

 اشترى  إذاوعلق مجلة من املعلقني كالسادة ابن العم واجلمال واالصطهبانايت بأنه كذلك

 لو اشترى البعض مل تأت  إذليس كذلك، بل قيد املصنف تام، أنه بعضه، لكن الظاهر

االشتراء من   إىل الكافر، وكذلك بالنسبةىلد يالزكاة يف هذا البعض، بل تبقى معلقة مبا بق

  . املسلم

 ،ربعني شاة تسعاً وثالثني ونصفاًنعم لو مل يبق مقدار الزكاة، كما لو اشترى من األ

  . يكون يف النصف فضولياًفإنه



١٣٢

  . الزكاة، وقد مر سابقاًإخراج اشترى من املسلم قبل  إذاوحكمه حكم ما

 ما ومل يكن عنده ييف ملال الذي تعلق به الزكاة واخلمس مقدار ال من اي بق إذا:احلادية والثالثون

  .غريه فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة

  

ن إ  مث}مر سابقاً  الزكاة، وقدإخراج اشترى من املسلم قبل  إذاوحكمه حكم ما{

 ألن يأخذ الزكاة من أيهما، أن لو اشتراه كافر من كافر حق للحاكم أنه مقتضى ما ذكره

  .ما يف ذلك حكم املسلمني، وحكم املسلم والكافرحكمه

يفي   بقي من املال الذي تعلق به الزكاة واخلمس مقدار ال إذا:احلادية والثالثون{

 مع ي لو كان عنده غريه مبقدار يف إذ}ومل يكن عنده غريه{ بأحدمها فقط ي بل يف}ما

 هذا من املال ييعط أن  من غري فرق بني، كليهماييؤد أن  ما وجب عليهاألولاملال 

 وذاك من املال الثاين أو بالعكس، أو يوزع لكل من كل مع احتاد النسبة، أو اختالف األول

  .النسبة

 ولقاعدة العدل ، للمناط يف حق الغرماء}فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة{

  .ن ترجيح أحدمها ترجيح بال مرجح، وألنصافواإل

نص   ال إذغري مقطوع به، والقاعدة استنباطية،لكن رمبا يستشكل ذلك بأن املناط 

على عدم  ، والدليل على استحالته عقالً عليها، والترجيح بال مرجح يف أمثال املقام ال

 كل أحدمها، واملشهور من املعلقني إعطاء بعض من كل أوىل من إعطاءجوازه شرعاً، وليس 

  تمسك، الساكتني على املصنف اختيار التوزيع خالفاً لظاهر املس



١٣٣

ذا إ خمري بني التوزيع وتقدمي أحدمها، و فإنه، مايعنده ما يف  كانا يف ذمته ومل يكن إذاخبالف ما

ه من دين الناس والكفارة والنذر واملظامل وضاق ماله عن أداء يكان عليه مخس أو زكاة ومع ذلك عل

مل تكن  وإن ،هما على البقيةن كانت العني اليت فيها اخلمس أو الزكاة موجودة وجب تقدميإاجلميع ف

  موجودة فهو خمري بني تقدمي أيهما شاء

  

 وإن  ما ذكره املصنف،ياالحتياط يقتض أن  يفإشكال حيث رجح التخيري، وال

عطاه أ سيداً في كان املزك إذا التخيري، ولو أعطاه جلامع الوصفني، كماية تقتضءكانت الربا

  .للسيد كفى قطعاً

 } خمري بني التوزيع فإنه، ماييف ذمته ومل يكن عنده ما كانا يف  إذاخبالف ما{

مل يتعلق تكليف بالعني، فاملرجع  ألنه }تقدمي أحدمها{ بني }و{بالنسبة أو بغري النسبة 

  . هنا أيضاًتيانآقاعدة العدل ومناط الغرماء ن إ :يقالأن  إالّ قواعد التزاحم، اللهم

 من دين الناس والكفارة والنذر واملظامل ذا كان عليه مخس أو زكاة ومع ذلك عليهإو{

و كان متعلق أ }و الزكاةأن كانت العني اليت فيها اخلمس إداء اجلميع فأوضاق ماله عن 

احلق متعلق ذا  ألن }على البقية{ وتقدمي متعلق النذر }موجودة وجب تقدميهما{النذر 

  .وجه ملزامحة سائر احلقوق الذمية معه  فال،املال عيناً

   أو التوزيع بالنسبة } شاءأيهمابني تقدمي   مل تكن موجودة فهو خمرينإو{



١٣٤

مور وضاقت التركة وجب  مات وكان عليه هذه األ إذا نعم،كان أوىل وإن  جيب التوزيعوال

  .كان يف عرضهاأيضاً ذا كان عليه حج واجب إ و، كما يف غرماء املفلس،التوزيع بالنسبة

  

 التخيري، وحيتمل لزوم التوزيع بالنسبة لقاعدة العدل أو غري النسبة ملا تقدم يف وجه

لناس وحق هللا، وذلك خبالف حق لحقان حق  ألنه  كما حيتمل تقدمي حق الناس،،واملناط

فطار شهر رمضان وجب ذا كان لبعضه بدل كالكفارة إلإاهللا الذي هو حق واحد فقط، و

  .بدل له مما له بدل مهية ما البدله أل  إىللوالعد

 كان بعضها متقدماً على  إذا كانت احلقوق يف عرض واحد، أما إذاهذا فيما نإ مث

  . قدم املقدم،ن، ودين بعد شهر كان عليه مخس اآل إذابعض يف الزمان، كما

  . لقاعدة العدل واملناط}كان أوىل وإن جيب التوزيع وال{

 ،كيدةة األكان الوارد يف حدها وعقاا الشد وإن الظاهر عدم تقدمي الزكاة،ن إ مث

  .ا ليست حبيث يفهم منها التقدم لدى املزامحةأل

 كما ، وجب التوزيع بالنسبة،مور وضاقت التركة مات وكان عليه هذه األ إذانعم{

ذلك ن إ : الغرماء، لكن رمبا يقالأدلةن وجوب التوزيع هنا مستقاد من إ ف}يف غرماء املفلس

وم بني حقوق اهللا وبني حقوق الناس، متوقف على فهم املناط القطعي، وذلك غري معل

  .فيكون الوارث خمرياً، كما هو كان خمرياً يف حال حياته

   لوحدة املالك يف احلج }كان يف عرضهاأيضاً ذا كان عليه حج واجب إو{



١٣٥

   الزكاة للسائل بكفهإعطاءمانع من  ال أنه الظاهر :الثانية والثالثون

  

 ملا دل على تقدمي احلج على الدين عند وغريه، وقد أفىت بذلك املشهور، خالفاً

  .املزامحة

لو مات وعليه دين وعنده شيء تعلق به اخلمس أو الزكاة  أنه تبني مما سبق قدنه إ مث

 لسبق ،مور متنع عن تعلق الدين بالتركة هذه األ إذمور على الدين،أو النذر قدمت هذه األ

ومثله لو تعلق اخلمس مث النذر، كما لو رتبتها على رتبة الدين، كما اختاره السيد احلكيم، 

ن الدينار الباقي متعلق إ ف، مث تلفت أربعة منها، ديناراً من هذه اخلمسة للفقريييعط أن نذر

  .ه للنذر، ومثل اخلمس الزكاةإخراجيصح  اخلمس فال

خر وتلف املال حىت مل يبق ، مث تعلق اآلولو تعلق باملال أحد من الزكاة واخلمس أوالً

 ،مقدار أحدمها، فهل يكون احلق للسابق، أو يكون كما لو تعلقت دفعة واحدة الّإمنه 

  .احتماالن

، دلة األطالق إل} الزكاة للسائل بكفهإعطاءمانع من  ال أنه الظاهر: الثانية والثالثون{

  .وهذا هو املشهور، ويف بعض الروايات نص على ذلك

الوارد يف تفسري الفقري  )عليه السالم(كصحيح حممد بن مسلم، عن الصادق 

  .)١(واملسكني الذي هو أجهد منه الذي يسأل: )عليه السالم(واملسكني، قال 

  آتى الْمالَ علىو«:  املروي يف املستدرك، يف قوله تعاىل)عليه السالم(مام ويف تفسري اإل

  واملساكني مساكني الناس، وابن السبيل اتاز  :)٢(»حبِه

                                                

  .٢حقني للزكاة حأبواب املستمن  ١ الباب ١٤٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧٧اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٣٦

حرمة   إىل يف زاد املعاد يف باب زكاة الفطرة لعل نظرهي ومن منع من ذلك كالس،وكذا يف الفطرة

  السؤال واشتراط العدالة يف الفقري 

  

لذين يتكففون ويسألون الصدقات، ويف الرقاب ا والسائلني ،هنفقة مع املنقطع به ال

  . احلديث،)١(املكاتبني

اد املعاد يف باب زكاة الفطرة  يف زي ومن منع من ذلك كالس،وكذا يف الفطرة{

، اًن السؤال من غري احتياج حرام، وقد عقد له الوسائل بابإ ف}حرمة السؤال  إىللعل نظره

ما :  يف رواية السلويل)عليه السالم(حاديث اليت منها قول الصادق وذكر فيه مجلة من األ

  .)٢( له ا النارليها ويبعث اهللاإمن عبد يسأل من غري حاجة فيموت حىت حيوجه اهللا 

من سأل من غري فقر فكأمنا يشرب : خر يف رواية ابن فهداآل) عليه السالم(وقوله 

  .)٣(اخلمر

ليهم يوم إينظر اهللا  ثالثة ال: خر يف رواية حممد بن احلليباآل) عليه السالم(وقوله 

 والذي ليم، الديوث من الرجال، والفاحش املتفحش،أيزكيهم وهلم عذاب  القيامة، وال

  .غريها  إىل.)٤(يسأل الناس ويف يده ظهر غين

 دتصاقليه املبسوط واخلالف واحلليب واالإ كما ذهب }واشتراط العدالة يف الفقري{

   بل ،يب الصالح وغريهمأواملرتضى والقاضي وابن محزة واحللي و

                                                

  .٨ من أبواب املستحقني للزكاة ح١ الباب ٥٢١ ص١ج: املستدرك) ١(

  .١أبواب الصدقة حمن  ٣١ الباب ٣٠٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٦أبواب الصدقة حمن  ٣١ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٠أبواب الصدقة حمن  ٣١ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل) ٤(



١٣٧

   فال دليل عليه باخلصوصالّإو

  

االحتياط، ومبا دل على منع معونة  عليه، واستدل له بقاعدة مجاععن االنتصار اإل

  .الفاسق

  باخلصوص، كخرب ابنبأن له دليالً:  لكن رمبا يقال،} فال دليل عليه باخلصوصالّإو{

 التراب، إالّ ال واهللا: ال منها شيئاً؟ قالفنعطي السؤ: )عليه السالم(يعفور، عن الصادق أيب 

  .)١(ن رمحته فأعطه كسرةإترمحه، فأن إالّ 

تعط من الزكاة أحداً ممن  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خدجية، عن  أيبوخرب

مل يكن له عيال وكان وحده فليقسمها يف قوم وإن  : ـ)عليه السالم(قال  إىل أن  ـتعول

  .)٢(يسألون أحداً شيئاً عفاء عن املسألة الإليس م بأس 

 ، حرفته ملؤنتهيترف الذي تكفكونه من احمل  إىليكون نظر السي أن حيتملنه إ مث

مراده من السائل بكفه من اختذ السؤال حرفة، ومل يستبعد بعض املعلقني عدم  أن لظهور

  .عطائه يف صورة اختاذه السؤال حرفةإجواز 

الوجه   ال،وجه منعه هي الرواية أن خبار،مذاق السي العامل باأل  إىلقربواأل: أقول

  .الوجه الثالث  والاألول

ظاهر املشهور عدم اشتراط العدالة لعدم ن إ :األوليف كان، فريد على الوجه وك

  ال إذمعونة الفاسق، أنه  ومن، حاكم عليهدلة األإطالق  إذمتامية ما استدل به من االحتياط،

 شرط فليس السائل بدون كونه غنياً العدالة أن عانة الفاسق يف غري فسقه، ولو فرضإحيرم 

   دلةا عرفت من ظهور األ للحرام، ملعامالً

                                                

  .٦أبواب املستحقني للزكاة حمن  ٥ الباب ١٥٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٦أبواب املستحقني للزكاة حمن  ١٤ الباب ١٦٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٣٨

 يف يمل أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى الس: )قدس سره(بل قال احملقق القمى 

  ولعله سهو منه وكأنه كان يريد:  قال)زاد املعاد(

  

  إذاكان يف بعض الروايات ما يدل على العقاب وإن يف حرمة السؤال عن ظهر غىن،

  .امسأل وله قوت ثالثة أي

هل البيت عطائها لغري املوايل ألإيعفور وارد يف  أيب خرب أن :ويرد على الوجه الثاين

عليه (جعلت فداك ما تقول يف الزكاة ملن هي؟ قال : قالنه إ ، حيث)عليهم السالم(

 وكرر فأعد عليهم: ن فضل عنهم؟ فقالإف: قلت: ، قالصحابكهي أل: )السالم

  .)١(خلإ ،فنعطي السؤال منها:  قلت،مام كرر اجلوابالسؤال واإل

عليه (مام صحاب، خصوصاً بقرينة شدة اإلأراد السؤال من غري األ أنه ن ظاهرهإف

  . يف اجلواب)السالم

 الذي منعه  إذ،يسألون أحداً شيئاً الخدجية ظاهر يف االستحباب بقرينة  أيب وخرب

ما دل على جواز   إىلصافة باإل،أي سائل كان ولو يف اجلملة السي هو السائل بكفه، ال

  .خبار على الكراهة السائل كما تقدم مما يوجب محل هذه األإعطاء

  النصراف،عطاءعن اإلالسائل ليس حمترفاً ممنوعاً ن إ :ويرد على الوجه الثالث

  .خيفى  كما ال،غريه  إىلحترافاال

 كلمات العلماء مل أر من استثناه فيما رأيته من: )قدس سره(بل قال احملقق القمي {

  ولعله سهو منه، وكأنه كان يريد:  قال)زاد املعاد(سوى السي يف 

                                                

  .٦أبواب املستحقني للزكاة حمن  ٥ الباب ١٥٣ ص٦ج: الوسائل) ١(



١٣٩

  .االحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى

لكن ذكر احملقق  ،أيضاًالظاهر بناًء على اعتبار العدالة يف الفقري عدم جواز أخذه : الثالثة والثالثون

خذ غري العادل، وأما اآل  إىليدفع أن يجيوز للمعط اله  أن، مبعىنعطاءخمتص باإل أنه )رمحه اهللا(القمى 

  .خذفليس مكلفاً بعدم األ

  

له وجهاً فرميه بالسهو  أن  لكنك قد عرفت}االحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى

  .ليس يف حمله

  إذا}الظاهر بناًء على اعتبار العدالة يف الفقري عدم جواز أخذه أيضاً: الثالثة والثالثون{

 كما:  فهم منه،تعط غري املستحق  ال:ذا قيلإين، فاألمر بني  للتالزم العريف، عادلكان غري

  .سائر الشرائط كذلك أن خذ أيضاً، كما حيرم األعطاءحيرم اإلأنه 

 أن يجيوز للمعط ال أنه ، مبعىنعطاءخمتص باإل أنه )رمحه اهللا( يلكن ذكر احملقق القم{

دليل العدالة هو  ألن  وكأنه}خذس مكلفاً بعدم األخذ فليغري العادل، وأما اآل  إىليدفع

  .املنقول الذي له قدر متيقن، وقاعدة االحتياط اليت ليست بدليل مطلقاً مجاعاإل

ن إاملعان ف دل على معونة الفاسق، وظاهره املعني ال فال يتعدى عن موردها، وما

  .هوهو فسقعانة مل يفعل حرامني، بل حراماً واحداً فقط،  قبل اإل إذالفاسق

  صناف، فالظاهر اشتراط الوصف فيهم فلو مل وصاف يف األوأما باقي األ



١٤٠

يأخذوا ذه  أن جيوز لغري الفقري والغارم وابن السبيل  مثال ال،خذ هلميتصفوا مل جيز األ

دفع املعطي بظن  وإن ،الزكاة وضعت هلذه الطوائف، فأخذ غريهم ليس جبائر ألن العناوين،

  .وصافاتصافهم ذه األ

  . يف جواز صرفهإشكال غري متصف مث اتصف واملال باق ال أنه ولو أخذها واحلال

 أنه  من،أما لو كان املال تالفاً بضمان، فهل جيوز احتسابه على نفسه أم ال؟ احتماالن

خذ، ولو أخذها وهو متصف مث شأن اآل االحتساب شأن املالك ال أن ، ومنيكاملال الباق

 مث استغىن بواردها مل يكن قسام، مثال لو أخذها الفقريالتفصيل بني األفقد الوصف فالظاهر 

  .للمالك استرجاعها

ه الدائن، أو جاء املال البن السبيل من بالده أأما لو أخذها الغارم أو ابن السبيل مث أبر

 يأ  إىلوأ ،احلاكم  إىل أو،املالك  إىلرجاعها، وهل يرجعهاإمل يكن له صرفها، بل الالزم 

  .رف من املصارف؟ احتماالتمص

ياه بعنوان وكان فاقداً لذلك العنوان وواجداً لعنوان آخر، فهل إولو أعطاها املالك 

ن مل يكن العنوان املقصود إو، واجد لعنوان ما أنه يتصرف فيها أم ال؟ احتماالن، من

  . وقصد املالك له مدخلية،املالك مل يعطه ذا العنوان أن للمالك، ومن

  إذاخذ، كمان كان على حنو التقييد مل جيز له األإاملدار قصد املالك، ف أن والظاهر

  .خذ يف التطبيق جاز األأكان على حنو اخلط وإن ،غارم، وكان ابن السبيل أنه أعطاه بعنوان

جيب عليه االستفسار  ينطبق عليه ال ال أنه نساناً ما حيتملإ أعطىاملزكي لو ن إ مث

  . فيهقصد عنواناً مفقوداً أنه خذسائر من يبذل، وحيتمل اآلصالة العدم، وكذا يف أل



١٤١

 وظاهر كلمات العلماء أا شرط يف ، يف وجوب قصد القربة يف الزكاةإشكال ال: الرابعة والثالثون

   أمكن اخلدشة فيهمجاع ولوال اإل،جزاء، فلو مل يقصد القربة مل يكن زكاة ومل جيزاإل

  

 مجاع للنص واإل}يف وجوب قصد القربة يف الزكاة إشكال ال: الرابعة والثالثون{

جزاء، فلو مل يقصد القربة مل يكن وظاهر كلمات العلماء أا شرط يف اإل{كما سبق 

 فعل األمر منتهى ، مل يقصد كانت زكاة إذاا من باب تعدد املطلوب حىت أ ال}زكاة

  .هذا هو الظاهر يف كل العبادات أن حراماً، كما

 أمكن اخلدشة مجاعولوال اإل{ املدفوع بدون قصد القربة } جيزمل{  على هذا}و{

هو املال وقد حصل، ويؤيده أخذ الزكاة من صل  األ إذ بأنه من باب تعدد املطلوب،}فيه

 الظاهر االشتراط  إذاخلدشة ليست تامة، أن نصافالكافر واملمتنع والصيب وانون، لكن اإل

 الّإعمل  ال: )عليه السالم(ة، بل ذلك نص قوله تعدد املطلوب يف مجيع موارد الني ال

  .غري ذلك إىل )٢(ِليعبدوا اللَّه مخِلصني إالّ ما أُِمرواو: وقوله تعاىل. )١(بنية

بنية،  الإحيصل  آخر هو تطهري النفس الذي الأصل املذكور وصل منافاة بني األ وال

 والفائدة الدنيوية حتصل بالعمل ،خرويةة واألن الشارع قصد من العبادات الفوائد الدنيويإف

 والغرض الصحيح يتوقف على النية، ،غراض الصحيحةباأل إالّ تستقيم  احلياة ال إذوالنية معاً،

  يكفي يف الطهارات عملها فقط،  ولذا ال

                                                

  .١أبواب مقدمة العبادات حمن  ٥ الباب ٣٣ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥اآلية : سورة البينة) ٢(



١٤٢

  حني دفع ذلك كان قاصداً للقربة يف العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثالً إذا غري ماشكالوحمل اإل

 خراج املفروض حتققها حني اإل إذقلنا باعتبار القربة وإن جزاؤه،إن الظاهر إالفقري، ف  إىلاملعزول

  .والعزل

  

 بأنه اطالع له على النية يف الغسل مثالً  بعض من الإشكال ف،بل العمل والنية معاً

سد  الغسل وضع لتطهري اجل إذ غري وارد،،النية  إىل تطهري اجلسد فأية حاجةألجلوضع 

  .بالنية إالّ حيصل  والثاين ال،وتطهري الروح

 إالّ حتصل ا الأخروية، فهي مترتية على النفس الطاهرة، وقد عرفت أما الفوائد األ

 نواياهم، أما التأييد ألجلذلك  أن بالنوايا، ولذا ورد يف سبب خلود أهل اجلنة، وأهل النار

تارك  أن ثار عليها كما تقدم يفب بعض اآلمن باب حمبوبية الصورة، وترت هنإ :املذكور ففيه

علمنا عدم حقيقتها، ولذا كان رسول اهللا  وإن الصالة والصوم واحلج جيرب على صورها،

ن للظواهر إميان قلوم، فإعلم عدم  وإن  جيرب املنافقني بالظواهر،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .ثار، ولو الدنيوية منهاقسطاً من اآل

للنية ينون فالويل يقوم مقامهما كما عرفت، من باب عدم املقتضأما الصيب وا 

  .فيهما، أو من باب وجود املانع

 وبعد ذلك نوى الرياء مثال ،للقربة يف العزل كان قاصداً  إذا غري ماشكالوحمل اإل{

 املفروض  إذ،قلنا باعتبار القربة وإن جزاؤهإن الظاهر إالفقري، ف  إىلحني دفع ذلك املعزول

  املستفاد  أن  بدعوى}والعزل خراجققها حني اإلحت



١٤٣

 زكاته وكان املوكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل إخراج وكل شخصاً يف  إذا:اخلامسة والثالثون

  إشكالجزاء الرياء ففي اإل

  

 جيوز تأخري الفطرة ، ولذا الأعطى فكأنه بالعزل عطاءقائم مقام اإل أنه  العزلأدلةمن 

 على اعتبار النية مجاع، لكن ظاهر املستند اإلعطاءارع أقام العزل مقام اإل فالش، عزلإذاإالّ 

  .يف العزل والدفع مجيعاً

  .)١( غريهولعله ظاهر: مسكقال يف املست

العزل  أن مجاعة من املعلقني أشكلوا على املنت، ملا ذكره السيد الربوجردي من أن كما

، قرب هو األءما ذكره هؤال أن خيفى كاة، واليتاء الزإفراز هلا، وما يكون من العبادات هو إ

  .أقرب أحوطجزاء مع كونه عدم اإلن إ :ولذا قال السيد االصطهبانايت

 لتحقق ، بقربةأعطى بأن عزل رياًء مث ، يف عكس املسألةشكالينبغى اإل نعم، ال

ة أو  برياء مث قصد القربة فيما كانت العني موجودأعطىالزكاة اجلامعة للشرائط، وكذا لو 

  . كما تقدم وجهه يف السابق، تلفت تلف غري ضمان إذاتالفة تلف ضمان، خبالف ما

 ،ل قاصداً للقربة وكان املوكّ، زكاتهإخراج وكل شخصاً يف  إذا:اخلامسة والثالثون{

املعطي للزكاة هو الوكيل ومل يقصد القربة  ألن }إشكالجزاء  ففي اإل،وقصد الوكيل الرياء

  .لنائب عن احلي العاجز ومل يقصد القربة بينما قصد املوكلفيكون كما لو حج ا

 املؤدي للزكاة هو املوكل، وقد  إذ،جزاءلكن الظاهر تبعاً لغري واحد من املعلقني اإل

  قصد القربة، وفرق بني مثل احلج و

                                                

  .١ فقرة ٣٨١ ص٩ج: املستمسك) ١(



١٤٤

  .جزاء يكون الوكيل ضامناًوعلى عدم اإل

بقصد   فدفعها ال، ليدفعها للفقراءي الشرعاحلاكم  إىل دفع املالك الزكاة إذا:السادسة والثالثون

كان املالك  وإن ،جزاء كما مرأشكل اإلن كان أخذ احلاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن املالك إالقربة ف

  قاصداً للقربة حني دفعها للحاكم

  

ل، واملستمسك فصل ا عمل املوكّ فإ احلج عمل النائب، خبالف الزكاة إذ،بني املقام

 جزاء، لكن الظاهر عدم الفرق، فعدم اإلخراج وبني وكيل اإل،جزاءصال فاإليبني وكيل اإل

بىن املسجد  أنه  كما يصدق،املوكل  إىلداء الزكاة بالنسبةأيف كلتا الصورتني يصدق ألن 

  .نية البناء وكان املدار نيته ال

مها،  املؤدي النه إ  عن اليتيم وانون، حيث أدى الويل إذا فيماشكالنعم، يصح اإل

  .ذا قصد الرياء بطلإف

 كانت العني باقية حسبها املوكل،  إذا فيما}جزاء يكون الوكيل ضامناًَوعلى عدم اإل{

كان قرار الضمان على الوكيل، ولذا  وإن ذا كانت تالفة فكالمها الوكيل والفقري ضامنان،إو

  . كما تقدم الكالم يف مثله،كان الفقري ضامناً وإن جاز احتساب املالك

 ليدفعها للفقراء ياحلاكم الشرع  إىل دفع املالك الزكاة إذا:السادسة والثالثون{

ن كان أخذ احلاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن املالك أشكل إ ف،بقصد القربة فدفعها ال

  . ومر ما فيه}مر  كما،جزاءاإل

   ومثل احلاكم وكيله }ن كان املالك قاصداً للقربة حني دفعها للحاكمإو{



١٤٥

 كان املالك قاصداً للقربة حني دفعها  إذاجزاء يف اإلإشكالن بعنوان الوالية على الفقراء فال ن كاإو

   كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل إذا احلاكم بعنوان الزكاة، وأماإعطاءيكون  أن للحاكم لكن بشرط

  

  إذا كفى عن املالك،ذا دفع احلاكم بقصد القربة، ودفع وكيل احلاكم بدون القربةإف

  .كان حني الدفع قاصداً للقربة

 كان املالك قاصداً  إذاجزاء يف اإلإشكالن كان بعنوان الوالية على الفقراء، فال إو{

 احلاكم صار زكاة، فهو كوكيل الفقري،  إىلاملال بوصوله ألن }للقربة حني دفعها للحاكم

ري مل يضر ذلك يف موكله الفق  إىل أعطاه املالك مث قصد الوكيل الرياء حني دفعهفإنه إذا

  . زكاةًتهصح

 كان لتحصيل الرئاسة  إذا احلاكم بعنوان الزكاة، وأماإعطاءيكون  أن لكن بشرط{

  .زكاة أنه يصدق عليه  ال إذ}فهو مشكل

 كان معترباً لزم قصد احلاكم الزكاة والقربة، والن إ قصد احلاكمن إ :ويرد عليه أوالً

  .ده معترباً مل يكن مورد هلذا الشرطمل يكن قص وإن كاتية فقط،ز قصد الييكف

  .قصد اخلالف من احلاكم ليس بضار، فال موقع هلذا الشرط أن ما تقدم من: وثانياً

 تعينت زكاة بقبض احلاكم بعنوان الوالية  إذا:ليه املستمسك بقولهإما أشار : وثالثاً

 ملا تقدم منه من ،الفقري بأي عنوان كان  إىل يف صحة دفعهاشكالوجه لإل على الفقراء، فال

   كانت  إذاالفقري رياًء  إىلجواز دفع املالك هلا



١٤٦

  .خذ فقرياًكان اآل وإن بل الظاهر ضمانه حينئذ

 وظاهر كلمام ، للنية أخذ احلاكم الزكاة من املمتنع كرهاً يكون هو املتويل إذا:السابعة والثالثون

  .جيب على املمتنع بعد ذلك شيء جزاء، والاإل

  

  .)١(فجواز ذلك من احلاكم بطريق أوىلمعزولة، 

كان لتحصيل ن إ جزاء اإلقربمن كون األ: ليه السيد الربوجرديإما أشار : ورابعاً

  .)٢(الرئاسة غري احملرمة

مل يؤد احلق، لكن حسب ما  ألنه }خذ فقرياًكان اآل وإن بل الظاهر ضمانه حينئذ{

كان قرار  وإن راً لقاعدة اليد،خذ مغروكان اآل وإن تقدم يصح للمالك احتسابه زكاة،

  . بناًء على رأى املصنف من ضمان احلاكم،الضمان على احلاكم

 } أخذ احلاكم الزكاة من املمتنع كرهاً بكون هو املتويل للنيةا إذ:السابعة والثالثون{

بد من  ال أنه ة حني رأى ميكن اجلمع بني الكره وبني الني إذ مل ينو املالك حني الدفع،إذا

ا عبادة  احلاكم للنية ألاملال موجود، وتويل أن سليم، أو نوى بعد أخذه منه واحلالالت

بد من نية وليه الذي هو احلاكم، كما  ميكن نية املالك ال فتتوقف على النية، وحيث ال

 الظاهرة يف تويل كل أمر مربوط ، والية احلاكمأدلة طالق إل، ويل الصغري وانونيينو

  .باملمتنع

  منا إجيب على املمتنع بعد ذلك شيء، و جزاء، والر كلمام اإلوظاه{

                                                

  .٣٨٢ ص٩ج: املستمسك) ١(

  .١٠٠ص: تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى) ٢(



١٤٧

  إذ بناًء على اعتبار قصد القربة،إشكالخيلو عن   لكنه ال،مث من حيث امتناعهمنا يكون عليه اإلإو

  .ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه قصد احلاكم ال

    إذا الكسب كان املشتغل بتحصيل العلم قادراً على إذا:الثامنة والثالثون

  

 مل يكن ألنه ،أيضاًمث  لكن رمبا يستشكل يف اإل،}مث من حيث امتناعهيكون عليه اإل

 أدلةن إ :يقالأن  إالّ مثاً، اللهمإيوجب   الينصار على قول الشيخ األياً، والتجريجترإالّ 

مث لرده بأن اإل: خرة، أو يقالالذي مل يدفع باآل  إىلمل نقل بانصرافهان إ مانع الزكاة تشمله

  إذ التأخري عن الفور املطلوب،ألجل، أو يكون )عليهم السالم(احلاكم، فهو كالراد عليهم 

جزاء هو مقتضى قوهلم باإلن إ للحاكم أخذها قهراً، مثحيق  بدون التأخري عن الفور ال

  : القاعدة

  .خذهجزاء مل يكن وجه ألإ لو مل يكن  إذ،خذ احلاكمأملا دل على : أوالً

  . لقيام احلاكم مقامه يف الواجب اجلامع للشرائط اليت منها النية:وثانياً

عطاها احلاكم وال خصوصية أيتاء، وقد الواجب هو اإل أن ملا رمبا قيل من: وثالثاً

صيل يف صورة امتناع أ بل هو ،عطاء فليس احلاكم نائباً يف اإل، هو املالكلكون املؤيت

  .املالك

  إذ بناًء على اعتبار قصد القربة،إشكاللو عن خي لكنه ال{: قوله أن وبذلك يظهر

  . حمل نظر}ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه قصد احلاكم ال

    إذا كان املشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا:الثامنة والثالثون{



١٤٨

ال إ و، كان ذلك العلم مما يستحب حتصيله إذا،عطائه من الزكاةإمانع من  التحصيل الترك 

  .شكلفم

  

 } كان ذلك العلم مما يستحب حتصيله إذاعطائه من الزكاةإمانع من  ترك التحصيل ال

  . من سبل اهللا تعاىل، فالصرف عليه من سهم سبيل اهللا يكون يف موردهفإنه

 لو مل يكن العلم مما يستحب حتصيله مل يكن من سبل اهللا،  إذ}ال فمشكلإو{

ه، وهذا ما سكت عليه غالب املعلقني كالسادة فالصرف عليه من سهم السبيل يف غري مورد

للسيدين ابن العم واحلكيم، فلم يستشكال يف الربوجردي واجلمال واالصطهبانايت، خالفاً 

هو مقرب للفاعل مثل احلج وحنوه،  حدمها ماأ ،مصرف سبيل اهللا قسمان ألن الصرف عليه،

مقرباً للفاعل، مثل تزويج العزاب مل يكن  وإن  حمبوب هللا تعاىلأثروثانيهما ما يترتب عليه 

يريد أن  إالّ ، وما حنن فيه من الثاين، اللهمسالمحكام والدفاع عن بيضة اإلوتعليم األ

 حينئذ  فإنه، مستحبأثريترتب عليه  هو مستحب وال ال أنه يستحب حتصيله املصنف مما ال

  .من سهم الغارمنياستدان  أن ه بعدؤعطاإنعم يصح ، ه من سهم سبيل اهللاؤعطاإميكن  ال

ن قلنا إ القادر على االكتساب، فإعطاءه من سهم الفقراء مبين على جواز ءعطاإن إ مث

 شكالعطائه من سهم سبيل اهللا حىت يستشكل باإلإ  إىلحاجة ه، والؤعطاإجبوازه جاز 

قلنا بعدم جوازه جاء دور سهم السبيل والغارم، وقد تقدم الكالم يف هذه  وإن املتقدم،

  . للزكاة فراجع)صناف املستحقنيأ(ول ألة يف املسأ



١٤٩

من مانع   مل يكن الفقري املشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة ال إذا:التاسعة والثالثون

 من حيث كونه إشكالعطائه إاء أو للرياسة احملرمة ففي جواز ئ كان قاصداً للر إذاوأما. عطائه الزكاةإ

  .عانة على احلرامإ

  

 مل يكن الفقري املشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً  إذا:تاسعة والثالثونال{

و الفقري كما أو سهم الغارم أ من سهم سبيل اهللا ملا تقدم }عطائه الزكاةإمانع من  للقربة ال

  .سبق

 من حيث إشكالعطائه إ كان قاصداً للرياء أو للرئاسة احملرمة ففي جواز  إذاماأو{

 كان يقصد الرياء، أو  إذاله حىت يستمر يف احلرام فيما مدادإ هذا  إذ}لى احلرامعانة عإكونه 

عانة يكفي يف  وجمرد صدق اإل، كان قاصداً للرياسة احملرمة إذااحلرام فيما  إىلحىت يصل

وجه له،   بعض املعلقني يف املنت الإشكال ف،عانة أم ال قاصداً لإليالتحرمي، سواء كان املعط

ما هو أهم يف نظر الشرع، فقد   إىلن، لكنه ينتهيقصد الرياء اآل وإن نهأ علمنا بإذا إالّ اللهم

 ،ئت بأحدها ولو بدون الشرطاثالثة أشياء : قال أنه )رمحه اهللا(حكي عن الشيخ االنصاري 

 مل جتد شرطه فال وإن وجدت شرطه فأت به،ن إ تأت بأحدها ولو مع الشرط، والثالث وال

  .تأت به

ذا إفـ  ،اهللا سبحانه  إىل جير فإنهمل تقصد القربة، وإن ئت به،افهو العلم : األولأما 

  . ـهم واملهمكذلك جاز من باب األأيضاً ه ؤكان ريا

ل عن يامل  إىلغالباً جير ألنه مجعت الشرائط، وإن تأت به، فهو القضاء ال: وأما الثاين

  . ـ ومراده يف صورة وجود من به الكفاية ـ  ،احلق



١٥٠

من العبادات فال  إىل أنه  عن مجاعة عدم صحة دفع الزكاة يف املكان املغصوب نظراًيحك: عونرباأل

يكون   فيه ال إذغري صورة االحتساب على الفقري من دين له عليه،  إىل ولعل نظرهم،جيتمع مع احلرام

  ماإحيث  خذ واألعطاءصورة اإل  إىلتصرفاً يف ملك الغري، بل

  

  .تأت ا  الالّإت ا، وائن كنت جامعاً لشرائطها إة اجلماعة، ففهو صال: وأما الثالث

يطاع اهللا   ال إذية،ت مل تكف يف الزكاأعطىعانة على احلرام وإ عطاء كان اإلنه إذاإ مث

 مل نقل  إذامنا هو فيماإ يف مفروض املنت عطاء يف اإلشكالاإل أن خيفى من حيث يعصى، وال

  .عانة على احلرامإمل يكن  وإن  للمرائيعطاء مل جيز اإلالّإ و،خذباشتراط العدالة يف اآل

 إىل أنه  نظراً،وبص عن مجاعة عدم صحة دفع الزكاة يف املكان املغيحك: ربعوناأل{

 إعطاء ألنه  تصرف، وهذا التصرف واجب،عطاء اإل إذ}جيتمع مع احلرام من العبادات فال

من النهي يف  ألنه  ممتنع، أوي والنهراألمب، واجتماع صتصرف يف الغ ألنه  وحرام،للزكاة

  . والنهياألمرالعبادة املوجب لبطالا، ولو قلنا جبواز اجتماع 

يكون   فيه ال إذغري صورة االحتساب على الفقري من دين له عليه،  إىلولعل نظرهم{

  ماإخذ حيث  واألعطاءصورة اإل  إىلتصرفاً يف ملك الغري، بل



١٥١

يصال  اخلارجي مقدمة للواجب وهو اإلعطاءاإلن إ مشكل من حيثاً أيض ولكنه ،فعالن خارجيان

  .جزاء فال يبعد اإلي معنويالذي هو أمر انتزاع

 يف اعتبار التمكن من التصرف يف وجوب الزكاة فيما يعترب فيه احلول إشكال ال: ربعوناحلادية واأل

  ال يعترب فيه نعام والنقدين كما مر سابقاً، وأما ماكاأل

  

  . بل هذا هو املنصرف من كلمام}ارجيانفعالن خ

يصال  اخلارجي مقدمة للواجب وهو اإلعطاءاإلن إ مشكل من حيثأيضاً ولكنه {

 وهذا هو الذي اختاره غالب املعلقني }جزاء معنوي فال يبعد اإليالذي هو أمر انتزاع

فاً،  الوصول وهو حاصل، وذلك ليس تصرعطاءالغرض من اإل ألن الساكتني على املصنف،

  .احلج بدابة مغصوبة  إىل سافر إذا كما،منافاة بني كون املقدمة حراماً والعمل واجباً وال

رادته االصطالح، فمناقشة إتعبري املصنف بكونه انتزاعياً سهل بعد عدم ن إ مث

  .املستمسك شبيهة باملناقشة اللفظية

الستمرار معناه ا ذ إكفى،  واستمر يف قصدهأعطىأولئك اجلماعة، ف قلنا بكالم  إذامث

  .االحتساب الذي مل يكن تصرفاً

 حراماً، أو كان عطاءه هناك بقدر اإلؤ كان بقا إذاوب ماصويف حكم املكان املغ

  .عطائية حراماً خلوف أو مرض أو ما أشبهحركته اإل

 يف اعتبار التمكن من التصرف يف وجوب الزكاة فيما إشكال ال: ربعوناحلادية واأل{

  يعترب فيه  ال مر سابقاً، وأما ما نعام والنقدين كماول كاأليعترب فيه احل



١٥٢

  وكذا ال،إشكاليعترب التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بال  احلول كالغالت فال

 واخلالف يف شكالمنا اإلإ و، حدث التمكن بعد ذلك إذايضر عدم التمكن بعده ال أنه  يفإشكال

وقت   إىل مغصوباًيب زرعه غاصب وبقص فلو غ، عدم اعتبارهظهرأل وا،اعتباره حال تعلق الوجوب

  .ليه بعد ذلك وجبت زكاتهإالتعلق مث رجع 

  

يعترب التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بال  احلول كالغالت فال

  . شامل للمتمكن وغري املتمكنطالق لعدم الدليل على ذلك، فاإل}إشكال

 } حدث التمكن بعد ذلك إذايضر عدم التمكن بعده ال أنه  يفإشكال وكذا ال{

 داء، األهداء مل جيب علي مل حيدث التمكن بعده ومل يكن قد فرط يف األ أنه إذاألجلوالشرط 

  .ضمان يف هذه الصورة الألنه 

 لكن } عدم اعتبارهظهر واأل، واخلالف يف اعتباره حال تعلق الوجوبشكالمنا اإلإو{

  . منهشكال املسألة السابعة عشرة اإل يف)رمحه اهللا(تقدم منه 

ليه بعد ذلك إوقت التعلق مث رجع   إىل مغصوباًيفلو غصب زرعه غاصب وبق{

  .تقدم الكالم يف ذلك فراجع: قولأ ،}وجبت زكاته

  :ذكر مجلة منهانوهنا فروع 

لو بلغ الصيب قبل موعد بلوغه بدواء أوما أشبه، أو كان البلوغ يف بعض : األول

 دلةخارقاً حبيث انصرفت األ  كانإذا إالّ  كان احلكم دائراً مداره،أبطأسرع أو الكواكب أ

  .عن مثله

   بأنه يوجب عدم تعلق الزكاة شكالزكاة فيها، واإل وراق الاأل: الثاين
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  غري وارد، فيلزم بقاء املصاحل بدون رصيد،نادراً جداً إالّ موضوع له  ال إذبالنقدين،

جياب زكاة مال التجارة أو ما إ املسلمني حق للحاكم الشرعي  فرض ضياع مصاحلإذاألنه 

  . وحنومهاضرر المهية وقاعدة أشبه من باب األ

  إذمور املتجددة اليت هي من مصاحل املسلمني جيوز صرف سبيل اهللا فيها،األ: الثالث

، )لمصلى اهللا عليه وآله وس( يف زمان النيب  فال اختصاص هلا مبا كان متداوالً،عامةهي 

، ومن ذلك املدارس واملكتبات واملستثفيات والنوادي واالت )عليهم السالم(واالئمة 

  .واجلمعيات وغريها

الرقاب  ألن يوجب عدم عنوان مسائله، عدم وجود الرقاب يف احلال احلاضر ال: الرابع

اء إراد العامل  أ إذاية، بلسالمنظمة الغربية غري الرقاب املقررة يف الشريعة اإلامللغية يف األ

يأخذ بقانون الرقاب  أن تذر، يلزم عليه  واليتبق مشكلة احلروب والثورات اليت ال

  . فراجع)اجلهاد( و)سالمحكام اإلأ( ، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك يف كتايبيسالماإل

بني طبقات االجتماع، اً ليس جعل الزكاة لغري السادة واخلمس للسادة متييز: اخلامس

مما يوجب حيويتهما يف ) صلى اهللا عليه وآله(الرسالة والرسول   إىلجيه دائماًمنا هو توإو

 سالمثليتهما يف العيون، كما هو ذلك فعال، وهذا من أدق ختطيطات اإلذهان، ومااأل

  .احلكمية

 كما ،بنية االستثمارية من الزكاة لصرف واردها يف املصاحلجيوز اشتراء األ: السادس

  إىل كما جيوز ذلك بالنسبة،شبه لنفس الغرضأسهم وما لتجارة واألجيوز جعل الزكاة يف ا

  .خيفى ن احلاكم الشرعي كما ال إذبد من  لكن ال،اخلمس

  .واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين
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  فصل 

  يف زكاة الفطرة

  

  فصل{

  }يف زكاة الفطرة

  :ويف تسميتها ذا االسم احتماالت

ضافة من  فتكون اإل، كغطفان علماً،تكون امساً جامداً مسيت به هذه الزكاة أن :ولاأل

، التسعةموال ن األم الزكاة شاملة للفطرة وللزكاة املخرجة  إذ،اخلاص  إىلضافة العامإقبيل 

  . االحتماالتأردأفهو مثل شهر رمضان، وهذا حبسب الظاهر 

 زكاة املال، فهذه زكاة بلا مق،كاة اخللقة أي ز،تكون الفطرة مبعىن اخللقة أن :الثاين

ا مطهرة من أوساخ اخللقة أل  إىلضيفت هذه الزكاةأمنا إتلك زكاة املال، و أن البدن كما

 )عليه السالم( الصادق إليه قول كما يرمي ،املعاصي أو منمية هلا أو صدقة حلفظها من املوت

تركت منهم ن إ نكإتدع منهم أحداً، ف ن عيالنا الفطرة أمجعهم، والععط أهب فذا :ملعتب

  .)١(كذا يف اجلواهر. املوت: وما الفوت؟ قال: ، قلتأحداً ختوفت عليه الفوت

                                                

  . يف زكاة الفطرة٤٨٣ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



١٥٥

 ومنها ،وائدها أا تدفع املوت يف تلك السنة عمن أديت عنه ومن ف،اً من املسلمنيإمجاعوهي واجبة 

  .أا توجب قبول الصوم

  .)١(يف اهلدايةومثل هذه الرواية مروية عن الصدوق 

 أي زكاة هذا العمل أو زكاة هذا اليوم، وهو يوم ،فطارتكون من اإل أن :الثالث

  .دىن مالبسة حنو كوكب اخلرقاءضافة أل واإل،الفطر

ضافة إضافة مثل  واإل،تكون مبعىن الدين أو السنة، أي زكاة الدين أو السنة أن :الرابع

  .سالمحجة اإل:  بقوهلمسالماإل  إىلاحلج

  . فيه سهل، وسيأيت بعض هذه الكلمات يف املنتاألمريف كان فوك

ي بني إمجاعوجوا يف اجلملة ن إ : قال يف اجلواهر}اً من املسلمنيإمجاعوهي واجبة {

من شذ من بعض أصحاب مالك، ونصوصنا متواترة فيه، بل هو من  إالّ املسلمني،

ن عطا وعمر بن عبد العزيز وربيعة ضروريات الفقه، من غري فرق بني البادية وغريها، فما ع

  .)٢(من سقوطها عن البادية غلط قطعاً

: قال أنه )عليهما السالم( بن احلسني يويدل على هذا اخلصوص، ما عن عل: أقول

زكاة الفطرة على كل حاضر وباد)وما سيأيت أيضاً)٣ ،.  

ويأيت يف  كما تقدم }ومن فوائدها أا تدفع املوت يف تلك السنة عمن أديت عنه{

 ومنها غري ذلك ،}ومنها أا توجب قبول الصوم{ ،)عليه السالم(اخلرب املروي عن الصادق 

  :تيةخبار اآلكما يظهر من األ

                                                

  .٢٢سطر ...  الباب فيمن مل خيرج ٥٦ص: اهلداية يف كتاب اجلوامع الفقهية) ١(

  .٤٨٤ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(

  .١٦ح...  من أبواب قدر الفطرة ١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: البحار) ٣(
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تدع  ن عيالنا الفطرة أمجعهم، والعهب فأعط إذ :كيلهقال لو أنه ،)عليه السالم(فعن الصادق 

: )عليه السالم(وما الفوت؟ قال :  قلت،تتركت منهم أحداً ختوفت عليه الفون إ نكإمنهم أحداً ف

املوت.  

صلى اهللا عليه (الصالة على النىب  أن  الزكاة، كماإعطاءمن متام الصوم ن إ :)عليه السالم(وعنه 

 صالة له  وال، تركها متعمداً إذامن صام ومل يؤد الزكاة فال صوم له ألنه  من متام الصالة،)وآله وسلم

قَد ﴿: اهللا تعاىل قد بدأ ا قبل الصالة، وقالن إ ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نىب  ترك الصالة على الإذا

  ذَكَر اسم وأَفْلَح من تزكَّى

  

هب فأعط عن عيالنا الفطرة أمجعهم، إذ :كيلهقال لو أنه )عليه السالم(فعن الصادق {

وما الفوت؟ : ت قلتتركت منهم أحداً ختوفت عليه الفو أن نكإ ف،تدع منهم أحداً وال

  .)١( }املوت: )عليه السالم(قال 

الصالة على النيب  أن  الزكاة، كماإعطاءمن متام الصوم ن إ :)عليه السالم(وعنه {

  إذامن صام ومل يؤد الزكاة فال صوم له ألنه  من متام الصالة،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

اهللا ن إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ترك الصالة على  إذاصالة له  وال،تركها متعمداً

  ذَكَر اسم وقَد أَفْلَح من تزكَّى﴿ :)٢(بدأ ا قبل الصالة، وقال تعاىل قد

                                                

  .٥أبواب زكاة الفطرة حمن  ٥باب ال ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ و١٤آية : سورة األعلى) ٢(



١٥٧

خبار املفسرة  كما يستفاد من بعض األ، واملراد بالزكاة يف هذا اخلرب هو زكاة الفطرة﴾ربِه فَصلَّى

  .يةلآل

  

  .)١(}﴾ربِه فَصلَّى

من متام : روي هذا احلديث يف الوسائل عن مصادر متعددة، وفيها بعد قوله: أقول

  .)٢(  الفطرةيعين:  الزكاةإعطاءالصوم 

واملراد بالزكاة يف هذا اخلرب هو زكاة {:  ملا ذكره يف املنت بقولهيوعلى هذا، فال داع

  .}يةخبار املفسرة لآل كما يستفاد من بعض األ،الفطرة

  . يف وجوب الفطرة وفوائدها كثرية نتربك بذكر مجلة منهاخباروكيف كان، فاأل

عليه (أمري املؤمنني ن إ :)عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم( عن الصادق :منها

  .)٣(من أدى زكاة الفطرة متم اهللا له ا ما نقص من زكاة ماله:  قال)السالم

 يوم الفطر )عليه السالم(منني خطب أمري املؤ:  قال)رمحه اهللا(ما عن الصدوق : ومنها

ا  فإتكمأدوا فطر و، وادعوه يستجب لكم،كمفاذكروا اهللا يذكر:  وذكر خطبة منها،فقال

  .)٤(سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم

عليهما (عمري، عن أبان وغريه، عن الصادق جعفر بن حممد  أيب  عن ابن:ومنها

  عمل صاحل تقبل اهللا منه من ختم صيامه بقول صاحل أو :  قال)السالم

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٣٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ صالة العيدين ح٧٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: من ال حيضره الفقيه) ٤(



١٥٨

 ؟ بالقول الصاحل ما تعين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا بن رسول اهللا :  فقيل،صيامه

  .)١( الفطرةإخراج والعمل الصاحل ،اهللا إالّ له إال أن شهادة: قال

من صام شهر رمضان :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما عن رسول اهللا : ومنها

  .)٢(املصلى بغسل رجع مغفوراً له  إىلاوختمه بصدقة وغد

 عن صدقة )عليه السالم(براهيم إ أبا سألت: سحاق بن املبارك، قالإما عن : ومنها

  .)٤(نعم : قال)٣(؟﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصالةَو﴿: الفطرة أهي مما قال اهللا

سألته عن :  قال)عليه السالم(احلسن  أيب براهيم بن عبد احلميد، عنإعن : ومنها

آتوا  وأَقيموا الصالةَو﴿: هي مما قال اهللا: صدقة الفطرة أواجبة هي مبرتلة الزكاة؟ فقال

  .)٥( هي واجبة﴾الزكاةَ

، عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: سحاق بن عمار، قالإعن : ومنها

  .)٦(هي الفطرة اليت افترض اهللا على املؤمنني: قال؟ ﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصالةَو﴿ :تعاىل

  يف قول اهللا : قال أنه ،)عليهما السالم(عن الصادق جعفر بن حممد : ومنها

                                                

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥٦اآلية : سورة النور) ٣(

  .٩ن أبواب زكاة الفطرة ح م١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .١١ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٦(



١٥٩

  .)٢( زكاة الفطرةىأد:  قال)١(﴾قَد أَفْلَح من تزكَّى﴿: عز وجل

زكاة وليس نزلت ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هشام بن احلكم، عن: ومنها

  .)٣(منا كانت الفطرةإللناس أموال، و

: سأل عن زكاة الفطرة؟ قال أنه ،)عليهما السالم( يجعفر حممد بن عل أيب عن: ومنها

هي الزكاة اليت فرضها اهللا عز وجل على مجيع املؤمنني مع الصالة بقوله :﴿الةَووا الصأَقيم 

كاةَووا الز٤(﴾آت(.  

 عن الفطرة على أهل البوادي؟ )عليه السالم(ل الصادق ئس:  قال،يةما عن اهلدا: ومنها

  .)٥(يؤدي من ذلك أن ات قوتاًتعلى كل من اق: فقال

  .وهذا اخلرب صريح يف رد ما تقدم عن مجاعة من العامة من سقوطها عن أهل البادية

وقد  الثالثة، بل بالضرورة القطعية، دلةاحلكم باألأصل  يف إشكالوكيف كان، فال 

 )عليه السالم(الظاهر من كالم الصادق  أن توقف بعض املعاصرين يف شيء آخر، وهو

تركها  أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(املتقدم املتضمن لتشبيه الفطرة بالصالة على حممد 

  ترك الصالة  أن موجب لبطالن الصوم، كما

                                                

  .١٤اآلية : سورة األعلى) ١(

  .١٦ح... قدر الفطرةمن أبواب  ١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٢(

  .١زكاة الفطرة ح  من أبواب١ الباب ٢٢٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢٣زكاة الفطرة حمن أبواب  ٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢٣سطر ...  الباب ما على أهل البوادي ٥٦ص: اهلداية، يف كتاب اجلوامع الفقهية) ٥(



١٦٠

ا حتفظه عن املوت أو تطهره عن إيث  فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من ح،ما مبعىن اخللقةإوالفطرة 

  .فطار لكون وجوا يوم الفطرما مبعىن اإلإ و، والدينسالمما مبعىن الدين، أي زكاة اإلإ و،وساخاأل

 ويف ، ويف قدرها، ويف جنسها، ويف من جتب عنه، ومن جتب عليه،والكالم يف شرائط وجوا

  : فهنا فصول، ويف مصرفها،وقتها

  

 موجب لبطالن الصالة، فاحلمل على شدة ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(على حممد 

يشكل االلتزام به  أنه التأكد وحنوه بعد هذا التصريح بالتنظري بعيد عن متفاهم العرف، مع

  .جداً فتأمل

ا إ فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث ،ما مبعىن اخللقةإ{ كما تقدم }والفطرة{

ملال حتفظه عن التلف على ما يف بعض الروايات املتقدمة زكاة ا أن  كما}حتفظه عن املوت

  .يف أول الكتاب

ما مبعىن الدين، أي زكاة إو{زكاة املال كذلك  أن  كما}وساخأو تطهره عن األ{

  .سالم كحجة اإل،سالماليت هي من مقتضيات اإل  أي الزكاة} والدينسالماإل

  . أو غري ذلك}وا يوم الفطرلكون وج{ بعالقة احلال واحملل }فطارما مبعىن اإلإو{

 ويف ، ويف من جتب عنه، ومن جتب عليه،يف شرائط وجوا{ يقع }والكالم{

  .} فهنا فصول، ويف مصرفها، ويف وقتها، ويف قدرها،جنسها

  



١٦١

  فصل 

  :مورأوهي ، يف شرائط وجوا

  . فال جتب على الصيب وانون،التكليف: األول

  

  }يف شرائط وجوا: فصل{

  }:ورمأوهي {

كان نائماً أو ناسياً أو ساهياً، أو غري  وإن  أي البلوغ والعقل،}التكليف: األول{

  .ذلك من مسقطات التكليف يف غري هذا املكان

دواري، ويدل عليه  املطبق واأل}فال جتب على الصيب وانون{: ىل هذا أشار بقولهإو

، يبن القاسم بن الفضل البصر الصحيح عن حممد ، عن غري واحدي احملكمجاعاإل  إىلمضافاً

  أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  إىلكتبت

   عليه( كان هلم مال؟ فكتب إذا



١٦٢

  . )١(زكاة على يتيم ال: )السالم

وعن اململوك ميوت مواله وهو عنه غائب يف بلد آخر ويف يده مال ملواله وحيضر 

  .)٢(نعم: عن نفسه من مواله، وقد صار لليتامى؟ قالالفطرة يزكي 

جتب :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن املقنعة، عن عبد الرمحان بن احلجاج، عن

  .)٣(الفطرة على كل من جتب عليه الزكاة

 ألن ،يقدح وكون التمسك هنا مبفهوم الوصف ال: )رمحه اهللا(قال الشيخ املرتضى 

  .انتهى، )٤( الضابط فال بد من االطراد واالنعكاساملقام مقام بيان

 قررناه يف بعض ا مل،حديث الرفع الشامل ملثل هذا القسم من الوضعيات  إىلمضافاً

الصيب وانون بعد ن إ مور حبيثظاهر رفع القلم رفع مجيع األ أن املباحث السابقة من

  . فراجع،سالم حاهلما كقبل اإلسالماإل

ال فلو كان حال التعلق إ و،بد من كون الدور حال التعلق  اليواردنعم يف اجلنون األ

  .يوجب رفع القلم يف غري ذلك الزمان  اجلنون يف زمان ال إذغري جمنون تعلق به،

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣زكاة الفطرة حمن أبواب  ٤باب  ال٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣٢ سطر ٤٠ص: املقنعة) ٣(

  .١٩ سطر ٥٢٥ص: كتاب الطهارة) ٤(



١٦٣

  عياهلما  إىل بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة، عنهما من ماهلماييؤد أن على وليهما وال

  

 تكليف  إذ} عنهما من ماهلماييؤدن  أعلى وليهما{ جيب }ال{ أنه  ذا ظهر}و{

مال اليتيم يكون  :)عليه السالم( بل قول علي ،دليل مفقود يف املقام  إىلالويل بذلك حيتاج

 شامل لكل تصرف، ومنه ،)١(يبلغ حيركه حىت يبلغ، وليس عليه زكاة حىت عند الوصي ال

  . زكاة الفطرةإعطاء

 فلو كان انون والداً جلماعة، أو }اعياهلم  إىلبل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة{

 زكاة الفطرة عن عياله، بل إخراج مل جيب على الويل ،زوجاً، أو كان الصغري صاحب مملوك

  إىل الرفع، مضافاًأدلةولة أحد، والدليل عليه عموم لحال العيال حال غريهم ممن ليس يف عي

دم يف ذيل الصحيح السابق جواز الصغري، ولكن تق  إىل الروايتني السابقتني بالنسبةإطالق

  . عبد اليتيم فطرته عن مالهإخراج

  .)٢(صول ملا خالف األ به، فال يصلح دليالًمل أجد عامالً: قال يف اجلواهر

أخص من العمومات، ولذا قال بعض  ألنه وفق بالقواعد العمل مبورد الرواية،األ :أقول

  . اململوك  إىلةيبعد عدم السقوط بالنسب ال: املعاصرين يف تعليقته

 ،)٣(هذا حممول على موت املوىل بعد اهلالل ملا تقدم: وأما ما يف الوسائل حيث قال

  .انتهى

                                                

  .١ما جتب عليه الزكاة ح من أبواب ١باب  ال٥١٣ ص١ج: الوسائلمستدرك ) ١(

  .٤٨٥ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٦٤

   شوال عليه وهو مغمى عليه فال جتب على من أهلّ،غماءعدم اإل: الثاين

  

  .احلمل التربعي البعيد عن ظاهر الروايةمل يتقدم شيء يوجب هذا نه إ :ففيه

 يالعبد صار لليتامى املقتض أن بأن ظاهر ذيل الصحيحنعم، قد يستشكل ذلك 

قال  أنه  كما يف البحار عن اهلداية،)عليه السالم( وقد ورد عن الصادق ،الشتراك مجاعة فيه

ذا كان إيدفع عنه الفطرة، و أن  كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليهإذا :)عليه السالم(

، فمقتضى اجلمع بني هذا )١(كون لرجل واحديأن  إالّ اململوك بني نفرين فال فطرة عليه

  . فتأمل،وجوا احلديث، وذيل الصحيح استحباب الفطرة ال

 قال يف } فال جتب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه،غماءعدم اإل: الثاين{

  .)٢( بال خالف أجده فيه أيضاً: اجلواهر

 قد ذكره العالمة وغريه :صحاب، لكن قالمقطوع به يف كالم األ أنه بل يف املدارك

غماء مستوعباً لوقت الوجوب نعم لو كان اإل .هإطالقجمرداً عن الدليل، وهو مشكل على 

 ، يف اعتبار حصول الشرائط عند اهلاللدلةبعد ظهور األصل الدليل األن إ اجته ذلك، وفيه

  فال عربة بالبلوغ 

                                                

، وعن اهلداية يف كتاب اجلوامع الفقهية ٢ سطر١٤ ح باب قدر الفطرة ومن جتب عليه١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .٢٠ سطر ٥٦موجود ذيل احلديث ص

  .٤٨٥ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



١٦٥

  . انتهى،)١(غماء بعدهفاقة من اجلنون واإلواإل

ات قوتاً فعليه تكل من اق أن هو الوجوب ملا دل علىصل األ أن اهرالظ: أقول

غماء مثل  اإل إذ،غماء املستوعبدليل حىت يف اإل  إىل فخروج املغمى عليه حيتاجالفطرة

  .النوم والنسيان والغفلة وحنوها

ن عدم التكليف يف إ: )٢( من الفرق بينهما بقوله)رمحه اهللا(وما ذكره الشيخ املرتضى 

 غري واضح الوجه، .، ويف النائم والساهى للمانعيغمى عليه كالصيب وانون لعدم املقتضامل

الصيب املميز، ويصح تكليفهم بعد ارتفاعه  إالّ يصح تكليفه حال العذر ن كال منهم الإف

  .بالقضاء وحنوه

 الذي ذكره يف املدارك حبيث يشمل حىت صورة شكالوعلى هذا، فينبغي تعميم اإل

غماء غري واضح، فكما يتعلق التكليف بالنائم  الفرق بني النوم واإل إذغماء، اإلاستيعاب

  .ه كسائر التكاليف املالية وغريهاؤغماإاملستوعب نومه كذلك يتعلق باملستوعب 

 ولذا ، كما يف الصوم والصالة قلنا بقدر مقتضاه،نعم، لو دل الدليل على السقوط

خالف  وإن لكتاب وجوب الزكاة على املغمى عليه، يف أول ا)رمحه اهللا(سبق عن املصنف 

ارتفاع  أن حلاقاً له بانون، كماإالعالمة وبعض آخر هناك أيضاً، فنفوا وجوب الزكاة عليه 

  .يف غري حملهأيضاً غماء يف بعض احلول حكم اخلمس لإل

                                                

  .٢٩٤ص: املدارك) ١(

  .٣٠ سطر ٥٢٥ص: كتاب الطهارة) ٢(



١٦٦

 لتوجه توهم عدم صالحيته عقالً إالّ مانع منها  الدلةات األإطالقوكيف كان، ف

حكام التكليفية  األت وهو غري كاف يف تقييد مناطا،ليه لفقد القدرة والشعورإخلطاب ا

فاتتك من فريضة  ما: )عليه السالم(فاقة، لقوله  فيجب عليه القضاء بعد اإل،والوضعية

  .)١(فاقضها كما فاتتك

 عليه فلم يتمكن من زيارة يغمأومن املعلوم صدق الفوت على مثل هذا، ولذا لو 

  .)عليه السالم(فاتته زيارة احلسني : فاق يقالأ مث )عليه السالم(ني احلس

رمحه (يف وجه عدم الوجوب ما ذكره الشيخ : يقال أن وكيف كان، فغاية ما ميكن

 املستفاد من املشهور يف مواضع كقضاء الصالة والصوم وزكاة املال وغري ذلك:  بقوله)اهللا

 ولو بالقوة كما يتعلق يىن عدم تعلق احلكم التكليف مبع، للتكليفليس أهالًاملغمى عليه أن 

حكام التكليفية  واملغمى عليه مقطوع النظر يف نظر الشارع يف مقام األي،بالنائم والناس

  .ف يف االحتراز عنهيو التكلأ ويكتفون بذكر قيد العقل ه،خويأخبالف 

و أل للموكغماء  عرض اإل إذاويؤيده عدم ظهور اخلالف بينهم يف بطالن الوكالة

القضاء  يخبار كثرية يف مقام تعليل نفأ يف )عليه السالم( ذلك قوله  إىلالوكيل ورمبا يشري

غماء ن اإلإ، ف)٢(ما غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعذر :على املغمى عليه يف الصوم والصالة

املعذورية ن  أداء، ومن البنيليس يف وقت القضاء حىت يكون عذراً فيه، فاملراد العذر يف األ

   القضاء كما يف ييوجب نف داء اليف األ

                                                

  .٢٣٣ ص٥ج: اجلواهر) ١(

  .٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل) ٢(



١٦٧

 املطلوبية باملغمى  أعيني، فاملراد من املعذورية عدم تعلق احلكم الواقعيالنائم والناس

 ،)١(فوت مع عدم املطلوبية الواقعية  وال،فات  تدارك ماحقيقةً ألنه عليه، فيلزم عدم القضاء،

  .انتهى

 الدالة على دلةيقاوم األ النه إ كالم املشهور، ففيهاالستفادة من أما قضية : أقول

دليل على ذلك،  ال  إذ،إشكالحمل نه إ :وجوب قضاء الفوائت، وأما بطالن الوكالة، ففيه

بقاء الوكالة،   إىلغماء كالنوم، ولذا ذهبنايرتابون يف البقاء العتبارهم اإل العقالء ال أن مع

  .حد الطرفنيء ألغماوسائر العقود اجلائزة، ولو عرض اإل

 لو كان كذلك جلرى مثله يف األمرن إ : ففيه، مبا ذكرما غلبوأما توجيه قاعدة 

قل كونه مل يع الإ و، مل يتعلق احلكم الواقعي أعين املطلوبية بصومها فإنهصوم احلائض،

  .مبغوضاً، ومع ذلك جيب عليها القضاء

كان حني الفوت  أنه  غلب بيانجهة تعليل عدم القضاء مبان إ :يقال أن وعليه فال بد

القضاء بأمر جديد مفقود يف  ألن ممن غلب اهللا عليه، وبعد هذه الغلبة مل يشرع القضاء،

عدم   إىلبد من القول به نظراً الأنه  إالّ كان بعيداً عن سياق التعليل، وإن املقام، وهذا املعىن

  . فتأمل،استقامة غريه

التمسك به لنفي القضاء فيما غلب اهللا حني ميكن   الما غلبوكيف كان، فحديث 

   والغافل ،لزم عدم وجوب القضاء على املريض يف شهر رمضان الإ و،داءاأل

                                                

  .٢٤ سطر ٥٢٥ص: كتاب الطهارة) ١(



١٦٨

عذار الذين كان  األي واحلائض والنفساء واملضطر وغريهم من ذويوالنائم والساه

  .عذارهم من قبل اهللا تعاىلأ

 وااللتزام بكوا ،حكامسائر األمن وغريها الصالة واحلج والزكاة   إىلوكذا بالنسبة

بائه ظاهراً عن التخصيص يف غاية البعد، وما أجود قول الشيخ إ مع ما غلبختصيصاً يف 

التمسك يف نفي الوجوب عن املغمى عليه عند اهلالل ن إ : حيث قال)رمحه اهللا(املرتضى 

يته لتنجز بلاعدم قبه  ريدأن إ ، للتكليف حينئذ فال حيدث بعد خروج الشهربلابكونه غري ق

 وإن غري معترب كما يف النائم والساهي، أنه التكليف عليه عقال لعدم شعوره، فقد عرفت

  إىلحيتاجأنه  إالّ يته لتعلق التكليف الواقعي كما يف الصيب وانون، فهو حسنبلاريد عدم قأ

  . انتهى،)١(ثبات كونه كذلكإ

  .الزم القول بعدم السقوط عنهوحيث قد عرفت عدم دليل على العدم، فال: أقول

رمحه (ه مبا ذكره العالمة ؤغماإورمبا علل عدم الوجوب على املغمى عليه املستوعب 

داء ساقط الستحالة  بأن وجوب األ، الوقتأثناءمن العلماء يف مسألة احليض يف   وكثري)اهللا

زم يف الكربى  عدم التال: وفيه.داء ووجوب القضاء تابع لوجوب األ،يطاق التكليف مبا ال

  .خرلسقوط الصوم عن احلائض واملريض وعدم سقوط القضاء، وكذا بعض املوارد األ

   على املغمى عليه، سواء استوعب عطاء وجوب اإلقوىاأل أن وذا كله تبني

                                                

  .٨ سطر ٥٢٨ص: كتاب الطهارة) ١(



١٦٩

  ميلك نه إ قلنا وإن  فال جتب على اململوك،احلرية: الثالث

  

 الكالم يف وقت التعلق الذي هو  وفاقاً لبعض املعاصرين، وسيأيت،متام الوقت أم ال

  .مناط وجود الشرائط وعدمها

 ويدل على هذه الكلية ما }ميلكإنه قلنا  وإن  فال جتب على اململوك،احلرية: الثالث{

جتب الفطرة على كل من جتب عليه : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  من قول،تقدم عن املقنعة

 املتقدمة يف باب دلةجتب عليه الزكاة لأل لعبد الا أن  بالتقريب املتقدم، بضميمةالزكاة

نا حاضر عن مال اململوك أسأله رجل و: الزكاة اليت منها صحيحة عبد اهللا بن سنان قال

  .احلديث، )١(ال، ولو كان له ألف ألف: أعليه زكاة؟ قال

اجب الو أن  للروايات الدالة على،ولة املوىل، فاحلكم أوضحلوأما العبد الذي هو يف عي

  .خر على املوىلهناك ليس واجبان أحدمها على العبد واآل أن  املوىل، بضميمةإعطاءهو 

الفطرة واجبة : قال أنه ، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن عمر بن يزيد، عن

  .)٢( حر أو مملوك،ثى، صغري أو كبرين من ذكر أو أ،على كل من يعول

: قال إىل أن  عن الفطرة،)عليه السالم(عبد اهللا   أباسألت: سحاق بن عمار قالإوعن 

  .)٣(مك وولدك وامرأتك وخادمكأ عن نفسك وأبيك ويتعط أن والواجب عليك: وقال

                                                

  .١من جتب عليه الزكاة ح من أبواب ٤ الباب ٦٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢زكاة الفطرة حمن أبواب  ٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤زكاة الفطرة ح من أبواب ٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٧٠

جيب على الرجل  سألت عما:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وعن حممد بن مسلم، عن

  .حلديثا، )١(تصدق عن مجيع من تعول من حر أو عبد: يف أهله من صدقة الفطرة؟ قال

ا سنة  فإأدوا فطرتكم : يف خطبة العيد يوم الفطر)عليه السالم(وقال أمري املؤمنني 

 ذكرهم ، منكم عن عياله كلهمئ فليؤدها كل امر،نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم

  .اخلطبة، )٢( وحرهم ومملوكهم، وصغريهم وكبريهم،نثاهمأو

  .)٣( مجلة منها يأيتحاديث الكثرية اليتمن األىل غري ذلك إ

 عليه ي حمكمجاع بال خالف أجده فيه، بل اإل:قال يف اجلواهر بعد ذكر اشتراط احلرية

  . انتهى،داود إالّ مذهب أهل العلم كافةنه إ مل يكن حمصال، بل عن املنتهىن إ مستفيضاً

 بعض الروايات الشامل للمملوك، ولو كان مستقال بنفسه إطالقبعد  أنه نت خبريأو

وجه ملا ذكره يف املستمسك حيث قال بعد قول   ال، جهاته ومل يكن يف عيال املوىليف

على عدم ، وهو واضح بناًء  عليهمجاعبال خالف ظاهر، بل عن مجاعة اإل: املصنف املتقدم

نفاق عليه ميلك فوجهه غري واضح، وكون اإل أنه أما بناًء على .ملكه لفوات شرط الغىن

، كما اعترف به يف مجاعل عليه كما ترى، فالعمدة فيه اإلذن املوىل فيكون كعياإب

  .انتهى، )٤(اجلواهر

                                                

  .٦زكاة الفطرة حمن أبواب  ٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧زكاة الفطرة حمن أبواب  ٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٤٨٥ ص١٥ج: اجلواهر) ٣(

  .٣٨٨ ص٩ج: املستمسك) ٤(



١٧١

 فتجب فطرم على ، أو مطلقاً ومل يؤد شيئاً، أو مكاتباً مشروطاً، أو أم ولد،سواء كان قناً أو مدبراً

  املوىل 

  

   :ن نص اجلواهر هذاإ ف،مل جند يف اجلواهر ما ذكر أنا  إىلمضافاً: أقول

 أن  ما دل علىإطالقات كمجاع معاقد اإلطالق عليه، ولو قيل ميلك إلجيب بل ال

  .انتهى، )١(زكاته على مواله من النصوص املستفيضة

يريد ادعاء أن  إالّ ، اللهممجاعوهو كما ترى صريح يف وجود مستند للحكم غري اإل

   .نه العمدة فتأمل أ يف اجلواهر، المجاعاإل

ني الفطرة والزكاة بالتقريب املتقدم دالة على عدم الفطرة الرواية املتضمنة للتالزم بن إ

، بل لو فرض عدمه كانت الرواية مجاعاإل  إىلعلى العبد ولو كان مستقال، وعليه فالحاجة

  .كافية يف املطلوب

 صغرياً أو }سواء كان{ عبد لاحلكم بوجوب فطرة العبد على املوىل عام لكن إ مث

 بعده ممن تشبث باحلرية، هموصى بعتق وأ } أو أم ولد،أو مدبراًقناً {، نثىأ ذكراً أو ،كبرياً

 من مال }أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ومل يؤد شيئاً{ النص والفتوى، بل طالقكل ذلك إل

  .}فتجب فطرم على املوىل{الكتابة 

على املوىل، كما   وهم بني من أوجب فطرته على نفسه ال،وخالف يف املكاتب مجاعة

 كما عن ، وبني من نفى كون فطرة املكاتب املطلق على مواله،)رمحه اهللا(دوق عن الص

 ادريس والرباج، وهذا كما حيتمل كوا على نفس املكاتب حيتمل الشيخ يف املبسوط وابين

  سقوطها 

                                                

  .٤٨٥ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



١٧٢

  .على املكاتب على املوىل وال باملرة فال جتب أصال، ال

، ففي صحيح علي بن جعفر وكيف كان، ففي املكاتب روايتان ظاهرتا التنايف

عن املكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان ) عليه السالم( سأل أخاه موسى )عليهما السالم(

  .)١(جتوز شهادته الفطرة عليه، وال: )عليه السالم(أو على من كاتبه، وجتوز شهادته؟ قال 

اتب، هل سألته عن املك: ، قال)عليه السالم( علي، عن أخيه :ورواه يف البحار هكذا

جتوز شهادته  ال: عليه فطرة شهر رمضان، أو على من كاتبه، وهل جتوز شهادته؟ قال

  .)٢(والفطرة عليه

يؤدي الرجل زكاته : )عليه السالم(ويف مرفوع حممد بن أمحد بن حيىي، عن الصادق 

  .)٣(غلق عليه بابهأعن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراين أو اوسي، وما 

  . رواية محاد بن عيسىوحنوه

  : مورأشكل على صحيح علي بن جعفر بأو

  : من عدم جواز شهادة املكاتب، وفيه،يلتزم به اشتماله على ما ال: األول

  .التزم به بعضنه إ :والأ

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٧ الباب ٢٥٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب قدر الفطرة ومن جتب عليه ح١٣ الباب ١٠٥ ص٩٣ج: البحار) ٢(

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٧٣

 كما قرر يف ،يستلزم طرحه اشتمال اخلرب على مجلة غري معمول ا الن إ :وثانياً

  .صولاأل

نكار رداً على الرواية حممولة على اإل أن من) رمحه اهللا(ه الصدوق ما ذكر: وثالثاً

جيوز شهادته، يعىن شهادته جائزة والفطرة   يريد بذلك كيف جيب عليه الفطرة وال،العامة

مثله بعيد عن  ألن خيفى،  واستجوده يف املدارك، ولكنه خالف الظاهر كما ال،عليه واجبة

  .مقام السؤال

ذا تساقطا إين الدالني على وجوب الزكاة على املوىل، فمكاف هلذين اخلربنه إ :الثاين

  . على وجوب فطرة العبد على املوىلدلةعمومات األ  إىلرجع

  . خمالف للمشهور فتأملنه إ :الثالث

الكل ظاهر يف ن إ :محد وفيهأقال شيخنا املرتضى بعد نقله لرواييت محاد وحممد بن 

ما بيده ملك للموىل،  أن كاتب من عياله من جهةامل أن ثبتن إاململوك الذي يعوله املوىل، ف

  .)١(تنفع املطلوب خبار الال فهذه األإفال كالم يف وجوب فطره عليه، و

جتب الفطرة على كل من جتب عليه  : املتقدم)عليه السالم(عبد اهللا  أيب قول: أقول

 ،)٢(ب زكاةليس يف مال املكات: )عليه السالم(، بضميمة ما عن جعفر بن حممد الزكاة

  يدل على عدم وجوب الزكاة على املكاتب مطلقاً كالصيب، ولو كان 

                                                

  .٨ سطر ٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ١(

  .١٤ ح٣ الباب٤٤ ص٩٣ج: البحار) ٢(



١٧٤

  وىل بالنسبة مع حصول الشرائط نعم لو حترر من اململوك شيء وجبت عليه وعلى امل

  

 ثبت )عليهما السالم( صحيحة علي بن جعفر إمجالمستقالً بالنفقة، فلو حكمنا ب

  .العاملاحلكم، وإال ففي املسألة تردد، واهللا 

عليه وعلى املوىل بالنسبة مع {الفطرة  }نعم لو حترر من اململوك شيء وجبت{

  .كثر عن األي يف كل منهما، وهذا هو احملك}حصول الشرائط

 وهو مقتضى ما ،ليه يف املداركإسقوطها عنهما، ومال   إىلوذهب الشيخ يف املبسوط

 قوىفاأل:  حيث قال)ه اهللارمح(ل الشيخ املرتضى ص، وف)رمحه اهللا(تقدم عن الصدوق 

 واال فالسقوط عنه وعن ،حبسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر الشرائط

  .)١(املوىل

استدل املشهور مبا يف اجلواهر من ضرورة عدم وجوب زكاة اجلميع على املوىل 

اجلزء   إىلالنسبةة ذمة املكاتب عنها بءصالة براأاجلزء احلر ك  إىلة ذمته بالنسبةءصالة براأل

كون الفطرة  الإ فليس حينئذ ، يف كون زكاة اململوك على موالهدلة األإطالقالرق بعد 

  . الندارج حكم اجلزء يف دليل حكم الكل،عليهما بالنسبة

 أن  الدالة علىدلة على وجوب الفطرة على كل أحد قد خصصت باألدلةاألن إ :وفيه

املرجح عموم مجعاء كان   يكن املوىل قائماً بنفقة العبدذا ملإاملعيل جيب عليه زكاة املعال، ف

  خيصص مبا أن  إالّ وجوب الفطرة على كل أحد،

                                                

  .١٣ سطر ٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ١(



١٧٥

  الغىن: الرابع

  

  .دل على سقوط الفطرة عن العبد املشترك

  .استصحاب وجوب الفطرة على املوىل حمكمة: ن قلتإ

ال إمن الشك، و االستصحاب مع الشك يف املوضوع، وال أقل يف املقام يجير ال: قلت

  . هو صورة استقالل املوىلدلةالظاهر من األن إ :فنقول

 كان لرجل عبد إذا :)عليه السالم(مام الصادق ويدل على ذلك ما تقدم عن اإل

أن  إالّ اململوك بني نفرين، فال فطرة عليهذا كان إيدفع عنه الفطرة، و أن  فعليهيمسلم أو ذم

 كانت مسوقة لبيان حال العبد املشترك بني موليني،وإن  ن الروايةإ، ف)١(يكون لرجل واحد

من  ألن  شامل ملا حنن فيه،يكون لرجل واحدأن إالّ  :)عليه السالم(عموم قوله أن إالّ 

  .حترر بعضه ليس لرجل واحد

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،تية يف العبد بني الشريكنيوأصرح من ذلك الرواية اآل

  .)٢(شيء عليهم نسان منهم أقل من رأس فالإن لكل كاوإن  :حيث قال

  . ما اختاره الشيخ من السقوط عنهماقوىاأل أن وذا كله ظهر

ولئن كان قصور يف :  بقوله، بعد اختيار كوا عليهما بالنسبة،وما ذكره يف اجلواهر

  .خيفى صحاب، غري تام كما ال، فهو منجرب بفهم األدلةمشول األ

  :ويف املسألة قوالن }الغىن: الرابع{

  . بقسميهمجاع وقد ادعى عليه يف اجلواهر اإل،)رمحه اهللا(ما اختاره املصنف : األول

                                                

  .١٤ح...  من أبواب قدر الفطرة ١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٨ الباب ٢٥٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٧٦

سكايف من وجوا على من ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة،  عن اإلياحملك: الثاين

كثري من أصحابنا، وقد أشكل يف اجلواهر على بعض هذه النسبات،   إىلوعن اخلالف نسبته

  .املشهور  إىلخر مبا يرجعجه بعضها اآلوو

  :وكيف كان، فقد استدل للمشهور بروايات

 عن الرجل يأخذ من )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس أنه ففي الصحيح عن احلليب،

ن املعلوم كون املراد منه أخذ الزكاة من حيث إ، ف)١(ال: الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال

  .يف مصرف الزكاة فكان هو املنساقصل األ ألنه الفقر واملسكنة،

عليه (براهيم إسحاق بن مبارك، قلت أليب إويف الصحيح، عن صفوان بن حيىي، عن 

  .)٢(ليس عليه فطرة: على الرجل احملتاج صدقة الفطرة؟ قال: )السالم

  .سحاق بن املباركإوحنوه خرب 

: ملن حتل الفطرة؟ قال: )عليه السالم(يب عبد اهللا ويف خرب الفضل بن يسار، قلت أل

جيد، ومن حلت له مل حتل عليه، ومن حلت عليه مل حتل له ملن ال)٣(.  

جيدون قوت السنة  رة حتل على كل من حلت له الزكاة، وهم من الطالف أن بضميمة

  . الفطرةإعطاء فال جيب عليهم ،هلم ولعياهلم

                                                

  .١زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: ئلالوسا) ١(

  .٣زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٩زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٤ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٧٧

عليه (عبد اهللا  أبا ألت، سيويف الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهد

  .)١(ال:  عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال)السالم

من أخذ من الزكاة فليس :  يقول)عليه السالم(مسعته  ،أيضاًخر، عنه ويف خربه اآل

فطرة على من  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا نإ :عمارة أبو وقال: ، قال)٢(عليه فطرة

  .)٣(اةأخذ الزك

حترم الزكاة :  يقول)عليه السالم(مام الصادق مسعت اإل: وعن يونس بن عمار قال

  .)٤( وجتب الفطرة على من عنده قوت السنة،على من عنده قوت السنة

جتب الزكاة على من  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عبد الرمحان بن احلجاج، عن

  .)٥(عنده قوت السنة على من  وجتب الفطرة،عنده قوت السنة

على احملتاج : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،وعن ابن مسكان، عن ابن فرقد

  .)٦(ال: صدقة الفطرة؟ فقال

من حلت له : )عليه السالم(مام الصادق ويف البحار واملستدرك عن اهلداية، قال اإل

  .غري ذلك من الروايات  إىل.)٧(الفطرة مل حتل عليه

                                                

  .٥زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ حزكاة الفطرةمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٨زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١١زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٤٨٩ ص١٥ج: اجلواهر) ٥(

  .٤زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢باب  ال٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ٦(

 من ٢ الباب٥٢٧ ص١ج: ستدرك، وعن امل١٤ قدر الفطرة ومن جتب عليه ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٧(

  .٢١ سطر ٥٦ص: ، وعن اهلداية يف كتاب اجلوامع الفقهية١أبواب زكاة الفطرة ح



١٧٨

  . روايات،ل على وجوا على مطلق الناس حىت الفقري يف اجلملةويد

أعلى من قبل الزكاة : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: فعن الفضيل بن يسار قال

ن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه ملا قبله زكاة، إما من قبل زكاة املال، فأ:  فقال،زكاة

  .)١(وليس على من يقبل الفطرة فطرة

جعفر،  أيب  وزرارة، عن،رواه عن الفضيل بن يسارأنه  إالّ ملفيد يف املقنعة مثله،وعن ا

  .)٢()عليهما السالم(وأيب عبد اهللا 

  .وليس عليه ملا قبله زكاة: ترك قولهأنه  إالّ وعن حريز، عن زرارة قريب منه،

  .مساعيل بن سهل مثلهإوعن 

 يف قوله تعاىل )عليه السالم( الصادق مامقال اإل: ريه قالس يف تف،براهيمإوعن علي بن 

كل الناس  ألن زكاة الرؤوس،:  قال)٣(﴾الزكاِة و ِبالصالِة أَوصاينو﴿ :حكاية عن عيسى

  .)٤(والصغري والكبريمنا الفطرة على الفقري والغين إليس هلم أموال، و

دق عليه هل الفقري الذي يتص: قلت:  قال، بسنده عن زرارة)رمحه اهللا (وعن الكليين

  .)٥(نعم يعطي مما يتصدق به عليه: عليه صدقة الفطرة؟ قال

                                                

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣٤ سطر ٤٠ص: املقنعة) ٢(

  .٣١اآلية : سورة مرمي) ٣(

  .٥٠ ص٢ج: تفسري علي بن إبراهيم) ٤(

  .١١باب زكاة الفطرة ح ١٧٢ ص٤ج: الكايف) ٥(



١٧٩

يكون عنده  الرجل ال: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: سحاق بن عمار قالإوعن 

 أو يأكل هو ،ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريباً إالّ شيء من الفطرة

خر عن نفسه يرددوا فتكون عنهم مجيعاً فطرة  اآليعطي بعض عياله مث يعطي: وعياله؟ قال

  .)١(واحدة

هي الزكاة اليت : ل عن زكاة الفطرة؟ قالئس أنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

 ،وآتوا الزكاةوأقيموا الصالة : بقوله تعاىلفرضها اهللا على مجيع املؤمنني مع الصالة 

 فأمر كافة الناس بالصالة ،لناس واألغنياء أقلهم اأكثر والفقراء هم ،على الغين والفقري منهم

  .)٢(والزكاة

: ل هل على الفقري الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قالئس أنه )عليه السالم(وعنه 

نعم، يعطي ما يتصدق به عليه)٣(.  

 أن اهللا تبارك وتعاىل فرضها زكاة الفطرة قبل أن اعلم: )عليه السالم (وعن فقه الرضا

 الفطرة واجب على الغين إخراج و﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصالةَ﴿: موال، فقاليكثر األ

  .)٤(خلإ والفقري

خرج وأ الفطرة أخذ من الناس فطرم خراجمن مل يستطع يده إل: وعنه أيضاً، وروي

  .)٥(ما جيب عليه منها

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٣ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١١ باب زكاة الفطرة ح١٧٢ ص٤ج: الكايف) ٣(

  .١٦ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٤(

  .١٩ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٥(



١٨٠

:  قال)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب ويف البحار، عن العياشي، عن هشام بن احلكم، عن

نزلت الزكاة وليس للناس أموال، وإمنا كانت الفطرة)١(.  

ونزلت هذه :  بعد حكم الفطرة قال فإنهعن علل الشرائع قريب منه،: وفيه

  .خلإ )٢(الزكاة

ده غري ن وليس ع)عليه السالم(جعفر  أبا سألت: عن العياشي، عن زرارة قال: وفيه

 وهي الزكاة اليت فرضها اهللا على: قال إىل أن اة الفطرة، عن زك)عليه السالم(ابنه جعفر 

  وأصحاب األموال أقل الناس،املؤمنني مع الصالة على الغين والفقري منهم وهم جل الناس

  .)٣(نعم يعطي ما يتصدق به عليه: على الفقري الذي يتصدق عليهم؟ قال: وقلت: قال

ميكنه   الةل عن رجل بالباديئ وس،)عليه السالم(عن اهلداية، عن الصادق : وفيه

  .)٤(رطال من لنبأيصدق بأربعة : الفطرة؟ قال

  

                                                

  .٣٥ ص١ج: ، وعن تفسري العياشي٨جوب الزكاة والفطرة وفضلها ح و١٢ الباب ١٠٤ ص٩٣ج: البحار) ١(

 الباب ٣٩٠ ص٢ج: ، وعن علل الشرايع٨ قدر الفطرة ومن جتب عليه ح١٣ الباب ١٠٦ ص٩٣ج: البحار) ٢(

  .١ ح١٢٨

  .٣٤ ح٤٢ص: ، وعن تفسري العياشي١٢ قدر الفطرة ومن جتب عليه ح١٣ الباب ١٠٨ ص٩٣ج: البحار) ٣(

: ، وعن اهلداية يف كتاب اجلوامع الفقهية١٤ قدر الفطرة ومن جتب عليه ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٤(

  .٢٣ سطر ٥٦ص



١٨١

  ميلك قوت سنة له ولعياله أن وهو

  

  .خر الشاهدة لذلك تركناها اختصاراًخبار األوهناك بعض األ

 للجمع الداليل ،خبار السابقةتصلح ملعارضة األ خبار النت خبري بأن هذه األأو: أقول

  .فة والطائفة السابقة حبمل هذه على االستحباب املؤكدبني هذه الطائ

عطائها إنعم خيتلف مراتب االستحباب، فمن يقبل زكاة الفطرة ليس عليه التأكيد يف 

  .أخذ الزكاة وإن يأخذها بقدر من ال

ويدل على هذا التفصيل ما يف الوسائل، عن حممد بن حممد املفيد يف املقنعة، عن يونس 

حترم الزكاة على من عنده قوت :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا عتمس: بن عمار، قال

عنده قوت السنة، وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة السنة، وجيب الفطرة على من 

  .)١( دون السنة املؤكدة والفريضة،لفقره، وفضيلة ملن قبل الفطرة ملسكنته

 الظاهر من صاحب الوسائل  كما هو)عليه السالم(ن الذيل لو كان من االمام إف

  . دل على التفصيل املذكور،حيث ذكر اجلميع بعنوان الرواية

ها عن نفسه فطرة، ولو ؤعطاإصال أخذ الصدقة وأميلك شيئاً  يستحب ملن ال أنه كما

  .شاء اهللا نإملك قدر صدقة نفسه دون عياله يستحب املداورة كما يأيت تفصيله 

  .سكايفداللة فيها على مذهب اإل خبار على كثرا الهذه األن إ مث

 خالفاً ملا ، كما هو املشهور}ميلك قوت سنة له ولعياله أن هو{ املراد بالغىن هنا }و{

الغىن يتحقق بتملك نصاب من النصب الزكوية، بل عن  أن عن الشيخ واحللي ومجاعة من

  حلاق قيمة إ عليه، وعن الشيخ مجاعاحللي ادعاء اإل

                                                

  .٣٣ سطر ٤٠ص: املقنعة) ١(



١٨٢

حدى نصب الزكاة إ الغىن، وعن الدروس وجوا على املالك يف حتققحدى النصب إ

  .قوال غري معلوم املستندأو قوت سنته، وكيف كان فهذه األ

قال يف : )رمحه اهللا( فقد قال شيخنا املرتضى ، ومن تبعهمايأما قول الشيخ واحلل

 :عة املتقدمة ولعله للمرفو،قائل من قدمائنا  وال، للشيخ على حجة يعين،ومل نقف له: املعترب

جيب الفطرة على من جيب عليه الزكاة.  

 دفعأآخذ الصدقة من أغنيائكم و أن أمرت: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومثله قوله 

  .)١(فقرائكم إىل

 يف زكاة املال يتملك أحد  للفقري يف الزكاتني، والغينة الغينبلاعلى مقا تدل إحيث 

  .النصب، وليكن يف الفطرة كذلك

املرفوعة يف بيان اعتبار شروط وجوب زكاة  أن  ملا تقدم من،ف الوجهني ظاهروضع

  .انتهى، )٢(املال من احلرية والبلوغ والعقل، والنبوي حممول على الغالب

 فال ريب يف عدم صحته بعد خمالفة كثري من املتقدمني ي، املنقول عن احللمجاعوأما اإل

  .واملتأخرين

  النصب مبالك العني فمع عدم استقامة أصله الىحدإ حلاق الشيخ مالك قيمةإوأما 

يشمل مالك القيمة ولو فرض   ال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  املرفوعة وقول النيب إذيستقيم،

  .خيفى مشوهلا ملالك العني كما ال

                                                

  .٣٠٦ ص٥ج: اجلواهر) ١(

  .٢٠ سطر ٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ٢(



١٨٣

   الدين ومستثنياته بلازائداً على ما يق

  

اجلمع بينهما كما يف اجلواهر،  القولني ال  إىلشارةوأما تفصيل الدروس، فلعله يريد اإل

 )رمحه اهللا( كما تقدم يف قول الشيخ ،ولو كان على ظاهره نوقش بعدم دليل على ذلك

  .وغريه

 ويدل ،ليه املشهور من اعتبار مالكية قوت السنة له ولعيالهإ ما ذهب قوىوعليه فاأل

  .شعاراًإ صرحياً أو ماإ، يعليه مجيع الروايات املتقدمة يف مسألة اشتراط الغىن يف املعط

 } الدين ومستثنياتهبلازائداً على ما يق{كون ما ميلكه لقوت السنة مث هل يشترط 

مطلقاً كما يف املنت، وظاهر مجاعة من املعلقني الساكتني عليه، أو الدين الذي حيل يف تلك 

 احتماالت،  كما يف تعليقة الوالد؟،السنة كما يف بعض التعليقات، أو املال املطالب به فعالً

  . يف النظر هو ما يف املنت يف اجلملةىوالذي يقو

 املالك للمستثنيات فقط أو مع  إذاشتراط الزيادة على مستثنيات الدين فواضح،أما 

خرى من مل يكن مالكاً لقوت السنة واملستثنيات معاً جيوز له أبعض قوت السنة، وبعبارة 

ومن : )عليه السالم(ت، فيشمله قول الصادق أخذ الزكاة قطعاً لتكميل املستثنيات أو القو

  .حلت له مل حتل عليه

 رجل يقبل الزكاة، هل عليه :، يف جواب قول السائلال: )عليه السالم(وقوله 

  .غري ذلك مما تقدم  إىل،صدقة الفطرة

يكون عنده املستثنيات فعال، بل لو كان عنده قيمتها حبيث  أن يلزم ال أنه ومنه يظهر

   يكون عنده قيمة املستثنيات والقوت كال  حىت اليها فعالًلإحيتاج 



١٨٤

مل جيب عليه الفطرة جلواز أخذه من الزكاة قطعاً، بل ميكن الترقي عن ذلك بأن 

وت مجيعاً مل جيب قلو مل يكن متزوجاً وهو يريد التزويج ومل يكن عنده بقدره وال: نقول

للعمل وابن السبيل وحنومها   جلهة الفقر ال حللية الزكاة له قطعاً، وأخذه منهاعطاءعليه اإل

  .من سائر املصارف فتأمل

  .كل من جاز له أخذ الزكاة لفقره مل جيب عليهن إ :واحلاصل

 ملا ،خذ للعمل أو غري ذلك مما يشاه لو كان غنياً وجبت عليهنعم من جيوز له األ

كونه عامال أو يف الرقاب أو ل ة الزكاة حليتها لكونه فقرياً، الياملتبادر من حل أن تقدم من

  .حنومها

لكونه من أبناء السبيل، فهل جيب عليه القضاء لو قلنا مبشروعيته أم وأما لو كان أخذ 

كان غري متمكن من التصرف  وإن  فعال،غين ألنه  القضاءحوط فيه تردد، واأل،ال

  .كاملغصوب منه فعال، الغين حقيقة

  إذوحنومها،املستثنيات يف باب احلج واملفلس املستثنيات هنا تفرق عن  أن خيفى مث ال

، وبعض النصوص اخلاصة الدالة على استثناء الدار واجلارية مجاعمناط املستثنيات هناك اإل

 خبالف ،ا من املستثنيات أم الأخر شياء األوحنومها، ولذا وقع الكالم يف بعض األ

لزكاة هلا، فكل شيء جاز للشخص ن مناطها ما جيوز للشخص آخذ اإاملستثنيات يف املقام، ف

 احلجمل يكن منها يف باب  وإن فقري يعد يف املقام من املستثنيات، أنه أخذ الزكاة له مبا

  .الفلس وشبههماو

    كما،نعم قد يتردد يف بعض، مثال جيوز للفقري أخذ الزكاة للضيافة



١٨٥

ثنيات هذا املقدار خباره، فلو مل يكن له زائداً على القوت واملستأة من لصرح به يف مج

 يشكل القول بسقوط الفطرة عنه فتأمل، واملرجح يف حبيث جاز له أخذه من الزكاة فعالً

  . تعميماً وختصيصاًحلت لهمثل ذلك نظري الفقيه، من حيث صدق 

  .شبهة فيه وكيف كان، فاستثناء اللوازم يف اجلملة ال

  .، وله مراتب ثالث الدين الذي اختلف فيهبلاويبقى الكالم يف استثناء مق

مؤنة السنة،   إىليكون عليه دين مطالب حال، ومل يكن له بقدره، مضافاً أن :األوىل

عليه (يصدق عليه قوله  ألنه  االرتياب يف عدم تعلق الفطرة مبثل هذا الشخص،يينبغ وال

ومثل الدين احلال غري املطالب به الستوائهما يف . ومن حلت له مل حتل عليه: )السالم

  .ية أخذ الزكاة لهلح

 والظاهر عدم ،دره وقدر املؤنة مجيعاًحيل دينه يف تلك السنة، وليس عنده بق أن :الثانية

 أن يلزم  الغارم الذي يعطى من الزكاة ال إذ،حيل له أخذ الزكاة ألنه ،وجوب الفطرة عليه

  .يكون دينه فعلياً

ردد يف جواز أخذه من الزكاة فعال، وفيه تردد املت. حيل دينه يف هذه السنة ال أن :الثالثة

  .ه للفطرةؤعطاإ حوطواأل

قد تعلق وجوب الفطرة على من عنده قوت السنة يف رواية يونس بن : أوال: ن قلتإ

يكون  أن  بل املناط هو،يكون للشخص مجيع مستثنيات الدين وحنوها أن عمار، فال يلزم

 ، وكان عنده مثنه وأقل من قوت السنةدار سكىن  إىل فلو كان مثال حمتاجاً،عنده قوت السنة

  حبيث لو مجعهما كفى ملؤنة السنة 



١٨٦

 يكون له قوت السنة فقط، أن  الفطرة، بل الظاهر من الرواية كفايةإعطاءوجب عليه 

  .مل يكن له اللباس وحنوه من سائر مؤنات السنةوإن 

ون املطالب الذي ليس كان حاال مطالباً، فعلى املدي وإن اعتبار بالدين أصالً ال: وثانياً

  . كان له قوت السنة إذايعطي الفطرة أن له ما يسد به دينه

تعليق الوجوب على من عنده قوت السنة يف هذه الرواية من باب املثال والفرد : قلت

، يف ال: وقوله. من حلت له مل حتل عليه: )عليه السالم(ال فاملناط هو قوله إالغالب، و

دوران احلكم مدار ن إ :يقال أن  بل ميكن، هل عليه صدقة الفطرةجواب رجل يقبل الزكاة

  .بينهماالقوت كناية عن ذلك للتالزم غالباً 

 نعم املتبادر من أخذ الزكاة املعلق عليه وجوب الفطرة وعدمه أخذها بعنوان الفقر

 مطلقاً، كما صرح به صاحب اجلواهر يف العبارة اليت تقدم وواملسكنة والغرم وحنوها ال

  .نقلها عنه فتأمل

لعدم كونه فقرياً، بل لفقده بعض شروط  ية الزكاة لشخص، الللو فرض عدم حنه إ مث

  ككونه ولد زنا أو كونه غري عادل، مع فرض اشتراط العدالة وحنو ذلك،،جواز أخذ الزكاة

ان  بيى وحنوه مما يفيد هذا املؤديقبل الزكاةقوله  ألن  الفطرة،إعطاءجيب عليه   الفإنه

 جوداً وعدماً، مضافاًللمناط حقيقة حبيث يدور احلكم عليه يف اخلارج و ، اليللحكم الطبع

تعلم  وحنوه مما يف الروايات املتقدمة، ويف املقام فروع كثرية الرجل احملتاجصدق قوله  إىل

  مما 
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كان إن  و فال جتب على الفقري وهو من الميلك ذلك،فعال أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك

مينع من وجوب  الدين ال أن  مبعىن،كان عليه دين وإن  كان مالكاً لقوت السنة إذاهاإخراج حوطاأل

   وخراجاإل

  

ا ذكرناه ههنا، واهللا سبحانه مبحاطة ها بعد اإلإخراجقدمناه يف كتاب الزكاة يسهل 

  .املوفق

ن يكون له أ ب، أو قوةفعالً{ ي أم يكف،قوت السنة فعليةمث هل يشترط يف املالكية ل

يصدق  كذلك ال و الثاين، لعدم حلية الزكاة ملن له التمكن قوة،قوى األ} بذلكيكسب يف

  .ثباناً ونفياًإ غري ذلك من العناوين املأخوذة يف موضوع احلكم  إىلحمتاج، أنه عليه

وجتب الفطرة على من عنده : )عليه السالم(وما يف بعض الروايات املتقدمة من قوله 

ناطة احلكم إ الظاهرة يف الفعلية غري مراد قطعاً، بقرينة الروايات الدالة على سنةقوت ال

  .مناط جواز أخذه الزكاة وعدمه

مالك فعال أو قوة  أنه يصدق بالعشب وحنوه مما التفي مث هل جيب على مثل من يك

  . العدم، جلواز أخذه من الزكاة قطعاًقوى األ،كبعض الزهاد

 الناصة على عدم دلة ملا تقدم من األ}ميلك ذلك وهو من الفال جتب على الفقري {

  .خبار الظاهرة يف الوجوب احملمولة على االستحباب مجعاًتعارضها األ الوجوب اليت ال

كان عليه  وإن مالكاً لقوت السنة،{ الفقري } كان إذاهاإخراج حوطن كان األإو{

   وخراجوجوب اإلمينع من  الدين ال أن مبعىن{دائه أيتمكن من   ال}دين
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   كان مالكاً عني أحد النصب الزكوية أو قيمتها، إذاخراج اإلحوط بل األ، ملك قوت السنةييكف

  

 املالك لقوت سنته له ولعياله يصدق عليه أن  وجه االحتياط،} ملك قوت السنةييكف

وران خبار الدالة على دكان مديوناً، فال جيوز له أخذه الزكاة لفقره، واأل وإن ،غينأنه 

خذ بعنوان الفقر، ملا ذكر من االنصراف، فهذا احلكم مدار أخذ الزكاة وعدمه ظاهرة يف األ

، ولكن قد تقدم يف بعض  الفطرةإعطاءجيوز له أخذ الزكاة جيب عليه  الشخص حيث ال

مباحث هذا الكتاب يف حبث الغارمني صدق الفقري على مثل هذا الشخص وجواز أخذه من 

 أدلةنا مل نسلم االنصراف حىت عن مثل هذا الشخص فأ  إىلينه، مضافاًسهم الفقراء لسد د

  .ناطة احلكم مناط أخذ الزكاة تشمل مثل هذاإ

 ،خذ للعمل وتأليف القلوب، وكونه يف الرقاب فرضاًنعم ينصرف عن مثل األ

  .وأمثاهلا، ولذا نقول بعدم الوجوب على املدين املالك لقوت السنة

ملعصية حبيث مل يعط من الزكاة، فهل جيب عليه الفطرة أم ال؟  كان الدين يف ا إذامث

لدينه لفرض فقد  وال، لفرض غنائه عنهاملؤنته  يعطى من الزكاة ال ال أنه احتماالن، من

  . الفطرةإعطاءعطائه من الزكاة هلذه اجلهة، وعليه فيجب عليه إشرط 

 ي اخلارجعطاء اإلر مدااألمردوران   اليمناط للحكم الطبع أنه ومن ما تقدم من

  إىل الفطرة، مضافاًإعطاءميلك مؤنة السنة  لزم على ولد الزنا الفقري الذي ال الإووعدمه، 

  .تعليق احلكم يف بعض الروايات على من عنده قوت السنة وعدمه، وكذلك على احملتاج

   كان مالكاً عني أحد النصب الزكوية أو قيمتها  إذاخراج اإلحوطبل األ{
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  كفه لقوت سنتهن مل يإو

  

يكفيه ذلك ملؤنة   فقط بدون شيء آخر، وكان ممن ال}ن مل يكفه لقوت سنتهإو

 لعدم ، يف الوجوبإشكال كان كافياً مع وجود املستثنيات وعدم دين فال  إذاسنته، أما

 إشكال  هذا مما ال، أو جواز أخذ الزكاة له،صدق كونه حمتاجاً، أو غري مالك لقوت السنة

  :الكالم يف مقامنيمنا إ و،فيه

  . كان مالكاً لعني أحد النصب الزكوية إذااالحتياط بالدفع: األول

  . كان مالكاً لقيمتها إذااالحتياط بالدفع: الثاين

  : مرانأ )رمحه اهللا(فمستنده على ما تقدم عن شيخنا املرتضى : األولأما 

على كل من جتب جتب الفطرة : )عليه السالم(مرفوعة املقنعة، عن الصادق : األول

  .ن املالك النصاب جتب عليه الزكاة، فتجب عليه الفطرةإ، ف)١(علي الزكاة

ا يف مقام بيان اعتبار شروط زكاة املال من احلرية والبلوغ أما تقدم من : وفيه

كل من جتب عليه الزكاة جتب عليه الفطرة ولو كان يف نفسه  أن يف مقام بيان والعقل، ال

بد من احلمل عليه، بقرينة تلك  املرفوعة مل تكن ظاهرة يف هذا املعىن الأن  فقرياً، ولو فرض

ناطة الوجوب مناط االحتياج، وأخذ الزكاة ومالكية قوت السنة إالروايات الدالة على 

  .وحنوها

صلى اهللا عليه وآله ( حيث قال النيب  املروي مضمونه يف نصوصنا،يالنبو: الثاين

  غنياهم أمن   قد فرض عليهم صدقة تؤخذتعاىلاهللا ن إ : ملعاذ)وسلم

                                                

  .٣٢ سطر ٤٠ص: املقنعة) ١(
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  . زاد على مؤنة يومه وليلته صاع إذاهاإخراج حوطبل األ

  

  .)١(فترد على فقرائهم

عليه منه الزكاة فيجب  يؤخذ ألنه  مبقتضى هذه الرواية،ن من له النصاب غينإف

  .ه الفطرة لوجوا على الغينؤعطاإ

 مثله من الزكاة ولو كان إعطاء عدم جواز اقتضى الإحممول على الغالب، ونه إ :وفيه

 لشهره، مع القطع بعدمه، وقد تقدم الكالم فيه يف هذا الكتاب يف بيان ميزان ييكف نصابه ال

  .الفقر فراجع

مل يظهر له نه إ : كان الشخص مالكاً لقيمة أحد النصب، ففيه إذاوأما االحتياط بالدفع

النبوي املتقدم يتحقق مبلكية النصاب، ومن الغىن مبقتضى  أن من: وجه أصال، وما يقال

  والغين فاملالك للقيمة غين،يمته يف العرفقاملعلوم عدم الفرق بني ملكية النصاب وملكية 

  الي الشرعمنا حيقق الغينإ على تقدير تسليم داللته يالنبو ألن ،جيب عليه الفطرة مشكل

فيه على مورده فال يتعدى عن عني  احلكم على خالف القاعدة يقتصر أن العرىف ومن املعلوم

  . قيمته  إىلالنصاب

عيان املستحبة األ  إىليتعدى القائل ذا القول واحملتاط كاملصنف الن أ الظاهرمث 

ن املنساق من كالمهم أحد النصب التسعة أو إزكاا كاخليل ومال التجارة وحنومها، ف

  .االحتياط يف غري حمله أن  وكيف كان، فالظاهر،قيمتها

من خالف  خروجاً } زاد على مؤنة يومه وليلته صاع إذاهاإخراج حوطبل األ{

   كما عن اخلالف نسبته ، عن ابن اجلنيد وكثري من العلماءياحملك

                                                

  .٣٠٦ ص١٥ج: اجلواهر) ١(
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ا جتب على من فضل مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع، وقد عرفت أليهم من إ

وميكن محله على ذي الكسب : واهرعدم الدليل عليه، بل الدليل على خالفه، بل قال يف اجل

  .انتهى، )١(الذي يكسب يف كل يوم مؤنته ومؤنة عياله

  .وجه له أصال الأيضاً وكيف كان، فهذا االحتياط 

يتمكن حىت من قوت  الفقري الذي ال  إىل بل بالنسبة،هؤالء  إىلنعم يستحب بالنسبة

 بعنوان فطرته اهؤعطاإغريها، مث أو الصدقة أو  متكن من أخذ الزكاة أو الفطرة  إذايوم واحد

  .كما تقدم بيان ذلك

  

                                                

  .٤٨٨ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



١٩٢

مل يكن  وإن يعترب يف الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة فتجب،  ال:١مسألة 

  .حوط واألقوىله الزيادة على األ

  

يعترب يف الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة   ال:١مسألة {

 وفاقاً لغالب السادة احملشني، كما }حوط واألقوىمل يكن له الزيادة على األ وإن ،فتجب

 النص والفتوى إطالق عن الشيخ والشهيد الثاين وغريمها، بل يف اجلواهر مقتضى يهو احملك

  عدم اشتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤنة السنة فعالًمجاعومعقد اإل

  .انتهى، )١(دلة األطالق الفطرة إل يف وجوبأو قوةً

 واحملقق الثاين يف حاشية الشرائع، وشيخنا املرتضى األولخالفاً للفاضلني والشهيد 

  . وغريهم)رمحه اهللا(

 فعال فتجب عليه، والغىن بالقوة فال وعن املبسوط والدروس وغريمها التفصيل بني الغين

  .جتب عليه

ميلك قوت   واخلارج منها هو الذي ال،لة لهعمومات شامبأن ال: األولاستدل للقول 

تشمل مثل  السنة، أو كان حمتاجاً، أو كان ممن يأخذ الزكاة، وهذه العناوين املخصصة ال

  .هذا الشخص املالك لقوت السنة فيبقى حتت العموم

  :واستدل للقول الثاين بأمرين

 أن ة، فكماالفقر مانع مطلق عن وجوب الفطر أن دلةاملستفاد من األن إ :األول

  ن الدفع من قوت السنة يوجب إوجوده مينعه كذلك حدوثه بعده، ف

                                                

  .٤٩٢ ص١٥ج: اجلواهر) ١(
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  . انتهى،حدوث الفقر

حدوث الفقر مانع عنها ن إ :ن املستمسك أراد بيان هذا الوجه حيث قالأوك

  .انتهى، )١( ومانعاً من وجودههيكون معلول الشيء علة لعدم أن  فيه امتناع إذكوجوده،

مور االعتبارية فال مور التكوينية، أما األيعقل يف األ ل للعدم العلية املعلون إ :وفيه

ك الفطرة فقرك فال جيب عليك، فهو ليس مبستحيل ؤإعطا أوجب  إذا:مانع منه، كأن يقال

  .منا الكالم يف داللة الدليل عليه وسيأيت بيانهإ ،عقال

دم الزيادة لو وجبت مع عدمها، أي ع ألنه قيل: بقولهأيضاً وقريب منه ما ذكره 

ينايف  وجوا ال ألجلالفقر  ألن ، وهو كما ترىهاانقلب فقرياً فيلزم منها انتفاء موضوع

  .)٢(الغىن املأخوذ شرطاً يف وجوا الختالفهما مرتبة

 كون الفقر مانعاً كوناً وحدوثاً لزم دلة لو علم من األ إذيراد غري وارد،هذا اإل: أقول

 معىن شرطية عدم الفقر كوناً  إذ املوجب للفقر،عطاءطاً وبني اإلالتنايف بني الغىن املأخوذ شر

وحدوثاً اشتراط الغىن ثبوتاً وبقاًء يف وجوب الفطرة، لكن الشأن يف استفادة ذلك من 

  .، وسيأيت بيان داللتها على ذلكدلةاأل

    تعني الدفع من القوت ـ موجب لعدم إذاوجوب الدفع ـ فيمان إ :الثاين

                                                

  .٣٩٢ ص٩ج: املستمسك) ١(

  .٢٩١ ص٩ج: املستمسك) ٢(
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قدار الفطرة فال يبقى ملكه مستقراً على قوت السنة فيجوز له أخذ الزكاة متام ملكه مل

خل إ من حلت لهخبار املتقدمة مثل خذ، وقد دلت األ جواز األعفيجتمع وجوب الدفع م

خذ، وأجاب عنه يف املستمسك مبا أورد على الدليل على التنايف بني وجوب الدفع وجواز األ

  .يظن االلتزام به  جتب عليه حللت له، واللو مل إىل أنه السابق، مضافاً

  إذما ما أورد على الدليل السابق فقد عرفت الكالم فيه، وأما النقض فغري تام،أ: وفيه

لو كان الفقري مالكاً لبعض  جتب على شخص مع عدم حليتها له، وذلك مثل ما ال كثرياً ما

من  ألنه ،جتب عليه الفطرة  ال فإنهأخذ البقية من الزكاة حىت استغىن يف السنة،املؤنة و

  .مالك لقوت السنة ألنه مصاديق أخذ الزكاة، مع عدم حليتها له،

 الفطرة مع عدم وجوا عليه كاملثال، فال ه املمنوع عن أخذيتصور الغيننه إ :واحلاصل

 وارد شكالاإل أن نصافخذ، لكن اإلتالزم يف الغىن بني عدم الوجوب وبني حلية اآل

 هذا الشخص املالك لقوت السنة بدون كوا من الزكاة لو قيل بوجوب  يف إذظاهراً،

خذ كما عطائها يكون فقرياً، فيجوز له األإبوجوب  ألنه الفطرة عليه لزم القول حبليتها له،

عدم الوجوب مالزم  ألن  ولو قيل بعدم وجوب الفطرة عليه لزم القول حبليتها له،،يف الدليل

 كما ،جيوز له أخذ الفطرة  الذي له قوت السنة ال الغين إذلقول به،ميكن ا ال أنه  مع،للحلية

  .شكاليف اإل

   بأنه ، بالقوة فعال وبني الغينواستدل للقول الثالث املفصل بني الغين



١٩٥

من عنده قوت السنة جتب  أن  الدالة علىدلةلو كان غنياً فعال وجب عليه، لصدق األ

  .خمصص عليه وال

 ة، كما لو كان كسبه يف كل يوم بقدر الفطرة، ففي يوم الفطرأما لو كان غنياً بالقو

صرف ما كسبه يف نفقته  وإن  ما كسبه لزم تقدمي الفطرة على القوت وهو ممنوع،أعطىن إ

غري كان  وإن عدم وجوب االستدانة، وهذاصل  األ إذصل،واستدان هلا كان خالف األ

  .طالقة اإليصلح يف مورده ملعارضأنه  إالّ خيفى، مطرد كما ال

فراد الغالبة األ  إىلناظر ألنه  عن مثل هذه الصورة،طالقبل ميكن القول بانصراف اإل

  .أنقص أزيد وال بقدر القوت ال اليت يكون معىن عنده قوت السنة القوت والزيادة ال

 كون الفقر مانع كوناً وحدوثاً، أما كوناً دلةاملستفاد من األن إ :يقال أن هذا واليبعد

الذهن من جعل املال على من عنده القوت ليوم أو   إىل املنساقفألنما حدوثاً أو .فواضح

وقات بقدر املال أسبوع أو شهر أو سنة أو غريها، من كان له زائداً عن قوت تلك األ

  ،املضروب عليه

ن إ، فيدفع ديناراً أن عليه من عبيدي فكل من كان له قوت يوم: ال املوىلمثال لو ق

فرق يف االنسباق العريف  يشمله احلكم عرفاً، وال  له دينار بقدر قوت يوم ال كان إذاالعبد

  .بني اليوم والسنة

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب الرمحان بن احلجاج، عن ويؤيده ما تقدم عن عبد



١٩٦

 : من عنده قوت جتب الزكاة على من عنده قوت السنة، وجتب الفطرة على

  .)١(السنة

 بقدر قوت السنة فقط حبيث لو أخرج عن ماله الزكاة بقي بعض من كان له أن فكما

 كما دلت ،، بل يعود بزكاته على نفسه وعيالهخراججيب عليه اإل نفقة وقوت ال السنة بال

 كان إذا :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خبار املتقدمة يف باب الزكاة اليت منها قولعليه األ

 ينفقها على عياله يزيدها ،ليس عليه زكاة:  قال،اًلرجل مخسمائة درهم وكان عياله كثري

  .احلديث، )٢(يف نفقتهم، ويف كسوم، ويف طعام مل يكونوا يطعمونه

 بعض السنة بال يكذلك من كان له بقدر قوت السنة حبيث لو أخرج عنها الفطرة بق

  . الفطرةإخراججيب عليه   ال،نفقة

تشمل من مل يكن له زيادة على  ج، كما الالرمحان بن احلجا رواية عبدن إ :واحلاصل

قوته يف باب الزكاة ـ بقرينة الروايات الدالة على عدم وجوا على مثل هذا الشخص ـ 

  .تشمل من مل يكن له زيادة على قوته يف باب الفطرة كذلك ال

: بعد تأييد القول بالوجوب قال ما لفظهنه إ ما يف اجلواهر، حيث  إىلهذا كله مضافاً

    إىليتؤد مواساة فتجب، حيث الرمبا وجه ذلك بأن الزكاة نعم 

                                                

  .٢٨٩ ص١٥ج: اجلواهر) ١(

  .١ من أبواب املستحقني للزكاة ح٩ الباب ١٦١ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٩٧

  .انتهى، )١(ميلك الزيادة النقلب فقرياً وهو كما ترى الفقر، فلو وجبت على من ال

  .يصلح مبجرده دليال كان ال وإن الوجه قريب من االعتبار، أن خيفى وال

 أكثرميلك  من الالوجوب على  عدم دلة مبقتضى ظواهر األحرجاأل أن وذا كله ظهر

 ولو عطاء اإلحوطكان األ وإن الزكاة وحنوها،  إىل احتاجأعطى حبيث لو ،من قوت السنة

 بنحو املداورة، وليس هذا من احليلة اليت سبق يف هذا الكتاب عدم معلومية شرعيتها، وذلك

  .ل فتأم،سحاق بن عمار املتقدم كاف يف هذا املقامإفحوى ما دل على املداورة كخرب ألن 

  

                                                

  .٤٩٢ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



١٩٨

ذا أسلم إها منه، وؤيصح أدا  فتجب على الكافر لكن ال،سالميشترط يف وجوا اإل ال: ٢مسألة 

  بعد اهلالل سقط عنه 

  

 كغريها من التكاليف } فتجب على الكافر،سالميشترط يف وجوا اإل  ال:٢مسألة {

صول  األ يف كتبمجاعاستفاضة نقل اإل  إىل مضافاً،دلة األطالق إل،صلية والفرعيةاأل

  .صول معاقبون عليهاوالفروع على كون الكفار مكلفون بالفروع واأل

ويلٌ ِللْمشِركني الَّذين ال يؤتونَ ﴿ :يستدل لذلك يف املقام بقوله تعاىلبل رمبا 

الزكاة يراد ا زكاة الفطرة  أن النصوص السابقة علىمن دل  بضميمة ما ،)١(﴾الزكاةَ

  .فتأمل

آبادي والكاشاين وصاحب االسترصحاب كاحملدث ذلك بعض األوقد خالف يف 

  .احلدائق على ما حكي عنهم، وحمل الكالم باب غسل اجلنابة

  .خيفى فرق يف الوجوب بني أقسام الكفار كما ال وال

ا حينئذ  أل،قوى بناًء على اشتراطها بالقربة كما هو األ}ها منهؤيصح أدا لكن ال{

قربة اليت يظهر من كلمام ـ على ما يف املصباح ـ التسامل على من العبادات املشترطة بال

 الدالة على ،مل تكن متواترةن إ اشتراطها باالميان، كما رمبا يشهد له النصوص املستفيضة

ه بداللتهم مل يكن له أعمالئمة فيكون من مل يوال األن أ و بالوالية،عمالقبول األاشتراط 

  .لهعلى اهللا شيء، فيلزمه بطالن عم

  اآلية  )٢(﴾م كَسراٍب ِبقيعٍةأعماهلُالَّذين كَفَروا و﴿: وكيف كان ففي قوله تعاىل

                                                

  .٧ و٦اآلية : سورة فصلت) ١(

  .٣٩اآلية : سورة النور) ٢(



١٩٩

  .مثاهلما كفايةأو )١(﴾كَرماٍد اشتدت﴿: وقوله تعاىل

تصح  نية القربة معتربة فيها، وهي ال أن وأما ما عن املعترب وغريه يف مثل املسألة من

منا يتم يف غري مثل اخلوارج والنواصب إ ألنه ى من املدع هو أخص إذ: ففيه نظر،من الكافر

نكار بعض الضروريات مع اعترافهم بسائر شرائع وغريهم من الفرق احملكوم بكفرهم إل

  .ميان، بل اإلسالماإل

 ،خبار بعض األحديث اجلب  إىل ويدل عليه مضافاً}واذا أسلم بعد اهلالل سقط عنه{

ليلة  يف املولود ولد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عن بن عمار، أو خربهكصحيحة معاوية

على  إالّ  ليس الفطرة،ليس عليهم فطرة:  قال،الفطر، واليهودي والنصراىن يسلم ليلة الفطر

  .)٢(من أدرك الشهر

 عن مولود ولد ليلة الفطر عليه )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: خر، قالويف خربه اآل

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ : ، قالخرج الشهرقد  ال: فطرة؟ قال

  .)٣(ال: قال

عليه (قوله أن  إالّ كان املصرح فيهما اليهودي والنصراين فقط، وإن ان،وهذان اخلرب

قد  ،ال :ويف اخلرب الثاين .على من أدرك الشهر إالّ ليس الفطرة: األول يف اخلرب )السالم

   نهما بيان قاعدة كلية، وهي يفهم مخرج الشهر

                                                

  .١٨اآلية : سورة إبراهيم) ١(

  .١زكاة الفطرة حمن أبواب  ١١ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢زكاة الفطرة حمن أبواب  ١١ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٢٠٠

 فمن ، وعدمه،دراك الشهر، أي شهر رمضان جامعاً للشرائطإن املناط يف الوجوب أ

  .أدركه وجب عليه، ومن مل يدركه مل جيب عليه

وذا العموم املستفاد من هذين اخلربين خيصص ما دل على ثبوت التكليف لغري 

حكام  يستشكل بأن الفطرة من األ من سائر أصناف الكفار، فال والنصراينياليهود

ية، ولذا قلنا بوجوب غسل الوضعية، فال يشملها حديث اجلب الختصاصه باالحكام التكليف

  . أسلم إذااجلنابة على الكافر

 ، والنصراينيما خمتصان باليهودأ إالّ ،صرح فيهما بالسقوط وإن وهذان احلديثان،

  .حمل منع ألنه حكام الوضعية،ا القسم من األحديث اجلب غري شامل ملثل هذ إىل أن مضافاً

 ألنه املناط على الظاهر الغروب،أن  إالّ ،كان بعد اهلالل وإن نوان املصنف،عن إ مث

دراك الشهر وعدمه باستجماع الشرائط يف إ إىل أن أول الليل املصرح به يف اخلربين، مضافاً

أدراك  ألنه  أسلم وجب عليه الفطرةالنهار، فلو كان اهلالل ظاهراً قبل ساعة من الغروب مث

 مل جيب عليه،بعد ساعة من الغروب وأسلم قبله بعد الغروب  الإلو مل يظهر  أنه الشهر، كما

  .شاء اهللا تعاىل نإ وسيأيت هلذا مزيد توضيح ،مل يدرك شهر رمضانألنه 

رمبا ه  أنيذهب عليك املعترب يف املقام هو الغروب أو املغرب، وال أن كما سيأيت بيان

يقبل   على كفره اليبقن إ ألنه على الكافر بعد الغروب،بعدم الفائدة يف الوجوب : يقال

حكام، لكن الفائدة يف العقاب فقط كسائر األن إ :أسلم سقط عنه، ولكن فيه وإن منه،

  خرى، وهي أرتب عليه فائدة املصنف يف كتاب الزكاة 



٢٠١

  .ط عنه استبصر بعد اهلالل فال تسق إذاوأما املخالف

  

آخر ما ذكر، ولكن   إىل، أو أخذها من ماله قهراً،عطاءجبار احلاكم له على اإلإجواز 

  .تقدم عدم استقامة ذلك فراجع

 الدالة على دلة لأل،كان أسلم بعد اهلالل وإن  املعيل زكاة الكافر،إعطاءجيب نه إ مث

  .شاء اهللا نإوجوا عليه مما سيأيت مجلة منها 

وجوا على أصل  أما ،} استبصر بعد اهلالل فال تسقط عنها إذوأما املخالف{

 : عن فقه الرضاي خصوص املرو،ات والعموماتطالقاإل  إىلاملخالف فيدل عليه مضافاً

ناث، والصغري الذكور واإل الفطرة واجب على الغين والفقري، واحلر والعبد، وعلى إخراجو

  .والكبري، واملنافق واملخالف

ميان اإل أن  ملا تقدم من،دى حال الضالل مل يقبل منهأن إ هفألن عنه وأما عدم سقوطها

عدم القبول  أن ، فمع عدمه مل يقبل املستلزم لبطالن العمل، ودعوىعمالشرط يف قبول األ

عدم الكمال، والرد عبارة عن   ظاهر عدم القبول الرد ال إذأعم من البطالن يف غري حمله،

  . فتأمل،البطالن

 وكثرة استعمال ،قرينة من اخلارج على الصحة مع عدم القبول التزم بهنعم لو قامت 

كثرة  أن  كما،يوجب سقوط ظهوره عن املعىن املذكور العدم القبول يف عدم الكمال 

غري ذلك من الظواهر   إىل والعام يف اخلاص، والنهي يف الترتيه، يف الندباألمراستعمال 

  .وط ظهورهايوجب سق املستعملة يف خالف ظاهرها ال

 إالّ  وامتناناً استبصر تفضالً إذا املخالفأعمالنعم دلت مجلة من الروايات على قبول 

سلم  وإن موضعها أهل الوالية، ولفظ الزكاة ألن وضعها يف غري مواضعها، ألنه ،الزكاة

  أن  إالّ زكاة املال،  إىلعدم مشوهلا لزكاة الفطرة النصرافها



٢٠٢

  .فطرةالعلة عامة، فتشمل زكاة ال

أهل الوالية، أو قلنا بعدم اشتراط زكاة الفطرة بأهل   إىلن أدى الزكاةإوعلى هذا ف

أداها لغري أهل أنه  إالّ به تية، أو قلنا باشتراطهاخبار اآلالوالية، كما رمبا يظهر من بعض األ

وضعها يف حملها، والسقوط  ألنه الوالية لعدمهم كما سيأيت من جواز ذلك، سقطت عنه،

 الثانوية الدالة على سقوط دلة بل لأل،ميان يف الصحةملا تقدم من اشتراط اإلصل على األليس 

  . استبصر إذاالتكاليف عن املخالف

استبصر فواضح للزوم مل يؤد حىت ن إ ماأداء قبل االستبصار، هذا كله على تقدير األ

  .الشهر مستبصراًدراك إأداء التكليف، وليس هنا دليل خاص كما يف الكافر يدل على لزوم 

املراد باملخالف على الظاهر غري الفرق احملكوم بكفرهم من املخالفني، فحال ن إ مث

 يف إشكال مراجعة، واملنافق ال  إىلهذه الفرق حال الكفار على تردد، واملسألة حمتاجة

  . املتقدميالرضو  إىلوجوب الفطرة عليه للعمومات، مضافاً

 غري مهم بعد ندرة وجود موضوع له يف ،و املخالفحاله حال املؤمن أ أن أما بيان

  .ةنزمهذه األ

  



٢٠٣

   من العباداتييعترب فيها نية القربة كما يف زكاة املال، فه: ٣مسألة 

  

 ويدل عليه }يعترب فيها نية القربة كما يف زكاة املال، فهي من العبادات: ٣مسالة {

 خصوص ما عن الشيخ ،اب الوضوء، ومجلة من الروايات املتقدمة يف بمجاعاإل  إىلمضافاً

مع  إالّ خري يف القول ال: قال أنه )عليه السالم(املفيد يف االختصاص، عن أمري املؤمنني 

  .)١(مع النية إالّ وال يف الصدقة: قال إىل أن العمل

عبد اهللا  أيب  يف الكايف، بسنده عن محران، عن)رمحه اهللا(وأصرح منه ما عن الكليين 

ورأيت الصدقة بالشفاعة : قال إىل أن مات ذا رأيت احلق قدإو: قال أنه ،)معليه السال(

 لطلب الناس فكن مترقباً واجهد لرياك اهللا عز وجل يف خالف ىواليراد ا وجه اهللا، ويعط

  .)٢(ماهم عليه

خبار  كما تعدد يف األ،الفطرة مطلقاً صدقة أن دل على وهذان اخلربان بضميمة ما

  .عطاء يف اإلدليل على لزوم النية والقربة، وحنوها يتصدق عليه زكاة الفطرةظ املتقدمة بلف

 عتق صدقة وال ال :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنهومثلهما حسنة محاد أو صحيح

  .)٣(ريد به وجه اهللا عز وجلأما إالّ 

  .)٤( فما جعل هللا فال رجعة له فيه،منا الصدقة هللاإ: ويف خرب احلكم

                                                

  .٢٤٣ص: االختصاص) ١(

  .٧ ح٤٠ ص٨ج: الكايف) ٢(

  .٢الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١٣ الباب ٣١٩ ص١٣ج: الوسائل) ٣(

  .١الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١١ الباب ٣١٦ ص١٣ج: الوسائل) ٤(



٢٠٤

 ال )عليه السالم( مع قوله هداللة يف خرب االختصاص على الوجوب لسياق ال: يقال ال

  .خلإ خري يف القول

 أو  لو كان مقبوالً إذعدم اخلري ظاهر يف عدم القبول املالزم للبطالن،: نا نقولأل

كان فيه خري وهو الثواب أو سقوط العقاب، وهذا يعلم مبالحظة العرف  مسقطاً للتكليف

  . هذه اللفظة بال قرينة قائمة على اخلري الكاملطالقإيف 

رفع  أن يرفع اليد عن ظاهر الثاين، كما  مراداً به الرجحان لقرينة الاألولمث لو كان 

يضر ببقاء  غسل اجلمعة ال  إىلاغتسل للجمعة واجلنابة بالنسبةاليد عن ظاهر اغتسل يف قوله 

  .اجلنابة  إىلالظاهر بالنسبة

 وهي زكاة: )عليه السالم( كقوله ،خبار الفطرة بالصدقة يف بعض األقوبل: ن قلتإ

، فالفطرة ليست بصدقة فال )١( صدقةيخرجتها بعد الصالة فهأن إ العيد، فييصلإىل أن 

  .جيب فيها النية والقربة

املراد بكوا صدقة بعد الصالة متحضها يف الصدقة املطلقة بدون كوا معنونة : قلت

الفطرة مطلقاً  أن أن حال كوا فطرة ليست بصدقة، بقرينة ما تقدم من  ال،ةبعنوان الفطر

ا ليست فطرة كاملة أحيمل على  أن بد خبار الهذا القسم من األ إىل أن  هذا مضافاً،صدقة

  مؤيدة للمطلوب اليصالة العيد، فه  من قيام الدليل على كوا فطرة حىت بعدملا سيأيت

  . بعض الكالم يف باب النية يف هذا الكتاب فراجعمنافية هلا، وقد تقدم

                                                

  .٢زكاة الفطرة حمن أبواب  ١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٠٥

  .تصح من الكافر ولذا ال

  

 على كوا من }تصح من الكافر ولذا ال{:  قوله)رمحه اهللا(تفريع املصنف ن إ مث

أراد التفريع على اشتراطها بالنية وقصد ن إ قصد القربة قد عرفت ما فيه  إىلالعبادات حمتاجة

  .القربة

 واالميان كان سالمريع على كوا من العبادات املشترطة صحتها باإلأراد التفن  إنعم

  .ليه يف املسألة الثانيةإشارة قوياً، كما تقدمت اإل

  



٢٠٦

 يتصدق به على عياله مث ،صاع الإمل يكن عنده  وإن أيضاًها إخراج يستحب للفقري :٤مسألة 

  كان وإن أيضاً على واحد منهم يتصدق به أن  الدور، وجيوزيينته أن  بعدجنيبيتصدق به على األ

  

 عن نفسه وعن  كما خيرجها الغين}ها أيضاًإخراج ـ يستحب للفقري ٤مسألة {

خبار املتقدمة الناصة على  بقسميه عليه، ويدل عليه مجلة من األمجاععياله، بل يف اجلواهر اإل

  . الظاهرة مجلة منها على الوجوب احملمولة على االستحباب مجعاً، الفقريإخراج

خبار، مثال مراتب االستحباب خمتلفة يف القوة والضعف، كما هو املستفاد من األن إ مث

  . ملن قبل الفطرةعطاءمن استحباب اإل كدآ ملن قبل الزكاة عطاءاستحباب اإل

خرى، مث يعطي الفطرة أيأخذ الفطرة أو الزكاة أو صدقة  أن وكيف كان، فيجوز له

ها من قوته مث أخذ ؤعطاإأزيد  ميلك قدر قوت السنة ال ملن األوىل حوطاأل أن منها، كما

ها أو أخذ ئعطاإالزكاة أو الفطرة لتتمة القوت، ولو مل جيد ومتكن من التضييق على نفسه و

ها للفقري مث يردها ؤعطاإ أو ،الصدقة املندوبة، بناًء على جواز أخذها للغين املالك للقوت

 فتكون ،افتقر يعطيها الفقري عن نفسهنه إ ثفقري، مث حيعليه جماناً بنحو املداورة، أو يعطيها ل

  . الشاملة ملثل هذه الصوردلةاستحب، لعموم األنفقته مع عدم نقص  فطرة عنهما

 أن يب بعدنج يتصدق به على عياله مث يتصدق به على األ،صاع الإن مل يكن عنده إو{

  كان  وإن ،يتصدق به على واحد منهم أيضاً أن ينتهي الدور، وجيوز



٢٠٧

  جنيب األحوط واألاألوىل

  

يب عبد سحاق بن عمار، قلت ألإيف املسألة موثقة صل  واأل}جنيب األحوط واألاألوىل

 عن نفسه وحدها يما يؤد إالّ يكون عنده شيء من الفطرة الرجل ال: )عليه السالم(اهللا 

 ،ن نفسهيعطي بعض عياله، مث يعطي اآلخر ع: يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال

  .يداوروا مكان يرددوا ويف الوسائل .)١(فيكون عنهم مجيعاً فطرة واحدةيداوروا 

عموم احلكم للمالك بقدر فطرة واحدة، : والًأوكيف كان، فالظاهر من الرواية 

  .وجه له ختصاص احلكم بالفقري الا ف،القوت، أو كان فقرياً مالكاً للصاع فقط  إىلمضافاً

  . فاالختصاص بالصاع بال خمصص،أعم من ملك الصاع أو ملك القيمةنه إ :وثانياً

 مث تعطي هي ،يعطي املعيل زكاته عن نفسه لزوجته مثال أن ته فكيفي،وعلى كل حال

 ،أجنيب عن نفسها  إىل مث خترجها هي،خته مث يعطي هو عن نفسه أل،عن نفسها لولدها

  .فيكون عنهم فطرة واحدة

من ظهور الرواية يف عدم اهر وتبعه عليه بعض املعاصرين وأما ما ذكره يف اجلو

فيكون : )عليه السالم(الذهن من قوله   إىلن الظاهر املتبادرإخروجها عنهم يف غري حمله، ف

 الصاع الواحد عن اجلميع، وفاقاً إخراجالرواية تعليم لكيفية  أن عنهم مجيعاً فطرة واحدة

    عن الشهيد يف البيان، وما يفيللمحك

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٣ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٠٨

  .ة اليت ذكرها هو وغريه، والرواية خالية من ذلكردايطابق معىن اإل ال أنه اجلواهر من

 كقوهلم التاجر ،ةية ليست مبعناها اهلندسي اليت هي مبعىن الدائرة احلقيقردااإلن إ :ففيه

الظاهر من  إىل أن لسنة، وغري ذلك، مضافاًالذي يدور يف جتارته، وهذا القول دائر على األ

  .كل أحد  إىلشياء الوصولر يف مثل هذه األالدو

 أنه  وأما ما أحتمله بعض املعاصرين من،خراجظاهرها اإل أن وأما الرواية فقد عرفت

  إىلولده، مث هو  إىلالزوج، مث يعطي الزوج  إىل الزوجةيالزوجة، مث تعط  إىل الزوجييعط

  .خالف املنساقنه إ :، ففيهيرددوا:  بقوله متسكاً،أبيها  إىلبنته، مث هي  إىلببيه، مث األأ

 يف إشكال  نفسه مع عياله مع زيادة مقدار فطرة واحدة، الاملالك لقدر قوتن إ مث

 أو عن بعض عياله، أو جيب ،ها عن نفسهإخراجعطائه الفطرة الواحدة، فهل جيب إوجوب 

 عدمه على املتيقن من روايات عدم الوجوب ألن عليه هذا الترتيب املذكور يف الرواية،

،  فيبقى هذا الفرد مسكوتاً عنه، كما رجحناه،الفقري، أو وعلى من مل ميلك سوى القوت

 إالّ ميلك  يف النظر لزوم هذا الترتيب ملن الحرجخص، واألأوعلى تقدير العموم فهذه املوثقة 

  .ه وقوت عيالهتقدر فطرة واحدة زائدة على قو

  املطلق، وجه املنافاة لزوم استعمال  القول باالستحباب للفقري ينايف وهذا ال



٢٠٩

ا مستعملة يف مطلق املطلوبية حنو إالرواية يف الوجوب واالستحباب معاً، ووجه العدم 

  .اغتسل للجمعة واجلنابة

وهل جيري حكم املداورة فيما كان بعض العائلة غنياً، وكان املعيل مالكاً للقوت، 

  . فطرة نفسه، ظاهر الرواية العمومإعطاءمنهم  أم جيب على الغين ،ومقدار صاع فقط زائداً

يستشكل فيما لو  أنه  الفطرة له، كماإعطاءجيوز  الغين الن إ نعم يستشكل من حيث

 الوالية، أو كان هامشياًموضعها أهل  أن  على املشهور من،كان بعض العائلة كافراً أو خمالفاً

وجب على املعيل  وإن ،عطاءلإل ال وذخ لأل الكافر ليس حمالً إذ قلنا حبرمة الفطرة له،إذا

 يف بعض حوط فاأل،خذ، وكذلك اهلامشي لألف ليس حمالًال عنه كما سيأيت، واملخعطاءاإل

هم ؤعطاإخر املداورة مع غريه من سائر العائلة الذين يصح هذه الصور واملتعني يف بعضها األ

  .خذهمأو

 عطاءنفرداً من حيث اإلمث الكافر والغين وحنومها مكلف مبا يكلف به لو كان م

  .وعدمه

عطتها الزوجة لزوجها، مث يعطيها الزوج أ املعيل فطرته لزوجته مثال، مث أعطى  إذانعم

خارج عن ظاهر  ألنه  مل يبعد القول بالكفاية على تردد،،عن عبده الكافر أو ولده الغين

  .صلاحلكم خالف األ أن املداورة، وسيأيت

يبعد القول بلزوم   ال،ل، أم جيوز الشروع من غريهمث هل الالزم الشروع من املعي

  . من غري فرق بني كونه مالكاً لقوت السنة أم ال،ظاهر الرواية ألنه لشروع من املعيلا

  



٢١٠

حوط أن  واألاألوىلكان  وإن  عنه،عطاءخذ له، واإل له األن كان فيهم صغري أو جمنون يتوىل الويلإو

  . عنهماي لنفسه مث يؤديتملك الويل

  

 :)١(نعم لو قلنا بأن احلكم على طبق القاعدة، كما هو ظاهر كالم اجلواهر حيث قال

  إذيفرق بينهما، أن مكنأ ،خلإالرواية النطباقه على الضوابط   إىلبل لعل ذلك غري حمتاج

 فال جيوز دفع عياله هو غين أن ، كماجيوز دفع الفطرة لغين غنياء به، والأاملالك لقوت عياله 

ها للفقري، سواء ؤعطاإ جيوز  إذ خبالف ما لو كان فقرياً،م على خالف القاعدةله، فاحلك

هذا النحو  أن  قد تقدم يف هذا الكتاب إذالكالم يف صحة ذلك،أن  إالّ كان معيال أو معاال،

ا، ولو وردت يف مورد لزم عماهلإيشرع   الدلةصرف غريها من ظاهر األنمن احليل اليت ي

  .االقتصار على موردها

 جنيباأل  إىل الفطرة بعد متام الدورإخراج هو أقوى لو مل يكن حوطاأل أن وذا تبني

الصرف على   الخراجفادته لإلإعلى ظاهر النص الذي تقدم صل األوقوفاً فيما خالف 

  .نفسهمأ

 يتوىل الويل{ه معترباً شرعاً ؤعطاإ ممن ليس قبضه و}ن كان فيهم صغري أو جمنونإو{

 ي لنفسه مث يؤديتملك الويلحوط أن  واألاألوىلكان  وإن  عنه،عطاءخذ له، واإلله األ

 ي هي عنها للزوج ثانياً، مث يعطي مث تعط، فيعطي الفطرة عن نفسه لزوجته أوالً}عنهما

نون هذه الفطرة اليت هي الزوج عن الصغري أو ا  

                                                

  .٤٩٣  ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢١١

  .و غريها بعنوان كوا عنهما مثالملكه لزوجته أ

طفال يف العائلة، بل هو الغالب  لتعارف كون األ،طفالخلرب لألالظاهر مشول ا: أقول

  .طالقرادة اإلإ احلكم يف مثل هذا املورد قرينة على إطالق ف،يف العائالت

 كان آخر  إذاجنيبأل عطائها لغريه من العائلة أوإ الطفل، مث أمره بإعطاءوعليه فيجوز 

  .الدور

  :وقد استشكل يف ذلك من جهتني

صل، ند اخلرب ضعيف فال ميكن التعويل عليه يف هذا احلكم املخالف لألمسن إ :األوىل

اخلرب من املوثق الذي فرغنا : قال، من املوثق الذي جيوز العمل به كما يف اجلواهرن إ :وفيه

  .)١(صولمن حجيته يف األ

  ما صار ملكاً للطفل عنه مع فرض كونه غري مكلف، الويلإخراججيوز  النه إ :الثانية

 يف نه ويل أ له الوالية يف التصرف يف مال الطفل على حنو املصلحة والغبطة، الويل الإذ

جيوز الضيافة من مال الطفل والتصدق  ضرار بالطفل، ولو كان العمل مستحباً، فكما الاإل

  . الفطرة منهإعطاءجيوز  منه، كذلك ال

 إالّ كان وجه  وإندعوى انصراف الرواية عن مثل الطفل، فله  إىلرجعن إنه إ :وفيه

الغالب وجود الطفل يف العوائل  أن  قد تقدم إذيقع الكالم يف وجه هذا االنصراف،أنه 

يعارض ما دل على عدم جواز التصرف  إىل أنه رجع وإن فادعاء االنصراف فيه يف غري حمله،

  ،يف مال الطفل

                                                

  .٤٩٤ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢١٢

 يف مال الطفل للويل التصرف إىل أن الرواية أخص، فالالزم العمل ا، مضافاً أن :ففيه

ا من  فإ،، ومن ذلك زكاة املال اليت هي مورد للنصأكثرذا النحو من التصرف، بل 

  .)١( ِهي أَحسن ِبالَّيت إالّ ال تقْربوا مالَ الْيتيِمو: حسن الوارد يف قوله تعاىلمصاديق األ

احب اجلواهر واز العمل مبضمون الرواية يف الطفل، وفاقاً لص جقوىوعلى هذا فاأل

 عطاءما يف املنت من أخذ الويل له واإل  إىل وغريمها، وعليه فال حاجة)رمحهما اهللا(والشهيد 

  . عنهعطاءعنه، أو متلكه لنفسه واإل

  .فاقة يف اجلملةهذا كله يف الطفل املميز وانون حال اإل

مها ؤعطاإا و أخذمه إذأما الطفل غري املميز وانون حال اجلنون، فيشكل ذلك فيهما،

عرفاً، والظاهر انصراف النص عن مثلهما، فهل يعمل مبا يف املنت  معترباً شرعاً والليسا 

فيقتصر فيه على صل احلكم خالف األ أن  تردد من،كان أصال أو يترليهما رجاًءإبالنسبة 

العمل مبا يف املنت رجاًء ليس تشريعاً مع احتمال جوازه وصحته  أن مورد الدليل، ومن

رجح  واأل،عاً، بل احتمال لزومه يف ما كان املعيل قادراً على القوت مع زيادة صاعشر

  .الثاين

يستفيق،  مثلهما يف احلكم املغمى عليه والسكران وشارب املرقد والنائم الذي الن إ مث

 ،و يفعله املعيل بدال عنهأوهل الغائب من العائلة الذي يعيله املعيل خارج عن هذا احلكم، 

  ، لعدم كونه مشموال للنص األول قوىاأل

                                                

  .١٥٢اآلية : سورة األنعام) ١(



٢١٣

خذ فعل املعيل عنه مع كونه خالف القاعدة، ولو وكل يف األعلى دليل  قطعاً، وال

  .رجحاأل كفى على عطاءعنه، مث اإل

خيتص باملعال الواجب النفقة، بل يشمل حىت املعال التربعي  احلكم املذكور الن إ مث

  . النصطالقإل

 أقوىمل يكن ن إحوط شكلت الكفاية، واألأياً بنفسه نعم لو كان املعال تربعاً غن

منا تسقط عنه الفطرة لو كان املعيل إاملعال  أن شاء اهللا من نإ ملا سيأيت ،لزومها عليه مستقال

  . مل يتمكن وجب على نفسه إذا، وأماعطاءقادراً على اإل

  



٢١٤

مر يف زكاة   أو غريها على ما سواء متلكه صدقة، يكره متلك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً:٥مسألة 

  .املال

  

 بأن تصدق } وجوباً أو ندباً، سواء متلكه صدقةيكره متلك ما دفعه زكاةً: ٥مسألة {

، أو باعها منه، أو غري يخذ للمعط كما لو وهبها اآل}أو غريها{له على املعطي املعطى 

  .}مر يف زكاة املال على ما{ذلك من وجوه النقل االختيارية 

 للروايات الكثرية اليت بعضها صحاح، وبعضها ، القول باحلرمةحوطل األب: أقول

  . املعمول ا عند مجع من العلماء،قريب منها

  :ذكر مجلة منهانأما الروايات فهي كثرية 

 تصدق الرجل بصدقة إذا :)عليه السالم(ففي صحيح منصور بن حازم، عن الصادق 

  .)١(يف مرياث إالّ ستردهايستوهبها والي يشتريها وال أن مل حيل له

ليك ومل إ تصدقت بصدقة مل ترجع إذا :)عليه السالم(خر، عنه ويف صحيحه اآل

  .)٢(تورثأن  إالّ تشترها

  إذايرجع يف الصدقة وال: )عليه السالم(جعفر  أيب صحيح حممد بن مسلم، عنويف 

  .)٣(ابتغى ا وجه اهللا عز وجل

  .، فما جعل هللا فال رجعة لهمنا الصدقة هللاإ: ويف خرب احلكم

                                                

  .١ من أبواب الوقوف والصدقات ح١٢ الباب ٣١٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب الوقوف والصدقات ح١٢ الباب ١٩ ص١٣ج: ئلالوسا) ٢(

  .٧ من أبواب الوقوف والصدقات ح١١ الباب ٣١٧ ص١٣ج: الوسائل) ٣(



٢١٥

مثل الراجع يف صدقته مثل الراجع :  من الطرفني كما يف اجلواهري املرويويف النبو

  .)١(يف قيئه

سناد، عن احلسن بن ظريف، عن احلسني بن وعن عبد اهللا بن جعفر، يف قرب اإل

، كان )السالم عليه(علياً  أن :)عليه السالم (بيهأ، عن )عليه السالم (علوان، عن جعفر

نفاذها، إمنا مرتلتها إ إالّ جيوز له كلها، والأ عليه فال جيوز له همن تصدق بصدقة فرد: يقول

 الذي جعله هللا، األمرعتق عبداً هللا فرد ذلك العبد مل يرجع يف أ رجالً أن مبرتلة العتق هللا فلو

  .)٢(فكذلك اليرجع يف الصدقة

من  :)عليه السالم(قال : يف عدة الداعي قال )رمحه اهللا(ي محد بن فهد احللأوعن 

منا إال شريك هللا يف شيء مما جعل له،  ألنه يأكلها، تصدق بصدقة مث ردت فال يبيعها وال

  .)٣(ما يعتق يصح له ردها بعد هي مبرتلة العتاقة، وال

: ، يف الرجل خيرج بالصدقة ليعطيها القائل فيجده قد ذهب؟ قال)عليه السالم(وعنه 

واليردها يف ماله،عطها غريهفلي )٤(.  

 تصدق الرجل إذا :قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنسالموعن دعائم اإل

 إالّ تصدق ا أن ميلكها بعد أن يستوهبها، وال أن يشتريها، وال أن بصدقة مل حيل له

  .)٥(دارت له باملرياث حلت لهن إ ا فإباملرياث،

                                                

  .١٢٨ ص٢٨ج: اجلواهر) ١(

  .٤٣ص: قرب اإلسناد) ٢(

  .٦٢ص: عدة الداعي) ٣(

  .٣ من أبواب الصدقة ح٢٤ الباب ٢٩٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .١٢٧٥ ح٣٣٩ ص٢ج: الدعائم) ٥(



٢١٦

 مع صحة سند مجلة منها ووثوق مجلة، ،ها ظاهرة يف املطلباخبار كما تروهذه األ

ما تصدق به لوجه اهللا تعاىل،  إىل أن ما ذهبا فإ،وفاقاً للمحكي عن النهاية واملفيد يف املقنعة

  .رجع باملرياث كان جائزاً وإن ليه بالبيع أو اهلبة أو الصدقة،إيعود  أن فال جيوز

 عدم جواز :ث عقد الباب ذا العنوانوكذلك الظاهر من صاحب الوسائل، حي

الرجوع يف الصدقة، وهو كما ترى مطلق، بل عدم جواز الرجوع يف الصدقة يف اجلملة 

  :أمران إالّ يعارض هذه الظواهر أو النصوص  عليه، والمجاعمشهور، بل عن الغنية اإل

دعوى عدم اخلالف من ابن ادريس عن جواز الرجوع مبثل االشتراء : األول

  املنقول ليس حبجة فكيف بعدم اخلالف، مضافاًمجاعاإلن إ :ستيهاب واالسترداد، وفيهواال

 فيكف ميكن ،، بل عدم تعرض كثري من الفقهاء هلذه املسألةمسعتوجود املخالف كما  إىل

  . أو عدم اخلالفمجاعدعوى اإل

 بعد ذكر صحيحي منصور يف باب رد الزكاةنه إ وذا ظهر ما يف املستمسك، حيث

  .انتهى )١(اًإمجاعاملتعني محلهما على الكراهة : قال

يضر مبا حنن فيه كما   ال،حمل نظر أو منع أنه  فمع، يف باب الزكاةمجاعن أراد اإلإف

  .أراد مطلقاً فقد عرفت ما فيه وإن سيأيت،

  معارضة هذه الروايات بالروايات الدالة على اجلواز أو املشعرة به : الثاين

                                                

  . الذيل١ الفقرة ٣٣٥ ص٩ج: املستمسك) ١(



٢١٧

، حيث قال يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب يف باب الزكاة، عنخالد كصحيح حممد بن 

خرجها فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على مثن فإن أرادها صاحبها فهو أفإذا : حديث

  .)١(مل يردها فليبعهان وإ أحق ا

ينبغي  وال:  يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وكخرب زرارة يف باب الصدقة، عن

وما مل يعط هللا تعاىل يرجع فيه حنلة كانت أو : ، قاليرجع فيه أن  هللا شيئاًأعطىملن 

  . احلديث.)٢(هبة

 يرجع يف هبته أن وملن وهب أو حنل: )عليه السالم(خر، عن الصادق وحنوه اخلرب اآل

  . )٣(يرجع فيه أن  هللا شيئاًأعطى ملن يينبغ وال: قال أن إىل

خبار  بينها وبني األ فال تنايف،اب الزكاةبخالد فهو خاص بأما صحيح حممد بن : أقول

رادة بيع احليوان إالالزم االقتصار على مورده من  إىل أن  بينها، مضافاًاملتقدمة للجمع العريف

ات الناهية على موضع طالقمطلقاً، وقوفاً يف ما خالف العمومات واإل الذي أخذه زكاة ال

  .النص

ينبغي اليت هي جمملة، بل هي تستعمل  كلمة ال الإس فيهما خران فليوأما اخلربان اآل

واملكروه فال ميكن واحملرم  ،)٤(﴾يتِخذَ ولَداً أن  ِللرحمِن ما ينبغيو﴿: يف احملال، حنو قال تعاىل

  ة بني بلا بل ظاهر املق،احلكم باجلواز اعتماداً عليها

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٤ الباب ٩٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب أحكام اهلبات ح٣ الباب ٣٣٤ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب أحكام اهلبات ح١٠ الباب ٣٤٢ ص١٣ج: الوسائل) ٣(

  .٩٢اآلية : سورة مرمي) ٤(



٢١٨

رمة الرجوع فيها، ولذا أفىت املشهور، جواز الرجوع يف النحلة واهلبة، وبني الصدقة ح

 على عدم جواز الرجوع يف مجاعبل عن السرائر والتذكرة وظاهر املفاتيح والغنية اإل

  .الصدقة

 رفع اليد عن الروايات املتقدمة الصحيحة الصرحية مجلة حوطاأل أن وذا كله تبني

  .منها يف املقام فتأمل، واهللا تعاىل هو العامل

  



٢١٩

  دراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائطإار يف وجوب الفطرة  املد٦مسألة 

  

 واملراد }دراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائطإاملدار يف وجوب الفطرة :  ٦مسألة {

به بيان من جيب عليه، واملراد مبا يأيت يف فصل وقت الوجوب بيان وقت الوجوب فال يعد 

وقت وجوا : ي، مث قالالبالغ العاقل الكذائ جتب الصالة على : وذلك كما لو قال،تكراراً

  .دلوك الشمس

العيد جامعاً  دراك ليلةإ فالدليل على كون املدار يف الوجوب هو ،وكيف كان

 صحيح معاوية بن عمار، أو خربه، ، بقسميه كما يف اجلواهرمجاعاإل  إىلللشرائط، مضافاً

 واليهودي والنصراين يسلم ليلة ،الفطريف املولود ولد ليلة : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

  .)١(على من أدرك الشهر إالّ  ليس الفطرة،ليس عليهم فطرة: الفطر؟ قال

عليه (عبد اهللا  أبا  سألت)رمحه اهللا(خر املروي عن التهذيب والكليين ويف مصححه اآل

وسألته عن : ، قالال، قد خرج الشهر:  عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال)السالم

  .)٢(ال: يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال

 املراد بالكلية  إذدراك الغروب يف الوجوب ظاهر،إخبار على اشتراط وداللة هذه األ

: )عليه السالم( وكذا قوله ،دراك شهر رمضانإعلى من أدرك الشهر  الإالقائلة ليس الفطرة 

قد خرج الشهر ال .  

  دراك أقل قليل منه، وهو قبل إشهر رمضان يتحقق ب أن :ومن املعلوم

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٧٢ ص٣ج: التهذيب) ٢(



٢٢٠

   عليه أو صار فقرياً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب مل جتب عليهيفلو جن أو أغم

  

 مث هل املعترب الغروب أو املغرب؟ الظاهر ابتناء احلكم هنا على مسألة ،الغروب

:  يقول،كثرين املغرب وهم األءالعشاغاية وقت الظهرين وابتداء وقت : الصالة، فمن قال

كان بعد الغروب، ومن يقول هناك بأن املدار على  وإن دراك قبل املغرب يف املقامإباعتبار 

  .دراك قبل الغروب يف املقامإ يقول باعتبار ،الغروب وهم قليل

دراك إاملناط هو  ألن دراك غروب ليلة العيد،إقد يستشكل يف العبارة القائلة ب أنه مث

من : )عليه السالم(قوله  أن دراك جزء قبل الغروب، كماإب إالّ يدرك  والشهر ال،الشهر

دراك الغروب، لكن  إدراك الوقت قبل الغروب، الإظاهر يف . )١(درك من الوقت ركعةأ

  .شاء اهللان إ هذه املسألة مبتنية على مسألة املقارنة، وسيأيت الكالم فيها

 فقرياً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب  عليه أو صاريفلو جن أو أغم{

 ،بالقرينة إالّ ،دراك يف مجيع املواضع املستعملة فيهاالظاهر من كلمة اإل:  أقول}مل جتب عليه

: وله أو آخره أو وسطه، مثال لو قالأ سواء كان ،دراكليه اإلإدراك شيء من مضاف إهو 

دراكه يف جزء من مدة إن الظاهر املتبادر منه إ ف،ذامن أدراك العامل يف البلد الكذائي كان ك

لو كان شخص يف البلد حني وروده صح احلمل بأن يقال  أنه مكثه يف ذلك البلد حىت

   ومل يصح ،دركأ

                                                

  .٤ من أبواب مواقيت الصالة ح٣٠ الباب ١٥٨ ص٣ج: الوسائل) ١(



٢٢١

 يوم )عليه السالم(درك زيارة احلسني أمن :  وكذا لو قال.السلب، فال يقال مل يدرك

دل عليه استعماالت هذه الكلمة يف باب احلج مثلة، ويغري ذلك من األ  إىلعرفة فله كذا،

 أدرك املشعر إذا :ه فيمن فاتته عرفات وقد مت حج)عليه السالم(وغريه، كقول الصادق 

دراك، ولو خرج قبل طلوع الشمس وهو مع بداهة صدق اإل .)١(احلرام قبل طلوع الشمس

  .املفىت به

  إىل،)٢(شعر احلرام فقد فاته احلجن مل يدرك املإف:  يف ذيله)عليه السالم(وكذا قوله 

  .غري ذلك

من هذه العبارة وحنوها، وبناًء على هذا كله فالرواية  الإمل يفهموا م أ واملفروض

درك جزًء من الشهر أدراك جزء من الشهر يف تعلق الوجوب، فمن إاملتقدمة تدل على كفاية 

ن كان جامعاً للشرائط يف  يصدق على م فإنه الفطرة،إعطاءجامعاً للشرائط وجب عليه 

درك الشهر الذي تضمنه صحيح معاوية أو خربه، ومورد الروايات أمن  أنه جزء من الشهر

املراد  أن  فال قرينة داخلية أو خارجية تدل على،من مل يدرك شيئاً من الشهر أصال الإليس 

  :أمران إالّ يعارض ما ذكر خري، والدراك اجلزء األإدراك من اإل

من  :)عليه السالم( مستشهداً بقوله ،خردراك اآلإدراك يف وى ظهور اإلدع: األول

 لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة  إذن املراد به آخر الوقت،إ، فأدرك ركعة من الوقت

   ة، أو جن، أو غري ذلك مل جتب القضاء،مث مات، أو حاضت املرأ

                                                

  .٢ من أبواب الوقوف باملشعر ح٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب الوقوف باملشعر ح٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل) ٢(



٢٢٢

  .على وليه لو مل يكمل  وال،على نفسه لو كمل بعداً ال

  .فاق من جنونه مثالأدرك مقدار ركعة من وسط الوقت بأن أوكذا لو 

املتبادر من هذه  أن  فقد عرفت،دراك آخر الوقتإ يف دركأأما دعوى ظهور : وفيه

  .هاللفظة خالف

 فهل ،دراكيفسرون هذه املادة يف اللغة ببلوغ الوقت، خصوصاً يف بعض أفراد اإلولذا 

لى من كان جامعاً للشرائط يف متام الشهر سوى ساعته درك الشهر عأيشك أحد يف صدق 

  .خريةاأل

بوجوب : نقول منا الإنا إ:  ففيه،من ادرك: )عليه السالم(وأما االستشهاد بقوله 

ال فلو إيشمل مثله، و  التكليف الأدلة ألن قضاء من أدرك ركعة من أول الوقت أو وسطه،

مث أفاقت يف الصباح، مل نقل بوجوب نت، أدركت احلائض ركعة من آخر الوقت، مث ج

دل الدليل على  ما إالّ داء غالباً،داء عليها، والقضاء تابع لأل مل جيب األ إذالقضاء عليها،

  .خالفه كصوم احلائض

وكذا لو أفاق انون مقدار ركعة من آخر الوقت مث جن وهكذا، فعدم القضاء يف 

  .مر آخردرك، بل ألأق دراك ركعة من أول الوقت أو وسطه ليس لعدم صدإ

مجع الشرائط يف جزء من شهر رمضان ليس سبباً، بل  أن  علىمجاعتوهم اإل: الثاين

  .املدار هو اجتماع الشرائط آخر الشهر، حبيث خيرج الشهر وهو جامع هلا



٢٢٣

ما استظهر   إىل احملصل يف هذه املسألة املعلوم أو احملتمل قريباً استنادهمجاعاإلن إ :وفيه

 احملتمل الذي قد يستظهر من تلويح بعض مجاع غري مفيد فكيف باإل،دراك اإلمن لفظة

  .العبائر

 يف هذه املسألة، بل مل يتعرض هلا بعض مجاعنا مل جند أحداً ادعى اإلإ: واحلاصل

جيعل مستنداً للحكم على  أن  فكيف ميكن، كتبهمالفقهاء أصال، كما يظهر ملن راجع

  .خالف ظاهر الصحيحة

 مجاع احتمال اإل)رمحهما اهللا(وح من صاحب اجلواهر والشيخ املرتضى نعم قد يل

ثبت من ن  إنعم:  ما لفظه،خلإجيوز تقدميها قبله  وال:  عند قول املصنفاألولحيث قال 

  .خلإ )١(ثناء أو غريه سقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائط الوجوب يف األإمجاع

جزاء الشهر متصفاً بتلك الشروط أن خر مدراك ما قبل اآلإ أن ظاهرهم: وقال الثاين

خر، جزاء بالصفات مث فقدها يف اجلزء اآلدرك بعض األأال لوجب على من إ و،ليس سبباً

  .  انتهى)٢(والظاهر عدم اخلالف يف عدم الوجوب حينئذ

أنفسهما مل جيزما ما بأ  إىل غري مفيد للحكم، مضافاًمجاعنت خبري بأن احتمال اإلأو

خالفه، فقال صاحب اجلواهر بعد ذكر صحيح الفضالء ورواية   إىلاع، وأشارباإلمجا

  دراك الشهر هو السبب يف أ بأن األولاملشعر خصوصاً : معاوية ما لفظه

                                                

  .٥٣١ ص١٥ج: اجلواهر) ١(

  .٦ سطر ٥٣١ص: كتاب الطهارة) ٢(



٢٢٤

 دراكه تاماًإكمل حينئذ منه  فالفرد األ،دراك آخرهإكان يتحقق ذلك ب وإن الوجوب،
  .خلإ )١(

جزء من الشهر كما يستفاد من نعم لو ثبت كفاية اجتماع الشروط يف : وقال الشيخ

  .خلإ )٢(كالم الفاضل يف املختلف

  .دراك جزء من الشهر جامعاً للشرائط يف الوجوبإ احلكم بكفاية قوىوعلى هذا فاأل

 كشف ذلك عن عدم السببية للشهر يف ، يف شهر رمضاننعم لو افتقر بعد الغىن

حتل له الزكاة  ة وملن ال السبب هو شهر رمضان ملالك قوت السن إذوجوب الفطرة عليه،

  .يف مجيع السنة فتأمل

دراك الشهر مع عدم االتصال بليلة اهلالل، إو: ما ذكره يف اجلواهر بقوله أن وذا ظهر

 ضرورة يجيد  الشهر مث جن، أو صار غنياً مث افتقر كذلك الأثناءزال اجلنون يف  كما لو

ن  أ منتهى حتقق سبب الوجوب، النهأدراك الشرائط آخر الشهر وإكون املراد االجتزاء ب

فرق حينئذ بني الشهر وبني ما بقي   ال إذ،زالت وإن  الشهر،أثناء يف  ماناًآاملراد حصوهلا 

  .انتهى، )٣( السالفة بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب كما هو واضحشهرمن األ

   والفارق بني شهر رمضان وسائر ،غري تام بعد ظهور الدليل يف كفاية ذلك

                                                

  .٥٣٠ ص١٥ج: اجلواهر) ١(

  .١٣ سطر ٥٣١ص: كتاب الطهارة) ٢(

  .٤٩٩ ص١٥ج: اجلواهر) ٣(



٢٢٥

 أو زال جنونه ، كما لو بلغ الصيب،لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت أنه اكم

 ، أو أسلم الكافر، أو حترر وصار غنياً، أو ملك ما يصري به غنياً،غماء، أو أفاق من اإليدوارولو األ

ا جتب عليهمفإ  

  

  .جوب دون غريهدراك شهر رمضان كاف يف تعلق الوإالشهور النص احلاكم بأن 

 أي قبل الغروب }قبله{ يف متام الشهر }لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها أنه كما{

  .شاء اهللا تعاىل نإ وسيأيت الكالم فيه }أو مقارناً له{

كما {دراك شهر رمضان الذي كان هو املدار يف وجوب الفطرة إ لصدق }وجبت{

 ، أو ملك ما يصري به غنياً،غماءمن اإلدواري، أو أفاق  أو زال جنونه ولو األ،لو بلغ الصيب

هذا القيد بعد معلومية اشتراط كل واحد من الشرائط   إىلحاجة  ال}أو حترر وصار غنياً

أو أسلم {، الشرط هنا لغلبة فقر العبد الذي يصري حراًن إ :يقالأن  إالّ خربالشرائط األ

ال فاملعيل جيب إلى أنفسهم، والوجوب ع  إىل هذا بالنسبة، حينئذ}ا جتب عليهم فإ،الكافر

  .خيفى عليه فطرة كل هؤالء ممن يفقدون الشرط كما ال

 ، يف عدم وجوب الفطرة على بعض هؤالء كاملغمى عليهشكالاإلقد عرفت نه إ مث

  .املصنف مانعاًفليس زواله موجباً للفطرة، بل كانت واجبة عليه ولو حني وجود ما ذكره 



٢٢٦

 كان  إذاهاإخراجستحب ي مثال بعد الغروب مل جتب، نعم سالماإلولو كان البلوغ أو العقل أو 

  ما قبل الزوال من يوم العيد  إىلذلك بعد الغروب

  

 معاوية بن ي خلرب} مثال بعد الغروب مل جتبسالمولو كان البلوغ أو العقل أو اإل{

  .عمار املتقدمني

 } من يوم العيدما قبل الزوال  إىل كان ذلك بعد الغروب إذاهاإخراجنعم يستحب {

 يوقد رو: قال) رمحه اهللا(ي عن الشيخ ، ويدل عليه املرسل احملككثر عن األيكما هو احملك

  . وكذلك من أسلم قبل الزوال،ولد له قبل الزوال خيرج عنه الفطرةن إأنه 

ولد  وإن ،لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه ولدوإن  :يويف الفقه الرضو

  .)١( أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده إذا فطرة عليه، وكذلكبعد الزوال فال

  . عن الصدوق يف املقنعيوحنوه احملك

احملمول على الندب بقرينة قوله يف : املقنع ما لفظهقال يف اجلواهر بعد نقل عبارة 

ولد بعد  وإن ،لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحباباً ولد وإن الفقيه،

 أسلم قبل الزوال وبعده، وهذا على االستحباب  إذاوكذلك الرجل .لزوال فال فطرة عليها

  .انتهى، )٢(على من أدرك الشهر إالّ  فأما الواجب فليست الفطرة،فضلخذ باألواأل

                                                

  .٢٤ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ١(

  .٥٠٠ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٢٧

 نه ليس الفطرةأ خلرب عمار السابق القائل ب،ولزوم محلها على االستحباب ظاهر: أقول

عم من الوجوب على النفس كما يف من  األ)على(:  واملراد بقولهعلى من أدرك الشهر،إالّ 

 والوجوب على املعيل كما يف من ولد له مولود، وذلك لذكرمها يف ،أسلم بعد اهلالل

  .خيفى اجلواب عنهما معاً، وليس هذا من استعمال املشترك كما ال لكون يالسؤال املقتض

  .وب الوجي على نفي احملكمجاعاإل  إىلهذا مضافاً

، سألته عما جيب على الرجل )عليه السالم(جعفر  أيب وأما خرب حممد بن مسلم، عن

 من حر أو عبد، صغري أو ،تصدق عن مجيع من تعول: يف أهله من صدقة الفطرة؟ قال

  .)١(درك منهم الصالةأ من ،كبري

أن إالّ  ما قبل صالة العيد، اللهم  إىلاالستحباب بالنسبة  إىلمنا ينفع بالنسبةإفهو 

  .أملت ف،خبار ملا ورد يف بعض األ،بأن املراد بالصالة صالة الظهر: يقال

  فتعدى احلكم،ن مورد هذه الروايات كما ترى املولود والعبد واملسلمإوكيف كان، ف

ما قبل الظهر من يوم العيد   إىلبعد الغروبصل احصول الغىن، أو العقل، أو البلوغ احل إىل

  .دليل  إىلحيتاج

  إذاين هنا مشكل،األمريف اجلواهر من ظهور النص والفتوى يف عدم الفرق بني وما 

  كان  وإن النص يف املقام مل يتعرض لذلك أصال، ويف غري املقام،

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ج٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٢٨

 ،مورد آخر الحتاد السياق مستبعدة  إىل من موردطالقسراية اإلأن  إالّ مطلقاً،

  .ليهإغري صاحل لالستناد أنه  إالّ كان مطلقاً وإن والفتوى

 كما نقول بذلك نعم لو قلنا باستحباب الفطرة على مجيع الناس حىت انون والصيب

 لكن ذلك ليس الجتماع ،بد مل يكن القول بعيداًاأل  إىلالفقري، ولو مل يستغن  إىلبالنسبة

  .الشرط قبل الظهر، بل لالستحباب ولو مل جيتمع الشرط أصال

 الويل عن مال الطفل فيما كان الطفل إخراج وسيأيت تتمة الكالم يف مسألة استحباب

  .يقتات من مال نفسه

  



٢٢٩

  فصل 

  .عنهيف من جتب 

  ها بعد حتقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله إخراججيب 

  

  فصل{

أراد حتقق ن إ }ها بعد حتقق شرائطهاإخراج جيب ،عنه{الفطرة  }من جتب يف

  الفطرة عن عيالهإخراجيلزم عليه  أنه ال واحتم،الشرائط يف املعيل فسيأيت املناقشة يف ذلك

 عن خراجمل يتحقق يف نفسه الشرائط ـ كما يف بعض املوارد الذي جيب عليه اإلوإن 

أراد حتققها يف املعال فهو  وإن ، عن نفسه ـ مشكلخراجمل جيب عليه اإل وإن العيال

  .اًإمجاعأوضح، منعاً لعدم لزوم الشرائط يف املعال نصاً و

 يف كالم مجاعة، بل ي احملكمجاع ويدل عليه قبل اإل}عن كل من يعولهعن نفسه و{

  : روايات كثرية، بل متواترة، بقسميه عليهمجاعيف اجلواهر اإل

عن  : عن الفطرة؟ فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: فعن صفوان اجلمال قال

  .احلديث، )١(الصغري والكبري واحلرو العبد

                                                

  .١بواب زكاة الفطرة ح من أ٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٣٠

 إىل أن  عن الفطرة،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قالسحاق بن عمارإ وعن 

تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك  أن الواجب عليك: وقال: قال

  .)١(وخادمك

ن عيالنا الفطرة وعن عهب فأعط إذ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن معتب، عن

  .احلديث، )٢(تدع منهم أحداً الرقيق أمجعهم، وال

سألته عما جيب على الرجل : ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب وعن حممد بن مسلم، عن

 أو صغري أو ، من حر أو عبد،تصدق عن مجيع من تعول: يف أهله من صدقة الفطرة؟ قال

  .احلديث، )٣(كبري

ا سنة  فإأدوا فطرتكم : يف خطبة العيد يوم الفطر)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

 منكم عن عياله كلهم، ذكرهم ئ وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل امرنبيكم،

  .احلديث، )٤( وحرهم ومملوكهم،نثاهم، وصغريهم وكبريهمأو

  إىلكل من ضممت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عبد اهللا بن سنان، عن

  .احلديث، )٥( الفطرة عنهيتؤد أن عيالك من حر أو مملوك فعليك

   الرجل زكاة الفطرة ييؤد: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب اد، عنوعن مح

                                                

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٥(



٢٣١

  .)١(غلق عليه بابهأ ورقيق امرأته وعبده النصراين واوسي، وما عن مكاتبه

صدقة الفطرة على كل رأس من : ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن احلليب، عن

  .احلديث، )٢(ين والفقريواململوك، والغ أهلك، الصغري والكبري، واحلر

سقطنا وسطه أ، يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عبد اهللا بن ميمون، عن

  .)٣(أوعبد، صغري أو كبري نسان حرإزكاة الفطرة عن كل : وآخره قال

سألته عن صدقة الفطرة؟ : ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عبد اهللا بن سنان، عن

 والفقري، كل  والغين،س من أهلك، الصغري منهم والكبري، واحلرو اململوكعن كل رأ: قال

  . احلديث)٤(ليكإمن ضممت 

 )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب حفص، عن أيب وعن سلمة بن

صدقة الفطرة على كل صغري وكبري، حر أو عبد، عن كل من تعول، يعىن من تنفق : قال

من زبيب، فلما كان زمن عثمان حوله صاع من شعري، أو صاع  ر، أوعليه، صاع من مت

  .)٥(مدين من قمح

   )عليهما السالم(خيه موسى بن جعفر أ عن )عليهما السالم( بن جعفر يوعن عل

                                                

  .١٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١١ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٥(



٢٣٢

نسان هي، أو على من صام وعرف إسألته عن فطرة شهر رمضان على كل : قال

  .)١(ولهي على كل صغري أو كبري ممن تع: الصالة؟ قال

صلى اهللا عليه (النيب ن إ ):عليه السالم(، عن أبيه ) السالمعليه(وعن جعفر بن حممد 

نثى ممن  فرض صدقة الفطرة على الصغري والكبري، واحلر والعبد، والذكر واأل)وآله وسلم

  .)٢(نونومي

الفطرة عن كل حر ن إ :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محسي، عنوعن األ

  .احلديث، )٣(ومملوك

جتب  : قال)اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(وعن علي 

من صغري أو كبري، حر أو عبد، ،نصدقة الفطرة على الرجل عن كل من يف عياله ممن ميو 

  .)٤(نثىأذكر أو 

 صدقة الفطرة ييؤد أن يلزم الرجل: قال أنه )عليهما السالم(وعن جعفر بن حممد 

 نثى، الصغري والكبري، احلر والعبد، ويعطيها عنهم،عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم واأل

  .)٥(غنياءأكانوا وإن 

 عن ة الرجل زكاة الفطرييؤد: قال أنه  أيضاً،)عليهما السالم(وعن جعفر بن حممد 

  ،عبده اليهودي والنصراين، وكل من أغلق عليه بابه

                                                

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٦ زكاة الفطرة ح من أبواب١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٤(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: البحار) ٥(



٢٣٣

  فرق بني واجب النفقة عليه وغريه من غري ،حني دخول ليلة الفطر

  

مل يكونوا يف عيال زوجها ن إ  كانوا يف عياله وتؤدي هي عنهم إذا،وعن رقيق امرأته

دت عن نفسها وعن عياهلا وعبيدها، أمل يكن هلا زوج  وإن وكانوا يعملون يف ماهلا دونه،

  .)١(ومن يلزمها نفقته

ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، : قال أنه )عليه السالم(وعن اهلداية، عن الصادق 

  .)٢(نثىأوعن كل من تعول من صغري أو كبري، حر أو عبد، ذكر أو 

يدفع عنه  أن  فعليه، كان للرجل عبد مسلم أو ذميإذا :قال أنه ،)عليه السالم(وعنه 

  .)٣(الفطرة

، غري ذلك من الروايات  إىلوحنو هذه الروايات ما عن فقه الرضا والصدوق يف املقنع،

 نه هل يصدق على من عاله الشخصأ والعيالمنا الكالم يف إ ،شبهة فيه هذا كله مما ال

  .شاء اهللان إ  وسيأيت الكالم فيه، أم ال}حني دخول ليلة الفطر{

 مجلة من النصوص، أو طالق وذلك إل}من غري فرق بني واجب النفقة عليه وغريه{

  الفطرة عن غري واجب النفقةإعطاءى وجوب خبار اخلاصة الدالة علاأل  إىلعمومها، مضافاً

  إىلليك، وكل من ضممتإكل من ضممت : )عليه السالم( كان يف عياله، كقوله إذا

  ،عيالك، ورقيق امرأته، وما أغلق عليه بابه

                                                

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١٦ سطر ٥٦ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية) ٢(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٣(



٢٣٤

  .غري ذلك  إىلتيةوكذا رواية الضيف اآل

الواجب  :دمةسحاق املتقإ يف رواية )عليه السالم(عبد اهللا  أيب قول أن وذا ظهر

  .مك وولدك وامرأتك وخادمكأبيك وأتعطي عن نفسك و أن عليك

 عن )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت: الرمحان بن احلجاج قال كصحيح عبد

؟ تهوته أتكون عليه فطرس له نفقته وكيتكلفأنه  إالّ رجل ينفق على رجل ليس من عياله

العيال الولد واململوك والزوجة : ، وقالقة دونهمنا تكون فطرته على عياله صدإال، : قال

  .)١(م الولدأو

ما يف مقام بيان العائلة املتعارفة، ولذا أسقط يف الرواية ألينهضان لتقييد املطلقات  ال

نفاق على من نفاق عليهما ككثرة اإل لعدم كثرة اإل،مب واألالثانية بعض واجب النفقة كاأل

  .ذكر

  .حلجاج فالالزم توجيهها مبا الينايف تلك الرواياتوأما صدر رواية ابن ا

الرجل املذكور ليس من عياله، بل يتصدق عليه بنفقته  أن املفروض: قال يف الوسائل

  .)٢(ليه هديةإوكسوته أو يبعث ما 

املراد منه بيان  أن فما يف صحيح ابن احلجاج مطرح، أو حممول على: وقال يف اجلواهر

  مع ذلك من  بد اق يف الوجوب، بل النفعدم كفاية تكلف اإل

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  . امللحق٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٣٥

 حىت احملبوس عنده ولو على ،رحام وغريهموالصغري والكبري، واحلر واململوك، واملسلم والكافر، واأل

  .وجه حمرم

  

نسان يف م الولد وحنوهم ممن يعوهلم اإلأولة كالزوجة والولد واململوك ولصدق العي

 ملنافاته حينئذ للمقطوع ، أو حصر العيال مربعة،ن املراد حصر الوجوب يف األ أالغالب ال

  . انتهى،)١(اتمجاعبه من النصوص والفتاوى ومعاقد اإل

وما ذكر من وجه عدم قيام هاتني الروايتني لتخصيص العمومات وتقييد : أقول

 إعطاءاملطلقات هو الفارق بني باب الفطرة وباب الزكاة، حيث حكمنا هناك بعدم جواز 

فقة فقط مع وجود مطلقات دالة على عدم اجلواز ملطلق من يعول خبالف الزكاة لواجب الن

  .واجب النفقة فقط وجوب الفطرة عن كل من يعول الباملقام، حيث حكمنا 

 الفطرة عن كل من يعوله الشخص إعطاءتقدم وجوب  كيف كان، فقد تبني مما }و{

والكافر :  أقول}لكافرالصغري والكبري، واحلر واململوك، واملسلم وا{من غري فرق بني 

مفهوم لقول  العمومات شاملة له، والأن  إالّ ،مل يذكر يف الروايات خصوصاً وإن مطلقاً،

مل يسق للتحديد، بل  ألنه ،خلإ  كان للرجل عبد مسلم أو ذميإذا :)عليه السالم(الصادق 

  .الغالب  إىلناظر

على وجه {احلبس ن  كا}ولو{ ممن يعيله }رحام وغريهم حىت احملبوس عندهواأل{

  . النصوص كالفتاوى، بل صرح مجاعة بعدم الفرقطالق إل}حمرم

  حبوس الظلمة م ك،نعم لو كان ارتزاق احملبوس من غري مال احلابس

                                                

  .٤٩٥ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٣٦

 وإن نزل عليه يف آخر يوم من رمضان، بل وإن  له،وكذا جتب عن الضيف بشرط صدق كونه عياالً

 بأن يكون ،وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر لكن بالشرط املذكور ،مل يأكل عنده شيئاً

  .بانياً على البقاء عنده مدة

بعض ن إ حيث ،أيضاًخيرج صاحب املرتل عنه حوط أن  لكن األ،ومع عدم الصدق جتب على نفسه

  الوجوب عليه جمرد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعترب كونه عنده متام الشهرالعلماء اكتفى يف 

  

  .عالة باحملرمإلصار مل تتعلق الفطرة باحلابس، وسيأيت الكالم يف اعيف هذه األ

زل ن وإن  له،عن الضيف بشرط صدق كونه عياالً{ الفطرة إعطاء }وكذا جتب{

 وهو ، لكن بالشرط املذكور،مل يأكل عنده شيئاً وإن عليه يف آخر يوم من رمضان، بل

انياً على البقاء عنده مدة، ومع عدم  بأن يكون ب،صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر

بعض ن إ حيثأيضاً خيرج صاحب املرتل عنه حوط أن نفسه، لكن األالصدق جتب على 

 كما }جمرد صدق اسم الضيف{ أي على صاحب املرتل }العلماء اكتفى يف الوجوب عليه

زمان وا بصدق الضيف يف جزء من الؤ حيث اجتز)رمحه اهللا(عن مجاعة منهم الشهيد الثاين 

  .قبل اهلالل

 وبعضهم كاملفيد اكتفى }اعترب كونه عنده متام الشهر{ كالشيخ والسيد }وبعضهم{

  .خريبالنصف األ



٢٣٧

  . االحتياط أوىلة فمراعا،خريتنيواخر، وبعضهم الليلتني األاأل وبعضهم العشر

  .كان مدعواً قبل ذلك وإن وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فال جتب الزكاة عنه،

  

واخر العشر األ{عن مجاعة اعتربوا الضيافة يف املصنف  كما حكاه }وبعضهم{

 االجتزاء بالليلة )رمحه اهللا( وبعضهم كالعالمة }خريتنيالليلتني األ{ كاحللي اعترب }وبعضهم

  .فطار يف الشهر وبعضهم كابن محزة االكتفاء مبسمى اإل،خريةاأل

 جتب الزكاة عنه،  بعد دخول الليلة فالفمراعاة االحتياط أوىل، وأما الضيف النازل{

عبد  أبا سألت:  قال،يف املسألة صحيح عمر بن يزيدصل  واأل}كان مدعواً قبل ذلكوإن 

خوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه إيكون عنده الضيف من  عن الرجل )عليه السالم(اهللا 

ى، صغري أو كبري، نثأ من ذكر أو ،نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول: الفطرة؟ فقال

  .)١(حر أو مملوك

نساناً طول شهر رمضان إمن أضاف  أن  أصحابناىرو: وعن الشيخ يف اخلالف قال

  .)٢(وتكفل بعيلولته لزمته فطرته

  : عن أحد أمرينئقوال ناشاختالف األ أن الظاهر: أقول

  .صدق اسم الضيف وعدمه: األول

  .صدق العيلولة وعدمها: الثاين

   مستند القول املنسوبيكون  أن وميكن

                                                

  . من زكاة الفطرة٢ ح٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ كتاب زكاة الفطرة مسألة ٢٠٩ص: اخلالف) ٢(



٢٣٨

  .الشيخ والسيد من اشتراط كونه ضيفاً يف متام الشهر الرواية املذكورة يف اخلالفإىل 

 الظاهر من صحيح عمر بن  إذهو صدق العيلولة، يف النظر قوىوكيف كان، فاأل

الفطرة : )عليه السالم(ن قوله إيزيد وجوب فطرة الضيف من حيث كونه ممن يعال، ف

ضابطة وجوب الفطرة اليت تدور معها   إىلشارةإ، نعم  بعد قولهيعولمن كل واجبة على 

  .الفطرة وجوداً وعدماً

 ،نعم: اجلواب عن الضيف فيه بقولن إ :يقال أن ميكن أنه وما يف اجلواهر من

ن  أاملراد منه االكتفاء بالعيلولة الضيفية، الن إ :مستأنفاً، أو يقالويكون ما بعده كالماً 

عاله يف  وإن يعد ضيفاً، غريه مما ال  إىلراد اندراجه حتت املوضوع املزبور فال يتعدى حينئذامل

  . انتهى،)١( العيال ومن يعول به وحنوهإطالقيعد يف  تلك الليلة أو أزيد، حبيث ال

ن مل ، إنعم الفطرة واجبة على كل من يعول: )عليه السالم( قوله  إذخيفى ما فيه، ال

 يف كونه بياناً لضابط من جيب عنه الفطرة وجوداً إشكالب بنفسه فال يكن هو اجلوا

  .هو خالف سوق الكالم  إذربط له بكالم السائل أصال، نه كالم مستأنف ال أوعدماً، ال

تغاير ما عداها من سائر العيلوالت حىت تكون  العيلولة الضيفية ال أن ومنه يظهر

  . يف الزوجة وغريها يف الضيف أخف مؤنة من العيلولةالعيلولة

  ناطت أاملستفاد من هذه الرواية كسائر الروايات اليت ن إ :واحلاصل

                                                

  .٤٩٧ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٣٩

 من سائر من ،احلكم مدار العيلولة وجوداً وعدماً هو عدم الفرق بني الضيف وغريه

  .يعيلهم الشخص

مث ملا كان الظاهر من عنوان من جتب :  بقوله)رمحه اهللا(وأما ما ذكره شيخنا املرتضى 

مان تعلق الوجوب اعترب حتقق العيلولة يف ذلك الزمان، زيف الفطرة تلبسه بذلك العنوان عنه 

 وحينئذ فاملعيار كونه ، بعد ذلك الزمان أو ارتفع، وسواء وجد قبل ذلك أم اليسواء بق

 حني هالل شوال، ومن هنا اختار من تأخر كفاية صدق الضيف يف أول اهلالل عياالً

 كانت لعيلولته  إذامل يصدق عليه العيال، الظاهر فيما وإن ليعا أنه املستلزم لصدق

عياله، كما دل عليه رواية عبد اهللا بن سنان   إىلضمه أنه استمراراً، بل الظاهر كفاية صدق

على  العيال، ال  إىل فاملدار على صدق االنضمام،خلإ عيالك  إىلمن ضممتكل  :املتقدمة

  . انتهى،)١(صدق العيال

ن إ ف، بني عنوان الضيف وعنوان كل من يعول عموم من وجه إذا فيه،خيفى م فال

يصدق عليها الضيف، والضيف الوارد قبل حلظة من  الزوجة يصدق عليها من يعول، وال

 يصدق عليه ،فرض أكله حال وروده مث ارحتل بعد نصف ساعة بالعكس وإن الغروب

 وبعداً، فكما يف الكائن مدة قبالًيصدق عليه من يعول عرفاً، وجيتمعان يف الض الضيف وال

يصدق من يعول ومن ميون وحنومها،  يصدق اسم العيال على مثل ذلك الضيف كذلك ال ال

  كل من : )عليه السالم(وقوله 

                                                

  .٣٧طر  س٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٤٠

  .عيالك  إىلضممت

عليه (خرى كقوله أ عنوان من يعول، بل هو بعبارة بلاليس عنواناً مق إىل أنه مضافاً

يصدق على   من ضممت بقول مطلق ال إذينفع املدعى،  ال،ه بابهغلق عليأوما : )السالم

  .الضيف الكائن نصف ساعة، وصدق من ضممت يف اجلملة غري كاف قطعاً

 لضابط وجوب فطرته ليس عنواناً )عليه السالم(مام الضيف بعد بيان اإلن إ :واحلاصل

  . أم اليصدق عليه من يعول أنه يالحظ أن مستقال أصال، فالالزم يف الضيف

مل  وإن نزل عليه يف آخر يوم من رمضان قبل اهلالل، وإن الظاهر صدق العيلولة،ن إ مث

ن املولود الذي يتولد قبل إكل، ف العيلولة ليس باأل إذ،يأكل شيئاً بشرط قصده لبقاء مدة

  .بعد الغروب ما  إىلمل يأكل وإن ب،اهلالل ممن يعوله األ

، بل تصدق من االبتداء كاملولود الذي صرح قبالًليست العيلولة ببقاء مدة وكذا 

 كما سيأيت ،نه عنوان مستقل أمن باب العيلولة، ال أنه  مع معلومية،بوجوب فطرته الرواية

  .شاء اهللا تعاىل نإتوضيحه 

 فلو نزل به الضيف قبيل ،نعم ليست العيلولة داخلة يف مفهوم الضيف قطعاً ولو أكل

 املضيف، فما يف ممن يعوله أنه  خرج مل يصدق عليهاهلالل وأكل ولو قبل الغروب، مث

    ـأي كونه ممن يعولهـ يبعد دخول ذلك  ال أنه املستمسك من



٢٤١

  .)١( يف غري حمله،يف مفهوم الضيف

يشترط فيه الكون عنده، فلو كان   ال،ممن يعوله أنه الضيف الصادق عليهن إ مث

  . فطرتهإعطاءيف وجب عليه الض مضيف يف البادية فرتل فيه الشخص يف البلد وله

سكان واللباس أم يكفي أحدها؟ الظاهر صدق من كل واإلوهل يشترط يف الضيف األ

اء كل فقط يف بعض املواضع، كما لو كان يف برية بغري خب وباأل،سكانكل واإليعول باأل

  .كله ومشربه مدةفرتل عنده من يتكفل الشخص مبأ

 لو كان الشخص يف داره ويبعث له بأكله كل يف غري ذلك، كماوأما صدقه مبجرد األ

حدى غرف داره، ولكن يأكل من نفسه، أو إسكان كما لو نزل يف دائماً، أو مبجرد اإل

  .كلتكفل األ  على تردد يف بعض صور،مبجرد اللباس، فالظاهر العدم

نه  أالإ عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله، ،ولعل صحيح ابن احلجاج املتقدم

  إىليشري . احلديث،ال: )عليه السالم(فقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال يتكلف له ن

  .من ذكر

 فالظاهر ،ممن جيب فطرته على من يعوله أم ال أنه وكيف كان، فلو شك يف مورد

ة تقضي بالعدم، وجيب على نفس الضيف للعمومات ءالعدم للشك يف الوجوب عليه، فالربا

  خرج منه من صدق عليه،من اقتات قوتاً، وعلى كل أحدالفطرة على كل  أن الدالة على

  .ممن يعوله غريه، وبقى الباقيأنه 

   فطارمن يدعي لإلن إ مث

                                                

  .٤٩٧ ص٩ج: املستمسك) ١(



٢٤٢

جيب فطرته على الداعي، لعدم صدق من  جاء قبل الغروب ال وإن ليلة الفطر،يف 

  .يعول عليه قطعاً

املدعو مع  من عدم التابعية ملثل هذا ،وأما ما ذكره يف املستمسك يف وجه ذلك

 منا يتعهد خبصوص طعامه وشرابه دون بقية اجلهات، معإالداعي ن أ واشتراطه يف الضيف،

دليل على   ال إذيراد،إخيلو عن  الضيف يتعهد به املضيف من مجيع جهات املعاش، فالأن 

 هو كونه ممن يعال منا الدليلإاشتراط التابعية والتكفل من مجيع اجلهات يف وجوب الفطرة، و

  .الضيف يتعهد به املضيف من مجيع اجلهات أن عدم تسليم  إىلوه، مضافاًوحن

املناط هو صدق من يعول، سواء كان مالزماً لصدق التابعية والتكفل ن إ :واحلاصل

يف  )رمحه اهللا( وقد عرفت عدم التالزم، وتردد الشيخ املرتضى ،من مجيع اجلهات أم ال

ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف مكان الداعي   إىلاملدعون إ مث:  فقال،الفرض املذكور

فيمن اندراجه يف عرف العوام قد يشكل فيه احلكم من جهة صدق كونه ضيفاً، ومن عدم 

  . انتهى،)١( مشكله املراد االنضمام يف املعول وصدق إذالعيال،  إىلانضم

اناً  للتردد لعدم صدق من يعول قطعاً، والضيف ليس عنوشكالولكن قد عرفت اإل

  .خيفى العيال بقول مطلق كما ال  إىليصدق االنضمام مستقال، بل ال

  جتب فطرته على املضيف،   الالضيف النازل ليالً أن  الكالم يف وجهيبق

                                                

  .٤ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٤٣

  .ممن يعوله أنه  مدة يصدق معهايبقن إو

العربة يف الوجوب عن النفس والغري  أن  املدعى علىمجاعواملستند يف ذلك قبل اإل

عبد اهللا  أبا سألت:  صحيحة معاوية بن عمار، قال،لشرائط عند هالل شوالاستجماعه ا

  .)١(ال، قد خرج الشهر:  عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ قال)عليه السالم(

 وجد من  إذاتعلق الوجوب باملعيل فيما أن ا دلت على فإخر،ومثله مصححه اآل

 فكل من جتب فطرته ،كان املورد خاصاً وإن يعوله قبل خروج شهر رمضان، والعلة عامة،

ليس  أنه  قد عرفت إذعلى املعيل يشترط فيه العيلولة قبل خروج الشهر، ومنهم الضيف،

  .عنواناً مستقال قبال عنوان من يعول

داء عنه كونه ضيفاً عند تعلق الوجوب  نعم يعترب يف وجوب األ:)٢(قال يف اجلواهر

اللحوق من   السبق واليزمن اخلطاب فال جيد ألنه  العيال،كغريه ممن خيرج الفطرة عنه من

أدوا صدقة : حيتاج االستدالل عليه بالنبوي وال .دون االتصال املذكور كما هو واضح

 ألنه احلال واالستقبال وترتيله على احلال أوىل، ييقتض أنه بتقريب، نونن متومالفطرة ع

  .ى انته،مع توقعه مع مضيه وال وقت الوجوب ال

أما اشتراط عدم تأخر نزول الضيف عن خروج الشهر، فقد عرفت وجهه، : أقول

قبيل الغروب مث خيرج من عنده،   إىليفاً عنده متام الشهرضيكون وأما عدم كفاية مضيه بأن 

   دراك إ الحتمال سببية الشهر يف الوجوب، ال،ففيه كالم سيأيت

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤٩٧ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٤٤

  .ليهإشارة آخره فقط، كما تقدمت اإل

 أم ال؟ الظاهر  نزل ليالً إذا الفطرة عن الضيفإخراجحب على املضيف مث هل يست

  .األول

سألته عما جيب على : ، قال)عليه السالم(جعفر  أيب ملا رواه حممد بن مسلم، عن

تصدق عن مجيع من تعول من حر أو : )عليه السالم(الرجل يف أهله من صدقة الفطرة؟ قال 

  .)١(الصالةعبد، صغري أو كبري، من أدرك منهم 

بد من محله على االستحباب، بقرينة الروايات الدالة على عدم الوجوب  ن اخلرب الإف

 أنه  وبىن على البقاء مدة حبيث يصدق عليهذا نزل الضيف ليالًإدرك الشهر، فأعلى غري من 

 الفطرة عنه وحينئذ يسقط عنه، لعدم فطرتني على إخراجممن يعوله املضيف استحب له 

  .شاء اهللا تعاىل نإ، كما سيأيت بيانه شخص واحد

ديد  لتح،نعم لو ورد بعد صالة العيد، فالظاهر عدم استحباب الفطرة على املضيف

 فيفرق عن املولود وحنوه مما تقدم استحباب الفطرة عنه لو ولد قبل الظهر، ،ذلك بالصالة

كن قد عرفت ضعفه  ول،الظهرحيمل الصالة يف خرب حممد بن مسلم على صالة أن  إالّ اللهم

  .فيما تقدم

 مل يدفعها  إذامنا هو فيماإاستحباب الفطرة على املضيف  أن وقد انقدح من ذلك

ال فال استحباب للمضيف، لعدم جعل فطرتني على إ و،الضيف، أو من كان يعوله قبالً

  . واهللا العامل،واحد

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٤٥

 كما لو ،م يف اجلملة الظاهر كفاية العل، له أم الوهل يشترط علم املضيف بكونه ضيفاً

 يف وأما لو مل يعلم بذلك كما لو وردكان له مضيف يعلم بورود الضيف فيه وبقائه مدة، 

 ففيه تردد، وجزم يف كشف الغطاء بلزوم يعلم أصال حىت صار الفطر داره ضيف وهو ال

ه مل يعلم ب وإن  املولود قبل الغروب جتب فطرته، إذالعلم يف مطلق املعال وهو حمل نظر،

  . النص والفتوىطالق إل،الوالد

 كان  إذا فطرة الضيفإعطاء بل ظاهر النص لزوم ،نعم املنساق من النص والفتوى

املضيف عاملاً بذلك، ولكن حيث كان املدار على العيلولة فال ينفع هذا الظاهر، وميكن 

 الضيف  إذب، وبني غريه فال جت، كان املعيل راضياً ارتكازاً فتجب الفطرة إذاالفرق بني ما

جيب   ال فإنه،حينئذ مديون، فمثله مثل من سرق ماله غريه، وأكله بال علم من املسروق منه

 وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف ، لعدم صدق من يعول وحنوه،فطرته على املسروق منه

  .شاء اهللا تعاىل نإمسألة الضيف القهري 

  .ضربنا عنها خوف التطويلأويف املقام فروع كثرية 

  



٢٤٦

مرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ا أو تزوج ب، أو ملك مملوكاً، ولد له ولد إذا:١مسألة 

   كان عياال له إذاوجبت الفطرة عنه

  

 أو تزوج بأمرأة قبل الغروب من ليلة ، أو ملك مملوكاً، ولد له ولد إذا:١مسألة {

ويدل على ذلك املستفاد من  ،} لهالً كان عيا إذا وجبت الفطرة عنه،الفطر أو مقارناً له

 عن مولود ولد ليلة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا صحيحة معاوية بن عمار املتقدمة، سألت

  .ال، قد خرج الشهر: )عليه السالم(الفطر عليه فطرة؟ قال 

 يف املولود يولد ليلة الفطر، واليهودي )عليه السالم(عبد اهللا  أيب خر، عن اآلهوصحيح

على من أدرك  إالّ ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة: صراين يسلم ليلة الفطر؟ قالوالن

  .)١(الشهر

 عام  والعلة،دراك املعال شهر رمضانإا تدل على املناط يف الوجوب على املعيل إف

  .كان املورد خاصاً باملولود وإن تشمل الزوجة واململوك والضيف وغريهم،

ب، أو مرأة ولكها يف دار أبيها على نفقة األا تزوج ب فلو،نعم يشترط صدق العيلولة

أو غريه، أو ولد ليه بأي سبب كان، ولكنه بعد يف نفقة املنتقل عنه إاشترى مملوكاً أو انتقل 

 فأولدت مولوداً ،له مولود، ولكن يف عيلولة غريه، كما لو كانت زوجته يف دار أبيها ونفقته

   مل جيب الفطرة على الزوج ،كذلك

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٤٧

ا املدار يف وجوب الفطرة أملالك والوالد ملا تقدم ويأيت من اشتراط العيلولة، ووا

  .وعدمه

مور املذكورة مقارناً حد األأ فيما لو وقع شكالمنا اإلإكالم فيه،  هذا كله مما ال

  . فيه يقع من جهتني والكالم،للغروب

ما بعده مبرتلة خيطني فق املرئي و لو فرض األ فإنه املقارنة وعدمها،إمكانيف : األوىل

اخليط   إىلخر كانت الشمس تشرع يف الغروب مبجرد وصول جزء منهااتصال أحدمها باآل

خر بأن ها اآلؤطالعة حىت يغرب جز  وهكذا تتدرج يف الغروب، فال هي غاربة وال،الثاين

 خريباخليط الثاين طالعة، وبعد وصول جزئها األيتصل باخليط الثاين فقبل وصول جزء منها 

  .غاربة، هذا حسب الدقة العقلية طالعة وال ليه غاربة، وفيما بني ذلك الإ

ملدار اذلك هو  أن ، والظاهردامت باقية منها جزء وأما عرفاً فالشمس غري غاربة ما

 املعلم باحلمرة يفق احلقيق ويتصور ما ذكرنا يف املغرب باعتبار غروب الشمس عن األ،شرعاً

  .املشرقية

يكون  أن ماإ و،يكون آين احلصول كملكية العبد مبوت املورث أن أمااملقارن ن إ مث

 املاضي  إذلزم الطفرة، الإوكيف كان فاملقارنة ممكنة و .تدرجيي احلصول كالوالدة وحنوها

  . فتأمل،واملستقبل طرفا املقارن، فلو مل يعقل املقارن مل يعقل املستقبل

   قبل الغروب أم ما بعده؟املقارن هل هو حمكوم حبكم ما أن يف: الثانية



٢٤٨

 كان  إذا عنهخراج نعم يستحب اإل،بعده مل جتبكان  وإن وكذا غري املذكورين ممن يكون عياال،

  .ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر

  

  .درك الشهرأاملقارن ليس من الليل، فهو ممن  ألن ،األول  إىلذهب مجع

 وهو ،دراك الشهر عرفاًإ درك الشهرأ: )عليه السالم( الظاهر من قوله  إذوفيه نظر،

ما املمتد كما لو خرج نصف الولد أ احلصول، ين هذا يف املقارن اآل،حيصل باملقارنة قطعاً ال

 دراك بتمامه الدراك، اإل الظاهر من اإل إذقبل الغروب ونصفه بعد الغروب، فاحلكم كذلك،

  .ببعضه

 أن  فيلزم،ولد بالليل أنه دق عليهيص درك الشهر الأ أنه يصدق عليه كما ال: يقال ال

  .يكون بني الشهرين فعال

وجوب الفطرة بدرك الشهر كاف يف عدم احلكم أ أنه جمرد عدم صدق: نا نقولأل

عدم الوجوب صل دراك الليل، ولو شك يف احلكم فاألإصدق   إىلحنتاج على املعيل، وال

  .فتدبر ،املعيلعلى 

يشترط علمه  ط علم املولود له بالوالدة، كما الاملقطوع عدم اشترا أن قد تقدمنه إ مث

نعم  .بعد مدة إالّ بداًأحداً، مث مل يعلم بذلك أ وكل  إذابانتقال اململوك، وكذا التزويج

  .يشترط اجتماع سائر الشرائط

 ملا تقدم من عموم }كان بعده مل جتب وإن وكذا غري املذكورين ممن يكون عياال،{

  .النص والفتوى

 كما } كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر إذاعنه خراجاإلنعم يستحب {

  . يف بعض الصور فراجعشكالتقدم يف املسألة السادسة من الفصل السابق وتقدم اإل

  



٢٤٩

كان غنياً وكانت واجبة عليه لو  وإن كل من وجبت فطرته على غريه سقطت عن نفسه: ٢مسألة 

  انفرد

  

كان غنياً  وإن ريه سقطت عن نفسه، كل من وجبت فطرته على غ:٢مسألة {

خبار من وحدة الفطرة،  والدليل على ذلك ما يستفاد من األ}وكانت واجبة عليه لو انفرد

  .نسان صاعإالفطرة عن كل ن أ و،ا جتب على املعيلأو

 بسنده يف الصحيح، عن زرارة وحممد بن )رمحه اهللا(وخصوص ما رواه الكليين 

 من أكثرليس يف الرأس شيء : )عليهما السالم( فقاال ،لرقيقعما يف ا الئما سأمسلم، 

  .احلديث، )١(صاع من متر

حد سوى ما أ، وعدم ظهور اخلالف من سالم عن فخر اإلي احملكمجاعاإل  إىلمضافاً

  .)٢(دريس، حيث أفىت بوجوا على الضيف واملضيفإينقل عن ابن 

عسار إوجوب على الضيف مع ويف اجلواهر والذي فهمه األصبهاين من عبارته ال

  . انتهى،املضيف

فطرة الضيف تلزم  أن ،لزمته فطرتهظاهر رواية اخلالف املتقدمة ن أ وخصوصاً

عليه (لزمك دينه، وكذا قوله : على تلك، كما لو قالا عالوة  أاملضيف، فهي هي، ال

 املضيف مكلفاً  الظاهر يف كون،يؤدي عنه يف جواب ،نعم: األوىل يف الرواية )السالم

  بأداء فطرة الضيف اليت كانت على نفسه لو مل يصر ضيفاً

                                                

  .١ من أبواب ما جتب فيه الزكاة ح١٧ الباب ٦ج: ئلالوسا) ١(

  .٥٠٥ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٥٠

 فرق يف السقوط عن نفسه بني  لغريه، والوكذا لو كان عياال لشخص مث صار وقت اخلطاب عياالً

  خيرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناًأن 

  

ليه يف اجلواهر من إلكالم فيما استند منا اإ فيه، وإشكال د عنه دينه، هذا مما الأ: كقولنا

 يف الفطرة، مضافاً يف صدقة املال ال أنه ن الظاهرإ، فثنيا يف الصدقة ال: )عليه السالم(قوله 

تؤخذ  تؤخذ مرتني يف عام واحد، أو ال معناه ال أن احتمل يف ألنه ه يف نفسه،إمجال إىل

  .رجوع فيها ناقتان مكان واحد أو ال

 املناط هو  إذ}ياال لشخص مث صار وقت اخلطاب عياال لغريهوكذا لو كان ع{

على  على نفسه وال  يف عيلولته جيب عليه فطرته، المن كان فعالً أن  مبعىن،العيلولة الفعلية

  .األولمعيله 

خيرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو  أن فرق يف السقوط عن نفسه بني وال{

  .وأما اجلهل عن تقصري فهو كالعصيان عن قصور،  أو جهالً}نسياناً

 ووجه السقوط يف ،يكون باملوضوع أو احلكم أن فرق يف اجلهل والنسيان بني وال

فطرة املعال على املعيل، املعال داخل حتت عموم املخصص الذي دل على وجوب  أن اجلميع

حلضور يف جيب ا: يقول املوىل أن يشمل املعال، وذلك مثل املعيل وال  إىلفاحلكم متوجه

الواجب يف ذوي العائلة حضور رئيس العائلة فقط، ن إ : على كل أحد، مث قالينفالاملكان ال

 ملا يستفاد من املخصص عرفاً، ،ن رئيس العائلة لو مل حيضر مل يكن تكليف املعال احلضورإف

  .رمبا احتمل عدم عموم للعمومات يشمل املعال من رأس إىل أنه هذا مضافاً



٢٥١

ما بالتخصيص، أو بعدم مشول املعال إاملعيل   إىل، فتوجه التكليفوعلى كل حال

  باملوضوع أو احلكم أو عصياناً القيام املعيل بالواجب نسياناً أو جهالً فعدم ،ابتداًء متيقن

  .يوجب انقالب التكليف، لعدم الدليل على ذلك

  :ورمبا أورد يف املقام بأمرين

نعم ميكن القول بالسقوط مع ترك :  بقوله)اهللارمحه (ما ذكره شيخنا املرتضى : األول

 أعين ما دل على ، من جهة دخول املورد حينئذ حتت عموم املخصص،الزوج عصياناً

يوجب  جمرد وجوا عليه الن إ يقالأن  إالّ سر، اللهمووجوب فطرة الزوجة على الزوج امل

كل أحد مبا دل على نسلم ختصيص عموم ما دل على ثبوت الفطرة على  السقوط عنها، وال

 يسقطها عنه املعيل، كماأن  إالّ  ثبوته على العيالمكانسر إلوفطرة الزوجة على الزوج امل

  . انتهى،)١(داء دين غريهأ وجب على شخص إذا

ن الظاهر إ خالف الظاهر، ف،خلإ ثبوت مكانإل:  بقوله)رمحه اهللا(ما ذكره ن إ :وفيه

 ،ليه والسقوط بقيام غريهإتوجهه   الداخلة حتته الفراداأل  إىلمن املخصص عدم توجه احلكم

سقط بقيام غريه، يمنا إقطعاً، و الدين ثابت على ذمة املديون  إذوالتنظري بالدين يف غري حمله،

  إىل على توجه اخلطابدلةفلو مل يقم مل يسقط، وذلك غري ما حنن يف مما تدل ظواهر األ

 ،تكرم فساقهم كرم العلماء والأ: اص، فلو قالاملعيل من االبتداء كما هو شأن كل عام وخ

  كان احلكم من 

                                                

  .٢٦ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٥٢

   عن نفسه حينئذخراج اإلحوطلكن األ

  

  .االبتداء لغري الفساق من العلماء

ويؤيد ما ذكر وجود الصيب والعبيد يف النصوص املذكور فيها العائلة مع عدم اشتغال 

  .ذمتهما ا

 الوجوب من قبيل الوجوب الكفائي،ن إ :ما ذكره يف املستمسك مما حاصله: الثاين

وىل من أرتكاب التقييد يف دليل الوجوب على العيال، أوارتكاب هذا احلمل : قالإىل أن 

  . انتهى،)١(داء املعيل كالعكس يف حملهأذا القول بتوقف السقوط عن العيال على إف

 دلةظواهر األ و،دليل  إىلكون الوجوب من قبيل الواجب الكفائي حيتاجن إ :وفيه

 املعيل إعطاءكل فرد و  إىلنه متوجه أاملعيل، ال  إىلالتكليف متوجه أن نافية له، ملا تقدم من

  .موجب للسقوط عنهم

ارتكاب احلمل على حنو الواجب الكفائي تأويل خالف للفهم العريف،  أن وذا ظهر

هو مجع داليل  كسائر موارد التقييد الذي  فإنهييد يف دليل الوجوب على العيال،قخبالف الت

 من عدم )رمحه اهللا(املشهور واختاره املصنف   إىل فما نسب،يتوقف على مؤنة  العريف

  .قوىالفرق هو األ

 ولكن قد ، خروجاً من خالف من أوجبه} عن نفسه حينئذخراج اإلحوطلكن األ{

  .مقتضى الظاهر عدمه أن عرفت

 ملا ،ال كان مستحباًإرائط، ومنا هو مع استجماع املعال للشإ خراجاالحتياط باإلن إ مث

  . فتأمل،تقدم من استحبابه على كل أحد

                                                

  .٤٠٠ ص٩ج: املستمسك) ١(



٢٥٣

   وجوا على نفسهقوىنعم لو كان املعيل فقرياً والعيال غنياً فاأل

  

 خالفاً للشيخ } وجوا على نفسهقوىنعم لو كان املعيل فقرياً والعيال غنياً فاأل{

يضاح لسقوطها عن الزوج ر يف اإلسقطها عن الزوجة املؤسرة، وقواه الفخأ ف)رمحه اهللا(

ن إ :بقوله) رمحه اهللا(عسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة، ووجهه شيخنا املرتضى باإل

 الوجوب على الزوج ليس املراد منها خصوص الوجوب الفعلي حىت ينتفي التخصيص أدلة

شرعي على احلكم الأصل زكاة الزوجة جعلت حبسب  أن عسار الزوج، بل املراد منهاإمع 

دى الزوج عنها أم مل أ ،الشرعأصل الزوج، فالزوجة خارجة عن عمومات وجوب الفطرة ب

  . انتهى،)١(إشكالخيلو عن   وهو ال،يؤد، عذراً أم عمداً

 فقد  إذايقال يف وجه الوجوب على املعال املستجمع للشرائط أن غاية ما ميكن: أقول

 خرج ، عامة تشمل كل أحددلةاألن إ ،هاإخراجاملعيل بعض الشرائط حبيث مل جيب عليه 

  .ا مورد نصوص التخصيصخصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب على املعيل، أل منها

  . جعل زكاة الزوجة على الزوج، وكذا سائر العائلةدلةالظاهر من األن إ :وفيه

 وأبيك تعطي عن نفسك أن الواجب عليك: سحاق بن عمار املتقدمإففي خرب 

  .)٢( وامرأتك وخادمكوأمك وولدك

 سألته عما جيب على الرجل يف أهله من صدقة الفطرة؟ قال :ويف خرب حممد بن مسلم

  . احلديثتصدق: )عليه السالم(

                                                

  .٢٤ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٤

 أن عيالك من حر أو مملوك فعليك  إىلكل من ضممت: ويف خرب عبد اهللا بن سنان

  .)١( الفطرة عنهيتؤد

  .غري ذلك  إىل.)٢(لزمته فطرته: ويف خرب الضيف

دليل على التفصيل بني  املعيل، وال  إىلن املستفاد من هذه الروايات توجه التكليفإف

كل : تقدم من عدم توجه التكليف حني فقره، ومثال ذلك ما لو قال املوىل ما الإفقره وغناه 

 نإرئيس العائلة، ف  إىلجههذا التكليف متو:  دينار، مث قالإعطاءأحد من أهل اململكة عليه 

  .املعال أصال  إىليف حينئذلالظاهر عدم توجه التك

تكليف املعيل وجوداً وعدماً، ولكن بعد هذا كله فاملسألة حمل تأمل، نه إ :واحلاصل

خرى غري جهة الفقر، كما لو أخصوصاً يف ما كان املعيل غري الزم عليه الفطرة من جهة 

وقد تقدم الكالم فيه يف مسألة ، الشرطكان عبداً أو كان صغرياً أو جمنوناً أو غريهم ممن فقد 

  . فراجع،اشتراط البلوغ والعقل

 على غريه مع اجتماعه للشرائط، كما لو كان تهنعم لو كان املعيل ممن جيب زكا

 الفطرة عن نفسه إعطاء ألن لته،عطائه فطرة من يف عيلوإ يف لزوم شكال اإليضيفاً فال ينبغ

   أنه خر، فكماآليرتبط أحدمها با وعن غريه تكليفان ال

                                                

  .٨رة ح من أبواب زكاة الفط٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٥

  .خيلو عن وجه كان السقوط حينئذ ال وإن ،قوى على األخراجتكلف املعيل الفقري باإلولو 

  

يسقط التكليف عنه كذلك  لو انعكس الفرض بأن مل جيب على معاله لكونه ضيفاً ال

 عياله  إىل فما عن بعض املعاصرين من احتمال السقوط عنه بالنسبةيفاً،يف ما كان بنفسه ض

 على خراج وعلى كل تقدير فالظاهر استحباب اإل، سقط عن نفسه يف غاية السقوطذاإ

  .املعيل الفقري

 فهل تسقط عن املعال الغين اجلامع }خراجلو تكلف املعيل الفقري باإل{ حينئذ }و{

:  وقواه املصنف بقوله، أم ال كما هو الظاهر من البيان،للشرائط كما هو الظاهر من اجلواهر

 ألن ،األول قوى احتماالن، واأل}خيلو عن وجه الكان السقوط حينئذ  وإن ،قوىعلى األ{

 الفقري إخراج الدالة على دلةوأما استحباا فال، بل األ، الساقط عن املعيل هو وجوب الفطرة

  .عن نفسه وأهله مطلقة تشمل ما حنن فيه

مر  لأل امتثاالًخراجلو تكلف املعيل املعسر اإل أن نعم يبقى شيء، وهو: قال يف اجلواهر

 يف الصدقة، وظهور النصوص يف النديب يسقط الوجوب عن املؤسر من العيال، لعدم الثين

مينع  أن ملانعنه إ  املعيل مل يبق خطاب للمعال، لكن يف البيانخرجهاأن إ اأاحتاد الفطرة، و

ملفهوم من  وا،ها للفقري عن نفسه وعيالهإخراجمنا النصوص استحباب إالندب يف هذا، و

صلحة الراجحة فال يساويه يف عياله الفقر، سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب يف امل

  . انتهى،)١(علمأجزاء، وهو غري خال من الوجه، واهللا اإل

                                                

  .٥٠٨ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٥٦

الندب قاصر  أن ، وأماطالقأما كون املفهوم من عياله الفقر فهو خالف اإل: أقول

الندب  أن الفرض بالنفل كالوضوء قبل الوقت، باملوارد اليت يسقط ضالنق  إىلففيه مضافاً

، وأما لو كان ي لقلة املصلحة ونقص املقتضي بالفرض لو كان صريورته ندباًيف منا الإ

لوجود املانع ولو كان هو التسهيل على العباد فال قصور فيه أصال، بل مها سيان يف 

 للرطب مهااحدإالنارين احملاذية ن  أ ومثاله يف التكوينيات،منا املانع منع عن تأثريهإ، وياملقتض

 حىت يقال احملاذية للرطب قاصرة، بل الفرق يخرى لليابس، ليس فرق بينهما يف املقتضواأل

  .من جهة املانع وهو الرطوبة يف ما حاذاها

دليل  ال أنه  وبه يدفع ما جيعل وجهاً للمنت من، النصوصإطالق  إىلهذا كله مضافاً

الربائة   إىلاملعسر عن املعال املؤسر واالشتغال اليقيين حيتاج  املعيلإعطاءعلى السقوط ب

  .اليقينية

 وإن ، فال وجه للقول بالوجوب على املعالعطاءاملعيل مكلفاً باإلكان ن إ :يقال ال

  .تكليف واحد إالّ ليس هناك ألنه  املعيل،إعطاءكان املعال مكلفاً فال وجه الستحباب 

 على املعال، واالستحباب على املعيل على سبيل مانع من الوجوب ال: نا نقولأل

 إعطاء يتضى اجلمع بني دليلخر رأساً، وذلك مقالبدل، حبيث لو قام به أحدمها سقط عن اآل

  .املعيل الفقري والوجوب على املعال الغين

  . كما تقدم مل يكن وجه ملا ذكر،نعم لو نوقش يف الوجوب على مطلق املعال

 الفطرة عن عياله بنفسه أو وليه إخراجاقد لسائر الشرائط مث هل يستحب للمعيل الف

   الدالة على كون زكاة املعال دلةأم ال؟ احتماالن، من عموم األ



٢٥٧

من مل جيمع   إىلبد من القول بأن ظاهرها غري مراد بالنسبة  الاألمرعلى املعيل، منتهى 

  . فال وجوب على املعيل، ويبقى االستحباب حباله،الشرائط

الدالة على جواز  بل يدل عليه يف اجلملة مكاتبة الفضل بن القاسم البصري ويؤيده

 العبد الزكاة من مال مواليه الصغار، وقد تقدم الكالم فيها يف اشتراط البلوغ يف من إخراج

املعيل كون   إىل الدالة على توجه التكليفدلةاملنسبق من األ أن جتب عليه الفطرة، ومن

  . مبعىن بلوغه وعقله، وغري ذلكاملعيل جامعاً للشرائط

  



٢٥٨

 من غري فرق بني ،يلولة هلماع سواء كانت دائمة أو متعة مع ال، جتب الفطرة عن الزوجة:٣مسألة 

مل جتب نفقته عليه، وأما مع عدم العيلولة  وإن ال لنشوز أو حنوه، وكذا اململوك وجوب النفقة عليه أو

   النفقة عليهيبكانوا من واج وإن ، عدم الوجوب عليهقوىفاأل

  

 ، صغرية أو كبرية} جتب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة:٣مسألة {

 دلة لعموم األ، بال خالف على الظاهر}مع العيلولة هلما{ حرة أو أمة ،مدخول ا أم ال

ما نص فيه بوجوب  وخصوص ،نسان الفطرة عن كل من يعوله اإلإعطاءالدالة على وجوب 

 ملا تقدم من عدم }ال لنشوز أو حنوه من غري فرق بني وجوب النفقة عليه أو{فطرة الزوجة 

  .ناطة احلكم بوجوب النفقةإ

نثى أم أ ذكراً أم ، صغرياً أم كبرياً،م ولد أم قناًأ ، مدبراً أم مكاتباً}وكذا اململوك{

ك  كما لو كانت مزوجة، نعم يف املشتر} نفقته عليهبن مل جتإو{ ، مزوجة أم ال،خنثى

  .شاء اهللا نإواملبعض كالم تقدم، ويأيت تفصيله يف املسألة العاشرة 

  للزوجة واململوك، سواء كان عدم العيلولة حبق كالناشز}وأما مع عدم العيلولة{

 قصوراً أو تقصرياً ، باملوضوع أو احلكم عصياناً أم نسياناً، أم جهالً،مة املزوجة أم الواأل

صحاب  وقد اختلف األ}كانوا من واجيب النفقة عليهن  وإ عدم الوجوب عليه،قوىفاأل{

  :أقوال  إىليف املقام

   عاهلما الزوج ، الفطرة عن الزوجة واململوك مطلقاًإعطاءوجوب : األول



٢٥٩

  .وجبت نفقتهما عليهما أم ال، واملوىل أم ال

 ، الفطرة عن الزوجات، سواء كن نواشز أو مل يكنإخراججيب  أنه فعن السرائر

 مجاع لإل، دائمات أو منقطعات،فقة عليهن أو مل جتب، دخل ن أو مل يدخلوجبت الن

  .والعموم من غري تفصيل من أحد أصحابنا

باعتبار  جياب الفطرة الالزوجية سبب إل: وعن احملقق يف املعترب، قال بعض املتأخرين

ع ا، ومل ميكن االستمتا  فقال خيرج عن الناشزة والصغرية اليت ال،وجوب مؤنتها مث خيرج

، سالم من األمامية على ذلك، وما عرفت أحداً من فقهاء اإلمجاعدعوى اإلعدا د حجة بي

 مامية، أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي زوجة، بل ليس جتب الفطرةفضالً عن اإل

  . انتهى،)١(خبار من الفتوى واأل غريبة إذاًعمن جتب مؤنته، أو تربع ا عليه، فدعواهإالّ 

  .صحاب بوجوب فطرة اململوك على املوىل مطلقاً قد قطع األ:املداركوعن 

  . التصريح بوجوا عن العبد الغائب املعلوم حياته:وعن الشيخ

  .يستدل به هلذا القول أمران أن والذي ميكن

 والقطع املصرح به يف كالم ، يف كالم السرائر يف مسألة الزوجةى املدعمجاعاإل: األول

ستجوده يف ا فقد تقدم عن املعترب خالفه، ومجاعأما اإل: ة اململوك، وفيهمااملدارك يف مسأل

    وهو يشعر بعدم الظفر على خالف كالم،احلدائق

                                                

  .١٦ يف زكاة فطرة خادمة الزوجة سطر ٢٨٧ص: املعترب) ١(



٢٦٠

أحد من  صحاب، والمل يقل بذلك أحد من األ أنه صاحب املعترب، بل عن الفاضل

  .صحابالشذوذ، وأما القطع فيأيت خالف أعاظم األ إالّ اجلمهور

 الفطرة عن الزوجة واململوك من غري تقييد إعطاءيات الدالة على وجوب الروا: الثاين

بكوما يف عيلولة املوىل والزوج وعدمه، كقول الصادق   وال،فيها بوجوب النفقة وعدمها

مك أتعطي عن نفسك وأبيك و أن الواجب عليك: سحاق بن عمارإ يف خرب )عليه السالم(

  .مرأتك وخادمكاوولدك و

يدفع عنه  أن  كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليهإذا :)السالمعليه (وعنه 

  .)١(الفطرة

  .)٢(م الولدأالعيال الولد واململوك والزوجة و: )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب وقول

 املؤنة، بل يف إعطاءهذه الروايات تقيد مبا دل على كون املناط العيلولة ون إ :وفيه

فطرة رقيق املرأة على الرجل،  أن خرب محاد الدال علىخبار تصريح بذلك، كبعض األ

 والنصراين، ي الرجل زكاة الفطرة عن عبده اليهودييؤد: )عليه السالم(وكقول الصادق 

مل ن إ  هي عنهمي وتؤد، كانوا يف عياله إذاوكل من أغلق عليه بابه، وعن رقيق امرأته

  .)٣(يكونوا يف عيال زوجها

  نفاق عليهما، فلو وجبت النفقة كم على وجوب اإلدوران احل: القول الثاين

                                                

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: رالبحا) ٣(



٢٦١

 فعن احملقق يف ،مة املزوجةة واألال مل جتب، كما يف الزوجة الناشزإلزمت الفطرة و

 حمتجاً ،وبصبق واملرهون واملغاملعترب وجوب الفطرة عن العبد الغائب املعلوم حياته واآل

  .نفاقابعة لوجوب اإلبوجوب نفقته عليه فتجب فطرته، ومقتضاه كون الفطرة ت

 كانت واجبة النفقة دون  إذامنا جتبإالزوجة  بأن فطرة كثرصرح األ أنه وعن املدارك

  . كانت غري ممكنة إذاالناشزة والصغرية وغري املدخول ا

املشهور وجوب فطرة اململوك والزوجة الواجب : )رمحه اهللا(وقال شيخنا املرتضى 

  . انتهى،)١( العيلولةة يعلهما غريمها من غري اعتبار فعلي مل إذاالنفقة على املوىل، والزوج

ات وجوب الفطرة عنهما من غري اعتبار لفعلية العيلولة، إطالقواستدل هلذا القول ب

سحاق بن عمار وغريه، ورمبا أورد عليهم بأن املستند لو إكالروايات الثالث السابقة عن 

 املشهور ال أن  مع، يف كل واجب النفقةسحاق وحنوها، فالالزم اطراد احلكمإكان رواية 

  .يقولون بذلك

 واحملقق على احملكي من )رمحه اهللا(يرد على الشيخ   الشكالولكن هذا اإل: أقول

  .داألوالبوين وما حكما بذلك يف كل واجب النفقة كاألألكالم املبسوط واملعترب، 

  :يستدل به هلذا القول أمران أن وكيف كان، فالذي ميكن

  . النصوص املتقدمةإطالق: لاألو

                                                

  .٥ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٦٢

 الطبيب أجرةا دافعة للموت فتكون كأن املؤن، ملا دل على مالفطرة مؤنة ن إ :الثاين

  .ومثن الدواء مما جيب على املنفق

  :مورأ األولويرد على 

املناط هو العيلولة  أن  الالزم تقييده مبا دل على، على تقدير تسليمهطالقاإلن إ :األول

  .ا، كما تقدم يف جواب احللي وغريهواملؤنة وغريمه

سحاق اشتمل على كل من إ موثق  إذ هلا من هذه اجلهة،إطالق الروايات الن إ :الثاين

  .الوالد والولد

لزم تعدد الفطرة عن  الإ و،خركل منهما الفطرة عن اآل إعطاءيلزم  ال أنه ومن املعلوم

  كل أحد، وقد تقدم خالفه، 

 مع كون اجلميع ،ياقه يف مقام متييز العيال عن غريهمبن احلجاج بقرينة ساوصحيح 

نه  أ من ليس من عياله، ولكنه يتكلف النفقة والكسوة له، البلايف مق ألنه ممن ينفق عليهم،

   . عياال كان أم ال،يف مقام وجوب الفطرة عن واجب النفقة

يف مقام  غريهم، ال العيال جيب فطرم ال أن الصحيحة يف مقام بيانن إ :واحلاصل

 بوين كما ال ويدل على ذلك عدم ذكر األ، كانوا أم الهؤالء جتب فطرم عياالً أن بيان

  .خيفى

وجه للتفكيك بني الزوجة واململوك وبني سائر واجب  ال أنه تقدم من ما: الثالث

عليهما على حد سواء، ورمبا يفرق بينهما وبني غريمها بأنه النصوص مشتمل  أن  مع،النفقة

  ما فإجتب نفقة غريمها، خبالف نفقة الزوجة واململوك قد ال



٢٦٣

  وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليهخراج اإلحوطن كان األإو

  غري الزوج أيضاً، يعلها الزوج والومل  كانت غنية إذا

  

 كما  النص املستند إذ هذا الفارق غري جمد يف املقام، إذالديون، وضعفه ظاهر،من 

  .ذكروا وهو غري مفرق بينهما

يرد على الشيخ واحملقق ممن التزم بسحب احلكم يف سائر   الشكالهذا اإل أن والخيفى

  .واجب النفقة

منا هو أمر حدسي إالفطرة ليست من النفقة، لعدم دليل لذلك، ون إ :ويرد على الثاين

نت من النفقة دارت مع ورود ما خيالفه من وجوب فطرة كل معال على املعيل، فلو كا

  .مدارها

 فلو عال الزوج أو املوىل ،الفعلية وعدمهادوران احلكم مدار العيلولة : القول الثالث

 ويدل ، سواء كان عدم العيلولة عصياناً أم ال،ال فالإزوجته أو مملوكه وجبت فطرته عليه و

ون والعيال وحنوها، ل وميعو حنو ي،خبار الدالة على دوران احلكم مدار العيلولةعلى هذا األ

وما دل على عدم وجوب فطرة اململوك على مواله لو كان يف نفقة غريه مما تقدم، وهذا 

  .ادعى الشهرة على خالفها وإن ،قوىالقول هو األ

 خصوصاً مع خراج اإلحوطن كان األإو{: )رمحه اهللا(نه لذلك قال املصنف أوك

 فال وجه لالحتياط فيه لقاعدةاحلكم على ا أن  ولكن الظاهر،}وجوب نفقتهم عليه

 كانت غنية  إذاففطرة الزوجة على نفسها{ عدم الوجوب قوى أي حني كان األ}وحينئذ{

  يأيت هذا الكالم يف اململوك،   وال}يضاًغري الزوج أ ومل يعلها الزوج وال



٢٦٤

  .عاهلا أو عال اململوك غري الزوج واملوىل فالفطرة عليه مع غناهن إ وأما

  

  .لفطرة عليه ملا تقدملعدم وجوب ا

 ملا تقدم من }عاهلا أو عال اململوك غري الزوج واملوىل فالفطرة عليه مع غناهن إ وأما{

الفطرة على املعيل مطلقاً، ولو كان املعيل معسراً سقطت الفطرة عن املوىل والزوج وجوب 

هم من جداد وغريد واألاألوالبوين وخيفى سوق ما ذكر يف الزوجة يف األ واملعيل، وال

  .واجب النفقة كالزوجة املفضات

  



٢٦٥

  . على الصغري أو انون من ماهلما سقطت الفطرة عنه وعنهما لو أنفق الويل:٤مسألة 

  

أنفق الويل على الصغري أو انون من ماهلما سقطت الفطرة عنه   لو:٤مسألة {

ليهما فلما تقدم من إ أما سقوطها عن الويل فلعدم كوما يف عيلولته، وأما بالنسبة }وعنهما

  .اشتراط البلوغ والعقل يف الوجوب

 أو عمومها دلة األطالق، إلاألولها عن ماهلما أم ال؟ الظاهر إخراجمث هل يستحب 

ا بعد صرفها عن الوجوب ملا تقدم من اشتراط البلوغ  فإ،املنصوص فيها على الصغري

  دينار، والإعطاء  على كل أحد:يقال أن  حباله، وذلك مثلاألمروالعقل يف الوجوب يبقى 

 الدالة على نفي الوجوب عن دلةاأل أن ن اخلاص ناف للوجوب، كماإجيب على املرأة، ف

  .الفقري على االستحباب  إىل فيحمالن بالنسبة،يضر بالعمومات واملطلقات الفقري ال

بل يؤيد ذلك سياق مجلة من الروايات اليت جعل الصغري يف عداد الفقري، كقول 

 ،)١(منا الفطرة على الفقري والغين والصغري والكبريإو:  على ما تقدم)عليه السالم(صادق ال

  .غري ذلك مما تقدم يف مسألة اشتراط الغين إىل

  

                                                

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ١(
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 نية حوط ويتوىل الوكيل النية، واأل،الفقري من مال املوكل  إىل جيوز التوكيل يف دفع الزكاة:٥مسألة 

   زكاة املالمر يف على حسب ما ،أيضاًاملوكل 

  

 ويتوىل الوكيل ،الفقري من مال املوكل  إىلجيوز التوكيل يف دفع الزكاة: ٥مسألة {

جواز التوكيل أصل  أما }على حسب ما مر يف زكاة املالأيضاً  نية املوكل حوطالنية، واأل

علم كون الفرض حيصل مبجرد  ما إالّ ،ملكلف بنفسها إتيانيف كل تكليف صل األ أن مع

  .يصاللإلالغري   إىل الفطرةإعطاءبه يف اخلارج، فلما دل على جواز  تياناإل

 )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  إىلبعثت:  قال،مساعيل بن بزيعإفعن حممد بن 

  .)١(قبضت:  فكتب خبطه،ا من فطرة العيالأخربه  أليهإبدراهم يل ولغريي، وكتبت 

هب فأعط عن عيالنا إذ :) السالمعليه(عبد اهللا  أبو وحديث معتب، حيث قال له

  .)٢(الفطرة وعن الرقيق

بأس بأن يعطي الرجل  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن مجيل بن دراج، عن

 كما يف ،)٣(عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم يعين الفطرة

  .عمري أيب رواية ابن

 أن وأفضل ما يعمل به فيها: من أحكام الفطرة قال بعد ذكر مجلة ،وعن فقه الرضا

  .)٤(ت الرواياتء ذا جاالفقيه ليصرفها يف وجوهها  إىلخيرج

                                                

  .٦ من أبواب املستحقني للزكاة ح٣٥ الباب ١٩٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب الصدقة ح١٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: لالوسائ) ٣(

  .٢٥ص: فقه الرضا) ٤(
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صلى اهللا (املستحق، كقول النيب   إىليصال الصدقةإالعمومات الدالة على   إىلمضافاً

بعون جره ولو تداوهلا أرأمسكني كان له مثل   إىلمن تصدق بصدقة: )عليه وآله وسلم

  . احلديث،)١(ألف إنسان

  .الصدقة املندوبة فتأمل  إىلبانصرافها: يقالأن  إالّ اللهم

 االرتكازي مجايلوأما كفاية نية الوكيل فقط مبعىن كفاية نيته عن نية املوكل حىت اإل

 كما هو ظاهر ، بعد اشتراطها بالنية على ما سبق يلزم نية املعطي إذمنه، ففيه تأمل ظاهر،

 صال جاز نية اخلالف، وحينئذ الأال فلو مل يكن لنيته اعتبار إوهو املوكل حقيقة، و دلةاأل

  .تكون فطرة الشتراطها بالنية

نيته ونية اخلالف، لعدم ارتباط له باملال، فلو اعتبار بنيته وعدم  الوكيل ال: واحلاصل

نه مل يقع دينه ووقعت ياه بقصد ديإعطاه أراً من باب الفطرة، مث  لزيد ديناراً ليعطيه عمأعطى

  .ي كما هو اعتباره العقالئي والشرع،الفطرة

 بذلك عدم لزوم النية من املوكل حال الدفع مبعىن )رمحه اهللا(أراد املصنف ن إ نعم،

 :يقالأن  إالّ  كان له وجه، ولكن يبقى الكالم يف وجه اشتراط نية الوكيل،األوىلكفاية نيته 

  فإنه بعضه فطرة،إخراجله يف  كون املال بيد الوكيل مث وكّمنا هو يف صورةإاعتبار ذلك ن إ

  .الصدقة هذا الفقري من باب الفطرة ال  إىليلزم قصد الوكيل لكون هذا املعطى

   هو اشتراط نية املوكل حال الدفع ولو بنحوقوىوكيف كان، فاأل

                                                

  .٥ و٤ ح٢٠ الباب ١٧٥ ص٩٣ج: البحار) ١(
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ال بعنوان  لدفع عنه أيضاًذن يف ا وجيوز اإل،حينئذ هو نفسه يصال ويكون املتويلوجيوز توكيله يف اإل

  الوكالة وحكمه حكمها 

  

 ،ني املال املعطى للفطريةيمن حيث تع إالّ عربة بنية الوكيل  وال،االستدامة احلكمية

صدقة أو هبة أو فطرة أو زكاة  أنه مل يدر الوكيل وإن عط كذا بنييت كفى،أولذا لو قال له 

  .مال أو دين أو غري ذلك

الفرق  أنه  ومبا تقدم ظهر}ال ويكون املتويل حينئذ هو نفسهيصوجيوز توكيله يف اإل{

الفقري نوى الوكيل   إىلنه يلزم نية املالك ولو بنحو االستدامة حني الوصولأبني الصورتني، و

 أعطىالوكيل، فلو   إىليشترط نية الزكاة حني الدفع ال أنه  كما،الوفاق أو اخلالف أم ال

نه فطرة كفى، ولو ياه نوى كوإعطائه إ مث قبل ، صدقةالوكيل ديناراً، وقال أعطه لفقري

 ولزم ،ياه مل يكفإعطائه إ مث نوى املوكل الصدقة قبل ،عطه فطرةأكيله انعكس فقال لو

نه هل أ و، للوكيل عزل أم العطاءاإلن أ و وسيأيت الكالم يف مسألة العزل،، الفطرةإعطاء

  ؟عطاءيلزم النية حال العزل أم حال اإل

 أنه خيفى  وال}بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها الأيضاً ذن يف الدفع عنه إلوجيوز ا{

 ال أنه  منصب دون الثاين معاألول والقول بأن ،ذن يف املقاممل يعرف فرق بني الوكالة واإل

اجياب وقبول خبالف   إىلا عقد حيتاجأ كالقول ب،دليلحمصل له أمر اعتباري مل يدل عليه 

  .ذلك وتفصيله يف باب الوكالة  إىلشارةيف باب التقليد اإل ذن، وقد سبق منااإل



٢٦٩

 كما جيوز التربع به ،نه يف الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه باملثل أو القيمة إذبل جيوز توكيله أو

  ذنهإمن ماله ب

  

 }نه يف الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه باملثل أو القيمة إذبل جيوز توكيله أو{

عطاها، وغري ذلك من العناوين أنه أ و،)١(﴾تزكَّى﴿: الزكاة، وقوله تعاىلوذلك لصدق أداء 

  .املأخوذة يف الروايات

 دعوى األول وفاقاً للخالف واملسالك، بل عن }ذنهإكما جيوز التربع به من ماله ب{

 يف خرب مجيل )عليه السالم( قوله طالق إل،عدم اخلالف فيه، وعن الثاين كونه مفروغاً منه

  . أعم من التربع وغريهاألمرن إ، فويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب: دماملتق

 زكاة الفطرة من ماله عن )عليه السالم( االمام إعطاءخبار من دل من األ ماويؤيده 

  كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن)عليهما السالم(ن احلسن واحلسني إوالده املتوىف، ف

 عن احلسني ييؤد) عليه السالم (ا، وكان علي بن احلسني حىت مات)عليه السالم(طالب أيب 

عليه  ( يؤديها عن علي)عليه السالم(جعفر  أبو  حىت مات، وكان)عليه السالم (بن علي

 وإن وهذه  أيب وأنا أؤديها عن):عليه السالم (بن حممد حىت مات، وقال جعفر )السالم

  . وجههفيه تأمل يأيتالظاهر عدم اخلصوصية، ولكن أن  إالّ كان بعد املوت

  يف املاليات املباشرة،األمرظاهر  أن وذا يدفع ما تقدم يف مباحث هذا الكتاب من

   التربع، مضافاً  التوكيل واليكون من مال املخاطب، فال جيوزن أو

                                                

  .١٤اآلية : سورة األعلى) ١(
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املصرف   إىليصال املالإالظاهر يف املاليات الشرعية كون الغرض  أن سبق من ماإىل 

  .بأي وجه كان

 ألن  ولكن تقدم التأمل يف ذلك،)ذنهإب (أوالً) رمحه اهللا( وجه قول املصنف وكأنه

  إىل يف املاليات جمرد الوصولكون الغرض أن ة اليقينية، علىءالربا  إىل حيتاجاالشتغال اليقيين

  .يصال بدون النية أو بنية اخلالفال لكفى اإلإاملصرف مقطوع العدم، و

تصار على ما قت كتطهري الثوب واليد، فالالزم االلياا ليست من التوصإ: واحلاصل

  .ةءيوجب اليقني بالربا

 الفطرة عن والدهم مع عدم )عليهم السالم(ئمة  األإعطاءوأما قياس ما حنن فيه على 

 خبالف يمفروض ما حنن فيه تعلق الزكاة باحل ألن مع الفارق، قياس إىل أنه ذن، فمضافاًاإل

  .هنالك

 ها بغريإخراجكانت عن العيال، بل لو تكلفوا  وإن  زكاة املعيلاإ: قال يف اجلواهر

حىت لو أيضاً تكون فطرة ملا عرفت من عدم اخلطاب، بل الظاهر ذلك  نه مل جيز عنه، والإذ

عن الفاضل يف التحرير  كما عن الشيخ يف اخلالف التصريح به، بل ،قصدوا التربع ا عنه

 الدين غري جائز، خصوصاً بعد الفارق من اعتبار النية  والقياس على،القطع به، لعدم الدليل

  . وعدمه فيه،يتصور وقوعها من غري املخاطب يف املقام اليت ال

    إذلهصل اح النه إ : وفيه،صالة والتحملنعم استشكل فيه يف القواعد من األ
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  . عدم االكتفاء يف هذا وسابقهحوطن كان األإو

  

  . انتهى،)١(ال فال وجوبإكان باقياً فال حتمل ون إ الوجوب

 هنا ينايف ما ذكره يف املسألة الثانية من عدم )رمحه اهللا(وبعد هذا كله فكالم املصنف 

دام ( كما نبه عليه الوالد ،قوى عن املعال الغين على األخراجكفاية تكلف املعيل الفقري باإل

 وقد يعطي عن نفسه بظن من تعلقت به،قد يتربع عنه إ :يقالأن  إالّ  يف تعليقته، اللهم)ظله

  . فال تنايف بني املسألتني،تعلقها به

مل ن إ }حوطاأل{أن  إالّ ،خيلو عن وجه  ال}ن كانإ{ كيف كان، فاحلكم و}و{

  .ذنهإب  فطرة غريه الأعطى املورد الذي }عدم االكتفاء يف هذا{ أقوىيكن 

ذن بني كون اإل لدذنه ففيه تردد، وفصل الواإ تربعاً بعطاء وهو اإل}سابقه{ أما }و{

عن التربع  ذن فضالال فال يكفي جمرد اإلإعلى حنو التسبيب كالتوقع وااللتماس فيكفي، و

ن وجهه عدم حصول االستناد يف غري صورة التسبيب وهو شرط لصدق أبدونه، وك

  .دلةيتاء وحنومها من العناوين املأخوذة يف األ واإلعطاءاإل

راً مذن، ولذا لو قال املوىل لزيد أعط ع اإلوالظاهر حصول االستناد مبجرد: أقول

  . وحنوهعطاءذن له صدق اإلأف مروع  إىلديناراً فاستأذن خالد من زيد يف دفعه

  :صور دفع الغري أربع أن وقد تبني مما ذكر

  . فيهإشكال ذنه، والإالدفع من مال من وجبت عليه ب: األوىل

كال من ن أ و عدم الكفاية،قوىه، واألن إذالدفع من مال من وجبت عليه بغري: الثانية

  مل يعلم باحلال وتلف ن إ خذكان اآل وإن خذ واملعطي ضامن،اآل

                                                

  .٥٠٥ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٧٢

 وأما جواز احتساب ،ليهإالغار لو رجع املالك   إىل له الرجوع،املال كان مغروراً

  .شاء اهللا تعاىل نإخرى، سيأيت الكالم فيها أاملالك عليه لضمانه فهو مسألة 

خيلو  كان القول بالكفاية ال وإن  وفيه تردد،،ذنهإ تربعاً ب من مال نفسهالدفع: الثالثة

احتمال كفاية هذا النحو من التسبيب يف   إىل خرب اجلميل املتقدم، مضافاًطالقمن وجه، إل

ليهإن توجه التكليف سقوط التكليف املايل الذي مل يعلم كون الغرض كونه من مال م.  

  . عدم الكفاية يف هذه الصورةقوىنه، واأل إذ تربعاً بغريالدفع من مال نفسه: الرابعة

ه عن العائلة ؤعطاإال فإ و،هذا كله فيما لو مل يكن املعطي هو املكلف كرئيس العائلة

  . يف كفايتهإشكال بغري علم منهم واطالع ال

 يأيت ،ن من تعلق به أم ال؟ احتماالن إذ املتربع بغريإعطاءمضاء بعد  اإليمث هل يكف

  .شاء اهللان إ عطائه الفطرة وعدمهإالم فيه يف مسألة جريان الفضولية يف الك

  



٢٧٣

 سواء كان غنياً أو فقرياً ، ذلك الغري عن نفسهإخراججيزيه   ال، من وجب عليه فطرة غريه:٦مسألة 

غري مكلف ا، نعم لو قصد املعال الغين التربع نه إ تكون حينئذ فطرة حيث ، بل الخراجوتكلف باإل

  . العدمحوطكان األ وإن ،قوىه على األأعنه أجزا 

  

 ذلك الغري عن نفسه، سواء إخراججيزيه   ال، من وجب عليه فطرة غريه:٦مسألة {

 }غري مكلف انه إ تكون حينئذ فطرة، حيث ، بل الخراجكان غنياً أو فقرياً وتكلف باإل

استحباباً، وأما لو توجه  اً والوجوب املعيل تكليف مطلقاً، ال  إىل مل يتوجه إذامنا يصحإهذا 

جزاء عن املعال  كان الالزم اإل،ليه تكليف ولو بنحو االستحباب، كما قلنا يف الفقري املعيلإ

  .خيفى الغين كما ال

 وقد مر } العدمحوطكان األ وإن ،قوىجزأه على األأنعم لو قصد التربع ا عنه {

  . فراجع،تفصيله يف املسألة املتقدمة

 )قوىعلى األ(: لكالم فيما ذكره بعض املعاصرين، قال يف تعليقته على قولهنعم يبقى ا

  . انتهى،إشكالالوكالة عنه   إىلنه لو مل يرجع إذذنه، ومعإ خالفه لو مل يكن بقوىبل األ

الوكالة، بل الالزم االستناد فقط وهو   إىلنت خبري بأن اجلواز لو قيل به مل حيتجأو

يوجه كالم املعاصر مبا  أن ذن، وميكناإل إالّ معىن للوكالة النه  أذن، بل قد عرفتحيصل باإل

ليها الوكالة، بل إ انضم إذا إالّ ذنصالة مل يكف اإلأكانت واجبة عليه ن إ اأيف اجلواهر ب

    إن:يقالأن  إالّ  من ماله،خراجوكون اإل



٢٧٤

 ،)١( عليهمجاعاإلتوكيل، أو املراد به املقرون به، أو االستيذان متليك، أو يثبت اإلذن 

  .انتهى

خيفى عدم صالحية ذلك الشتراط الوكالة حىت على تقدير تسليم مغايرته  ولكن ال

 والقول بأن فعل ،ذنباإلصل ا وهو ح، ملا تقدم من كفاية االستناد على القول باجلواز،ذنلإل

لى  الوكيل واملأذون ع إذ،حمصل  إىليرجع صيل خبالف فعل املأذون، الالوكيل فعل األ

  .ذنل واآلاملوكّ  إىلفرض مغايرما سيان يف صحة استناد فعلهما

  

                                                

  .٥٠٦ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٧٥

   كما يف زكاة املالي على اهلامشي حترم فطرة غري اهلامش:٧مسألة 

  

:  قال يف احلدائق}حترم فطرة غري اهلامشي على اهلامشي كما يف زكاة املال: ٧مسألة {

يف حال الضرورة، أو  إالّ  هاشم، حترمي الصدقة الواجبة على بيناألولدم يف الباب قد تق

خبار، لدخوهلا يف عموم تلك األ ،أيضاًبعضهم على بعض، واحلكم يف الفطرة كذلك صدقة 

  . انتهى،)١(من غري خالف يعرف

  ملا،ويشترط يف الفقري هنا ما يشترط يف املالية من عدم كونه هامشياً: وقال يف املستند

  . النصوص املتقدمة يف بعض فصول الكتاب، مث استدل جبملة من)٢(مر يف املالية

صحاب كما يف كالم طائفة منهم، بل مقطوع املشهور بني األ: وقال يف أول عنوانه

صناف الثمانية مصرفها مصرف الزكاة املالية من األ أن ،به يف كالمهم كما يف املدارك

 وصريح مجاع وهذه منهما باإل،خبار الزكاةأية الصدقات واجلامعة للشرائط املتقدمة آل

  . انتهى،)٣(خباراأل

  : أمرانييستدل به لتحرمي هذه الصدقة على اهلامش أن غاية ما ميكن: أقول

                                                

  .٣١٧ ص١٢ج: احلدائق) ١(

  . املبحث اخلامس املسألة األوىل٣٠ سطر ٧٠ ص٢ج: املستند) ٢(

  . املبحث اخلامس املسألة األوىل٢٤ سطر ٧٠ ص٢ج: ستندامل) ٣(



٢٧٦

عدم حجية   إىلمضافاً:  املستفاد من هذه الكلمات اليت نقلناها، وفيهمجاعاإل: األول

على تقدير احملصل ن أ و،رادته من مدعيه يف املقامإ وحنوه املعلوم عدم الدخويلمجاع إالّ اإل

ميكن االستناد به  على تقدير تسليم هذا وذاك، الأن  ،صلاحجيته ولو حدساً أو لطفاً غري ح

الظواهر الدالة   إىلقوال مستندةاأل أن يف املقام لكون احملتمل قريباً لو مل يكن مقطوعاً به

 حجية صول عدم على حترمي الصدقة على بين هاشم، ومن احملقق يف األطالقبالعموم أو اإل

 وهو ظواهر ،الدليل الثاين  إىل بل الالزم مراجعة املستند، فلننقل الكالم،مجاعمثل هذا اإل

  :خبار واأل،يات كآية الصدقاتاآل

  .)١(لكم  والحتل يل الصدقة الن إ يا بين عبد املطلب: كصحيح العيص

  .)٢(حتل لبين عبد املطلب  الالصدقةوإن  :وصحيحة الفضالء الثالثة

منا تلك الصدقة الواجبة على إ: أحيل الصدقة لبين هاشم؟ فقال: حة اهلامشيوصحي

  .)٣(حتل لنا الناس ال

  إىل،)٤(هي الزكاة املفروضة:  عن الصدقة اليت حرمت عليهم؟ فقال،ورواية الشحام

  .غري ذلك

                                                

  .١ من أبواب املستحقني الزكاة ح٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب املستحقني الزكاة ح٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  . حنوه٦ من أبواب املستحقني الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من أبواب املستحقني الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٢٧٧

  .خيفى على من راجع التفسري ية فمورد نزوهلا هو زكاة املال، كما الأما اآل: وفيه

 كون املراد بالصدقة هي ،خباراملنصرف عن مجلة من األ  إىلوأما الروايات، فمضافاً

وساخ، وكوا عوضاً عن اخلمس خصوصاً بقرينة ما ذكر فيها من كوا األزكاة املال، 

  . صراحة بعض االخبار يف ذلك،وحنوها

ة اليت سأل عن الصدق أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي خرب زيد الشحام، عن

  .حنوهأيضاً خر وخربه اآل .)١( املطهرة للمالالزكاة املفروضة: حرمت عليهم؟ فقال

عليه (عبد اهللا  أبا سألت: مساعيل بن الفضل اهلامشي قالإخر، فعن وظهور بعضها اآل

  .)٢(هي الزكاة:  هاشم ما هي؟ فقال عن الصدقة اليت حرمت على بين)السالم

  .غري ذلك  إىلراهيم اهلامشي،بإوقريب منه، عن جعفر بن 

ولذا تردد صاحب اجلواهر يف كتاب الزكاة، بل يظهر من آخر كالمه اجلزم بذلك، 

 على اعتبار احتاد مصرف زكاة املال وزكاة مجاعال ما يظهر عن اإل بل لو": حيث قال

 من هذه مكن القول باجلواز يف زكاة الفطرة اقتصاراً على املنساقذلك، أل  إىلالفطرة بالنسبة

النصوص من زكاة املال، خصوصاً ما ذكر فيه صفة التطهري للمال الشاهد على كون املراد 

 ،)٣("ه خالفحوطكان األ وإن وكيف كان فالذي يقوي اجلواز مطلقاً ،أيضاً منه غري ذلك

  .انتهى

                                                

  .٤ من أبواب املستحقني الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب املستحقني الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤١٢ ص١٥ج: اجلواهر) ٣(



٢٧٨

 إطالقال فيمكن املناقشة يف إ و،مجاعالعمدة فيه اإل": وحنوه يف املستمسك حيث قال

 والسيما ،اة أو الزكاة املفروضة أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرةالزك

ها لبين هاشم بالزكاة املفروضة املطهرة ؤعطاإ املمنوع مبالحظة ما يف خرب الشحام من تفسري

  . انتهى،)١("للمال

يريدوا  أن  الحتمال،كثرياً من القدماء مل يعرف مذهبهم يف هذا الباب أن هذا على

هم ذلك يف ، ويشهد له ذكرعطائها للهامشي الزكاة فقطإن الصدقة الواجبة اليت منعوا عن م

  .باب الزكاة

 إذ" : املدعى على التحرمي مطلقاً ما لفظهمجاعولذا قال يف اجلواهر يف مقام رد اإل

رادة خصوص الزكاة من إ الحتمال ، من معقدهطالقنا مل نتحقق اإلأ مع ي احملكمجاعاإل

 النصوص، خصوصاً مع ذكرهم ذلك يف باب إطالقاملتعارف يف الواجبة، كما هو الصدقة 

عن الواجبة بالعارض،  فضال ،صل فال يشمل حينئذ غريها من الصدقة الواجبة باأل،الزكاة

موهون مبصري مجاعة من املتأخرين كالفاضل يف القواعد واملقداد يف التنقيح والكركي يف 

  . انتهى،)٢("خالفه  إىل وسبطه يف املدارك،لروضة واملسالكجامعه، وثاين الشهيدين يف ا

  . اجلواز، وقد تقدم مجلة من الكالم يف باب الزكاة فراجعقربوبعد هذا فاأل

                                                

  .٤٠٢ ص٩ج: املستمسك) ١(

  .٤١٢ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٧٩

 فلو كان العيال هامشياً دون املعيل مل ،العيال  على الصنفني، واملدار على املعيل اليوحتل فطرة اهلامش

  .لعكس جيوز، ويف اياهلامش  إىلجيز دفع فطرته

  

 وقد تقدم ، الدالة على ذلكدلة لأل، وغريهي اهلامش}وحتل فطرة اهلامشي على الصنفني{

  .مجلة منها يف فصل الزكاة

 فلو كان العيال هامشياً دون ،العيال على املعيل ال{ بناًء على القول بالتحرمي }واملدار{

فاً للحدائق، حيث قال نعم  خال}اهلامشي، ويف العكس جيوز  إىلاملعيل مل جيز دفع فطرته

لو كانت الفطرة واجبة  أن يبقى الكالم يف شيء مل أقف على من تعرض للتنبيه عليه، وهو

لعيلولته مجاعة من السادة، أو سيد لعيلولته مجاعة من غري السادة، فهل االعتبار هنا جبواز 

 جيوز يف األول فعلى دفع الزكاة للسيد بناًء على جواز أخذ زكاة مثله باملعيل أو املعال،

  دون الثاينة، والذي يقرب عندي هواألوىل وعلى الثاين جيوز يف ،األوىلالصورة الثانية دون 

ها إخراجوجب  وإن ،نفالليه الزكاة فيقال فطرة إهو الذي تضاف  ألنه االعتبار باملعال،أن 

منا إ أوال وبالذات يفهال إ و،من هذه اجلهةأيضاً ليه إ عنه على غريه ملكان العيلولة، وأضيفت

  .املعال  إىلتضاف

هذه : خبار على كون الزكاة عن العيال، وأيده بأنه يقالدل لذلك مبا دل من األمث است

دفع املقرض بمن تعلق به، ونظره   إىلضافة باإل ابينة، وهذه زكا، وهذه زكاة زوجيتزكايت

قترض، فكما يالحظ هناك من الزكاة املتعلقة مبال القرض اليت هي واجبة ابتداًء على امل

  .وجب عليه ابتداًء، كذلك ههنا



٢٨٠

، مثل الصغري والعبد خراججيب عليه اإل وأشكل على نفسه بأن يف املعال من ال

 على من استكمل خراجوالفقري، وأجاب بأن الوجوب يف ما حنن فيه غري وجوب اإل

  . انتهى،)١(ياطيترك فيها االحت ال أن يه ينبغالشرائط، مث خرج عن املسألة بأن

ختاره مجلة من متأخري اولكن الظاهر اعتبار حال املعيل كما يف املنت، و: أقول

املعيل هو الذي وجبت عليه  ألن املتأخرين كصاحب اجلواهر واملستند وغريهم، وذلك

احلنطة   إىلضافة الزكاةإاملعال ك  إىلضافة الفطرةإ واملعال سبب الوجوب، و،واشتغلت ذمته

 كما يف على وبلفظ عنجناس الزكوية، ولذا ورد يف الروايات بلفظ سائر األوالشعري و

  .باب الزكاة

 ليه،إكنسبة املنذور لشخص  إالّ املعال  إىلضافتهإ وليس :ليه أشار يف املستند بقولهإو

يتصدق من  الأيضاً أن  ونذر ،يتصدق لكل واحد من عياله شيئاً أن  نذر أحدفإنه إذا

  . انتهى،)٢(غري العامل  إىلجيوز له صرف الصدقة املذكورة  العامل الغري  إىلصدقاته

 أراد إذا إالّ  قياس،وأما التنظري بزكاة القرض، فهو على تقدير متامية الكالم يف املنظر به

  .وجود اجلامع بينهما

العربة يف ذلك املعيل دون ن إ :ول الكالم، ولقد أجاد يف اجلواهر حيث قالأنه إ :ففيه

  يال، ملا تقدم من ظهور النصوص يف كون اخلطاب الع

                                                

  .٣١٧ ص١٢ج: احلدائق) ١(

  .٧١ ص٢ج: املستند) ٢(



٢٨١

عواماً جاز له دفع الفطرة للهامشي دون أذا كان هامشياً وعياله إحتملياً ف له أصلياً، ال

 أنه  على،دىن مالبسةمنا هو ألإحوال أفراد العيال يف بعض األ  إىلضافة الفطرةإالعكس، و

 كون مثرا هلم كالصدقة يمنا يقتضإا عنهم املعيل أيضاً، ودفع املوت   إىلضافتهاإمعارض ب

 ،حتملها املعيل عنهم وإن ن اخلطاب ا هلم، أ ال،)والزكاة عن املال( قول ،عن املريض

ضرورة القطع بفساده مبالحظة اليت صرحت بوجوا على املعيل عن عياله الذين قد يكون 

املشترط  هي حينئذ كالزكاةو غريمها، فليست أو جنون أيصلح للخطاب لصغر  فيهم من ال

مبعىن  أنه  يف نصوص الفطرة قد ذكرناعلى التربع ا على غري من وجبت عليه، ولفظ

عنانتهى،)١(ن املراد الثبوت عليه أ ال .  

منا الصدقة إ:  كصحيحة الفضالءعلىكنصوص الزكاة املشتملة على كلمة : أقول

 أما :صوص والكلمات، وما يف املستمسك من وغريها من سائر الن،على السائمة الراعية

 كان أحدمها هامشياً دون اآلخر  إذا على ما قربناه عليهما ما على حنو الوجوب الكفائيبناًء

الدليلني،   إىلا فطرة غري اهلامشي فال جمال للرجوعأيصدق أا فطرة اهلامشي، كما يصدق 

ساخ أيدي الناس التعليل بأن الزكاة أو: يقالأن  إالّ ات اجلواز، اللهمإطالقفيكون املرجع 

  . انتهى،)٢(عن املعيل يناسب كون املدار على املعال به ألا فداء عنه ال

                                                

  .٥٣٩ ص١٥ج: اجلواهر) ١(

  .٤٠٤ ص٩ج: املستمسك) ٢(



٢٨٢

ذا إ ف،حظ التكليف اخلاص بهيال بناًء على الوجوب الكفائي كل شخص  إذ،فيه نظر

  .ذا أعطاها غريه مل جيزه لهإأعطاها اهلامشي جاز ملثله، و

  .زكاة الفطرة  ال،منا هي يف زكاة املالإساخ الناس كون الزكاة أون إ مث

وكيف كان ففيما تقدم من اجتماع الواجب واملستحب على شخصني يالحظ كل 

 ألن  بناًء على املنع،ها للهامشي حىتؤعطاإلو كانت مستحبة جاز  أنه واحد تكليفه، كما

  .ذلك يف الواجبة دون املندوبة، واهللا تعاىل العامل

  



٢٨٣

 فلو ، أو غائباً عنه،يكون حاضراً عنده ويف مرتله أو مرتل آخر أن فرق يف العيال بني  ال:٨مسألة 

 وكذا لو كانت له ،كان له مملوك يف بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال املوىل جيب عليه زكاته

يه  سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم جيب عل أنه إذا كما،زوجة أو ولد كذلك

  زكام

  

 أو ، أو مرتل آخرهيكون حاضراً عنده ويف مرتل أن فرق يف العيال بني  ال:٨مسألة {

غالق الباب إ النص والفتوى، وما يف بعض النصوص من ذكر إطالق ويدل عليه }غائباً عنه

املدار هو العيلولة فقط، ويدل على احلكم  أن  ملا عرفت من،عليه وحنوه كناية عن العيلولة

  :خبار اخلاصةاملطلقات والعمومات بعض األ  إىلمضافاً

بأس بأن يعطي الرجل عن  ال:  يف صحيح مجيل)عليه السالم(مام الصادق كقول اإل

  .عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم

، حيث سأله عن اململوك ميوت عنه )عليه السالم(احلسن  أيب ويف مكاتبة البصري، عن

 يزكي عن نفسه من ،و عنه غائب يف بلد آخر، ويف يده مال ملواله وحيضر الفطرةمواله وه

  .)١(نعم:  قالمواله وقد صار لليتامى؟

فلو كان له مملوك يف بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال املوىل جيب عليه زكاته، {

هم ما  سافر عن عياله وترك عند أنه إذا كما،وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك

   لعدم الفرق بني كون }نفسهم جيب عليه زكامأينفقون به على 

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٨٤

كان  وإن ال،  أو، سواء كان الغري موسراً ومؤدياً،نعم لو كان الغائب يف نفقة غريه مل يكن عليه

 مل  إذاجتب عليه ه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا الإخراج يف الزوجة واململوك حوطاأل

  يف عيال غريه عياله واليكونوا يف 

  

  .املعيل يف حمله أو املعال، لوجود مالك احلكم وهو العيلولة

 أي على }مل يكن عليه{ أي غري املعيل }الغائب يف نفقة غريه{ املعال }نعم لو كان{

  .املعيل خلروجه عن عيلولته اليت كانت هي مناط الوجوب

 أو الزوجة أو اململوك لزيد مثال  الذي يكون يف عيلولته هذا الولد}سواء كان الغري{

جيب على معيل املعال ال فال إكان موسراً ومؤدياً فهو، ون إ فإنه }ال  أو،موسراً ومؤدياً{

  .ذلك الغري لو كان موسراً  إىل فالتكليف متوجه،لكونه يف عيلولة غريه

 }هدائأه عنهما مع فقر العائل أو عدم إخراج يف الزوجة واململوك حوطن كان األإو{

  .وجه له نه على القاعدة الأوقد تقدم وجه االحتياط يف املسألة الثالثة، و

يف عيال  ذا مل يكونوا يف عياله والإ{ أي على املعيل الشأين }جتب عليه وكذا ال{

ن كانوا جامعني للشرائط توجه التكليف إنفسهم، وحينئذ فأ بأن استقلوا يف عيلولة }غريه

  .استحب يف بعض املوارد على ما تقدم تفصيله وإن باً،ال سقطت الفطرة وجوإليهم وإ

ذن سيده فال ينبغي إن كان بإ كان يكسب ويعيش من كسبه، ف إذاالعبدن إ مث

   يف لزوم فطرته على سيده، كما صرح به احملقق يف الشرائع شكالاإل



٢٨٥

  .كسب العبد ملك للسيد ألن وقرره يف اجلواهر،

 فيه، لعدم صدق العيلولة، شكالاملدارك اإل فعن ن سيده ففيه خالف، إذكان بغريوإن 

ن إ وفيه:  فقال يف رد املدارك، كالم احملقق لزومها على املوىل، وتبعه اجلواهرإطالقوظاهر 

 عرفاً، ورب غري  فرب مأذون ليس عياالً،ذن وعدمهالتحقيق عدم تبعية صدقها وعدمه لإل

 ،)١( مناطاً للحكم كما تقدم سابقاً، جعلها، أي العيلولةاألوىلمأذون هو عيال كذلك، ف

  .انتهى

 لصدق العيلولة عرفاً، واحتمال لزوم االختيار يف وجوب ،الظاهر هو اللزوم: أقول

العبد واجب النفقة على املوىل،  ألن  غري تام يف املقام،،الفطرة كما تقدم عن كاشف الغطاء

ن لنفقته، ذآ د ولو كان الوالد غريجيب فطرة املولو أنه  كما،فال يشترط فيه اختيار العيلولة

  .شاء اهللا تعاىل نإبل غري عامل به، وسيأيت بقية الكالم 

  : أم ال؟ فيه قوالن،مث هل جيب فطرة غري معلوم احلياة

 واحملقق يف ، عن الشيخ يف اخلالفي وهو احملك،عدم الوجوب على املوىل: أحدمها

  . والعالمة يف املنتهى،املعترب

 الستصحاب احلياة قوى وهو األ،دريسإ عن ابن ي وهو احملك،بالوجو: وثانيهما

   وال،صالة البقاءأدريس، حيث احتج بإشار ابن أليه إوالعيلولة، ولعله 

                                                

  .٥٠٨ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٨٦

  . عنهما حينئذ أيضاًخراج يف اململوك والزوجة ما ذكرنا من اإلحوطولكن األ

  

ما حقق يف  لتقدم االستصحاب عليها ك،ة ذمة املوىلءصالة براأيعارض االستصحاب 

  .صولاأل

 فال له معاالً أن يعلم نه الأوأما ما ينقل عن القائلني بعدم الوجوب من االحتجاجات ب

جياب شغل للذمة فيقف على ثبوت املقتضي وهو احلياة، وهي غري جتب عليه زكاته، وبأن اإل

  .انتزاعه على العلم بالسبب ومل يعلمعصمة مال الغري فيقف صل معلومة، وبأن األ

  :يهافف

أما عدم العلم بوجود املعال الحتمال موته، أو خروجه عن العيلولة، فاالستصحاب 

  . وهو كاف يف الوجوب،علم تعبدي

 على يشغل الذمة يتوقف على ثبوت املقتضي فهو مسلم، ولكن توقف املقتض أن وأما

  .اب احلجة الشرعية عليه من الشاهد أو االستصحي به غري تام، بل تكفالعلم الوجداين

 ظاهري على عدمها، يمنا تكون مامل يقم دليل شرعإ يوأما عصمة مال الغري فه

  .واملفروض يف املقام وجودها

اململوك  أن  من، عن الشهيد يف البيان والسيد يف املداركيومن ذلك يعرف ما يف احملك

  .الذي انقطع خربه يتجه القول بعدم لزوم فطرته للشك يف السبب

 وقد } عنهما حينئذ أيضاًخراجملوك والزوجة ما ذكرنا من اإل يف املحوطولكن األ{

  .تقدم وجه االحتياط فيه، وما فيه يف املسألة الثالثة



٢٨٧

خيرجوا  أن  وكلهمإذا إالّ ،خيرج عنهم بل جيب أن  الغائب عن عياله الذين يف نفقته جيوز:٩مسألة 

  .ن هلم يف التربع عنهذأ من ماله الذي تركه عندهم أو

  

 إذا إالّ ،خيرج عنهم بل جيب أن  الغائب عن عياله الذين يف نفقته جيوز:٩ة مسأل{

 ويدل عليه يف }ن هلم يف التربع عنهذأ خيرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أن وكلهم

  .اجلملة صحيح مجيل السابق

 خل أراد بهإخيرج  أن  جيوز)رمحه اهللا(وأما التربع فقد تقدم الكالم فيه، وقول املصنف 

  .ر، ولذا أضرب عنه بقوله بل جيبظ احلبلااجلواز باملعىن مق

 غري عطاءذن بغري وثوق يف اإليشترط الوثوق بالوكيل أو املأذون، فمجرد اإلنه إ مث

  . كما نبه عليه يف املستمسك،كاف

صيل يف جواز العزل وعدمه، ولو اختلفت قيمة بلد حكم الوكيل حكم األ أن والظاهر

 قيمة بلد املخرج، ويف كفاية إخراج بالقيمة كفى خراجخر وأراد اإلد اآلأحدمها عن قيمة بل

  .شاء اهللا نإ قيمة بلد املخرج عنه مع أقليتها كالم يأيت تفصيله إخراج

  



٢٨٨

 كان يف عياهلما معاً وكانا  إذا، اململوك املشترك بني مالكني زكاته عليهما بالنسبة:١٠مسألة 

  موسرين

  

 كان يف عياهلما  إذا،ترك بني مالكني زكاته عليهما بالنسبةاململوك املش: ١٠مسألة {

  :خبار املرتبطة ذه املسألة روايات وما ظفرت عليه من األ}معاً وكانا موسرين

عبد : قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ما رواه يف الفقيه، عن زرارة، عن: األوىل

 عنه فطرته، ييؤد أن نسان رأس فعليهإكل  كان لإذا :بني قوم عليهم فيه زكاة الفطر؟ قال

 أدوا زكام لكل واحد ،ذا كان عدة العبيد وعدة املوايل سواء وكانوا مجيعاً فيهم سواءإو

  .)١(نسان منهم أقل من رأس فال شيء عليهمإكان لكل  وإن منهم على قدر حصته،

ذا كان إو: قاله  أن)عليه السالم(ما رواه الصدوق يف اهلداية، عن الصادق : الثانية

  .)٢(يكون لرجل واحدأن  إالّ اململوك بني نفرين فال فطرة عليه

احلسن الرضا  أيب  إىلكتبت:  قالي،صحيح حممد بن القاسم بن الفضل البصر: الثالثة

 كان هلم مال؟ فكتب  إذا أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى)عليه السالم(

 وعن اململوك ميوت مواله وهو عنه غائب يف بلد ،)٣(على اليتيمزكاة  ال: )عليه السالم(

   يزكي عن نفسه ،أخرى ويف يده مال ملواله وحيضر الفطر

                                                

  .٢٥ ح١١٩ ص٢ج: الفقيه) ١(

  .٢٠ سطر ٥٦ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية) ٢(

  .٢ة الفطرة ح من أبواب زكا٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٢٨٩

  .)١(نعم: من مال مواله، وقد صار لليتامى؟ قال

يني وبني املكاتبة حبملها على األولومقتضي الصناعة هو اجلمع بني الروايتني 

 ، الوجوب، وهذه ظاهرة يف الوجوب، والظاهر يترك بالنصما نص يف عدم أل،االستحباب

جيب  امى الذين الباب لوجه آخر وهو كون العبد لليتمع لزوم محل هذا اخلرب على االستح

 لنفسه لصغر أو عطاءعليهم الفطرة، وقد تقدم الكالم يف املعال الذي معيله غري مكلف باإل

  .جنون أو حنومها

 نهأ من التفصيل باألوىل يلزم العمل مبا تضمنته الرواية مث بعد احلمل على االستحباب

  .ال فالإ و،كان لشخص واحد عبد تام ولو بالتلفيق لزم عليه الفطرةن إ

ن يكون أ ك، من العبيد جزء بالنسبةيكون لكل واحد من كل واحد أن وأما احتمال

 فال جتب ، الفطرة حىت جتب عليه،لكل واحد من الثالثة يف كل عبد من العبيد الثالثة ثلث

كان  وإن  فمستبعد جداً،،حدهم ربع من عبد وربع من آخر وثلث من ثالثفيما لو كان أل

أن  إالّ ،وكانوا مجيعاً فيهم سواء: )عليه السالم(حيث قال : رمبا يشعر به رواية الفقيه

وىل  وجوب الفطرة على املبلا مق،ذلك لبيان كون عبد واحد للشخص ولو ملفقاً أن الظاهر

  .املالك لبعض العبد

 بعد استضعاف ،مورللعبد املشترك بينهما ألرمبا يقال بلزوم الزكاة على املوليني نه إ مث

  .سند رواية الفقيه

  وجبت على اليتامى الصغار ن إ فإنه فحوى مكاتبة حممد بن القاسم،: األول

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٩٠

  .وجبت على الكبار بطريق أوىل

 ا وبني رواييت الفقيه واهلداية فال تعارض، مضافاً ما عرفت من اجلمع الداليل بينه:وفيه

صاحب اجلواهر الذي استدل بفحوى املكاتبة يف هذه املسألة قد ردها يف مسألة عدم إىل أن 

وذيل املكاتبة املزبورة مع خمالفته ملا دل على عدم ": وجوب الفطرة على الصيب مبا لفظه

  .انتهى، )١("صوليصلح دليال ملا خالف األ مل أجد عامال به فال ،جواز التصرف لغري الويل

بني كون   وال، املعلوم عدم الفرق فيها بني احتاد املعيل وتعددهدلة األإطالق: الثاين

  .نسانإنساناً أو بعض إاملعال 

  . وهو مقيد بالروايتنيطالقغاية ذلك اإلن إ :وفيه

  .ضعف السند مانع عن صلوحه لتقييد تلك املطلقات: ن قلتإ

  .هو حجة يف الفقيه يراد ماإف السند لو كان فهو منجرب بضمانة الصدوق ضع: قلت

  .صحاب موهنإعراض األ: يقال ال

 كشف عن خلل يف السند أو معارض قطعي إذا إالّ بعد عدم صحة ذلك: نا نقولأل

 ومن ،اتطالقاملتحمل قريباً عدم العمل ا لتقدمي فحوى املكاتبة أو اإل أن ،موجب للسقوط

عمل الصدوق   إىل مضافاً،عراض عن الداللة ترجيحاً للمعارض غري موهناإل أن املعلوم

  .وصاحب املدارك واملستند، وظاهر الوسائل واملستدرك

                                                

  .٤٨٥ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٢٩١

  خر عسار أحدمها تسقط وتبقى حصة اآلإومع 

  

 وإن وهذه الرواية: ليه بعض متأخري املتأخرين، حيث قالإومال : قال يف اجلواهر

وسالمتها صل  األى ملطابقتها ملقتض،تضمنته ما  إىليبعد املصري الأنه   إالّكانت ضعيفة السند

 فال ،املكاتبة السابقة  إىل أو عمومها، مضافاًدلة األإطالقيعارضها نه إ :عن املعارض، وفيه

  . انتهى،)١(املقطوع بذلكصل  بعد ضعف سندها مطابقتها لأليجيد

 ـ كما توافق عليه الفريقانصل ا لألا بعد كوا حجة ومطابقتهأ ما تقدم من :وفيه

 ، بالعكساألمر أو العموم، بل طالقوجه لرفع اليد عنها لإل  ال ـن كان فيه تأملإو

  فالبد من القول بسقوط الفطرة عن العبد املشترك،،ليهاإفداللتها كسندها مما ميكن الركون 

  .، نعم تستحب للمكاتبةيكمل للشخص عبد ولو ملفقاًأن إالّ 

 أن  بناًء على}خروتبقى حصة اآل{ الفطرة عن املعسر }عسار أحدمها تسقطإومع {

  .صدق يسار املعيل الذي هو عبارة عن جمموعهما  ال،املعيار عيلولة كل واحد منهما

منهما باعتبار نعم لو كان بناء املسألة على صدق العيلولة على كل : قال يف اجلواهر

خر على  ولزوم النصف اآل،نصفها عن املعسر منهما اجته حينئذ سقوط ،عيلولة النصف مثال

  . انتهى،)٢(صحابكالم األ  إىلأقربخر، ولعل ذلك اآل

                                                

  .٥١١ ص١٥ج: اجلواهر) ١(

  .٥١١ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٩٢

 وتسقط عنه وعن ،كان يف عيال أحدمها وجبت عليه مع يساره وإن ،عسارمها تسقط عنهماإومع 

واحد مل يكن يف عيال  وإن  حصته،إخراج حوطكان اآلخر موسراً لكن األ وإن عسارهإاآلخر مع 

  . مع اليسار كما عرفت مراراًخراج اإلحوطمنهما سقطت عنهما أيضاً، ولكن األ

  

 ،السقوط عنهما، وكذا بناًء على الثبوت بناًء على ما تقدم قوىوكيف كان، فاأل

  .لعدم اجتماع الشرائط يف املعيل، ومثله ما لو كان أحد املعيلني عبداً أو صغرياً أو جمنوناً

يبعد القول باالستحباب يف هذه الصورة   نعم ال،} عنهمامها تسقطإعسارومع {

 أي على }عليه{ الفطرة }يف عيال أحدمها وجبت{ العبد املشترك }ن كانإو{ ،كسابقتها

  .املناط هو العيلولة أن من ملا تقدم ، واجتماعه لسائر الشرائط}مع يساره{ املعيل فعالً

 أما عنه فلعدم مجعه } موسراًخركان اآل وإن عسارهإخر مع وتسقط عنه وعن اآل{

  .خر فلعدم كونه من يعول الذي كان هو املناط يف الوجوبللشرائط، وأما عن اآل

 الحتمال اعتبار امللكية } حصتهإخراج{يعيله فعال   للموسر الذي ال}حوطلكن األ{

  . كما تقدم يف املسألة الثالثة،يف الوجوب

ن مل يكن يف عيال واحد إو{: ولهوقد تبني من ذلك وجه السقوط واالحتياط يف ق

  واجتماع سائر الشرائط} مع اليسارخراج اإلحوط سقطت عنهما أيضاً، ولكن األمنهما

  .}كما عرفت مراراً{

  يد من شريكنيزمث هل يكون حال العبد املشترك بني أ



٢٩٣

ت كان حصول وق وإن  وغريها،ةفرق يف كوا عليهما مع العيلولة هلما بني صورة املهايا وال

  ن املناط العيلولة املشتركة بينهما بالفرضإالوجوب يف نوبة أحدمها ف

  

على  أنه من تعرض له، وظاهر أدلتهم يشمله، كما  مل أر،صحاب أم الحاله عند األ

  . من اجلانبني واضحدلةيفرق احلال، وسوق األ ما اخترناه ال

 وقد تقدم ،االستحبابيبقى  أنه على القول بالسقوط يف هذه املوارد، فالظاهرنه إ مث

  .تقريب ذلك يف بعض املباحث السابقة

كان  وإن ، وغريهاةيلولة هلما بني صورة املهاياعفرق يف كوا عليهما مع ال وال{

 }ن املناط العيلولة املشتركة بينهما بالفرضإ ف،حصول وقت الوجوب يف نوبة أحدمها

 ىطالة الكالم يف مقتضإ  إىلوحيث قد عرفت عدم الوجوب على مثل هذا العبد فال حاجة

  .القاعدة بناًء على الوجوب

 ،يعوله أنه  حبيث يصدق على من عنده، الطويل مدة كل واحد منهماةنعم يف املهايا

 كما يستفاد من رواية ، العيلولة يف ذلك الوقت هو املعترب إذ اعتبار حال الوجوب،قرباأل

 واستظهره السيد احلكيم، حيث ،ئيالضيف، كما مل يستبعده السيدان الربوجردي واخلو

صدقها   إىلحاجة الل، والالظاهر من النصوص االكتفاء بالعيلولة وقت اهلن إ :قال

  . انتهى،)١(مطلقاً

ن عاله أحدمها فالزكاة على إف: خالفاً لصاحب اجلواهر حيث قال يف شرح قول احملقق

   امراد املصنف بالعائل ما ذكرن أن ، انتهى ما لفظه،)٢(العائل

                                                

  .٤٠٧ ص٩ج: املستمسك) ١(

  .١٢٨ص: شرائع اإلسالم) ٢(



٢٩٤

وال يعترب اتفاق جنس املخرج من الشريكني فألحدمها إخراج نصف صاع من شعري واآلخر من 

  حنطة، لكن األوىل بل األحوط االتفاق

  

 ايوا فيه واتفق وقت الوجوب  إذاما من املتربع بالنفقة على وجه يعد من عياله، ال

إطالق رة عدم صدق  ضرو،يقتضي اختصاصه بوجوب الفطرة ن ذلك الإحدهم، فأيف نوبة 

مطلق  ، الاألول واملدار على ،منهم مقيداً بذلك الوقت أنه صدق عليه وإن من عياله،أنه 

  . انتهى،)١(العيال ولو بالتقييد

العيال، وقد تقدم كفاية العيلولة عند  املناط صدق من يعول ال ألن نت خبري مبا فيه،أو

 ولو كان يف ،جتب فطرته على أحدمها  ال العيلولة يف املنافع مع االشتراك يفةاهلالل، مث املهايا

  فال فطرة عليه وال،فق من ماله على نفسهنحدمها وجب عليه خاصة ولو مستقال يأعيلولة 

  .حاطة مبا تقدم والكل واضح بعد اإل،على مالكيه

 نصف صاع من شعري إخراجحدمها يعترب اتفاق جنس املخرج من الشريكني فأل وال{

 : قال يف اجلواهر يف ذيل املسألة السابقة} االتفاقحوط بل األاألوىل، لكن خر من حنطةواآل

اتفق نوبتهم، كما صرح به  وإن يعلم عدم اعتبار احتاد اجلنس يف املخرج أن ينبغي أنه كما

 إخراج اتفاقهم يف جنس املخرج ليصدق األوىلنعم يف املسالك ، دلة األطالقبعضهم إل

  .انتهى،)٢(الصاع

 أما مع عدمه فال فرق ،منا يتم لو جاز التلفيق مع احتاد املعيلإلكنه : ستمسكقال يف امل

  االتفاق على هذا يكون شرطاً يف  ألن ،بينه وبني املقام

                                                

  .٥١٢ ص١٥ج: اجلواهر) ١(

  .٥١٢ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٢٩٥

  . انتهى،)١(الفطرة مطلقاً فالحظ

النظر وفاقاً جلماعة من املعاصرين، وسيأيت الكالم يف مسألة   إىلقربوهو األ: أقول

  .شاء اهللا نإالتلفيق 

  

                                                

  .٤٠٨ ص٩ج: املستمسك) ١(



٢٩٦

  مر يف اململوك بني شريكني  فاحلال كما، بأن عااله معاً، كان شخص يف عيال اثننيإذا: ١١مسألة 

  

يف   فاحلال كما مر، كان شخص يف عيال اثنني بأن عااله معاً إذا:١١مسألة {

 فطرة العيال، فال فرق بني إعطاء الدالة على وجوب دلة األطالق إل}اململوك بني شريكني

 يف اململوك كان ظاهر بعض  إذ،شترك واملعال املشترك، بل يف غري اململوك أوىلاململوك امل

  . وليس يف املقام ذلك،النصوص عدم الوجوب لو كان مشتركاً

 الفرق بني ما كان املعال على حنو قربهذا غاية ما يقال يف توجيه املنت، ولكن األ

 فالالزم القول بوجوب فطرته ، وهكذاأشهر وذاك ستة أشهرن يعيله هذا ستة أ كةاملهايا

 ليس الالزم  إذيعوله وحنوه كما يف الضيف، أنه  لصدق،على من عنده حني الوجوب

  .نسان يف غري حملهال كان عد الضيف يف الرواية ممن يعوله اإلإالعيلولة الدائمية، و

 فال جيب على ،خر ذاكوبني املعال املشترك الذي يقوم ببعض نفقته هذا وببعضها اآل

 العيلولة دلةظواهر األ ألن ال فال، وذلكإاستجمع الشرائط ون إ يهما، بل جيب على نفسهأ

: )عليه السالم(ن قوله إممن يعوله زيد، ف أنه التامة ولو حني الوجوب حبيث يصدق عليه

من ينفق يعين، صدقة الفطرة على كل صغري وكبري، حر أو عبد، وعلى كل من يعول 

  .)١(عليه

  .)٢(ممن متونون: )السالمعليه (وقوله 

                                                

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج:  الوسائل)١(

  .١٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٩٧

  ال يف مسألة االحتياط املذكور فيهإ

  

  . )١(الفطرة واجبة على كل من يعول: )عليه السالم(وقوله 

 يعول نفال: عالة، كما هو املتبادر من قولنا كلها ظاهرة يف االستقالل باإل،وغري ذلك

  . انتهى،)٢(اشهيته معف ك إذالته شهراً ع: فعن الصحاح،اً، ويؤيده اللغةنفال

  كفله وقام مبعاشه،:عال الرجل عياله كفاهم معاشهم، وعال اليتيم: ويف كتب اللغة

  .غري ذلك إىل

ن إ وحنو ذلك، فعيالك  إىلضممت: )عليه السالم(ومثل هذه الروايات قوله 

االنضمام ظاهر يف االستقالل، ويؤيده الروايتان الدالتان على عدم وجوب فطرة العبد 

  . السقوط عنهماقوىرك، وعلى هذا فاألاملشت

 لو عاله أحدمها  فإنه، أي يف اململوك املشترك}ال يف مسألة االحتياط املذكور فيهإ{

 الحتمال وجوب فطرة ، كان موسراً إذاخر اآلإخراج حوطخر كان األاملعسر دون اآل

يه وكان فقرياً ومل يعله  لو عاله أحد من ابن فإنهمل يعله خبالف املقام، وإن اململوك على املوىل

 مل يقل أحد بوجوب  إذ فطرته ولو احتياطاً،إخراجخر وكان موسراً، مل يكن على املوسر اآل

  . كالعكس،مل ينفق على والده وإن الفطرة على الولد

ليس أنه  إالّ بأن عااله معاً،: كان بعيداً من جهة قوله وإن ما فسرنا به العبارة،ن إ مث

: شئت قلتن إ  أو،اء املوضوعف املستمسك حبيث جعله من السالبة بانتبعد مما ذكره يفأب

  . فتأمل،من االستثناء املنقطع

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧٧٧ ص٥ج: الصحاح) ٢(



٢٩٨

 وقد يقال ،ورمبا يقال بالسقوط عنهما ،أيضاًنعم االحتياط باالتفاق من جنس املخرج جار هنا 

  بالوجوب عليهما كفاية

  

طي كل واحد نصف  فيع}نعم االحتياط باالتفاق من جنس املخرج جار هنا أيضاً{

  .خر حنطة ملا تقدمن أحدمها يعطي شعرياً واآل أ من شعري مثال، الصاع

  . كما عرفت وجههقوى وهو األ}ورمبا يقال بالسقوط عنهما{

عوقبا  الإخر وأحدمها سقط عن اآلعطاه أن إ ف}وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية{

  كل واحد موضوعاً للحكم، وحيث فيكون،املعيل ملحوظ بنحو الطبيعة السارية ألن معاً،

الدليل وهو   إىلذلك حيتاجن إ :تقبل التعدد يكون الوجوب كفائياً، وفيه الفطرة الن إ

  .مفقود يف املقام

عطاه كل واحد قدراً أما يبلغ ما  نفق رجالن على رجل بقدر ألو: يف املستندقال 

لتعلق الوجوب عليه ،  أوالًكلهما معاً جيب الفطرة على من صرف نفقتهأيصدق معه النفقة ف

  .يتعدد الفطرة بصرفه وال

ن يعطيه هذا طحيناً وذاك طحيناً أ ك،واحدن آ صرفهما معاً يف  لواألمرنعم يستشكل 

مها حينئذ فيكون كالواجب الكفائي،  ختيريظهر واأل،كل اخلبزأفمزجهما وخبزمها و

 واحد منهم مع توكيل ءعطاإأو  ،أيضاًهما الفطرة معاً، بل مع املنفق عليه إخراج حوطواأل

  .  انتهى،)١(الباقني

  .ر فيما قدمناهبمواقع للنظر يظهر بالتد: وفيه

                                                

  .١٥ سطر ٦٥ ص٢ج: املستند) ١(



٢٩٩

  . ما ذكرناظهرواأل

  

 كان وقت تعلق إذا إالّ ، من عدم وجوب الفطرة على املعيلني} ما ذكرناظهرواأل{

  .ممن يعوله أنه الوجوب يصدق عليه

من  مل أر ، من اثنني حكم املشترك بينهماأكثر مث هل حكم املعال املشترك بني ،هذا

وأما على ما اختاره املصنف، فالالزم التوزيع بني ،  واحلكم على ما اخترناه واضح،تعرض له

  .املعيلني

 فلو تكلف أحدمها ربع نفقته، ، أفراد املعيلنيعالته أم بلحاظإمث هل كل واحد بقدر 

 أو كل واحد ، واحد بقدر ما أنفق والثالث نصفها، فهل على كل،خرخر ربعها اآلواآل

 وإن يستبعد االلتزام به جداً،  مث هل جيب الفطرة عليهم بالتوزيع ولو كانوا ألف نفر،الثلث

  . فتأمل، فيهيكان الوجه املتقدم يف املعيلني جير

  



٣٠٠

كان هو املنفق على مرضعته سواء ن إ بيه،أ يف وجوب فطرة الرضيع على إشكال ال: ١٢ مسألة

  كان املنفق غريه فعليه وإن  له أو أجنبية،ماًأكانت 

  

كان هو املنفق على ن إ بيه،أ يف وجوب فطرة الرضيع على إشكال  ال:١٢مسألة {

  . النص والفتوىطالق إل}مرضعته

 صاحب )عليه السالم(احلسن  أبا نإ :براهيم بن حممد اهلمداينإوخصوص رواية 

كان أو الناس كلهم ومن تعول، ذكراً عليك وعلى : ليه يف حديث الفطرةإالعسكر كتب 

  . احلديث،)١(نثى، صغرياً أو كبرياً، حراً أو عبداً، فطيماً أو رضيعاًأ

 ولد املولود ليلة الفطر، مضافاً لو وكذا مفهوم رواييت معاوية بن عمار الواردتني يف ما

  إىلن ضممتم ومن أغلق عليه بابه، ومن يعول: )عليه السالم(ما تقدم من قوله  إىل

  .عيالك

على املنفق  كان هو  إذاب لألأمل يف كون الطفل الرضيع عياالًتينبغي ال ذ الإ

  .مرضعته

 فلو }فعليه{ب  أي غري األ}كان املنفق غريه وإن ماً له أو أجنبية،أسواء كانت {

ل  وفيه تأم،الزوج ب الزوجها وجبت الفطرة للرضيع على األ م يف عيلولة أبيها الكانت األ

  :من وجهني

                                                

  .٤طرة ح من أبواب زكاة الف٧ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل) ١(



٣٠١

ملن  بيه الرضاع، فهو عيال أل لوالد الرضيع على اإلأجرةم لو كانت مستاألن إ :األول

  .مهأعال ب

العيلولة املطلقة  أن العيلولة ليست مبجرد تأمني املأكل واملشرب، بل الظاهرن إ :الثاين

نفق رجل على رجل أ  مثال لو،ليها حال العيلولةإتتوقف على املؤنة الكاملة، أو القدر احملتاج 

 كما لو تربع باللباس أو ،عاله أنه يصدق عليه مبأكله فقط دون اللباس واملسكن وحنومها ال

يقوم بقدر حاجته حال  ألنه ممن يعوله املضيف، أنه منا يصدق عليهإ والضيف ،السكن

  .الضيافة من املأكل واملشرب واملسكن وحنوها

  إذ وبسائر لوازمه آخر،،قوم بلبنه شخص يف الرضيع الذي يوعلى هذا فيشكل احلكم

  .من قبيل املعال املشترك، وقد عرفت عدم وجوب الفطرة على أحدمها هو

 عرفاً على من يعول مه أو غريها جماناً فكونه عياالًأرضعته  أأما لو: قال يف املستمسك

 ، والقربكان هو األ وإن ،إشكالخيلو من  كان أم غريه، كما هو ظاهر املنت ال  أباًمهأب

  . انتهى،)١(سبباً للعيلولة ارضاع الطفل إب ألمع مالحظة ا سيما

م رضاع األإهو املتعارف من   يف وجوب الفطرة على الوالد يف ماإشكال ال: أقول

  ا أ وجرةم هلا احلق يف أخذ األجماناً لصدق العيلولة العرفية، وكون األ

                                                

  .٤٠٩ ص٩ج: املستمسك) ١(



٣٠٢

   كانت النفقة من مالهنإو

  

ب، ولو بلحاظ ممن يعوله األ أنه عها حقيقة غري مضر بعد صدقهي املتربعة برضا

يبعد ادعاء السرية على   بل ال،اللباس واملسكن وحنومها  إىل مضافاً،كل منهاألأصل كون 

عن الرضيع، بناًء على مسألة  الفطرة إخراجب يف م واأللزم التشريك بني األ الإذلك، و

  .كل فقطاالعتبار باأل أن  علىم، بناًءاملعال املشترك، أو استقالل األ

لو كان الالزم على  أنه  رواية اهلمداين ورواييت ابن عمار، معإطالقويؤيد ما ذكر 

  .مما يغفل عنه العامة قطعاً ألنه م أو املشترك لزم التنبيه عليه،األ

مه أ فيما لو تربعت شكالمنا اإلإو: وذا ظهر ما يف كالم املستند، حيث قال

مه أو على أبيه املنفق أزمان، فهل جيب فطرا على هو الشائع يف تلك األرضاع كما باإل

، )١( ها مطلقاًإخراج حوطمه أيضاً، واألأ وأشكل منه لو مل ينفق أبوه على ،مهأعليه وعلى 

  .انتهى

 بأن كانت يف نفقة نفسها، أو ،مهألو مل ينفق والده على  نعم يف الفرض الثاين وهو ما

ممن  أنه جنيب، فالظاهر عدم وجوب فطرة الرضيع على الوالد، لعدم صدقأائها أو أقرببعض 

نه أو حنو ذلكيعوله أو ميو.  

 أي مال الولد الرضيع، كما لو كان غنياً حبيث مل جيب }ن كانت النفقة من مالهإو{

   على رضاعه، وجرةجنبية األاأل م أو وأخذت األ،نفاق عليهعلى أبيه اإل

                                                

  .٢٩ سطر ٦٦ ص٢ج: املستند) ١(



٣٠٣

 ها عنهإخراج تولد قبل الغروب، نعم يستحب إذا إالّ  اجلنني فال فطرة له وأما،فال جتب على أحد

  مر ما قبل الزوال كما  إىل تولد بعدهإذا

  

  .كذا كان سائر لوازمه من اللباس وحنوه من أموال نفس الرضيع

 لصغره املانع عن الوجوب على نفسه، ولعدم كونه }على أحد{ فطرته }فال جتب{

  . يف املستندشكال اإل عنهى ونف،حد ألعياالً

 والقدر املتيقن من ،دلة لعموم األ، الفطرة من مالهإخراجنعم قد تقدم استحباب 

  .املخرج هو الوجوب فيبقى االستحباب

 املدعى يف املستند مجاعواإلصل  ويدل عليه قبل األ}وأما اجلنني فال فطرة له{

عدم وجوب الفطرة ملن ولد ليلة  معاوية املتقدمتني الدالتني على  صريح رواييت،واملستمسك

  إىلمن ضم، وغلق عليه البابأمن  ومن ميون ومن يعولتبادر   إىلالفطر، مضافاً

 عن مثله، وبعد هذا فال وجه ما ذكره بعض املعاصرين يف تعليقته على العروة من العيال

  . عن اجلنني رجاًءعطاءاإل

  .دلةاملولود له ملا تقدم من األ فتجب فطرته على } تولد قبل الغروب إذاالإ{

  . ومر دليله}مر ما قبل الزوال كما  إىل تولد بعده إذاها عنهإخراجنعم يستحب {

  



٣٠٤

 فلو أنفق على عياله من املال احلرام ،نفاق من املال احلالل الظاهر عدم اشتراط كون اإل:١٣مسألة 

  .ب أو حنوه وجب عليه زكامصمن غ

  

 فلو أنفق على عياله ،نفاق من املال احلاللتراط كون اإل الظاهر عدم اش:١٣مسألة {

هل :  وفاقاً للمستند حيث قال}من املال احلرام من غصب أو حنوه وجب عليه زكام

على  فال جيب الفطرة ،يشترط يف وجوب الفطرة على املنفق كون النفقة من ماله احلالل

 طالقرط فيجب؟ الظاهر الثاين، إل أم اليشت،سلطان ينفق على عياله من األموال املغصوبة

  . انتهى،)١(نفاق، وعدم التقييد بكونه من مالهاإل

  . انتهى،)٢(نفاق من احلراموعلله يف املستمسك بصدق العيلولة باإل

حكام الشرعية تابعة ملقدار جعل ن املوضوعات لألإ ف، عدم الوجوبقوىولكن األ

 كان معناه املستطيع شرعاً، وكذا لو ،حلجاملستطيع يلزم عليه ا: لو قال أنه الشارع، فكما

الكاد على :  وكذا لو قال، كان معناه املالك شرعاً،املالك للنصاب جيب عليه الزكاة: قال

  .مثل السرقة  كان معناه الكاد يف اجلهة اليت أباحها الشرع، العياله كااهد

مثل العامل   علماً، الوكذا لو أوجب احترام العامل كان معناه العلم الذي يراه الشرع

  .عالة الشرعيةعالة كان معناه اإللو أناط احلكم مناط اإل بالسحر وهكذا، فكذا

                                                

  .١٨ سطر ٦٥ ص٢ج: املستند) ١(

  .٤١٠ ص٩ج: املستمسك) ٢(



٣٠٥

مثلة املالك أو املستطيع أو الكاد أو العامل عرفاً، يف تلك األ: يقال أن ميكن وكما ال

راه الشرع ي يقال هنا من ميون أو يعيل عرفاً، فصدق العيلولة العرفية مبا ال أن ميكن كذلك ال

  .عيلولة غري كاف يف لزوم الفطرة

نفاق من احلرام أشبه شيء بالقول بوجوب فطرة ولد والقول بالوجوب يف صورة اإل

 الزكاة للحر الذي استرقه إعطاءولد له مولود عرفاً، والقول حبرمة  ألنه الزنا على الزاين،

  .عبده عرفاً، وأمثال ذلك ألنه جرباً وقهراً على خالف الشرع

بد يف وجوب فطرة  ال": ما ذكره يف املستند يف فرع آخر، حيث قال أن وذا تبني

يده وحتت اختياره عرفاً، حني صرف يف املنفق عليه من كون النفقة من مال املنفق، أو ما 

 من قبل ى املال العريف غري املمض إذ غري تام، انتهى)١("هنفاقإاملنفق عليه له حىت يصدق 

  . احلكم لصحة السلب شرعاًالشرع غري كاف يف

العرف فيما مل يرد من   إىلمنا نقول بالرجوعإ ألنه هذا سد لباب العرف، أن يظن وال

يكون حبسب  أن العرف يلزم  إىلالكالم امللقىن إ الشرع دليل على اخلالف من حيث

  .فامههم، أما لو ورد من الشرع دليل على اخلالف مل يبق للكالم جمالتم

  

                                                

  .٣ سطر٦٥ ص٢ج: املستند) ١(



٣٠٦

 أعطىلظاهر عدم اشتراط صرف عني ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو  ا:١٤مسألة 

  زوجته نفقتها وصرفت غريها يف مصارفها وجب عليه زكاا، وكذا يف غريها

  

 الظاهر عدم اشتراط صرف عني ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، :١٤مسألة {

 } وكذا يف غريها،وجب عليه زكاا زوجته نفقتها وصرفت غريها يف مصارفها أعطىفلو 

  :للمسألة صورتان: أقول

شبهة يف  كل واللباس وحنوها، وهذا الشتري ا األتيعطيها الدراهم ف أن :األوىل

 ال: وجوب فطرا عليه كسائر من يف عيلولته لصدق العيلولة قطعاً، ولذا قال يف املستند

 املنفق عليه، فلو أعطاه دراهم ليشتري يشترط كون ما يعطيه املنفق هو اجلنس الذي يأكله

  . انتهى،)١(نفقها جيب الفطرة عليهأا النفقة فاشتراها و

ليها، مثلما لو أنفق عليه بالطعام واللباس وهي إتتصرف يف ما دفعه  ال أن :الثانية

 تعطيها للفقراء وتشتري من ماهلا اخلاص ا الذي استحصلته من كسبها كاخلياطة وحنوها

ها ثرإ وتنفق على نفسها من كسبها، أو ،لسنة، أو يعطيها الدراهم للنفقة فتجعلها ذهباًطيلة ا

ن صدق العيلولة يف إوكذا اللباس وحنومها، ف، و حنوها أو تأكل من طعام والدها أو ولدهاأ

  هذه الصورة مشكل جداً 

                                                

  .٦ سطر ٦٥ ص٢ج: املستند) ١(



٣٠٧

فقة يف الظاهر اشتراط صرف املنفق عليه للن":  وفاقاً للمستند قال،بل يقرب العدم

نفاق وهو مل يصرفه يف النفقة، بل تبقيها حىت خيرج عطاه املنفق نفقته بقصد اإلأ فلو ،نفقته

  . انتهى،)١("جيب الفطرة، لعدم صدق النفقة بدون الصرف الوقت ال

ن  إ يف غري حمله،داء الفطرة عمن يعول بهأ وجوب إطالقفما وجهه السيد احلكيم من 

  .أراد به هذه الصورة

  

                                                

  .١٤ سطر ٦٥ ص٢ج: املستند )١(



٣٠٨

 ،جيب عليه زكاته  وهو أنفقه على نفسه ال، هبة أو صلحاً أو هديةك شخصاً ماالً لو ملّ:١٥ مسألة

  .يصري عياال له مبجرد ذلك الألنه 

  

وهو أنفقه { أو صدقة } أو صلحاً أو هدية هبةًك شخصاً ماالً لو ملّ:١٥مسألة {

فاقاً للمستند وكثري  و} له مبجرد ذلكيصري عياالً ال ألنه ،جيب عليه زكاته  ال،على نفسه

  .من املعاصرين الذين ظفرت على تعليقام

 مل جيب ،فلو باعها املنفق للمنفق عليه، أو وهبها له، أو تصدقها عليه: قال يف املستند

  . انتهى،)١(به الفطرة

من  وميونون ومن يعولهـ  ك،ووجهه عدم صدق العناوين املأخوذة يف الروايات

ما ذكره السيد احلكيم من كون   على مثل هذا العمل، ال بابهمن أغلق عليه وضممت

مبجرد اهلبة واهلدية صل اذلك العتبار حنو من التابعية واملتبوعية يف صدق العيلولة غري احل

  .  انتهى،)٢( من أسباب التمليكوحنومها

رد   أو،ومثل ذلك يف عدم الوجوب فيما لو أعطاه زكاة ماله، أو فطرته، أو مخسه

 أو حنو ذلك، بل لو كان الفقري يف ،ا وقف على مجاعة هو منهممله، أو ما نذره، أو ممظا

يعلم حقيقة  كان ممن يعوله عند من ال وإن  فإنهداره وميونه من الزكاة أو اخلمس أو غريمها،

ممن يعوله، فهو مثل اليتيم الذي يف دار ليس  أنه ، لكن املطلع على حقيقة احلال يعلماألمر

  .ونه من مالهزيد ومي

                                                

  .٤ سطر ٦٥ ص٢ج: املستند) ١(

  .٢١٠ ص٩ج: املستمسك )٢(



٣٠٩

  .كان من عياله عرفاً ووهبه مثال لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب نعم لو

  

 ووهبه مثالً{ بل أو حقيقة كزوجته وولده وحنومها }نعم لو كان من عياله عرفاً{

يشترط فيها التربع   ال إذ لصدق العيلولة،}فالظاهر الوجوب{نفقه أ و}لينفقه على نفسه

نفاق، كما خرى عن اإلأنفاق عبارة اهلبة بشرط اإلن أ وشرعي، خصوصاًا، أو الوجوب ال

 ،عالة ولكن ذه الصورةإنفاق وإ  فإنهلو عامل املعيل مع شخص بشرط حتمله نفقة عياله،

  .فتأمل

ينفقه  أن جنيب ألفاً بشرطجنيب، كما لو وهب لزيد األوهل ينسحب هذا احلكم يف األ

  . أم ال؟ فيه تردد،نفاق على زيدط اإلعلى نفسه، أو عامل مع خالد بشر

 ،نعم بعض الصور خارج قطعاً، كما لو وقف بستاناً على أوالده حبيث استغنوا عنه

يصدق العناوين املأخوذة يف الروايات   ال فإنهفهم ينفقون على أنفسهم من ذلك البستان،

  .حينئذ

  .استدعى املعيل من غريه القيام بنفقة معاله ومثله ما لو

  



٣١٠

 إخراجيبعد وجوب  يكون نفقته عليه ال أن د لو استأجر شخصاً واشترط يف ضمن العق:١٦ألة مس

  فطرته

  

يبعد  يكون نفقته عليه ال أن  لو استأجر شخصاً واشترط يف ضمن العقد:١٦مسألة {

  إىلفاملدار على صدق االنضمام: )رمحه اهللا( قال شيخنا املرتضى } فطرتهإخراجوجوب 

  إىلجري املشترط نفقته على املستأجر منضماأل أن دق العيال، ومن هناعلى ص العيال ال

لني وشيخنا يف املسالك، فجعلوه من ضالعيال، وفاقاً لغري واحد من املعاصرين، خالفاً للفا

  .جرةقبيل األ

  .)١(العيال  إىليلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق االنضمام النه إ :وفيه

يكون  أن  فلو استأجره وشرط،يكون جماناً أن نفاقيف اإليشترط  ال: وقال يف املستند

  .طالقالنفقة على املستأجر جيب فطرته عليه لإل

يعطيه شيئاً ولو كان من  أن  فلو شرط،نفاقيكون املشروط هو اإل أن نعم جيب

  .جيب فطرته عليه  واملؤجر بنفسه يصرفها يف النفقة ال،جناس املنفقةاأل

 وإن  شيء،إعطاءحمض  نفاق صادراً من املنفق الن اإليكو أن جيب ه أن:واحلاصل

 ،شرط النفقةن إ ريجصرفه املعطى له يف النفقة، ويظهر من بعضهم عدم وجوب فطرة األ

  . انتهى،)٢( يردهطالقواإل

 العيلولة وحنوها ظاهرة يف اانية،  إذليه الفاضالن والشهيد،إالظاهر ما ذهب : أقول

  كان املراد به ن إ )رمحه اهللا(ي ذكره الشيخ العيال الذ  إىلواالنضمام

                                                

  .٢ سطر ٥٢٧ص: ةكتاب الطهار )١(

  .٧ سطر ٥٦ ص٢ج: املستند )٢(



٣١١

عياله، ولذا لو كان يف   إىلاالنضمام الصوري، فهو غري موجب للفطرة على من انضم

عياله يف املأكل واملشرب وامللبس واملسكن مل جيب على   إىلنفقة نفسه ولكن كان منضماً

  . فطرتهإعطاءمن ليس يف نفقته 

 نفالاملتبادر من قولنا نفاق عليه من كيسه الذي هو باإلن كان املراد به االنضمام إو

االنضمام ذا النحو ليس متحققاً يف أن  إالّ كان تاماً وإن اً أو يعيله أو حنومها، فهونفالميون 

  .املقام

 للشرط قسط من  إذ جزء من العمل،بلاوأي فرق بني شرط النفقة الذي هو يف مق

  بعضها يف النفقة، ولو كان خملوطاً مع العائلة حبيث ال تامة وصرفجرةالثمن، وبني أخذ األ

  .يف عيلولته ومؤنتهأنه  إالّ يرى غري املطلع

 لالختصاص مبن طالق عدم اإل: ففيه، الذي ادعاه يف املستندطالقوأما مشول اإل

 أن نذر أنه  ولو فرض،من هذا املستأجر جري يأكل من كده، ال وهذا األ،يعوله، ومن ميونه

  . الظاهر العدم،نث ذاحيل يف عيالة أحد فهل يدخ ال

لتعلق اعدم أصل يعارضه   وال،عدم التعلق باملستأجرصل وكيف كان، فلو شك فاأل

 ،صالة وجوب فطرة كل أحد على نفسه ما مل حيملها عنه متحملأباملؤجر، ملا تقدم من 

ما تقرر يف   إىلافاًالفطرة على كل من اقتات قوتاً، مض أن  والعموم الدالني علىطالقلإل

يف آخر كواجدي املين، واهللا تعاىل صل يعارض األ يف شخص الصل األ أن صول مناأل

  .العامل



٣١٢

 واملناط الصدق ،نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثال ينفق ا على نفسه مل جتب عليه

  . يف عده من عياله وعدمهالعريف

  

 مل جتب ، فيعطيه دراهم مثال ينفق ا على نفسه،هنعم لو اشترط عليه مقدار نفقت{

كالفرق بني  إالّ أي فرق بينه وبني الصورة السابقة، وليس الفرق بينهما:  أقول}عليه

وجه للفرق هناك  عطائها الدراهم لتنفق على نفسها، فكما الإنفاق على الزوجة وبني اإل

  .وجه للفرق هنا كذلك ال

}العرف غري املطلع على   ولكن ال}ه من عياله وعدمهواملناط الصدق العريف يف عد

  .حقيقة احلال، بل العرف املطلع

  



٣١٣

 هل جتب عليه ، نزل عليه نازل قهراً عليه، ومن غري رضاه وصار ضيفاً عنده مدةإذا :١٧مسألة 

  إشكالفطرته أم ال؟ 

  

 ، مدة وصار ضيفاً عنده، نزل عليه نازل قهراً عليه، ومن غري رضاه إذا:١٧مسألة {

 كاشف الغطاء ظاهر يف السقوط، حيث قال إطالق و}إشكالهل جتب عليه فطرته أم ال؟ 

ها إخراج جيب على كل مكلف جامع لشرائطها صائماً شهر رمضان أوالً": يف صدر املسألة

  . انتهى)١(" خمتاراً فيهابعيلولتهفطاره عاملاً إ مع صومه أو ،عن نفسه وعمن يعوله

رجح يف النظر التفصيل بني صورة بلوغ صرين بالوجوب، واألوأفىت كثري من املعا

حينئذ كالغاصب  ألنه  فال جيب عليه فطرته،،يرضى بأكله وشربه وسكناه الكراهة حبد ال

جتب فطرته على املغصوب منه لعدم صدق من ميون  الذي يغصب املال ويصرفه، فكما ال

الضيف  أن بني املقام وبني الغاصبجيب يف املقام، والفرق  ومن يعول وحنومها، فكذلك ال

  .علم ا فهو والغاصب سواء من هذه اجلهة وإن يعلم ذه الكراهة، ال

أكل يميونه، بل  عياله وال  إىلوكيف كان، فالشخص على هذا الفرض مل يضمه

  ولد له إذامل يكن مغروراً، والفرق بينه وبني ما ، ولذا نقول بضمانه لوحراماً عاملاً أو جاهالً

يرضى،   النفقة عليه يف نفقته كرهاً وقهراً وجرباً حبيث المولود، أو دخل أحد واجيب

جمبور شرعاً  ألنه حق له بذلك، خبالف واجب النفقة، يف الضيف ال أن ،ويصرح بذلك هو

  ، بالقيام بنفقته

                                                

  .٢٨ سطر ٣٥٧ص: كشف الغطاء )١(



٣١٤

  كراه واجلرب من غريه،وكذا لوعال شخصاً باإل

  

 فال يستشكل ما ذكرنا من ،جعله الشارع له يأكل غصباً، بل ما ال أنه ومن املعلوم

جبتم الفطرة بينه وبني املولود اجلربي حيث أونه أي فرق أعدم الوجوب يف الضيف اجلربي ب

  .األوليف الثاين دون 

كراه إكراه عدم سببية العيلولة عن  حديث رفع اإلىمقتضن إ :رمبا يقال إىل أنه مضافاً

يتعلق باملكره يف العيلولة، وبه   حكم شرعي ال الطفرة الذي هوإخراجللوجوب، فوجوب 

 الرفع أدلةوحنوها، حلكومة  كل من ضممت ومن ميون ومن يعول إطالقخيصص 

  .يةاألول دلةعلى األ

  .يأكل غصباً فليس ممن يعوله وميونه أنه ما تقدم من  إىلمضافاً

لكن فيه لزوم عدم صورة الرضا واالختيار، و طالق إىليبعد القول بانصراف اإل بل ال

  .الفرق بني املولود الكرهي والضيف

يرضى بأكله وشربه هو  وعلى كل حال، فعدم وجوب فطرة الضيف الذي ال

  .قوىاأل

 بأن يكره كونه مع الرضا بأكله وشربه، وفيه ،وبني عدم بلوغ الكراهة ذا احلد

رجح يف هذه واألحديث الرفع،   إىل، ومن احتمال االنصراف، مضافاًطالق من اإل،تردد

 الرفع غري  االنصراف عن مثله مشكل جداً، وحديث إذالصورة الوجوب على املضيف،

  .معلوم الشمول ملا حنن فيه

 كأن }كراه واجلرب من غريهعال شخصاً باإل لو{ يأيت الكالم بعينه فيما }وكذا{

  .عالة زيد الذي ليس هو ضيفاً عندهإجيربه الظامل ب



٣١٥

خذ مال منه فيرتل عنده مدة ظلماً وهو جمبور يف طعامه ذي يرسله الظامل ألنعم يف مثل العامل ال

  .الضيف عليه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال وال

  

 فيرتل عنده مدة ظلماً وهو ،خذ مال منهنعم يف مثل العامل الذي يرسله الظامل أل{

 وليس }الضيف عليه العيال وال فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق ،جمبور يف طعامه وشرابه

جتب الفطرة على  كالسارق والغاصب، فكما ال أنه ابعية، بل ملا تقدم منتذلك لعدم حتقق ال

  .املغصوب منه واملسروق عنه، كذلك ههنا

وجه له، بل   من اشتراط العلم مطلقاً ال)رمحه اهللا(تقدم عن كاشف الغطاء  مان إ مث

يعلم به وجب  له مولود ال يشترط، فلو ولد واجب النفقة فالالالزم التفصيل يف املسألة بني 

 ففيه ،إمجاالًيعلم به ولو  عليه فطرته، وبني غري واجب النفقة، كما لو نزل عليه ضيف ال

من  إطالق ومن ، وحنوه عنه فال جيبعيالك  إىلضممت، من انصراف حنو إشكال

ابقة من عدم رضائه االرتكازي املوجب مثل املسألة الس  إىل مل يرجع إذا فيجب، هذايعول

  .  عدم الوجوبقرباأل أن ال فقد تقدمإ و،جلعله كالسارق والغاصب

  إىلضطرامن ناحية الغري، كما لو مرض ف مث االضطرار من ناحية املرض وحنوه ال

 ،ليهإ غري رافع لوجوب الفطرة عن املضطر ،ممرض أو طبيب مقيم عنده على كره شديد

يشمل مثل هذا املقام حديث الرفع، كما حقق يف  ة املمرض والطبيب، والفيجب عليه فطر

  .صولاأل

 ألن عاله مث تبني عدمه، فالظاهر وجوب فطرته،أالعدو صديقه ف أن ولو اشتبه فزعم

  .منا االشتباه يف الداعيإعالة متحققة، واإل

  



٣١٦

   مات قبل الغروب من ليلة الفطر مل جيب يف تركته شيء إذا:١٨مسألة 

  

 ملا تقدم } مات قبل الغروب من ليلة الفطر مل جيب يف تركته شيء إذا:١٨مسألة {

املدار هو  أن املناط هو استجماع الشرائط حال دخول ليلة الفطر، ولكن قد عرفت أن من

  .دراك الصادق باستجماع الشرائط يف جزء معتد به من شهر رمضاناإل

سألته عما : ، قال)عليه السالم(جعفر   أيبينافيه ماتقدم، عن حممد بن مسلم، عن وال

 من حر أو ،تصدق عن مجيع من تعول:  قال، الفطرةةجيب على الرجل يف أهله من صدق

  .)١(عبد، أو صغري أو كبري، من أدرك منهم الصالة

  . انتهى،)٢(املراد صالة العيد: قال يف الوسائل

قبال من مل يدرك الصالة   ال، من دخل يف العائلة بعد الصالةبلادراك الصالة مقإ إذ

 ولذا لو خرج عن العائلة بعد الغروب وقبل الصالة جتب عليه ،ومات أو خرج عن العائلة

  .استحبايب لعدم وجوب الفطرة عمن يولد ليلة الفطر إىل أنه  مضافاً،الفطرة

  . عن نفسه وعن من يعولهخراجمث بناًء على الوجوب فالواجب اإل

عن   لكن ال، تستحب أم ال؟ الالزم القول باالستحبابمث لو مل نقل بالوجوب فهل

  . الفطرة عن امليتإعطاءدل على استحباب   وذلك ملا،تركته

  عليهم الصالة (واحلسني والسجاد والباقر والصادق احلسن  أن وقد تقدم

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل )١(

  . ذيل احلديث٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣١٧

كان عليه دين وضاقت التركة  وإن  من تركته عنه وعن عياله،خراجن مات بعده وجب اإلإو

  .هما بالنسبةقسمت علي

  

  . كانوا يتصدقون بصدقة الفطرة عن آبائهم الكرام بعد موم)والسالم

حق ثابت يف  الفطرة ألن } من تركته عنه وعن عيالهخراجمات بعده وجب اإلن إو{

يقول  أن وضعي، مثل احلكم تكليفي فقط ال أن تركته، واحتمال  إىلذا مات انتقلإ ف،الذمة

، وليس عليه ياحلكم التكليف إالّ  ليس على العبد فإنه، ديناراً لزيدعط من مايلأ: املوىل لعبده

  . يف كمال السقوط، عن تركة العبدخراجمات جيب اإل حكم وضعي حىت لو

 كما ،املكلفني الوضع والتكليف معاً  إىل املتوجهةةوامر املاليذ الظاهر املتبادر من األإ

  .خيفى ال

يف فيه  وتفصيل الكالم }مت عليهما بالنسبةن كان عليه دين وضاقت التركة قسإو{

  .حمله

  



٣١٨

  . كانت حامال ينفق عليهاإذا إالّ ، دون البائن، املطلقة رجعياً فطرا على زوجها:١٩مسألة 

  

 ينفق  كانت حامالًإذا إالّ ، املطلقة رجعياً فطرا على زوجها دون البائن:١٩مسألة {

  .املالك هو العيلولة فقط أن  ملا تقدم من،لولة والالزم تقييد املسألة بصورة العي}عليها

  . عنده وجهطالق فلإل،نعم من يرى وجوب الفطرة عن الزوجة مطلقاً

 من التفصيل بني كون النفقة للحمل فال جتب فطرا )رمحه اهللا(ما عن العالمة ن إ مث

املنفق  ي ال احلمل فهو الداعألجلا أ معىن كون النفقة للحمل  إذ ممنوع،أو للحامل فتجب

  . فتأمل،عليه

  



٣١٩

 فالظاهر وجوب فطرم ، وشك يف حيام، كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبني عنهإذا :٢٠ألة مس

  .حراز العيلولة على فرض احلياةإمع 

  

 فالظاهر ، كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبني عنه وشك يف حيامإذا :٢٠مسألة {

حراز العيلولة، إ والظاهر عدم اشتراط }ولة على فرض احلياةحراز العيلإوجوب فطرم مع 

  .ةء وهو مقدم على الربا، استصحاب احلياة للعياليبل يكف

  وال،صالة البقاء أل،مل يتيقن حبياة بعضهم وإن جيب عليه فطرم: قال يف املستند

  . انتهى،)١(صل لألة مزيلاألوىل لكون ،ة الذمةءصالة براأيعارضها 

منا يصح على املختار من حجية االستصحاب حىت يف صورة إذلك  أن فىخي ولكن ال

وقت   إىلحراز كفاية النفقة املوجودة عندهمإمن مينعه فالالزم  ما عندأالشك يف املقتضي، و

 مث شك يف احلياة ،بوفائها لذلك فلو جعل عندهم مقداراً من النفقة اليعلم ،الوجوب

 ، جيرى استصحاب احلي مع العيلولة أو العيلولة فقط فال،والعيلولة أو يف العيلولة فقط

  .االستعالم  إىلطريق له ة فيما الءجراء الرباإفيجوز 

 فعلى مسلك املشهور بني املتأخرين يف عدم اشتراط جريان ،وأما لو كان له طريق

اىل  واهللا تع، وعندنا فيه تردد أو منع،ةء وجيرى الربا،جيب ة يف املوضوعات بالفحص الءالربا

  .هو العامل

  

                                                

  .٩ سطر ٦٦ ص٢ج: املستند )١(



٣٢٠



٣٢١

  فصل

 وهو احلنطة والشعري والتمر ،يف جنسها وقدرها، والضابط يف اجلنس القوت الغالب لغالب الناس

  قط واللنب والذرة وغريهارز واألوالزبيب واأل

  

  }فصل{

 وهو احلنطة ،يف جنسها وقدرها، والضابط يف اجلنس القوت الغالب لغالب الناس{

ما  قوال نذكر وقبل ذكر األ}قط واللنب والذرة وغريهارز واألوالشعري والتمر والزبيب واأل

  .خبار يف هذا البابلينا من األإوصل 

 سألته عن :، قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب شعري، عنفعن سعد بن سعد األ

صاع بصاع :  من احلنطة والشعري والتمر والزبيب؟ قال،الفطرة كم يدفع عن كل رأس

  .)١(ليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا ع

  صحاب أيعطي : ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن معاوية بن عمار، عن

                                                

  .١كاة الفطرة ح من أبواب ز٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )١(



٣٢٢

  .)١(قط صاعاً والغنم والبقر يف الفطرة من األبلاإل

يعطي :  يف الفطرة قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب وعن عبد اهللا بن املغرية، عن

  .)٢(قط صاعمن احلنطة صاع، ومن الشعري صاع، ومن األ

 أن  وسألناه،بكر الرازي يف زكاة الفطرة أيب  إىلكتبت: وعن جعفر بن معروف، قال

ذلك قد خرج  أن  فكتب)عليهما السالم(موالنا يعين علي بن حممد   إىليكتب يف ذلك

 وليس عندنا بعد جوابه ،خيرج من كل شيء التمر والرب وغريه صاعأنه  : بن مهزياريلعل

  .)٣(ختالفعلينا يف ذلك ا

الفطرة صاع من : ، قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب وعن ياسر القمي، عن

  .)٤(منا خفف احلنطة معاويةإحنطة، وصاع من شعري، وصاع من متر، وصاع من زبيب، و

  .)٥(وصاع من شعريترك قوله أنه  إالّ ،ق يف العلل مثلهووعن الصد

يف الفطرة :  يقول)عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت:  قال،وعن معاوية بن وهب

  . احلديث)٦(جرت السنة بصاع من متر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعري

  سقطنا أ، يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،حفص أيب وعن سلمة بن

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢٩ب  البا٣٩١ ص٦ج: الوسائل )٥(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل )٦(



٣٢٣

  .)١(أو صاع من شعري، أو صاع من زبيبصدقة الفطرة صاع من متر، :  قال،بعضه

ذكر صدقة الفطرة أنه  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب اء، عنذان بن احلالرمح وعن عبد

صاع من   أو،نثى، صاع من مترأا على كل صغري أو كبري، من حر أو عبد، ذكر أو أ

  .)٢(زبيب، أو صاع من شعري، أو صاع من ذرة

حلنطة جيد ا الصدقة ملن ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن حممد بن مسلم، عن

 نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من ،والعدس والسلت والذرةالقمح  عنه يوالشعري جيز

  .)٣(متر أو زبيب

عليهما (جعفر وأيب عبد اهللا  أيب  عنوعن الفضالء محاد وبريد وحممد بن مسلم،

صاع من متر أو زبيب أو شعري، أو نصف : سألنامها عن زكاة الفطرة؟ قاال:  قالوا)السالم

  . احلديث)٤(أو سلت كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرةذلك 

زكاة : املأمون قال  إىل، يف كتابه)عليه السالم(وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 

  .)٥(مدادأمن احلنطة والشعري والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة : قال إىل أن الفطرة

                                                

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .١٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: سائلالو )٤(

  .١٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل )٥(



٣٢٤

 إىل أن وزكاة الفطرة : قال)عليهما السالم(عمش، عن جعفر بن حممد وعن األ

  .)١(مداد من احلنطة والشعري والتمر والزبيب وهو صاع تامأأربعة : قال

ل عن ئس: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،براهيم، عن أبيه رفعهإوعن علي بن 

  .)٢(رطال من لنبأيتصدق بأربعة :  قال،ميكنه الفطرة الرجل بالبادية ال

  .اهلدايةوحنوه عن الصدوق يف 

الفطرة على كل قوم :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن زرارة، وابن مسكان، عن

  .)٣(مما يغذون عياهلم من لنب أو زبيب أو غريه

 أيب  إىل فكتبت،اختلف الروايات يف الفطرة: براهيم بن حممد اهلمداين قالإوعن 

الفطرة صاع من قوت ن إ : فكتب،سأله عن ذلك أ)عليه السالم(احلسن صاحب العسكر 

حرين والعراقني وفارس ب واليمامة والطراف الشامأهل مكة واليمن والطائف وأ على ،بلدك

هل اجلزيرة واملوصل واجلبال أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أوعلى ، هواز وكرمان مترواأل

 يو والرأهل مر الإهل خراسان الرب أوعلى  .رزهل طربستان األأوعلى  .كلها بر أو شعري

  ،فعليهم الزبيب

                                                

  .١٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .١لفطرة ح من أبواب زكاة ا٨ الباب ٢٣٨ ص٦ج: الوسائل )٣(



٣٢٥

 ومن سكن البوادي من ،هل مصر الرب، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قومأوعلى 

  .)١(قطعراب فعليهم األاأل

عراب قط من األومن عدم األ : وزاد،هل مروأترك أنه ، ويف رواية املفيد يف املقنعة

  .)٢(ووجد اللنب فعليه الفطرة منه

جعلت فداك : قلت له: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا يب  أ عمن ذكره، عن،وعن يونس

 من ييؤد أن ات قوتاً فعليهتالفطرة على كل من اق: فقال: على أهل البوادي الفطرة؟ قال

  .)٣(ذلك القوت

 نعطي الفطرة دقيقاً مكان )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وعن عمر بن يزيد، قال

  .)٤(بني احلنطة والدقيق حنه بقدر ماط جرأ يكون بأس ال: احلنطة؟ قال

  .)٥(الفطرة على كل رأس صاع من طعامن إ :)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

من : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  يف حديث قال،براهيم بن حممدإوعن جعفر بن 

  .)٦( عنه القمح والسلت والعلس والذرةيمل جيد احلنطة والشعري جيز

 أو ،زكاة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعري: ، قال)عليه السالم( وعن علي

  .)٧(صاع من متر، أو صاع من زبيب

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٨ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٩ سطر ٤١ج: املقنعة )٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ـ ١٠٩ ص٩٣ج: البحار )٥(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )٦(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ باب ١١٠ ص٩٣ج: البحار )٧(



٣٢٦

ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول : )عليه السالم(وعن الصادق 

  .)١(صاعاً من متر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعري

سأل عن الفطرة على أهل  أنه ،)ليه السالمع(يف اهلداية، عن الصادق وعن الصدوق 

  .)٢(يؤدي من ذلك القوت أن على كل من اقتات قوتاً: البوادي؟ فقال

ىل غري ذلك من الروايات الكثرية املنتشرة يف أبواب الفطرة، ومجلة ما اشتمل عليه إ

لذرة قط وا احلنطة والشعري والتمر والزبيب واللنب واأل،خبار باالسم مخسة عشرهذه األ

  .رز والسويق والعدس والعلس والرب والدقيقوالسلت والقمح واأل

  :قوالوقد اختلفت األ

  .األوىلربعة فعن الصدوقني والعماين االقتصار على األ

  .ليهاإضافة الذرة إ يسكايف واحلليب واحللوعن اإل

  .قطضافة األإويف املدارك 

  .قطرز واألضافة األإوعن الذخرية 

  .قط واللنبرز واألضافة األإف وغريمها وعن املبسوط واخلال

  .نه القوت الغالب أوعن كثري

 االقتصار يف  عن الصدوقني والعماينيظاهر احملك: )رمحه اهللا(قال شيخنا املرتضى 

   وزاد الشيخ عليهما ،قط وزاد يف املدارك األ،ربعجنس الفطرة على الغالت األ

                                                

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ باب ١٠٨ ص٩٣ج: البحار )١(

  .٢٣ سطر ٥٦ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية )٢(



٣٢٧

جزاء إجزاء السبعة وعدم الدليل على إ  علىمجاعقط واللنب مدعياً ثبوت اإلرز واألاأل

  .غريها

  . االقتصار على هذه السبعكثرظاهر األ أن ويف الدروس

رز ن الضابط ما كان قوتاً غالباً كاحلنطة والشعري والتمر والزبيب واأل أويف املعترب

  ونسب هذا، وحنوه يف دعوى االتفاق ما عن املنتهى،، وهو مذهب علمائنا)١(قط واللنبواأل

  .املشهور ما بني املتأخرين ىلإ

 ي وحك،قواا يف النوعأمصار على اختالف هل األأا فضلة أقوات أ )٢(وعن املفيد

شياء على قوته، غلب األأ خيرجها من وجبت عليه من سكايفمثل ذلك عن السيد، وعن اإل

  .انتهى، )٣(وحكي عن احللي واحلليب

 أم أعم منها، بل جيوز ، الرواياتاملناط هل هو شيء خاص من املذكورات يفن إ مث

  : من القوت، فيقع الكالم يف مقامنيعطاءاإل

 يف ذلك لتكرر شكال اإليينبغ  ال: فنقول، من القوت الغالبعطاءيف جواز اإل: األول

  .وروده يف الروايات املعمول ا

وبني شياء اخلاصة، وما يف رواية اهلمداين من التفصيل بني أهل البالد املذكورة فاأل

املذكورات يف تلك أن  ليس يف مقام بيان اخلصوصية، بل ،غريهم فعليهم ما غلب قوم

  قواا يف زمن صدور احلكم أالبالد هي غالب 

                                                

  .١٧ سطر ٦٦ص: الدروس )١(

  .٥اب ماهية زكاة الفطرة سطر  ب٤١ص: املقنعة )٢(

  .٦ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )٣(



٣٢٨

  .الفطرة صاع من قوت بلدك:  يف صدر الرواية)عليه السالم(ولذا قال 

 للروايات عدم خصوصيةناطة احلكم مناط القوت تظهر إوذه الروايات املشتملة على 

  .االختالف الكائن بينها دال على عدم قصد احلصر إىل أن احلاصرة، مضافاً

قط، ليها األإ هي ما بني مقتصر على احلنطة والشعري، ومضيف إذ" :قال يف املستمسك

ليه إ ومضيف ، التمراألول  إىلليها التمر والزبيب، ومضيفإليها التمر، ومضيف إومضيف 

ليه التمر والزبيب والذرة، إ ومضيف ،الثاين التمر والزبيب ىل إ والزبيب، ومضيفالتمر

  . انتهى،)١(قطليه التمر والزبيب واألإومضيف 

 وجاعل ،وجاعل الذرة اختيارياً، وجاعلها اضطرارياً، ومضيف الدقيق والسويق: أقول

رادة إغري ذلك من االختالف املوجب للقطع بعدم   إىل،اللنب اختيارياً، وجاعلها اضطرارياً

  .اخلصوصية

 والبقر والغنم يف بلاإلهل  أو أل،عراب يف بعض الرواياتقط لألويؤيده جعل األ

خرى اضطرارياً، كل ذلك يكشف عن كون املناط أ وجعله تارة اختيارياً، و،خربعضها اآل

  .مثلة، وبيان القوت الغالب تسهيال على املكلفهو القوت، وهذه من باب األ

  لغالب على أهل الدنيا، أو القطر، أو البلد، أو مث هل املعيار القوت ا

                                                

  .٤١٣ ص٩ج: املستمسك )١(



٣٢٩

 ،يام املخمصةأ قوت بلا مق،الشخص، أو القوت الغالب مبعىن ما يقتات غالباً ومتعارفاً

منا إ":  بقوله)رمحه اهللا( وما ذكره شيخنا املرتضى ، من الروايات أصالًاألولدليل على  ال

  .انتهى ،)١( " نسان أو بلده مستحباًإلعربوا مبا هو قوت غالباً وجعلوا ما يغلب قوت ا

 لعل املراد بالقوت الغالب  إذ،صحاب بقوت غالب أهل العامليدل على التزام األ ال

  . املعىن اخلامس الذي ذكرناه، قوت الشخص وقوت البلدبلاالذي هو مق

 إىل  مضافاً، فهو مبعزل عن الصواب،وكيف كان فسواء وجد القائل ذا القول أم ال

خيفى على من اطلع على أقوات  هل العامل شيئاً واحداً، كما الليس القوت الغالب ألأنه 

  .مماأل

 بلاومثله يف عدم الدليل كون املعيار القوت الغالب على أهل القطر، أي اململكة مق

  .البلد

 فيشهد لكون ،قوالخبار واألشاهد من األخر فلكل منها وأما االحتماالت الثالثة األ

الفطرة ن إ :)عليه السالم( قول العسكري ،لقوت الغالب، الغالب على أهل البلداملراد من ا

 املتبادر منه قوت فعليهم ما غلب قوم: )عليه السالم(وقوله . صاع من قوت بلدك

  .البلد

الفطرة على : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ولكون املراد القوت الغالب للشخص، قول

  .مكل قوم مما يغذون عياهل

                                                

  .١١ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )١(



٣٣٠

  . من ذلك القوتييؤد أن على كل من اقتات قوتاً: خروقوله اآل

مل يكن غالب  وإن نادراً استعمالهليس الذي يقتاته غالب الناس ولكون املراد الشيء 

الفطرة على كل قوم : )عليه السالم( قول الصادق ،أو كوناً قوم شخصاً أو بلداً أو قطراً

الزبيب ليس غالب قوت العيال  أن ، مع معلوميةبيب أو غريهمما يغذون عياهلم من لنب أو ز

  .قطاريف أي قطر من األ

 فلو ،خريةخبار هو كفاية الغلبة بأحد معانيه الثالثة األمبقتضى اجلمع بني األوالظاهر 

 مل يكن مما يغذي به عياله، كما وإن ه،إخراجكان الغالب على البلد الدخن أو املاش جاز 

  .مل يكن غالب قوت البلد وإن ،هإخراج ما يغذي به عياله ذاك جاز لو كان غالبأنه 

 كالفستق ،يقتات به يف غري النادر أنه  ما كان قوتاً غالباً مبعىنإخراجوكذا جيوز 

  . أكل املخمصةبلاواجلوز وغريمها مق

 إخراج ةجازإ من ظاهر التمثيل بالزبيب يف اخلرب املتقدم، و،ولكن االلتزام به مشكل

 وحنوه قوت بلدكومن انصراف  .خر الظاهرين يف كون املدار ما ذكر يف اخلرب اآلالعدس

  .عنه

  :  فنقول،خبارجناس الواقعة يف األيف حتقيق احلال يف األ: املقام الثاين

 مبعىن ،جناس اخلمسة عشر املذكورة يف الروايات يف اجلملة األإخراجالظاهر جواز 

  .ما يف صورة كوا القوت الغالبإ االضطرار، وما يف صورةإما مطلقاً، وإكفايتها 

 اختياراً ، مطلقاًإشكال بال ياحلنطة والشعري والتمر والزبيب جيز أن وتفصيل الكالم

  .دلة األطالق إل، قوتاً كات أم ال،واضطراراً



٣٣١

، وعدم ذكر بعضها يف بعض الروايات جرت السنة: )عليه السالم(وخصوصاً قوله 

و بيان القوت أبد من احلمل على ذكر املثال،  ماكن الببعض األو اختصاص كل بعض أ

  .الغالب

كل   إىلربع مطلق بالنسبة جواز الغالت األأدلة: )١( )محه اهللار(قال شخنا املرتضى 

 صرحياً مجاعرز واللنب فقد عرفت عن الشيخ واحملقق والعالمة ادعاء اإلقط واألما األأحد، وأ

   .شعاراً بكفايتها مطلقاًإاو 

 الروايات يف إطالقاملشهور بني املتأخرين، ورمبا أشكل عليه بعدم   إىلوتقدم نسبته

ويف  . والبقر والغنمبلنه فطرة أصحاب اإلأقط صرح يف رواية معاوية ب األ إذهذه الثالثة،

يف رواية اهلمداين املخصصة له بأهل  إالّ رز مل يذكر واأل،عرابلأل أنه :رواية اهلمداين

قط كرواية املقنعة، مرتبتها بعد األ أن واللنب اضطربت فيه الروايات، ففي بعضهاطربستان، 

براهيم، ويف بعضها مطلقاً، إ كرواية علي بن ،ملن مل جيد شيئاً من أهل البادية أنه ويف بعضها

  .ولكن بشرط كونه غذاًء، كرواية ابن مسكان

خبار اختصاصها بأهل ض األقط فيظهر من بعوأما األ: )محه اهللار(قال شيخنا املرتضى 

  .انتهى، )٢(رةذ وهي مكاتبة اهلمداين، وهذا حمتمل يف رواية ال،رزالغنم، وكذا ما دل على األ

                                                

  .٢٢ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )١(

  .٢٢ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )٢(



٣٣٢

ربعة أيضاً، لعدم  يف األطالقلو أخذ ذه الظواهر املقيدة مل يسلم احلكم باإل: قلت

 ليس لساا لسان قطرواية معاوية يف األ إىل أن سالمتها عن مثل هذه التقييدات، مضافاً

  .قط دون العكس والغنم والبقر باألبلالتقييد، بل لو كان تقييد لزم تقييد أصحاب اإل

ميكن   ال،قط دون العكسدي باألا موجبة الختصاص أهل البواأورواية اهلمداين مع 

  .العمل ا بظاهرها كما عرفت غري مرة

أما اللنب فليس ذكره يف رواييت رز بأهل طربستان، وومنه يعلم اجلواب يف اختصاص األ

  فليس غري واجد بقول مطلق، ال،لبيان وجود ما يعطيه الفطرة إالّ براهيم،إبن املقنعة وعلي 

  .يف مقام بيان الرتبة

  .توجب التقييد بكونه غذاًء، بقرينة ذكر الزبيب معه ورواية ابن مسكان ال

 فيها، ولكن اشتمال شكالإلا) رمحه اهللا(لذرة فقد تقدم عن الشيخ املرتضى وأما ا

تقيد برواييت حممد بن مسلم،  صحيح احلذاء والفضالء عليها مطلقاً كاف يف املطلوب، وال

سوقها مع احلنطة والدقيق اجلائزين حال  ألن براهيم املقيد هلا مبن مل جيد،إوجعفر بن 

يتان حممولتان على تقدمه عليها، فالروا االختيار قطعاً كاشف عن أفضلية غري الذرة عليها، ال

  .االستحباب

وأما الدقيق فقد اشتمل عليه روايتا الفضالء وعمر بن يزيد بال قيد، ومثله السويق فقد 

  مطلقاً، فما اشتمل عليه رواية الفضالء، فالالزم القول بكفايتها 



٣٣٣

ما أجزاء الدقيق والسويق واخلبز، على إعن املعترب واملنتهى تبعاً للشيخ من عدم 

 فيجب االقتصار عليها، أو ،جناس السبعة املتقدمة معللني ذلك بأن النص على األ،أصول

 على ما حكاه يف ،على قيمتها وهو ظاهر يف احلصر فيها، كما هو ظاهر اللمعة والشيخني

  : فيه نظر من وجهني،اجلواهر

  .اشتمال النصوص عليها: األول

ختالف الكثري بينها املوجب  لال،ما تقدم من عدم ظهور النصوص يف احلصر: الثاين

  .حلملها على املثال

خرى أ يف موضوعها و فيقع الكالم تارة،وأما السلت والقمح والعلس والعدس والرب

  .يف حكمها

  ـسأل عن بيع البيضاء : يف احلديث:البحرينلت كما يف جممع فالس: األولأما 

قشر فيه  من الشعري ال بالضم فالسكون ضرب :لت، السبالسلت فكرههـ  احلنطة أعين

  .تكون يف احلجازكأنه احلنطة 

، )١( وكالشعري يف طبعه وبرودته،طة يف مالستهنهو كاحل: قال أنه يزهروعن األ

  .انتهى

  .) گندمجو( ـ له بنييرانية بعض اإليويؤيده تسم: أقول

اً من عصا صاعاً من بر أو :ويف حديث الفطرة:  قال يف جممع البحرين،والقمح

  .)٢( والقمحة احلبة منه،هلا النبطةال القمح بالفتح فالسكون قيل حنطة ردية يق ،قمح

                                                

  . مادة سلت٢٠٥ ص٢ج: جممع البحرين )١(

  . قمح٤٠٥ ص٢ج: جممع البحرين )٢(



٣٣٤

 أون أ فك،مل نر من أهل اللغة من فرق بني احلنطة والرب والقمح: عالموقال بعض األ

  .للتخيري، واهللا أعلم للشك من الراوي ال

عنه أجزأ شعري، من مل جيد احلنطة وال: )عليه السالم(يتمشى يف قوله  النه إ :وفيه

  . انتهى،)١(القمح والسلت والعلس والذرة

 هو بالتحريك نوع من ،يف احلديث ذكر السلت والعلس:  قال جممع البحرين،والعلس

 قاله اجلوهري، وقال غريه هو ضرب ، وهو طعام أهل صنعاء،احلنطة يكون حبتان يف قشر

  .ثالوث من احلنطة يكون يف القشر منه حبتان، وقد تكون واحدة

عسر أنه  إالّ هو مثل الرب: هو حبة سوداء تؤكل يف اجلدب، وقيل: وقال بعضهم

  . انتهى،)٢(هو العدس: االستنقاء، وقيل

ته له يف بلاهو القمح، لكن مقنه إ :والعدس حب معروف، والرب قال بعض اللغويني

و صاعاً من  الفطرة صاعاً من بر، أ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرض رسول اهللا  :احلديث

  . يقتضي املغايرة بينهماقمح

خبار يف عداد  فالسلت ذكر يف بعض األ،وهو حكم هذه املذكورات: وأما الثاين

  .جيد احلنطة، وكذلك الرب والقمح ملن ال ضهاعاحلنطة، ويف ب

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف املروي عن النيب ففي رواية اهلمداين الرب خاص،

  .براهيم مرتب على احلنطةإرواية جعفر بن مطلق، والقمح يف 

                                                

  . قمح٤٠٥ ص٢ج: نجممع البحري )١(

  . مادة علس٨٨ ص٤ج: جممع البحرين )٢(



٣٣٥

 مطلق، والعلس والعدس مقيدان مبن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف املروى عن النيب 

  .مل جيد، ولكن سياقهما للذرة املطلقة خادش يف ترتبهما على احلنطة والشعري

  االحتياطفتاء بالكفاية مطلقاً، ولكن على تقديروهذا االضطراب موجب للتردد يف اإل

ربعة، أو جناس األوجه لالحتياط املطلق، فما عن مجاعة من القول بعدم كفاية ما عدا األ ال

  . لهوجه  ال، أو حنوها،اخلمسة، أو السبعة، أو التسعة

املدار على القوت املتعارف  أن  فيهقوى واأل: يف جنس املخرج،قال يف كشف الغطاء

قطاً أو لبناً أو مثر أرزاً أو ذرة أو أ أو متراً أو زبيباً أو  كان أو شعرياً حنطةً،خراجيف مكان اإل

 التمر والزبيب واحلنطة والشعري : االقتصار على سبعةحوطالبلوط أو مسكاً أو حنوها، واأل

 أحوط مع االقط، واألولربعة  األ: منه االقتصار على مخسةأحوطقط واللنب، ورز واألواأل

  . انتهى،)١(األولربعة منها االقتصار على األ

 ما يغلب على خراجالنسبة بني النصوص املعتربة إل أن  يف املقام شيء، وهويبق

 على ما يف املستمسك ، عموم من وجه،القوت، وبني النصوص اليت ذكر فيها أمساء خاصة

  كما،جناس املذكورة يف النصوص السابقة قوتاً غالباً باملعىن املتقدم ليس كل من األإذ" :قال

جناس املذكورة كالتني والباقالء واحلمص يكون من األ ت الغالب بذلك املعىن قد الالقوأن 

  . ـ انتهى)٢("وغريها

                                                

  .١١ املقام الثالث من زكاة الفطرة سطر ٣٥٨ص: كشف الغطاء )١(

  .٤١٥ ص٩ج: املستمسك )٢(



٣٣٦

   ما ذكرناقوىكان األ وإن األوىلربعة  االقتصار على األحوطواأل

  

، أو ي أو البلدي املراد بالقوت الغالب الشخص إذوفيه تأمل، بل الظاهر العموم املطلق،

قوت الغالب بأحد املعاين املذكورة  أن  أكل املخمصة، ومن املعلومبلا مقكلضافة غلبة األإب

يعقل انتفاء القوت الغالب بأحد املعاين   ال إذمساء املصرح ا يف الروايات،أعم من األ

نسان شخصاً أو بلداً إ فلكل ،املذكورة، ولكن يعقل انتفاء مجيع املذكورات يف الروايات

 ه،إخراج يف صحة إشكالدق القوت الغالب مع أحدها فال ذا تصاإفقوت غالب، وعليه 

  . القوت الغالبإخراجكان القوت الغالب ومل يكن أحدها، فالظاهر جواز وإن 

حدها مع عدم غلبته يف القوتية باملعاين الثالثة، كما لو أخرج التمر من مل أ إخراجوأما 

 الكفاية، وحينئذ فال قوىكان األ وإن  ففيه تأمل،، كاملناطق الباردة،يكن يف بالدهم أصالً

رمحه ( القوت كما صنعه شيخنا املرتضى بلاربع يف مقوجه لتخصيص اجلواز بالغالت األ

ربع مطلقاً، أو ما كان قوتاً غالباً  أحد الغالت األإخراجفالقدر املتيقن هو ":  بقوله)اهللا

  . انتهى،)١("للشخص

ما عدم إوجه له، فالالزم  لروايات الذ ختصيص اجلواز بالغالت مع تقييدها يف بعض اإ

الشتراك الغالت ومجلة من  ،أيضاًما القول جبواز سائرها إالقول جبواز الغالت مطلقاً، و

  .غريها يف ورودها تارة مطلقاً وتارة مقيداً

 }ما ذكرنا{ بل املتعني }قوىكان األ وإن ،األوىلربعة  االقتصار على األحوطواأل{

  .من كفاية غريها

                                                

  .٢٣ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )١(



٣٣٧

   الدقيق واخلبزيكفبل ي

  

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب قدمة، عنت لصحيحة عمر بن يزيد امل}بل يكفي الدقيق{

البأس،  : نعطي الفطرة دقيقاً مكان احلنطة؟ قال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال

  .)١(جر طحنه بقدر ما بني احلنطة والدقيقأيكون 

جيعل دقيقاً ويدفع فطرة حىت يكون املدفوع أقل والظاهر منها كون الصاع من احلنطة 

 ما ينقص من احلنطة من الصاع بعد بلا الطحن يف مقأجرة )عليه السالم( فجعل ،من صاع

  .الطحن

ال مل جيز دفع ما ينقص إ، والظاهر كون الدقيق قيمة أصالً أن وما يف املستمسك من

  . وتدارك النقص بذلكالظاهر كونه أصالً ألن اً، ممنوعإمجاعوزناً عن الصاع 

حنطة أو : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  من قول،ويدل عليه صحيحة الفضالء املتقدمة

  .)٢(و سلتأأو ذرة سويق دقيق أو 

يقال بأن الظاهر أن  إالّ اخلبز جائز من باب القوت الغالب، اللهم أن  الظاهر}واخلبز{

صل افيكون احل": ملعترب واملنتهى ما لفظهقال يف اجلواهر حول كالم ا. صولمن الروايات األ

 الدقيق واخلبز يجيز و حنومها، فالأو شعرياً أ حينئذ اعتبار الصاع من القوت الغالب حنطةً

على  إالّ  والعنب وحنومهايندرج حتت االسم كالرطب غريمها من الفروع وغريها مما ال وال

  . انتهى،)٣("جهة القيمة

جيوز  رز والدهن واجلنب وحنوها من الفروع، كما الوعلى هذا، فال جيوز طبيخ األ

صاعاً من  :)عليه السالم(مري املؤمنني أصول، وما تقدم من قول الرطب والعنب من األ

   وحنومها مما ظاهره يغذون عياهلممثل صحيحة ابن مسكان و طعام

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١٧كاة الفطرة ح من أبواب ز٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٥١٧ ص١٥ج: اجلواهر )٣(



٣٣٨

  واملاش والعدس 

  

ات من احلنطة والشعري ل به يف الروايما مثّ  إىلوالفرع منصرفصل عم من األاأل

  . فتأمل،رز واللنب وغريهاواأل

فرق   الزبيب عليهما، كما الطالق عدم الفرق بني املويز والكشمش إلقوىنعم األ

 واخلستاوي واجلوزي يفرق فيه بني الزاهد أقسام كل قسم من املذكورات، فالتمر البني 

بانصراف : يقالأن  إالّ ،وداءفرق يف احلنطة بني السمراء والس شرسي وغريها، كما الواأل

  .قط كاأل، والبقر والغنمبلفرق فيه بني لنب اإل النص عن مثله، واللنب ال

  .قط منها كاأل،ر والفرس والغزال وحنومهانعم اليبعد االنصراف عن مثل لنب احلما

 كما ،نهمنزع  ما د، البمل يرتع منه الز قط على ما االقتصار يف األحوطاألن إ مث

 مث هل ،ما كان الغالب يف ذلك الزمان  إىل الحتمال االنصراف،ةنزمهذه األيعمل يف 

  .؟ احتماالن يف الزكاة أم الم جعرور ومعا فارة مما استثينأ إعطاء يف التمر عدم حوطاأل

من باب القوت الغالب، بناًء على تفسريه  الإ  مل أظفر برواية تدل عليه نصاً}واملاش{

  .املخمصة أكل بلامبا يغلب أكله مق

 كما تقدم يف رواية حممد بن مسلم، وهو مؤيد لكون املراد من القوت }والعدس{

  .ما يؤكل أحياناً كاملخمصة الغالب ما يغلب أكله ويتعارف، ال

 ولكن ، مل يوجد احلنطة والشعري، كما يف الرواية إذا االقتصار فيه مباحوطنعم األ

  :مرينالظاهر كونه استحبابياً أل



٣٣٩

  خراج التمرواألفضل إ

  

  .جعله يف الرواية يف مرتبة الذرة اليت قد عرفت جوازها حال االختيار: األول

لو كان اضطرارياً  أنه  مع معلومية،احلنطة والشعري مل يوجد  إذاترتبه على ما: الثاين

  .اختيارينيأيضاً قل لكوما لزم ترتبه على التمر والزبيب على األ

عليه (عبد اهللا  أيب ، لرواية احلليب، عنكثر األ كما عن} التمرإخراجفضل واأل{

 يعين احلنطة والشعري ،يلّإأحب ذلك  التمر: وقال: طرة قال يف حديث يف صدقة الف)السالم

  .)١(والزبيب

:  قال، يف حديث يف الفطرة)عليه السالم(براهيم إ أيب سحاق بن املبارك، عنإوعن 

بالتمركان يتصدق  ألن أيب يل،إأحب  صدقة التمرمث قال ، :بأس بأن جيعلها فضة وال، 

  .)٢(يلإوالتمر أحب 

سألته عن صدقة :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن منصور بن احلازم، عن

  .)٣(يلإأحب  والتمر: قال إىل أن ،صاع من متر:  قال،الفطرة

: طرة؟ قال عن صدقة الف)عليه السالم(احلسن  أبا سألت: سحاق بن عمار قالإوعن 

التمر أفضل)٤(.  

  سأل عن  أنه  يف حديث،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن عبد اهللا بن سنان، عن

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )٤(



٣٤٠

  مث الزبيب

  

  .)١(ن لك بكل مترة خنلة يف اجلنةإيل، فإالتمر أحب :  فقال،صدقة الفطرة

 ر صاعاً من متيأعطألن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،وعن زيد الشحام

  .)٢(أعطي صاعاً من ذهب يف الفطرة أن يل منإأحب 

أن يل من إأحب   يف الفطرة صاعاً من متريأعطألن  :)عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٣( صاعاً من تربيأعط

التمر يف الفطرة أفضل من :  قال)عليه السالم(وعن هشام بن احلكم، عن الصادق 

  .)٤(ع يف يد صاحبه أكل منه وق أنه إذا منفعة، وذلكأسرع ألنه ،غريه

ليه يف إنواع أيها أحب  عن األ)عليه السالم(ل الصادق ئس:  قال،وعن املفيد يف املقنعة

  .)٥(أما أنا فال أعدل عن التمر للسنة شيئاً: الفطرة؟ فقال

: قال يف كالم له يف الفطرة أنه ،)عليه السالم(وعن الصدوق يف اهلداية، عن الصادق 

لتمروأفضل ذلك ا)٦(.  

 ،خيفى ما فيه ، بل عن ابن محزة مساواته للتمر، ولكن الكثر كما عن األ}مث الزبيب{

   الظاهر من النصوص املتقدمة، وصريح مجلة منها أفضلية التمر مطلقاً حىت إذ

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٤ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٤ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٤ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .١٤ سطر ٤١ص: املقنعة )٥(

  .١٧ سطر ٥٦٦ص: اية، من كتاب اجلوامع الفقهيةاهلد )٦(



٣٤١

  مث القوت الغالب

  

وقع يف يد ن إ من الزبيب، وما رمبا يستدل للتساوي بأن التعليل يف صحيح هشام بأنه

اقتضاء ذلك   إىليقاوم ما ذكر، مضافاً النه إ : يشمل الزبيب، ففيه،احبه أكل منهص

  .للتساوي بني اخلبز والتمر وهكذا

التعليل يف الصحيح يوجب تقدم ما من شأنه  أن وغاية ما يستدل به للمشهور هو

ل يقتضي تقدمه على مث الن إ :وفيه. ذلك على غريه، فالزبيب مقدم على احلنطة وحنوها

 ، القول بأن الزبيب أفضل من غريه بعد التمرطالقوجه إل  فال،اللنب والسويق وحنومها

  .فتأمل

 ملكاتبة اهلمداين احملمولة على االستحباب ملا ،كثر كما عن األ}مث القوت الغالب{

قسام يف تقدميه على سائر األ أن خيفى  عليه بقسميه، ولكن المجاعتقدم، بل يف اجلواهر اإل

 ملا انعقد على مجاع حىت يقال بأن اإلا يف مقام التعينيأ مكاتبة اهلمداين مل يعلم  إذنظر،

االستحباب، بل من احملتمل قريباً كون املراد ا   إىلبد من املصري عدم الوجوب، فال

 القوت هلذه املكاتبة ال فلو قلنا بأفضليةإالتسهيل ببيان جواز دفع القوت الغالب تسهيال، و

 أيب  والغنم والبقر، ملا تقدم عن معاوية بن عمار، عنبلهل اإلقط ألول بأفضلية األنق أن لزم

  .)١(قط صاعاً والغنم والبقر يف الفطرة من األبليعطي أصحاب اإل: )عليه السالم(عبد اهللا 

  وعليه فال دليل على تقدم الزبيب أو القوت على سائر ما خيرج، وحكي 

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )١(



٣٤٢

   كون غريها أصلح حبال الفقري وأنفع له مل يكن هناك مرجح من إذاهذا

  

  .كون العربة يف الندب على علو القيمة عن سالر

نفع، لكن ذلك خارج ليه خرب األإيومي  مل جند له شاهداً سوى ما": قال يف اجلواهر

 ضرورة كون املراد االستحباب اخلصوصي املنصوص دون ما حيصل باملرجحات ،عن الرتاع

  . انتهى،)١("بطة لهن ذلك الضاإاخلارجية، ف

خبار يقتضي محل ما واجلمع بني األ": شاهد ملا اختاره يف احلدائق بقوله وكذلك ال

 الذي يقتاتون به على املرتبة الثانية يف الفضل بعد اشتملت عليه هذه الروايات من القوت

  . انتهى،)٢(" التمر، كما دلت عليه عبارة الشرائع املتقدمة

  . بعد التمر تساوي ما عداهالظاهر أن ولكن قد عرفت

  ومفهومه} من كون غريها أصلح حبال الفقري وأنفع له، مل يكن هناك مرجح إذاهذا{

  . كان غريها أصلح، مل يكن ما تقدم أفضلأنه إذا

إسحاق بن عمار  صحيح ،صحيح هشام  إىلمضافاً، يستدل به لذلك أن والذي ميكن

أؤديها  أن جعلت فداك ما تقول يف الفطرة، جيوز: )عليه السالم(يب عبد اهللا يف، قلت ألالصري

  فضة بقيمة هذه 

                                                

  .٥٢٢ ص١٥ج: اجلواهر )١(

  .٢٨٨ ص١٢ج: احلدائق )٢(



٣٤٣

  . حينئذ دفعها بعنوان القيمةحوط واألاألوىللكن 

  

  .)١( ما يريديذلك أنفع له يشترن إ نعم،: شياء اليت مسيتها؟ قالاأل

ال كانت القيمة يف غري أيام اجلدب إ و،فضليةيدل على األ ولكن هذا اخلرب ال: أقول

  أن إطالق أفضلية التمر يف تلك الروايات املتقدمة، كماطالقوجه إل  مطلقاً، فالأفضل

أنفعية غريه وعدمه، بل يف الغالب احلنطة والزبيب   إىلروايات أفضلية التمر قوية بالنسبة

  .نفعوجه للقول بأفضلية األ عهما فاليلو أراد ب أغلى من التمر قيمة وأنفع للفقري حىت

 حينئذ دفعها بعنوان حوط واألاألوىللكن {: )رمحه اهللا(صنف وأما ما ذكره امل

  . فلم يعرف له وجه صحيح}القيمة

 لكن قد ي، والعرضفيه اجلمع بني الواجهني الذايت أن الحتمال": قال يف املستمسك

الفضيلة ن أ ويظهر من خرب الشحام املتقدم يف أولوية التمر ترجح اجلهة الذاتية على العرضية،

  . انتهى،)٢("تشمل القيمة فتأمل العني والخمتصة ب

 أن  لو فرض إذيوجب اجلمع بني اجلهتني كثرياً، دفعها بعنوان القيمة ال أن مع: أقول

قيمة التمر يوجب جعل الزائد صدقة نفع بعنوان نفع بدرمهني، فدفع األالتمر بدرهم، واأل

 املتيقن  إذنس بعنوان القيمة، يف دفع اجلشكال اإليأيت أنه مستقلة فال ربط له بالفطرة، مع

  .هو دفع نفس القيمة

  

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ باب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٤١٨ ص٩ج: املستمسك )٢(



٣٤٤

 ي ويعترب خلوصه فال يكف، املعيبي يشترط يف اجلنس املخرج كونه صحيحاً فال جيز:١مسألة 

قليال  كان اخلالص منه مبقدار الصاع، أو كان إذا إالّ ،املمتزج بغريه من جنس آخر أو تراب أو حنوه

  .يتسامح به

  

 قال يف } اجلنس املخرج كونه صحيحاً فال جيزي املعيب يشترط يف:١مسألة {

 ،)١( املعيب كما نص عليه يف الدروسي فال جيز،بل الظاهر انسباق الصحيح منها: اجلواهر

  .انتهى

  .)٢(وفيه تأمل ظاهر: قال يف املستمسك

 لصحة االنسباق املذكور بعني ،والظاهر ما يف املنت تبعاً لغالب املعاصرين: أقول

ة ءالربا  إىل مسوقاً من هذه اجلهة، فاالشتغال اليقيين حيتاجإطالق اق يف املبيع، والاالنسب

ن النهي ظاهره إف ،)٣(﴾ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَو﴿: قوله تعاىل  إىلاليقينية، مضافاً

  .مل يظهر خالفه احلرمة، فيلزم العمل به ما

ريد غريه للزم ألو نه إ ، وكثرة الرديء حبيثالقطفرق بني اجليد والرديء لإل نعم ال

  .العدمالبيان، فعدم البيان دليل 

 كان إذا إالّ ،ويعترب خلوصه فال يكفي املمتزج بغريه من جنس آخر أو تراب أو حنوه{

   قال يف اجلواهر }أو كان قليال يتسامح بهالصاع اخلالص منه مبقدار 

                                                

  .٥١٨ ص١٥ج: اجلواهر )١(

  .٤١٨ ص٩ج: املستمسك )٢(

  .٢٦٧اآلية : سورة البقرة )٣(



٣٤٥

 لفقد ،على جهة القيمة إالّ ال يتسامح فيه ج مبااملمزو جيزي املعيب وال وال: بعد قوله

  . انتهى،)١(طالقعند اإلاالسم املتوقف عليه االمتثال أو املنساق منه 

  .استثناء الدفع على جهة القيمة سيأيت ما فيهأن  إالّ وهو حسن

  

                                                

  .٥١٨ ص١٥ج: اجلواهر )١(



٣٤٦

   االجتزاء بقيمة أحد املذكورات من الدراهم والدنانريقوى األ:٢مسألة 

  

 ويدل عليه } االجتزاء بقيمة أحد املذكورات من الدراهم والدنانريقوى األ:٢مسألة {

  :  أخبار، فوق االستفاضةي احملكمجاعقبل اإل

 بدراهم )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  إىلتبعث: مساعيل بن بزيع قالإفعن حممد بن 

  .)١(قبضت : فكتب خبطه،ا من فطرة العيالأخربه أليه إيل ولغريي وكتبت 

  .)٢(قبضت وقبلت: خرىأ رواية ويف

خرب أف: قلت له: ، قالماملإل: سألته عن الفطرة ملن هي؟ قال: وعن ابن راشد قال

بأس بأن تعطي وحتمل مثن  ال: وقال.  منهمتطهره أن نعم، من أردت :أصحايب؟ قال

  .)٣(ذلك ورقاً

وماً يسألوين عن قن إ :)عليه السالم(احلسن  أيب  إىلكتبت: وعن أيوب بن نوح قال

 أن ليك هذا الرجل عام أول، وسألينإليك، وقد بعث إحيملوا قيمتها  أن الفطرة، ويسألوين

ليك العام عن كل رأس من عيايل بدرهم على قيمة تسعة إنسيت ذلك، وقد بعثت أسألك فأ

الفطرة قد كثر : )عليه السالم( فكتب ،رطال بدرهم، فرأيك جعلين اهللا فداك يف ذلكأ

  ؤال عنها وأنا أكره الس

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٤٧

مسك عمن مل أ فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع هلا، و،الشهرة  إىلكل ما أدى

  .)١(يدفع

 عن الفطرة جنمعها )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: سحاق بن عمار قالإوعن 

  .)٢(بأس به ال: ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجال واحداً مسلماً؟ قال

 يوسألته يعط:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب د يف حديث، عنوعن عمر بن يزي

  .)٣(بأس ال:  قال،هل بيت املؤمنالرجل الفطرة دراهم مثن التمر واحلنطة يكون أنفع أل

جعلت فداك : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: يف قالإسحاق بن عمار الصريوعن 

ذلك ن إ نعم،: شياء اليت مسيتها؟ قال هذه األؤديها فضة بقيمةأ أن ما تقول يف الفطرة جيوز

  .)٤(أنفع له يشتري ما يريد

والصدقة بصاع من متر أو قيمته يف تلك : قال إىل أن مسعته يقول،: وعن املروزي قال

  .)٥(البالد دراهم

 عن صدقة )عليه السالم(براهيم إ أبا سألت: سحاق بن املبارك يف حديث قالإوعن 

  .)٦(جيعلها فضة أن بأس ال: ها فضة؟ قالالفطرة جيعل قيمت

                                                

  .٣اب زكاة الفطرة ح من أبو٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٩الباب  ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٦(



٣٤٨

بأس بالقيمة يف  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإوعن 

  .)١(الفطرة

 : عن الفطرة؟ فقال)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإوعن 

ا، وال يعطي قيمة ذلك فضة أن بأس اجلريان أحق)٢(.  

؟  عن القيمة مع وجود النوع)عليه السالم(ل الصادق ئس: يد يف املقنعة قالوعن املف

  .)٣(بأس ا ال: فقال

 وال: قال يف حديث الفطرة أنه ،)عليه السالم(وعن الصدوق يف اهلداية، عن الصادق 

  .)٤(بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً

  .)٥(يف املقنعوقريب منه عن الصدوق 

  .)٦(أو قيمة ذلك: جناس قالبعد ذكر األوعن فقه الرضا 

  .اخلامسةخر يف املسألة خبار األوسيأيت بعض األ

: قال أنه )عليه السالم(مل على االستحباب أو حنوه ما عن الصادق وذه الروايات حي

زبيباً خيرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك  متراً وال شعرياً وال من مل جيد حنطة وال

  .)٧(من الدراهم

                                                

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٥ سطر ٤١ص: املقنعة) ٣(

  .١٧ سطر ٥٦ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية) ٤(

  .٩ سطر ١٨ص: املقنع، من كتاب اجلوامع الفقيهة) ٥(

  .١٨ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٦(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ باب ١١٠ سطر ٩٣ج: البحار) ٧(



٣٤٩

 وأما ، أعين الذهب والفضة املسكوكني، الدرهم والدينارإعطاء يف إشكال النه إ مث

 كالنحاس والنيكل ، املسكوكج غريمها من النقد الرائإخراجهما غري مسكوكني، أو إخراج

سحاق بن عمار، عن إ  فيه، لعموم رواييتإشكال ال أنه فالظاهر، ةنزموالورق يف هذه األ

  . يف صحيحة عمر بن يزيدعموم العلة  إىل واملفيد يف املقنعة، مضافاً،)سالمعليه ال(الصادق 

 جواز ،من غري خالفاملشهور بل املعروف ن إ مث: )رمحه اهللا(قال شيخنا املرتضى 

 القيمة، وظاهر كالمهم بل صريح بعضهم عدم الفرق يف القيمة بني النقدين وغريمها، إخراج

  .البأس بالقيمة يف الفطرة :سحاق بن عمارإوثقة م إالّ خبار خمتصة بالدرهمواأل

 الشيء بقيمة إخراجالظاهر منه  إىل أن  نظراً،كاف ملذهب املشهور أنه والظاهر

سلم تبادر النقدين من نفس القيمة وضعاً أو ن إ  نفس القيمة، هذاإخراج صول، الاأل

 فال ،خبار املقيدة بالدرهم األوأما محل الرواية على . يف االستداللإشكالال فال إانصرافاً، و

  . انتهى كالمه،)١( ويؤيد ما ذكرنا مصححة عمر بن يزيد املتقدمة،وجه له لعدم التنايف

اشتمال بعض   إىلولكن قد عرفت التصريح بالقيمة يف رواية املفيد مضافاً: أقول

  .النصوص على اسم الذهب

                                                

  .٣٠ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة) ١(



٣٥٠

  خرجناس األأو غريمها من األ

  

فالعمدة يف عموم : يف املستمسك عمدة تبعاً للجواهر بقولهما ذكره  أن وذا تبني

 القيمة من غري النقدين يف زكاة املال، إعطاءاحلكم لغري الدراهم والدنانري ما دل على جواز 

  .وجه له  مما ال،خلإ )١(عدم الفرق بينهما وبني املقامبناًء على 

 إخراج استفيد من األخري بل رمبا:  قال يف اجلواهر،}خرجناس األأو غريمها من األ{

 إخراججيوز :  فقال،القيمة من الدراهم وغريها، بل عن مبسوط الشيخ التصريح ذا التعميم

 أو حباً أو ثياباً أو دراهم أو القيمة عن أحد األجناس اليت قدرناها، سواء كان الثمن سلعةً

د عن نلقة من حيث السشكله يف املدارك بقصور الرواية املطأشيئاً له مثن بقيمة الوقت، و

 ما تبني يف : القيمة من الدراهم، وفيهإخراجثبات ذلك، واختصاص األخبار السليمة بإ

  .األصول من حجية املوثق

نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة، بل الظاهر املسكوك منهما، 

 ضرورة أولويته منها أو لكن قد تقدم يف الزكاة ملالية ما يستفاد منه قوة التعميم املزبور هنا

  . انتهى،)٢(مساواته

 فقد ، القيمة من الذهب والفضة مطلقاً وغريمها من النقودإخراج جواز ا أم:أقول

  كون الثمن سلعة فلم أحتقق خبار به، وأما جواز عرفت صراحة األ

                                                

  .٤١٩ ص٩ج: املستمسك) ١(

  .٥١٩ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(



٣٥١

  : له أمران غاية ما يستفاد مما ذكروه دليالً إذوجهه،

مل يعلم كوما نه إ :عد فرض كوما من باب واحد، وفيهتنظريه بزكاة املالية ب: األول

 مسلم حجة عليه، بل اختالف البابني يف كثري إمجاع أو يمن باب واحد، لعدم دليل لفظ

ال فال ميكن إاخلصوصيات يظهر منه عدم احتاد حكمهما، فمن قطع باالحتاد فهو، ومن 

  . الثمن سلعة ذا االحتمالإخراجاحلكم جبواز 

 أن  بادعاء، القيمةإخراجخبار الدالة على جواز عدم استفادة اخلصوصية من األ: الثاين

 بضميمة ما يستفاد من ،سحاق واملفيد أعم من النقد وغريهإ القيمة املصرح ا يف رواييت

  .نفعيةاملالك هو األ أن سحاق، منإ يف خرب عمر ونفعاألكلمة 

وقعت يف كالم   يف خرب عمرنفعاألمة املتبادر من القيمة هو النقد، وكلن إ :وفيه

نفعية، بل حيتمل  لكون متام املالك األ، جوز ذلك)عليه السالم(مام اإل أن الراوي، ومل يعلم

  .قوياً كون الثمن النقدي مبا هو كذلك متام املالك أو بعضه

كرم زيد الفقيه أ أحد العلماء، هل يكرام الفقه، فسأل العامومثله لو كان مالك اإل

مر آخر، ولكن نعم، مل يكن ذلك لعرفانه النحو، بل أل:  فأجاب بقوله؟،هو يعرف النحوو

  .حيث وقع التصادق مل يتعرض ملا هو الوجه والسبب

  عليه (مل يدل على االحنصار يف النقد لتعليله ن إ سحاق، فهوإوأما خرب 



٣٥٢

  فإنهس شك يف كفايته املعيب واملمزوج وحنومها بعنوان القيمة، وكذا كل جنيوعلى هذا فيجز

  . بعنوان القيمةيجيز

  

 شيء آخر من السلع، ال  الذي هو شأن النقدي ال،نفعية باشترائه ما يريد األ)السالم

  .يدل على العموم الكتناف الكالم مبا حيتمل القرينية

غري النقد ب الفطرة إعطاء عدم جواز دلة حبسب ظواهر األقوى فاأل،وكيف كان

 املاء أو الفحم ييعط أن شياء بعنوان القيمة، فال جيوزالفضة من سائر األو الذهب وأالغالب، 

  . فتأمل،نفع أم الأأو غريها بعنوان القيمة، سواء كان 

 املعيب واملمزوج وحنومها بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك يوعلى هذا فيجز{

تية  يف املسألة اآليت فيه، وسيأشكال ولكن قد عرفت اإل} بعنوان القيمةي جيز فإنهيف كفايته

  .صول من غريهاكون قيمة األ

هل جيوز للمالك املصاحلة مع احلاكم الشرعي أو الفقري  أنه  يف املقام شيء، وهويبق

  . الثمن مث املصاحلةإعطاء حوطجناس بغريها أم ال؟ فيه تأمل، واألعن النقد أو األ

ه جاز ان املاء الذي اشتر فلو كان له على الفقري درهم مث،نعم الظاهر جواز االحتساب

  .احتسابه فطرة

والظاهر خروج ما يكون كالصلح مع احلاكم : قال يف اجلواهر بعد كالمه املتقدم

الفقري بثمن من النقد، مث حيتسب   إىل كخروج املدفوع، الفقراء عن البحثالذي هو ويل

الوفاء عن الفطرة الفقري على جهة   إىلجزاء املدفوعإب: يضاً، بل قد يقالأذلك فطرة عنه 

  على حسب دفع املديون بالنقد مثال 



٣٥٣

ثبات قيمة املدفوع يف ذمة إللديان من غريه مع الرضا، بناًء على كون الوفاء فيه ب

 الفطرة من مجلة الديون للفقراء الذين جعل  إذليه على وجه يقع التهاتر قهراً،إاملدفوع 

  . انتهى،)١(خيلو من نظر أو منع الجزاء، لكنه الشارع قبض واحد منهم كافياً يف اإل

  

                                                

  .٤١٩ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٣٥٤

دون أو كان يسوى صاعاً من األ وإن على نصف الصاع مثال من احلنطة األيجيز  ال:٣مسألة 

  . كان بعنوان القيمةإذا إالّ الشعري مثال

  

كان يسوى صاعاً  وإن على، نصف الصاع مثال من احلنطة األيجيز ال :٣مسألة {

  . وفاقاً ملا عن العالمة يف املختلف} كان بعنوان القيمةإذا  إالّدون أو الشعري مثالمن األ

 ، والسيد يف املدارك، وصاحب اجلواهر، وغالب املعاصرين،وخالفاً للشهيد يف البيان

 التخيري بني دلةصول من غريها، خصوصاً وليس يف األملا يف اجلواهر من ظهور كون قيمة األ

منا املوجود إ و،خريف تناول القيمة للنوع اآلالصاع من كل نوع وقيمته حىت يدعى ظهوره 

  .فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيما ذكرنا

نكار ما وقع يف زمن إتية املشتملة على ورمبا يؤيد ذلك ما تسمعه من النصوص اآل

 وليس ذلك مبنياً ،عثمان ومعاوية من االجتزاء بنصف صاع من حنطة باعتبار غلو سعرها

، )١(ورة عدم وجوب نية ذلك، وظهور تلك النصوص يف غريه ضر،صالأعلى االجتزاء به 

  .انتهى

ما تقدم   إىلجناس فحق، مضافاًما ما ذكره من ظهور كون القيمة من غري األأ: أقول

أما ما من عدم كفاية كون القيمة من غري النقد املوجب لعدم كون السلعة مثناً أصال، و

   الصاع مطلقاً، وجرت على ذلك بدعتهم، كانوا يعطون نصف إم :ففيهذكره من التأييد 

                                                

  .٤٢٠ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٣٥٥

نا مل حنقق بعد عدم إ  إىل مضافاً،جناس املشروعة أم السواء ساوى النصف أحد األ

جزاء لزم قصد كونه بعنوان لو قلنا باإل أنه اجلهة املذكورة، بل الظاهر  إىلاشتراط القصد

اغ الذمة، ونصف يوجب فر الذي الصل  هناك أمران، نصف صاع بعنوان األ إذالقيمة،

 إالّ  مردد بينهما فال يقع عن أحدمهاصاع بعنوان القيمة املوجب للفراغ، فصورة عدم القصد

  .جزاءصالة مضر ولو قيل باإل فقصدهم األ،بالقصد

ما ما ذكره يف املستمسك بعد أ، وشكالخالية عن اإلليست وكيف كان، فاملسألة 

 ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد املتقدم يف وهو يف حمله لوال: نقل عبارة اجلواهر بقوله

وزناً،   الغريه مما يكون صاعاً كيالً  إىل عن موردهين مقتضى التعليل فيه التعدإالدقيق، ف

خبار الدالة على عدم جواز نصف تنايف األ مع وجود صفة فيه يتدارك ا النقص، وحينئذ ال

  .تهى ان،)١( قيمة لصاع الشعري فالحظيصاع حنطة املساو

شعار رفع اليد عن تلك العمومات القوية ذا اإلأن  إالّ شعار،إكان فيه  وإن نهإ :ففيه

  . فتأمل،يف غري حمله

  

                                                

  .٤١٩ ص٩ج: املستمسك) ١(



٣٥٦

 بأن خيرج نصف صاع من احلنطة ونصفاً من الشعري ، الصاع امللفق من جنسنييجيز  ال:٤مسألة 

  .بعنوان القيمة إالّ ،مثال

  

 بأن خيرج نصف صاع من احلنطة ،سني الصاع امللفق من جنيجيز  ال:٤مسألة {

على وجه  إالّ  امللفقيفال جيز":  قال يف اجلواهر}بعنوان القيمة إالّ ،ونصفاً من الشعري مثال

 ألن ه،ؤجزاإ لتوقف صدق االمتثال على ذلك، خالفاً للفاضل يف املختلف فاستقرب ،القيمة

ال إمعترباً يف نظر الشارع، وجزاء  وليس تعيني األ، الصاع وقد حصلإخراجاملطلوب شرعاً 

صوع املختلفة من الشخص الواحد عن مجاعة،  األإخراجنه جيوز ملا جاز التخيري فيه، وأل

حد النصفني، فقد خرج عن عهدته وسقط عنه أخرج أ  إذانهفكذا الصاع الواحد، وأل

، األول إخراجكان خمرياً قبل  ألنه خر فيبقى خمرياً يف النصف اآل،نصف الواجب فيه

  .)١( انتهى كالم اجلواهر. واجلميع كما ترى،فيستصحب

  .ةبلاوفق بالقواعد، لظاهر التحديد واملق هو األ)رمحه اهللا(ما ذكره : أقول

  .ي عن احملقق والكيدريجزاء من باب القيمة، وفاقاً للمحكنعم تقدم عدم اإل

 ولو من عشرة  الصاعإخراجمل يعلم كون املطلوب  أنه  فريد عليه،ما كالم املختلفأو

 هناك  إذشخاص قياس مع الفارق، والتمثيل باأل،ة خالف ذلكبلا بل ظاهر املق،جناسأ

جناس من التخيري كان بني األ ألن مسرح له تكاليف متعددة دون املقام، واالستصحاب ال

  .بني بعض كل جنس  الاألمرأول 

  

                                                

  .٥٢٣ص ١٥ج: اجلواهر) ١(



٣٥٧

  وقت الوجوب  الخراج املدار قيمة وقت اإل:٥مسألة 

  

 ويقع الكالم يف هذه املسألة }وقت الوجوب  الخراج املدار قيمة وقت اإل:٥مسألة {

  :يف مقامني

  .عدم التقدير الشرعي ملقدار القيمة: األول

  .وقت الوجوب  الخراجكون املعترب قيمة وقت اإل: الثاين

  .عدة من الروايات تعرضت ملقدار القيمة:  فنقول،األولما أ

ليك العام عن إوقد بعثت : )عليه السالم(احلسن   أيب إىليوب بن نوح،أفعن مكاتبة 

  .رطال بدرهمأكل رأس من عيايل لك بدرهم على قيمة تسعة 

يعطي قيمتها  أن بأس ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإويف رواية 

  .)١(درمهاً

 ،ع وجود النوع عن القيمة م)عليه السالم(مام الصادق ل اإلئس: ويف رواية املفيد قال

  .درهم يف الغالء والرخص: ر القيمة؟ قالاوسئل عن مقد. بأس ا ال: فقال

  .)٢(أقل القيمة يف الرخص ثلثا درهمأن  يورو: قال

 ،درهم  إىلخيرج مثناً فليخرج ما بني ثلثني درمهاً أن ومن أحب: ويف فقه الرضا

  .)٣(ي ما روأكثر، والدرهم يقل ما روأوالثلثان 

  ن  أولعل هذه الروايات مستند القائلني ذه التحديدات، فعن املعترب

                                                

  .١١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ سطر ٤١ص: املقنعة) ٢(

  .١٨ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٣(



٣٥٨

  . انتهى،)١(صحاب قدرها بدرهم وآخرون بأربعة دوانيقبعض األ

 لزوم إطالق ويدل عليه ، القيمة بسعر الوقتإخراجصحاب هو ولكن املشهور بني األ

بعث  أن كاتبة الظاهرة يف كما يف امل،الوقت يف بعض الروايات  الظاهر يف مثن، الثمنإعطاء

 ي والنص بذلك يف رواية املروز،رطال يف ذلك الوقتأقيمة تسعة  أنه ألجلالدرهم كان 

  .و قيمته يف تلك البالد دراهمأ: بقوله

ذلك متعلق بقيمة الصاع يف ن إ" :نيتني املتقدمتولعله لذا قال املفيد بعد نقله للمرسل

  .)٢("وقت املسألة عنه

 وهذه الرواية شاذة، :سحاق بن عمارإ بعد نقله رواية )رمحه اهللا(خ وكذا قال الشي

نسان مل يكن  اإلعمل ان إ ت أم كثرت، وهذه رخصةيعطي قيمة الوقت قلّحوط أن واأل

  .)٣(مأثوماً

 فليس لكونه املنصرف من ،خراجوهو كون املعترب قيمة وقت اإل: وأما الثاين

  إىلينتقل جناس والما يف الذمة هو أحد األن  أل، بلاملستمسكالنصوص، كما ادعاه يف 

 ،غلى بعد ذلك وإن قيمتهدى أول وقت الوجوب كفت أداء، فلو وقت األ إالّ القيمة

  .وهكذا العكس

، يأيت  على ماقوى الفطرة يف شهر رمضان كما هو األإعطاءبناًء على جواز نه إ مث

   امللفق كما هو يجيز ال أنه فالالزم كفاية القيمة يف ذلك الوقت، وكما

                                                

  .١٨ سطر ٢٨٩ص: املعترب) ١(

  .١٨ سطر ٤١ص: املقنعة) ٢(

  .٣ إخراج القيمة ذيل ح٢٦ باب ٥٠ج  ص: االستبصار، للشيخ) ٣(



٣٥٩

  . قيمة امللفقيجتز املختار ال

  .يلزم تعيني كوا قيمة أيها فتأمل جناس قيمة النعم لو تساوت األ

يها كفى القصد أقيمة  أنه هذا املبلغ قيمة أحدها، ومل يعلم أن لو علم أنه كما

 مل ياوما قصد أقل، وما يس ألن  قيمة مل يكف،كثر فلو أعطاه بقصد قيمة األ،مجايلاإل

  .يقصد

فضلية  األأدلةظواهر  ألن جناس،الظاهر عدم أفضلية قيمة التمر من قيمة سائر األن إ مث

  .قيمتها قاضية بأفضلية عني التمر ال

جود من جنس واحد، كما جيوز التلفيق بينهما  واألأردوجيوز تلفيق القيمة من األ

لتلفيق بينهما، فيجوز الكشمش والزبيب جنس واحد كما تقدم جاز ان إ عيناً، وحيث

  .التلفيق بني أمثاما

الظاهر جواز دفع الصاع دفعة أو تدرجياً، وأما دفع القيمة تدرجياً يف صورة اختالف مث 

 حني أول تعلق الوجوب وحني آخره، كما لو كان الصاع يف الليل مائة، ويف الصبح ،القيمة

خر مخسة وعشرين، نصف اآلسني، ويف الصبح ال فيدفع يف الليل نصف قيمته مخ،مخسني

  .ففيه تردد، واهللا العامل

 بقرينة ، ما تضمنه النص ليس له خصوصية إذالظاهر جواز مداورة القيمة للفقري،ن إ مث

  .خيفى  والفقري كما الفرق يف جواز القيمة بني الغين  وال،النصوص اوزة للقيمة



٣٦٠

كان له مال يف بلد آخر غري بلده وأراد د آخر، فلو بل وطنه وال  الخراجواملعترب قيمة بلد اإل

  .قيمة بلده الذي هو فيه  منه كان املناط قيمة ذلك البلد الخراجاإل

  

د آخر، فلو كان له مال يف بلد آخر غري بل وطنه وال  الخراجواملعترب قيمة بلد اإل{

نصراف  ال}قيمة بلده الذي هو فيه  منه كان املناط قيمة ذلك البلد الخراجبلده وأراد اإل

يقال أن  إالّ ،أو قيمته يف تلك البالد دراهم :يذلك، وخصوص خرب املروز  إىلالنصوص

 العيال عن املعيل إخراجالبالد اليت هو ساكن فيها، ومثله ما تقدم يف خرب   إىلبانصرافه

  . يشمل هذه الصورةهإطالقن إالغائب أو بالعكس، ف

  



٣٦١

احتاد املخرج   وال،ج عن نفسه مع الذي خيرج عن عيالهيشترط احتاد اجلنس الذي خير ال: ٦مسألة 

 أو ،خيرج عن نفسه احلنطة وعن عياله الشعري أو باالختالف بينهم أن  فيجوز،عنهم بعضهم مع بعض

  . أو العكس، وعن آخر منهم القيمة،جناسيدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد األ

  

فسه مع الذي خيرج عن عياله يشترط احتاد اجلنس الذي خيرج عن ن ال: ٦مسألة {

خيرج عن نفسه احلنطة وعن عياله  أن احتاد املخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز وال

  . بأن يدفع عن بعض عياله الشعري، وعن بعضهم الزبيب}الشعري أو باالختالف بينهم

 أو ، وعن آخر منهم القيمة،جناسأو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد األ{

 أعطىلو  أنه كل واحد منهم تعلق به تكليف مستقل، فكما أن  ملا تقدم من وذلك}العكس

  كان مطيعاً وعاصياً باالعتبارين، كذلك ال،عن نفسه دوم، أو عن بعضهم دون بعض

  .ةءيرتبط بعضهم ببعض يف اجلنس أو القيمة، أو اجلودة والردا

  



٣٦٢

   الواجب يف القدر الصاع عن كل رأس: ٧مسألة 

  

 مجاع ويدل عليه قبل اإل}لواجب يف القدر الصاع عن كل رأسا: ٧مسألة {

 نعم يف مجلة منها االجتزاء ، روايات كثرية تقدمت مجلة منها يف أول الفصل،املستفيض نقله

  .قلباأل

صدقة الفطرة على كل رأس من :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن احلليب، عن

اع من حنطة أو شعري، أو صاع من متر أو نسان نصف صإعن كل : قال إىل أن أهلك

  .)١(زبيب

  .)٢(صاع من متر أو نصف صاع من بر: )عليه السالم( هوعن احللىب، عن

جيد  الصدقة ملن ال:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  مسعت:وعن حممد بن مسلم قال

 كله، أو  عنه القمح والعدس والسلت والذرة نصف صاع من ذلكياحلنطة والشعري جيز

  .)٣(صاع من متر أو زبيب

:  يف حديث قاال)عليهما السالم(جعفر، وأيب عبد اهللا  أيب وعن الفضالء اخلمسة، عن

 أو   من حنطة،مل يعط متراً فنصف صاع لكل رأس وإن  رأس،ل متراً فصاع لكأعطىفإن

  .)٤(شعري

                                                

  .١١اب زكاة الفطرة ح من أبو٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٣٦٣

ر، أو نصف صاع من مت: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن منصور بن حازم، عن

  .)١(صاع من حنطة، أو صاع من شعري

صاع من متر :  قاال)عليهما السالم(جعفر وأيب عبد اهللا  أيب وعن الفضالء الثالثة، عن

  .)٢(و سلتأو ذرة أو سويق أو دقيق أو نصف ذلك كله حنطة أو زبيب أو شعري، أ

 أو ،ين من حنطةدالفطرة من إ :)عليه السالم(وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 

  .)٣(صاع من الشعري والتمر والزبيب

التمر من احلنطة نصف صاع، ومن  :املأمون  إىل يف كتابه)عليه السالم(وعن الرضا 

  .)٤(والزبيب صاع

 عن زكاة ،ابنه جعفر  وليس عنده غري)عليه السالم(جعفر  أبا سألت: وعن زرارة قال

  .)٥(و نصف صاع من حنطةأنسان، إل صاعاً من متر عن ك: قال إىل أن الفطرة،

: ميكنه الفطرة؟ قال ل عن الرجل يف البادية الئ، س)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن

 رطال من لنبأيتصدق بأربعة)٦(.  

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .٣رة ح من أبواب زكاة الفط٦ الباب ٢٣٧ ـ ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٦(



٣٦٤

  .)١(رطال باملدينأربعة أ: ويف مكاتبة ابن الريان

  .)٢( وسائره صاعاً صاعاً،الفطرة نصف صاع من بر: وعن فقه الرضا، وروي

 والشاهد ، وبعضها على االستحباب،هذه الروايات محلها العلماء على التقيةن إ :قولأ

  :للتقية روايات

الفطرة صاع من حنطة :  قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ياسر القمي، عنفعن 

  .)٣(منا خفف احلنطة معاويةإوصاع من شعري وصاع من متر وصاع من زبيب، و

ول من جعل مدين من أن إ :بيهأ عن )عليه السالم( عبد اهللا أيب  حيىي، عنأيبوعن 

  .)٤(الزكاة عدل صاع من متر عثمان

يف الفطرة جرت :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: وعن معاوية بن وهب قال

و صاع من شعري، فلما كان زمن عثمان وكثرت أو صاع من زبيب، أالسنة بصاع من متر، 

  .)٥(نصف صاع من بر بصاع من شعري:  فقال، الناساحلنطة قومه

  غلى من أ كان احلنطة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كأن يف زمان النيب: أقول

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٣ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(



٣٦٥

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زواج النيب أالتمر بكثري، كما يشهد بذلك ما عن بعض 

ين، مث كثرت محرنفسهم باألأسودين، ويرجحون غريهم على كانوا يكتفون باألم أ من

احلنطة يف زمان عثمان فكان الناس يالحظون احلنطة والتمر ويدفعون من احلنطة قدر مثن 

قل، فلما رأى عثمان ذلك جعل نصف أو أ أكثرالتمر، فرمبا كان نصف صاع، ورمبا كان 

  .صاع من احلنطة عدال لصاع من متر لئال خيتلف الناس

مناسبة لكثرة احلنطة مع تقليلها يف ال مل تكن إوهذا حدس من ظاهر هذا النص، و

 بأن جيعل صاع ونصف من احلنطة مثال مساوياً لصاع من ،الفطرة، بل كان الالزم العكس

  .مبا حنن فيه يضر متر، وكيف كان فهذا ال

من  أنه تنايف ما دل على التخفيف حصل يف زمن معاوية ال أن الرواية الدالة علىن إ مث

  . ومعاوية روجه حىت جعل ذلك بدعة مستمرةعثمان صنعه ألن صنع عثمان،

  قليلة، أواألولاحلنطة كانت يف الصدر  أن خبارواملفهوم من هذه األ: قال يف احلدائق

منا خيرجون الزكاة من التمر أو الزبيب أو الشعري، وملا كان زمان عثمان وكثرت إإم 

شعري قوموها ووازنوا قيمة  الزكاة منها، وكان قيمتها ضعف قيمة الإعطاءاحلنطة فأرادوا 

 وبعد موت عثمان ،عطوا احلنطة نصف صاعأالصاع من الشعري بنصف الصاع من احلنطة، ف

 معاوية أحىي  إىلمقرها ومستقرها انتسخت تلك البدعة، وملا انتقلت  إىلورجوع اخلالفة

  سنة 



٣٦٦

  إىلعثمان، ويف بعض  إىلخبارومن أجل ذلك نسب ذلك يف بعض األعثمان، 

  . انتهى،)١(ية، ووجه اجلمع ما ذكرناهمعاو

صاع من متر أو صاع من : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب جعفر، عن أيب وعن سلمة بن

دين من قمحشعري، أو صاع من زبيب، فلما كان زمن عثمان حوله م)٢(.  

صاع من متر، أو صاع من زبيب، أو : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن احلذاء، عن

فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس :  قال، شعري، أو صاع من ذرةصاع من

  .)٣(نصف صاع من حنطة  إىلعن ذلك

 : فقيلصاع من طعام: ل عن الفطرة؟ فقالئس أنه ،)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

  .)٤(ميانبئس االسم الفسوق بعد اإل: أو نصف صاع، فقال

هو مخسة :  يف الصاع، فقال أصحاب احلديثةمفت األواختل: وعن كتاب االستغاثة

عليهم (بل هو مثانية أرطال بالبغدادي، وقال أهل البيت : أرطال وثلث بالبغدادي، الرأي

  .)٥(تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال باملدين: )السالم

                                                

  .٢٩٤ ص١٢ج: دائقاحل) ١(

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢١ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٣٦ص: االستغاثة) ٥(



٣٦٧

هذه مجلة من الروايات الشاهدة لكون الروايات الدالة على كفاية نصف الصاع 

م مل  العامة من القول بكوا صاعاً، ألأكثر  إىلينايف ما نسب  تقية، وهذا الصدرت

 ولذا مل ، فكيف بعثمان ومعاوية)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يكونوا متعبدين مبا صنعه النيب

  إىليعتنوا حبكم عمر من حترمي متعة احلج، بل أطبقوا على صحتها، بل ذهب بعضهم

  .فرادإلن وااأفضليتها عن القر

  إىلهذه البدعة كانت بالنسبة أن خبار املتقدمةالظاهر من األ أن وهو: بقي شيء

خبار كفاية احلنطة فقط، فال يكون احلكم يف غريها بنصف الصاع تقية، وقد تقدم يف األ

نصف الصاع من الشعري والعدس والسلت والذرة والدقيق والسويق، وأقل من الصاع 

  .اللنب  إىلبالنسبة

خبار يف األأيضاً قد ورد النصف يف غري احلنطة  أنه بقي الكالم يف: يف احلدائققال 

خبار  والشيخ قد أورد األ،طباق الكل على خالفه هلذا التأويل إلبلااملتقدمة، وهو غري ق

احلنطة خاصة، ومل خبار الواردة يف  واستدل باأل،ا حممولة على التقيةإ: املتضمنة لذلك فقال

  . انتهى،)١(ذلك بوجهمن تعرض ل أر

مام  أفىت اإل،يف غري مقام التقية أنه شعارإخبار قد ورد يف بعض األ إىل أنه مضافاً: أقول

جعفر  أبا  اليت سأل فيها، كما تقدم يف رواية زرارة، بنصف الصاع من احلنطة)عليه السالم(

  .)عليه السالم( وليس عنده غري ابنه جعفر )عليه السالم(

                                                

  .٢٩٥ ص١٢ج: احلدائق) ١(



٣٦٨

  كفاية أربعة أرطال  إىلذهب مجاعة من العلماء فيه وإن صح،اس حىت اللنب على األجنمن مجيع األ

  

 )عليهم السالم(ئمة املعاصرين لأل أن لعل: يقال أن وفق يف اجلوابوكيف كان، فاأل

جناس املذكورة قياساً على حكم عثمان ومعاوية، كانوا يفتون بكفاية نصف الصاع من األ

 أيب  خربإطالق يتمكنون من خمالفتهم ظاهراً، ويشهد لذلك )المعليهم الس(ئمة ومل يكن األ

دين من الزكاة عدل أول من جعل من إ :، عن أبيه)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنحيىي

  .صاع من متر عثمان

 وبعد ظهور هذه ،يقاوم هذه النصوص الكثرية الصرحية ة فالرشعار رواية زراإوأما 

  .فضلألا حبمل الصاع على ال للجمع الداليلجم خبار يف التقية الاأل

  . الدقيق أقل بقدر ما بني الصاع حنطة ودقيقاً كما تقدمإعطاءنعم جيوز 

  .شاء اهللا تعاىلن إ وأما اللنب فسيأيت الكالم فيها

جناس حىت من مجيع األ{الواجب هو الصاع الكامل  أن وكيف كان، فقد عرفت

  .}كفاية أربعة أرطال  إىلالعلماء فيهذهب مجاعة من  وإن صح،اللنب على األ

عبد اهللا  أبو سئل أنه وأما من اللنب ففي مرفوع القاسم: قال يف اجلواهر مازجاً مع املنت

 .يتصدق بأربعة أرطال من لنب: ميكنه الفطرة؟ قال  عن رجل يف بادية ال)عليه السالم(

 وابنا محزة وادريس كما داوفسره قوم وهم الشيخ يف املبسوط واملصباح وخمتصره واالقتص

  قيل باملدين، فتكون ستة أرطال بالعراقي، وتبعهم الفاضل 



٣٦٩

الرجل يسأله عن الفطرة وزكاا كم   إىل التذكرة والتبصرة ملكاتبة ابن الريانييف حمك

 وهي مع اختصاصها باللنب فيكون معارضاً للمقطوع ،أربعة أرطال باملدين :يؤدى؟ فقال

رطال غري صاحلة للحجية من جهة مداد باأل األاويواحتمال تصحيف الربه نصاً وفتوى، 

  . انتهى،)١(جابر هلا هنا السند الذي ال

ما خمصوص باللنب إهذا :  قال الشيخ:قال يف الوسائل بعد ذكره للمكاتبة: أقول

مداد فتصحف أقط بداللة احلديث السابق، أو تصحيف من الرواي وأصله أربعة واأل

  .رطالباأل

  .ه أقل من صاعؤميكن محله على الفقري الذي يستحب له الفطرة وجيز: ولأق

براهيم والصدوق يف اهلداية، وقد نقل العمل ا، إوحنو مرفوعة القاسم روايتا علي بن 

ما تقدم عن الشيخ يف التهذيب واالستبصار واجلمل والنهاية والشرائع والنافع   إىلمضافاً

  .رشاد وغريهموالقواعد واإل

  :مورأد أشكل على هذه الروايات بوق

  .جمبور بالعملنه إ :ضعف السند، وفيه: األول

ميكنه الفطرة،  عدم الصراحة الحتمال الندب باعتبار كون السؤال فيها عمن ال: الثاين

  .الفقر رادة عدم التمكن من احلبوب باعتبار كونه بالبادية الإالظاهر ن إ :وفيه

                                                

  .٥٢٤ ص١٥ج: اجلواهر) ١(



٣٧٠

  ، فهو ستمائة وأربعة عشريأرطال بالعراقعة سوالصاع أربعة أمداد وهي ت

  

  .صولخالف مقتضى القواعد واألنه إ :احتمال التصحيف من الراوي، وفيه: الثالث

 يف )عليه السالم( كقول الصادق ،قط صاعاًمنافاا ملا دل صرحياً بكون األ: الرابع

بناًء على  .)١(قط صاعاً والغنم والبقر من األبليعطي أصحاب اإل: صحيح معاوية بن عمار

يفيد العلم، بل مقتضى النصوص  متثيل النه إ :خيرج من جوهره، وفيه ألنه أولوية اللنب منه،

  .اختالفهما

 عدم العلم باشتغال الذمة :ة اليقينية، وفيهءالربا  إىلالشغل اليقيين حيتاجن إ :اخلامس

  .ة عن الزائد حاكمة عليهءبأزيد من أربعة أرطال، فالربا

قد خرج  أنه بية عن التخصيص، كما تقدم منا معارضة للعمومات اآلإ: السادس

باء عن عدم وجه لإل: خيرج من كل شيء التمر والرب وغريه صاع، وفيه أنه لعلي بن مهزيار

 الدقيق أقل، كما إعطاءمسلمية جواز   إىل أمثال هذا يف الفقه، مضافاًأكثرالتخصيص، وما 

  .صرح به يف النص

  ومل جند له شاهداً سوى أولويته من اللنب،،قط باللنب أحلق األ)رمحه اهللا(الشيخ ن إ مث

وية يف األولرطال من اللنب، ولكن هذه أربعة أ من أكثر يقط تساو أربعة أرطال من األإذ

  . النص الصريح غري مسموعةبلامق

  ، فهو ستمائة وأربعة عشري وهي تسعة أرطال بالعراق،والصاع أربعة أمداد{

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: ئلالوسا) ١(



٣٧١

 فيكون حبسب حقة النجف اليت هي تسعمائة مثقال وثالثة ،يف وربع مثقال باملثقال الصريمثقاالً

 ،مقدار محصتني إالّ حد وثالثون مثقاالأوثالثون مثقاال وثلث مثقال، نصف حقة ونصف وقية و

اع تان ومثانون مثقاال، حقتان وثالثة أرباع الوقية ومثقال وثالثة أربائبول وهي مسالموحبسب حقة اإل

ائ وهو ألف ومي الشاهاملثقال، وحبسب املنمخسة وعشرون مثقاالًإالّ  تان ومثانون مثقاال، نصف من 

  .وثالثة أرباع املثقال

  

 وكربالء املتداولة يف }يف، فيكون حبسب حقة النجفثقاال وربع مثقال باملثقال الصريم

 نصف حقة ،وثلث مثقال اليت هي تسعمائة مثقال وثالثة وثالثون مثقاالً{زمنة هذه األ

بول وهي سالممقدار محصتني، وحبسب حقة اإل إالّ حد وثالثون مثقاالًأونصف وقية و

 ، حقتان وثالثة أرباع الوقية ومثقال وثالثة أرباع املثقال، وحبسب املنتان ومثانون مثقاالًائم

 وثالثة أرباع مخسة وعشرون مثقاالًإالً   نصف من،تان ومثانون مثقاالًائالشاهي وهو ألف وم

  .}املثقال

  :وقد ورد يف حتديد الصاع روايات

جعلت : )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلبراهيم بن حممد اهلمداين،إففي مكاتبة جعفر بن 

: الفطرة بصاع املدين، وبعضهم يقول: أصحابنا اختلفوا يف الصاع، بعضهم يقولن إ فداك

، ي، وتسعة أرطال بالعراقأرطال باملدينالصاع بستة : يلإفكتب :  قال،بصاع العراقي

  يكون بالوزن ألفا  أنه وأخربين



٣٧٢

  .)١(ةة وسبعني وزنائوم

فكتب : الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال  إىلكتبت:  قال،بن باللوعن علي 

  .)٢(، وذلك تسعة أرطال بالبغداديستة أرطال من متر باملدين: )عليه السالم(

: ليهإ صاحب العسكر كتب )عليه السالم(احلسن  أبا نإ :مداينبراهيم حممد اهلإوعن 

الفطرة عليك وعلى الناس،قوله  إىل :والرطل مائة ،تدفعه وزناً ستة أرطال برطل املدينة 

  .)٣(لفاً ومائة وسبعني درمهاًأ يكون الفطرة ،ومخسة وتسعون درمهاً

له عن الفطرة وزكاا كم الرجل أسأ  إىلكتبت: وأما ما عن حممد بن الريان، قال

  من)رمحه اهللا(بد من محله على ما ذكره الشيخ  فال .رطال باملدينأأربعة : تؤدى؟ فكتب

 وإن بد من محله على اللنب، وهذا قط فال ولكن قد عرفت حال األ،قطخمتص باللنب واألأنه 

كما ، تصحيفدوران أمرها بني الطرح أو القول بالأن  إالّ د يف اللفظ،مل يكن له شاه

 يقرب هذا احلمل الذي له شاهد منفصل، وهو ، مبناسبة بعدمها)رمحه اهللا(احتمله الشيخ 

  .خبار الدالة على كفاية أربعة أرطال من لنباأل

 أبا  أنالقاسم صاحب كتاب االستغاثة، أيب  ملا تقدم من،وحيتمل محلها على التقية

  حنيفة و

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٧٣

، وستة أرطال بالبغدادي يأرطال بالبغدادالصاع ستة  إىل أن أصحاب الرأي ذهبوا

  .خيفى تساوي أربعة أرطال باملدين كما ال

تسعة أرطال بالعراقي،  ):عليهم السالم(وقال أهل البيت : مث قال صاحب االستغاثة

  .)١(وستة أرطال باملدين

  .)٢( رأس صاع من متر، وهو تسعة أرطال بالعراقيللك :وعن فقه الرضا

  . فراجع،كتاب الزكاة و الكالم يف هذه املقادير يف كتاب الطهارةوقد تقدم: أقول

  .زمنة فقد ظهر مما تقدم يف الكرما حتديد الفطرة بالكيلو املتداول يف هذه األأ

  

                                                

  .٣٦ص: االستغاثة) ١(

  .١٧ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(



٣٧٤



٣٧٥

  فصل

   وجوا وقتيف 

  وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط

  

  }يف وقت وجوا فصل{

 منهم الشيخ ،ن مجاعة التصريح به كما ع}وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط{

يف اجلمل واالقتصاد وابن محزة وابن ادريس واحملقق والفاضل والشهيدان وغريهم، بل هو 

  .املشهور بني املتأخرين، واختاره يف اجلواهر

 واحلليب ي واملفيد والسيد والشيخ يف املبسوط واخلالف والنهاية والقاضسكايفوعن اإل

 عليه، واختاره شيخنا مجاعوظاهر ابن زهرة اإل. فجر يوم العيدوقتها طلوع الن إ :وسالر

  ).رمحه اهللا(املرتضى 

   )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:بصحيحة معاوية بن عمار: األولاستدل للقول 



٣٧٦

، ال، قد خرج الشهر: )عليه السالم(عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال 

  .)١(ال: لفطر عليه فطرة؟ قالسلم ليلة اأ يوسألته عن يهود

 والنصراين يسلم ي واليهود،يف املولود يولد ليلة الفطر: )عليه السالم(ومصححه، عنه 

على من أدرك  إالّ ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة :)عليه السالم(ليلة الفطر؟ قال 

  .)٢(الشهر

دراك الشهر إوعدمه  جعل مدار الوجوب )عليه السالم(مام اإل أن ووجه الداللة فيهما

الظاهر املنساق من تعليق احلكم على الشيء ثبوت احلكم مبجرد ثبوت  أن وعدمه، بضميمة

على من أدرك الزوال،  إالّ ليست الصالة:  فلو قال،ذلك الشيء املقتضي لكونه أول الوقت

  .كان ظاهره كون وقت الصالة الزوال

 ،ولكن التمسك ما مشكل":  بقوله)رمحه اهللا(وأشكل على ذلك الشيخ املرتضى 

دراك الشهر يف الوجوب يف مقام جواب السائل، حيث إما موقتان رد بيان مدخلية أل

 هل يتعلق ما الفطرة، يعين ولو يف ،سلم بعدهأاملولود يولد بعد اهلالل، أو  أن سأل عن

 التعلق يف أ مبد وليس السؤال عن فعلية التعلق ما ليال، فكان،الوقت املضروب هلا أم ال

دراك الشهر سبباً حلدوث إيكون  أن السؤال واجلواب مفروغاً عنه، وحينئذ فال يبعد

" دراك الشهرإعلى  إالّ يتوجه اخلطاب ذا الواجب املوقت ث اليالوجوب بطلوع الفجر حب
  . انتهى،)٣(

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٧ سطر ٥٣٠ص: كتاب الطهارة) ٣(



٣٧٧

ة عمن نفي الفطر إالّ  ليس فيهاألولويشكل بأن : وتبعه يف املستمسك على ذلك فقال

  .ثبات الوجوب فضال عن وقتهتعرض فيه إل مل جيمع الشرائط عند اهلالل، وال

 الأنه  إالّ ،كان متضمناً لثبوت الوجوب على من أدرك وإن فاالستثناء: الثاينوأما 

 فيه يقتضي ثبوت الوجوب يف ذلك الزمان، أو فيما بعده، لعدم وروده لبيان هذه إطالق

  .)١(ى حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهراجلهة، فال ينايف ما دل عل

املناط يف  أن اجلواب ظاهر علىأن  إالّ خرى،أكان مسوقاً جلهة  وإن السؤالن إ :وفيه

 فعدم كونه وقتاً للوجوب بعد سببية ،دراك الشهر املستفاد منه بضميمة التالزمإالوجوب 

ن االحتمال إبالظهور الذي ادعيناه، فيضر   ال،دراك الشهر حلدوث الوجوب بطلوع الفجرإ

  .الظهور العريف منا يضر بالدليل العقلي، الإ

  إىل يصح بالنسبة فإنه،ثبات الوجوب فضال عن وقته إلاألوىلعدم تعرض الرواية وأما 

لو ولد ومل خيرج الشهر كانت  أنه  مفهومه إذاملفهوم العريف فال،  إىلاملنطوق، وأما بالنسبة

فالشهر سبب للوجوب والعرف يقضي بالتالزم بني السبب واملسبب بالتقريب  ،عليه الفطرة

  .املتقدم

  ورمبا أورد على القائلني بكون الوقت هو دخول ليلة العيد مبا استدل 

                                                

  .٤٢٦ ص٩ج: املستمسك) ١(



٣٧٨

به القائلون بكون الوقت هو طلوع الفجر، ويعلم وجهه واجلواب عنه حني ذكر 

  .أدلتهم

 فيجب ، وقبله مشكوك فيه،جر متحققبأن الوجوب عند الف: استدل للقول الثاين

  .منع الشك بعد صحيحة معاوية املتقدمة: االقتصار على املتيقن، وفيه

  :خباركما استدل هلذا القول جبملة من األ

 عن الفطرة مىت )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: كصحيح العيص بن القاسم، قال

بأس،  ال:  قال،نه شيء بعد الصالة مين بقإف: ، قلتقبل الصالة يوم الفطر: هي؟ قال

  .)١( عيالنا منه، مث يبقى فنقسمهيحنن نعط

عطيت أ أن الفطرة: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: براهيم بن امليمون، قالإورواية 

  .)٢( صدقةيالعيد فه  إىلما خيرج كان بعد وإن  فطرة،يالعيد فه  إىلخيرج أن قبل

 الفطرة قبل إعطاء:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب  أورواية سامل بن مكرم، عن

خذ الفطرة أوالذي ي ،)٣(آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصالةَو :الصالة، وهو قول اهللا عز وجل

مل يعطها حىت ينصرف من صالته فال يعد له  وإن  عن نفسه وعن عياله،ييؤد أن عليه

  .)٤(فطرة

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢زكاة الفطرة ح من أبواب ١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥٦اآلية : سورة النور) ٣(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٣٧٩

 صالها فيقدمها  إذاالة عدم تأخريها عن الصحوطالة العيد، واألالزوال ملن مل يصل ص  إىلويستمر

  صلى يف أول وقتها وإن عليها،

  

  الفطرة قبلييؤد أن يينبغ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ورواية ابن طاووس، عن

  .)١(منا هو صدقة، وليس هو فطرةإاجلبانة، فإن أداها بعد ما يرجع ف  إىلخيرج الناسأن 

 أن ،منتهى داللة هذه الروايات بعد الغض عن املناقشة يف سند بعضهان إ :واجلواب

الوجوب هو  أن  فال مناقاه بينها وبني صحيحة معاوية الدالة على،خراجالفجر هو وقت اإل

  .ديبدخول ليلة الع

العيد   إىلعطائها قبل اخلروجإكون املراد منها بيان حكم ": ولذا قال صاحب اجلواهر

  .)٢(" داللة فيه على حكمه يف الليل وبعده، فال

من باب الفضلية، كما دل على ذلك أيضاً بقبلية الصالة أيضاً بل التوقيت : أقول

على :  قاال)عليه السالم(يب عبد اهللا أ و)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيح الفضالء

لفطر قبل  يوم ايو كبري، يعطأو صغري أ ،و عبدأعن كل من يعول من حر ي يعط أن الرجل

  .)٣(يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان أن فضل، وهو يف سعتهأالصالة فهو 

  إذا عدم تأخريها عن الصالةحوطالزوال ملن مل يصل صالة العيد، واأل  إىلويستمر{

   فقد اختلفوا يف آخر }ول وقتهاأصلى يف  وإن صالها فيقدمها عليها،

                                                

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥٢٨ ص١٥ج: اجلواهر) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٨٠

ها فذهب السيد والشيخان والصدوقان ول وقتأ كما اختلفوا يف ،وقت الفطرة

صالة  إىل أنه  واحلليب والشرايع والنافع ـ كما حكي عنهم املستند وغريه ـيوالديلم

مجع، أعلمائنا   إىلعلمائنا، وعن املنتهى  إىل، وعن التذكرةكثراأل  إىلالعيد، ونسبه مجاعة

  . عليهمجاعوعن الغنية دعوى اإل

رشاد  واملختلف واإلسكايفالزوال، كما عن اإل  إىلامتدادهفهو :  القول الثاينأما

  .والدروس والبيان

ادعى  أن  بعد فإنهظاهر املنتهى،  إىل نسب،متام يوم العيد وقت هلان إ :والقول الثالث

 استقرب هذا القول، وقواه السي يف مرآة العقول وصاحب األول على القول مجاعاإل

  .املدارك

 )١(﴾ذَكَر اسم ربِه فَصلَّى وقَد أَفْلَح من تزكَّى﴿ :تعاىل بقوله ،األولاستدل للقول 

كرواية ابن ميمون : بتقريب ظهور التفريع يف تقدم الزكاة على الصالة، وجبملة من الروايات

 إذا :)عليه السالم(سحاق بن عمار، عنه إس املتقدمات، ومفهوم موثق ووسامل وابن طاو

  .)٢(و بعد الصالةأعطيتها قبل الصالة أ عزلتها فال يضرك مىت ما

  .)٣(مل جتد من تضع الفطرة فيه فاعزهلا تلك الساعة قبل الصالةن إ :وخرب املروزي

                                                

  .١٥و ١٤اآلية : سورة األعلى) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ـ ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٨١

 إخراجبأس ب ال: قال أنه ،)عليه السالم(وما رواه الصدوق يف اهلداية، عن الصادق 

ن إ العيد، فيصلي إىل أن  وهي زكاة،آخره  إىلول يوم من شهر رمضانأالفطرة يف 

  .)١(خرجتها بعد الصالة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضانأ

صلى اهللا عليه وآله (وقريب منه ما عن الفقه الرضوي، وعن الغوايل، عن رسول اهللا 

  .)٢(املصلى  إىلمر بزكاة الفطر يؤدى قبل خروج الناسأأنه  ):وسلم

ما كون الذكر والصالة أرتب على الذكر، الفاء من إ :يةويرد على االستدالل باآل

 قلنا مبقالة إذا إالّ  الواو ملطلق اجلمع، كما قال ابن مالك، اللهم إذمرتباً على التزكية فال،

جاز العطف به مطلقاً، ولذا كان املنصرف  وإن ظاهر الواو الترتيب أن من: الفقيه اهلمداين

  .من آية الوضوء الترتيب

ضعف الداللة يف بعضها، وضعف السند يف   إىليات، مضافاًوعلى االستدالل بالروا

  علىخرجتها بعد الصالة فهي صدقةأن إف: )٣()عليه السالم(داللة يف قوله   ال إذبعضها،

ذلك عمل باستحباب التصدق بعد الصالة، حيث قال  أن وقتها قد فات، بل ظاهرهاأن 

  ،ولذا ورد يف مجلة من الروايات هذا املضمون ،﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصالةَ﴿: سبحانه

                                                

  .١٨ سطر ٥٦ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية) ١(

  .٧ ح١٣٠ ص١ج: ، وحنوه الغوايل٢٦ وسطر ٢٠ يراجع سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

  .١٤ ح١٣باب  ١٠٨ص: البحار) ٣(



٣٨٢

 الفطرة قبل الصالة أفضل، إعطاءو:  يف خرب ابن سنان)عليه السالم(كقول الصادق 

  .)١(وبعد الصالة صدقة

العيد   إىلخترج أن عطيت قبلأن إ الفطرة:  يف خرب ابن ميمون)عليه السالم(وقوله 

   .يد فهي صدقةالع  إىلكانت بعد ما خيرج وإن فهي فطرة،

  .يأيت يف استدالل القول الثاين الدال على جواز التأخري اممغري ذلك  إىل

 عن الفطرة مىت )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: كصحيح العيص بن القاسم قال

بأس، حنن  ال:  شيء بعد الصالة؟ قالين بقإف: ، قلتقبل الصالة يوم الفطر: هي؟ فقال

  .)٢( يبقى فنقسمهنعطي عيالنا منه مث

 العيال عزل الفطرة ءعطاإاملراد ب: )٣(تفسري صاحب الوسائل للرواية بقوله أن ىخيف وال

 يعولوم )عليهم السالم(ئمة املراد العيال الذين كانت األ أن ليس على ما ينبغي، بل الظاهر

باب الصدقة من  كما هو املستحب املذكور يف ،م كانوا يعولون بيوتاً فإ،من بيوت الفقراء

 كان يعيل )عليه السالم(مام الكاظم اإل أن  وقد ورد،نسان بيتاً أو بيوتاًيعيل اإل أن استحباب

  .مخسمائة بيت

على  :ما قاالأ، )عليهما السالم(جعفر، وأيب عبد اهللا  أيب وصحيحة الفضالء، عن

   يعطي يوم ، وصغري وكبري،وعبد  من حر،يعطي من كل من يعول أن الرجل

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ باب ٢٤٦ ـ ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  . امللحق٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل )٣(



٣٨٣

  .ن الظاهر جواز التأخري بعد الصالةإف . احلديثفضلأالفطر قبل الصالة، فهو 

 دخل العشر  إذا الفطرةإخراجبأس ب وال: )عليه السالم(ويف موضع من الرضوى قال 

تزول الشمس صارت  إىل أن رهاخن أإقبل الصالة، ف  إىليوم الفطر  إىلواخر، مثاأل

  .)١(صدقة

اليت خطبها بعد صالة ) عليه السالم(مام أمري املؤمنني إلكما يدل على ذلك خطبة ا

داء الفطرة، فلو مل تكن فطرة مل يكن وجه لتسميتها، مث كان الالزم أالعيد وأمر الناس ب

  .قربم على ذلك قبل الصالة، وهذا هو األهتنبيه

  الصحيحتني بعد عدم حتديدمها بالزوال، بقرينة روايةإطالقب: واستدل للقول الثالث

: قال إىل أن ،الفطرة عن كل حر ومملوكن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محسي، عناأل

خرجتها بعد أ وإن ،خرجتها قبل الظهر فهي فطرةأن إ :قبل الصالة أو بعدها؟ قال أ: قلت

  .)٢(جيزيك الظهر فهى صدقة وال

حديد خبربه خلرب احلسن مهمل، فال ميكن الت أبا  إذ أنن هذه الرواية ضعيفة سنداً،أل

  .صحيح

 منتهى املقاصد على املدارك الذي استدل بصحيحة الفضالء بأن هذا سهو إشكالأما 

  منتهى املقاصد مل يعط  أن  عنئ فكأنه ناش،خلإمن قلمه الشريف 

                                                

  .١٩ سطر ٢٥ص: فقه الرضا )١(

  .١٦الفطرة ح من أبواب زكاة ٥ باب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٨٤

مل يعزهلا  وإن املستحق بعنوان الزكاة،  إىلن كان قد عزهلا دفعهاإ ف، خرج وقتها ومل خيرجهانإو

  .داء والقضاء عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غري تعرض لألقوى األحوطفاأل

  

  .خيفى فراجع  كما الأفضل استدالل املدارك بكلمة  إذاحلجة حقها،

، كما اختاره املستمسك أيضاً، أما ما ذكره املصنف من تقييد قوىوهذا القول هو األ

هرة فيمن صلى، أما من مل يصل فاعتمد الروايات املقيدة ظا أن ألجل فكأنه ،احلكم بالصالة

من   إىلو االستصحاب على تردد منه يف ذلك، ولذا احتاط بالنسبةأعلى رواية الزوال 

  .صلى

  والإشكال بال }املستحق  إىلن كان قد عزهلا دفعهاإن خرج وقتها ومل خيرجها فإو{

 وما دل على ،ف والخالإشكال بال }بعنوان الزكاة{ ، لروايات العزل كما سيأيت،خالف

  . لتقييد روايات العزل هلا،تكون فطرة يراد ا يف غري صورة العزل ا بعد وقتها الأ

 عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غري قوى األحوطن مل يعزهلا فاألإو{

  :سألة قوالن يف امل،}داء والقضاءتعرض لأل

ا القول الصدوق واملفيد لو مل يعزهلا وخرج وقتها سقطت، واختار هذنه إ :األول

  . عليهمجاعواحلليب والقاضي وابن زهرة واحملقق ومجع من املتأخرين، بل عن الغنية دعوى اإل

تسقط، واختاره الشيخ والديلمي والفاضل واحللي ومجاعة من  ا الإ: والثاين

على ما  ،داًء كما اختاره احلليأو أما قضاًء كما اختاره غري احللي، إاملتأخرين، بل جيب 

  .ستند وغريهليهم املأنسب 



٣٨٥

 بظهور مجلة من الروايات السابقة بأن وقتها كذا، ومن املعلوم: األولاستدل للقول 

  .أمر املوقت يزول بزوال وقته، وبأن القضاء بأمر جديد والأن 

 فالوقت ، املطلقة للفطرة يستفاد منها تعدد املطلوبدلةبأن األ:  الثاينواستدل للقول

  .ة القعديأول ذ  إىلمن باب التقييد، ويؤيده ما دل على التأخري عدد املطلوب، المن باب ت

عليه (عبد اهللا  أيب احلارث، عن  إىل بسنده)١(كاملروي يف التهذيب واالستبصار

ا أ على بأس ال حبمل ،هالل ذي القعدة  إىلبأس بأن تؤخر الفطرة ال:  قال)السالم

  .على اجلواز تكليفاً فطرة، ال

، يف رجل أخرج فطرته )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  ما رواه زرارة، عنإطالقبل و

ال فهو ضامن هلا حىت إ وئ، أخرجها من ضمانه فقد برإذا :فعزهلا حىت جيد هلا أهال؟ فقال

 والضمان صورة ، عن الضمان العزلخراجاملراد من اإل أن بناًء على .)٢(أرباا  إىليؤديها

  .عدم العزل

مانع من استصحاب وجوب املوقت بعد خروج الوقت فيما لو   ال إذوباالستصحاب،

  .الوقت كان قيداً، أو من باب تعدد املطلوب أن شك يف

  الفطرة بعد الوقت صدقة  أن خبار الدالة علىاأل أن ودعوى املستمسك

                                                

  .٤ ح٤٥ ص٢ج: االستبصار )١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٨٦

  .ا مستحبةأا دلت على كوا صدقة، ومل تدل على أ يرد عليها ،مستحبة

 فليس هلا تلك املزية اليت كانت قبل ،املراد ا الصدقة بعد الصالة أن تقدموقد 

ا فطرة إا صدقة بعد الصالة، وإمنا نقول بذلك مجعاً بني الروايات اليت تقول إالصالة، و

  .)عليه السالم(بعد الصالة، كما يف خطبة أمري املؤمنني 

عليه (براهيم، عن الصادق إية قسام يف رواظهور وجود املقسم يف األ  إىلمضافاً

  إىلكانت بعد ما خيرج وإن  فطرة،يالعيد فه  إىلخترج أن عطيت قبلأ أن الفطرة: )السالم

  .، فتأمل صدقةيالعيد فه

يف اموع كفاية، ولذا أن  إالّ كان فيها مناقشة، وإن بعض هذه املذكورات: أقول

عليه ( فالقضاء لعموم قوله ،مل نقل بذلك وإن دائية، بقصد الفطرة األعطاءاإل أن فالظاهر

  .)١(من فاتته: )السالم

  

                                                

  .١ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج: الوسائل )١(



٣٨٧

  حوطجيوز تقدميها على وقتها يف شهر رمضان على األ ال: ١مسألة 

  

 بل عن ،}حوطجيوز تقدميها على وقتها يف شهر رمضان على األ ال: ١مسألة {

املشهور بني  أنه ملداركاملقنعة واالقتصاد والسرائر وأيب الصالح، ويف الشرائع املنع، وعن ا

  .صحاباأل

 وهم الشيخ يف اخلالف واملبسوط والنهاية وابنا بابويه وسالر ،خالفاً ملن قال باجلواز

 واحملقق يف املعترب، والعالمة يف املختلف، وثاين الشهيدين يف املسالك، وعن ،وابن الرباج

  .عليه مجاعصحاب، بل عن اخلالف دعوى اإلاملشهور بني األ أنه الدروس

 أن نصاف الل شوال، فكيف يعطى قبله، لكن اإلبأن الوجوب يأيت: ولاستدل لأل

  :تية يف دليل القول الثاينيقاوم الروايات اآل مثل هذا الوجه ال

  :فقد استدل له جبملة من الروايات

 عن تعجيل الفطرة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: سحاق بن عمار قالإكموثق 

  .)١(بأس ال: )عليه السالم(بيوم؟ فقال 

يعطيها  أن وهو يف سعة:  وفيه)عليهما السالم(وصحيح الفضالء املتقدم، عن الباقرين 

  .)٢(من أول يوم يدخل من شهر رمضان

 الفطرة يف أول إخراجبأس ب ال: )عليه السالم(ورواية الصدوق املتقدمة، عن الصادق 

  .وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان: قال إىل أن ،آخره  إىليوم من شهر رمضان

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١٨ سطر ٥٦ص: اهلداية، من كتاب اجلوامع الفقهية )٢(



٣٨٨

 الفقري قرضاً مث أعطى أراد ذلك  إذا يف عدم جواز تقدميها على شهر رمضان، نعمإشكال كما ال

  .حيسب عند دخول وقتها

  

بأس  وال :قال إىل أن ،واخر دخل العشر األ إذا الفطرةإخراجبأس ب وال: والرضوي

وأفضل وقتها آخر : قال إىل أن ،آخره  إىلرمضان الفطرة يف أول يوم من شهر إخراجب

  .)١(يوم من شهر رمضان

 صدقة الفطر إخراج :قال أنه ،)عليه السالم( ي، عن علسالم عن دعائم اإليواملرو

  .)٢(قبل الفطر من السنة

، كما اختاره السيدان احلكيم واجلمال من املعاصرين، أقوىولذا كان هذا القول 

  .قاصد وغريهاواختاره منتهى امل

 ،دليل على ذلك  ال إذ} يف عدم جواز تقدميها على شهر رمضانإشكال كما ال{

 جاز ،تلف ضمانتالفة ن كانت عينها باقية أو كانت العني إ قبل شهر رمضان، فأعطىذا إف

  .له احتساا بعد دخول وقتها

 هو احلمل  وهذا} الفقري قرضاً، مث حيسب عند دخول وقتهاأعطى أراد ذلك  إذانعم{

  ال إذ هلذا احلمل،يداع  للروايات، لكنك خبري بأنه الاألولالذي ذكره أصحاب القول 

خالف  إىل أنه ن القرض يصح حىت قبل رمضان، مضافاًإوجه لتخصيص ذلك برمضان، ف

  .ظاهر الروايات

 اشتمال  إذ يف الصحيحة بأا مشتملة على كفاية نصف الصاع غري تام،شكالاإلو

  ةعلى فقرالرواية 

                                                

  .١٩ سطر ٢٥ص: فقه الرضا )١(

  .٢٢ سطر ٢٦٧ ص١ج: الدعائم )٢(



٣٨٩

سقوطها، يوجب   بعض العامة حيث يقولون بنصف الصاع ـ ال،تقية ـ كما هنا

  .خر كما عرفتوجود الروايات األ  إىلضافةباإل

 أول الشهر،  إىل على شرائط الوجوبيمث الظاهر لزوم بقاء الفقري على فقره، واملعط

  .وقت أنه من باب التعجيل، ال أنه  ظاهر النص والفتوىإذ

  



٣٩٠

كان  وإن  حني العزل،يجناس أو غريها بقيمتها وينو جيوز عزهلا يف مال خمصوص من األ:٢ة مسأل

   جتديدها حني الدفع أيضاًحوطاأل

  

 }بقيمتها{ كالنقود }جناس أو غريهاجيوز عزهلا يف مال خمصوص من األ: ٢مسألة {

 أنه الظاهر أن ق فيه، ويف املستند صرح به غري واحد، ويف احلدائإشكال وجواز العزل مما ال

  .صحابخالف فيه بني األ ال

 كصحيحة زرارة وموثقة ،ويدل عليه النصوص املستفيضة اليت تقدمت مجلة منها

  .سحاقإ

  .)١(مل جتد من تضع الفطرة فيه فاعزهلا تلك الساعة قبل الصالةن إ :املروزيوخرب 

 يف الفطرة: ال، ق)عليه السالم(عمري، عن بعض أصحابنا، عن الصادق  أيب وخرب ابن

  .)٢(نت تطلب ا املوضع أو تنظر ا رجال فال بأس بهأ عزلتها وإذا

 النصوص الدالة على القيمة طالقإل ،أيضاًفهو ظاهر غري واحد  :وأما عزهلا بقيمتها

  .احلاكمة عليها روايات العزل، فكما جيوز عزل نفس الفطرة كذلك جيوز عزل قيمتها

  ال إذ،، وصرح به غري واحد كما يف املستمسككالإش بال }وينوي حني العزل{

 فالالزم قصد بالقربة إالّ تكون الفطرة الن إ  وحيث، بالنياتعمالمنا األإ ف،عزل بدون النية

  .القربة حني العزل

  العزل مقدمي،  أن  الحتمال} جتديدها حني الدفع أيضاًحوطن كان األإو{

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩١

 ويف جواز ،احلكم وتبقى البقية غري معزولة على حكمهافيلحقه  ،أيضاًوجيوز عزل أقل من مقدارها 

  إشكالزيد حبيث يكون املعزول مشتركاً بينه وبني الزكاة وجه الخيلو عن عزهلا يف األ

  

  .أوجبه السيد الربوجردي وإن منا الفطرة حني الدفع، لكن االحتياط استحبايب،إو

البقية غري معزولة على فيلحقه احلكم وتبقى  ،أيضاً وجيوز عزل أقل من مقدارها{

يستشكل   وال، العزل الشامل للكل والبعض، كما صرح به املسالكأدلة طالق إل}حكمها

لنفس أيضاً  املعزول أعطى  إذاجياب مبا ألنه نه كيف يعطي للفقري أقل من الصاع،أذلك ب

  لو عزل حلقه حكم املعزول حىت يف نفس فإنه مل يفت الوقت بعد، إذاالفقري، أو فيما

  .الوقت، كعدم جواز التبديل على القول به وما أشبه

زيد حبيث يكون املعزول مشتركاً بينه وبني الزكاة وجه، لكن ويف جواز عزهلا يف األ{

 وجه اجلواز صدق العزل عرفاً، فإن العزل قد يكون بالعزل املطلق، وقد }إشكالخيلو من  ال

  .يكون بالعزل يف اجلملة

نه لو صح املعزول مشتركاً أ و، من العزل العزل املطلقاملنصرفشكال أن اإلووجه 

  .قدم مثله والثاين باطل قطعاً، فامل،لصح العزل يف مجيع املال

 الكون يف مجيع  إذ والقياس مع الفارق،،املنصرف هو العزل املطلق أن نسلم لكن ال

ديناراً عزل  كان عليه نصف دينار ف إذا خبالف العزل يف البعض، كما،يسمى عزال املال ال

  .بقصد الفطرة



٣٩٢

  .كان ماله بقدرها وإن وكذا لو عزهلا يف مال مشترك بينه وبني غريه مشاعاً،

  

تفصيل السيد احلكيم بني ما لو رفع يده عن الزيادة فال بأس، وبني  أن ومنه يعرف

  .غريه ففيه البأس، حمل تأمل

ة صديقه أو أهله،  كفطرة نفسه وفطر، يف ما لو كان عزل فطرتنيإشكال النه إ مث

 فيما لو كان فطرة نفسه وشيء مربوط بالفقري، كما لو طلبه الفقري نصف إشكال كما ال

  .دينار، وقال له اعزله، فعزل ديناراً، نصفاً من باب الدين، ونصفاً من باب الفطرة

 ،الفطرة كفى أنه دينار يف الصندوق فنوىله  فلو كان ،يشترط يف العزل الفعلية وال

  .لعزللصدق ا

الفطرة، ففي صدق العزل عليه  أنه  طلب من زيد ديناراً فنوى إذاأما عزل الدين كما

  .تأمل بل مشكل

نصفه  أن  فنوى، كان هناك دينار له ولزيد إذاولو قصد الفطرة باملال املشترك، كما

: قال املصنف وإن ،األول قربالذي هو له يكون فطرة، فهل هو عزل أم ال؟ احتماالن، واأل

  .}كان ماله بقدرها وإن وكذا لو عزهلا يف مال مشترك بينه وبني غريه مشاعاً،{

 أن  كان له ديناران يف مكانني فنوى إذايصدق العزل يف املردد، كما ال أنه والظاهر

هذا أوىل مما كان الديناران يف مكان واحد ونوى كون ن إ :يقالأن  إالّ أحدمها فطرة، اللهم

  .حدمها فطرةأ

  . يف ذلكإشكال فزادت القيمة أو نقصت، الولو عزل 

ولو عزل القيمة فزادت قيمة اجلنس أو نقصت، فهل تكفي أم ال؟ احتماالن، والظاهر 

نصف   إىلدرمهني، أو نقصت  إىل كانت قيمة احلنطة درمهاً مث زادت القيمة إذا، كمااألول

  .زكاة يف كونه دلة لظهور األ، نفس املعزولإعطاء جيب عليه  فإنهدرهم،

  



٣٩٣

 وإن ،ن كان لعدم متكنه من الدفع مل يضمن لو تلفإاملستحق، ف  إىل عزهلا وأخر دفعها إذا:٣مسألة 

  .كان مع التمكن منه ضمن

  

كان لعدم متكنه من الدفع مل ن إاملستحق، ف  إىل عزهلا وأخر دفعهاإذا: ٣مسألة {

صالة عدم الضمان، لك أل كما هو املشهور بني املتعرضني هلذه املسألة، وذ}يضمن لو تلف

  .مني ضمانن يده يد أمانة، وليس على األورمبا استدل بصحيحة زرارة املتقدمة، وأل

الشارع حيث أجاز ن إ  لقاعدة اليد، لكن فيه}ن كان مع التمكن منه ضمنإو{

موضع   يف صورة عدم التمكن آتية هنا فالدلةالتأخري مل يكن موضع لقاعدة اليد، واأل

  .للقاعدة

سكت على املنت غالب املعلقني، مث قال  وإن ا أشكل يف املستمسك يف الضمان،ولذ

  .)١(حكامهم على عدم الفرق بني الفطرة وزكاة املال يف هذه األؤوالعمدة بنا: السيد احلكيم

 نعم ، الرافعة للضماندلةالتمسك ذا البناء وحده مشكل، بعد وجود األ: أقول

 والفاضلني والشهيدين وغريهم كما يلنهاية واملبسوط واحلل عن املقنع وايالضمان هو احملك

  .يف املستند

                                                

  .٢٣٤ ص٩ج: املستمسك )١(



٣٩٤

 ،خ له زكاته ليقسمها فضاعتأليه إ عن رجل بعث :واستدل لذلك بصحيحة زرارة

هال ففسدت أن مل جيد هلا إف: ، قلتعلى املؤدي ضمان ليس على الرسول وال: فقال

و فسدت فهو هلا ضامن أهال فعطبت أ عرف هلا  إذاال، ولكن: وتغيريت أيضمنها؟ قال

  .)١(حىت خيرجها

 املنصرف منها  إذ غري معلوم، والثاين خالف الظاهر،األول، وطالقما باملناط، أو باإلإ

  . فتأمل،زكاة املال

صالة جواز  أل،اففحد عدم صدق التهاون واالستخ  إىلجيوز التأخري أنه مث الظاهر

  .التأخري أضيق مما ذكرناهن  أالتأخري، ومل يعلم من النص والفتوى

نسان غائب أو حاضر، كما لو ها إلءمث الظاهر جواز العزل والتأخري، سواء أراد أعطا

 النص طالقها له بعد شهر ملصلحة مثال، وذلك إلؤعطاإكان املستحق موجوداً لكنه يريد 

  .والفتوى

  

                                                

  .٢ من أبواب املستحقني للزكاة ح٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل )١(



٣٩٥

كان  وإن ،ملستحق يف بلدهبلد آخر ولو مع وجود ا  إىل جواز نقلها بعد العزلقوى األ:٤مسألة 

  .مع عدم وجود املستحق الإ عدم النقل حوط واأل،يضمن حينئذ مع التلف

  

بلد آخر ولو مع وجود املستحق يف   إىل جواز نقلها بعد العزلقوىاأل: ٤مسألة {

 ملا تقدم يف }ن كان يضمن حينئذ مع التلفإو{صالة اجلواز، وهذا هو املشهور  أل}بلده

  .نك عرفت يف املسألة السابقة التأمل يف ذلك لك،كتاب الزكاة

 وقد ، هذا االحتياط استحبايب}مع عدم وجود املستحق الّإ عدم النقل حوطواأل{

  .ظهر وجهه يف كتاب الزكاة

  



٣٩٦

  كان ماله بل ووطنه يف بلد آخر وإن ها يف بلد التكليف ا،ؤفضل أدا األ:٥مسألة 

  

كان ماله بل ووطنه يف بلد  وإن  ا،ها يف بلد التكليفؤفضل أدا األ:٥مسألة {

  إىلتنقل من أرض وال : يف زكاة الفطرة)عليه السالم( عن الصادق ، ملوثقة الفضيل}آخر

  .أرض

يكون الرجل يف بلدة ورجل آخر من  أن ليه، هل جيوزإ كتبت : بن بالليومكاتبة عل

 الفطرة على من حضر، يقسم :يوجه له فطرة أم ال؟ فكتب أن خرى حيتاجأخوانه يف بلدة إ

  .)١(مل جيد موافقاً وإن خرى،أبلدة   إىليوجه ذلك وال

رشاد ليهم، خالفاً للشرائع والنافع واإلإ، كما نسب كثرجواز النقل هو قول األن إ مث

 صاحب إشكالحبجة، و وغريهم، حيث مل جيوزوا النقل للروايتني املتقدمتني، لكنهما ليستا

  .خيفى ما فيه  ال،تدل على الوجوب  على اجلملة اخلربية اليت الاملستند فيهما باشتماهلما

 وإن حكام،صالة احتاد الزكاة يف املال والفطرة يف األأجواز النقل وأصل   إىلمضافاً

  .مام وقبضه هلا وقبولهاإل  إىلىل مجلة من الروايات الدالة على بعث الفطرةإكان فيها تأمل، و

 )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  إىلبعثت: قالمساعيل بن بزيع، إفعن حممد بن 

  .)٢(قبضت: ا من فطرة العيال؟ فكتب خبطهأليه أخربه إ وكتبت ،بدراهم يل ولغريي

                                                

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: لالوسائ )١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩٧

ىل بلده أو بلد آخر مع وجود  إولو كان له مال يف بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد

  .فيهاملستحق 

  

  .)١(قبضت وقبلت : كتب)عليه السالم(أنه  إالّ خر مثله،خربه اآلويف 

 :قلت له: ، قالماملإل: سألته عن الفطرة ملن هي؟ قال:  بن راشد قاليوعن عل

بأس بأن تعطي وحتمل  ال: ، وقالتطهره منهم أن ردتأنعم من : فأخرب أصحايب؟ قال

  .)٢(مثن ذلك ورقاً

  .)ليه السالمع(مام اإل  إىلرسال الفطرةإويف مكاتبة أيوب داللة على 

 يف عطاءمام ونائبه وأفضليته على فضيلة اإلاإل  إىلرساليبعد استحباب اإل لكن ال

 أمر عماله )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب أن يعارض ذلك مبا دل علىأن  إالّ  اللهم،البلد

  . فتأمل،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ليه إ الزكاة يرسال باقإبسد حاجات البلد مث 

بلده أو بلد   إىل كان له مال يف بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدولو{

  . الضمان يف مثل املسألة فراجعإطالق قد عرفت النظر يف }آخر مع وجود املستحق فيه

خيرج الفطرة عنهم، كما  أن د وعياله يف بلد آخر، جاز له كان يف بل إذانساناإلن إ مث

عبد  أيب وخلصوص ما رواه مجيل، عن، دلة األطالقة عنه، إل الفطرإخراجيأمرهم ب أن جاز

  بأس  ال:  قال)عليه السالم(اهللا 

                                                

  . ـ امللحق١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل )١(

  . ـ امللحق٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩٨

 الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب يبأن يعط

  .)١(عنهم

  .)٢(طرةفيعين ال: خرى زاد يف آخرهاأويف رواية 

قل  األإعطاءة واتفاقهما، نعم يشكل فرق بني اختالف البلدين يف القيم ال أنه والظاهر

هو كان يف كربالء وقيمة احلنطة درهم وأهله يف : على قيمة، مثالأحبسب البلد الثاين يف بلد 

  . نصف درهم عنهمإعطاء يشكل  فإنهطهران وقيمة احلنطة نصف درهم،

  

                                                

  .١ن أبواب الصدقة ح م١٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل )١(

  . امللحق١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩٩

  .جيوز له تبديلها بعد ذلك  عزهلا يف مال معني الإذا: ٦مسألة 

  

دروس  كما اختاره ال}جيوز له تبديلها بعد ذلك عزهلا يف مال معني ال إذا: ٦مسألة {

صالة عدم جواز التبديل بعد التعيني، واملستند، وتبعهما املستمسك ومجلة من املعلقني، أل

  .جيوز له أخذها منه وتبديلها  أعطاها للفقري حيث ال إذانه كماأو

عطائها إ وقياسه ب،ني بالعزلصالة عدم التع أل،خالفاً لبعض آخر حيث أجازوا ذلك

  .ذاك استرجاع مللك الغري، وليس هنا كذلكن إ الفقري مع الفارق، حيث

صل، آخر لأل  إىلنساننسان جاز العدول عن ذاك اإلإعزهلا بقصد لو  أنه مث الظاهر

 االشتراء، واهللا أدلة طالق إل، ا شيئاً أنفع للفقريييشتر أن لو عزهلا قيمة جاز له أنه كما

  .لعاملا

  



٤٠٠



٤٠١

  فصل

  يف مصرفها، وهو مصرف زكاة املال

  

  فصل{

  }يف مصرفها، وهو مصرف زكاة املال

منتهى ىل املعروف إالشهرة املستند واملستمسك، و  إىل نسبه،كما هو املشهور

  . عليهمجاعصحاب املدارك، وعن الفاضل اهلندي اإلىل املقطوع به يف كالم األإاملقاصد، و

  :وهناك قوالن آخران

 وإن املفيد من اختصاصها باملساكني، وعن االقتصار موافقته،  إىلما نسب: ولاأل

  .كان رمبا نوقش يف النسبة

 ويف احلدائق ، غري العامل واملؤلفة،ما عن املعترب واملنتهى من اختصاصها بستة: الثاين

  .صحابظاهر األ  إىلنسبته

ِإنما الصدقات ﴿: عاىلا صدقة واجبة فتندرج يف عموم قوله تإ :األولويدل على 

الزكاة لثمانية أصناف، والقول  أن ا زكاة فتندرج يف الروايات الدالة علىأو ،)١(﴾ِللْفُقَراِء

   بانصراف الصدقة والزكاة

                                                

  .٦٠اآلية : سورة التوبة )١(



٤٠٢

ن االنصراف ممنوع بعد ورود أ يف الدليلني غري تام، مردود بزكاة املال، فالصغرىإىل 

  . بزكاة الفطرة)١(﴾قَد أَفْلَح من تزكَّى﴿: لكرميةية ا كالذي دل على تفسري اآلدلةاأل

  .)٢(منا كانت الفطرةإنزلت الزكاة وليس للناس أموال، و: وصحيح هشام بن احلكم

 كما تقدم يف مجلة من الروايات الدالة على وقت ،الفطرة غري الصدقة أن وما دل على

منا إا للفقراء واملساكني أما دل على  أن املراد ا غري ظاهرها، كما أن الفطرة، قد عرفت

املؤلفة غالباً وهي ابتالء ب عامل عليها وال  ال إذصناف،هو لغلبة عدم صرفها يف سائر األ

  .قامة املصاحل املربوطة بسبيل اهللاإتصلح لفك الرقاب و لقلتها ال

  .ينبغي الشبهة يف ذلك وكيف كان فال

دل له جبملة من الروايات الدالة على ذلك،  فقد است،أما القائل باختصاصها بالفقراء

  .)٣(جيد ا ملن الإ:  ورواية الفضيل،ا لفقراء املسلمنيأكصحيح احلليب الدال على 

  إىل،زكاة الفطرة للفقراء واملساكنين إ :)عليه السالم(وعن احلليب، عن الصادق 

  .)٤(غريها

                                                

  .١٤اآلية : سورة األعلى )١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٤ الباب ٢٤٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٤ الباب ٢٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٠٣

  .مل نقل به هناك وإن عدم وجود املؤمنني،عطاؤها للمستضعفني من أهل اخلالف عند إلكن جيوز 

  

فقد ورد يف روايات زكاة  الإ ما عداه، ويينف ثبات الشيء الإ أن لكن من املعروف

  .املال ما ظاهره اختصاصها بالفقراء

 ، باملؤمندلة فلعل ذلك من جهة اختصاص األ،وأما القائل باستثناء املؤلفة والعامل

عامل عليها من باب السالبة بانتفاء املوضوع، أو من  ة الن الفطرواملؤلفة ليس مبؤمن، وأل

  .خيفى الوجهني ما ال مشروعية هلما يف حال الغيبة، ويف كال ما الأجهة 

وجه  ال أنه يكون عامل للفطرة، كما ذا ال ن املؤمن مصرف من املصارف، وملاإف

 أن خيفى لفقيه، لكن ال، وعموم نيابة ادلة األإطالقلعدم مشروعيتهما يف حال الغيبة بعد 

يوجب احتادمها من مجيع احليثيات حىت من جهة  القول باحتاد مصرف الفطرة والزكاة ال

  .استحباب البسط وحنوه

مل  وإن عطاؤها للمستضعفني من أهل اخلالف عند عدم وجود املؤمننيإلكن جيوز {

ائع وغريه، خالفاً تباعه والشرأذلك الشيخ و  إىلاملال، وقد ذهب يف زكاة }نقل به هناك

 ويف ،كثرعليه األ أن  بل يف املدارك،دريسإ اجلنيد و عن املفيد واملرتضى وابينيللمحك

ىل املشهور، بل عن االنتصار إ وشهراأل  إىلصحاب، بل نسباملعروف بني األ أنه اجلواهر

  . عليهمجاعوالغنية اإل



٤٠٤

  : مجلة من الرواياتاألولويدل على القول 

تعطيها  : عن زكاة الفطرة؟ فقال)عليه السالم(جعفر  أبا سألت: الكرواية اجلهين ق

  .)١(شئتن إ عط ذا قرابتك منهاأن مل جتد مسلماً فمستضعف، وإسلمني، فامل

  . املسلم الصحيحبلااملراد باملستضعف، املستضعف من املسلمني يف مق أن بناًء على

 يعطي فطرته يكان جد: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن الفضيل، عن

 هلها،هي أل: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال:  قال،يتوىل جيد، ومن ال  ومن ال،الضعفاء

  .)٢(ينصب ن مل جتد فلمن الإالجتدهم، فأن إالّ 

 أعطيها غري أهل ،براهيم عن صدقة الفطرةإ أبا سألت: سحاق بن املبارك قالإوعن 

  .)٣(عم، اجلريان أحق ان: الوالية من هذا اجلريان؟ قال

  عن زكاة الفطرة أيصلح)عليه السالم( األولاحلسن  أبا سأل أنه وعن علي بن يقطني،

 كان  إذابأس بذلك ال: ينصب؟ فقال يعرف وال تعطي اجلريان والظئورة ممن الأن 

  .)٤(حمتاجاً

 يف بلدة يكون الرجل أن  هل جيوز)عليه السالم(ليه إكتبت :  بن بالل قاليوخرب عل

  ليه فطرةإيوجه  أن خرى حيتاجأخوانه يف بلدة إورجل آخر من 

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦رة ح من أبواب زكاة الفط١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٤٠٥

   االقتصار على فقراء املؤمنني ومساكينهمحوطواأل

  

 وإن خرى،أبلدة   إىليوجه ذلك  وال،يقسم الفطرة على من حضره: أم ال؟ فكتب

  .)١(مل جيد موافقاً

  الاألوليصح يف   وحيث الباحتاد زكاة املال وزكاة الفطرة،: واستدل للقول الثاين

  .صالة عدم الكفاية، وبقاعدة االحتياطأيصح يف الثاين، وب

 توضع فيمن لسألته عن الزكاة ه:  قال)عليه السالم(شعري، عن الرضا وبصحيح األ

  .)٢(زكاة الفطرة ال، وال: يعرف؟ قال ال

قاعدة والصل يصح القياس مع وجود الفارق، واأل  ال إذخيفى، ال ويف الكل ما

بأن املعترب واملنتهى رميا : خبار اوزة، ورمبا يقالمرفوعان بالدليل، والصحيحة مقيدة باأل

  .أخبار اجلواز بالشذوذ

ذلك غري ضار بعد عمل الفقهاء املتقدمني ا، ومنهم نفس احملقق يف الشرائع ن إ :وفيه

 بذلك ، وكذا أفىتهم على املنتءكما عرفت، ولذا سكت كافة املعلقني الذين وجدت آرا

  .تمسكساجلواهر وامل

 صناف والسائر األ  ال} االقتصار على فقراء املؤمنني ومساكينهمحوطواأل{

ها ءعطاإ يف غريهم، وخروجاً من خالف من مل جيوز شكالاملستضعف ملا عرفت من اإل

  .ها للغارم وحنوه ليس احتياطاًءعطاإعدم  أن نصافلغريهم، لكن اإل

                                                

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٤٠٦

  . أطفال املؤمنني أو متليكها هلم بدفعها على أوليائهموجيوز صرفها على

  

أو متليكها هلم بدفعها على { وجمانينهم }وجيوز صرفها على أطفال املؤمنني{

  . ملا عرفت تفصيله يف زكاة املال فراجع}أوليائهم

  .ليهم، لقاعدة التبعيةإطفال املخالفني والكفار وجمانينهم فال جيوز دفعها أأما 

يشترط فيهم شروط آبائهم من  طفال املؤمنني وجمانينهم ال ألعطاء اإلجوازن إ مث

  .طفال كاف يف عدم اشتراطهم بشروط آبائهم لألعطاء اإلأدلة إطالق  إذالعدالة وغريها،

دليل على االشتراط،   ال إذن ولد املؤمن من الزنا حكمه حكم الولد احلالل، أوالظاهر

ينايف كونه ولداً، كما يف باب حترمي الزواج وما  ه الونفي كونه ولداً يف بعض أحباث الفق

  .أشبه

  



٤٠٧

  .فساق املؤمنني  إىل فيجوز دفعها،ليهإيشترط عدالة من يدفع  ال: ١مسألة 

والجيوز  ،أيضاً العدالة حوط بل األ،شارب اخلمر واملتجاهر باملعصية  إىل عدم دفعهاحوطنعم األ

  .من يصرفها يف املعصية  إىلدفعها

  

 كما }مننيفساق املؤ  إىل فيجوز دفعها،ليهإيشترط عدالة من يدفع   ال:١ مسألة{

  .تقدم يف زكاة املال

 العدالة حوطشارب اخلمر واملتجاهر باملعصية، بل األ  إىل عدم دفعهاحوطنعم األ{

  . وقد سبق تفصيل الكالم يف ذلك يف باب الزكاة}أيضاً

 وإن مث عرفاً،عانة على اإلمن اإلنه  أل}من يصرفها يف املعصية  إىلجيوز دفعها وال{

دم اجلواز يراد به  فع،من النهي يف العبادة ألنه  ولو دفع مل جيز،،كان الفاعل املختار واسطة

  .ضعي معاًالتكليفي والو

  .عادة مل جتب اإل،نه صرفها يف املعصيةأليه مث علم بإنعم لو دفعها 

صالة محل فعل املسلم على الصحيح أيصرفها يف املعصية أم ال؟ ف أنه أما لو مل يعلم

  .ليهإكافية يف جواز الدفع 

  



٤٠٨

  إىلدفعهاأيضاً  حوطفضل بل األ واأل،يتوىل دفعها مباشرة أو توكيالً أن جيوز للمالك: ٢مسألة 

  الفقيه اجلامع للشرائط

  

خالف،   والإشكال بال }يتوىل دفعها مباشرة أو توكيال أن جيوز للمالك: ٢مسألة {

 فقط، أو يف دفع عطاء يف اإليكون وكيالً أن فرق يف الوكيل بني ، والدلة األقطالوذلك إل

  .يعطي من مال نفسه أو مال موكله أن جيوز أنه الزكاة، كما

  ويقصد،كان الوجوب على معيله وإن نسان عن نفسه،يعطي اإل أن يصح أنه والظاهر

مر جيب عليه الدفع وضعاً أل ال ،معيلهم يدفع أن ذا مل يعلم العيالإفطرة عن نفسه، وأنه 

  .مل يعلم هل دفع أم ال وإن املسلم على أحسنه، ويكفي توكيل الثقة يف الدفع،

  إىلجيب الدفع  ال،}الفقيه اجلامع للشرائط  إىلدفعهاأيضاً  حوطفضل بل األواأل{

 عمجا، بل عن املنتهى واملدارك دعوى عدم اخلالف واإلإشكالمام ونائبه والفقيه بال اإل

  .عليه

علي بن  أيب مام، ولعله ملا رواه الكليين عناإل  إىلنعم، عن املفيد القول بوجوب الدفع

خرب أصحايب؟ أف:  قلت،ماملإل: )عليه السالم(سألته عن الفطرة ملن هي؟ قال : راشد، قال

 وحتمل عن ذلك يبأس بأن تعط ال: ، وقالتطهره منهم أن نعم، من أردت: قال

   :قوله تعاىل  إىلشارةإ تطهرهاملراد من  أن الظاهر و،)١(ورقاً

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ١(



٤٠٩

  .وخصوصاً مع طلبه هلا

  

﴿مهرطَهتِبها و كِّيِهمزالصدر حممول ن أ وذيل اخلرب دليل على التخيري، نأو ،)١(﴾ت

مام، كما ظهر وجه نائب اإل ألنه الفقيه  إىلفضلية يف الدفعفضلية، وقد ظهر وجه األعلى األ

  .للخروج من خالف من أوجبية حوطاأل

وأفضل ما يعمل به  :خصوص الفقيه الرضوي  إىلهذا ويدل على استحباب الدفع

  .)٢(ت الرواياتء ذا جا،الفقيه ليصرفها يف وجوهها  إىلخيرج أن فيها

 بل عن ، كما يظهر من كلمام،إشكال وأفضلية ذلك مما الخالف فيه وال: أقول

  . عليهمجاعاخلالف اإل

  . كما تقدم وجهه يف زكاة املال}وصاً مع طلبه هلاوخص{

  

                                                

  .١٠٣اآلية : سورة التوبة) ١(

  .٢٠ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(



٤١٠

  .تسعهم ذلك  اجتمع مجاعة الإذا إالّ ،يدفع للفقري أقل من صاع الحوط أن  األ:٣مسألة 

  

  

تسعهم   اجتمع مجاعة الإذا إالّ ،يدفع للفقري أقل من صاع الحوط أن األ: ٣مسألة {

صحاب، كما عن ع، فاملشهور بني األ الفقري أقل من صاإعطاء فقد اختلفوا يف جواز }ذلك

 فقهائنا، وعن املعترب نسبته  إىلاملدارك ويف اجلواهر واحلدائق العدم، بل عن املختلف نسبته

  .  الطائفةإمجاععليه ن أ ومامية،مما انفردت به اإل أنه صحاب، وعن االنتصاراأل إىل

 ، وعن احملقق يف املعترباجلواز، كما عن الشيخ يف التهذيب واالستبصار،: والقول الثاين

  .واختاره املدارك والذخرية ومجع من املتأخريين

  . املدعى، وبقاعدة االشتغالمجاعباإل: وناألولاستدل 

تعط أحداً أقل من  ال: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ومبرسل احلسني بن سعيد، عن

  .)١(رأس

 أن جيوز  وال،واحد  إىلن تدفع عن نفسك وعمن تعولأبأس ب ال: ومرسل الفقيه

  .)٢(نفسني  إىلتدفع واحداً

  .من تتمة اخلرب  من كالم الصدوق، الجيوز ال أن لكن عن الوايف

 روى الصدوق يف اهلداية عن  إذ،الظاهر، لكن هذا خالف الظاهر أنه وعن احلدائق

  ، ويف اثنني  إىليدفع واحد أن جيوز وال :قال يف حديث الفطرة أنه )ليه السالمع(الصادق 

                                                

  .٢من أبواب زكاة الفطرة ح ١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  ).٤٩٩ (٩ الفطرة ح١١٦ ص٢ج: الفقيه) ٢(



٤١١

  . فراجع،املقنع مثله، وكذلك حنومها يف الرضوي، على ما رواها املستدرك

 بأنه غري حمقق، وعن القاعدة بأا خالف مجاعجيب عن اإلأوكيف كان، فقد 

 قيل إذا إالّ رسال وحنوه، اللهمات، وعن الروايات بعدم حجيتها يف نفسها لإلطالقاإل

سحاق بن إبقرينة صحيح صفوان، عن ، ولة على االستحبابا حممأباجنبارها بالشهرة وب

 واحداً أو  عن صدقة الفطرة يعطيها رجالً،)عليه السالم(براهيم إ أبا سألت: املبارك قال

أعطي الرجل الواحد ثالثة أصوع وأربعة أصوع، : ، قلتيلإيفرقها أحب : ثنني؟ قالا

  .)١(نعم :قال

 بعد كون الراوي عنه صفوان ، يف حجية اخلربتقدح سحاق الإجهالة  أن خيفى وال

  .عن ثقة، كما يف املستمسك وغريه إالّ يروي ، وممن المجاعالذي هو من أصحاب اإل

كيف جيمع بني استحباب التفريق وكراهة التفريق، وميكن اجلمع  أنه لكن يبقى

صله الذي حي أن بسط يستحب، ومن جهة أنه باالستحباب والكراهة من جهتني، فمن جهة

 ، الذي يستحب من جهة ويكره من جهةالفقري شيء قليل يكره، كصوم يوم عاشوراء

  .فتأمل

 كما يف جامع املقاصد، ،مجاع اجتمع مجاعة فهو اإل إذا أما وجه استثناء ما،هذا

  إىلأقربالتقسيم ن أ وغري هذه الصورة،  إىلانصراف روايات عدم التفريق  إىلضافةباإل

  . بالسوية والعادل يف الرعية القاسمسالممذاق اإل

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ١(



٤١٢

 أن حكم قيمة الصاع كالصاع، كما يفهم من النص والفتوى، كما أن مث الظاهر

ذا إحكم سائر املصارف كسبيل اهللا وابن السبيل والغارم وما أشبه ليس هكذا، ف أن الظاهر

  منأكثره ؤعطاإوطنه مل يستحب بل مل جيز   إىلكان ابن سبيل يكفيه نصف صاع للوصول

  .الفقري واملسكني  إىلالنص والفتوى وردا بالنسبة ألن ذلك،

  



٤١٣

  .حد الغىن  إىل فقري واحد أزيد من صاع، بلىيعط أن جيوز: ٤مسألة 

  

 بال خالف }حد الغىن  إىل فقري واحد أزيد من صاع، بلىيعط أن  جيوز:٤مسألة {

  .، كما صرح به غري واحد، ويدل عليه مستفيض النصوصإشكال وال

 ىيعط أن بأس ال: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإكخرب 

  .)١(الرجل عن رأسني وثالثة وأربعة، يعين الفطر

 أن  هل جيوز:)عليه السالم( يلعسكراالطيب   إىلكتبت:  بن بالل قاليوخرب عل

عليه ( فكتب  حمتاجاً موافقاً؟ رجالًأكثرو أقل أو أ الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ىيعط

  .)٢(نعم، افعل ذلك: )السالم

  . الفطرة يقتضي ذلك أيضاًأدلة  أن إطالقمر يف باب الزكاة ما ينفع املقام، كما وقد

  

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٤١٤

 مث أهل العلم والفضل واملشتغلني، ومع ،انريرحام على غريهم، مث اجليستحب تقدمي األ: ٥مسألة 

  .مهيةالتعارض تالحظ املرجحات واأل

  

رحام على غريهم، مث اجلريان، مث أهل العلم والفضل تحب تقدمي األ يس:٥مسألة {

صحاب، ودلت األ  إىل كما نسب}مهيةواملشتغلني، ومع التعارض تالحظ املرجحات واأل

صدقة وذو رحم  ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عليه الروايات يف اجلملة، كقوله 

  .)١(حمتاج

  .)٢(أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقوله 

  .)٣(حرى اأان الصدقة ريج: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

:  عن الفطرة؟ فقال)عليه السالم( األولاحلسن  أبا سأل أنه سحاق بن عمار،إوموثق 

ا اجلريان أحق.  

  .)عليه السالم(احلسن  أيب وحنوه خرب احلسني، عن

ين رمبا قسمت الشيء بني إ: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،وخرب السكوين

  .)٤(عطهم على اهلجرة يف الدين والفقه والعقلأ: أصحايب فكيف أعطيهم؟ فقال

                                                

  .٤ من أبواب الصدقة ح٢٠ الباب ٢٨٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب الصدقة ح٢٠ الباب ٢٨٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  . مع اختالف١ ح١٣٠ الباب ٣٩١ص: العلل) ٣(

  .٢ من أبواب املستحقني الزكاة ح٢٥الباب : ، والوسائل٢٥ ح١٨١ص: العلل) ٤(



٤١٥

مث  ،)١(﴾أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىلو﴿: رحام لقوله تعاىلوكأم فهموا تقدمي األ

 ملا ، وبعدمها يكون أهل العلم مقدمني على غريهم،ناجلريان ملا ورد من التأكيد يف حق اجلريا

  .)٢(﴾الَّذين ال يعلَمونَ وهلْ يستِوي الَّذين يعلَمونَ﴿: هلم من الفضل، وقد قال تعاىل

 وقريب ، كان جار مالصق إذاه، مثالإطالقليس ذلك على نه إ :يقال أن نعم ميكن

  .رب تقدمي اجلار على القريب يق،يتوقع أصال بعيد جداً يف بلد آخر، وال

  

                                                

  .٧٥اآلية : سورة األنفال) ١(

  .٩اآلية : سورة الزمر) ٢(



٤١٦

  . فاحلال كما يف زكاة املال،شخص باعتقاد كونه فقرياً فبان خالفه  إىل دفعهاإذا :٦مسألة 

  

 فاحلال كما يف ، فبان خالفه،شخص باعتقاد كونه فقرياً  إىل دفعها إذا:٦مسألة {

  . لوحدة املالك فيهما، وكذا لو ظهر فاقداً لسائر الشرائط}زكاة املال

ن كانا مقارنني حق إغريه دفع زكاته، ف أن نسان مث تبني زكاة الفطرة إلأعطىولو 

حدامها إكانت  وإن  أو تالفة تلف ضمان،، كانت الفطرة باقية إذاحدمها االسترجاعأل

  . أو تالفه تلف ضمان، كانت باقية إذامقدمة حق للمتأخر االسترجاع

  



٤١٧

  .يه أو الظن بصدق املدعمع سبق الإ ادعاء الفقر ييكف ال:  ٧مسألة 

  

 }بصدق املدعي{ احلجة }مع سبقه أو الظن الإيكفي ادعاء الفقر   ال:٧مسألة {

ليه مث صار إ أو دفعه ،ليه يف حال فقره مث صار غنياًإ ولو دفعه ،كما تقدم يف باب الزكاة

  .صل لأل،كانت العني باقية وإن و فاسقاً يف حال شرط العدالة، فقد سقطتأمرتداً 

  



٤١٨

 ، مع تعدد ما عليهإمجاالً وكذا جيب التعيني ولو ، جتب نية القربة هنا كما يف زكاة املال:٨مسألة 

 أن  فلو كان عليه أصوع جلماعة جيوز دفعها من غري تعيني، عنهيوالظاهر عدم وجوب تعيني من يزك

  .نفال وهذا لنفالهذا ل

  

وكذا جيب { ، تقدم وجهه وقد}جتب نية القربة هنا كما يف زكاة املال:  ٨مسألة {

 كما تقدم الكالم يف ،يكون فطرة بدون التعيني ال ألنه } مع تعدد ما عليهإمجاالالتعيني ولو 

  .ذلك

ذا كان يعول زيداً إ لعدم الدليل، ف} عنهيوالظاهر عدم وجوب تعيني من يزك{

وعالزكاةيقول هذا عن زيد وهذا عن عمرو، كما تقدم شبهه يف باب  أن يلزم  ال،راًم. 

  .}نفال وهذا لنفالهذا ل أن صوع جلماعة جيوز دفعها من غري تعينيأفلو كان عليه {

 ملا رواه املستدرك، عن ،بعد عهدهم وإن موات، الفطرة عن األإعطاءيستحب نه إ مث

ما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن أ )عليهما السالم(عن احلسن واحلسني ، سالمدعائم اإل

 )عليهما السالم( حىت ماتا، وكان علي بن احلسني )عليه السالم(طالب يب  أ بني علماماإل

 )عليه السالم(جعفر  أبو  حىت مات، وكان)عليهما السالم( ييؤديها عن احلسني بن عل

ؤديها أنا أو: )عليهما السالم( حىت مات، قال جعفر بن حممد )عليه السالم( ييؤديها عن عل

  .)١(يبأعن 

                                                

 من أبواب زكاة ١٨ الباب ٥٢٨ ص١ج: ، وعن املستدرك١٤اب زكاة الفطرة سطر  ب٢٦٧ ص١ج: الدعائم) ١(

  .١الفطرة ح



٤١٩

  .يراده يف شرح الفطرة من العروةإا ردنأوهذا آخر ما 

 الفقه كما يرضاه، متاميوفقىن إلن أ وهل العلم،سأل اهللا سبحانه القبول والنفع به ألأو

  .وهو املوفق املستعان

   هجرية ١٣٧٦ الثانية ى مجاد١٨

  كربالء املقدسة

   ي احلسيين الشريازيحممد بن املهد



٤٢٠

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

  

  كتاب اخلمس

   األولزء اجل

  

  

  



٤٢١

  كتاب اخلمس

  

  }كتاب اخلمس{

 كما صرح ، وسكون الثاين على وزن قفلاألولتني على وزن عنق، وبضم مهو بض

فصح ومل يذكر سببه، ولعله لوروده يف أ األول أن به اللغويون والفقهاء، وذكر بعضهم

بد من   لو كانت اللغتان متساويتني كان ال إذداللة فيه، القرآن احلكيم، لكن ذلك ال

  .خيفى  كما ال،فصحيةيربر األ  ال فإنه لغة العرب على الضم أن أكثرماأمها، احدإاستعمال 

  .ومخيس ككرمي لغة ثالثة فيه كما عن املصباح

جزاء، ويشترط فيهما وفيما أجزء من عشرة شر ع أن  كما،جزاءأوهو جزء من مخسة 

ليه وحدة واحدة، سواء كان كذلك إشبه اعتبار املنسوب أعلى وزما كالربع والسدس وما 

  .جزاء املستقلةال كخمس الصربة ذات األ وأ ،خارجاً كخمس التفاحة

خذت اخلمس، أست من باب التفعيل مبعىن  ومخّ،ويقال مخست من باب قتلت

  . كما عن املصباح وتاج العروس، فاللفظ جمرداً ومزيداً مبعىن واحد،عشرت  إىلوكذلك



٤٢٢

  وهو من الفرائض،

  

  .حق مايل يثبت لبين هاشم أنه فعن الذخرية: وقد عرفه الفقهاء بتعاريفهذا 

  .)١(عوض الزكاةصل  باأل:وعن املدارك زيادة

صالة عوضاً  هو حق مايل يثبت لبين هاشم يف مال خمصوص باأل:وعن املسالك

  .)٢(الزكاة

ه الغرض من هذأن  إالّ  يف طردها وعكسها،شكالوهذه التعاريف غري خالية عن اإل

الظاهر ن إ :يقالأن  إالّ  اللهم،تشكاالالتعاريف ملا كان شرح اللفظ مل يرد شيء من اإل

  .  بعضهم على بعض طرداً وعكساًإشكالرادة شرح احلقيقة، بدليل إمنهم 

  . ولو بعد الشرح والتفصيل، سهل بعد معلومية املراداألمر ف،وكيف كان

ا أ باعتبار ،حكام ولو احلالل منهامطلق األ الفريضة تطلق على }وهو من الفرائض{

 ولذا ،جمعولة له سبحانه، كما تطلق على الواجبات فقط، وعلى الواجب املذكور يف القرآن

ملثل التشهد، وعلى مطلق ) صلى اهللا عليه وآله( وسنة النيب ،يقال فريضة اهللا ملثل الركوع

  . فرائض وعلى املواريث ولذا يسمى كتاا بال، املستحببلاالواجب مق

  .ن اخلمس واجب مذكور يف القرآنإخيفى، ف حد الوسطني كما الأواملراد هنا 

 امللحوقفيه الكتاب املؤيد بالسنة صل ووجوبه يف اجلملة من ضروريات الدين، واأل

  . احملكي يف املهذب واملدارك والذخرية وغريهامجاعباإل

ه قائداً فمام بوص اإلإعطاءدل على لزوم  وإن ،يدل عليه باخلصوص ال  فإنهما العقلأ

  .ىل الفقري بوصفه حمتاجاًإ و،املال  إىلحيتاج يف شؤون القيادة

   ٍء فَأَنَّ ِللَِّه اعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيو﴿ :فمن الكتاب قوله تعاىل

                                                

  .٣٠١ص: املدارك) ١(

  .٦٦ ص١ج: املستمسك) ٢(



٤٢٣

  وقد جعلها اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وآله وذريته عوضاً عن الزكاة اكراماً هلم

  

خهسوِل ومسىب وِللرتام و ِلِذي الْقُرساكِني و ىالْيبيِل والْمِن السِباللَِّه نْإ اب متنآم متكُن 

ولىملْنا عزعاِن ا أَنمقَى الْجالْت موقاِن يالْفُر موِدنا يبع لى وع اللَّه يكُلِّ ش  ١(﴾ٍء قَدير(.  

ورد بشأن اخلمس  أنه خيفى على املتتبع للتفاسري، كما كيد الويف اآلية ضروب من التأ

ابن  والِْمسكني و حقَّه آِت ذَا الْقُرىبو﴿ :سرائيلإحسب التفاسري قوله تعاىل يف سورة بين 

  .)٢(﴾السبيِل

 ِللرسوِل ولَِّه فَِل  رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى ا أَفاَء اللَّه علىم﴿ : يف سورة احلشروقوله تعاىل

ىبوِلِذي الْقُر تامى والْي ساكِني و٣(﴾الْم(.  

  .)٤(﴾إيتاِء ِذي الْقُرىب والِْإحساِن وِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل﴿ :النحلوقال يف سورة 

  .غريها من اآليات إىل

الزكاة كراماً  عن  وذريته عوضاً)لى اهللا عليه وآلهص(وقد جعلها اهللا تعاىل حملمد {

  .}هلم

  :طراف من الكالمأوهنا 

جراً حىت ينايف اآليات املانعة عن أليس ) عليهم السالم(جعله للنيب وآله ن إ :األول

عليه  (مام وكذلك لإل،مةدارة شؤون األإل) صلى اهللا عليه وآله( اجلعل للنيب  إذجر،األ

 عمل )لى اهللا عليه وآلهص(لو مل يكن له  أنه ، واجلعل للسادة لالحتياج، حىت)السالم

  .جر لكان الالزم هذا التقرير واجلعليستحق األ

                                                

  .٤١اآلية : سورة األنفال) ١(

  .٢٦اآلية : سورة اإلسراء) ٢(

  .٧اآلية : سورة احلشر) ٣(

  .٩٠اآلية : سورة النحل) ٤(



٤٢٤

يف التشريع الزكاة مث شرع اخلمس، صل األ أن عوضاً عن الزكاةمعىن كونه ن إ :الثاين

 ، عوض زيد متاعه بدينار:شامالً للجميع، وهذا كما يقالصل لو مل يشرع لكان األ أنه حىت

  .والً هو املتاع مث جاء مكانه الدينارأ الشيء الذي كان عنده أن حيث

 مع التعظيم، خبالف الزكاة اليت تعطى لسد احلاجة عطاءكرام اإلمعىن اإلن إ :الثالث

 شيئاً على هنسان قد يعطي صديقن اإلإمر اعتباري عقالئي، فأبدون هذا االعتبار، وهذا 

ه بل على وجه على هذا الوج  ذلك لفقري المثالأ ي ويعط،كراموجه التعظيم واإل

  .االستحقاق وسد اخللة

شبههم، أ للفقراء ومن كالً من اخلمس والزكاة حق مايل فرضه اهللا تعاىلن إ :فال يقال

  . كراماً دون الزكاةإفما معىن كون اخلمس 

 وترفيعاً ما تكرمي السادة فليس حماباةًأواضح، و) صلى اهللا عليه وآله(تكرمي النيب ن إ مث

  فإنهلديه يف سبيل الدين، منا ذلك تكرمي للنيب الذي بذل كل ماإطاً، وباتهلم عن غريهم اع

  .من تكرمي الشخص العظيم تكرمي املربوطني به

ال فالزكاة من إ هو يف اجلملة، ومناإاخلمس هلم عوضاً عن الزكاة معىن جعل ن إ: الرابع

  .خيفى املستحبة كما الاهلامشي تعطى للهامشي، وكذلك الزكاة 

 ة يراد به على الظاهر الوساخيمر اعتبارأوساخ الناس أمعىن كون الزكاة ن إ: اخلامس

ن الوسخ قد يطلق باعتبار ذات الشيء كوسخ إاآلخذ، ف  إىلبالنسبة  الياملعط  إىلبالنسبة

الزكاة يف مال  أن شخص خاص، فاملراد  إىلشبه، وقد يطلق باعتبار نسبتهأالثوب وما 

  ن إ  وسخياملعط



٤٢٥

 كما ،ا وسخ بذاا، من قبيل كون مال اليتيم حرام ونار أ ال،فيهاكلها وتصرف أ

ن إف ،)١(﴾ بطُوِنِهم ناراً  ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ يف ىالَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتام﴿ :قال سبحانه

  .باعتبار نفس املال كونه ناراً باعتبار اآلكل ال

معىن،  ظاهراً وال نرى فيه وساخة ال نا الأمع كيف يكون املال وسخاً : فال يقال

ب املنفق، وكيف يأكل الفقري نفاق مما حيمر باإلأ وقد وكيف جيعل اهللا الشيء الوسخ صدقةً

 ،الطيب إالّ يأخذ هو سبحانه  وال،منا اهللا تعاىل هو اآلخذإالوسخ وليس يأخذ الفقري املال و

  .تشكاالغري ذلك من هذا النوع من اإل إىل

 قَمتم الصالةَ﴿ بل فيها ،رمبا يقال كيف مل يذكر اسم اخلمس يف اآليات: ادسالس

عظم منها من بعض أ بل ،دل الزكاة يف الوجوبِع أنه شبه، معأوما  )٢(﴾آتيتم الزكاةَو

  ؟اجلهات

 فاملراد ا املعىن اللغوي من قبيل ،عم منهمااملراد من الزكاة األ أن ماإ :واجلواب

﴿أَوالِة صاينوِبالص و كاِة ماالزيح تمفاملعىن القدر املخرج من املال املوجب للنمو  ،)٣(﴾ا د

منا إ و،يأخذ اخلمس فقراً مام ال اإل إذمام مخس تشريعاً،مل يكن على اإل أنه وأوالزيادة، 

ل لفظي مل يكن هناك دلي وإن  فال جيب يف ماله اخلمس، وهذا حمتمل،بصفته قائداً ومرجعاً

عطاؤهم إ للخمس بينما ورد )عليهم السالم(ئمة  األإعطاءيدل عليه، ويؤيده عدم ورود 

  .للزكاة

                                                

  .١٠اآلية : سورة النساء) ١(

  .١٢اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .٣١اآلية : سورة مرمي) ٣(



٤٢٦

 بل من كان مستحال ،قل كان مندرجاً يف الظاملني هلم والغاصبني حلقهمأو أومن منع منه درمهاً 

يسر ما أما : )معليه السال(يب جعفر قلت أل: بصري قال أيب لذلك كان من الكافرين، ففي اخلرب عن

  .كل من مال اليتيم درمهاً وحنن اليتيمأمن : )عليه السالم(يدخل به العبد النار؟ قال 

  هو إالّ له إاهللا الن إ :)عليه السالم(وعن الصادق 

  

 كما هو }قل كان مندرجاً يف الظاملني هلم والغاصبني حلقهمأو أومن منع منه درمهاً {

 } لذلك كان من الكافرينبل من كان مستحالً{لفظي  ويدل عليه الدليل ال،واضح عقالً

  . منكر للضروري من الدينألنه 

  إذاالشيعي  إىلرباح؟ الظاهر نعم بالنسبةنكار مخس األإ  إىلوهل هذا كذلك بالنسبة

مل  وإن نكار الضروري، كما تقدم يف مبحث املنكر له يف كتاب الطهارة،إانطبق عليه ميزان 

نكار ضروري إ  إىليعتقد بذلك، وهكذا بالنسبة السين الذي ال  إىليكن كذلك بالنسبة

  .املذهب فيمن يتمذهب ذا املذهب

ففي {الروايات الواردة بشأن وجوب اخلمس كثرية تبلغ االستفاضة بل التواتر ن إ مث

يسر ما يدخل به العبد النار؟ أما : )عليه السالم(يب جعفر قلت أل: بصري قال أيب اخلرب عن

يسر الشيء اهلني أ واملراد ب} وحنن اليتيم، درمهاًكل من مال اليتيمأمن : )يه السالمعل(قال 

م أ وأكل ماهلم، أيتام يف شدة حترمي املراد بنحن اليتيم كوم كاأل أن يف نظر الناس، كما

  .سدأيف ضعف اليتيم، فهو من قبيل زيد 

   وهذا لتعظيم ،)١( }هو إالّ له إاهللا الن إ :)عليه السالم(وعن الصادق {

                                                

  .١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس ح١ الباب ٣٣٧ ص٦ج: الوسائل) ١(



٤٢٧

 والكرامة لنا ، واخلمس لنا فريضة،نزل لنا اخلمس، فالصدقة علينا حرامأحيث حرم علينا الصدقة 

  .حالل

  .لينا حقناإيشتري من اخلمس شيئاً حىت يصل  أن حدحيل أل ال: )عليه السالم(جعفر  أيب وعن

 يقول يا رب اشتريته مبايل أن  شيئاًيعذر عبد اشترى من اخلمس ال: عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن

  .هل اخلمسأحىت يأذن له 

  

نزل لنا أحيث حرم علينا الصدقة { ،اهللا الكبري قال كذان إ املطلب، كما يقال

 كانت  إذا واملراد طبيعة الصدقة فال ينايف ذلك جوازها،}اخلمس، فالصدقة علينا حرام

ن الصدقة إ ):عليها السالم(م كلثوم أقالت و يقال حىت املستحبة هلم حرام، ولذا أمستحبة، 

 واجبة من }واخلمس لنا فريضة{ ،طفال اخلبز واجلوز حيث كانوا يناولون األعلينا حمرمة

  .كرامنا باهلداياإي أ )١( }والكرامة لنا حالل{اهللا تعاىل 

يشتري من اخلمس شيئاً حىت يصل  أن حدحيل أل ال: )عليه السالم(جعفر  أيب وعن{

  .)٢(لينا حقناإ

يقول يا  أن يعذر عبد اشترى من اخلمس شيئاً ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن

  .)٣( }هل اخلمسأ حىت يأذن له رب اشتريته مبايل

قرأت آية :  قال)عليهما السالم( عن موسى بن جعفر ،وعن عمران بن موسى

واهللا لقد يسر : مث قال. فهو لنا وما كان لرسوله ،ما كان هللا فهو لرسوله: اخلمس، فقال

  رزاقهم خبمسة دراهم أاهللا على املؤمنني 

                                                

  .٢ من أبواب ما جيب عليه اخلمس ح١ الباب ٣٣٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ح: املصدر) ٢(

  .١٠ من األنفال ح٣ الباب ٣٧٨ص: املصدر) ٣(



٤٢٨

 هذا من حديثنا صعب مستصعب، ال: مث قال. ربعة حالأكلوا أجعلوا لرم واحداً و

  .)١(ميانحن قلبه لإلتمم إالّ يصري عليه يعمل به وال

حنن واهللا الذي : قول ي)عليه السالم(مري املؤمنني أمسعت :  قال،وعن سليم بن قيس

 رسوِلِه ِمن أَهِل  ما أَفاَء اللَّه على﴿ : والذين قرم اهللا بنفسه وبنبيه فقال،عىن اهللا بذي القريب

منا خاصة، ومل جيعل لنا سهماً  )٢(﴾الْمساكِني و الْيتامى و ِلِذي الْقُرىب وِللرسوِل و فَِللَِّه الْقُرى

  .)٣(يدي الناسأوساخ ما يف أيطعمنا  أن كرمناأ نبيه وكرم اهللاأيف الصدقة، 

 فكذبوا اهللا وكذبوا:  يف آخره)عليه السالم( قال ،ويف حديث آخر قريب منه

  .)٤( فرضه اهللا لنا ومنعونا فرضاً،دوا كتاب اهللا الناطق حبقناحورسوله، وج

عن سهم املؤلفة نعوا نعوا من سهم ذي القرىب يف اخلمس كما مم موذلك أل: أقول

ن العامة ذه التصرفات ينسخون القرآن برأي إوهذا من العجيب، ف. قلوم يف الزكاة

صحايب كما فعلوا ذلك يف متعة النساء وغريها، وقد ذكر شطراً من ذلك السيد شرف 

  . فراجع،الدين يف النص واالجتهاد

  ا الفضل لن أبا يا:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وعن سدير

                                                

  .٦ب عليه اخلمس ح ما جي٣ الباب ٣٣٨ص: املصدر) ١(

  .٧اآلية : سورة احلشر) ٢(

  .٤ من أبواب قسمة اخلمس ح١ الباب ٣٥٧ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ من أبواب قسمة اخلمس ح١ الباب ٣٥٨ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٤٢٩

و مل يعلموا به لكان أحق هو يف كتاب اهللا يف اخلمس، فلو حموه فقالوا ليس من اهللا 

  .)١(سواء

 األولن إ كان بينهما فرق من حيث وإن املراد االستواء من حيث العصيان،: أقول

  . عصيان فقط فإنه خبالف الثاين،نكار للضروريإ

صلى اهللا عليه ( اهللا تعاىل حملمد قال:  قال)عليه السالم( عن الباقر ،هاشم أيب وعن

  .)٢( اصطفيتك وانتجبت علياً وجعلت منكما ذرية جعلت هلم اخلمسينإ: )وآله

خرى أخبار الكثرية اليت رواها يف الوسائل واملستدرك، وسيأيت مجلة غريها من األ إىل

  .شاء اهللا تعاىلن إ منها يف طي املباحث اآلتية

 بل ،خيارخبار كما صرح به مجلة من علمائنا األمن األالظاهر من مجلة  أن خيفى مث ال

مام بتمليك اهللا تعاىل الدنيا بأسرها ملك للرسول واإل أن هان الشيعةذأ لعله من ضروريات

 أن هلم، وملكهم هلا ملك متوسط بني ملك اهللا وملك الناس على حنو امللك الطويل، مبعىن

 مث الناس، فكل مرتبة سابقة مقدم يف ،سول واالمام مث الر،اهللا تعاىل هو املالك أوالً وبالذات

  . شاء التصرف على املرتبة الالحقة إذاالتصرف

نه قادر خلق وأل ألنه نعم هناك فرقان بني ملكه سبحانه وملك غريه، فهو مالك حقيقة

 كتبديل ،حالة  إىلبقاء والنقل والتبديل من حالةفناء واإلحناء التصرفات من اإلأعلى مجيع 

حناء التصرفات أمنا يقدر على بعض إ  فإنه وخبالف مالكية غريه،،نسان وهكذااب باإلالتر

  ما سائر أذن، عطاه من اإلأ وتشريعاً حسب ما ،تكويناً حسب ما أعطاه اهللا من القدرة

                                                

  .١٧ ح٢٢ الباب ١٨٨ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١٤ ح٢٢ الباب ١٨٧ ص٩٣ج: البحار) ٢(



٤٣٠

ميكن له مالكان  الشيء الواحد ال أن طويل، مبعىن الناس فملكهم لألشياء عرضي ال

ميكن لنفرين   ال إذيتصرف كيف يشاء ومينع غريه عن التصرف، أن ث جيوز لهيمستقالن حب

مينع  أن  شاء التصرف كان له إذان كل مرتبة سابقةإ ف،مثل هذا احلق، خبالف امللك الطويل

  ال،مام مالك كل شيء ملكية جمامعة مللكية الناس مقدماً عليهماملرتبة الالحقة، فالرسول واإل

  .خرحدامها اآلإجيامع   كملكية زيد وعمرو اليت ال،مملكية غري جمامعة يف عرض ملكيته

 ويف مرحلة ،كنمممام يف مرحلة الثبوت ة الطولية للنيب واإليوهذا الذي ذكرنا من امللك

 يف مرتبة )عليهم السالم(الناس بأنفسهم عبيد هلم  أن ، حىتدلةثبات قامت عليه األاإل

متك املقر أعبدك وابن عبدك وابن  :ة كما يف الزبار، عن كوم عبيداً له تعاىلةمتأخر

  .بالرق

 حرار وجوازباحة بيع النيب األنه مستلزم إلأوالقول بأن ذلك مصادمة حلرية الناس و

ليس بشيء غريب، فكما تقولون يف ملكية اهللا قولوا يف نه إ خذه ألية امرأة شاء، يقال عليهأ

ة من لمج  إىلشارأ) يه السالمعل(مام املرتضى اإل أن مام، وقد وردملكية الرسول واإل

  . عنهمى فعف،عبد، حىت توسط آباؤهممن يشتري مين هؤالء األ: طفال وقالاأل

غلب املسلمني كذلك أ عند ًءماإسبحانه جعل من أحرار الكفار أرقاء عبيداً و أنه فكما

اليأخذان كانا  وإن مام،الرسول واإل  إىل ذه املرتلة بالنسبةسجيعل من سائر النا أن هإمكانب

  .يأخذ سبحانه ذا احلق له  كما ال،ذا احلق هلما

   التشريع متأخر رتبة عنه،  إذوهذا الينايف مرحلة التشريع،



٤٣١

 داللة عليه، وكذا فيما ورد )١(﴾ ِبالْمؤِمنني ِمن أَنفُِسِهم النِبي أَوىل﴿ :ويف قوله سبحانه

ربعة ر األاأل أن لى تصرفاته، وفيما وردالناصب غاصب معاقب عن أ و،رض هلماأل أن يف

و استقت فهو هلا، بل لعل يف مثل ملكية السيد أ فما سقت )عليها السالم(مهر لفاطمة 

  .قوال شهادة على وقوع هكذا ترتيب يف امللكية يف الشريعةوالعبد على بعض األ

 ) السالمعليه( عن الصادق ،بصري أيب خبار صرحية يف هذا املوضوع، كروايةأوهناك 

الدنيا واآلخرة  أن ما علمتأحممد،  أبا ايحلت أ: مام زكاة؟ فقالما على اإلأ :قلت له: قال

 أبا مام يااألن إ ، جائز له ذلك من اهللا،من يشاء  إىل ويدفعها،مام يضعها حيث يشاءلإل

  .)٢(قه حق يسأله عنهنيبيت ليلة أبداً وهللا يف ع حممد ال

 ما ذكره  إذ،وآتيت الزكاة :ؤهم الزكاة كما يف الزيارةعطاإينايف  وهذا ال: قولأ

 )صلى اهللا عليه وآله(كون النيب  أن  هو مرحلة قبل مرحلة التشريع، كما)عليه السالم(

  .حاديثموات للسنة كما ورد يف األينايف غسله غسل األ طاهراً ال

ليس لرسول اهللا  أن روي لنا: )عليه السالم(العسكري   إىلكتبت: وخرب ابن ريان قال

) صلى اهللا عليه وآله(الدنيا وما عليها لرسول اهللا ن إ : فجاء اجلواب،اخلمس إالّ من الدنيا

)٣(.  

  الدنيا  أن ينايف كون اخلمس له عند التشريع، كما وهذا ال: قولأ

                                                

  .٦اآلية : سورة األحزاب) ١(

  .٤مام ح باب أن األرض كلها لإل٤٠٨ ص١ج: الكايف) ٢(

  .٦مام ح باب أن األرض كلها لإل٤٠٩ ص١ج: الكايف) ٣(



٤٣٢

 اللَّه قَرضاً من ذَا الَّذي يقِْرض﴿ :وقال ،)١(﴾فَأَنَّ ِللَِّه خمسه﴿ :هللا ومع ذلك قال تعاىل

  .)٢(﴾حسناً

الدنيا وما فيها هللا ولرسوله ولنا، فمن غلب على : وخرب حممد بن عبد اهللا املضمر

ن مل يفعل ذلك فاهللا ورسوله وحنن براء إخوانه، فإ حق اهللا وليرب شيء منها فليتق اهللا وليؤد

  .)٣(منه

خلق : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا :)عليه السالم( عن الباقر ،خرآويف خرب 

صلى اهللا عليه  ( فلرسول اهللا)عليه السالم(عة، فما كان آلدم يقطعه الدنيا قطأ آدم واهللا تعاىل

عليهم (ئمة من آل حممد فهو لأل) صلى اهللا عليه وآله(، وما كان لرسول اهللا )وآله

  .)٤()السالم

خرج اهللا أرض وما لنا من األ وما: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،السيار أيب وخرب

  .)٥(خرج اهللا من شيء فهو لناأرض كلها لنا، فما سيار األ أبا  يا،اخلمس إالّ منها

وجدنا يف كتاب علي :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،يبلاخالد الك أيب وخرب

وأهل بييت الذين  والعاقبة للمتقني، أنا هرض هللا يورثها من يشاء من عباداألن إ )عليه السالم(

 رضاً من املسلمني فليعمرها وليؤدأأحيا رض كلها لنا، فمن أورثنا األرض، وحنن املتقون واأل

  .)٦(كل منهاأمام من أهل بييت وله ما اإل  إىلخراجها

                                                

  .٤١اآلية : نفالسورة األ) ١(

  .٢٤٥اآلية : سورة البقرة) ٢(

  .٢مام ح باب أن األرض كلها لإل٤٠٨ ص١ج: الكايف) ٣(

  .٧مام ح باب أن األرض كلها لإل٤٠٩ ص١ج: الكايف) ٤(

  .١٢نفال ح من أبواب األ٤ الباب ٣٨٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .١مام ح باب أن األرض كلها لإل٤٠٧ ص١ج: الكايف) ٦(



٤٣٣

نكره، أعمري الفقيه هشاماً حيث  أيب وجب مفارقة ابنأ حبيث األمربل لقد كان هذا 

ة الطولية لسائر الناس، يعمري من عدم امللك أيب  من كالم ابنهمف نكار هشام كان ملاإولعل 

و كان السبب كون هشام أاً، إطالقجيوز هلم التصرف فيه  كاخلمس الذي ال أنه حىت

  .يف الفقه صول الدين الأاختصاصه يف 

عمري يعدل  أيب مل يكن ابن: قال أنه  بن الربيعي عن السنديوكيف كان فقد حك

 أبا  أنه مث انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلكإتيانيغب   وكان ال،ئاًن احلكم شيبهشام 

عمري مالحات يف شيء من  أيب بناحد رجال هشام وقع بينه وبني أمالك اخلصرمي كان 

وىل ا من أنه أمام على جهة امللك ولإلالدنيا كلها ملك ن إ :عمري أيب  قال ابن،مامةاإل

ء يمام من الفما حكم اهللا به لإل إالّ مالك الناس هلمأ: مالك أبو يديهم، وقالأالذين يف 

ين يضعه وكيف أ )عليه السالم(مام قد بني اهللا لإلأيضاً  وذلك ،واخلمس واملغنم فذلك له

 ،عمري أيب نبيب مالك على اليه، فحكم هشام ألإارا صشام بن احلكم ويصنع به، فتراضيا 

  .عمري وهجر هشاماً بعد ذلك أيب فغضب ابن

مانع عن التعبد بظواهر النصوص املزبورة املعتضدة بغريها من  ال: ال الفقيه اهلمداينق

املؤيدات العقلية والنقلية، نعم لو كان مفادها امللكية غري اامعة مللكية سائر الناس 

  كحصتهم من اخلمس لكانت 



٤٣٤

  . انتهى،)١(ليس كذلك أنه مصادمة للضرورة، ولكنك عرفت

ختفى على   كما ال،خرى ذكرها الوسائل واملستدركأوايات  فهناك ر،وكيف كان

  .من راجع أبواب اخلمس من الكتابني

                                                

  .٢٨ س١٠٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه) ١(



٤٣٥
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