
مصباح املنهاج





مصباح املنهاج
كتاب اخلمس

تأليف
السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم

دار اهلالل



الطبعة الثانية
مجيع احلقوق حمفوظة
١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م



احلمـد هللا رب العاملـني، والصالة والسـالم عىل سـيدنا حممد وآلـه الطاهرين، 
ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

رب ارشح يل صـدري، ويـرس يل أمري، واحلل عقدة من لسـاين يفقهوا قويل، 
. أنت حسـبي ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال  واجعل يل من أمري فرجاً وخمرجاً

بك عليك توكلت، وإليك أنيب.





كتاب اخلمس
وهـو حق فرضه اهللا عز وجل يف أموال الناس، له تعاىل، ولرسـوله7، وآلله 
الطاهرينG، ولبني هاشم الذين رشفهم اهللا تعاىل به7 بعد أن منعهم عن صدقات 

غريهم وأوساخهم، تنزهياً هلم ورفعاً لشأهنم.
ويف اجلواهـر: «فاخلمـس يف اجلملة مما ال ينبغي الشـك يف وجوبـه بعد تطابق 
الكتاب والسنة واإلمجاع عليه. بل به خيرج الشاك عن املسلمني، ويدخل يف الكافرين، 

كالشك يف غريه من رضوريات الدين».
 ،(١)Aهذا وقد تضمنت مجلة من النصوص أن الدنيا كلها للنبي7 واإلمام
وخصوصـاً األرايض(٢)، والسـيام ما سـقته بعض األهنار اخلاصـة(٣). والبد من محله 
عىل ما ال ينايف رضورة املسلمني ـ تبعاً لألدلة املتظافرة ـ من ملكية الناس ملا يف أيدهيم

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٩، وباب:٤ من األبواب املذكورة حديث:١٢. 
وراجع الكايف ج:١ باب: أن األرايض كلها لإلمامA ص:١٠٧ طبعة دار الكتب اإلسالمية.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب إحياء املوات حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٨، وباب:٤ من األبواب املذكورة حديث:١٧.

كتاب اخلمس
وفيه مبحثان:

املبحث األول
فيام جيب فيه

وهو أمور:
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األول: الغنائم(١)
يف اجلملة.

وذلـك بـأن حيمل عـىل معنى خـاص من امللكيـة يرجـع إىل أحقيـة الترصف 
وأوليتهـمG بـه، وحرمة ترصف سـائر النـاس يف أمالكهـم التي حتـت أيدهيم إال 
بمواالهتمG وأداء حقهم. نظري ما ورد عنهمG من أن الناس عبيد هلم يف الطاعة(١).

وأمـا بحمـل ما دل عـىل ملكية الناس ملـا يف أيدهم عىل كونـه بحكم امللك يف 
نفـوذ التـرصف مـن أجـل اهلدنة التـي لزمتهـم، مع عـدم حل التـرصف تكليفـاً إال 
ألوليائهـمG. فراجع النصـوص املذكورة يف حملها(٢). ويأيت بعـض الكالم فيها يف 

األنفال يف ذيل كتاب اخلمس إن شاء اهللا تعاىل.
(١) بإمجاع املسلمني، كام يف املدارك وعن الذخرية واملستند وغريمها. ويقتضيه 
ـ بعد ذلك ـ الكتاب املجيد والسـنة املسـتفيضة أو املتواترة. قال تعاىل: ﴿واعلموا أنام 
غنمتم من يشء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل 
إن كنتـم آمنتم بـاهللا وما أنزلنا عىل عبدنا يوم الفرقان يـوم التقى اجلمعان...﴾(٣)، فإن 

الغنائم املذكورة يف املتن متيقنة من اآلية الرشيفة.
بـل قد يدعى اختصاها هبا، ويف اجلواهر: «كام لعله الظاهر عرفاً، بل ولغة، كام 

قيل». ولعل عليه اتفاق العامة.
لكن الظاهر عموم إطالقها لكل فائدة، كام ذكره غري واحد منّا، ويناسبه كالم 

اللغويني يف تفسري مادة الغنم ومالحظة استعامالهتا يف اشتقاقاهتا املختلفة.
وليس شيوع استعامل الغنيمة يف خصوص غنائم احلرب إال متأخراً بعد شيوع 

(١) الكايف ج:١ باب: فرض طاعة األئمة حديث:١٠ ص:١٨٧ طبعة دار الكتب اإلسالمية. 
(٢) راجع وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:١، ٤ من أبواب األنفال، والكايف ج:١ باب: أن األرض كلها لإلمام 

ص:٤٠٧ طبعة دار الكتب اإلسالمية.
(٣) سورة األنفال اآلية:٤١.



ابتـالء املسـلمني هبا، والتعبري عنها بذلك ونحوه يف بعـض اآليات الرشيفة ومجلة من 
النصوص، وال جمال حلمل اآلية الرشيفة عليها بعد صدورها يف أوائل أزمنة الترشيع. 
والسـيام مـع عدم التعبري يف اآلية الكريمـة بالغنيمة والغنائم، بـل باملوصول، الظاهر 

جداً يف اجلري عىل املعنى اللغوي.
 Aمن قوله Aمضافاً إىل ما يف صحيح عيل بن مهزيار عن أيب جعفر الثاين
يف كتـاب له:«فأمـا الغنائـم والفوائد فهـي واجبة عليهـم يف كل عام. قـال اهللا تعاىل: 
﴿واعلموا أنام غنمتم من يشء...﴾ فالغنائم والفوائد يرمحك اهللا فهي الغنيمة يغنمها 
املرء والفائدة يفيدها واجلائزة من اإلنسان لإلنسان التي هلا خطر...»(١)، وخرب حكيم 
مؤذن بني عبس [ابن عيسـى] عن أيب عبـد اهللاA: «قلت له: ﴿واعلموا أنام غنمتم 
من يشء فأن هللا مخسه وللرسول﴾. قال: هي واهللا اإلفادة يوماً بيوم إال أن جعل شيعتنا 

يف حلّ ليزكوا»(٢).
ومـا عـن اإلمام الصادق يف وصيـة النبي7 لعيلA: «قـال: يا عيل إن عبد 
املطلـب سـنّ يف اجلاهلية سـنناً أجراها اهللا له يف اإلسـالم... ووجد كنـزاً فأخرج منه 
اخلمـس وتصدق بـه، فأنـزل اهللا: ﴿واعلموا أنـام غنمتم من يشء فأن هللا مخسـه...﴾ 
اآليـة»(٣). ويف حديـث آخر: «قرأت عليه آية اخلمس، فقال: ما كان هللا فهو لرسـوله، 
ومـا كان لرسـوله فهـو لنـا. واهللا لقد يرس اهللا عـىل املؤمنني أرزاقهم بخمسـة دراهم، 

جعلوا لرهبم واحداً، وأكلوا أربعة أحالء»(٤).
وعـن القرطبي االعـرتاف بذلك، لكنه ادعـى اتفاق العلامء عـىل اختصاصها 
بغنائـم احلـرب، ونظره إىل علامئهم. ويـأيت بعض الكالم يف ذلك يف األمر السـابع مما 

جيب فيه اخلمس، إن شاء اهللا تعاىل.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥. 

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣. 
(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦.

٩ ............................................................................................... الغنائم 
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املأخوذة(١)
(١) قد يشـعر باختصاص احلكـم باملنقولة، فال جيب اخلمس يف األرايض، كام 

هو ظاهر احلدائق، وقد يشعر به أو يظهر فيه كالم املقنعة.
خالفاً لرصيح الرشايع واملعتربة والتذكرة والقواعد وعن غريها وظاهر آخرين 
من عمومه هلا، بل قيل: إنه املشـهور، ونسبه يف احلدائق واجلواهر لظاهر األصحاب. 
ويف اجلواهر: «بل كأنه من املسلامت عندهم». بل ذكر أنه داخل يف حمكي إمجاع املدارك 

املتقدم. لكنه بعيد، لعدم معروفية احلكم بني العامة.
وكيف كان فقد اسـتدل أو يسـتدل للعموم بإطالق اآلية الرشيفة والنصوص 
 :Aالكثـرية املتضمنـة ثبوت اخلمس يف الغنائم(١)، ومعتـرب أيب بصري عن أيب جعفر
«قال: كل يشء قوتل عليه عىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا7 فإن لنا 
نا»(٢). والوجه  مخسـه. وال حيل ألحد أن يشرتي من اخلمس شـيئاً حتى يصل إلينا حقّ
يف اعتباره مع اشـتامل سـنده عىل عيل بـن أيب محزة البطائني الكـذاب املنحرف هو أن 
الظاهـر أن روايتهـم عنه كانت يف عهد اسـتقامته ووثاقته، ألهنـم جتنبوه بعد خروجه 

عن احلق وفريته. كام ذكرنا ذلك يف غري موضع من هذا الرشح.
ويشـكل االسـتدالل املذكـور بأن إطالق اآليـة الكريمة يقـرص عن األرايض 
املفتوحـة عنـوة، ألن نسـبة الغنـم للمخاطبـني يف املنقول مبنيـة عىل ملكيـة املقاتلني 
للمغنم بأشـخاصهم، ويف األرايض املفتوحة عنوة مبنية عىل ملكية املسلمني وغنمهم 
لـه بعنواهنم، ألهنا مملوكة للمسـلمني عامة تبقى هلم، نظـري الوقف، وليس املقاتل إال 
سـبباً لغنم العنـوان من دون خصوصية له فيـه. ومن الظاهر اختالف نحو النسـبتني 
وموضوعهام فال جمال حلمل اآلية عليهام معاً، وحيث ال إشـكال يف إرادة املنقول منها 

تعني قصورها عن األرايض.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥. 



كـام أنـه حيـث كان إطـالق الغنيمـة عىل خصـوص غنائـم احلـرب يف عرف 
املسـلمني متفرعاً عىل اسـتعامله يف اآلية الرشيفة ونحوها، فاملتيقن منه املنقول مما كان 
غنيمة ألشـخاص خمصوصني. ومن هنا ال جمال للبناء عىل شـمول إطالق النصوص 

املتضمنة ثبوت اخلمس يف الغنائم لألرايض.
نعـم قد يتجه شـمول إطـالق معترب أيب بصري هلـا. وإن كان التعـرض يف ذيله 
حلرمـة الـرشاء قبل دفع اخلمـس قد يصلـح للقرينية عـىل إرادة املنقـول الذي يمكن 

رشاؤه، بنحو يمنع من اجلزم بظهور اإلطالق يف العموم لغريه.
ويؤيـد االختصاص باملنقول خرب عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «يف 
الغنيمـة. قال: خيرج منها اخلمس، ويقسـم ما بقي بني من قاتـل عليه وويل ذلك»(١)، 

ونحوه مرسل العيايش عنه(٢).
كام قد يدل عليه صحيح ربعي بن عبد اهللا عنهA: «قال: كان رسول اهللا7 
إذا أتـاه املغنـم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسـم ما بقي مخسـة أمخاس، ثم يقسـم 
أربعـة أمخاس بـني الناس الذين قاتلوا عليه»(٣)، لقرب ظهـوره يف أن املراد باملغنم هو 
الغنيمة املعهودة التي رشع فيها اخلمس، ال قسـم منها وهو خصوص ما ينقل ويؤتى 
بـه إليـه. وقريب منه يف ذلـك صحيح معاوية بن وهب(٤) اآليت عنـد الكالم يف اعتبار 

إذن اإلمام.
مضافـاً إىل إطالق ما تضمن من النصوص الكثـرية أن األرض املفتوحة عنوة 
ملك املسـلمني يصالح زارعها عىل دفع طسـقها. ومحلها عىل مـا عدا اخلمس خمالف 
إلطالقهـا، وهـو مقدم عىل إطالق مـا تضمن ثبـوت اخلمس يف الغنيمة لـو تم، ألن 

إطالق اخلاص مقدم عىل إطالق العام.
بـل هـو كالرصيح من مرسـل محـاد عن أيب احلسـنA: «قـال: اخلمس من 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١٠. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس حديث:١٤، ٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:٣.

١١ ............................................................................................. الغنائم 
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.Aبالقتـال(١) مـن الكفار الذيـن حيل قتاهلـم(٢) إذا كان بـإذن اإلمام
مخسـة أشـياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن املعادن واملالحة، يؤخذ من كل 
هـذه الصنوف اخلمس، فيجعل ملن جعل اهللا له، ويقسـم األربعـة األمخاس بني قاتل 
عليـه وويل ذلك.. وليس ملن قاتل يشء من األرضني.. واألرضون التي أخذت عنوة 
بخيـل أو ركاب فهي موقوفة مرتوكة يف يدي من يعمرها وحيييها ويقوم عليها عىل ما 
صاحلهم الوايل عىل قدر طاقتهم من احلق اخلراج.. فإذا أخرج منها العرش فيقسـم بني 
الـوايل وبني رشكائه الذين هم عامل األرض وأكرهتـا، فيدفع إليهم أنصباؤهم عىل ما 
صاحلهـم عليـه، ويؤخذ الباقي، فيكون بعـد ذلك أرزاق أعوانه عـىل دين اهللا.. ليس 
لنفسـه من ذلك قليـل وال كثري»(١). والظاهـر انجباره بعمل األصحـاب، كام يأيت يف 

أوائل الكالم يف مستحق اخلمس إن شاء اهللا تعاىل.
وذلك هو املناسب ملا ورد من سرية رسول اهللا7 وأمري املؤمننيA وغريمها 
يف أرض اخلراج، ومنها أرض خيرب، حيث مل يعرف منهم إخراج اخلمس منها وال من 

ريعها، كام كانوا خيرجونه من الغنائم املنقولة.
(١) فلـو أخـذت من غري قتـال مل تكن من هذا القسـم، بل دخلت يف القسـم 
السـابع، وهـو فاضـل املؤنة من مطلـق الفائدة، عىل مـا يأيت منـهP التعرض له يف 

املسألة األوىل.
نعـم ال يـراد بالقتال فعلية التقاتل، بل يكفي هتيـؤ اجليش له وإن كان االغتنام 
بنحـو اهلجـوم املباغـت املوجـب لرعـب الطرف املقابـل وفـراره، أو بنحـو اخلديعة 

واإلغفال، أو غري ذلك، كام لعله ظاهر.
(٢) أمـا إذا مل حيل قتاهلم فـإن كان العتصامهم بذمة أو هدنة فال غنيمة منهم، 
بـل جيب ردّ ما أخذ منهم عليهـم. وإن كان لعدم املصلحة يف قتاهلم فال يتضح الوجه 
(١) صدره يف وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسـمة اخلمس حديث:٨ وذيله باب:٤١ من أبواب 

جهاد العدو وما يناسبه حديث:٢. 



أما إذا مل يكن بإذنه فالغنيمة كلها لإلمام(١)،
يف عدم وجوب اخلمس إذا جاز أخذ أمواهلم. إال أن يرجع إىل العلم بعدم إذن اإلمام 

يف قتاهلم، فيجري فيه ما يأيت.
هـذا وقـد اعتـرب يف اجلواهر ـ مع ذلـك ـ أن يكـون الكفر موجباً السـتحالل 
املـال يف قبال مثل كفر االرتداد عـن فطرة أو ملة، حيث يوجب األول انتقال املال إىل 
وارثهم ولو كان هو اإلمام، والثاين لزوم استتابتهم مع احرتام أمواهلم وبقائها هلم إن 

عادوا لإلسالم، وانتقاهلا إىل وارثهم إن ماتوا أو قتلوا قبل ذلك.
وهو متجه يف االرتداد الفطري، خلروج أمواهلم بالكفر عن ملكهم، وصريورهتا 
للوارث املسلم، فهي كسائر أموال املسلمني املوجودة عند الكفار التي جيب إرجاعها 

ألصحاهبا، كام يأيت.
أما يف االرتداد امليل إذا فرض قوهتم واعتصامهم بحيث حيتاج لقتاهلم، فحيث 
تبقـى أمواهلـم ملكاً هلم إىل حني القتال فاملتعني دخوهلـا يف عمومات الغنيمة وجريان 
حكمهـا عليها، ألهنا أخص من العمومات األولية املقتضية للمرياث. نظري ما يملكه 
الكافر األصيل إذا كان له وارث مسلم، فإنه إذا قوتل عليه ال يكون لوارثه املسلم، بل 

جيري عليه حكم الغنيمة.
وهـو املناسـب ملـا هو املنقول تارخيياً من سـرية املسـلمنيـ  حتـى يف عهد أمري 
املؤمنـنيAـ  يف قتـال املرتديـن املليـني، حيـث مل ينقل اخلـروج يف أمواهلـم عام هو 
املعهود يف حكم الغنائم، وإنام نقل ذلك عن أمري املؤمننيA يف قتال البغاة ال غري.

(١) كام هو املعروف من مذهب األصحاب ونفي اخلالف فيه يف الروضة، بل 
يف اخلـالف وعن احليل اإلمجـاع عليه. وعن املنتهى: «كل من غـزا بغري إذن اإلمام إذا 

غنم كانت غنيمته لإلمام عندنا».
 :Aواسـتدل لذلك بمرسـلة العباس الوراق عن رجل سامه عن أيب عبداهللا
«قال: إذا غزا قوم بغري إذن اإلمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها لإلمام، وإذا غزوا بأمر 

١٣ ............................................................................................. الغنائم 
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اإلمام فغنموا، كان لإلمام اخلمس»(١). وضعفها منجرب بعمل األصحاب.
هذا وقد منع بعض مشـاخينا من انجبارها بالعمل صغروياً الحتامل استنادهم 

يف احلكم لتساملهم ال إليها، وكربوياً لعدم جرب الشهرة للسند عنده.
لكـن الثاين ممنوع، عىل ما أوضحناه يف حمله مـن األصول. واألول غريب بعد 
خمالفة احلكم لألصل والعموم، واسـتدالهلم له بالرواية خلفاً عن سلف، بنحو يظهر 
منهم التعويل عليها. عىل أنه لو تم تساملهم بنحو يعتمد عليه قدماء األصحاب، كفى 

.Gدليالً يف مثل هذا احلكم املخالف للعموم واألصل، لكشفه عن رأي األئمة
 :Aثم إنه قد يسـتدل لذلك بصحيح معاوية بن وهب: «قلت أليب عبد اهللا
الرسية يبعثها اإلمام، فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمري أمره 
اإلمـام عليهم أخرج منها اخلمس هللا وللرسـول، وقسـم بينهم أربعـة أمخاس، وإن مل 

يكونوا قاتلوا عليها املرشكني كان كل ما غنموا لإلمام جيعله حيث أحب»(٢).
بدعـو: أن مقتـىض الرشطيـة األوىل اعتبـار القتـال بإذن اإلمـام يف وجوب 
التخميـس، وحيث كانت الرشطية الثانية ترصحياً بمفهوم األوىل لزم محل عدم القتال 
فيها عىل القتال املذكور يف األوىل، فيشمل صوريت عدم القتال رأساً، والقتال بغري إذنه.

ويشكل بأن محل عدم القتال يف الرشطية الثانية عىل عدم القتال اخلاص املذكور 
يف الرشطيـة األوىل، ليعـم الصورتني املذكورتني بعيد جـداً، بل هو كالرصيح يف عدم 
القتال رأسـاً، واإلشـارة حلكم ما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب. وهي حينئذٍ إما أن 
تكـون قرينة عىل أن ذكر إذن اإلمـام يف الرشطية األوىل لتأكيد مفاد املورد من دون أن 
يكـون دخيالً يف احلكم، ويكون مرجع الرشطيتـني التفصيل بني القتال وعدمه، وإما 
أن تكون ترصحياً بإحد صوريت مفهوم األوىل، وتكون الصورة الثانية ـ وهي صورة 

القتال بغري إذنه ـ مسكوتاً عنها ولعله األظهر.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٦. 

(٢) وسـائل الشـيعة ج:١١ بـاب:٤١ من أبواب جهاد العـدو حديث:١، وذكره حمرفـاً يف ج:٦ باب:١ من 
أبواب األنفال حديث:٣. 



نعـم قد يقـال: التأكيـد يف الرشطية األوىل عىل كـون القتال بأمـري أمره اإلمام 
وعدم االكتفاء بذكره يف السؤال ظاهر يف االهتامم به، لدخله يف احلكم الذي تضمنته، 
وهـو االكتفاء باخلمس وعدم ثبوت احلكم املذكور بدونه. وال أقل من قوة اإلشـعار 

فيه بذلك، فيصلح للتأييد.
لكن لو تم ذلك فهو إنام يقتيض عدم اختصاص اإلمام باخلمس، ال أن الغنيمة 
كلهـا لإلمام. اللهـم إال أن يتمم داللتها بعدم الفصـل. وإن كان احلديث مع ذلك ال 

خيلو عن اضطراب.
هـذا ويظهـر من النافع التوقف يف كون الغنيمـة بتاممها لإلمام مع عدم اإلذن، 
بـل عن املنتهى قوة االكتفاء باخلمس كام لـو أذن، ويف املدارك أنه جيد، إلطالق اآلية 
الرشيفـة، وخصـوص صحيـح احللبي عنـهA: «يف الرجل مـن أصحابنا يكون يف 

لوائهم، ويكون معهم فيصيب غنيمة. قال: يؤدي مخسها ويطيب له»(١).
وفيـه أنـه إن متت داللـة الصحيح وكان معارضاً للمرسـلة سـقط عن احلجية 
بإعـراض األصحـاب، ولزم العمل باملرسـلة وتقييد اآلية الرشيفة هبـا كام تقدم. ألن 
إطـالق الكتاب إنام يكـون مرجحاً للخربيـن املتعارضني مع بلوغهـام مرتبة احلجية. 
عـىل أن اآليـة الرشيفة بناءً عىل ما سـبق منّا من عمومها لـكل فائدة ال تدل عىل ملكية 
غنائـم احلرب، ألن الكرب ال تنهض بإحراز موضوعها، وإنام تسـتفاد ملكية الغنائم 
إمـا من املفروغيـة عن ذلك، أو مما تضمن عدم احرتام ملك الكافر غري املعتصم بذمة 
أو عهد. وعىل األول فاملتيقن ما كان بإذن اإلمام، وعىل الثاين فاآلية إنام تقتيض ثبوت 
اخلمـس يف اجلملة ولو بعد اسـتثناء املؤنة. ال خصـوص مخس غنائم احلرب الذي هو 

حمل الكالم.
كـام أنه بناءً عىل اختصاصهـا بغنائم احلرب فهي كسـائر مطلقات مخس غنائم 
احلـرب تدل عىل املفروغيـة عن ملكيتها للمقاتلني من دون أن تكون مسـوقة لذلك، 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨. 

١٥ ............................................................................................. الغنائم 
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ليكون هلا إطالق فيه. بل لو كان هلا إطالق فيه فمن القريب جداً انرصافه ملا إذا كانت 
احلـرب بـإذن اإلمام، ألهنـا هي احلـرب املرشوعة املعهـودة بني املسـلمني، وإن وقع 

اخلالف بني املسلمني يف تعيني اإلمام الذي هو املرجع فيها.
وكيف كان فعن املسـتند وغريه اجلمع بني املرسلة والصحيح بحمل الصحيح 
عـىل أن ذلـك منهA حتليل للباقي بعـد اخلمس، مع كون اجلميـع لهA بمقتىض 

إطالق املرسلة، واحتمله يف اجلواهر.
ويشـكل بظهور الصحيـح يف أن طيب الباقي له بعـد اخلمس حكم رشعي ال 
حتليل مالكي، ألن األصل يف البيانات الصادرة منهمG ذلك وال سيام مع احلكم يف 

املقام باخلمس، حيث ينسبق منه تطبيق عموم وجوبه يف الغنيمة.
وذكر سيدنا املصنفP أن الصحيح غري ظاهر يف كون الغزوـ  ولو من الرجل 
ـ كان بغري إذن من اإلمامA. ويشكل بأن ظاهر الصحيح ليس هو السؤال عن قضية 
خارجيـة لرجـل خاص معهود وقع منـه القتال، بل عن قضية حقيقيـة عامة. وحينئذٍ 
فمقتـىض عدم االسـتفصال يف اجلواب عـدم اعتبار إذن اإلمام يف مفروض السـؤال.

عـىل أنه حيث كان وجوب اخلمس ال غـري يف الغنيمة مع مرشوعية القتال من 
الواضحات، فمن البعيد جداً أن يكون منشـأ السـؤال هو اجلهل باحلكم املذكور مع 
إحراز موضوعه، بل الظاهر أن منشأه اجلهل بحكم الغنيمة مع عدم مرشوعية القتال، 
املناسـبة للتنبيه لكـون الرجل يف لواء حكام اجلور، ألن ذلك من سـنخ املقتيض لعدم 
املرشوعية، وإذن اإلمام من سـنخ املانع منه، والتنبيه يف السـؤال للمقتيض دون املانع 
ظاهـر جداً يف فـرض عدم املانع. ومن هنا كان محل الصحيـح عىل صورة اإلذن بعيد 

جداً ال يناسب مساق السؤال فيه.
وبذلـك يظهـر أنـه ال جمـال أيضاً ملـا يف اجلواهر مـن احتامل احلمـل عىل ذلك 

للجمع بني النصوص ورفع التنايف بينها.
ومن الغريب ما ذكره بعض مشـاخينا مـن احتامل املفروغية عن اإلذن، ملا ثبت 



من إمضائهمG ما صدر من حكام اجلور يف عصورهم من الغزو واجلهاد مع الكفار 
وإذهنم العام يف ذلك.

إذ فيـه: أنه ال جمـال الحتامل اإلذن العام منهـمG يف القتال مع حكام اجلور 
بعـد النصـوص الكثرية املانعة منـه(١)، ويف بعضها أنه مثل امليتة وحلـم اخلنزير(٢)، ويف 
آخر: «فإنه إن مات يف ذلك املكان كان معيناً لعدونا يف حبس حقنا واالشاطة بدمائنا، 
وميتته ميتة جاهلية»(٣)، وعىل ذلك جرت سرية أصحاب األئمةG وشيعتهم. وغاية 
مـا يدعى إذن أمري املؤمنـنيA يف القتال يف حروب اإلسـالم األوىل يف اجلملة، كام 
قد يسـتظهر من بعض النصوص(٤)، ويشـهد به اشرتاك بعض خواص أصحابه فيها.

ومثلـه مـا احتمله يف اجلواهر من محـل الصحيح عىل التقيـة. إذ فيه: أن ظهور 
الصحيـح يف املفروغيـة عن عدم رشعية حكم أهل اجلور ال يناسـب محل اجلواب فيه 
 Gعىل التقية جداً، خصوصاً بعد كون توقف حلّ الغنيمة للرجل بدفع اخلمس هلم

أمراً ال يتناسب مع طريقة العامة ومبانيهم.
وعىل ذلك فاألظهر محل مرسـلة العباس عىل صورة بسـط يد اإلمام وتصديه 
للجهاد، كام هو الظاهر من صحيح معاوية بن وهب بناء عىل االستدالل به يف املقام. 
ومحـل صحيـح احللبي عىل صورة كف يده يف دولة الظاملـني وحال مهادنتهم، كام هو 
مورده، وذلك هو املناسب للنصوص الظاهرة يف غصب الظاملني خلمسهم من الفيء 

وحتليله لشيعتهم وآلبائهم.
 :Jقـال: أمري املؤمنني لفاطمة Aففـي حديث الفضيل:«قال أبو عبداهللا
أحيل نصيبك من الفيء آلباء شـيعتنا ليطيبوا»(٥)، فإن الظاهر أن املراد من نصيبها من 

الفيء هو اخلمس أو بعض سهامه، فال يناسب كون الفيء كله لإلمام.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١١ باب:٦، ٧ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه. 

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:١٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:١، ٨.
(٤) اخلصال باب السبعة حديث:٥٨ ص:٣٤٤ طبع النجف األرشف. 

(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٠. 

١٧ ............................................................................................. الغنائم 
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ويف موثق احلارث بن املغرية: «دخلت عىل أيب جعفرA فجلست عنده، فإذا 
بخية قد استأذن عليه... قال: جعلت فداك ما تقول يف فالن وفالن؟ قال: يا بخية إن 
لنا اخلمس يف كتاب اهللا، ولنا األنفال، ولنا صفو املال، ومها واهللا أول من ظلمنا حقنا 

يف كتاب اهللا..»(١).
ويف حديـث أيب محـزة عن أيب جعفرA: «قال: إن اهللا جعل لنا سـهاماً ثالثة 
يف مجيـع الفـيء، فقـال تبارك وتعـاىل: ﴿واعلمـوا أنام غنمتـم من يشء فأن هللا مخسـه 
وللرسـول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل﴾. فنحن أصحاب اخلمس 
والفـيء، وقـد حرمناه عىل مجيع الناس ما خال شـيعتنا. واهللا يا أبا محـزة ما من أرض 
تفتـح وال مخـس خيمـس فيرضب عىل يشء منـه إال كان حراماً عىل مـن يصيبه، فرجاً 

.(٢)« كان أو ماالً
وعن تفسـري العسـكري: «عن أمري املؤمننيA أنه قال لرسـول اهللا7: قد 
علمـت يـا رسـول اهللا أنه سـيكون بعدك ملك عضـوض وجرب، فيسـتوىل عىل مخيس 
مـن السـبي والغنائم»(٣). ويف مرسـل العيايش عن أحدمهـاA: «قال: فرض اهللا يف 

اخلمس نصيباً آلل حممد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم»(٤).
وقريب منها يف ذلك معترب أيب بصري املتقدم عند الكالم يف خروج اخلمس من 
األرض، لظهـور قولـهA: «وال حيل ألحد أن يشـرتي من اخلمـس» يف بيان حكم 
ابتالئي، ال حكم فريض خيتص موضوعه بظهور دولة احلق، ووقوع القتال بإذن اإلمام.

وهذه النصوص ـ كام تر ـ ال تناسـب عموم مرسـلة العباس لصورة كف يد 
اإلمام يف دول الظاملني. بل يتعني محلها عىل صورة بسط يد اإلمام، ومجعها مع صحيح 

احللبي بالوجه املذكور.
ودعـو: أن صحيـح احللبـي ال يناسـب نصـوص حتليـل اخلمـس وحتليـل 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٤، ١٩، ٢٠.
(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس حديث:١٦.  



سواءً كان للدعاء لإلسالم أو لغريه(١).
حقهمG للشـيعة، والسـيام وأن املتيقن من بعض نصوصه غنائم احلرب. مدفوعة 
بـأن صحيح احللبي أخص من النصوص املذكورة، لوروده يف خصوص املشـارك يف 

احلرب بوجه غري مرشوع، فيتعني اخلروج به عن إطالق تلك النصوص.
نعـم، يف خرب النهاوندي: «أتيت سـيدي سـنة تسـع ومائتـني، فقلت: جعلت 
فـداك إين رويـت عن آبائـك أن كل فتح فتـح بضاللة فهو لإلمـامA. فقال: نعم. 
قلـت: جعلـت فـداك فإنه أتوا يب مـن بعض الفتـوح التي فتحت عـىل الضاللة، وقد 
. فقال:  ختلصت  من الذين ملكوين بسـبب من األسباب، وقد أتيتك مسرتقاً مستعبداً
قـد قبلت... فلام كانت سـنة ثـالث عرشة ومائتـني أتيتهA وذكرتـه العبودية التي 

التزمتها، فقال: أنت حرّ لوجه اهللا..»(١). وهو رصيح يف خالف ما ذكرنا.
: ضعيف يف نفسـه من دون ظهور انجباره بعمل األصحاب، لعدم  لكنه: أوالً
ذكرهم ملضمونه، وعدم اسـتدالهلم به للحكم بأن متام الغنيمة لإلمام مع عدم إذنه يف 

احلرب، وإنام ذكروا مرسل العباس ال غري.
: معارض بصحيـح احللبي وبنصوص حتليل اخلمـس املتقدمة. بجميع  وثانيـاً
ما تضمن حتليل حقهمG للشـيعة، ألن مقتضاها حرية الشـخص املذكور من دون 

.Gحاجة إىل عتق خاص منهم
فالبـد من محله عىل بيـان مقتىض احلكم األويل الذي ال يكـون مورداً للتطبيق 
. نظـري األحكام التي يظهرها احلجة املنتظر بظهـوره. أو التوقف فيه ورد علمه  عمـالً

.Aلقائله
(١) كام قواه يف حمكي اجلواهر إلطالق مرسلة العباس املتقدمة. خالفاً ملا حكي 
عـن احلدائـق من التفصيل بني ما إذا كانت احلرب للدعاء لإلسـالم فالغنيمة لإلمام، 
(١) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٢ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٢٠. ورجال الكيش ج:٢ 

ص:٨٣٩ حديث:١٠٧٦.  

١٩ ............................................................................................. الغنائم 



٢٠......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

وإذا مل يكن بنحو الغزوـ  كام إذا كان دفاعاً هلم عند هجومهم عىل املسلمنيـ 
وجب فيها اخلمس(١).

ومـا إذا كانت للقهـر والغلبة فيجب اخلمـس. لدعو: ظهور املرسـلة يف خصوص 
األول، وعمالً يف الثاين بعموم اآلية الرشيفة.

وفيه: أنه ال وجه لظهور املرسـلة يف خصوص األول، ألنه لو تم عدم تصدي 
اإلمام للغزو من أجل الغلبة والقهر، وانحصار غرضه منه بالدعاء لإلسالم إال أنه مع 
فرض غزوهم بغري إذنه ال وجه لظهور حاهلم يف عدم الغزو للغلبة والقهر، بل للدعاء 

لإلسالم، ليكون هو ظاهر املرسلة.
والسيام وأن املنساق من املرسلة كون احلكم بملكية اإلمام للغنيمة بتاممها مع 
القتـال بغري إذنه من سـنخ العقوبـة للمقاتلني، وهو ال يناسـب اختصاصه بام إذا كان 

قتاهلم للدعاء لإلسالم وعدم ثبوته مع كون قتاهلم ملجرد الغلبة، فإنه أوىل باحلرمان.
وأما عموم اآلية الرشيفة فهو ممنوع، كإطالق نصوص ثبوت اخلمس يف غنائم 
احلرب، كام يظهر مما سبق يف أوائل الكالم يف التفصيل بني إذن اإلمام وعدمه. فراجع.
نعم ال يظهر من احلدائق التفصيل املذكور يف املأخوذ بالقتال، بل تعميم ما يأيت 
من أن يؤخذ بغري قتال فال مخس فيه ملا إذا أخذ جهداً وغلبة وغصباً يف قبال ما قد يومهه 
كالم الشـهيدP مـن اختصاصه بام يؤخذ رساً عىل وجه الرسقـة أو الغيلة. فراجع.
(١) اقتصاراً يف احلكم بملك اإلمام لتامم الغنيمة عىل مورد املرسلة وهو الغزو، 

ورجوعاً يف غريه إىل عموم اآلية وإطالق نصوص  ثبوت اخلمس يف الغنيمة.
وفيـهـ  مع مـا ذكرنا من قصور عموم اآلية وإطالق نصوص ثبوت اخلمس يف 
: أن خصوصية الغزو ملغية عرفاً، ألن املسـتفاد من املرسـلة االهتامم  غنائـم احلـربـ 

بمقام اإلمام، الذي ال يفرق فيه بني املوارد.
ومـن هنا كان املتعني عمـوم احلكم بملكية اإلمامA لتـامم الغنيمة مع عدم 



إذنه يف القتال يف كل مورد جيب الرجوع إليه فيه مع بسط يده.
نعـم لـو مل جيب الرجوع إليـه، لوجوب القتـال وتعذر االسـتئذان منه أو لغري 
ذلك، فانرصاف املرسـلة عن ذلك قريب جداً، كقصورها عن صورة عدم بسـط يده، 

ملا تقدم.
ومنه يظهر حكم القتال دفاعاً عن بيضة اإلسالم، وأنه يكتفى فيه باخلمس مع 
عدم بسط يد اإلمام أو عدم وجوب االستئذان منه للتعذر أو غريه. كام يظهر حال ما 
يف العـروة الوثقـى من التفصيل بني زمان احلضور وإمكان االسـتئذان وزمان الغيبة، 

فيكفي اخلمس يف الثاين دون األول.
هـذا ولو كان القتـال بإذن الفقيه، وقلنا بعموم نيابتـه عن اإلمام يف ذلك، كان 
 . بحكم االستئذان من اإلمام يف االكتفاء باخلمس، وخرج عن حمل كالمهم موضوعاً
كام يكون عدم االسـتئذان منه حينئذٍ مع وجوبه بحكم عدم االسـتئذان من اإلمام مع 
بسـط اليد مسـتلزماً لكون متام الغنيمة لإلمام. لكن اإلشكال يف ثبوت النيابة بالوجه 

املذكور. فالحظ.
بقي يف املقام أمران:

األول: يستثنى من ثبوت اخلمس أمور لإلمام أخذها قبل القسمة.
منهـا: صفـو املال وقطائع امللوك، فإهنا كلها لإلمـام، عىل ما يأيت يف ذيل كتاب 

اخلمس عند الكالم يف األنفال.
ومنهـا: ما ير اإلمام صالحاً يف دفعه من أصل الغنيمة قبل التخميس،، ففي 
صحيحة زرارة: «قال: اإلمام جيري وينفل ويعطي ما يشـاء قبل أن تقع السـهام. وقد 
. وإن شـاء قسم ذلك بينهم»(١)،  قاتل رسـول اهللا7 بقوم مل جيعل هلم يف الفيء نصيباً
وقريب منه مرسـل محاد(٢). وربام قيل باسـتثناء أمور أخر ذكرها األصحاب يف كتاب 

اجلهاد ال جمال إلطالة الكالم فيها.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:٢، ٤.

٢١ ............................................................................................. الغنائم 
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(مسألة ١): ما يؤخذ منهم بغري القتال ـ من غيلة أو رسقة أو ربا(١) 
أو دعو باطلة ـ فليس فيه مخس الغنيمة(٢)،

الثاين: قال يف العروة: «إذا غار املسلمون عىل الكفار، فأخذوا أمواهلم فاألحوط 
بـل األقو إخراج مخسـها من حيـث كوهنا غنيمة، ولو يف زمن الغيبة». وقال سـيدنا 
املصنـفP: «وقد تقـدم أن مقتىض اجلمع بني النصـوص اختصاص ذلك بصورة 

إذن اإلمام، وإال فهي له وإن كان يف زمن الغيبة».
أقـول: تقـدم أن االختصاص بإذن اإلمـام موقوف عىل وجـوب الرجوع إليه 
يف احلـرب. عـىل أن منرصف نصوص الغنيمة اجلهاد من املسـلمني بام أهنم مسـلمون 
للكفـار بام هم كفـار. أما إذا كانت اإلغارة من أفراد املسـلمني  عـىل الكفار من أجل 
السلب والنهب ال بعنوان اجلهادـ  كام قد يغري بعض أهل دين عىل أهل دينهمـ  أشكل 
صـدق الغنيمة باملعنى األخص، وإن صدق الغنم باملعنـى األعم الذي هو مفاد اآلية 

الرشيفة كام سبق. ويظهر األثر يف استثناء مؤنة السنة وعدمه.
وعليـه يلزم التفصيل يف الفرض املتقدم من العروة الوثقى. فإن كانت اإلغارة 
بعنـوان اجلهاد يف مورد جيب الرجوع لهA أو لنائبه، فمع اإلذن جيب مخس الغنيمة 
من دون استثناء املؤنة، ومع عدم اإلذن تكون الغنيمة كلها لإلمام. وإن مل تكن اإلغارة 

بعنوان اجلهاد وجب مخس الغنيمة بعد استثناء املؤنة. فالحظ.
. ألن حرمة إيقاع العقد معهم  (١) بناءً عىل حرمة املعاملة الربوية معهم مطلقاً
وفسـاده ال ينـايف جواز أخـذ املال املرتتب عليه ال بسـبب العقد، بـل لقاعدة اإللزام، 
أو لعـدم احرتام أمواهلم وحينئـذٍ فقد يتوهم أنه بحكم الغنيمة عـىل ما يأيت. وأما بناءً 
عـىل جواز املعاملة الربوية معهم إذا تضمنت أخذ الربا منهم، فهو خارج عن الغنيمة 

قطعاً، بل هو من أرباح التجارات.
(٢) وفاقاً للدروس يف األولني وللعروة الوثقى يف األخريين. والوجه فيه: أن 
األمـور املذكورة وإن كانت داخلة يف عموم اآلية ونحوها مما تضمن وجوب اخلمس 



يف الغنيمـة باملعنـى األعم والفائـدة، إال أن مقتىض إطالق ما تضمـن أن اخلمس بعد 
املؤنـة اسـتثناء املؤنـة منه. ويؤيده إطالق مـا يف صحيح ابن مهزيـار من قولهA يف 
و يصطلم فيؤخذ ماله... وما صار إىل  كتابـه له يف تعداد الفوائد املذكورة: «ومثـل عدّ

موايل من أموال اخلرمية الفسقة»(١).
وأمـا مـا تضمن وجوب اخلمـس يف الغنيمـة باملعنى األخص، وهـو الذي ال 
تستثنى منه املؤنة، فال يتضح شموله لألمور املذكورة، لعدم كون موضوعه كلام يغنم 
مـن الكافر، بل هو ظاهـر يف خصوص ما يؤخذ منهم بالقتال مطلقاً أو بعنوان اجلهاد 
ـ عـىل ما سـبق منـا الكالم فيه قريبـاً ـ وال أقل مـن كونه املتيقن، كـام يظهر بمالحظة 

النصوص املتقدمة عند الكالم يف ثبوت اخلمس يف األرض وغريها.
ومنه يظهر عدم صريورة املأخوذ منهم لإلمام لو أخذ بغري إذنه، بل هو آلخذه 
مطلقـاً، كـام يف الروضـة. الختصاص ما دل عـىل اعتبار إذنه يف االكتفـاء باخلمس بام 

يؤخذ بالقتال مطلقاً أو إذا كان بعنوان اجلهاد، عىل ما سبق. 
هـذا وقـد يسـتدل عىل وجـوب اخلمـس يف املـوارد املذكـورة بام يـأيت يف مال 
الناصـب، إما حلمل الناصب عىل من نصب احلـرب من الكفار، وإما لدعو أولوية 

الكافر من الناصب يف احلكم املذكور، أو مساواته له فيه.
لكـن األول خمالف للظاهر بعد شـيوع إطالق الناصـب عىل من نصب العداء 
ألهل البيتG ولشيعتهم تبعاً هلمG. وأما ما عن احليل من أن الناصب املعني يف 
النـص اآليت أهل احلرب، ألهنم ينصبون احلرب للمسـلمني. وإال فال جيوز أخذ مال 

مسلم وال ذمي عىل وجه من الوجوه. فهو غريب.
لـه مسـاواته  أو  الناصـب  مـن  الكافـر  أولويـة  بـأن  فيشـكل  الثـاين  وأمـا 

ـ لـو متـتـ  فهـي يف عدم حرمة املـال، ال يف وجوب اخلمس يف املـال املأخوذ منه. كام 
لعله ظاهر.

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥. 

٢٣ ............................................................................................. الغنائم 
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بل مخس الفائدة كام سبق. كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل(١).
(مسـألة ٢): ال يعتـرب يف وجوب اخلمس يف الغنيمـة بلوغها عرشين 
(٢) عىل األصح. نعم يعترب أن ال تكون غصباً من مسـلم أو غريه ممن  ديناراً

هو حمرتم املال، وإال وجب ردها عىل مالكها(٣).
(١) حيـث يأيت منهP ثبوت اخلمس يف كل فائدة، وأنه يمتاز عن بقية أنواع 

اخلمس باستثناء مؤنة السنة قبل اخلمس.
(٢) قـال يف اجلواهـر: «وفاقاً لرصيح مجاعة وظاهر آخريـن. بل ال أعرف فيه 
 . خالفاً سـو ما حيكى عن ظاهر غرية املفيد من اشـرتاط بلوغ مقدار عرشين ديناراً
، بل هو عىل خالفـه متحقق». وهو  وهـو ضعيف جـداً ال نعرف له موافقـاً وال دليالً
متـني جداً، إذ مل يـرد النصاب املذكور إال يف املعدن ويف الكنز. والتعدي منهام للغنيمة 

قياس، فال خمرج عن إطالق أدلة ثبوت اخلمس يف الغنيمة.
(٣) كـام عن املشـهور. ويقتضيه ـ مضافاً إىل اسـتصحاب ملكيتـه له، القايض 
بوجوب تسليمه له بمقتىض عموم السلطنة واحرتام املال ـ صحيح هشام بن سامل عن 
أيب عبد اهللاA قال: «سأله رجل عن الرتك يغزون عىل املسلمني فيأخذون أوالدهم 
فيرسقون منهم، أيرد عليهم؟ قال: نعم واملسـلم أخو املسـلم. واملسلم أحق بامله أينام 
وجـده»(١). لوضوح أن الرد عليهم بعد أخذ الرتك منهم ال يكون إال بقتال املسـلمني 

للرتك واسرتجاعهم منهم ما أخذوه فيكون مما نحن فيه.
وخـرب طربال عن أيب جعفرA قال: «سـئل عن رجـل كان له جارية، فأغار 
عليه املرشكون فأخذوها منه، ثم إن املسلمني بعد غزوهم فأخذوها فيام غنموا منهم. 
فقـال: إن كانـت يف الغنائم وأقام البينة أن املرشكني أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت 
عليه، وإن كانت قد اشـرتيت وخرجت من الغنم فأصاهبا ردت عليه برمتها وأعطى 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٣٥ من أبواب جهاد العدو حديث:٥. 



الـذي اشـرتاها الثمن من املغنـم من مجيعه. قيل لـه: فإن مل يصبها حتـى تفرق الناس 
وقسـموا مجيع الغنائم فأصاهبا بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي يف يده إذا أقام البينة، 

ويرجع الذي هي يف يده إذا أقام البينة عىل أمري اجليش بالثمن»(١). 
نعـم مل ينسـب لألصحاب العمل بـه يف رجوع من اشـرتاها بالثمن عىل املغنم 
ورجـوع مـن هي يف يـده عىل أمري اجليـش. لكن قد يكـون عدم ترصحيهم بـه اتكاالً 
منهم عىل ظهوره، ملطابقته للقاعدة من رجوع املشرتي بالثمن بعد ظهور فساد البيع، 
ورجـوع مـن هي يف يده من املقاتلني عىل أمري اجليـش، ليدفع له حصته من املغنم بعد 

ظهور عدم كون ما أخذه من الغنيمة، بحمل الثمن عىل ذلك.
وإن تعـذر األخـري فعدم العمل باخلرب فيـه ال يقتيض إمهاله يف متـام مدلوله مما 
عملـوا به أو اقتضته القاعدة، عىل أنه يكفي يف املقام صحيح هشـام، واألصل املشـار 

. إليه آنفاً
هذا وعن الشيخ يف النهاية والقايض يف بعض كتبه دخول املال املذكور يف الغنائم 
مع غرامة اإلمام قيمته ألربابه من بيت املال. ويسـتدل له بمرسـل هشـام بن سامل عن 
أيب عبد اهللاA: «يف السبي يأخذ العدو من املسلمني يف القتال من أوالد املسلمني أو 
من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن املسلمني بعد قاتلوهم فظفروا هبم وسبوهم، وأخذوا 
منهـم مـا أخذوا من أوالد املسـلمني ومماليكهم. قـال: فقال: أما أوالد املسـلمني فال 
يقامون يف سـهام املسـلمني، ولكن يردون إىل أبيهم وأخيهم وإىل وليهم بشهود، وأما 
املامليك فإهنم يقامون يف سـهام املسـلمني فيباعون، وتعطـى مواليهم قيمة أثامهنم من 
بيـت مال املسـلمني»(٢)، بإلغاء خصوصيـة املامليك، وتعميم احلكـم جلميع األموال، 

لفهم عدم اخلصوصية.
لكـن لـو غض النظر عن ضعف سـند الرواية باإلرسـال ـ لدعـو انجبارها 

بعمل الشيخ والقايض هبا، وظهور حال الكليني يف تصحيحه هلا بنحو تصلح للعملـ 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٣٥ من أبواب جهاد العدو حديث:٥، ١.

٢٥ ............................................................................................. الغنائم 
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فهـي معارضة بالصحيح واخلرب املتقدمني املعـول عليهام عند األصحاب، فإن مل يكن 
الرتجيح هلام فال أقل من التساقط والرجوع لألصل املتقدم.

ودعـو: ترجيح املرسـل بموافقته الكتاب والسـنة القاضية بـأن الغنيمة بعد 
إخـراج اخلمس للمقاتلني. مدفوعة بام سـبق ـ عند الـكالم يف اعتبار إذن اإلمام ـ من 
أن اآليـة الرشيفـة بناءً عىل عمومها لكل فائدةـ  كام هو الظاهرـ  ال تنهض ببيان ملكية 
الغنيمـة للمقاتلـني. وأمـا بناءً عىل اختصاصهـا بغنائم احلرب فهي كسـائر ما تضمن 
ثبـوت اخلمس يف غنائـم احلرب تدل عىل املفروغيـة عن ملكية املقاتلـني للغنيمة من 

دون أن تكون مسوقة لذلك، ليكون هلا إطالق فيه.
بـل مـن القريب جـداً ابتنـاء املفروغية املذكورة عـىل عدم احرتام مـال الكافر 
احلـريب، فتقرص عن املـال املحرتم، وحيـث كان مقتىض األصـل واحلديثني املتقدمني 
ملكيـة املسـلم ملاله حتى بعد حيازة املقاتلني له كانـت واردة عىل األدلة املذكورة، فال 

تنهض األدلة املذكورة بالرتجيح.
ومـن ذلـك يظهر عمـوم احلكم ملـال الذمي، ملشـاركته ملال املسـلم يف جريان 

األصل املذكور، وإن قرص عنه احلديثان املتقدمان.
نعم قد جيمع بني احلديثني املتقدمني ومرسـل هشـام بحملهام عىل ما إذا عرف 
 :Aاملالك قبل القسمة ومحله عىل ما إذا عرف بعدها، لصحيح احللبي عن أيب عبداهللا
. ثم إن املسلمني أصابوا ذلك،  «سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه ماالً أو متاعاً
كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن حيوزا متاع الرجل ردّ عليه، 
وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو يفء املسلمني، فهو أحق بالشفعة»(١). بناءً عىل ما 

عن اجلواهر من محل احليازة عىل القسمة، وإرجاع ضمري (أصابوه) إىل الرجل. 
ومرسل مجيل عن أيب عبداهللاA: «يف رجل كان له عبد [عبيد.خ.ل] فأدخل 
دار الرشك ثم أخذ سبياً إىل دار اإلسالم؟ قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو أحق به، 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٣٥ من أبواب جهاد العدو حديث:٢. 



وإن جر عليه القسم فهو أحق به بالثمن»(١).
وفيـه: أن محل صحيح احللبي عىل ما سـبق من اجلواهر بعيد جداً، ألن إرجاع 
ضمري (أصابوه) للرجل ال يناسب قوله يف السؤال: «أصابوا ذلك»، حيث ال إشكال 
يف عـدم إرادة الرجل من اسـم اإلشـارة، كام ال يناسـب قولـهA يف اجلواب: «قبل 
أن حيـوزوا متاع الرجل» إذا املناسـب حينئذٍ أن يقـال: «قبل أن حيوزوا متاعه». كام أن 
محل احليازة عىل القسـمة بعيد يف نفسـه، وال يناسب قوله يف ذيله: «وإن كانوا أصابوه 
بعدما حازوه فهو يفء للمسـلمني»، لظهور نسبته للمسلمني يف كونه ملكاً ملجموعهم 

املناسب ملا قبل القسمة، إذ هو بعد القسمة ملك ملن وقع يف سهمه ال غري.
مضافـاً إىل أن محل قولهA يف صحيح احللبي: «فهو أحق بالشـفعة» عىل أنه 
يستحق ثمنه بعيد جداً، بل قد يكون ظاهراً يف أنه يستحق املتاع بنفسه، لكن بعد دفع 

ثمنه للمسلمني الذين صار فيئاً هلم، كام هو حال من يأخذ بالشفعة يف البيع.
فلـم يبق إال املرسـل. وهـو ال ينهض دليالً يف نفسـه، ليصلح شـاهد مجع بني 
النصوص املتقدمة. مضافاً إىل أن قولهA فيه: «فهو أحق به بالثمن» أن له أن يأخذه 
بعد دفع ثمنه للمسلمني، ال أن له أن يأخذ ثمنه من املسلمني، كام هو املدعى. ومن ثم 

كان احلديثان من املشكل.
عـىل أن التفصيل املذكور مل يعرف قائل به من أصحابنا، وإنام نسـب يف اجلملة 
لبعض العامة، كأيب حنيفة والثوري واألوزاعي، حيث نسـب هلم أنه لو عرف املالك 

بعد القسمة كان املال للمقاتلني.
هـذا وربام يسـتدل للشـيخ والقـايض بصحيح احللبـي: تـارة: بإرجاع ضمري 
(أصابوه) إىل الرجل مع محل احليازة عىل االسـتيالء عـىل املال، فيكون املعنى أهنم إن 
عرفوا صاحب املال قبل اسـتيالئهم عىل املال واغتنامهم له فهو له، وإن مل يعرفوه إال 
بعد ما غنموا املال فهو يفء للمسلمني. ويظهر ضعفه مما سبق من اإلشكال يف إرجاع 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٣٥ من أبواب جهاد العدو حديث:٤. 

٢٧ ............................................................................................. الغنائم 
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أمـا إذا كان يف أيدهيـم مـال للحريب بطريـق الغصب أو األمانـة أو نحومها 
جر عليه حكم ماهلم(١).

الضمري للرجل.
وأما ما ذكره بعض مشـاخينا من مناسـبة احلكم املذكور حلكـم جمهول املالك، 
حيـث ال يكـون مضموناً لو عرف صاحبه بعد القيام فيـه بالوظيفة املطلوبة رشعاً من 
صدقـة ونحوهـا. فهـو غريب، إذ لو تـم عدم الضامن مـع التصدق بمجهـول املالك 
فاالسـتيالء عىل املال يف املقـام واغتنامه ليس وظيفة رشعية، بـل عمل خارجي، فهو 
نظري االسـتيالء عىل جمهول املالك، أو أخـذه بنية التملك لتخيل كونه مباحاً أصلياً ال 

نظري التصدق به.
وأخـر: بحمل احليـازة فيه عىل املقاتلـة، ليكون املعنـى أن إصابتهم املال إن 
كانت قبل القتال ردّ لصاحبه، وإن كانت بعده فهو يفء للمسلمني. وهو ـ مع بعده يف 

نفسه ـ ال يناسب تعدية احليازة ملتاع الرجل، ال للعدو. 
وثالثـة: بحمل قوله يف السـؤال: «أصابوا ذلك» وقولـه يف اجلواب: «أصابوه» 
عـىل إرادة إصابة املسـلمني للعدو، فريجع إىل أن املسـلمني إن أصابـوا العدو يف أول 
أزمنة اسـتيالئهم عىل املال قبل أن حيوزوه ويسـتقر يف أيدهيم بقـي ملكاً للرجل ولزم 
إرجاعه إليه، وإن أصابوه بعد ما حازوا املال واسـتقر يف أيدهيم فإذا أخذه املسـلمون 
منهـم كان فيئاً هلم، وليس للرجل فيه إال حق الشـفعة بأن يأخـذه منهم بالثمن. لكن 

احتامل ذلك يف الصحيح ال يبلغ حدّ ظهوره فيه، ليصلح لالستدالل عليه.
عىل أن ما نسب للشيخ والقايض ال يطابق أحد هذه الوجوه، ليكون دليالً عليه 
بعد محله عليه. ومن هنا كان الصحيحـ  مع اضطراب متنهـ  ال يصلح لالستدالل عىل 

يشء. فال معدل عام عليه املشهور.
(١) فيتملكه املقاتلون لعدم حرمة صاحبه، وجيب فيه اخلمس إلطالق األدلة 



(مسألة ٣): جيوز أخذ مال الناصب(١) أين ما وجد(٢). واألحوط 
وجوباً إحلاقه باحلريب(٣) يف وجوب مخس الغنيمة(٤)، ال مخس الفائدة.

املتقدمة بعد صدق الغنيمة عليه بسـبب ملكيتهم له بالقتال واالسـتيالء. والسيام مع 
، فلو كان البناء عىل جتنبه لظهر وبان. شيوع ابتالء الكفار بذلك، بنحو يعلم به ولو إمجاالً
(١) قال سيدنا املصنفP: «كام هو املشهور، بل يف حمكي احلدائق نسبته إىل 

»، ويشهد له النصوص اآلتية وغريها(١). الطائفة املحقة سلفاً وخلفاً
(٢) الظاهر استثناء األمانة من ذلك. للنصوص الكثرية املتضمنة وجوب أداء 
األمانـة للرب والفاجر(٢). ويف معترب حممد بن مسـلم عـن أيب عبد اهللاA: «قال: قال 

أمري املؤمننيA: أدوا األمانة [األمانات] ولو إىل قاتل ولد األنبياء»(٣).
(٣) ظاهره ثبوت مخس الغنيمة فيام يؤخذ من احلريب، وهو ال يناسب ما تقدم 
منـهP يف املسـألة األوىل مـن عدم ثبوت مخـس الغنيمـة إال فيام يؤخـذ بالقتال من 
الكفار، وأن ما يؤخذ منهم بغري قتال ال يثبت فيه إال مخس الفائدة الذي هو بعد املؤنة.
(٤) يعنـي: فال تسـتثنى منه مؤنة اإلنسـان احلياتيـة. ويقتضيه صحيح حفص
ابـن البخرتي عن أيب عبداهللاA: «قال: خذ مال الناصب حيثام وجدته، وادفع إلينا 
اخلمس»(٤)، ونحوه خرب املعىل بن خنيس أو صحيحه(٥)، فإن ظاهرمها عدم استثناء املؤنة.

هذا وقد يستدل عىل استثنائها بإطالق ما تضمن أن اخلمس بعد املؤنة، كصحيح 
البزنطي: «كتبت إىل أيب جعفرA: اخلمس أخرجه قبل املؤنة أو بعد املؤنة: فكتب: 
بعد املؤنة»(٦)، ونحوه حديث إبراهيم بن حممد اهلمداين(٧)، وحديث حممد بن احلسـن 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٢٦ من أبواب جهاد العدو حديث:٢، ١٢.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢ من أبواب كتاب الوديعة.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢ من أبواب كتاب الوديعة حديث:٦. 
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦، ٧.

(٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، ٢.

٢٩ ....................................................................................... مال الناصب 
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األشـعري، قال: «كتب بعض أصحابنا إىل أيب جعفر الثاينA: أخربين عن اخلمس 
أعـىل مجيع ما يسـتفيد الرجل من قليـل وكثري من مجيع الرضوب وعـىل مجيع الصناع 

[الضياع خ.ل]؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: اخلمس بعد املؤنة»(١).
وصحيـح عيل بـن مهزيار: «كتب إليـه إبراهيم بن حممد اهلمـداين: أقرأين عيلّ 
كتـاب أبيك فيام أوجبه عـىل أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السـدس بعد 
املؤنة، وأنه ليس عىل من مل يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس وال غري ذلك، فاختلف 
من قبلنا يف ذلك، فقالوا: جيب عىل الضياع اخلمس بعد املؤنة مؤنة الضيعة وخراجها، 
ال مؤنـة الرجـل وعياله، فكتب وقرأه عيل بن مهزيـار: عليه اخلمس بعد مؤنته ومؤنة 
عياله وبعد خراج السلطان»(٢). ورصيح األخري أن املراد باملؤنة هي املؤنة احلياتية، ال 

مؤنة حتصيل الربح.
وهـو الظاهـر من صحيح أيب عيل بن راشـد: «قلت له: أمرتنـي بالقيام بأمرك 
وأخـذ حقـك، فأعلمت مواليك بذلك، فقـال يل بعضهـم: وأي يشء حقه؟ فلم أدر 
مـا أجيبـه. فقال: جيـب عليهم اخلمـس. فقلـت: ففـي أي يشء؟ فقـال: يف أمتعتهم 
وصنايعهـم [ضياعهم]. قلت: والتاجـر عليه والصانع بيده؟ فقـال: إذا أمكنهم بعد 

مؤنتهم»(٣)، ألن املؤنة التي تضاف لإلنسان هي مؤنته احلياتية.
بـل هو الظاهـر من بقية النصـوص املتقدمـة، ألن املؤنة احلياتيـة حيث كانت 
الزمـة نوعاً لإلنسـان كانت هي املنرصفة من العهد املسـتفاد من الالم، بخالف مؤنة 
حتصيـل الربـح، ألن كثرياً من الفوائد واألرباح ال مؤنة يف حتصيلها، فال منشـأ للعهد 
فيها. والسـيام مع شـيوع التعبري يف االسـتعامالت الرشعية والعرفية باملؤنة عن املؤنة 

احلياتية، حتى كانت هي املنرصفة من إطالقها، دون مؤنة حتصيل الربح.
وباجلملة: ال ينبغي التأمل يف ظهور النصوص يف املقام يف استثناء املؤنة احلياتية 

قبل إخراج اخلمس. وحينئذ يكون من مقتىض إطالقها استثناؤها يف املقام.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، ٤، ٣.



فالعمدة يف اخلروج عن ذلك قوة ظهور أدلة ثبوت اخلمس يف العناوين اخلاصة 
مـن الكنز والغنيمـة واملعدن ومال الناصب وغريهـا يف خصوصيتها من بني الفوائد، 
وصعوبة تنزيلها عىل استثناء املؤنة التي كثرياً ما ال يفي هبا املال املأخوذ هبذه العناوين. 

والسيام ما حدد فيه وجوب اخلمس بالنصاب.
بل هو املقطوع به يف أظهر أفراد ما جيب فيه اخلمس، وهو غنائم احلرب. وكذا 

األرض الذي اشرتاها الذمي من مسلم، واملال احلالل املختلط باحلرام.
وذلـك بمجموعه يوهن اإلطالق املذكـور، ويقرب محله عىل خصوص مخس 
الفائـدة الـذي هو مـورد بعض النصـوص املتقدمة وغريهـا. ومن هنا يتعـني العمل 

بإطالق حديثي اخلمس يف مال الناصب املتقدمني القايض بعدم استثناء املؤنة.
هـذا ولـو فـرض عدم وضـوح ذلك تعـني البناء عىل اسـتثناء املؤنـة يف ثبوت 
اخلمـس يف مال الناصب عمالً بإطالق نصوص اسـتثناء املؤنـة املتقدمة. وال أقل من 

كونه مقتىض أصالة عدم ثبوت اخلمس يف مقدار املؤنة.
لكن ذكر بعض مشاخينا أن مقتىض األصل لزوم إخراج اخلمس وعدم استثناء 
املؤنة، للعلم بتعلق اخلمس باملال، املقتيض لوجوب دفعه، والشـك يف شـمول ما دل 
عىل ترخيصهمG لشـيعتهم إرفاقاً هبم يف تأخري دفعه إىل هناية السـنة ويف الترصف 
باملـال يف أثنائها ويف عدم ثبوت اخلمـس يف مقدار املؤنة، ومقتىض األصل عدم ثبوت 

احلكم املذكور.
وفيـه: أن ذلـك إنام يتم يف الترصف باملال يف أثناء السـنة مـع العلم بزيادته عىل 
املؤنـة، ويف تأخـري دفعه إىل هناية السـنة لوجـوب إحراز إذن صاحـب احلق يف جواز 
الترصف يف موضوع حقه، ويف حبسـه عنه. وال جمال له يف اسـتثناء املؤنة من اخلمس، 
لرجـوع الشـك يف ذلك للشـك يف ثبوت اخلمس يف مقـدار املؤنـة، ومقتىض األصل 
عدمـه بعد وضـوح أن ثبوت اخلمس يف املـال متفرع عىل متلكه بتاممـه، بحيث يكون 
بتاممـه غنـامً وفائـدة، فهو راجع إىل خروج مقـدار اخلمس عن امللك بعـد دخوله فيه، 
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الثاين: املعدن(١)،
وهو حادث مسبوق بالعدم.

نعـم لو قلنـا بأن اسـتثناء املؤنة يف مورده من سـنخ العفـو والتخفيف من قبل 
األئمـةG رفقاً بشـيعتهم، مع ثبوت اخلمـس رشعاً يف متام الربـح بمجرد ظهوره ـ 
كام هو غري بعيدـ  رجع الشـك يف املقام للشـك يف سـقوط اخلمس يف مقدار املؤنة بعد 
ثبوتـه، ومـن الظاهر أم مقتىض األصل عدم سـقوطه، وعدم حصـول التخفيف فيه. 

ويأيت الكالم يف املبنى املذكور يف املسألة الثامنة واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) قـال يف اجلواهـر: «إمجاعـاً حمصالً ومنقـوالً رصحياً يف اخلـالف والرسائر 
واملنتهـى والتذكـرة واملـدارك وغريها، وظاهـراً يف كنز العرفان وعـن جممع البحرين 
والبيان. بل يف ظاهر الغنية نفي اخلالف بني املسلمني عن معدن الذهب والفضة. كام 

.« أن ظاهره فيها أو رصحيه اإلمجاع عىل غريمها من أفراده أيضاً
ويقتضيه ـ بعد إطالق اآلية الرشيفة، بناء عىل ما سـبق يف أول هذا املبحث من 
عدم اختصاصها بغنائم احلرب ـ النصوص الكثرية التي تعد املعدن يف ضمن األربعة 

أو اخلمسة التي جيب فيها اخلمس(١)، وغريها مما يأيت التعرض لبعضه.
نعـم يف صحيح عبداهللا بن سـنان قال: «سـمعت أبا عبـداهللاA يقول: ليس 
اخلمس إال يف الغنائم خاصة»(٢)، ونحوه مرسـل سـامعة(٣)، والبـد من محلهام عىل ما 
ال ينـايف األدلـة القطعية املتواترة إمجـاالً الواردة يف املعدن وغـريه. بحمل الغنائم عىل 
الغنيمة باملعنى األعم، أو ختصيص العموم املسـتفاد من احلرص فيهام باألدلة املتضمنة 
لوجـوب اخلمـس يف غري الغنائم، أو بحمله عىل احلـرص باإلضافة إىل األنواع التي ال 
جيـب فيها اخلمس، أو بحمل اخلمس فيهام عىل اخلمس الواجب بظاهر القرآن املجيد 
ـ بناءً عىل اختصاص اآلية الرشيفة بغنائم احلرب ـ يف مقابل بقية األقسام التي استفيد 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢، ٣ من أبواب ما جيب يف اخلمس. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، ١٥.



كالذهب والفضة والرصاص والنحاس(١)
. وجوب اخلمس فيها من السنة. وإن كان الكل بعيداً جداً

واألقرب اسـتحكام التعـارض بينهام وبني غريمها، ثم تركهـام ورد علمهام إىل 
قائلهامA، للعلم بعدم إرادة ظاهرمها بعد النصوص املتواترة إمجاالً املتضمنة ثبوت 

اخلمس يف غري الغنائم، وبعد إمجاع الطائفة، بل املسلمني عىل ذلك يف اجلملة.
(١) ففي صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA قال: «سـألته عن معادن 
»(١). ويف  الذهـب والفضة والصفر واحلديـد والرصاص، فقال: عليها اخلمـس مجيعاً
صحيحـه اآلخـر: «سـألت أبا جعفـرA عن املالحـة، فقـال: وما املالحـة؟ فقال 
[فقلت]: أرض سبخة ماحلة جيتمع فيه املاء فيصري [ويصري] ملحاً، فقال: هذا [مثل. 
فقيـه] املعدن فيـه اخلمس. فقلت: والكربيت والنفط خيرج مـن األرض. قال: فقال: 

هذا وأشباهه فيه اخلمس»(٢).
ويف صحيـح احللبـي قال: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الكنز كـم فيه؟ قال: 
اخلمـس. وعن املعادن كم فيها؟ قال: اخلمس. وعن الرصاص والصفر واحلديد وما 
كان مـن املعادن كم فيها؟ قال: يؤخـذ منها كام يؤخذ من معادن الذهب والفضة»(٣). 
ويف صحيح زرارة عن أيب جعفرA: «سـألته عن املعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان 
ركازاً ففيـه اخلمـس. وقال: ما عاجلته باملـك ففيه ما أخرج اهللا سـبحانه من حجارته 

مصفى اخلمس»(٤).
والظاهـر أن الـركاز هـو القطعة املدفونـة يف األرض من املعـادن كام رصح به 
بعض اللغويني، أو مطلق املوجود فيها، وهو مأخوذ من الركز، أي: الثبات، يف مقابل 

ما يمتزج بغريه من رمل أو غريه وحيتاج إىل التصفية.
ويف مرسـل محاد عن أيب احلسـن األولA: «قال: اخلمس من مخسـة أشياء، 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، ٤، ٢، ٣.
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من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن املعادن واملالحة»(١).
هذا وال خيفى أن األمور املذكورة يف املتن عىل أقسام ثالثة:

األول: الفلزات.
الثاين: غريها من األمور املبانية لألرض سـنخاً واملستخرجة منها لالنتفاع هبا، 

كالنفط والكربيت وامللح.
الثالـث: األحجـار الكريمة التي هي لو مل تكن مـن األرض حقيقة وعرفاً فال 

أقل من مسانختها هلا.
أما القسم األول فهو املتيقن من املعدن لغة وعرفاً، وما عن املغرب من ختصيصه 
بالذهب والفضة ال ينبغي أن يلتفت فيه. ولعله ناشئ من اختصاص وجوب اخلمس 

هبا عند العامة. كام أنه املتيقن من النصوص وكلامت األصحاب.
وال ينبغـي التأمـل يف تعميمـه لغـري ما ذكـر يف املتن ممـا تضمنتـه النصوص ـ 
كالصفـر واحلديـد ـ أو مل تتضمنه من الفلـزات املعروفة يف عرص صـدور الروايات ـ 
ـ  كاألملنيـومـ  إلطـالق ما تضمن وجـوب اخلمس يف  كالزئبـقـ  أو املكتشـفة حديثـاً
املعـدن. وخلصوص صحيح احللبي الرصيـح يف وجوبه يف املعادن من غري املنصوص 

عليه فيه، بضميمة ما سبق من صدق املعدن عىل مجيع الفلزات.
وأمـا الثـاين فال ينبغي التأمـل يف وجوب اخلمس فيه بعـد النصوص املتقدمة. 
. وإن كان مقتىض  وال هيم مع ذلك حتقيق أنه داخل يف املعدن حقيقة أو ملحق به حكامً
مرسل محاد هو الثاين، مع إمجال صحيح حممد بن مسلم الثاين بسبب اختالف روايته. 
 Aكـام أن الظاهر عدم االقتصار فيه عىل العناويـن املذكورة يف النصوص بعد قوله
يف الصحيح املذكور: «هذا وأشـباهه فيه اخلمس»، ألن معيار املشـاهبة أو املتيقن منها 

ما ذكرنا من كون اليشء مبايناً لألرض مستخرجاً منها لالنتفاع به.
وأمـا الثالث فاملعروف بني األصحاب وجـوب اخلمس فيه، حيث حكي عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٩. 



الشـيخ وبني محزة وزهرة وإدريس والعالمة والشهيدين وكشف الغطاء، بل مل يعرف 
. وحيـث مل تتعرض النصوص لـيشء منه باخلصـوص فالبد أن  اخلـالف فيه رصحيـاً
يكون ذلك منهم للبناء عىل دخوله يف املعدن، كام هو مقتىض تعريفه يف حمكي التذكرة 
وحمكـي املنتهى بأنه ما خيرج من األرض وخيلق فيها من غريها مما له قيمة، بناء عىل ما 

هو ظاهرهم من خروجه عن اسم األرض.
بـل قـال يف الروضـة يف تعريف املعـدن: «بكرس الـدال وهو ما اسـتخرج من 
األرض مما كانت أصله ثم اشـتمل عىل خصوصية يعظم االنتفاع هبا، كامللح واجلص 
وطني الغسـل وحجارة الرحى واجلواهر من الزبرجد والعقيق والفريوزج وغريها». 
وإليه يرجع ما يف الدروس، حيث قال يف بيان ما جيب فيه اخلمس: «السادس: املعادن 
عـىل اختالف أنواعها حتى املغـرة واجلص والنورة وطني الغسـل والعالج وحجارة 

الرحى وامللح والكربيت». واستظهر سيدنا املصنفP موافقته للعرف العام.
ومقتضاه دخول هذا القسـم يف املعدن وإن قلنا بصدق اسم األرض عليه، كام 
جزم به بعض مشـاخينا وحكم لذلك بجواز السـجود عليه. بل ال إشـكال ظاهراً يف 
عدم خروج بعض ما سبق يف الدروس والروضة عن األرض، كاجلص وطني الغسل 

وحجر الرحى. كام أنه استظهر يف اجلواهر العموم عرفاً لغري الفلزات.
لكن لفظ املعدن غري شـايع االسـتعامل عند العامة، ليتسـنى لنا حتديد مفهومه 
عرفـاً، وإنام يسـتعمل: تـارة: بمعنى حمل الـيشء ومنبته وموضعـه. ولعله هو مقتىض 
أصل اشـتقاقه اللغوي، كام يناسـبه ما يف لسـان العرب واملسـالك من أنه مأخوذ من 
عـدن باملـكان إذا أقام بـه. ويف مفردات الراغـب: «وعدن بمكان كذا: اسـتقر. ومنه 

املعدن ملستقر اجلواهر».
وأخر: بمعنى احلقيقة واملاهية. وهو املراد به يف عرف علم الكيمياء احلديث، 

عىل ما حكاه بعض أهل االختصاص فيه.
وثالثـة: يف خصـوص الفلزات، كام جر عليـه يف القاموس، وقد يسـتفاد مما 
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يف هنايـة ابن األثري حيث قال: «املعادن املواضع التي يسـتخرج منها جواهر األرض، 
كالذهب والفضة والنحاس وغري ذلك» حيث اقترص يف األمثلة عىل الفلزات، ونحوه 
كالم غريه. ويف الرياض: «لعله املفهوم املتبادر منه عرفاً وعادة». وإن كان يف االعتامد 
عىل مثل ذلك يف حتديد املفهوم العريف إشـكال بعدما ذكرناه من عدم شـيوع اسـتعامل 

لفظ املعدن عند العرف.
هـذا مضافاً إىل اإلشـكال فيام تقدم من الروضة بأن املعيـار إن كان عىل وجود 
اخلصوصية التي يعظم االنتفاع هبا واقعاً لزم وجوب تدارك اخلمس فيام كان يؤخذ بام 
أنه أرض عادية وانكشـف بعد ذلك اشتامله عىل خصوصية يعظم االنتفاع هبا، كجبل 
سـناباد الـذي اهتد الناس لنحت القـدور منه بربكة اإلمام الرضـاA(١)، والنوع 
اخلـاص مـن األرض الذي انكشـف متأخراً صلوحه ألن يصنع منه االسـمنت وغري 
ذلك. وإن كان عىل العلم هبا لزم اختالف ثبوت اخلمس واقعاً باختالف األشخاص 
مـن حيثية العلـم واجلهل بتلـك اخلصوصية. وإن كان عـىل فعلية االنتفـاع نوعاً لزم 
اختالف مصاديق املعدن باختالف البيئات والبالد يف اسـتغالل اخلصوصية والقدرة 

عىل االنتفاع هبا وتيرس طرقه، ومن الصعب جداً االلتزام بيشء من ذلك.
ومن هنا كان الظاهر أن املعدن الذي هو موضوع احلكم أمر واقعي، واالشتامل 
عىل اخلصوصية التي يعظم االنتفاع هبا أمر الزم له، ال مقوم ملفهومه، فالبد من حتديد 

ذلك األمر الواقعي من غري طريق اخلصوصية املذكورة، وهو حمل الكالم يف املقام.
 وأما ما سـبق من التذكرة واملنتهى فيشكل االعتامد عليه، لعدم وضوح حجية 
مثل هذه التعاريف كأكثر تعاريف اللغويني. والسيام مع احتامل االهتامم فيها بتحديد 
موضوع احلكم الرشعي حسب اجتهاد املعرف، من دون اهتامم بضبط املفهوم العريف 
املجـرد، كـام احتملـه يف اجلواهـر، قـال: «خصوصاً مع مـا وقع هلم يف غـري املقام من 
عـدم التوسـعة يف املعدن». بل هو كالرصيح مما يف املسـالك، حيث قـال عن املعادن: 

(١) عيون أخبار الرضا ج:٢ ص:١٣٥ طبعة النجف األرشف.



«مجـع معدن بكرس الدال، وهو هنا كل ما اسـتخرج مـن األرض مما كان منها، بحيث 
يشمل عىل خصوصية يعظم االنتفاع هبا، ومنها امللح واجلص وطني الغسل وحجارة

الرحى واملغرة».
مضافـاً إىل أن التعريـف املذكـور معـارض بـام يف القاموس وغريه مما سـبقت 
. بل سـبق عدم  اإلشـارة إليـه. عىل أنه مل يتضـح خروج هذه األمور عن األرض عرفاً

اإلشكال يف عدم خروج بعض ما سبق من الشهيدين عنها.
فلـم يبـق إال ذهاب املشـهور من الشـيخP إىل عصورنـا إىل العموم، بنحو 
يظهـر منهم دخوله يف املعدن حقيقة. ويف كفاية ذلك يف احلكم إشـكال، والسـيام مع 
احتامل اسـتناد الشـيخ الجتهاده الشخيص يف حتديد املعدن ومتابعة من بعده له حلسن 

ظنهم به وقناعتهم بفهمه من دون وضوح املفهوم عرفاً بالوجه الصالح لإلثبات.
ومن ثم ال يتسنى لنا اجلزم بدخول هذا القسم يف املعدن ووجوب اخلمس فيه. 
والسـيام مع عدم اإلشـارة ليشء منه يف النصوص، مع التعـرض فيها لكثري من أفراد 
القسـمني األولني التي هي ليسـت مورداً لالبتـالء أكثر منه، بينام وقـع التعرض فيها 
لبعـض أفـراده يف الغوص(١) مع أنه غري شـايع فيه. وأوىل منه باملنع مثل طني الغسـل 

واجلص وحجر الرحى.
هـذا ومع الشـك فمقتىض إطالق مـا دلّ عىل أن اخلمس بعد املؤنـة البناء عىل 
ذلـك إال فيـام أحرز كونه معدناً، ملا ذكرناه عند الكالم يف مال الناصب من ظهور أدلة 
ثبـوت اخلمس يف العناوين اخلاصة يف خصوصيتهـا بنحو يثبت فيها اخلمس من دون 

استثناء املؤنة، فالبد من إحراز تلك اخلصوصية يف البناء عىل عدم االستثناء.
ولـو غـضّ النظـر عن ذلك فمقتـىض عموم ما دل عـىل امللك باحليـازة ملكية 
، ألن  املخـرج لتامم مـا أخرجه، ومقتىض األصل عـدم ثبوت اخلمس فيه بتاممه رأسـاً
ثبوته فيه بعد متلكه لتاممه حادث مسبوق بالعدم، ويتعني االقتصار يف اخلروج عنه عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥. 
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والعقيـق والفـريوزج والياقـوت، والكحـل(١) وامللح والقـري والكربيت 
ونحوهـا. واألحـوط وجوبـاً إحلاق مثـل اجلـصّ والنورة وحجـر الرحى 
وطني الغسـل ونحوها مما يصدق عليه اسـم األرض وكان له خصوصية يف

االنتفاع به(٢).
املتيقن املستفاد مما دل عىل وجوب اخلمس يف الفوائد بعد استثناء املؤنة.

نعم بناءً عىل أن اسـتثناء املؤنة يف الفوائد ليس حكامً رشعياً، بل هو ختفيف من 
األئمةG يتعني عدم اسـتثنائها يف مورد الشـك، نظري ما تقدم يف آخر الكالم يف مال 

الناصب. فراجع.
(١) الكالم فيه يبتني عىل دخوله يف القسم الثاين أو الثالث.

(٢) لدخولـه يف تعريف املعدن املتقدم من الروضة. بل عن كشـف الغطاء أن 
لوجوب اخلمس فيام حيتاج إىل العمل من الرتاب ـ كالرتبة احلسينية والظروف وآالت 

. وكأنه لعموم التعريف املتقدم. البناء ـ وجهاً
قـال يف اجلواهـر: «لكنه كام تر للقطع بعـدم إرادة نحو ذلك من اخلصوصية 
املذكورة، كالقطع بعدم عدّ قابلية األرض للظروف واآلالت من اخلصوصية املعدنية 
أو امللحق هبا، رضورة قبول أكثر األرض لذلك. وإن أريد باخلصوصية املعنى احلاصل 

.« بعد العمل من حيث العمل نفسه ـ كام هو ظاهر العبارة ـ فهو أوضح نظراً
ومرجـع ما ذكرهP أخـرياً إىل قصور التعريف عن اخلصوصية الناشـئة من 
العمل، كام هو الظاهر من األمثلة التي اشتمل عليها، لظهور أن مجيع ما ذكر فيه تثبت فيه 
اخلصوصية بذاته مع قطع النظر عن العمل. عىل أنه سبق منّا اإلشكال يف التعريف املذكور.

وأمـا ما يظهر من الشـهيدP يف حمكي البيان من إحلـاق هذه األمور باملعدن 
. فهو خال عن الدليل. بل مقتىض عموم ما تضمن  حكامً وإن مل تكن منه حقيقة وعرفاً
أن اخلمس بعد املؤنة عدمه، نظري ما سـبق عند الكالم يف الشك عموم مفهوم املعدن. 



(مسألة٤): ال فرق يف املعدن بني أن يكون يف أرض مباحة ومملوكة(١)، 
وال بني أن يكون املخرج مسلامً عاقالً وغريه(٢).

مؤيداً ذلك أو معتضداً بإشـعار بعض النصوص أو ظهورها يف احلرص، كمرسل محاد 
املتقدم. وأما األصل فيظهر الكالم فيه مما سبق يف مال الناصب. فراجع.

(١) إلطالق األدلة. ويأيت يف املسألة الثامنة التعرض حلكم املوجود يف األرض 
اململوكة للغري إن شاء اهللا تعاىل.

كام ال فرق بني كونه عىل وجه األرض وكونه يف باطنها. إلطالق األدلة، ويناسبه 
ما تقدم يف امللح. بل حتى النفط، ألن الظاهر أنه كان سـابقاً يظهر عىل وجه األرض.
ودعـو: ظهـور النصـوص يف اعتبار اإلخـراج. ممنوعة: ال تناسـب صحيح 
حممـد بن مسـلم املتقدم يف امللـح. إال أن ترجع إىل دعو ظهورهـا يف اعتبار العمل. 

لكنها أيضاً ممنوعة.
هذا وعن كشف الغطاء: «لو وجد شيئاً من املعدن مطروحاً فأخذه فال مخس». 
وقد استشـكل فيه يف اجلواهر بام سـبق منّا، لكن ال يبعد أن يكون مراد كاشف الغطاء 
مـا إذا كان طرحـه مـن الغري بعـد إخراجه إعراضـاً منه عنه. حيـث ال وجه لوجوب 
ختميسـه عىل واجده بعد ثبوت مخسه عىل آخذه، ألن املنساق من األدلة وجوب مخس 

. واحد يف املعدن عىل من يأخذه أوالً
نعـم لو علم بعـدم إخراج آخذه للخمس دخل يف املسـألة الثامنة والسـبعني، 
لعموم مالكها وأدلتها لذلك، كام سـوف يظهر إن شـاء اهللا تعاىل. وكذا احلال لو شك 

يف إخراج آخذه للخمس، ألن مقتىض األصل عدمه.
وأظهـر من ذلـك ما لو احتمل كون آخـذه األول حيواناً ال يكون أخذه سـبباً 

لثبوت اخلمس فيه، حيث يتعني حينئذٍ ثبوته بأخذ من يأخذه بعده.
(٢) فيجب فيام خيرجه الكافر والصبي واملجنون. أما وجوبه فيام خيرجه الكافر 

املعدن .............................................................................................. ٣٩



٤٠......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

(مسألة ٥): يشرتط يف وجوب اخلمس يف املعدن النصاب، وهو قيمة 
(١) عرشين ديناراً

فهـو ظاهـر إطـالق األصحاب، بـل ال يظهر اخلـالف منهم يف ثبوت اخلمـس فيه لو 
ملكـه. وإنام حكي عن الشـيخ وظاهر البيان منـع الذمي من العمل يف املعدن. بل عن 

الشيخ أنه لو خالف وعمل ملك وعليه اخلمس.
ويقتضيـه إطالق نصـوص اخلمس يف املعدن. بل قد يسـتفاد من إطالق اآلية 
الرشيفـة ـ بنـاءً عىل ما تقدم يف أول املبحث من عـدم اختصاصها بغنائم دار احلرب ـ 
ألهنا وإن كانت ظاهرة يف خطاب املسلمني به، إال أنه ال يبعد إلغاء خصوصيتهم لو مل 
يكن ثبوته يف حق غريهم أوىل عرفاً، مع كون وجه ختصيص اخلطاب هبم كوهنم مظنة 

العمل عليه واالنتفاع به. واألمر سهل.
نعـم قـد يبتني الـكالم يف ذلك عىل ما هو املعـروف عندنا مـن تكليف الكافر 

بالفروع وللكالم فيه مقام آخر.
وأما منع الكافر من العمل يف املعدن فيأيت الكالم فيه يف املسـألة الثامنة إن شاء 
اهللا تعاىل. وأما وجوبه فيام خيرجه الصبي واملجنون فيأيت الكالم فيه يف املسـألة الثامنة 

واخلمسني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) كـام يف النهاية واملبسـوط والوسـيلة واملختلف وعن الشـهيد ومجاعة من 
املتأخرين، بل نسبه يف املدارك لعامتهم، وعن غريه نسبته هلم قاطبة. لصحيح البزنطي: 
«سـألت أبا احلسـنA عام أخرج املعدن من قليل أو كثري هل فيه يشء؟ فقال: ليس 

.(١) « فيه يشء حتى يبلغ ما يكون يف مثله الزكاة، عرشين ديناراً
بينهـم  املشـهور  ألن  عنـه،  األصحـاب  قدمـاء  بإعـراض  وهنـه   :ودعـو
ـ كـام قيـلـ  عـدم اعتبار النصـاب، ويف اخلـالف والرسائر اإلمجاع عليـه. ممنوعة بعد 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١. 



عمل من عرفت به. والسيام مع احتامل كون عدم ذكر مجلة من القدماء للنصاب ليس 
لبنائهم عىل عدم اعتباره، بل ألهنم بصدد بيان أصل وجوب اخلمس يف املعدن.

ومثلها دعو: عدم التعرض فيه للخمس، بل قد يكون ناظراً العتبار النصاب 
يف الـزكاة، وحيـث ال زكاة يف الذهـب غـري املسـكوك فليحمل عـىل التقيـة، ملوافقته 
للمحكي عن الشـافعي. الندفاعها بقوة ظهور النكرة يف سـياق النفي يف العموم. بل 
محل املعدن يف السـؤال عـىل خصوص الذهب ـ ألنه هو الذي جتـب فيه الزكاة ببلوغ 
النصاب املذكور ـ بعيد. كام أن قولهA: «ما يكون يف مثله الزكاة» ظاهر يف أن املراد 

بيان اعتبار النصاب يف غري الزكاة.
إن قلـت: ال جمـال لتقييد مثـل صحيح حممد بن مسـلم الـوارد يف امللح ببلوغ 
عرشيـن دينـاراً، لندرة ذلك. قلت: ال تتضح ندرته بنحـو متنع من تقييد الصحيح به. 

والسيام ممن يتكسب بذلك ويتسع عمله فيه.
هـذا وعـن أيب الصالح احللبـي أن النصاب دينار واحـد، وجعله الصدوق يف 
األمايل من دين اإلمامية ويشـهد له صحيح البزنطي عن حممد بن عيل بن أيب عبد اهللا 
عن أيب احلسـنA: «سألته عام خيرج من البحر من الؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن 
معـادن الذهب والفضة هـل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينـاراً ففيه اخلمس» (١). 

 . ويظهر من رواية الصدوق له يف الفقيه عمله به. بل قد يظهر من الكليني أيضاً
وقد استشـكل فيه بضعف سنده، جلهالة حممد بن عيل راوي احلديث. بل ذكر 
بعض مشاخينا أنه مل يرد عنه يف الفقيه إال روايتان، إحدامها هذه، واألخر رواها عن 

عيل بن أسباط.
لكنـه يندفـع بام ذكره الشـيخ يف العـدة مـن أن البزنطي ال يـروي إال عن ثقة. 

والسيام مع اعتامد املشهور عليه يف الغوص بل ادعى اإلمجاع هناك.
فاملتعـني اجلمـع بينـه وبـني الصحيـح األول بحمله عـىل االسـتحباب كام يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥. 

٤١ .................................................................................. النصاب يف املعدن 
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 سـواءً كان املعدن ذهبـاً أم فضة أم غريمها(١). واألحـوط إن مل يكن أقو
كفاية بلوغ املقدار املذكور، ولو قبل استثناء مؤنة اإلخراج يف التصفية، فإذا 

بلغ ذلك أخرج اخلمس من الباقي بعد استثناء املؤنة(٢).
املدارك. وربام محل اجلواب فيه عىل الغوص، مع إمهال حكم املعادن، كام يف الوسائل 

وعن الشيخ، وقد يناسبه تذكري ضمري (قيمته). لكنه بعيد جداً، كام يف املدارك.
هـذا ويف اخلالف والرسائر وظاهر غريمها عدم اعتبار النصاب يف املعدن، ويف 
الدروس نسـبته لألكثر، بل تقدم نسبته ملشهور القدماء. إلطالق أدلة ثبوت اخلمس. 

. ولإلمجاع املشار إليه آنفاً
لكـن البد من اخلروج عـن اإلطالق بالصحيح. واإلمجـاع ليس بنحو ينهض 
باحلجيـة، كـام يظهر مما يذكر يف نظائره يف غري املقام. والسـيام وأنه مل يدعه إال الشـيخ 

الذي قد خرج عنه يف املبسوط والنهاية، وابن إدريس الذي هو مسبوق باخلالف.
ثم إن ظاهر التحديد بعرشين ديناراً مالحظة قيمة العرشين ديناراً حني إخراج 
املعـدن، ألن منـرصف اإلطـالق يف األمور التي ختتلـف باختالف األزمنـة هو زمان 
حتقـق موضوع احلكم. خالفاً ملا عن الشـهيد ومجاعة من االجتزاء بقيمتها التي كانت 

يف صدر اإلسالم، والتي قيل إهنا مائتا درهم.
كـام أن الظاهـر مالحظة مكان اإلخـراج، ألنه املنرصف مـن اإلطالق، لنظري 

الوجه املتقدم.
(١) ألن العرشين ديناراً وإن كانت نصاب زكاة الذهب ال غري، ونصاب زكاة 
الفضـة مائتـا درهـم، إال أنه مل يقتـرص يف الصحيح عـىل التحديد بنصـاب الزكاة، بل 
خصـص النصـاب فيـه بالعرشين ديناراً ال غـري، فتكون هي نصـاب اخلمس يف مجيع 

املعادن بمقتىض اإلطالق.
(٢) الكالم: تارة: يف أصل استثناء مؤنة اإلخراج. وأخر: يف أنه لو تم الدليل 



عىل استثنائها فهل يعترب النصاب بعد استثنائها أو قبله. فالبحث يف مقامني.
املقـام األول: يف أصل اسـتثناء املؤنة. وقد رصح باسـتثنائها غـري واحد، وقال 
سـيدنا املصنفP: «وادعى غـري واحد عدم ظهور اخلالف فيـه، وعن املدارك أنه 

مقطوع به يف كالم األصحاب، وعن اخلالف يف ظاهر املنتهى اإلمجاع عليه».
وقد استدل عليه: تارة: بإطالق ما تضمن أن اخلمس بعد املؤنة، كام يف احلدائق. 
وأخـر: بقولـهA يف صحيـح زرارة املتقدم يف أول الـكالم يف وجوب اخلمس يف 
املعـدن: «مـا عاجلته باملك ففيه ما أخرج اهللا سـبحانه من حجارتـه مصفى اخلمس»، 
. وثالثـة: بام تضمن اسـتثناء مؤنة حتصيل الربـح يف مخس أرباح  كـام يف احلدائـق أيضاً
التجـارات ونحوهـا مـن الفوائد، بإلغاء خصوصيـة مورده، أو بضميمـة عدم القول 

بالفصل، كام يف اجلواهر.
ويندفع األول بام سبق يف ختميس مال الناصب من قوة ظهور اإلطالق املذكور 
يف استثناء مؤنة اإلنسان احلياتية، دون مؤنة حتصيل الربح والفائدة. وال أقل من الرتدد 
واإلمجال املانع من االسـتدالل. وما يف اجلواهر مـن احتامل محله عىل األعم، ال قرينة 

عليه، بل هو بعيد، لعدم اجلامع العريف بني املؤنتني.
والثاين بظهور الصحيح يف وجوب اخلمس يف املعدن املوجود يف احلجارة بعد 

تصفيته من الشوائب، ال يف الصايف من ربح املعدن بعد إخراج مؤنة حتصيله.
والثالـث بأنـه لو تـم الدليل اخلـاص عىل ذلك، فـال وجه إللغـاء خصوصية 
مورده بعد كون ثبوت اخلمس فيه بعنوان مطلق الفائدة، ويف املقام وأمثاله خلصوصية 
عنوانه، والسـيام مع افرتاقهام يف اسـتثناء مؤنة اإلنسـان احلياتية وعدمه. وعدم القول 
بالفصل ـ لو تم ـ ال ينفع ما مل يرجع لإلمجاع احلجة عىل القول بعدم الفصل، وهو غري 
ثابت. ولو ثبت كان االسـتدالل هنا باإلمجاع البسيط عىل استثناء مؤنة حتصيل املعدن 

أوىل، لإلمجاع هناك عىل استثنائها.
فلعـل األوىل يف املقـام ما أشـار إليه يف اجلواهر مـن أن املناسـبات االرتكازية 

٤٣ .................................................................................. النصاب يف املعدن 
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قاضيـة بأن وجـوب اخلمس يف املعدن والكنـز والغوص ليـس إال كوجوبه يف غنائم 
احلـرب، وأربـاح املكاسـب ونحوها مـن الفوائد، بلحـاظ دخوهلا يف عمـوم الغنيمة 
والفائـدة، فهي من صغريات كرب اخلمس التـي تضمنتها اآلية الرشيفة، ال كربيات 
مسـتقلة يف قباهلا، كام يناسـبه ظهور النصوص يف املفروغية عن كون مرصف اخلمس 

فيها هو مرصفه الذي تضمنته اآلية الرشيفة.
بـل هو كالرصيح مـن رواية اخلصال ـ املتقدمـة يف أول البحث عند الكالم يف 
عموم اآلية ـ املتضمنة أن اخلمس يف الكنز إمضاء لسـنة عبد املطلب، ومما عن تفسـري 
النعـامين بإسـناده عن أمـري املؤمنني يف بيان أوجـه معايش اخللق املذكـورة يف القرآن، 
قالA: «فأما وجه األمارة فقوله: ﴿واعلموا أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسه...﴾ 
فجعـل اهللا مخس الغنائـم. واخلمس خيرج [جيري.خ.ل] من أربعـة وجوه من الغنائم 
التـي يصيبها املسـلمون من املرشكني، ومـن املعادن، ومن الكنـوز، ومن الغوص... 

وجيري هذا اخلمس عىل ستة أجزاء...»(١).
وحينئـذٍ فمن الظاهر عدم صدق الغنيمة والفائـدة عرفاً عىل املعدن وغريه إال 
بعد استثناء مؤنة إخراجه وحتصيله، وبذلك يكون مستغنياً عن الدليل. ولعل هذا هو 
منشـأ التسامل عليه بني األصحاب مع عدم وجود دليل معتد به عليه، حتى ذكر سيدنا 

املصنفP: أن الدليل يف املسألة هو اإلمجاع.
نعم الظاهر اختصاص املؤنة املسـتثناة بمؤنـة اإلخراج والتحصيل، دون مؤنة 

الفحص عن وجود املعدن يف موضعه، لعدم دخلها يف االسرتباح. ولعله ظاهر.
املقام الثاين: يف أن النصاب هل يعترب بعد استثناء املؤنة، فإذا حصل من املعدن 
، أو كانـت املؤنة عرشة دنانري فال مخـس، أو يعترب  مقـدار مخسـة وعرشين دينـاراً مثالً
قبلهـا وإن كان الـذي خيمـس هو الباقـي بعدها، ففـي الفرض املتقـدم جيب ختميس 
اخلمسة عرش الباقية بعد املؤنة؟ وجهان أختار أوهلام يف اجلواهر، قال: «وفاقاً للمنتهى 
(١) صـدره يف وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:٢ من أبـواب ما جيب فيه اخلمس حديـث:١٢، وذيله باب:١ من 

أبواب قسمة اخلمس حديث:١٢. 



والتذكرة والدروس، بل ظاهر األولني كونه جممعاً عليه بيننا، حيث نسب اخلالف فيه 
. بل قال  فيهام إىل الشـافعي وأمحد، بل يف املسالك نسـبته إىل ترصيح األصحاب أيضاً

إهنم مل يتعرضوا فيه خلالف كام ذكروه يف مؤنة زكاة الغالت».
وقـرب يف املـدارك الثـاين، وتبعـه بعـض املتأخريـن، وعليـه جـر سـيدنا 
املصنفP وبعض مشـاخينا، واسـتدل له بإطالق صحيح البزنطي املتضمن ثبوت 
يشء فيه إذا بلغ عرشين ديناراً، واملتيقن من دليل استثناء املؤنة استثناؤها من وجوب 
إخـراج اخلمـس، ومرجـع ذلك إىل أنـه إذا بلغ املعـدن عرشين دينـاراً وجب إخراج 

اخلمس مما بقي منه بعد استثناء املؤنة.
: أن مرجـع ذلـك إىل دعـو أن اسـتثناء املؤنـة لتحديـد موضوع  وفيـه: أوالً
اخلمـس الثابت مع إطـالق موضوع ثبوتـه، ال لتحديد موضوع ثبوتـه، وهو خالف 
الدليل املتقدم لالستثناء املذكور، حيث كان املدعى عدم صدق الغنيمة والفائدة التي 

هي موضوع ثبوت اخلمس إال عىل الباقي بعد استثناء املؤنة من املعدن.
كـام أن ذلك هو الظاهر من األدلة التي سـبق منهم االسـتدالل هبا وسـبق منا 
اإلشكال فيها، وهي صحيح زرارة وإطالق ما تضمن أن اخلمس بعد املؤنة، وإحلاق 
املقام بأرباح التجارات ونحوها من الفوائد التي يثبت استثناء املؤنة منها، فإهنا بأمجعها 
تقتيض كون استثناء املؤنة لتحديد موضوع ثبوت اخلمس، ال لتحديد موضوع اخلمس 

الثابت من دون أن يكون دخيالً يف موضوع ثبوته.
بـل لـو كان الدليل عىل أصل اسـتثناء املؤنة هو اإلمجاع ـ كام سـبق من سـيدنا 
املصنفP ـ فالظاهر أنه دليل يف املقام عىل كون استثناء املؤنة بالوجه الذي ذكرنا، 
إذ ال يظهر اخلالف ممن حكم باسـتثناء املؤنـة يف كون النصاب بعدها إال من صاحب 

املدارك ومن تبعه، وال ريب يف عدم قدح خالفهم يف انعقاد اإلمجاع.
: أن مقتىض اجلمع بـني صحيح البزنطي ونصـوص اخلمس كون املراد  وثانيـاً
بالـيشء فيـه هو اخلمس، مع أنـه إذا كان موضوعه متام املعـدن، ال خصوص ما يبقى 
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(مسـألة ٦): إذا أخرجـه دفعات كفـى بلوغ املجمـوع النصاب وإن 
أعرض يف األثناء ثم رجع. نعم إذا أمهله مدة طويلة عىل نحو يتعدد اإلخراج 

عرفاً، ال يضم الالحق إىل السابق(١).
منـه بعد املؤنـة، فالثابت فيام يبلغ النصـاب منه أقل من مخس املعـدن، بل قد ال يثبت 
يشء، السـتغراق املؤنـة للمعدن، وهـذا بخالف ما إذا كان موضوعـه املعدن الصايف 

 . بعد املؤنة، حيث يثبت مخسه فيه مطلقاً
ومنه يظهر حال ما ذكره سيدنا املصنفP من أنه مع فرض إمجال الصحيح 
من هذه اجلهة فاملرجع إطالق ما تضمن وجوب اخلمس يف املعدن، ويقترص يف تقييده 

عىل املتيقن، وهو صورة عدم بلوغ النصاب.
إذ فيـه: أن اإلطـالق إنام تضمن وجـوب اخلمس يف املعـدن، ال وجوب يشء 
مطلقاً ولو كان دون اخلمس، فبعد فرض اسـتثناء املؤنة ال يكون الثابت بعد النصاب 
يف املعـدن اخلمس إال بحمل املعدن الذي هو موضوع ثبوت اخلمس عىل الصايف بعد 

املؤنة، كام ذكرنا. فالحظ.
هـذا ولـو فـرض اإلمجالـ  وعـدم وضوح كيفيـة اجلمع بني اإلطـالق ودلييل 
النصـاب واسـتثناء املؤنةـ  يكون املرجع األصل، املقتـيض لعدم وجوب يشء لو كان 
الباقـي بعـد اسـتثنائها دون النصاب، كام أرشنـا إليه يف آخر الـكالم يف حتديد املعدن. 
وال جيـري هنـا مـا ذكرناه هناك يف اسـتثناء املؤنـة احلياتية من احتامل كونـه ختفيفاً من 

. األئمةG، ال حكامً رشعياً
ولعله هلذا ونحوه ذكر يف اجلواهر أن املنساق من األدلة هو اعتبار النصاب بعد 
استثناء املؤن، كام جر عليه األصحاب قبل صاحب املدارك من دون خالف يعرف، 

وهو املتعني بعد ما سبق.
(١) قـال يف التذكـرة: «ويعترب النصاب فيـام أخرجه دفعـة أو دفعات ال يرتك 



العمل بينها عىل سـبيل اإلمهال، فلو عمل ثم أهم ثم عمل مل يضم أحدمها إىل اآلخر. 
ولـو ترك لالسـرتاحة أو إلصالح آلة أو لقضاء حاجة ضـم الثاين إىل األول». ونحوه 

عن املنتهى وحمكي التحرير وحاشية الرشايع ورشح املفاتيح والروض.
لكن يف الدروس عدم الفرق بني الدفعة والدفعات، ويف املسالك: «وال يشرتط 
احتاد زمان اإلخراج، وال اتصال النية، بل لو أعرض عنه ثم جتدد له العزم ضم بعضه 

إىل بعض، خالفاً للفاضل»، ونحوه يف الروضة واملدارك وعن األردبييل والذخرية.
وكأن مرجع اخلالف إىل اخلالف يف اعتبار الوحدة يف موضوع النصاب وعدم 
اعتبارهـا. وال خيفى أن مقتىض اإلطالق وإن كان هو عدم اعتبار الوحدة إال أن الزم 
ذلـك كفايـة تتميم النصاب مع تباعـد الفرتات كثرياً، وغرابة ذلـك تصلح قرينة عىل 
إرادة وحدة اإلخراج عرفاً لتقارب الفرتات بحيث يصلح عرفاً نسـبة مقدار النصاب 
فـام زاد للعمـل الواحد، ولو مع ختلل اإلعراض، بحيث يكـون العود رجوعاً للعمل 

عرفاً، ال رشوعاً يف عمل جديد.
ن املعدن واستخراجه  هذا وقد رصح السيد الطباطبائي باعتبار وحدة حمل تكوّ
يف النصاب، وعليه جر سيدنا املصنفP وبعض مشاخينا، ومال إليه يف اجلواهر، 
مدعيـاً أنه املنسـاق من األدلة، وإن اسـتظهر أوالً عدم اعتبار الوحـدة املذكورة، تبعاً 
ملـا حكاه عن رصيح كشـف الغطـاء وظاهر الـدروس. والوجـه يف اعتبارها قوله يف 
الصحيـح املتقدم: «عام أخرج املعدن»، لظهوره يف أن املراد باملعدن حمل اليشء ومنبته 
ـ الذي تقدم يف أول مبحث وجوب اخلمس يف املعدن أنه قد يراد من لفظه ـ ومقتىض 

إفراده إرادة الواحد منه.
نعم هذا هو املوجود يف التهذيب والوسائل املطبوعني حديثاً واملختلف املطبوع 
. واملوجود يف نسخة سيدنا املصنفP املصححة من الوسائل: «عام خيرج من  قديامً
: «عام أخـرج من املعدن». وال خيلو  املعـدن»، ويف املـدارك واحلدائق املطبوعني حديثاً
مضموهنـام عن إمجال، ألن (من) فيهام إن كانـت ابتدائية ـ نظريها يف قولنا: خرج املاء 

٤٧ .................................................................................. النصاب يف املعدن 



٤٨......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

مـن البئـرـ  رجعت إىل النسـخة األوىل مفـاداً، وإن كانت بيانيةـ  نظريهـا يف قولنا: ما 
رشبته من املاء ـ كان املعدن فيهام بمعنى نفس اليشء املسـتخرج، وحيث كان يصدق 
عـىل القليـل والكثريـ  كاملاءـ  فمقتىض إطالقه عـدم اعتبار وحدة املحل، وحيث كان 
اإلمجال مسقطاً للنسخة املذكورة عن احلجية، لزم التعويل عىل النسخة األوىل. بل قد 
تصلـح قرينة عىل محل النسـخة األخـر عىل ما يطابقها، بأن يكون منشـأ االختالف 

بينهام النقل باملعنى.
اللهـم إال أن يقـال: ال جمـال الحتـامل النقل باملعنـى يف موارد اختالف نسـخ 
احلديث الواحد، ملا هو املعلوم من ابتناء تدوين احلديث ونسخه عىل احلفاظ عىل اللفظ، 
وليس هو كحكايته شفاهاً قد تبتني عىل النقل باملعنى. ومن ثم يتعني كون االختالف 

يف املقام ناشئاً عن اخلطأ يف النقل، الراجع لتكاذب النسختني وتعارضهام.
كام أن سقوط أحد النقلني باإلمجال وتعني اآلخر للحجية إنام يتم مع اختالف 
احلديثني، لتاممية موضوع احلجية يف املبني، والشـك يف معارضة املجمل له، وال ترفع 
اليـد عن احلجية باحتـامل وجود املعارض. أما مع اختالف نسـخ احلديث الواحد أو 
روايته فال حيرز صدور املبني بسـبب التكاذب املذكور، ليكون حجة يف مضمونه، بل 

يتعني التوقف.
نعـم اختالف النسـخ إنام هو يف الوسـائل، وهـو موجب لسـقوط روايته عن 
الشـيخP عن احلجية. أما التهذيب فلم يثبت اختالف النسـخ فيـه. غاية األمر أن 
النقـل عنه يف املدارك واحلدائق خيتلف عام هو املثبـت فيه، وهو ـ مع معارضته بالنقل 
عنه يف املختلفـ  ال يوجب وهن ما هو املثبت يف التهذيب، لشيوع اخلطأ يف كتب الفقه 
يف النقـل عن كتب احلديث، بنحو يرتفع الوثوق بالنقل يف كتب الفقه مع اختالفه عام 
هو املثبت يف كتب احلديث، ومن ثم ال مسقط لرواية التهذيب عن احلجية. فالحظ.

ومنـه يظهـر عـدم اعتبـار وحـدة اخلـارج جنسـاً إذا كان اخلـروج مـن معدن 
واحـد، كام يف الدروس واملسـالك واملـدارك، وعن املنتهى ومجاعة، ونفى اإلشـكال 



(مسألة ٧): إذا اشرتك مجاعة كفى بلوغ جمموع احلصص النصاب(١).
(مسألة ٨): املعدن يف األرض اململوكة(٢)

فيـه يف اجلواهـر، إلطـالق الصحيـح، بنـاءً عـىل مـا عرفت من محـل املعـدن فيه عىل 
املحـل ال عىل اخلـارج. خالفاً ملا عن بعـض اجلمهور، فال يضم مطلقـاً أو يف الذهب

والفضة خاصة.
 Sكام مال إليه يف اجلواهر وشـيخنا األعظم» :P(١) قال سـيدنا املصنف

وحكي عن احلدائق واملستند. إلطالق الصحيح».
لكن اجلمود عىل اإلطالق املذكور يقتيض االكتفاء بتعدد املخرج ولو مع عدم 
الرشكـة. ومـن ثم كان من القريب جـداً انرصاف الصحيح إىل فـرض وحدة املالك. 
والسيام مع اشتامله عىل حتديد النصاب بنصاب الزكاة، فإنه وإن كان املراد به التحديد 
من حيثية املقدار ال غري، إال أن ذكر عنوان الزكاة قد يشـري إىل أن اعتبار النصاب هنا 
عـىل نحـو اعتباره هنـاك. ولعله لذا رصح بذلك يف املسـالك واملـدارك، وحكي غري 

واحد، ويف اجلواهر: «بل ال أعرف من رصح بخالفه».
اللهـم إال أن يفرق بـني تعدد املالك مع الرشكة وتعـدده بدوهنا بصدق وحدة 
اإلخـراج عرفـاً يف األول دون الثاين. وأمـا ما ذكر أخرياً من إشـارة التحديد بنصاب 

الزكاة إىل ذلك. فهو ال يبلغ مرتبة القرينة الصاحلة لتقييد اإلطالق.
(٢) اعلم أن األصحاب قد اختلفوا يف املعادن عىل أقوال:

األول: أهنا من األنفال ـ التي هي هللا والرسول، ولإلمام من بعده ـ مطلقاً، كام 
يف الـكايف ـ للكليني ـ واملقنعة والنهاية واملراسـم، وعن القـايض والكفاية والذخرية 

وظاهر كشف الغطاء. وقد يظهر من تفسري القمي.
الثـاين: أهنـا تابعة لـألرض التي هي فيها، فـإن كانت من األنفـال ـ كاألرض 
املـوات، واخلربـة التـي انجىل أهلهـا ورؤوس اجلبـال ـ كانت منهـا، وإال فال، كام يف 
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الروضة وعن احليل والعالمة يف املنتهى والتحرير وغريمها.
الثالث: أن الناس فيها رشع سـواء، كام هو مقتىض إطالق املحقق والشـهيد يف 

النافع، واللمعة وحمكي البيان، وحكي عن مجاعة، وعن الدروس أنه األشبه.
والثـاين وإن كان هـو األقـرب بـدواً، ملناسـبته ملـا هـو املرتكز من تبعيـة ما يف 
 Aاألرض هلا. إال أنه يسـتدل لألول بموثق إسـحاق بن عامر: «سـألت أبا عبد اهللا
عن األنفال، فقال: هي القر التي قد خربت وانجىل عنها أهلها، فهي هللا وللرسول، 
ومـا كان للملـوك فهـو لإلمام، وما كان مـن األرض بخربة [اخلربـة] مل يوجف عليه 
بخيـل وال ركاب، وكل أرض ال ربّ هلـا، واملعـادن منها. ومن مـات وليس له موىل 
 :Aفاملـه مـن األنفال»(١)، املعتضد بمرسـل العيـايش عن أيب بصري عـن أيب جعفر
«قـال: لنـا األنفال. قلت: وما األنفال؟ قال: منها املعادن واآلجام وكل أرض ال رب 
هلـا وكل أرض باد أهلها، فهو لنا»(٢)، ومرسـله اآلخر عـن داود بن فرقد عن أيب عبد 
اهللاA يف حديـث قـال: «قلت: ومـا األنفال؟ قال: بطون األوديـة ورؤوس اجلبال 
واآلجام واملعادن، وكل أرض مل يوجف عليها بخيل وال ركاب، وكل أرض ميتة قد 

جال أهلها وقطائع امللوك»(٣).
وقد استشكل فيه ـ بعد ضعف األخريين باإلرسال ـ بأن داللة املوثق موقوفة 
عـىل رجوع ضمري (منها) إىل األنفـال، وهو غري ظاهر، الحتامل رجوعه إىل األرض. 
بـل لعله األنسـب بالسـياق، ألهنـا أقرب. بـل إرادة األنفـال من الضمري ال تناسـب 
الترصيـح هبـا يف الفقرة األخـرية، بـل كان األوىل إبـدال الضمري بالظاهـر واالكتفاء 
بالضمـري يف الفقرة األخـرية، فيقال: واملعادن من األنفال، ومـن مات وليس له موىل 
فامله منها. والسـيام وأن بعض النسـخ (فيها) بدل (منها). وحينئـذٍ ال يدل املوثق إال 

عىل أن املعادن التي يف األرض املذكورة من األنفال تبعاً هلا، فيناسب القول الثاين.
ويندفع بأن السـياق ال يقتيض رجوع الضمـري إىل األرض، وإن كانت أقرب، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٠ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٢، ٢٨، ٣٢.



ألهنـا مذكورة بالتبع، واألنفال مذكورة باألصل، ألهنا املسـؤول عنها والتي سـيقت 
ني  الفقرات يف اجلواب لبياهنا، فهي األوىل برجوع الضمري. بل الضمري مسبوق بأرضَ
األرض اخلربـة واألرض التـي ال رب هلا، فإن أريد رجوعه هلام معـاً كان الالزم تثنية 
الضمـري، وإن أريـد رجوعه للثانيـة فقط فمن املعلـوم أنه ال خصوصيـة فيها تقتيض 

التنبيه عىل أن املعادن التي فيها من األنفال بعد كوهنام معاً من األنفال.
عىل أن رجوع الضمري إىل األرض يبتني عىل أن الواو استئنافية واجلملة سيقت لبيان 
أن املعادن خترج من هذه األرض، وهو أمر مبتذل خارج عن مساق السؤال واجلواب.
وأمـا محـل الواو معه عىل العطف لبيـان أن املعادن املذكورة مـن األنفال، فهو 
موقـوف عـىل كون (منهـا) حال من املعـادن، ال خرباً، بـل وال صفـة، ألن الظرف ـ 
كاجلملـةـ  ال يقـع صفـة للمعرفـة، ومن الظاهر أن محـل الظرف هنا عـىل احلال بعيد 

جداً، ألنه أمر ثابت ال طارئ.
ومن ثم ال ينبغي التأمل يف قوة ظهور الكالم يف رجوع الضمري لألنفال. ومعه 
ال هيم كون األنسب إبدال الضمري بالظاهر، مع االكتفاء بالضمري يف الفقرة األخرية. 

عىل أنه ال خيلو عن إشكال بعد كون الفقرة األخرية مجلة مستأنفة.
وأمـا النسـخة املتضمنـة (فيها) بـدل (منها) فهي غـري متحصلة لنـا بعد كون 
املوجود يف تفسـري القمي ويف الوسائل عنه هو النسخة املعروفة، وإنام ذكر يف اجلواهر 
أن ذلك حمكي عن بعض النسـخ. عىل أهنا تشـكل يف نفسـها بام سبق من اإلشكال يف 

رجوع ضمري (منها) لألرض. والسيام مع اعتضاد املوثق بمرسلتي العيايش.
هذا وقد استدل للقول الثالثـ  مضافاً إىل السريةـ  بإشعار أخبار ثبوت اخلمس 
يف املعادن بعدم ملكية اإلمام هلا، إذ ال معنى لوجوب اخلمس عىل غريه مع كوهنا ملكاً 
لـه. مع أن ظاهر األخبار املذكورة أن ملك املخـرج للباقي بعد اخلمس بأصل الرشع 
ال بتحليل اإلمام. والسيام بمالحظة ما سبق عند الكالم يف وجه استثناء مؤنة إخراج 
املعدن من أن املنسـاق من األدلة املذكورة كونه من صغريات كرب ثبوت اخلمس يف 

٥١ .......................................................................... املعدن يف األرض اململوكة 
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الفائدة والغنيمة التي تضمنتها اآلية الرشيفة.
لكنـه يندفع بأن كون املعادن لإلمام ال ينايف وجوب اخلمس منها عىل غريه إذا 
ملكها باإلخراج واحليازة. وتنزيل أدلة وجوب اخلمس يف املعادن عىل ملكية املخرج 

للباقي بتحليل اإلمام ال بأصل الرشع مجعاً مع نصوص املقام غري عزيز.
عـىل أنه ال ملزم بذلك، إذ ال مانـع من كوهنا ملكاً لإلمام مع ملكية املخرج هلا 
بأصـل الرشع، ولو ألجل احلث عىل اسـتخراج املعادن، لينتفـع هبا وال تتعطل، نظري 
ما دلّ عىل أنه إذا غرقت السـفينة وترك صاحبها إخراج ما فيها فمن أخرج شـيئاً منه 
ملكـه(١). نعم قد ينايف ذلـك ظهور نصوص حتليل األنفال يف أن ملكيتها ملن اسـتوىل 

عليها ليس بأصل الرشع، واألمر سهل.
ومثلـه مـا قيل من أن الـالزم حينئذٍ اختصـاص اخلمس باإلمـام، ألنه عوض 
ملكه، وال يوزع عىل األصناف. إذ فيه: أنه حينئذٍ ليس عوضاً عن ملكه، بل جزء منه، 
وكـام أمكن ملكية املخـرج للباقي بعد اخلمس بأصل الـرشع أو بتحليل اإلمام أمكن 

اختصاص األصناف بحصصها من اخلمس بعد اإلخراج.
ومنـه يظهر وهن االسـتدالل لعدم كوهنا من األنفال بالسـرية. إذ السـرية إنام 
تقتـيض ملكيتها باإلخراج واحليازة، وقد عرفت عدم منافاة ذلك لكوهنا من األنفال. 
ولـذا قامـت السـرية عىل ذلك يف كثـري مما ثبت كونه مـن األنفـال، كاألرض املوات، 

وقصب اآلجام وغريمها.
إذا عرفت هذا فال إشكال يف جواز استخراج املعدن للشيعة، من دون فرق بني 
القول بكونه مباحاً أصلياً وكونه من األنفال، لنصوص حتليل األنفال هلم، ففي معترب 
احلـارث بن املغـرية النرضي عن أيب جعفـرA: «إن لنا اخلمس يف كتـاب اهللا، ولنا 

األنفال ولنا صفوا املال.. اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا»(٢)، ونحوه غريه.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١١ من أبواب كتاب اللقطة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:١٤.



بل يظهر من األصحاب املفروغية عن جواز استخراج املخالفني له وملكيتهم 
ملـا يسـتخرجون مطلقاً، حيث اقترصوا عىل حكايتهم عن الشـيخ وظاهـر البيان منع 

الذمي من العمل يف املعدن.
. أما بناء عىل كونه من األنفالـ  مطلقاً، أو  وهو متجه بناء عىل كونه مباحاً أصلياً
يف اجلملة ـ فيشـكل بظهور نصوص التحليل يف اختصاصه بالشيعة لتطيب والدهتم، 
. والسـيام ما هو املعلوم من شدة  فإن رفع اليد عن ذلك وتعميمه لغريهم صعب جداً

موقف األئمةG مع غري شيعتهم.
بـل هو خالف ظاهر مثـل صحيح أيب بصري وزرارة وحممد بن مسـلم عن أيب 
جعفـرA: «قال: قال أمري املؤمننيA: هلك الناس يف بطوهنم وفروجهم، ألهنم 
»(١)، وموثق احلارث بن  مل يؤدوا إلينا حقنا. أال وإن شـيعتنا من ذلـك وآباءهم يف حلّ
املغرية النرضي عن أيب جعفرA يف حديث طويل أنه قال: «إن لنا اخلمس يف كتاب 
اهللا، ولنـا األنفـال، ولنا صفوا األموال.. وإن الناس يتقلبـون يف حرام إىل يوم القيامة 

بظلمنا أهل البيت.. اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا..»(٢).
كام أن تنزيل أدلة احليازة عىل خصوص الشـيعة صعب جداً، ملخالفته للسرية، 
حيـث ال إشـكال يف إجـراء املترشعة أحـكام امللك عىل مـا حيوزه املسـلمون من غري 
الشـيعة، بل حتى الكفار، حيث ال إشـكال يف بناء املترشعة عىل ملكية احلائز ملا حيوزه 
مـن املعـادن وإن كان خمالفاً، بـل وإن كان كافراً، فيحرم اختالسـه ممن هو حمرتم املال 
منهـم، كام حيرم اختالسـه ممـن ترتتب ملكيته من الشـيعة عـىل ملكيتهـم ـ كالوارث 

واملشرتي ـ ولو قبل القبض.
واإلشـكال املذكـور ال خيتـص باملعادن، بل جيـري يف غريها مـن األنفال التي 
متلك باحليازة أو األحياء، كخشب اآلجام، واألرض املوات وغريها، مع رصاحة غري 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:١.
(٢) التهذيب ج:٤ ص:١٤٥، وذكر بعض احلديث مقطعاً يف وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال 

وما خيتص باإلمام حديث:١٤. 

٥٣ .......................................................................... املعدن يف األرض اململوكة 



٥٤......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

األرض، ملالـك  فهـو  إذنـه  بـدون  غـريه  أخرجـه  وإن  ملالكهـا(١)  ملـك 
واحد من النصوص يف عدم حلية األرض لغري الشيعة، ففي صحيح أيب سيار عن أيب 
عبـد اهللاA: «وكل ما كان يف أيدي شـيعتنا من األرض فهـم فيه حمللون وحملل هلم 
ذلـك إىل أن يقوم قائمنا، فيجيبهم طسـق ما كان يف أيدهيـم وترك األرض يف أيدهيم. 
وأمـا مـا كان يف أيدي غريهم فإن كسـبهم من األرض حرام حتـى يقوم قائمنا فيأخذ 

األرض من أيدهيم وخيرجهم منها صغرة»(١). وقريب منه غريه.
ومـن هنـا كان املتعني اجلمع بني السـرية والنصـوص املذكـورة بالبناء عىل أن 
امللك باحليازة واإلحياء ليس حقيقياً، بل حكمياً من أجل تنظيم أمور الشيعة يف حال 
اهلدنة التي لزمتهم، فترتتب يف حقهم أحكام ملكية غريهم ملا حتت أيدهيم، مثل حرمة 
تـرصف الشـيعة بغري إذن من يكون املال حتت يـده، ومرياثهم منهم ونفوذ معامالهتم 
معهـم. وال ترتتـب تلـك األحكام يف حق من يكـون املال حتت يده من غري الشـيعة، 
فيحـرم عليهـم التـرصف يف املـال، وال تنفـذ معامالهتم عليـه فيام بينهم، بـل وال مع 
الشيعة، فإذا باعوا للشيعي شيئاً من األنفال ملكه الشيعي  بمقتىض ملكيتهم احلكمية 

وإن مل يملكوا هم الثمن، نظري الغاصب إذا باع لنفسه.
ومـن ذلك يظهـر احلال يف الكافر، لعـدم الفرق بينه وبـني املخالف. خالفاً ملا 
سـبق عن الشـيخ وظاهـر البيان. ولذا قـال يف حمكي املـدارك: «مل أقف لـه عىل دليل 

يقتيض منع الذمي عن العمل يف املعدن».
وأشـكل مـن ذلك ما حكي عن الشـيخ أيضاً مـن أنه لو خالـف وعمل ملك 
وكان عليـه اخلمس. إذ فيـه: أن دليل مملكية احليازة إن عمه فال وجه ملنعه من العمل، 

وإن قرص عنه فال وجه لتملكه ملا أخرج.
(١) كـام يف التذكـرة وجامـع املقاصـد واملـدارك، وعن اجلواهـر: «ال خالف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:١٢.



أجـده فيه»، مللكيته له تبعـاً مللكيته لألرض، أو باإلخراج واحليازة، حيث ال إشـكال
ظاهراً ـ تبعاً للسرية ـ يف مملكيتها للمباحات األصلية.

وأما ما يظهر من بعض كلامهتم من أن املعدن قبل اإلخراج من سـنخ املوات، 
وإخراجـه إحيـاؤه، فيـدل عـىل مملكيته ما تضمـن مملكيـة اإلحياء. فهـو ال خيلو عن 
: ألن اإلحياء عرفاً استغالل اليشء وجعله مورداً للفائدة والنفع  إشكال، بل منع أوالً
: ألن دليل مملكية  بعد أن مل يكن كذلك، وإخراج املعدن بنفسه ال يقتيض ذلك. وثانياً

اإلحياء خمتص باألرض، وال تعم غريها من املوات.
هذا إذا أخرجه مالك األرض، وأما إذا أخرجه غريه فإن عدّ من توابع األرض 
عرفـاً، لقربـه من الظاهر، فكذلـك هو ملك ملالك األرض، لعدم اإلشـكال يف تبعيته 

لألرض يف امللكية.
وإن مل يعد من توابعها لوقوعه يف ختومها السـفىل فقد استشـكل بعض مشاخينا 
يف ملكيته له، بدعو: أن ملكيته لألرض ملا كانت يف األصل باإلحياء واحليازة ـ وما 
عداهـا من األسـباب متفرع عليها، كملك الوارث واملشـرتي مـن املحيي أو احلائز ـ 
فاإلحيـاء واحليازة إنام يكونـان لظاهر األرض، دون باطنها، خصوصـاً ما كان مبايناً 

هلا، كاملعادن املودعة يف باطنها.
غايتـه أن مقتـىض سـرية العقالء ملكية مـا يف بواطن األرض تبعـاً هلا، وحيث 
ال إطـالق للسـرية فاملتيقن منها ما يعدّ عرفـاً من توابعها، لعدم عمقـه كثرياً، دون ما 
كان عمقـه فاحشـاً، كآبار النفط وآبار املاء االرتوازية، فإنـه ال جمال للبناء عىل تبعيتها 
لألرض كام هو احلال يف الفضاء العايل، ولذا ال حيتاج العبور فيه بالطائرات الستئذان 

مالك األرض.
وحينئذٍ يتعني البناء عىل ملكية املخرج له باحليازة. وإن كان حيرم عليه التعدي 

عىل مالك األرض بالترصف فيها واستخراج املعدن من باطنها.
ويشـكل بأن ظاهر األدلـة ملكية متام األرض املحيـاة أو املحازة، وكون مورد 
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اإلحيـاء ومظهـر احليازة ظاهـر األرض ال ينايف صـدق اإلحياء واحليـازة عىل متامها 
بحيـث يعـمّ باطنها، نظـري بعض األفعـال املتعلقة باألشـياء التي يصح نسـبتها عرفاً 
لليشء بلحاظ مبارشهتا لبعضه، فيصح نسبة النظر واللمس للجسم عرفاً مع وقوعها 
: من نظر إىل يشء  عـىل سـطحه الظاهر، بل عىل بعض سـطحه ال غري، فإذا قيل مثـالً

ملكه كفى النظر املذكور يف ملكه بتاممه.
وال وجـه لقياسـه بالفضاء الـذي هو خارج عـن األرض وال يكون موضوعاً 
، أو عىل جمرد حرمة الترصف  لإلحيـاء أو احليازة، بـل البد من البناء عىل ملكيته تبعـاً

فيه بالنحو املزاحم لصاحب األرض.
عـىل أنـه لو فرض عدم ملكية ما يف األرض تبعـاً مللكية األرض، فمن القريب 
جـداً عمـوم التبعية ارتكازاً ملا كان عمقه فاحشـاً، كعمومها ملـا كان علوه من الفضاء 
فاحشاً، وعدم قيام السرية العملية عىل ذلك سابقاً إنام هو خلروجه عن االبتالء، ولذا 
كان الظاهر من حال الناس يف هذه العصور التي ظهرت فيها اآلثار العملية البناء عىل 

امللكية وترتيب أثرها.
وال ينايف ذلك عدم بنائهم عىل االستئذان يف مثل عبور الطائرات، ألن استثناء 
مثـل هـذا الترصف غري املسـتقر وال املزاحمـ  لـو تم ومل يبتن عىل التسـامح أو إحراز 

الرضا ـ ال ينايف البناء عىل ملكية الفضاء العايل.
ولـذا كان الظاهر عموم اسـتثناء مثـل هذه الترصفات ملـا إذا كانت يف الفضاء 
القريـب الذي اعـرتف فيه بالتبعية، حيث ال يتوقفون يف مثـل رمي احلجر وعبوره يف 
فضـاء األرض اململوكة للغـري وإن كان قريباً، كام ال يتوقفـون يف كثري من الترصفات 
اهلينة بأنظارهم، كاالتكاء عىل جدار الغري، وإيداع بعض األوراق املقدسة وفضالت 

الطعام فيه ونحومها.
مع أنه لو سلم قصور التبعية عام كان عمقه فاحشاً فذلك إنام يقتيض ملكيته ملن 
أخرجه إذا اسـتخرجه من الباطن، بمثل شـقّ األنفاق املارة من األرض املجاورة. كام 



يقتـيض جواز اسـتخراجه حينئذٍ من دون إذن. دون ما إذا اسـتخرج من الظاهر، فإنه 
بصعـوده إىل الظاهر يلحق به كام يلحق الثابـت يف العمق القريب. ولذا ال يظن بأحد 
البناء عىل أنه لو فاض املاء أو النفط من األعامق البعيدة عىل ظاهر األرض بنفسـه، ال 

يملكه صاحبها، بل يبقى مباحاً أصلياً جيوز لكل أحد متلكه.
اللهم إال أن يفرق بني ما إذا خرج بنفسه وما إذا أخرجه الغري، بأن األول باق 
عـىل إباحتـه األصلية حتى خـرج إىل ظاهـر األرض، فملكه مالكها تبعـاً هلا، والثاين 
ملكه املخرج بسـحبه وحيازته له قبل اإلخراج، فإذا خرج إىل ظاهر األرض مل يملك 

بتبعها، كاململوك للغري املار عليها من أرض جماورة.
فالعمدة ما سبق من ملكية األرض باإلحياء واحليازة، وعموم التبعية لألعامق 
البعيدة. كام أن املستفاد عرفاً عموم األرض اململوكة باإلحياء واحليازة للمعادن الثابتة 
يف األرض، وأن موضوع احليازة واإلحياء واململوك بسببهام هو األرض بمعنى اجلسم 
واحلجـم مـن أي نوع فـرض، ال األرض باملعنـى األخص املقابل للمعـادن، كالطني 

والرمل واحلجر.
غايـة األمر أنه قد يشـكل شـموهلا ملثـل النفط واملاء من السـوائل، فإنـه عرفاً 
مظروف خارج عنها، وال يملك إال تبعاً هلا. وحينئذٍ تبتني ملكية صاحب األرض له 

عىل عموم التبعية من حيثية العمق وخصوصها. وإن كان الظاهر العموم.
 نعـم ملـا كان مبنى السـوائل غالبـاً عىل االنتقـال يف الباطن مـن أرض ألخر
بواسـطة املجاري واملسـالك املوجودة فيها القريبة من الظاهر والبعيدة فالظاهر عدم 
تبعيتهـا لـألرض إال بخروجهـا منها. إال مـا كان منها حمصوراً يف جـوف األرض لو 

. فرض وجوده، فإنه يملك بتبعها مطلقاً، وإن كان عمقه فاحشاً
ثم إنه ال يفرق يف ذلك بني كون املعدن من األنفال وعدم كونه منها، ملاسبق من 
عموم مملكية احليازة واإلحياء عىل الثاين حقيقة، وعىل األول حكامً يف حق غري الشيعة، 
وحقيقـة يف حقهـم. كـام أن تبعية ما يف األرض هلـا كذلك، لعني الوجـه املتقدم فيها.

٥٧ .......................................................................... املعدن يف األرض اململوكة 
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وعليـه اخلمـس(١). وإذا كان يف األرض املفتوحـة عنـوة التـي هـي ملك 
املسلمني ملكه املسلم(٢)

(١) لعموم وجوب اخلمس يف املعدن. لكنه إنام يقتيض ثبوت اخلمس يف العني، 
ال وجـوب إخراجه عىل املالك، وإنام جيب عليـه إخراجه إذا صارت العني حتت يده، 

حيث يصري حبسه حبساً للحق عىل صاحبه الذي هو حمرم يف نفسه، بل من الكبائر.
كـام ال جيـوز له الترصف فيه قبل إخراج اخلمـس، ألن الترصف فيه ترصف يف 

اخلمس، فال جيوز بغري إذن صاحبه أو من يقوم مقامه.
ومن هنا يتعني تكليف املخرج باخلمس، لوضع يده عليه بوضع يده عىل املعدن 
بتاممه. لكن ال بمعنى اسـتقالله بإخراجـه، ألن الوالية عىل إخراج اخلمس لصاحب 
املـال، بل بمعنى مسـؤوليته بنحو جيب عليه السـعي إليصاله إىل صاحبـه ولو بإقناع 

املالك أو رفع أمره إىل احلاكم الرشعي.
اللهـم إال أن يقال: بعد فرض كون والية إخراج اخلمس لصاحب املال يكون 
تسـليم مجيع املال له مربئاً للذمة من الضامن، كام هو احلال يف سـائر موارد إيصال املال 
للويل. وهو املناسـب ملا هو املعلوم من سـرية املترشعة من أن وكيل املالك إذا باع عن 
املالـك بربـح، وقبض الثمن الذي فيه الربح، كفاه تسـليم الثمـن إىل املالك، ومل جيب 

عليه السعي إليصال مخس الربح ألهله.
، ألن املالـك ال يتحمل  هـذا ومـن الظاهر عدم اسـتثناء مؤنة اإلخـراج حينئذٍ
املؤنـة، وال يرجع مـن أخرجه هبا عليه إذا مل يكن إخراجه لـه بإذنه. ولو دفعها املالك 
حينئـذٍ متربعـاً هلا مل يكـن له اسـتثناؤها. إال أن يتوقـف حتصيله للمعـدن وأخذه من 
خمرجـه عـىل دفع املؤنـة املذكورة أو ما زاد عليها، فيسـتثنى ما دفع، ألنـه يصري حينئذٍ 

مؤنة أيضاً، فالحظ.
(٢) كـام رصح بعضهـم، بل قد يظهر من بعض عباراهتم املفروغية عنه، حيث 
اقتـرص يف اجلواهـر عـىل احتامل منع الذمي من إخـراج املعدن منها، بـل ادعى القطع 



بملك احلائز من املسـلمني له، قال: «ولعله ألنه بنفسـه يف حكـم املوات، وإن كان يف 
أرض معمورة بغرس أو زرع».

قال سـيدنا املصنـفP: «ويظهـر من كلامهتـم يف كتاب اإلحيـاء املفروغية 
عـن أن ذلـك إحياء مملك، ويف مفتـاح الكرامة: اتفقت كلمـة الفريقني عىل أهنا متلك 
باإلحيـاء، لكن القائلني بأهنـا لإلمام يقولون بتوقف ذلك عـىل إذنه حال حضوره ال 
غيبتـه. وال خـالف يف ذلـك إال من الشـافعي يف أحد قوليـه... ولعل يف هـذا املقدار
ـ بضميمـة مـا يف اجلواهـر يف كتـاب اإلحيـاء مـن دعو السـرية املسـتمرة يف سـائر 
األعصـار واألمصار يف زمن تسـلطهمG وغريه عىل األخذ منهـا بال إذن، حتى ما 
كان يف املـوات التـي هي هلم، ويف املفتوحة عنوة التي هي للمسـلمنيـ  كفاية يف جواز 
اخلروج عن قاعدة التبعية». وظاهره استثناء املعدن يف األرض العامرة املفتوحة عنوة 

. من ملكية املسلمني، ملوته وخروجه عن العمران موضوعاً
ويشكل بأن ظاهر األدلة ملك األرض العامرة بتاممها للمسلمني، ال خصوص 
السـطح العامر منها، نظري ما سـبق يف تعقيب ما ذكره بعض مشـاخينا. كام أنه قد سبق 
 ـ عنـد الـكالم يف ملكية املعـدن لصاحب األرض التي هو فيهاـ  اإلشـكال يف دعو

مملكية اإلحياء للمعدن.
ومثله ما ذكره بعض مشاخينا من منع تبعية املعدن لألرض يف األرض املفتوحة 
عنوة التي هي ملك لعموم املسلمني، ويف األرض التي هي ملك اإلمام، بدعو: أن 

املتيقن من السرية عىل التبعية هو األمالك الشخصية.
إذ فيه: أنه بعد أن كان املراد من السرية املستدل هبا عىل التبعية هي سرية العقالء، 
أو سـرية املترشعـة االرتكازية املتفرعـة عليها، فال فرق فيها ـ تبعـاً للمرتكزات ـ بني
ملك الشخص بنفسه وملكه بمنصبه ـ كملك اإلمام لألرايض األنفال ـ وملك النوع 
ـ كملك املسـلمني لألرض املفتوحة عنوة ـ لرجوع مفاد السـرية ارتكازاً إىل أن حكم 

املعادن حكم األرض التي هي فيها.

املعدن يف األرض املفتوحة عنوة ..................................................................... ٥٩
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وعـدم حكمهم بملكية املعدن يف األرض املفتوحة عنوة للمسـلمني قد يكون 
للشـبهة املتقدمة، وهي كونـه من املوات، وخروجه موضوعاً عـن العمران الذي هو 
العلة يف ملكية املسلمني لألرض. ولذا ال يظن منهم وال منه البناء عىل عدم التبعية يف 

األرض الوقف.
نعـم قـد يتم ذلـك يف األرض املوات ونحوهـا من األرايض األنفال، للسـرية 
العملية عىل إباحتها وملكيتها باحليازة واإلحياء، فإن ذلك يناسب سريهتم عىل ملكية 
املعـادن التي فيهـا باحليازة، وقد سـبق اجلمع بني السـرية املذكـورة وظهور نصوص 
التحليل يف اختصاصه بالشـيعة، بحمل ملكية غريهم عـىل امللكية احلكمية مع حرمة 

الترصف عليهم.
وهذا بخالف األرض العامرة التي هي ملك للمسـلمني، إذ مع بناء املسلمني 
عـىل عـدم كون احليازة مملكـة هلا ال يتضح منهـم البناء عىل ملكية ما فيهـا من املعادن 
باحليازة. والسـيام مع عدم وضوح شـيوع وجود املعادن فيها، بل الشايع استخراجها 

من األرايض املحكومة بأهنا من األنفال.
ومنه يظهر أن البناء عىل عدم ملكية املخرج للمعدن من األرض املفتوحة عنوة 
ال يسـتلزم محل نصوص وجوب اخلمس يف املعدن عىل خصوص من يسـتخرجه من 

ملكه الشخيص، الذي هو فرد نادر. 
كام يظهر أيضاً حال ما ذكره سيدنا املصنفP من تأييد ذلك بخلوّ نصوص 
اخلمـس يف املعـدن وغريهـا عن التعـرض للمنع عن أخذهـا من املـوات أو العامرة، 
بدعـو: أهنـا وإن مل تكن يف مقام البيان من هذه اجلهـة، لكن إمهاهلا التعرض لذلك، 
مـع ارتكاز إباحة األخذ، وعموم االبتالء باملعادن، طريق عريف جلواز األخذ وترتيب 

آثار امللك.
إذ فيـه: أن ذلك كله يبتني عىل عدم الفرق بـني األرض العامرة واملوات، وقد 

عرفت ثبوت الفرق بينهام من حيثية االرتكاز والسرية.



(١). وكذا الكافر عىل  إذا أخرجـه بإذن ويل املسـلمني عىل األحوط وجوبـاً
إشـكال ضعيـف(٢)، وفيه اخلمس(٣). وكـذا مـا كان يف األرض املوات 

حال الفتح(٤) فأخرجه مسلم أو كافر.
ومـن هنا يتعـني الرجوع لـويل املسـلمني واسـتئذانه يف اسـتخراج املعدن من 
األرض العامـرة التـي هي ملك املسـلمني، والتعامل معه عىل أجـر خاص، أو حصة 
خاصـة، نظـري زراعـة األرض املذكـورة عـىل حصـة معينة مـن الثمر، فـإن ذلك هو 

األنسب بمقتىض القاعدة واملرتكزات.
. ومقتىض ما  (١) الظاهر رجوعه للزوم اسـتئذان ويل املسـلمني املسـتفاد تبعاً

تقدم اجلزم بلزوم استئذانه واالتفاق معه.
(٢) يظهر وجه ضعفه مما سبق.

(٣) إلطالق أدلته. نعم بناءً عىل ما سبق منّا من لزوم االتفاق مع ويل املسلمني 
فاخلمس ليس يف متام املعدن املسـتخرج، بل يف خصوص حصة املستخرج له. وأما يف 
حصة األرض فهو إما للمسلمني تبعاً لألرض. وال مخس فيه، الختصاص أدلته بامللك 
الشخيص، دون ملك النوع. وإما لإلمام، بناءً عىل ما سبق منّا من أن املعدن من األنفال، 
الختصـاص أدلـة التحليل بام يملكه الشـيعي باحليـازة، لعموم أدلة احليـازة له، دون 
غريه، كاملسلمني يف املقام، حيث يملكون بعنواهنم العام األرض بسبب فتحها عنوة.

اللهـم إال أن يقـال: عدم ملكيتهم لـه بالتحليل ال ينايف ملكيتهـم له يف مقابل 
االنتفـاع بأرضهـم واإلذن يف العمل هبا. ومن هنا يتعني ملكية املسـلمني له حتى بناءً 
عـىل كونه مـن األنفال. غاية األمـر أنه بناءً عىل أنـه من األنفال يملكه املسـلمون من 
املخـرج يف مقابـل انتفاعه بأرضهم، وبناءً عىل ملكية املسـلمني له تبعاً لألرض يملك 

املخرج حصته من املسلمني يف مقابل إخراجه هلم.
(٤) يظهر احلال فيه مما سـبق. كام يظهر منه عدم الفرق بني املوات من األرض 

املعدن يف األرض املفتوحة عنوة ..................................................................... ٦١
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(مسـألة ٩): إذا شـك يف بلـوغ النصـاب فاألحـوط االختبـار مـع 
اإلمكان(١).

املفتوحة عنوة واملوات من غريها. نعم ال إشكال يف عدم اعتبار اإلذن هنا.
(١) الكالم يف هذه املسـألة نظري الكالم يف الزكاة. واملعروف هناك ـ كام قيل ـ 

عدم الوجوب، وعن حمكي املسالك: «ال قائل بالوجوب».
وهو يبتني عىل ما هو املعروف من عدم توقف الرجوع لألصول الرتخيصية يف 

الشبهات املوضوعية عىل الفحص، إلطالق أدلتها الشامل حلال ما قبل الفحص.
وعليـه فقد ذكر بعض مشـاخينا أن املرجع يف املقام هو اسـتصحاب عدم بلوغ 
. بل مطلقاً، بناء عىل ما هو الظاهر  املعدن املستخرج النصاب فيام لو استخرج تدرجيياً

من جريان استصحاب العدم األزيل.
ويشكل األول بعدم احتاد القضية املشكوكة مع القضية املتيقنة، ألن الذي يعلم 
، والذي يشك يف بلوغه النصاب. هو  بعدم بلوغه النصاب هو املقدار املستخرج أوالً
املجموع منه ومن املستخرج أخرياً، وهو غري معلوم احلالة السابقة. والتسامح العريف 
ال يعول عليه يف وحدة موضوع االستصحاب، عىل ما أوضحناه يف حمله من األصول.
ومثله استصحاب عدم إخراج مقدار النصاب بمفاد ليس التامة. ألنه ال حيرز 
عـدم بلوغ املسـتخرج النصـاب إال بناء عىل األصـل املثبت.نعم لـو كان مفاد الدليل 
وجـوب اخلمـس يف الذمة بإخـراج مقدار النصاب اجته التمسـك باألصـل املذكور. 
إال أنـه ليـس كذلـك، بل مفاده وجوب اخلمـس يف عني املعدن الـذي يبلغ النصاب، 
فالبد يف األصل املوضوعي من تشـخيص حال املعدن املسـتخرج، واألصل املذكور 

ال ينهض بذلك، وإنام ينهض به األصل السابق.
وأمـا الثاين فهو موقوف عىل كـون الكم واملقدار من عوارض الوجود، مع أنه 
ليـس كذلـك عرفاً، بل هو مـن لوازم ذات الوجود، ال بمعنى كونـه من لوازم ماهيته 



النوعيـة، ملـا هـو الظاهر مـن عدم أخذ كـمّ خاص فيها، بـل هي تصدق عـىل القليل 
والكثـري بنحـو واحد، بل بمعنى كونـه الزماً خلصوصية الفرد القائمـة بذاته مع قطع 
النظـر عن وجـوده، فمع تردد مقدار املعدن املسـتخرج ال حيرز عـدم بلوغه النصاب 
بلحـاظ حـال ما قبل وجـوده، فضالً عن حال ما قبل اسـتخراجه بعـد وجوده. نظري 

ماذكرناه يف مسألة استصحاب الكرية أوعدمها من مباحث املياه.
نعم لو علم بأن قيمة املقدار املسـتخرج كانت قبل اسـتخراجه دون النصاب، 
واحتمل بلوغها النصاب بعد اسـتخراجه الرتفاع قيمته السـوقية، اجته اسـتصحاب 

عدم بلوغه النصاب. لكن الكالم ال خيتص بذلك.
فالظاهـر أن املرجع ـ مع عـدم جريان األصل املوضوعي ـ اسـتصحاب عدم 
تعلق اخلمس باملعدن املسـتخرج، كام ذكر نظريه سـيدنا املصنفP.، فإنه بضميمة 

عموم ما تضمن مملكية احليازة يقتيض بقاء املال بتاممه يف ملك املستخرج.
وبعبارة أخر: مقتىض العموم املذكور صريورة املال بتاممه يف ملك املستخرج 
بمجرد احليازة، ومقتىض أدلة اخلمس ثبوته يف املال يف مرتبة متأخرة عن ذلك، فإذا كان 
مقتىض االستصحاب عدم ثبوته كان الالزم البناء عىل بقائه بتاممه يف ملك املستخرج.
وقد يؤيد بخرب زيد الصائغ عن أيب عبداهللاA يف الدراهم املغشوشـة، وفيه: 
«قلت: فإن أخرجتها إىل بلدة ال ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها احلول 
أزكيهـا؟ قـال: إن كنت تعرف أن فيها مـن الفضة اخلالصة ما جيب عليـك فيه الزكاة 
فـزك ما كان لك فيها مـن الفضة اخلالصة من فضة، ودع ما سـو ذلك من اخلبيث. 
قلـت: وإن كنـت ال أعلم ما فيها من الفضة اخلالصة، إال أين أعلم أن فيها ما جيب فيه 
الزكاة؟ قال: فاسـبكها حتـى ختلص الفضة وحيرتق اخلبيث، ثـم تزكي ما خلص من 

الفضة لسنة واحدة»(١).
اللهـم إال أن يقـال: هـذا ال يناسـب ما يـأيت يف املسـألة الثامنـة واألربعني من 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث:١. 
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ترضعهـم بثبـوت اخلمس يف مطلق املكاسـب والفوائـد بمجرد حصوهلـا، وإن جاز 
تأخري إخراجه إىل هناية السنة احتياطاً للمؤنة، حيث ال جمال حينئذٍ الستصحاب عدم 
تعلق اخلمس فيام إذا كان املستخرج بضميمة بقية األرباح زائداً عىل املؤنة. غاية األمر 
أن يرجـع ألصالـة الرباءة من وجوب املبادرة إلخراج اخلمس عىل أن ذلك ال جمال له 
بناءً عىل أن استثناء املؤنة يف مطلق الفوائد وتأخري اخلمس آلخر السنة من أجلها ليس 
حكـامً رشعياً، بل هـو ختفيف من األئمةG إرفاقاً بشـيعتهم، حيـث ال جمال حينئذٍ 
لرتتيب األثر عىل التخفيف املذكور ما مل حيرز موضوعه، وهو يف املقام املعدن الذي ال 

يبلغ النصاب كام تقدم منّا نظري ذلك يف آخر الكالم يف حكم مال الناصب. فراجع.
وبذلك يظهر أنه ال جمال لقياس املقام بالزكاة التي يعلم بثبوهتا رشعاً فيها دون 

النصاب. فالحظ.
هـذا وعن اجلواهر أنه قو وجوب االختبار إن مل يكن إمجاع عىل خالفه، ألن 

البناء عىل العدم يوجب إسقاط كثري من الواجبات.
وفيـه: أن ذلـك ـ لـو تـم ـ ليس حمذوراً بعـد أن قـام الدليل عىل جـواز التعبد 
الظاهـري وإن اسـتوجب فوت الواقـع. بل ال إشـكال يف عدم مانعية كثـرة املخالفة 
مـن العمـل بالوظيفة وعدم وجوب الفحص يف كثري من املـوارد، كالطهارة والتذكية 

وملكية صاحب اليد وغري ذلك.
ومثله دعو لزوم العلم اإلمجايل باملخالفة من رجوع كل من يشك إىل األصل 
الرتخيـيص يف املقام. إذ فيه: أن العلم املذكور غري منجز باإلضافة إىل كل منهم، لعدم 

ابتالء كل منهم إال بمجر األصل الذي يرجع هو إليه.
بل حتى لو فرض علم الشخص بلزوم املخالفة من رجوعه لألصل كلام حصل 
له الشك، ال يتنجز العلم املذكور إال إذا تعينت الوقائع ـ التي هي مورد الشك والتي 
تكون طرفاً للعلم اإلمجايل ـ ولو إمجاالً ليتحقق الداعي العقيل لالجتناب عنها، فيمنع 
مـن جريان األصل، وال يكفي جمرد العلـم بتحقق املخالفة من دون حتديد ملوضوعها 



ومع عدمه ال جيب عليه يشء(١)، وكذا إذا اختربه فلم يتبني له يشء(٢).
الثالث: الكنز(٣)،

. حيث ال يمكن حدوث الداعي العقيل الجتناهبا حينئذٍ
(١) إذ لو فرض وجوب الفحص للشـبهة املتقدمة فاملتيقن منه صورة إمكانه، 
فـال مانـع من الرجـوع لألصل مـع تعذره. بـل جيري ذلـك حتى لو فرض اسـتفادة 
وجـوب الفحص من إطالق دليل يتضمن األمر به، إذ حيث يقرص اإلطالق املذكور 

عن صورة تعذر الفحص، فال مانع من الرجوع لألصل فيها.
إن قلـت: األمـر ملا مل يكن نفسـياً، بـل طريقياً لبيـان رشطية الفحـص جلريان 
األصـل الرتخيـيص، فال مانع مـن عموم اإلطالق لصـورة تعذر الفحـص، إلمكان 
عمـوم الرشطيـة لذلك، نظري األمر بالوضوء قبل الصـالة، فإنه ملا مل يكن وارداً لألمر 
النفيس بالوضوء، بل لبيان رشطيته للصالة فال مانع من عمومه حلال تعذر الوضوء، 

بحيث يستلزم تعذر الصالة بتعذر الوضوء.
قلت: األمر بالفحص وإن مل يكن نفسـياً، بل طريقياً، إال أنه ليس مسوقاً لبيان 
رشطيـة الفحـص جلريان األصل الرتخيـيص، كيف وكثرياً ما حيصل بـه العلم الرافع 

ملوضوع األصل الرتخييص.
غايـة األمـر أن األمـر بالفحـص ملـا كان طريقياً، فهـو راجع إىل تنجـز الواقع 
املحتمـل بنحـو ينايف األصل الرتخيـيص، ويكون خمصصاً لعمـوم دليله، وحيث كان 
األمر املذكور قارصاً عن صورة تعذر الفحص تعني الرجوع فيها لعموم دليل األصل 
الرتخييص. فالعمدة ما سبق من الكالم يف جريان األصل الرتخييص يف املقام. فالحظ.
. (٢) بل هو أوىل، عمالً باألصل املتقدم بعد قصور الشبهة املتقدمة عنه قطعاً

(٣) بال خالف فيه بني أصحابنا، كام يف احلدائق، بل بني املسلمني، كام يف ظاهر 
اخلـالف وحمكي املنتهـى. ويف اخلالف والتذكـرة واملدارك وظاهـر االنتصار اإلمجاع 
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وهو املال(١)
عليه.بل قد يظهر من التذكرة إمجاع املسلمني عليه.

ويقتضيـه بعـد إطـالق اآلية الرشيفـة ـ بناءً عىل ما سـبق يف أول هـذا املبحث 
مـن عدم اختصاصها بغنائم احلرب، بل تقدم هناك ما يشـهد من النصوص بعمومها 
ه من األربعة(١) أو من اخلمسـة التي جيب فيها  للكنز ـ مجلة من النصوص املتضمنة عدّ

اخلمس(٢)، وصحيح احللبي املتقدم يف أول الكالم يف املعادن وغريه.
(١) من دون فرق بني النقدين وغريمها، كام هو مقتىض إطالق املال يف الرشائع 
والقواعـد وحمكي التنقيـح، بناء عىل عموم املال لغري النقديـن. بل رصح بالتعميم يف 
التذكـرة والـدروس وحمكي املنتهى والبيان. قال سـيدنا املصنفP: «بل هو ظاهر 
كل مـن فرسه باملال املذخـور، لصدق املال عىل مجيع ذلك». وعـن ظاهر املنتهى نفي 

اخلالف فيه بيننا.
ويقتضيه إطالق الكنز يف النصوص لو فرس باملال املذخور أو املدفون، بناء عىل 

عموم املال لغة، كام يشهد به ترصيح بعض اللغويني.
ويف املبسوط والرسائر وحمكي اجلمل واجلامع وغريها االقتصار عىل النقدين. 
قال سـيدنا املصنف P: «وربام نسـب إىل ظاهر األكثر».  وكأنه الختصاص الكنز 

هبام، كام هو ظاهر اجلواهر.
لكـن يصعب اجلزم بذلك بعد ذهاب مثل العالمة والشـهيد للعموم حيث ال 
وجه ظاهراً لعموم احلكم عندمها إال البناء عىل عموم الكنز. وبعد أخذ املال يف تعريفه 
ممن سـبق، وقد عرفت ترصيح بعض اللغويني بعمومه، وبعد عموم الكنز لغريمها يف 

اجلملة يف عرفنا. 
نعم ال يكفي ذلك يف حصول القطع بالعموم. وحينئذ يكفي يف البناء عىل عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢، ٤، ٩. 



عمـوم احلكم األصل القايض بعـدم ثبوت اخلمس، بالتقريـب املتقدم عند الكالم يف 
حتديد املعدن، ألن الكالم فيهام عىل هنج واحد فراجع.

مضافـاً إىل أنه قد يسـتدل عـىل االختصـاص بصحيح احللبي عن أيب احلسـن 
الرضاA: «سألته عام جيب فيه اخلمس من الكنز. فقال: ما جيب الزكاة يف مثله ففيه 

اخلمس»(١ ). لظهور اختصاص الزكاة بالنقدين.
لكـن ادعى يف الريـاض االتفاق عىل إرادة املسـاواة للزكاة يف املقـدار واعتبار 
النصاب ال يف النوع، كام يناسـبه اتفاقهم ـ كام قيل ـ عىل اعتبار النصاب يف املقام، مع 
عـدم الدليـل املعترب عليـه إال الصحيح. ويناسـبه أيضاً صحيحـه املتقدم عنهA يف 
اعتبار النصاب يف املعدن. وكذا مرسـل املقنعة: «سـئل الرضـاA عن مقدار الكنز 
الـذي جيب فيه اخلمس. فقـالA: ما جتب فيه الزكاة من ذلـك بعينه ففيه اخلمس، 

وما مل يبلغ حد ما جتب فيه الزكاة فال مخس فيه»(٢). 
والـكل كـام تر، ألن فهم األصحاب اليصلح قرينة عىل تفسـري الصحيح لو 
فرض إمجاله، فضالً عام إذا كان ظاهراً يف خالف ما فهموه. وال سيام مع إمكان استناد 
القدمـاء يف اعتبار النصـاب إلطالق املامثلة يف الصحيح من دون بناء عىل اختصاصها 
باملقدار، أو لدليل آخر ولو كان هو مرسـل املقنعـة، لثبوت حجيته عندهم وإن خفي 

وجهها علينا.
كـام أن صحيحـه املتقـدم يف اعتبـار النصـاب يف املعـدن ال يصلـح حلمل هذا 
الصحيح عىل ذلك بعد اختالف لسـان السـؤال واجلواب فيهام. وكذا مرسل املقنعة، 
فإنـه ـ مـع عـدم حجيتـه يف نفسـه ـ إن كان حديثـاً آخـر مل يصلح لتفسـري الصحيح، 
لعـدم تصديـه لرشحه، بل غايته أن يعمل بكل منهام فيام هـو ظاهر فيه، وإن كان عني 
الصحيح املذكور، فمن القريب أن يكون االختالف بينهام ناشئاً عن ابتناء املرسل عىل 
نقل مضمون الصحيح باملعنى حسـب اجتهاد الناقل، فال يكون حجة يف اخلروج عن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢، ٦.
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الصحيح املنقول مضمونه من قبل السائل نفسه.
ومن هنا ال جمال للخروج عن ظهور الصحيح يف مسـاواة موضوع اخلمس يف 
الكنز للزكاة يف النوع. والسـيام وأن االكتفاء يف بيان اعتبار املقدار بإطالق املامثلة مع 

. فرض عموم الكنز من حيثية النوع بعيد جداً
نعـم قـد يبعد محـل الصحيح عـىل اعتبار املامثلـة يف النوع فقط، بلحـاظ أنه ال 
فائـدة يف ذكـر املامثلة، بل يكفي أن يقـول: ما جيب الزكاة فيه ففيـه اخلمس، وبلحاظ 
عدم ظهور النكتة يف بيان النوع هبذا الوجه وعدم بيانه رصحياً مع أنه أوضح وأخرص، 
وهـذا بخـالف املقدار، فـإن بيانه هبذا الوجه أخـرص، وأفيد، بلحاظ إشـعاره بعموم 

مالك النصاب للخمس والزكاة.
لكـن ذلـك إنام يمنع من محـل الصحيح عىل بيان املقدار مـع عموم النوع، وال 
يمنـع من محله عـىل إرادة املقدار املعترب يف نصاب الزكاة يف فرض االختصاص بالنوع 
الـذي جتـب فيه الزكاة، إمـا الختصاص الكنز بـه، أو لعموم املامثلـة يف الصحيح له. 
ولعل ذلك هو املناسـب ملرسل املقنعة الرصيح يف اعتبار النصاب، حيث ال يبعد محل 

قوله A: «بعينه» عىل اعتبار النوع.
هـذا وقـد يسـتدل عـىل العمـوم بصحيـح زرارة املتقـدم يف املعـدن عـن أيب 
جعفرA: «سألته عن املعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه اخلمس. وقال: 
مـا عاجلته باملك ففيه ما أخرج اهللا سـبحانه من حجارته مصفى اخلمس»(١)، بناءً عىل 
عمـوم الـركاز لغري النقدين، كام هـو مقتىض ما عن املصباح وغريه من تفسـريه باملال 
املدفـون، ويف القامـوس: «الركاز، وهو ما ركزه اهللا يف املعـادن، أي أحدثه كالركيزة، 
ودفـني أهل اجلاهليـة، وقطع الذهب والفضة من املعدن»، ويف لسـان العرب وجممع 

البحرين أن الركاز عند أهل العراق املعادن كلها ويشهد به بعض النصوص.
: ظاهر الصحيح عموم وجـوب  اخلمس يف الركاز من حيثية كونه  وفيـه: أوالً

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣.
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معدنـاً، حيث يكون موضوع وجوب اخلمس فيه اسـتخراجه من منبته، وهو ال ينايف 
. ومحل الـركاز يف الصحيح عىل الكنز  قصـوره عن غـري النقدين من حيثية كونـه كنزاً
أو عـىل مـا يعمه خمالف لظاهره، بل ال شـاهد له بعدما سـبق مـن القاموس من تعدد 
معانيه، حيث ال شـاهد عىل محله عىل مطلق املال املدفون، بل سـياقه يناسب محله عىل 

أول معانيه املذكورة يف القاموس.
: أنه لو سـلم عمومه فصحيح البزنطي صالـح لتقييده، كام يصلح لتقييد  وثانياً

إطالقات الكنز بناءً عىل عمومه لغري النقدين.
. وإن كان  ومن ثم فالبناء عىل اختصاص اخلمس يف الكنز بالنقدين قريب جداً

حمتاجاً بعد للتأمل. واالحتياط حسن عىل كل حال.
هذا وعن كاشـف الغطاء ختصيص احلكـم بالنقدين، وأن غريمها يتبع اللقطة. 
لكـن الظاهر بناءً عىل اختصاص الكنز موضوعاً بالنقدين جريان حكم جمهول املالك 
يف غريمها، عمالً بعموم أدلته بعد قصور أدلة اللقطة، النرصافها للامل الظاهر الضائع 
الذي يقرب عهد صاحبه به، بحيث من شـأنه العثور عليه بالتعريف، دون مثل الكنز 

مما كان خمفياً قد بعد عهد صاحبه به.
وأمـا بناءً عـىل عموم الكنـز لغري النقديـن وقرص وجوب اخلمـس عليهام من 
صحيح البزنطي، فالالزم البناء عىل ملكية واجده له بتاممه، ألنه املستفاد من نصوص 
املقـام، واخلروج عن إطالقها يف وجوب اخلمـس ال ينايف العمل به يف أصل التملك، 
كـام هـو احلال فيام كان دون النصـاب بناءً عىل اعتباره يف وجـوب اخلمس. وربام يأيت 

عند الكالم يف متلك الكنز ما ينفع يف املقام.
(١) كـام يف الرشايع وعن التنقيـح والتذكرة واملنتهى والبيـان. وظاهره اعتبار 
القصد إىل إخفاء املال، كام رصح بذلك يف الروضة واملسـالك، قال يف املسـالك: «فال 
عربة باستتار املال يف األرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن 

املذخور يف األرض(١)
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احلالية، كالوعاء». 
بـل ظاهره اعتبار كون اإلخفاء بقصد االدخار ال لغرض آخر كاحلفظ. خالفاً 
ملـا قـد يظهر من اجلواهر من االكتفـاء بالقصد لإلخفاء ولو لغـرض آخر يف مقابل ما 
إذا اختفـى املـال لضياع أو اهنـدام بناء أو نحو ذلك. بل عن كشـف الغطـاء أنه قال: 
«مذخوراً بنفسـه أو بفعل فاعل»، وحيث ال معنى الدخار املال بنفسه ال بفعل فاعل، 

فالبد أن يكون مراده به جمرد اختفاء املال ولو الهندام أو نحوه. 
لكنه كام تر، ألن الذخر ال يتحقق بنفس اإلخفاء، بل باالدخار لتوقع االنتفاع 
باملال عند احلاجة، فإن بني عىل اجلمود عىل ظاهر ذكرهم له يف حتديد الكنز لزم البناء 
عـىل اعتبارهـم فيه اإلخفاء بقصد االدخار، وإن بني عىل التوسـع فيه فليس محله عىل 
القصد إىل سرت املال بأوىل من محله عىل مطلق استتار املال ولو من دون قصد، بأن يراد 
من املذخور يف كالمهم مطلق املستور، وخيتص اعتبار القصد بمن رصح، به كالشهيد 

الثاين يف الروضة واملسالك، كام تقدم.
وكيـف كان فال إشـكال ظاهـراً يف عـدم أخذ الذخـر يف مفهوم الكنـز عرفاً، 
فيصـدق مع الشـك فيه، بل ولو مـع العلم بعدمه، كام يناسـبه ما تضمـن أنه إذا ظهر 
القائم (عجل اهللا فرجه) أخرجت له األرض كنوزها(١). والسـيام وأنه يصعب إحراز 
كـون تـرك املال يف املوضـع اخلاص للذخر واالدخـار. وما تقدم من املسـالك من أن 
كونه يف وعاء موجب للعلم بذلك يف غاية املنع. فإن كونه يف وعاء ال يسـتلزم القصد 
إىل تركـه يف املكان اخلاص الذي وجـد خمتفياً فيه، إلمكان ترك من كان املال حتت يده 
لـه نسـياناً أو قرساً، لتعذر نقله عليه. بل قد ال يسـتند حصوله فيـه له، كام لو اهندمت 
الـدار فاختفـى ما فيها يف جوف األرض. فضالً عن أن يكون تركه بنحو االدخار ملدة 
ليكون ذخراً له، حيث قد يكون لدواع أخر، كحفظه خوفاً من لص أو سلطان غاشم 
أو دفـع أعني الناس وحسـدهم أو غـري ذلك، لعدم صدق الذخـر واالدخار يف مجيع 

(١) بحار األنوار ج:٥٢ ص:٣٣٧.



أرضاً كان أم جداراً أم غريمها(١)
ذلك. ومن ثم لو بني عىل اعتبار القيد املذكور كان العمل عىل احلكم حمتاجاً إىل عناية 

.خاصة لصعوبة إحرازه، وهو خالف املنساق من النصوص والفتاو
وأمـا تبـادر القصد من الفعل يف مثـل قولنا: كنز فالن املـال، ومنه قوله تعاىل: 
﴿والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبرشهم بعذاب أليم﴾(١). 
فألنه حيث كان الغرض النوعي من مجع املال هو االدخار ضمن ذلك يف معنى املادة، 
حتـى متحضت يف الداللة عليه، وخرج هبا عن مفهوم الكنز الذي نحن بصدده، ولذا 

ال يؤخذ فيها اإلخفاء، مع وضوح أخذه يف الكنز الذي نحن بصدده.
وباجلملـة: ال جمال للبنـاء عىل أخذ قصد الذخر واالدخـار يف مفهوم الكنز يف 
حمـل الـكالم، ولذا قال يف اجلواهر: «لعـدم الفرق يف الظاهر نصـاً وفتو يف وجوب 
اخلمـس بالكنـز بني ما علم قصـد الذخر فيه وعدمه، بل لو علـم عدمه، كام يف بعض 

املدن املغضوب عليها من رب العاملني».
نعـم قـال بعـد ذلك: «اللهـم إال أن يلتزم إحلـاق نحوه بالكنـز، ال لدخوله يف 
مسـامه، أو منـع جريان احلكم يف مثله». لكن األول موهـون بعدم دليل عىل اإلحلاق، 
بـل ليـس يف املقـام إال أدلة ثبوت اخلمـس يف الكنز. والثاين ال يناسـب االتفاق الذي 

.Pادعاه
(١) كـام هـو ظاهر العـروة الوثقـى، ومال إليـه يف اجلواهر. إما لعمـوم الكنز 
للـكل، أو إلحلـاق املدفـون يف غـري األرض بـه لتنقيح املناط. والسـيام مـع مالحظة 

إحلاقهم بالكنز املال املوجود يف جوف الدابة والسمكة يف وجوب اخلمس.
لكن عموم الكنز لغري املدفون يف األرض ال يناسب االقتصار عىل األرض يف كالم 
مجاعة من الفقهاء، واللغويني، بل مل ينقل التعميم لغريها عن أحد. واحتامل أن ذكرها 

(١) سورة التوبة اآلية:٣٤.
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ملجرد املثال ال شـاهد له. غاية األمر أن متنع حجية التعريف املذكور، الحتامل متابعة 
الفقهاء للغويني فيه، واحتامل تسامح اللغويني يف ذلك، كام هو ديدهنم يف أكثر تعاريفهم.
وأمـا ما أرص عليه سـيدنا املصنفP وبعض مشـاخينا ـ وهـو ظاهر العروة 
الوثقـىـ  مـن العمـوم، للصدق العريف، كام يشـهد به مالحظة موارد االسـتعامالت. 
فهو الخيلو عن إشـكال، لعدم شـيوع اسـتعامل الكنز يف عرفنا إال بلحاظ كثرة املالية، 
فال يطلق عندهم عىل القليل وإن كان مدفوناً يف األرض، ويطلق عىل الكثري املجموع 
املتكـدس وإن مل يكـن مدفونـاً يف األرض وال مغيبـاً يف غريها، وال إشـكال يف ابتنائه 
عـىل التوسـع واخلـروج عن املعنـى الذي جيب محل نصـوص املقام عليـه، ومع ذلك 
ال جمال للوثوق باالسـتعامالت العرفية املشـار إليها، لتنهض باالسـتدالل عىل عموم

الكنز املدعى.
بل ظاهر خرب املجاشـعي عن الرضاA عن آبائـهG: «قال: ملا نزلت هذه 
اآليـة: ﴿والذين يكنزون الذهـب والفضة وال ينفقوهنا يف سـبيل اهللا فبرشهم بعذاب 
أليم﴾ قال رسول اهللا7: كل ما يؤد زكاته فليس بكنز وإن كان حتت سبع أرضني، 
وكل مال ال يؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق األرض»(١). املفروغية عن اختصاص 

الكنز باملدفون يف األرض.
وأما إحلاق املدفون يف غري األرض بالكنز حكامً وإن مل يكن منه حقيقة فال جمال 
لـه بعد كون حكـم الكنز تعبدياً حمضاً، وليس ارتكازيـاً ليمكن التعدي عن مورده بام 

يناسب االرتكاز.
وإحلاقهم املوجود يف جوف الدابة والسـمكة بالكنز يف وجوب اخلمس حيتاج 
إىل دليـل، كـام اعرتف بذلك يف اجلواهر، وقال: «فإن ثبتـ  إمجاعاً كان أو غريهـ  تعني 

القول به، وإال كان حمل منع، والظاهر أنه كذلك، لعدم وصول يشء منها إلينا».
ومـن هنـا يتعني التوقف يف عموم احلكم ملـا كان مغيباً يف غري األرض، بل عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جتب فيه الزكاة حديث:٢٦.



كاشف الغطاء الترصيح بعدم وجوب اخلمس فيه.
بقي يشء: وهو أنه بعد أن انتهى الكالم يف حتديد مفهوم الكنز ينبغي التعرض 

ألمرين مقدمة للكالم يف حكمه.
األول: أنه ال إشـكال يف أن نصوص ثبـوت اخلمس يف الكنز ظاهرة يف اجلملة 
يف ملكيـة واجد الكنز له،ملا سـبق من تفرع ثبوت اخلمـس عىل صدق الغنم والفائدة، 
وإنام الكالم يف أهنا هل تنهض بإثبات عموم ملكية الواجد له، فيثبت اخلمس تبعاً هلا، 
أو أهنـا ال تـدل إال عىل ثبـوت اخلمس يف فرض ملكيته له مـن دون أن تنهض بإثبات 

امللكية املذكورة، بل البد يف إحرازها من دليل آخر؟
رصح سـيدنا املصنفP بالثاين بدعو عدم ورود النصوص لبيان امللكية، 
بل موضوعها الكنز اململوك لواجده، فالبد يف إحراز املوضوع املذكور من دليل آخر.
لكـن اإلنصـاف أن املفروغية عن عـدم ثبوت اخلمس يف غـري اململوك موجبة 
لظهـور النصوص عرفاً يف ملكية الكنز، فيكـون إطالق ثبوت اخلمس فيها دليالً عىل 
إطـالق ملكيـة الكنز، ال مقيـداً بام إذا كان مملـوكاً ليحتاج إثبات امللكيـة لدليل آخر. 
فهـو نظـري قولـهA: «كل يشء قوتل عليه عىل شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممداً 
رسـول اهللا فإن لنا مخسه»(١) الذي ينهض بإثبات ملكية املال الذي يقاتل عليه، ونظري 
إطالق دليل مطهرية املاء الصالـح إلثبات طهارته. و لعله لذا مل يتعرض يف النصوص 
لـرشوط ملكيـة الكنز ، مع شـدة احلاجة لبيان ذلك لو مل يسـتفد من نصوص اخلمس 

فيه، كام الخيفى.
الثـاين: مـن الظاهر حرمـة الترصف يف ملك املسـلم والذمي وعـدم متلكه إال 
بإذن مالكه، ويف جواز الترصف وصحة التملك يف غريه من املباحات األصلية التي مل 

يسبق ملكية أحد هلا. وكذا يف ملك احلريب، لعدم احرتامه.
كـام ال إشـكال ظاهراً يف جواز التـرصف وصحة التملك ظاهراً فيام يشـك يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.
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خروجـه عـن اإلباحة األصليـة وصريورته ملكاً ملسـلم أو ذمي، السـتصحاب عدم 
ملكية أحد له، ولو بلحاظ العدم األزيل.

وإنام الكالم فيام إذا علم بملكية شخص له وتردد بني حمرتم املال وغريه. فظاهر 
مجاعـة ورصيـح آخرين جواز الترصف فيه وصحة متلكه. ويف املدارك االسـتدالل له 
بـأن األصل يف األشـياء اإلباحة، والترصف يف مال الغري إنام حيـرم إذا ثبت كون املال 
املحـرتم، أو تعلق به هني خصوصاً أو عموماً، والكل منتف يف املقام، وظاهر احلدائق 

نسبة االستدالل املذكور لألصحاب.
لكـن يف اجلواهـر أن ذلك إنام يقتيض جواز الترصف يف املال، ال ملكية الواجد 

له، بل مقتىض االستصحاب عدمها.
هذا وقد يسـتدل عىل حتريـم الترصف بعموم قولـهA يف التوقيع الرشيف: 

«فال حيل ألحد أن يترصف يف مال غريه بغري إذنه»(١).
وفيـه: أن العموم املذكور خمصص بـام دل جواز الترصف بامل غري حمرتم املال، 
فالتمسـك به مع الشك يف احرتامه متسـك بالعام يف الشبهة املصداقية، وهو غري جائز 

عىل املشهور املنصور.
والذي ينبغي أن يقال: الكالم يف املقام يبتني عىل أن اإلسالم والذمة ونحومها 
من سـنخ العاصم للـامل، واملوضوع حلرمة الترصف أو الـرشط فيه، فيحل الترصف 
بدوهنـا، أو أن كـون املالـك حربياً مثالً موجبـاً هلدر حرمة مالـه واملوضوع أو الرشط 
جلواز الترصف، فيحرم الترصف بدوهنا.فعىل األول يكون مقتىض اسـتصحاب عدم 
ملكيـة املسـلم ونحوه جـواز الترصف، وعىل الثـاين يكون مقتىض اسـتصحاب عدم 

ملكية احلريب له حرمة الترصف.
والظاهر األول،كام هو مقتىض ما تضمن أن اإلسـالم حيقن به الدم ويعصم به 
املـال من النصوص الكثرية، ففي صحيح محران عن أيب جعفرA: «سـمعته يقول: 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال حديث:٦.



اإليـامن ما اسـتقر يف القلـب وأفيض بـه إىل اهللا عز وجـل وصدقه العمـل بالطاعة هللا 
والتسليم ألمره، واإلسالم ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه مجاعة الناس من 

الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت املواريث وجاز النكاح...»(١).
وأما ما ذكره بعض مشاخينا من أن األصل االحرتام يف املال اململوك، ألن أخذ 
، وهو قبيح إال ما ثبت بدليل، مثل ما تضمن عدم حرمة مال احلريب،  املـال ظلـم وتعدّ
حيث خيرج بالرتخيص الرشعي عن عنوان الظلم والتعدي، ومقتىض ذلك أن يكون 

الكفر مانعاً من االحرتام، ال أن اإلسالم رشط فيه.
ففيـه: أن كـون أخذ كـون مال الغـري ظلامً وتعديـاً قبيحاً ال يناسـب ختصيصه 
، ويمتنع التخصيص يف حكم  باإلضافـة إىل احلـريب، ألن الظلم علة تامة للقبح عقـالً
العقـل، فالتخصيص املذكور مسـتلزم لكون أخذ مال الغري من سـنخ املقتيض للظلم 
والقبح، ال متام العلة، وحينئذ كام يمكن أن تتم العلة باإلسالم، ألنه من سنخ الرشط، 
يمكـن أن تتـم بعدم الكفر، ألنه من سـنخ عـدم املانع، وظاهر األدلـة األول وحينئذٍ 

يكون مقتىض استصحاب ملكية املسلم الرتخيص الرشعي الظاهري، كام سبق.
وممـا ذكرنا يظهـر أن املخرج عن عنـوان الظلم ليس هـو الرتخيص الرشعي، 
السـتحالة الرتخيص يف الظلم، وعـدم خروج الظلم عن كونه ظلـامً بالرتخيص، بل 
الظلم يقرص عن موضوع الرتخيص الرشعي، ملا سـبق من أن الترصف يف ملك الغري 
ليـس علة تامة للظلم، وليسـت العلة التامة له إال قسـامً منـه، فالرتخيص الرشعي يف 

الترصف من سنخ الكاشف عن عدم كونه ظلامً، ال أنه خمرج له عنه.
ثم إنه قد استشهد ملا ذكره بأنه ال ينبغي الشك من أحد يف أنه لو وجد شخص يف 

بادية ومل يعلم أنه مسلم أو كافر حريب مل جيز أخذ ماله ومتلكه، ألصالة عدم إسالمه.
لكن ما ذكره إنام يسـلم فيمن يوجد يف أرض اإلسـالم، ألنه من سـنخ املحرز 
إلسـالمه، وال يتضـح فيمـن يوجـد يف األرض املجهولـة احلال، فضـالً عن األرض 

(١) الكايف ج:٢ ص:٢٦ باب: أن اإليامن يرشك اإلسالم واإلسالم ال يرشك اإليامن حديث ٥.
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فإنه لواجده(١)، وعليه اخلمس(٢)، إذا مل يعلم أنه ملسلم(٣)، سواء وجده 
يف دار احلرب(٤)

املعلوم كوهنا أرض احلرب.
ولو سـلم انقالب األصل يف ذلك ـ للسـرية أو املرتكزات ـ فاملتيقن منه ما إذا 
شك يف حال شخص معني له مال، دون ما إذا تردد املال بني شخصني مسلم وحمارب 
ـ كام هو الغالب يف حمل الكالم ـ حيث الخمرج فيه عن استصحاب عدم ملكية املسلم 

املال، املقتضية لعدم حرمته، كامسبق.
ومثله ما ذكره من أن مقتىض السرية العقالئية احرتام مال الغري من غري إناطته 
باإلسـالم. إذ فيه أن مقتىض السـرية عدم دخل الدين يف االحـرتام، وما دل عىل عدم 
احرتام مال احلريب رادع عن مقتىض السـرية املذكورة، والبد يف حتديد موضوع الردع 

من الرجوع لظاهر األدلة الرشعية الذي سبق أن مقتضاه عاصمية اإلسالم والذمة.
ثم إن اسـتصحاب عدم ملكية املسـلم ونحوه للامل ـ الـذي عرفت جريانه يف 
املقـام ـ كام يقتيض حل الترصف اخلارجي يف املال، املطابق ألصل الرباءة الذي أشـري 
إليه فيام سبق من املدارك، يقتيض صحة متلك الواجد له، ملا هو املعلوم من أن املال غري 
املعتصم كام جيوز الترصف فيه يصح متلكه. وبذلك خيرج عن استصحاب عدم ملكية 

الواجد له الذي تقدمت اإلشارة إليه من اجلواهر.
(١) ال إشـكال فيه يف اجلملة، وإن كان يف عمومه كالم يتضح مما يأيت إن شـاء 

اهللا تعاىل.
(٢) بـال إشـكال. لنصـوص املقام، حيث ال إشـكال يف داللتهـا عىل وجوب 
اخلمس يف فرض ملكية الواجد له، وإنام تقدم سابقاً الكالم يف هنوضها بإثبات عموم 

وجوب اخلمس وداللتها بتبع ذلك عىل عموم ملكية الواجد له.
(٣) أما إذا علم أنه ملسلم فسيأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.

(٤) فإنـه املتيقن مـن حكمهم بملكية الواجد للكنـز وثبوت اخلمس فيه. ويف 



املـدارك أنه مقطوع بـه بني األصحاب. ويف احلدائق نفى اخلـالف فيه وهو متجه عىل 
إطالقـه بنـاء عىل ما سـبق منا من ظهـور نصوص ثبـوت اخلمس يف الكنـز يف ملكية 
الواجـد هلن. وكذا بناءً عىل ما سـبق منا أيضاً من أن مقتىض اسـتصحاب عدم ملكية 

املسلم له جواز متلكه.
أمـا لو غـض النظر عن ذلـك وبني عىل ظهـور النصوص املذكـورة يف ثبوت 
اخلمس يف الكنز يف فرض ملكية الواجد له من دون أن تنهض بإثبات ملكيته له، وعىل 
عدم جريان اسـتصحاب عدم ملكية املسـلم له، بل مقتىض اسـتصحاب عدم ملكية 
احلريب له عدم جواز متلكه، فالالزم االقتصار يف ملكية ما يوجد يف دار احلرب وثبوت 
اخلمـس فيه عـىل ما إذا علم بعدم ملكية املسـلم له، أما مع احتـامل ملكيته له فالالزم 
البنـاء عـىل إجراء حكم جمهول املالـك عليه أو حكم اللقطة، عىل مـا يأيت الكالم فيه.
ودعـو: أن الـالزم البناء عـىل ملكية الواجـد للكنز إذا وجـد يف دار احلرب
ـ مطلقـاً، أو إذا مل يكـن عليـه أثـر اإلسـالم ـ ملـا سـبق من أنـه املتيقن مـن حمل كالم 

األصحاب واملقطوع به عندهم.
مدفوعـة بأنـه مل يتضح قيـام إمجاع تعبدي منهـم، بل بام يبتني ذلـك منهم عىل 
دعو اسـتفادته من األدلة. والسـيام مع غلبة حصول العلم بعدم ملكية املسلم له يف 
الفـرض، حيث ال طريق مع ذلك للعلـم بقيام إمجاع تعبدي عىل ملكية الواجد للكنز 

يف صورة احتامل ملك املسلم له مع ندرهتا.
نعـم ذكـر بعض مشـاخينا أنه لـو علم بتقادم العهـد يف الكنز، بحيـث قد مات 
صاحبـه ومل يعلم أن له وارثاً ـ كامهو الغالب،ولعله مقتىض كالمهم ـ فمقتىض أصالة 
عـدم وجـود وارث حمرتم له أن يكون ملكاً لإلمام، وحينئذٍ يتبع األرض التي هو فيها 
يف كونـه ملـكاً لـهA ومباحاً لشـيعته، نظري أجـزاء األبنية اخلربة التي بـاد أهلها يف 
تبعيتهـا هلا يف ملكيتهA وحتليله، فيجوز متلكه ويثبت فيه اخلمس. ويقتضيه ما يأيت 
يف صحيحي حممد بن مسـلم من احلكم بملكية الواجد للورق يف األرض اخلربة التي 
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جال عنها أهلها. ولو تم ما ذكره تعني جريانه فيام يوجد يف أرض اإلسالم أيضاً، الذي 
يأيت الكالم فيه.

: بأنه لو تم التمسك بأصالة عدم وجود الوارث املحرتم من  لكنه يشكل: أوالً
دون فحـص يف احلكم بملكيـة اإلمام للامل، إال أنه ال جمـال للبناء عىل حتليلهA له 
بناء عىل ما رصح به هو وغريه من عدم ثبوت عموم التحليل يف األنفال، واختصاصه 

باألرايض. وتبعيته لألرض يف التحليل. غري ظاهرة.
وغايـة مـا يمكن االلتزام به من التبعية تبعية مـا خلق فيها من املعادن وغريها، 
وما أقيم فيها من األبنية واألشـجار ونحوها من الثوابت. بل قد يسـتفاد حتليل ذلك 
من إطالق ما استفيد منه حتليل األرض اخلراب، كام استفيد منه كونه من األنفال تبعاً 

. هلا، لدخوله فيها عرفاً
وأمـا ما أودع فيهـا مما هو خارج عنها ـ كالكنز ـ فال جمـال للبناء عىل تبعيته هلا 
يف التحليـل. ولـذا ال يظن منه البناء عىل ذلك لو كان املال املدفون لشـخص معني ال 

وارث له، أو كان ماالً من سهمهA من اخلمس مدفوناً فيها.
: بـأن ما ذكره يقرص عام يوجـد يف األرض اململوكةـ  ولو للواجدـ  التي  وثانيـاً
هي ليسـت من األنفال. وكذا يف أرض اخلراج التي هي ملك لعامة املسـلمني، حيث 

. ال منشأ لتحليله بعد عدم حتليلها قطعاً
: بأن ما تضمن وجـوب اخلمس يف الكنز ينرصف للكنـز الذي يتملكه  وثالثـاً
الواجد باسـتيالئه عليه وحيازته له، دون الذي يتملكه من اإلمام بتحليله له، ولذا ال 
يظـن بأحـد البناء عىل ثبوت اخلمـس يف الكنز اململوك لغري اإلمـام يف حق من هيبه له 

وحيل له متلكه منه.
وأمـا صحيحـا حممد بن مسـلم فيأيت إن شـاء اهللا تعـاىل قصورمها عـن الكنز، 

وانرصافهام للامل الظاهر الذي هو من أفراد اللقطة.



أم يف دار اإلسالم(١)
(١) وإن وجد عليه أثر اإلسـالم، كام يف اخلالف والرسائر واملدارك واجلواهر 
وعـن كشـف الغطاء وغريه. بل قد يظهـر من كل من أطلق ثبـوت اخلمس يف الكنز. 
ويقتضيه إطالق نصوص وجوب اخلمس يف الكنز واألصل بناء عىل ما سبق منا فيهام.

ويف املبسـوط والرشايع والتذكرة واملسـالك وعن غريها أنه بحكم اللقطة إذا 
وجـد يف دار اإلسـالم ووجد عليه أثره، قال سـيدنا املصنفP: «ونسـب إىل أكثر 

املتأخرين تارة، وإىل األشهر أخر، وإىل فتو األصحاب ثالثة».
وكأنه ألن الوجود يف دار اإلسـالم وأثر اإلسـالم معاً أمارة عىل ملكية املسـلم 
لـه، فـال يملكه الواجد بناءً عىل عـدم ملكية الواجد للكنز إذا علم أنه ملسـلم، عىل ما 

يأيت الكالم فيه.
وقـد منع يف اجلواهر وغريه مـن األمارية املذكورة بالنحـو الصالـح للحجية. 
لكـن الظاهـر بناء املترشعة عـىل أن الوجود يف دار اإلسـالم أمارة عىل ملكية املسـلم 
للامل املوجود. وال أقل من كونه مانعاً من الرجوع ألصالة عدم متلك املسلم له وملزم 

باالحتياط بالبناء عىل احرتام املال.
ولـذا عرفـوا اللقطة باملـال الضائع الذي عليـه أثر ملك إنسـان ووجد يف دار 
اإلسـالم، مع وضـوح عدم دخل الوجود يف دار اإلسـالم يف مفهـوم اللقطة لغةً وال 
عرفاً، فالبد أن يكون أخذهم له فيها بلحاظ ابتناء حكمها عىل احرتام املال واالكتفاء 

فيه بالوجود يف دار اإلسالم.
كام أن الظاهر ـ بمالحظة املرتكزات وظاهر بعض النصوص ـ االكتفاء بذلك 
يف إجـراء حكم جمهول املالـك ونحوه مما يبتني عىل احرتام املـال، وعدم التعويل معه 

عىل أصالة عدم ملكية املسلم والذمي التي سبق جرياهنا مع الشك املحض.
نعم ال يكفي ذلك يف خصوص الكنز ونحوه مما حيتمل دفنه يف دار اإلسالم قبل 
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أن تصري داراً لإلسـالم، ولذا اعترب من سـبق ـ مع ذلك ـ أن يكون عليه أثر اإلسالم، 
حيث يكشف غالباً عن دفنه بعد صريورهتا داراً لإلسالم.

ومن ثم ال يبعد انرصاف كالمهم عام لو مل يكشف عن ذلك نوعاً، بأن كان أثر 
اإلسـالم املوجود عىل املال سـابقاً عىل صريورهتا داراً لإلسالم، كام لو كان الكنز نقداً 

. أموياً مدفوناً يف مثل القسطنطينية من البالد املفتوحة متأخراً
وباجلملـة: ما ذكروه من عدم ملكية الواجد للكنز يف الفرض قريب جداً، بناءً 
عىل أن ذلك هو احلكم فيام علم أنه ملسلم. وإن كان املبنى املذكور ال خيلو عن إشكال، 

عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
هذا وأما جريان حكم اللقطة عليه فكأنه لدعو: أنه من أفرادها احلقيقية، ألهنا 
ـ كام يف اجلواهر ـ املال الضائع الذي عليه أثر ملك إنسـان ووجد يف دار اإلسـالم، أو 
 Aقىض عيل» :Aأهنا بحكم اللقطة، ملوثق حممد بن قيس عن أيب جعفر :لدعو

يف رجل وجد ورقاً يف خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإال متتع هبا»(١).
وقـد منـع يف اجلواهـر الدعو األوىل، لظهـور الضائع يف عـدم قصد صاحبه 
الذخـر، بخالف املكنـوز. وهو كام تر ال يناسـب ما تقدم منا ومنه مـن عدم اعتبار 

قصد اإلخفاء فضالً عن قصد الذخر يف الكنز.
فاألوىل يف وجه املنع ظهور قصور اللقطة عرفاً عن الكنز، النرصاف االلتقاط 
للـامل الظاهـر الذي يقرب عهد صاحبه به، بحيث من شـأنه أن يعثر عليه بالتعريف، 
وقصوره عرفاً عن الكنز املبني نوعاً عىل استحكام االختفاء وطول مدة انقطاع صاحبه 

عنه. ومن ثم ال يظن بأحد دعو ختصيص أدلة الكنز إلطالقات اللقطة.
وأما الدعو الثانية فاالسـتدالل عليها باملوثـق إن كان بحمله عىل خصوص 
الكنـز الذي يف دار اإلسـالم وعليه أثره الذي هو حمل كالمهم، أشـكل بأنه خال عن 
الشـاهد، بـل املنرصف من إطـالق وجدان الورق فيـه عدم كونه كنـزاً، البتناء الكنز 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب اللقطة حديث:٥.



عـىل خصوصيـة يبعد إغفاهلا يف مقام بيان احلكم، فعدم التنبيه له ظاهر يف عدمه، وهو 
املناسـب لعـدم ذكر اخلمس فيه. بل ذكـر التعريف فيه ظاهر يف توقـع وجود صاحبه 
ومعرفته له، وهو ال يناسب الكنز الذي يبتني نوعاً عىل طول مدة انقطاع صاحبه عنه، 

كام سبق يف ذيل الكالم يف اختصاص الكنز بالنقدين.
ومـن الغريـب ما ذكره بعض مشـاخينا من أن املنرصف من وجـدان الورق يف 
اخلربـة هو الكنز، بل البد من احلمل عليه بمناسـبة ذكر التعريـف، لعدم إمكانه لو مل 

يكن كنزاً، لتوقفه عىل عالمة، ومل يفرض وجودها يف املوثق.
الندفاعـه بـأن عدم فرض وجـود العالمة يف املوثق ال ينـايف وجودها أو توقع 
وجودها املسـتفاد من ذكر التعريف. وكام أمكن اسـتفادة الكنز من ذكر التعريف مع 
عدم التنبيه له يف املوثق، أمكن اسـتفادة توقع وجـود العالمة مع عدم التنبيه له أيضاً، 
بل عرفت أن املنسـبق مـن اإلطالق عدم كون الورق كنزاً، والسـيام مع التعرض فيه 
للتعريف به، كام يناسبه ما اعرتف به من أن الغالب يف الكنوز طول املدة وقدم العهد.
هذا وقد حيمل املوثق عىل ما فيه أثر اإلسـالم مجعاً مع صحيح حممدبن مسـلم 
عن أحدمهاA: «سألته عن الورق توجد يف دار فقالA: إن كانت معمورة فهي 
ألهلها، فإن كانت خربة فأنت أحق بام وجدت»(١)، ونحوه صحيحه اآلخر(٢)، بحمل 
املوثـق عىل ما فيه أثر اإلسـالم للحكم فيه بلـزوم التعريف، ومحل الصحيحني عىل ما 

ليس فيه أثر اإلسالم، للحكم فيهام بملكية الواجد له.
لكنه كام تر خال عن الشاهد. بل ال جمال له بعد ما عرفت من بعد محل املوثق 
عىل الكنز، فضالً عن خصوص ما كان عليه أثر اإلسالم منه. بل مما سبق من انرصاف 
إطـالق الوجدان لغري الكنز يظهر لزوم محل اجلميـع عىل اللقطة، وتقييد الصحيحني 
باملوثق، بحمله عىل صورة توقع العثور عىل صاحب املال بالتعريف، ومحلهام عىل غري 

ذلك، وتكون النصوص الثالثة أجنبية عن املقام.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب اللقطة حديث:٢، ١.

٨١ ............................................................................... الكنز يف دار اإلسالم 



٨٢......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

مواتـاً حـال الفتـح أم عامـرة(١) أم يف خربـة بـاد أهلهـا(٢)، سـواء كان 
عليـه أثـر اإلسـالم أم مل يكـن(٣)، ويشـرتط يف وجوب اخلمـس فيه بلوغ
ومن مجيع ذلك يظهر أنه ال جمال لالسـتدالل باملوثق، بلحاظ إطالقه الشـامل 
للكنـز وغريه. ومن هنا يتعني البناء عىل إجراء حكم جمهول املالك عىل الكنز بناءً عىل 

عدم ملكية الواجد له، عمالً بأدلته بعد قصور أدلة اللقطة عنه.
(١) فـإن عمراهنا حال الفتح إنام يقتيض ملكية املسـلمني هلا وملا فيها مما يتبعها 
عرفاً، كاملعادن ونحوها، دون ما هو خارج عنها مما أودع فيها، كالكنز، نظري ما سبق، 
فعمـوم ملكيـة الواجد للكنز املسـتفاد من نصـوص ثبوت اخلمس فيـه قاض بتملك 

الواجد له، وثبوت اخلمس فيه تبعاً لذلك.
نعم لو مل تنهض نصوص ثبوت اخلمس يف الكنز بإثبات ملكية الواجد له ـ كام 
سـبق من سـيدنا املصنف P ـ أشـكل البناء عىل متلكه له. وجمرد عدم ثبوت ملكية 

املسلمني له تبعاً لألرض ال يكفي يف ذلك.
اللهم إال أن يدخل يف املتيقن من نصوص اخلمس، حيث يبعد جداً محلها عىل 
خصـوص ما يوجد يف األرض اململوكة للواجد أو املوات حني الفتح. ويأيت إن شـاء 
اهللا تعـاىل يف املسـألة العارشة عند الكالم فيام يوجـد يف األرض اململوكة للغري ما ينفع 

يف املقام. فالحظ.
(٢) إلطـالق النصـوص وعمـوم األصل املتقـدم، وأما موثق حممـد بن قيس 
وصحيحـا حممد بن مسـلم املتقدمة فقد سـبق ظهورهـا يف اللقطة. هـذا وأما إذا كان 

الكنز يف أرض مملوكة فسيأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل يف املسألة العارشة. 
(٣) أثر اإلسـالم إن كان كاشـفاً عن وضع املسـلم يده عىل املال، بحث يعلم 
بخروجه عن يده ليد أخر جر عليه ما يأيت فيام إذا علم بأن املال ملسلم، ألن املراد 
. وإن مل يكشف عن ذلك فال أثر له، وجيري  بالعلم هناك ما يعم اإلمارة املعتربة رشعاً



النصـاب(١) وهو أقل نصايب الذهب والفضة مالية يف وجوب الزكاة(٢).
عىل املال ما سبق.

(١) بال خالف أجد فيه، وإن أطلق بعض القدماء اخلالف فيه بني األصحاب 
كـذا يف اجلواهـر. بـل يف اخلالف والغنيـة والرسائـر والتذكرة واملدارك وعـن املنتهى 
اإلمجاع عليه. كام يناسـبه تعرضهم للخالف يف حتديد النصاب من دون إشـارة منهم 
للخـالف يف أصـل اعتبـاره، ويقتضيـه ـ مضافاً إىل ذلـك ـ صحيـح البزنطي عن أيب 
احلسـن الرضاA: «سـألته عام جيب فيه اخلمس من الكنز، فقال: ما جيب الزكاة يف 
مثله ففيه اخلمس»(١)، ومرسل املقنعة: «سئل الرضاA عن مقدار الكنز الذي جيب 
فيـه اخلمس، فقال: ما جيب فيه الزكاة من ذلـك بعينه ففيه اخلمس، وما مل يبلغ حد ما 
جيـب فيه الزكاة فال مخس فيه»(٢). وقـد تقدم عند الكالم يف عموم الكنز لغري النقدين 

. تقريب داللتهام عىل اعتبار املامثلة يف املقدار والنوع معاً
(٢) يف أمـايل الصدوق أن النصاب دينار واحد، ناسـباً ذلك إىل دين اإلمامية. 
لكـن مل يظهـر الدليل عليـه، كام مل يعرف موافق لـه فيه، وإن نسـب يف اجلواهر للغنية 
اختيـاره ودعـو اإلمجـاع عليه. لعدم وضوح صدق النسـبة، بل املوجـود من عبارة 
الغنيـة مطابق ملا يف اخلـالف من دعو اإلمجاع عىل اعتبار بلـوغ النصاب الذي جتب 

فيه الزكاة.
واملرصح به يف الرشايع والدروس وعن مجاعة أنه عرشون ديناراً، بل يف الرسائر 

وظاهر التذكرة وعن املنتهى اإلمجاع عليه.
هـذا وحيث كان الدليل عىل اعتبار النصاب صحيح البزنطي املتقدم، فإن قلنا 
بعمـوم حكم الكنز لغـري النقدين تعني محل املامثلة فيه عىل املامثلـة يف املالية، ومقتىض 
إطالقـه االكتفـاء بأقل نصـايب الـزكاة مالية. وهو الـذي يقتضيه إطـالق دليل ثبوت 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥ ما جيب فيه اخلمس حديث:٢، ٦.

٨٣ ................................................................................... النصاب يف الكنز 



٨٤......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

اخلمس يف الكنز لو فرض إمجال الصحيح من هذه اجلهة، والزم ذلك االكتفاء ببلوغ 
قيمة نصاب الفضة يف الذهب وإن مل يبلغ نصاب الذهب، ونصاب الذهب يف الفضة 

وإن يبلغ نصاب الفضة.
ومنـه يظهـر ضعف مـا يف التذكرة وعـن املنتهى وغريمها مـن أن املعترب حينئذ 

بلوغ نصاب الذهب يف الذهب، ونصاب الفضة يف الفضة، وأهيام كان يف غريمها.
وإن قلنـا باختصـاص حكـم الكنـز بالنقدين كان ظاهـر املامثلة فيـه املامثلة يف 
، ومقتضاه اعتبار نصـاب الدنانري يف الدنانـري، ونصاب الدراهم يف  املقـدار فيهام معـاً

الدراهم، وهو الظاهر من مرسل املقنعة املتقدم.
وكيـف كان فال وجه لالقتصار عىل العرشين دينـاراً، كام صدر من مجاعة، بل 

كان عليهم ذكر نصاب الفضة أيضاً، ويف املسالك أنه ينبغي القطع به.
وأما ما يف اجلواهر من احتامل كون ذكرهم للعرشين ديناراً ألهنا مساوية ملائتي 
درهم يف صدر اإلسالم، أو ألهنا أحد فردي النصاب، من دون إرادهتم االقتصار عىل 

خصوصيتها فهو بعيد عن ظاهر كالمهم.
ومثلـه توجيهـه اقتصارهم عىل العرشين بحمل صحيـح البزنطي املتقدم عليه 
بقرينة صحيحه اآلخر املتقدم يف املعدن، املشـتمل عىل تفسري نصاب الزكاة بالعرشين 
دينـاراً، بتعميـم التفسـري املذكور للمقام، والسـيام مع تقارب املسـؤول عنـه، واحتاد 

الراوي واملروي عنه فيهام.
إذ فيه: أن ذلك ليس بأوىل من جعل هذا الصحيح قرينة عىل أن ذكر العرشين 
ديناراً يف ذلك الصحيح ألهنا فردي نصاب الزكاة من دون خصوصية هلا، وأن املعيار 

بلوغ أحد النصابني الراجع إىل االكتفاء بأقلهام.
مضافاً إىل أن ذلك ال يبلغ حد اجلمع العريف الذي عليه املعول يف مقام العمل، 
بل هو أشبه بالقياس ال ينهض باالستدالل، وال ينبغي التعويل عليه. والسيام بناء عىل 
اختصـاص الكنز بالنقدين، حيث يمكـن حينئذ محل املامثلة فيه عىل املامثلة يف املقدار، 



بـل هـو الظاهر، كام تقـدم، بخالف املعدن الـذي ال يكون من النقديـن، حيث يتعني 
محـل املامثلـة فيه عـىل القيمة التي ال تقبـل الرتديد، بل البد فيها مـن مالحظة أحدمها 

بخصوصه أو أقلهام. ومن هنا ال خمرج عام ذكرنا.
بقـي يشء: وهو أن الظاهر أو املتيقن من صحيـح البزنطي املتقدم بعد أن كان 
متضمنـاً بيان املقدار هو اعتبار بلـوغ نصاب الزكاة يف ثبوت اخلمس يف الكنز، والزم 
ذلك ثبوت مخس متام الكنز بعد بلوغه النصاب من دون عفو عن الزائد بني النصابني، 
قـال يف اجلواهـر: «كام هو ظاهـر األصحاب، بل كاد يكـون رصحيهم». وبه رصح يف 

التذكرة والدروس وحمكي املنتهى والبيان وغريها.
لكـن يف املـدارك: «ويشـكل بـأن مقتىض رواية ابـن أيب نرص مسـاواة اخلمس 
». وكأنه يبتني  للـزكاة يف اعتبار النصاب الثاين كاألول. إال أين ال أعلم بذلك مرصحاً
عـىل محل املوصـول يف قولهA: «ما جتب الزكاة يف مثله ففيـه اخلمس» عىل أبعاض 
الكنز، فكل بعض منه جتب فيه الزكاة جيب فيه اخلمس، وكل بعض ال جتب فيه الزكاة 

ال جيب فيه اخلمس، ومنه ما بني النصابني.
ولكـن ال قرينة عىل ذلك، بل الظاهر منـه إرادة الكنز بتاممه، وثبوت الزكاة يف 
مثله إنام يكون ببلوغه النصاب األول، وظاهر ثبوت اخلمس فيه حينئذ ثبوته فيه بتاممه 

حتى الزائد منه بني النصابني.
ولـو فـرض إمجاله من هـذه اجلهة كفـى يف ثبـوت اخلمس يف اجلميـع إطالق 
دليـل وجـوب اخلمس يف الكنز، حيث يلزم االقتصار يف اخلـروج عنه عىل املتيقن من 

. الصحيح، وهو ما مل يبلغ النصاب أصالً
(١) الـذي تقدم يف املعـدن اعتبار وحدة اإلخراج عرفاً ولـو مع تعدده حقيقة 

لتقارب الفرتات.
وال خيفـى أن دليل النصاب يف املعدن وإن تضمن أخذ اإلخراج يف موضوعه، 

وال فرق بني اإلخراج دفعة ودفعات، كام تقدم يف املعدن(١).
٨٥ ................................................................................... النصاب يف الكنز 



٨٦......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

وجيري هنا أيضاً استثناء املؤنة(١)،
بخالف دليله يف الكنز، حيث تضمن صحيح البزنطي ـ بناءً عىل أنه الدليل يف املسألة 
ـ فـرض النصـاب يف الكنـز بنفسـه، إال أن الظاهـر رجـوع أحدمها لآلخـر، إذ ليس 
املـراد باإلخراج إال الكناية عن األخذ الذي تتحقـق به احليازة اململكة، التي البد من 
اعتبارهـا أيضـاً يف ثبوت اخلمس يف الكنز، ملا سـبق من أن ثبـوت اخلمس فرع صدق 

الغنيمة والفائدة.
نعـم قـد يدعى أنه حيـث مل يرصح باحليـازة هنا فال جمال للتمسـك باإلطالق 
املقتـيض العتبـار الوحدة العرفية فيها، بل غاية األمر اعتبارها يف اجلملة ولو مع تعدد 

األخذ عرفاً، لتباعد الفرتات.
وأظهـر مـن ذلك مـا لـو كان دليل اعتبـار النصاب هـو اإلمجاع، حيـث يلزم 
االقتصـار فيه عىل املتيقن، والرجوع يف غريه لعمـوم ثبوت اخلمس يف الكنز، املقتيض 

ثبوت اخلمس فيام بلغ النصاب ولو مع تباعد الفرتات، واألمر ال خيلو عن إشكال.
نعـم ال إشـكال يف اعتبـار وحدة الكنز عرفـاً، فال يكفي متاميـة النصاب بضم 
الكنـوز املتعددة بعضها إىل بعض، كـام يف الرسائر ـ عىل غموض يف كالمه ـ والتذكرة 

وظاهر جامع املقاصد وعن املنتهى.
ويكفـي بلـوغ النصاب مـع وحدة الكنز عرفـاً وإن علم بتجميـع األموال فيه 
تدرجيـاً مـع وحدة الظرف وتعـدده ـ كام ذكـره يف اجلواهـر ـ أو كان يف أماكن متفرقة 

متقاربة، بحيث يصدق عىل املجموع أنه كنز واحد.
(١) فـإن ما تقدم هناك من نسـبة احلكم باسـتثنائها لألصحاب جـار هنا. كام 
أن العمـدة يف الدليـل عليـه ما تقدم هنـاك من عدم صـدق الغنيمة والفائـدة إال بعد 

. استثنائها، فإنه جار هنا أيضاً
نعـم تقـدم اختصاص ذلك بمؤنة اإلخـراج والتحصيـل دون مؤنة الفحص، 
ومقتـىض ذلك عدم اسـتثناء مؤنة احلفر املتكرر من أجـل العثور عىل الكنز والفحص 



وحكم بلوغ النصاب قبل اسـتثنائها(١)، وحكم اشـرتاك مجاعة فيه إذا بلغ 
املجمـوع النصاب(٢). وإن علم أنه ملسـلم(٣)، فـإن كان موجوداً وعرفه 

دفعه إليه(٤)
عنه، بل غاية ما يستثنى هو مؤنة احلفر املوصل إليه ومؤنة إخراجه بعد الوصول إليه.
(١) حيث تقدم منه P تقريب االكتفاء ببلوغ النصاب قبل استثنائها، وتقدم 

منا تقريب عدم االكتفاء به.
(٢) فقد سبق تقريب االكتفاء بذلك.

(٣) وكذا لو علم أنه لذمي أو نحو ذلك من املال املحرتم كاملال الزكوي، ونامء 
الوقـف، لنظري ما يأيت يف ملك املسـلم. وقد سـبق أنه يكفي قيام األمـارة املعتربة عىل 
. ذلك، كاليد املحتمل مالكيتها من دون أن يعلم بتبدهلا بيد أخر حيتمل مالكيتها أيضاً
(٤) بال إشـكال ظاهر حلرمة حبس مال املسـلم عنه. ولو فرض الشك يف بقاء 

ملكيته له بسبب الدفن كان مقتىض استصحاهبا دفعه إليه.
وأمـا نصـوص الكنـز فهـي أجنبيـة عن املقـام، بنـاء عىل ما سـبق من سـيدنا 
املصنـفP من عدم هنوضهـا بإثبات جواز متلك واجد الكنز لـه. وأما بناء عىل ما 
سـبق منـا من هنوضها بذلـك فال ريب يف انرصافهـا عن الفرض. بـل ال يبعد قصور 
عنوان الكنز عنه وعام لو احتمل العثور عىل املالك لقرب العهد به، واختصاصه عرفاً 
باملـال القديـم الذي يبعد العهد بصاحبه، بحيث يصدق عرفـاً أنه ال مالك له، للغفلة 
عـن احتـامل وجود الوارث املالك له بسـبب طـول املدة. وال أقل مـن كون ذلك هو 

املتيقن من مصاديقه، ويلزم الرجوع يف غريه لعموم األدلة اآلخر.
ومـن ذلك يظهـر عدم جواز متلكه حتـى لو مل يعلم ملكية املسـلم له واحتمل 
ملكية غريه له إذا كان يف دار اإلسـالم، بناء عىل ما سـبق عند الكالم فيام يوجد يف دار 
اإلسالم من عدم جريان استصحاب عدم ملك املسلم للامل إذا وجد يف دار اإلسالم 

٨٧ ............................................................................. إذا علم أن الكنز ملسلم 



٨٨......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس

وإن جهله وجب عليه التعريف(١)، فإن مل يعرف املالك، أو كان املال مما ال 
(٣)، وإذا كان املسلم  يمكن تعريفه(٢)، تصدق به عنه عىل األحوط وجوباً

قديامً فاألحوط إجراء حكم مرياث من ال وارث له عليه(٤).
وكان عليـه أثـره، بـل حتى لو مل يكـن عليه أثـره إذا كان قرب العهد بـه بحيث يعلم 
بوضعه فيها بعد صريورهتا داراً لإلسـالم. كام يظهر أيضاً أنه لو دل الدليل عىل جواز 

متلكه مل تنهض نصوص الكنز بإثبات وجوب إخراج مخسه.
(١) سـواء قيـل بأنه لقطة أم قيل بأنه جمهول املالـك، غاية األمر أنه عىل األول 
يقتـرص يف التعريف عىل سـنة وإن احتمل العثور عـىل املالك بعدها، وعىل الثاين جيب 
التعريـف إىل حني اليأس من العثور عىل املالك. وهـو األحوط يف املقام. بل األظهر، 
لعدم وضوح صدق اللقطة عىل املال املدفون ونحوه مما يستحكم اختفاؤه، وانرصاف 

االلتقاط للامل الظاهر.
(٢) كاملال املدفون يف القر التي انجىل عنها أهلها، بحيث ال يعلم مكاهنم.

(٣) كأنـه لـرتدده بـني اللقطـة وغريها من جمهـول املالك، وحيـث كان حكم 
األول التخيـري بـني التصدق باملال عن املالك، ومتلك الواجـد له، وحكم الثاين لزوم 
التصدق، كان التصدق هو األحوط. بل يظهر مما سـبق أنه األظهر. ويؤيده يف اجلملة 

موثق إسحاق اآليت فيام يوجد يف ملك الغري.
(٤) ألنـه مقتـىض القواعد األولية لـو فرض عدم وضوح عمـوم حكم الكنز 
لـه، فقد اسـتظهر يف اجلواهر عـدم اندراجه فيام نحن فيه، للقطـع بكونه ملحرتم املال، 
قـال: «لظهـور اتفاق األصحاب عىل إرادة غري املعلوم كونه ملسـلم من الكنز هنا، كام 
يومئ إليه التفصيل بأثر اإلسالم وعدمه وإن مل نحتج إىل ذلك التفصيل، لكن ألعمية 
األثر من ذلك، ال مع تسـليم داللته. ومن هنا كان ال وجه للتمسـك بإطالق األخبار 
كون اخلمس يف الكنز الشامل ملثل املفروض... ولكن اإلنصاف عدم خلوّ املسألة عن 



إشكال، إلطالق النصوص، بل قد يقو جريان حكم اخلمس عليه».
هـذا ومما سـبق يظهـر أنه لو بني عـىل ذلك فيام علم أنه ملسـلم لـزم البناء عليه 
فيـام احتمـل فيه ذلـك وإن كان يف دار اإلسـالم بحيث حيتمل حصولـه يف مكانه بعد 

. صريورهتا داراً لإلسالم، كام أرشنا إليه آنفاً
لكـن ال جمال لدعو اتفاق األصحاب املدعى من اجلواهر بعد عدم إمجاعهم 
عـىل التفصيـل املذكور، وال تتضح لنا القرينة عىل ابتنـاء التعميم ممن عمم احلكم عىل 
عدم حجية األثر عنده، بل لعله لبنائه عىل عموم حكم الكنز ملا علم كونه ملسـلم، بل 
لعله األقرب، لبنائهم يف سائر املوارد عىل احرتام املال الذي يوجد يف دار اإلسالم مع 

العلم بحصوله فيها بعد صريورهتا داراً لإلسالم.
وأمـا النصـوص فالكالم فيها يبتني عىل داللتها عىل ملكيـة الواجد للكنز تبعاً 
لداللتها عىل وجوب اخلمس فيه، أو عدم داللتها عىل ذلك، بل عىل وجوب اخلمس 
يف فرض ملكية الواجد، مع لزوم إثبات ملكيته له من دليل آخر إذ عىل األول تنهض 
باخلروج عن مقتىض القواعد األولية، وعىل الثاين تكون القواعد األولية واردة عليها 

رافعة ملوضوعها.
وحيـث تقـدم أن األظهر هو األول تعـني البناء يف الفرض عـىل جريان حكم 
الكنز من ملكية الواجد له وثبوت اخلمس فيه. نعم خيتص ذلك بام يصدق عليه الكنز 
عرفـاً، لكون دفنـه قديامً، دون غريه مما يقـرب العهد بصاحبه، بل يتعـني فيه الرجوع 

للقواعد العامة، القاضية بجريان حكم جمهول املالك عىل املال، كام يظهر مما تقدم.
هذا ولو تردد املال املدفون بني أن يكون قديامً ليكون من أفراد الكنز، وأن يكون 

حديثاً ليس من أفراده، فال جمال إلجراء حكم الكنز عليه، لعدم إحراز موضوعه.
بـل ال يبعد جريان اسـتصحاب عـدم كونه كنزاً، فيتعني جريـان حكم جمهول 
املالـك عليـه، ألن الظاهر أن حكم الكنز من سـنخ التخصيـص لعموم حكم جمهول 
املالـك. ولو من وجه، ومع إحـراز عدم اخلاص يتعني الرجوع حلكم العام، فيتصدق 

٨٩ ............................................................................. إذا علم أن الكنز ملسلم 
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(مسـألة ١٠): إذا وجـد الكنـز يف األرض اململوكـة لـه، فـإن ملكها 
باإلحياء كان الكنز له وعليه اخلمس(١)، إال أن يعلم أنه ملسلم موجود(٢) 
أو قديم، فتجري عليه األحكام املتقدمة. وإن ملكها بالرشاء أو نحوه عرفه 

املالك السابق(٣)،
باملـال املذكـور بعد اليأس من العثـور عىل صاحبه. وإن حسـن االحتياط بتملكه، ثم 

التصدق بخمسه يف مرصف اخلمس، وبالباقي يف مرصف جمهول املالك.
هـذا مع العلم باحرتام املال أو قضاء األصل به أو قيام األمارة عليه، لكونه يف 
دار اإلسالم وعليه أثره، عىل التفصيل املتقدم. وأما مع عدمه فمقتىض األصل املتقدم 
جواز متلكه وعدم وجوب اخلمس فيه. وإن حسـن االحتياط بإخراجه. فالحظ واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام يف املدارك واجلواهر. قال: «وحكاه يف احلدائق عن مجع». واملنساق من 

كالمهم أن الكنز املذكور بحكم الكنز املوجود يف األرض املباحة، فيلحقه ما تقدم.
(٢) تقـدم خـروج ذلك عن الكنـز موضوعاً، واختصاصـه بالقديم، كام تقدم 

الكالم يف حكم ذلك.
(٣) كام يف الرشايع والتذكرة واملسـالك وعن املنتهى وغريها فيام إذا كان عليه 
أثر اإلسالم، ويف اجلواهر: «بل ال أجد فيه خالفاً بيننا. لوجوب احلكم به له مع دعواه 
إياه إمجاعاً يف املنتهى، قضاء ليده السابقة. بل قد يدعى أنه حمكوم بملكيته له ما مل ينفه 

عن نفسه، لذلك، من غري حاجة إىل دعواه إياه».
هـذا وكلامهتـم يف املقام ال ختلـو عن اضطراب وخلط بني أقسـام املال املدفون 
من دون متييز بني احلديث والقديم. والذي ينبغي أن يقال: املال املدفون: تارة: يكون 
قديامً قد انقطع أصحابه عنه، بحيث يصدق عليه الكنز عرفاً، عىل ما سـبق توضيحه. 

وأخر: يكون حديثاً مل ينقطع عنه صاحبه عرفاً، لبقائه هو أو وارثه.



أمـا األول فالظاهـر جريـان حكم الكنـز عليه، فيملكـه الواجـد، ويتعني فيه 
اخلمـس، وال حيكـم بملكيـة مالـك األرض السـابق له، وال جيـب تعريفه بـه، لعدم 
ملكيته له تبعاً مللكية األرض باحليازة أو الرشاء ونحوه، الختصاص التبعية، بام خلق 
يف األرض، دون مـا أودع فيهـا، نظـري ما سـبق منا يف مناقشـة بعض مشـاخينا يف ذيل 

الكالم فيام حيتمل ملكية املسلم له.
نعـم لـو مل ينهض إطـالق دليل وجوب اخلمـس يف الكنز بإثبـات جواز متلك 
. اللهم إال أن يكون املتيقن من نصوص  واجده له أشكل البناء عىل جواز متلكه حينئذٍ
الكنـز مـا مل يكن مملوكاً ملـن يقرب العهد بـه، وحينئذ ينهض اسـتصحاب عدم ملك 

مالك األرض له بدخوله يف املتيقن املذكور. فالحظ.
وأما موثق إسـحاق اآليت يف القسـم الثاين فهو منرصف عن الكنز، كام يناسـبه 
األمـر فيه بتعريف أهل املنزل به الظاهـر يف توقع معرفتهم له، واألمر بالتصدق الذي 

هو حكم جمهول املالك دون الكنز.
وأما الثاين فهو املتيقن مما ذكروه من وجوب تعريف املالك باملال. بل تقدم من 

اجلواهر احتامل احلكم بملكيته له ما مل ينفه عن نفسه، ونسب إىل مجاعة اجلزم به.
وقد يستدل له بوجهني:

األول: صحيحـا حممـد بـن مسـلم املتقدمـان يف حكـم الكنز املوجـود يف دار 
اإلسالم وعليه أثره، فقد تضمنا أن الورق املوجود يف الدار املعمورة ألهلها.

ويشـكل بقـرب انـرصاف وجـدان الـورق فيها إىل غـري املدفـون، ألن الدفن 
خصوصية يبعد إغفال السائل هلا لو كانت موجودة، نظري ما تقدم يف الكنز، وإن كان 

األمر فيه أظهر.
الثـاين: أنـه مقتـىض عمـوم حجيـة اليـد. وقد استشـكل فيـه بعض مشـاخينا 
باختصاصه باليد الفعلية، دون الزائلة بالبيع واإلعراض، كام يف املقام. كام قد يكشف 
عنـه ذيـل صحيحي حممد بن مسـلم املشـار إليهـام، املتضمـن ملكية الواجـد للورق 

٩١ ...................................................... إذا وجد الكنز يف األرض اململوكة للغري سابقاً 
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املوجود يف األرض اخلربة من دون تنبيه للتعريف.
لكـن مـراده إن كان صورة احتـامل دفن املال بعد خـروج األرض عن مالكها 
السـابق بالبيـع، بحيث ال يعلم بصـريورة املال حتت يده، فهو يف حملـه، وهو مورد ما 
يف املـدارك مـن منع وجـوب التعريف. وعليه حيمـل ذيل صحيحي حممد بن مسـلم 

.Pاملذكور. إال أنه خارج عن مفروض كالمهم، كام رصح به سيدنا املصنف
وإن كان صورة العلم بكون املال مدفوناً يف األرض حال ملكيته هلا، أشكل ما 
ذكره بأن اليد السابقة ملا كانت حجة عىل ملكية صاحبها حينها كفت يف إثبات ملكيته 

فعالً بعد العلم بعدم جتدد ملكية غريه أو استصحابه.
وأما احتامل سـقوطها عن احلجية عىل إثبات امللكية حتى حينها بعد أن كانت 
. كيف وال إشـكال  حجة عليها، نظري سـقوطها عن احلجية باإلقرار. فهو غريب جداً
ظاهـراً يف أن لصاحـب اليد السـابقة تكذيب دعـو صاحب اليـد الالحقة حصول 
السـبب اململك هلا، كام لو ادعى مشـرتي الدار أنه اشـرت الدفني أيضاً، وأنكر البايع 
ذلـك. بل ال يظن بأخذ دعو: أن من بـاع داراً فبقي فيها بعض متاعه واحتمل عدم 

ملكيته له ال حيكم بأنه له لسقوط يده السابقة عن احلجية.
نعـم قد يقال: احلكـم بملكية صاحب األرض ملا فيها إنام هو باعتبار كون اليد 
عليهـا يداً عىل ما فيها، ويف شـمول ذلك للمدفون ونحوه مما خيفى ويسـتقر يف مكانه 
إشـكال، حيث قد يعتد باحتامل سـبق وجوده يف موضعه قبل ملكية صاحب األرض 

هلا وعدم القصد إىل وضع اليد عليه تبعاً لوضع اليد عليها، جلهله هبا.
وأظهر من ذلك ما إذا كانت األرض مكشوفة معرضة ألن يستغلها حلفظ املال 
. بل يف  غـري املالـك، حيث ال تكون اليد عليها يداً عىل ما فيها عرفاً وإن مل يكن مدفوناً
. قال:  صحيـح مجيل بن صالـح: «قلت أليب عبد اهللاA: رجل وجد يف منزله ديناراً

يدخل منزله غريه؟ قلت: نعم كثري، قال: هذا لقطة..»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب اللقطة حديث:١.



وبذلـك يظهر أنـه ال جمال للبناء عـىل ملكية املال املدفون يف مفروض املسـألة 
للاملك األول من دون تعريف.

 وأما وجوب تعريفه إياه ثم متلكه إن مل يعرفه فقد يستدل عليه بموثق حممد بن 
قيس املتقدم عند الكالم يف الكنز الذي يوجد يف دار اإلسالم وعليه أثره، املتضمن أن 
من وجد ورقاً يف خربة عرفها فإن وجد من يعرفها وإال متتع هبا. وصحيح عبد اهللا بن 
جعفر احلمريي قال: «كتبت إىل الرجلA أسـأله عن رجل اشـرت جزوراً أو بقرة 
لألضاحي فلام ذبحها وجد يف جوفها رصة فيها دراهم أو دنانري أو جوهرة ملن يكون 

ذلك؟ فوقعA: عرفها البايع، وإن مل يعرفها فاليشء لك، رزقك اهللا وإياه»(١).
لكـن املوثـق منرصف إىل غـري املدفون، كام يظهر مما سـبق هناك وممـا تقدم يف 
صحيحي ابن مسلم. وقد تقدم هناك أنه حممول عىل اللقطة، ولذا أطلق فيه التعريف 
ومل خيـص باملـك األرض، فهـو أجنبي عن املقـام. وأما صحيح احلمـريي فام تضمنه 

خمالف للقاعدة يف مورد خاص ال جمال لقياس املقام عليه.
ومـن هنا يتعني البناء عىل إجـراء حكم جمهول عليه بالفحـص عن مالكه ولو 
بتعريفه املالك السابق، ومع اليأس عن العثور عليه يتصدق به عن صاحبه، كام يناسبه 
موثق إسحاق بن عامر : «سألت أبا إبراهيمA عن رجل نزل يف بعض بيوت مكة، 
فوجد فيها نحواً من سبعني درمهاً مدفونة، فلم تزل معه، ومل يذكرها حتى قدم الكوفة 
كيـف يصنع؟ قال: يسـأل عنها أهل املنزل لعلهـم يعرفوهنا. قلت: فـإن مل يعرفوها؟ 
قال: يتصدق هبا»(٢). ومورده وإن كان وجدان املال من قبل النزيل دون املشرتي، إال 

. أن إلغاء خصوصيته قريب جداً
كام أن الظاهر أن األمر فيه بسؤال أهل املنزل ملجرد احتامل ملكيتهم للدراهم، 
بمـالك وجوب الفحص عـن املالك يف املال املجهول مالكـه، ال بمالك حجية يدهم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٩ من أبواب اللقطة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب اللقطة حديث:٣.

٩٣ ...................................................... إذا وجد الكنز يف األرض اململوكة للغري سابقاً 
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(١)، فإن عرفه دفعـه إليه(٢)، وإال فاألحوط وجوباً  واحـداً كان أم متعدداً
عىل امللكية، وإال كان املناسب تعليق التصدق عىل نفيهم ملكية الدراهم، ال جمرد عدم 

معرفتهم هلا.
ومـن هنـا فهو وإن اقترص فيه عىل تعريف أهل املنزل، إال أنه ال يبعد االقتصار 
يف ذلـك عـىل مورده ونحوه ممـا ال يرجى فيه معرفـة مالك املال مع عـدم معرفة أهل 
املنـزل له، لـرتدد املال املدفـون يف بيوت مكة املعـدة لنزول احلجاج مـن اآلفاق نوعاً 
بـني مالك الدار واحلجـاج الواردين، مع عدم تيرس تعريـف احلجاج ـ خصوصاً بعد 
الرجـوع للكوفـة ـ لرجوعهم إىل بالدهم الشاسـعة وعدم انحصارهم. والسـيام مع 
قرب كوهنم من حجاج السـنني السابقة. أما مع توقع االطالع عىل املالك بسؤال غري 
أهل املنزل عنه فمن القريب جداً البناء عىل وجوب سؤاله، كام هو مقتىض القاعدة يف 

جمهول املالك.
ومـن مجيع ذلك يظهر عدم الدليل عىل مـا ذكره األصحاب من االقتصار عىل 
تعريف املالك ثم التملك، فضالً عن وجوب اخلمس فإنه حكم الكنز الذي إن صدق 

. يف املقام مل حيتج للتعريف رأساً
ثـم إن احلكـم املذكور ملا كان مقتىض عموم ما يسـتفاد من أدلـة جمهول املالك 
فالالزم عدم االقتصار فيه عىل املال املدفون، وال عىل خصوص النقدين، وإن اختص 

هبام الكنز.
كام أنه مما تقدم يف ذيل أحكام الكنز يظهر لزوم البناء ظاهراً عىل احلكم املذكور 

فيام يرتدد بني كونه من املال القديم الذي يصدق عليه الكنز وغريه. فراجع.
(١) إذ لـو فرض اسـتفادة وجـوب التعريف من النصـوص املتضمنة تعريف 

. البايع فالظاهر منه اجلنس بنحو يشمل ما إذا كان متعدداً
(٢) ممـا سـبق يظهر أنه البد من الوثوق بأنه هـو املالك ببيان عالمته ونحوها، 

وال يكفي دعواه ملكيته املال.



(١) كـام يف التذكـرة واملسـالك وعـن املنتهى، ونفـي وجدان اخلـالف فيه يف 
اجلواهـر يف كالمـه املتقدم. وقد سـبق املنع من تعريـف املالك مطلقـاً يف املال القديم 
الذي يصدق عليه الكنز. وأما يف غريه فإن كان الدليل عىل تعريف املالك ما تقدم من 
النـص ـ وهو صحيح احلمريي وموثق إسـحاق ـ فالظاهر منهام االختصاص باملالك 
األخـري، ومحلهـام عىل املثـال بعيد، وكذا محلهـام عىل اجلنس، كام اعـرتف به يف اجلملة 

.Pسيدنا املصنف
نعم قال: «اللهم إال أن يستفاد ذلك من عموم املناط، الشرتاك اليد يف اجلميع. 
ال أقل من اإلمجال املانع من رفع اليد عن مقتىض حجية اليد السـابقة». لكن مل يتضح 
منـاط احلكـم. كام ال جمال لدعو اإلمجال يف احلديثني، بل ال إشـكال يف ظهورمها يف 

خصوص املالك األخري.
وإن كان الدليـل عليـه عموم حجية اليـد، كام يظهر من غري واحـد. فهو ـ مع 
تسـليم ثبوت اليد عىل املال وغض النظر عام سـبق منا من اإلشكال يف حتققها ـ يقرص 
عام لو مل يعلم بسبق دفن املال عىل انتقال األرض منه. مع أن مقتىض حجية اليد ملكية 
مالـك األرض للامل وإن مل يدعـه، فالالزم احلكم به من غري حاجة إىل تعريفه، إال أن 

ينفيه عن نفسه.
وإن كان الدليـل عليـه عمـوم حكـم جمهول املالـك فهو يقتـيض الفحص عن 
صاحـب املـال بتعريف كل من حيتمل ملكيته له ولو كان غري مالك األرض السـابق. 

.Pوكل ذلك مما مل يذكروه يف املقام، عدا ما سيأيت من سيدنا املصنف
(٢) كأنـه لتحـرز يده عليه وهو مناسـب لكون منشـأ الرجوع إليـه اليد، دون 
النص، كام يظهر مما تقدم. لكن العلم بذلك مسـاوق للعلم أو االطمئنان بعدم ملكية 
املالـك األخـري له، إذ من البعيد جـداً ملك األول له ثم ملكية الثاين لـه، إذ ملكيته له 
حينئـذ موقوفـة عـىل علمهام به، وقصدمهـا لنقله مـع األرض، وهو ال يناسـب بقاءه 

أن يعرفه السابق(١) مع العلم بوجوده يف ملكه(٢)، وهكذا.
٩٥ ...................................................... إذا وجد الكنز يف األرض اململوكة للغري سابقاً 
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فإن مل يعرفه اجلميع فهو لواجده إذا مل يعلم أنه ملسـلم(١) موجود أو قديم، 
مدفوناً إىل أن خرج عن ملكهام.

هذا وظاهره تأخر السابق عن الالحق، فال يعرف به السابق إال بعد أن يعرف 
به الالحق وال يعرفه. وكأنه لسـقوط اليد السـابقة عن احلجيـة باليد الالحقة، وعدم 
حجيتهـا إال بعد سـقوط الالحقة عن احلجية. لكن سـقوط الالحقـة عن احلجية إنام 

يكون بنفي الالحق ملكية املال، ال بمجرد عدم معرفته إياه.
كـام أنـه لو فـرض مراجعتهام معاً ودعـو كل منهـام ملكية املـال، الراجعتان 
لتكذيب السـابق لالحق يف متلك املال منه، فالالزم حجية قول السـابق، لسقوط اليد 
الالحقة عن احلجية بتكذيب صاحب اليد السابقة يف حتقق السبب الناقل منه، عىل ما 

يذكر يف مبحث حجية اليد.
هـذا وحيـث سـبق أن املعيار يف الفحـص اليأس عـن املالك الـذي هو حكم 
جمهـول املالك فالالزم السـؤال مـن كل من حيتمل بوجه معتد بـه ملكيته للامل وعدم 
رفعـه ملدعيـه إال بعد االطمئنـان أو العلم بملكيتـه له، ومع اختالفهـم ال ترجيح إال 

بمرجح معترب.
(١) هـذا مبنـي عىل مـا تقدم منه P من عدم جواز متلك ما علم أنه ملسـلم، 
ومقتـىض كالمـه P أن التفصيـل املذكـور خمتـص بجـواز التملـك، دون وجوب 

. الفحص عن املالك، بل هو جيب مطلقاً
لكن ال خيفى أن جريان حكم اللقطة أو جمهول املالكـ  من التعريف والفحص 
عـن املالك ـ خمتص بـامإذا علم باحرتام املال، أو كان ذلك مقتىض األمارة أو األصل، 

لكونه يف أرض اإلسالم مطلقاً أو إذا كان عليه أثره.
أمـا إذا مل يكـن كذلك فمقتىض األصـل املتقدم يف أول الـكالم يف حكم الكنز 
جـواز متلكه بال حاجة إىل تعريف وفحـص عن املالك، والنصوص املتقدمة املتضمنة 
للفحـص عـن املالـك وغريهاـ  ممـا ورد يف اللقطة وجمهول املالـكـ  تقرص عن ذلك، 



وإال جـرت عليـه األحـكام املتقدمة. وكذا إذا وجده يف ملـك غريه إذا كان 
حتـت يده(١) بإجازة ونحوهـا(٢)، وأنه يعرفه املالك، فإن عرفه دفعه إليه، 
وإال فاألحوط وجوباً أن يعرفه السابق مع العلم بوجوده يف ملكه، وهكذا، 
فـإن مل يعرفه اجلميع فهـو لواجده، إال أن يعلم أنه ملسـلم موجود أو قديم، 

فيجري عليه ما تقدم.
(مسـألة١١): إذا اشـرت دابة فوجد يف جوفها ماالً جر عليه حكم 

الكنز الذي جيده يف األرض املشرتاة(٣)
كـام يظهر بالتأمـل فيها، حتى موثق إسـحاق املتقدم، لظهور أن العثـور عىل الدراهم 
املدفونة من دون اطالع أهل املنزل يناسب عدم عمق دفنها، بحيث يطلع عليه النزيل 
بال كلفة، وهو يناسب قرب دفنها جداً بحيث يناسب ملك املسلم هلا. وعدم كوهنا من 
دفني اجلاهلية. ومن هنا يتعني جواز التملك بال حاجة إىل فحص عن املالك يف فرض 

عدم ثبوت احرتام املال، وإنام جيب الفحص ثم التصدق فيام إذا أحرز احرتامه.
(١) يعني: يد الواجد.

(٢) يعنـي من دون أن يملك األرض لعمـوم أدلة جمهول املالك، وخلصوص 
موثق إسحاق املتقدم.

(٣) املرصح به يف كالم األصحاب وجوب تعريف البايع به، فإن مل يعرفه فهو 
للمشرتي وعليه اخلمس.

أمـا وجـوب تعريف البايع باملال وملكية املشـرتي لـه إذا مل يعرفه فهو مقتىض 
صحيـح احلمـريي املتقدم، ومقتضـاه عدم الفرق بني مـا علم أنه ملسـلم وما مل يعلم. 
بل لعل املتيقن منه األول، ملا هو املعلوم من رشاء الدابة يف دار اإلسـالم وعدم مكث 
. وبذلـك خيرج عن عموم حكم جمهـول املالك من التصدق  الـرصة يف جوفها طويالً
باملـال. كـام أن مقتضـاه عدم تعريـف غري البايع، ومعـه ال جمال للتفصيـل املتقدم من 

٩٧ ..................................................................... إذا وجد املال يف جوف احليوان 
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ويف وجـوب اخلمـس عليه إن مل يعرف املال إشـكال(١). وكـذا احلكم إذا 
. اشرت سمكة أو حيواناً غري الدابة(٢) ووجد يف جوفه ماالً
سيدنا املصنف P يف الكنز املوجود يف األرض املشرتاة، كام سبق.

نعـم املنرصف من النص احتامل كون املـال املوجود ملكاً للبايع، ولو الحتامل 
بقـاء الدابـة يف ملكـه مدة حيتمـل ابتالعها للامل فيها، أمـا مع العلم بعـدم ملكيته له، 
. وحينئذ ال يبعد لزوم  لعـدم مكثها يف ملكه املدة املذكورة فال موضوع لتعريفه حينئذٍ

مراجعة من قبله ممن حيتمل فيه ذلك إحلاقاً بمورد النص، ولو لتنقيح املناط.
وأظهر من ذلك ما لو مل يكن الواجد مشرتياً بل موهوباً أو نحوه، حيث يقرب 
لزوم مراجعة من أخذه منه، لقرب إحلاقه بمفاد النص عرفاً، إلغاء خلصوصية البايع.
وأمـا وجوب اخلمـس فهو خال عن الدليل، كام عن غـري واحد االعرتاف به، 
بـل ظاهر الصحيح يدفعـه. لكن يف املدارك أنه قطع به األصحـاب. قال يف اجلواهر: 

«وظاهره ـ كالكفاية واحلدائق ـ االتفاق عليه».
ويف املدارك: «وظاهرهم اندراجه يف مفهوم الكنز. وهو بعيد»، بل هو غريب. 
كـام ال جمـال إلحلاقه بالكنـز حكامً، لتنقيح املنـاط، أو لإلمجاع املذكـور، لعدم وضوح 
املنـاط يف الكنز، ولعـدم وضوح إمجاع تعبدي ينهض حجة يف إثبات احلكم الرشعي، 
خصوصـاً مـع اضطـراب كلامهتـم يف حكـم الكنز. والسـيام مع ما سـبق مـن ظهور 
الصحيـح يف عدمـه، ومع ما حكي عـن الرسائر من وجوب إخـراج اخلمس منه بعد 
مؤنة طول سنته، ألنه من مجلة الغنائم والفوائد، حيث يظهر منه عدم وجوب اخلمس 

فيه بخصوصيته كالكنز، ويظهر ذلك من املدارك وهو املتعني.
(١) بل منع يظهر وجهه مما تقدم.

(٢) هـذا إنـام يتجه فيام إذا احتمل كون ابتـالع احليوان ملا يف جوفه حال ملكية 
البايع له، بحيث حيتمل كونه ملكاً للبايع، كالسمك الذي رباه البايع يف ملكه، وبعض 



. الطيور حيث يقرب جداً إحلاقه بمورد الصحيح املتقدم، إللغاء خصوصيته عرفاً
أمـا مـع العلم بعدم ابتالعه حـال ملكية البايع له ـ كام هو الغالب يف السـمك 
الذي هو مورد كالم األصحاب عىل الظاهر ـ فال وجه إلحلاقه بالدابة التي هي مورد 

الصحيح يف وجوب التعريف.
نعم ال يبعد البناء عىل إحلاقه به يف جواز التملك، لفهم عدم اخلصوصية. بل ال 
ينبغي اإلشـكال يف ذلك يف مثل السـمك الذي يكون ما يبتلعه مباحاً أصلياً كاجلواهر 
املوجودة يف املاء، أو مباحاً عرضياً، كاألموال الغارقة التي مل خيرجها أهلها حيث ورد 

أهنا ملن أخرجها(١).
ويؤيـده ما يف أمـايل الصدوق من أن اإلمام زيـن العابدينA دفع إىل بعض 
ذوي احلاجـة مـن أصحابـه قرصني، وقال لـه: «خذمها فليس عندنـا غريمها، فإن اهللا 
يكشـف هبام عنك...». فاشـرت بأحدمها سـمكة، فلام شـق بطنها وجد فيها لؤلؤتني 

باعهام بامل عظيم(٢). ونحوه يف الداللة عىل املطلوب ما عن تفسري العسكري(٣).
كام يناسـبه أحاديـث أيب محزة عـن أيب جعفرA وحفص بـن غياث عن أيب 
عبد اهللاA، الواردة يف إرسائيليني اشرت كل منهام سمكة فوجد أحدمها فيها لؤلؤة 
بعرشين ألف درهم، ووجد اآلخر درتني باعهام بأربعني ألف درهم(٤). ومن هنا كان 

املشهور متلك الواجد له، بل مل يعرف اخلالف فيه وإن اختلفوا يف وجوب التعريف.
هـذا وقد قـال يف املسـالك: «وقد مال العالمـة يف التذكرة إىل إحلاق السـمكة 
بالدابة مطلقاً، ألن القصد إىل حيازة السـمكة يسـتلزم القصد إىل حيازة مجيع أجزائها 
وما يتعلق هبا». ويناسبه ما عن الرسائر من توجيهه بأن البايع باع هذه األشياء ومل يبع 
ما وجده املشـرتي، لظهـوره يف املفروغية عن ملكية البايع ملا يف جوف السـمكة، وال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١١ من أبواب اللقطة حديث:١،٢. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٠ من أبواب اللقطة حديث:٤، ٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٠ من أبواب اللقطة حديث:١، ٢، ٣.

٩٩ ..................................................................... إذا وجد املال يف جوف احليوان 
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الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص(١)
موجب له إال احليازة.

لكنه يشـكل بـام يف اجلواهر مـن أن املتجه حينئـذ احلكم بملكيـة الصياد ملا يف 
جوفها، ال تعريفه إياه، قال: «والظاهر بل املقطوع به خالفه».

وقـد منع يف املسـالك من حتقيق احليـازة من الصياد ملا يف جوف السـمكة ولو 
.Pبعض مشاخينا بالتبع، لتقومها بالقصد املتوقف عىل العلم. وعىل ذلك جر

وفيه: أن القصد حليازة السـمكة مستتبع للقصد حليازة مجيع ما يف جوفها مما له 
قيمة وغريه، وعدم متييز ما يف جوفها إنام يمنع من القصد حليازته بخصوصيته التفصيلية، 
وال يمنع من القصد حليازته بعنوانه اإلمجايل املنتزع من كونه يف جوف السـمكة، وهو 
كاف يف احليـازة اململكـة. كيـف والزم ذلك جواز أخذ ما يف جوف السـمكة ومتلكه 
لـكل أحد قبـل التفات مالكها لـه وقصد حيازته تفصيـالً بال حاجة إىل اسـتئذانه أو 
رشائه منه، لبقائه عىل إباحته األصلية، غاية األمر حتقق العصيان بالتعدي عىل السمكة 
والتـرصف فيهـا مـن دون إذن مالكهـا. وهو بعيد جـداً، وال يظن بأحـد االلتزام به.

نعـم ال يبعد البناء عىل بيع ما يف جوف السـمكة تبعـاً لبيعها وإن مل يلتفت إليه 
، كام حياز تبعاً حليازهتا. وهذا بخالف ما يكون يف جوف الدابة من املال الذي  تفصيالً
ليس من شـأهنا ابتالعه، فإنه وإن كان ملكاً للبايع، إال أنه خارج عرفاً عن املبيع. وال 
جمال لإلشكال يف بيعه باجلهالة، لعدم الدليل عىل مانعية اجلهالة يف توابع املبيع. فتأمل.
ولعله هلذا أو نحوه كان ظاهر األصحاب املفروغية عن جواز متلك املشرتي ملا 
يف جوف السـمكة. بل لعل مفروغيتهم املذكورة بضميمة النصوص املتقدمة كافية يف 
احلكم املذكور حتى لو كان خمالفاً للقاعدة، إذ من القريب جداً انجبار تلك النصوص 

بذلك. فالحظ.
(١) كـام هو املعروف بـني األصحاب، ويف اجلواهر: «بـال خالف أجده فيه»، 



ونفـى اخلالف فيـه يف احلدائق. كام أن ظاهر أمايل الصدوق واالنتصار ورصيح الغنية 
وحمكي املنتهى اإلمجاع عليه، كظاهر نسبته إىل علامئنا يف التذكرة.

ويقتضيـه النصـوص املتضمنـة عـده مـن األربعة أو اخلمسـة التي جيـب فيها 
اخلمـس(١)، وصحيح احللبي: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن العنرب وغـوص اللؤلؤ، 
فقـالA: عليـه اخلمـس»(٢)، وغـريه مما يـأيت. وقد تقـدم يف أول الـكالم يف ثبوت 
اخلمس يف املعدن الكالم يف صحيح عبد اهللا بن سـنان ومرسـل سـامعة(٣)، املتضمنني 

اختصاص اخلمس بالغنائم، فراجع.
هذا وقد اقترص يف املدارك عىل االسـتدالل بصحيح احللبي، وحيث ال عموم 
فيـه لتامم أفراد الغـوص ذكر أن العموم إنام يتم باإلمجاع لو تم. وكأن ذلك منه لشـدة 

تقيده يف السند، وإال فقد تضمن العموم بعض النصوص املعتربة.
ففي صحيح عامر بن مروان قال: «سـمعت أبـا عبد اهللاA يقول: فيام خيرج 
من املعادن والبحر والغنيمة واحلالل املختلط باحلرام إذا مل يعرفه صاحبه اخلمس»(٤)، 
حيث ال خدش يف سـنده إال برتدد عامر بن مروان بني اليشـكري الثقة والكلبي الذي 
ذكره الصدوق يف بعض طرقه يف املشيخة ومل يوثق. لكن ذكر بعض مشاخينا أن األول 

هو املشهور الذي له كتاب ويروي عن الصادقA، فينرصف اإلطالق إليه.
ويف صحيـح ابن أيب عمري عن غري واحد عن أيب عبد اهللاA: «قال: اخلمس 
عىل مخسـة أشـياء: عـىل الكنـوز واملعـادن والغـوص والغنيمـة ونيس ابـن أيب عمري 
اخلامس»(٥). وال يقدح يف حجيته إرسـاله بعد كون املرسـل ابن أيب عمري والسيام مع 

إرساله عن غري واحد حيث يناسب استفاضة احلديث.
 :Aويف صحيـح البزنطـي عن حممـد بن عيل بن أيب عبد اهللا عن أيب احلسـن

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، ١٥.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦، ٧.
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«سـألته عام خيـرج من البحر مـن اللؤلؤ والياقـوت والزبرجد، وعن معـادن الذهب 
والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه اخلمس»(١)، بناءً عىل ما سـبق 
عند الكالم يف نصاب املعدن من تقريب حجية احلديث املذكور، والسيام مع تأيد هذه 

النصوص بنصوص أخر.
هـذا وقـد تضمن حديثـا عامر بن مـروان وحممد بـن عيل عنوان مـا خيرج من 
البحر، الشـامل ملا أخرج بالغوص وما أخـرج بآلة. ولعله لذا جزم بثبوت اخلمس يف 

الثاين يف املسالك.
بـل قد يدعى شـموله ملا أخذ من وجـه املاء وما ألقاه البحر عىل السـاحل، كام 
يناسبه ما يف الوسيلة من ثبوت اخلمس يف األول، وعن البيان من ثبوته يف الثاين. لكنه 
موقوف عىل كون «خيرج» بالبناء للفاعل، وال معني له، بل حيتمل كونه بالبناء للمفعول.
أما مرسـل ابن أيب عمري فقد تضمن عنوان الغـوص، فيقرص عام أخرج باآللة
ـ فضـالً عـام أخذ من وجـه البحر وما ألقاه عىل السـاحل ـ ويعم مـا أخرج بالغوص

يف النهر.
وحيـث كان بـني العنوانني عموم من وجه فهل يؤخذ بـكل من العنوانني عىل 
إطالقـه ـ كام جزم به بعض مشـاخينا ـ أو ينزل األول عـىل الثاين، فيكون املوضوع هو 
الـذي خيـرج بالغوص ولو مـن النهر ـ كام جزم به سـيدنا املصنـفP، ويظهر من 
اجلواهـر ومن كل من اقترص عىل عنوان الغـوص أو العكس، فيكون املوضوع هو ما 
خيـرج مـن البحر ولو باآللة، أو جيمع بينهام بتقييـد كل منهام باآلخر فال يثبت اخلمس 
إال فيـام خيـرج من البحر بالغوص، كام هو ظاهر الرشايع. وقد يناسـبه ما عن كشـف 

. الغطاء من عدم ثبوت اخلمس فيام خيرج من األهنار، وإن كان حمتمالً ملا قبله أيضاً
وقد اسـتدل لألول بأنه مقتىض إطالق كل مـن الدليلني فيجب األخذ به وإن 

كان بينهام عموم من وجه، لعدم التنايف بينهام بعد كوهنام معاً إثباتيني.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.



لكـن ذكر الفقيه اهلمـداينP أهنام وإن كانا إثباتيني، إال أن ظاهر األصحاب 
والنصـوص خصوصـاً مـا تضمن انحصـار اخلمس يف اخلمسـة، عدم كـون كل من 
العنوانـني موضوعاً مسـتقالً يناط بـه احلكم، فالبد مـن إرجاع أحدمهـا لآلخر دفعاً 
للتنـايف، واألقرب فيه البناء عىل التقييـد. وال أقل من الرتدد والرجوع ألصالة الرباءة 
مـن وجوب اخلمس يف مورد انفـراد أحد العنوانني واالقتصار فيـه عىل املتيقن، وهو 

. مورد اجتامع العنوانني املطابق للتقييد عمالً
وقد أستشكل فيه بعض مشاخينا بأنه البد من رفع اليد عن احلرص املذكور بعد 
أن ثبت وجوب اخلمس يف غري األمور اخلمسـة املذكورة من الفوائد، فيعلم بوجوب 
اخلمـس فيام خيـرج من البحر إما بعنوانه أو بعنوان الفائـدة، وال جمال الحتامل دخول 
الفائدة يف الغنيمة املعدودة من اخلمسـة بحملها عىل مطلق ما يغنم ويسـتفاد، لدخول 
الكنـوز واملعـادن والغـوص فيها باملعنى املذكـور، فال يصح عدها قسـيامً للغنيمة إال 

بحمل الغنيمة عىل خصوص غنائم احلرب.
وأما األصل الذي أشـار إليه فهو ممنوع بعد العلم بثبوت اخلمس يف غري مورد 
اجتـامع العنوانني، إما بعنوانه اخلاص أو بعنوان الفائدة، حيث يشـك حينئذٍ يف جواز 

تأخري إخراجه إىل هناية السنة، فيجب التعجيل، لعدم إحراز اإلذن.
هـذا وقد تقـدم منا يف ذيل املسـألة الثالثة الـكالم يف مقتىض األصـل يف أمثال 
املقـام. فراجع. وأمـا احلرص املذكور فال يبعد كونه إضافياً بلحاظ ما جيب فيه اخلمس 
عىل كل حال دون ما جيب فيه اخلمس بعد اسـتثناء املؤنة وهو مطلق الفائدة. والسـيام 
مع قرب أن ال يكون بناء األئمةG إىل عرص صدور تلك الروايات عىل تنفيذ حكم 

اخلمس يف مطلق الفائدة، عىل ما قد نتعرض له عند الكالم يف حكم القسم املذكور.
نعـم قد يشـكل ما ذكـره الفقيه اهلمـداينP بأن لسـان احلرص إنـام ورد فيام 
تضمن عنوان الغوص، دون ما تضمن عنوان ما خيرج من البحر، فلو كان ذلك منشأ 
للتنايف لزم تقييد ما خيرج من البحر بالغوص، كام جر عليه سيدنا املصنفP، ال 
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من اجلوهر وغريه، ال مثل السمك ونحوه من احليوان(١).
تقييد كل منهام باآلخر كام جر عليه هو.

عـىل أن اإلنصـاف أن احلرص املذكور ــ لو تم ـ يقـو ظهوره يف نفي اخلمس 
يف عنـوان مباين للخمسـة، دون حتديد كل من العناوين اخلمسـة باحلدّ املذكور هلا يف 
النـص املتضمـن للحرص، بل ليس ظهـوره يف التحديد من القوة بنحـو ينهض بتقييد 
اإلطالق، ومن الظاهر أن الدليل عىل ثبوت اخلمس فيام خيرج من البحر ال يرجع إىل 
كونـه عنواناً مقابالً لعنوان الغوص، كعنـوان الغنيمة واملعدن، بل يرجع إىل اختالف 
األدلـة يف حتديد العنوان الواحد، وعىل ذلك يلـزم النظر يف اجلمع بني دلييل العنوانني 

وإرجاع العنوانني إىل عنوان واحد.
ومـن القريب جداً اجلمع بـني األدلة عرفاً بإلغاء خصوصية كل من العنوانني، 
ومحل التقييد بكل من البحر والغوص عىل الغالب، مع كون  املوضوع مطلق اإلخراج 
من املاء، فإنه أقرب عرفاً من اجلمود عىل كل من العنوانني وتقييد أحدمها باآلخر، أو 

عىل أحدمها وتقييد اآلخر به.
هذا كله بناءً عىل قصور البحر عن األهنار. أما بناء عىل عمومه هلا أو خلصوص 
العظيـم منهـا ـ كام يف بعض كتـب اللغة، وقد يفرس به قوله تعـاىل: ﴿وهو الذي خلق 
البحريـن هـذا ملـح أجاج وهذا عذب سـائغ رشابـه﴾ـ  فيكون بـني العنوانني عموم 
مطلـق، ويدور األمـر بني تقييد العـام باخلاص وإلغـاء خصوصية اخلـاص والظاهر 

الثاين ملا تقدم. فالحظ.
(١) خالفـاً ملـا عن املسـتند من وجـوب اخلمس فيـه، وعن الشـهيد يف البيان 

حكايته عن بعض معارصيه، إلطالق النصوص املتضمنة لعنوان الغوص.
لكـن الظاهـر أن املراد بالغـوص املهنة املعهـودة املختصة بغري احليـوان عرفاً، 
ال مصـدر غاص بام لـه من معنى لغوي، ليشـمل الغوص ألخذ احليـوان، بل لغريه، 
كالغوص ألخذ املال الغارق الذي تركه صاحبه كام نبه له سيدنا املصنفP. ولوال 



فهـم ذلـك من النصوص لظهـر العموم يف الفتـاو والعمل، لشـيوع االبتالء بصيد 
حيوان املاء، ومن ثم قطع ببطالنه يف اجلواهر.

وأشـكل يف ذلـك مـا يف اخلالف من وجـوب اخلمس فيـه إذا أخـذ غوصاً أو 
(١)، فـإن التعميـم ملا أخذ قفيـاً إن كان إحلاقاً بالغوص احتـاج إىل دليل. وإن كان  قفيـاً

إلطالق ما تضمن وجوب اخلمس فيام خيرج من البحر أشكل:
: بأنـه ال دليـل عىل اإلطـالق املذكور، فـإن حديث حممد بـن عيل خمتص  أوالً
باللؤلـؤ والياقـوت والزبرجد وإلغـاء خصوصيتها بقرينة إطالقـات الغوص تقتيض 

التعميم ملا من شأنه أن خيرج بالغوص دون مثل السمك.
: بأن الزم ذلك  العموم لسائر أنحاء أخذ السمك من املاء أو البحر، بل  وثانياً

أخذ غريه كاملال الغارق إذا تركه صاحبه.
هذا كله مضافاً إىل ما أرشنا إليه آنفاً من أن مقتىض اجلمع بني اإلطالق املذكور 
وإطـالق ثبوت اخلمس بالغوص محـل التقييد بالغوص عىل الغالب، ومن الظاهر أن 
غلبة الغوص إنام تتم يف غري احليوان، أما فيه فالغالب فيه األخذ بغري غوص، فلو أريد 

من موضوع اخلمس ما يعمه مل يكن وجه لالقتصار يف أكثر النصوص عىل الغوص.
ومما سـبق يظهر عدم وجوب اخلمس فيـام لو أخرج حيواناً من املاء بغوص أو 
غـريه، فظهر يف جوفه يشء من املال مما يسـتخرج بالغـوص، خلروج الغوص املذكور 

عن مهنة الغوص املعهودة.
نعـم لو كان هناك بعض األمـوال يتعارف ابتالع احليوان له، والغوص ألخذه 

بأخذ احليوان الذي يبتلعه، اجته ثبوت اخلمس فيه.

(١) لعله مأخوذ من قوهلم: قفي الرجل قفياً إذا رضب قفاه، أو من قوهلم: استقفى فالناً بالعصا إذا جاء من 
خلفه ورضب قفاه هبا. فرياد به أخذ السـمك من املاء بعد رضبه من قفاه لينهك، أو أنه مأخوذ من القفا 
أو القفاء الذي هو مؤخر العنق فرياد به أخذ السـمك من املاء بغرز الشـوكة يف مؤخر رأسه وانتشاله هبا. 

(منه عفي عنه).
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(مسـألة ١٢): يشـرتط يف وجـوب اخلمـس فيه النصـاب(١)، وهو 
قيمـة دينـار(٢)، واألحـوط االكتفـاء ببلـوغ املقـدار قبـل اسـتثناء املؤنة،
بقـي الكالم يف الغوص السـتخراج املال الغارق ففي موثق السـكوين عن أيب 
عبـد اهللاA يف حديـث عن أمري املؤمننيA قـال: «وإذا غرقت السـفينة وما فيها 
فأصابـه النـاس، فام قـذف به البحر عىل سـاحله فهو ألهله وهم أحـق به، وما غاص 
عليـه الناس وتركه صاحبه فهو هلم»(١). وقريب منه خرب الشـعريي(٢). وظاهر األول 

هو متلك الغائص له إذا تركه صاحبه ولو لصعوبة استخراجه عليه.
لكـن ال مخس فيه، لعـدم كون الغوص لـه داخالً يف املهنـة املعروفة للغوص، 
. فام عن احلدائق مـن الرتدد يف ليدخـل يف إطـالق نصـوص املقام كـام أرشنا إليه آنفـاً

ذلك ضعيف.
(١) بـال خـالف ظاهـر، وظاهر غـري واحـد املفروغية عنـه، بل ظاهـر أمايل 
الصدوق والتذكرة ورصيح الغنية واملدارك اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر دعو اإلمجاع 

بقسميه عىل عدم وجوب اخلمس يف الناقص عن الدينار.
. كذا يف اجلواهر.  (٢) كام هو املشهور نقالً وحتصيالً شهرة كادت تكون إمجاعاً
ويف التذكـرة وعـن املنتهى نسـبته إىل علامئنـا، وعن التنقيـح واحلدائق دعـو اتفاق 

األصحاب عليه.
ويقتضيـه حديـث حممد بن عـيل املتقدم، الـذي تقدم آنفـاً اعتبـاره وصلوحه 
لالسـتدالل. واالسـتدالل بـه لعمـوم ثبوت النصـاب يف الغـوص يبتني عـىل إلغاء 
خصوصيـة األمور املذكـورة فيه، ومحلها عىل املثال، كام هو الظاهـر. ومقتضاه حينئذٍ 
كـون موضـوع النصاب فيه كل ما أخرج من البحر ولـو بغري الغوص. بل حيث كان 
مقتـىض اجلمع بـني النصوص أن موضـوع اخلمس مطلق ما أخرج مـن املاء ـ عىل ما 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١ من أبواب اللقطة حديث:١، ٢.



كام تقدم(١). وتقدم حكم الدفعة والدفعات، واالنفراد واالشرتاك(٢).
تقدم ـ فالظاهر كونه هو املوضوع للنصاب، وذكر البحر يف احلديث ألنه الغالب.

. ومل يعرف  هذا وظاهر ما حكاه يف املختلف عن غرية املفيد أنه عرشون ديناراً
له موافق وال دليل. وإحلاقه باملعدن يف غري حمله، لعدم الشاهد له.

نعـم قد يقـال: بعد عموم حديث حممد بن عيل املتقـدم للمعدن والغوص معاً 
البـد مـن محله عىل االسـتحباب، مجعاً مع نصـوص دليل نصاب املعـدن، وال طريق 

إلثبات وجوب اخلمس يف الغوص ببلوغ الدينار.
لكنه يندفع بأن رفع اليد عن ظهوره يف وجوب اخلمس ببلوغ الدينار يف املعدن 
ألجل الدليل املذكور ال يستلزم رفع اليد عن ظهوره املذكور يف الغوص، والسيام مع 
مطابقتـه إلطالق وجـوب اخلمس يف الغـوص. املقترص يف اخلروج عنـه عىل ما دون 

الدينار ألجل احلديث املذكور.
هـذا ومقتىض إطالق احلديـث وجوب اخلمس فيام خيرج مـن البحر وإن كان 
معدنـاً، بـل هو نص يف ذلك بنـاء عىل أن الياقـوت والزبرجد من املعادن، وإن سـبق 
اإلشـكال فيه. وحينئذٍ البد من االقتصار يف نصاب املعدن عىل غري ما يسـتخرج من 
البحـر، ألن عـدم ثبوت اخلمـس فيه ببلوغ الدينار من حيثية املعـدن ال ينايف ثبوته فيه 

من حيثية اإلخراج من البحر.
نعم خيتص ذلك باملعدن املتكون يف البحر، أو الذي غمر البحر أرضه املتكون 
فيهـا، بحيـث من شـأنه أن يتحصـل بالغوص فيـه، دون ما يغرق فيه ويسـتخرج منه 

بالغوص، ملا سبق منه قصور نصوص الغوص عنه.
(١) تقدم يف املسألة اخلامسة. وما تقدم من الكالم هناك جيري هنا، ألن املقامني 

من باب واحد.
(٢) تقدم يف املسألة السادسة والسابعة.

١٠٧ ........................................................................ نصاب ما أخرج بالغوص 
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(مسألة ١٣): إذا أخرج بآلة من دون غوص ففي جريان احلكم عليه 
إشكال واألقو عدمه(١).

(مسألة ١٤): الظاهر أن األهنار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة 
إىل ما خيرج منها بالغوص(٢).

(مسـألة ١٥): الظاهـر وجـوب اخلمـس يف العنـرب(٣) إن أخـذ من
وجه املاء(٤)، وال يعترب فيه النصاب(٥)،

(١) بل األقو ثبوته، كام يظهر مما تقدم.
(٢) يظهر الوجه فيه مما تقدم.

(٣) بـال خالف أجده. كـذا يف اجلواهر. ويف املـدارك واحلدائق اإلمجاع عليه، 
كظاهر الغنية والتذكرة أو رصحيهام، ويقتضيه صحيح احللبي املتقدم يف الغوص.

(٤) يظهر مما يأيت أن ذلك ليس قيداً لثبوت اخلمس يف العنرب، بل راجع العتبار 
النصاب فيه عىل كالم يأيت.

(٥) إلطـالق صحيـح احللبي وقصور دلييل نصايب الغـوص واملعدن عنه، أما 
املعـدن فلعدم ثبوت كونه منه بعد اختالف كلـامت القدماء من اللغويني وغريهم فيه 
كثـرياً، وعـدم إمكان تعويل عـىل يشء منها بعد االطمئنان بعـدم اعتامدهم عىل طرق 

حسية معتربة.
بل األقرب عدم كونه من املعدن، وأنه إفرازات يف جوف حيوان العنرب يلقيها 
مـع رجيعه، كام هو املنقول عن علم احليوان احلديث املبتني نوعاً عىل طرق حسـية أو 

ملحقة باحلس.
ولو مل يثبت ذلك واستحكم الشك كان املرجع إطالق صحيح احللبي، املقتيض 

لعدم اعتبار النصاب يف العنرب.



وإن أخرج بالغوص جر عليه حكمه(١).
وأما ما ذكره الفقيه اهلمداينP من أنه ملا كان موضع تكونه البحر كان البحر 
معدناً له، ودخل بذلك يف املعادن ولو توسـعاً، فيلحقه حكمها. فهو كام تر، بظهور 
املعـدن عرفـاً يف غـري ذلك. كيـف والزم ذلك كـون كل يشءـ  من احليـوان والنبات 
واجلامد ـ معدناً، ألنه متكون يف الرب أو البحر. وصدق املعدن عليه توسعاً ال يكفي يف 

. إحلاقه به حكامً
وأمـا الغـوص فلام أرشنا إليه آنفاً من عدم وضوح شـمول موضوع احلكم فيه 
ملـا أخـذ من وجه املاء، بـل املتيقن منه ما أخرج منه ولو بآلـة، الحتامل قراءة: (خيرج) 

بصيغة املبني للمجهول.
وأظهـر مـن ذلك مـا إذا أخذ من السـاحل. ومنه يظهر ضعف مـا يف الرشايع 
والتذكـرة وعـن املنتهـى وغريمها مـن ثبوت نصـاب املعدن لـه حينئـذ، ويف املدارك 
واحلدائـق وعن الكفاية نسـبته لألكثر. ومن الغريب االسـتدالل بأصالة الرباءة، فإنه 
إن ثبت كونه من املعدن فاألوىل االستدالل له بإطالق دليل نصاب املعدن، وإال كان 

إطالق صحيح احللبي مقدماً عىل أصالة الرباءة.
وأشـكل منـه ما عـن غرية املفيـد من ثبـوت نصاب املعـدن مطلقـاً وإن أخذ 
بالغـوص. إذ لـو تـم كونه معدناً فقد سـبق ثبوت نصـاب الغوص للمعـدن إذا أخذ 
. نعم قد يبتني ذلك منه عىل ما تقدم منه من ثبوت النصاب املذكور يف الغوص  غوصاً

مطلقاً، وإن سبق ضعفه.
(١) كـام يف الرشايع والتذكرة وعن املنتهى وغريه، ويف املدارك واحلدائق وعن 
الكفاية نسـبته لألكثر. أخذاً بعموم نصاب الغوص املسـتفاد من حديث حممد بن عيل 

بالتقريب املتقدم.
: أن اخلرب معترب يف  وأمـا مـا يف اجلواهر مـن عدم اجلابر له يف املقـام ففيـه: أوالً
نفسه كام تقدم، فال حيتاج للجابر. غاية األمر أن يوهن بإعراض األصحاب وهو غري 

١٠٩ ....................................................................... العنرب املأخوذ من وجه املاء 
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. حاصل يف املقام قطعاً
. : أن ذهاب األكثر لذلك يف املقام كاف يف انجبار احلديث لو كان ضعيفاً وثانياً
: أن ما ذكرهP يبتني عىل كون عمل األصحاب باخلرب الضعيف جابراً  وثالثاً
ملضمونـه، حيث حيتاج حينئـذ لالنجبار وبالعمل به يف كل مورد مورد. لكن التحقيق 
أنه جابر لصدوره، فإذا انجرب يف مورد بالشـهرة كان حجة ولزم العمل بتامم مضمونه 

حتى يف مورد عدمها.
اللهم إال أن يقال: إن كان املستفاد من صحيح احللبي ثبوت اخلمس يف العنرب 
بعنوانـه يف قبال الغوص لـزم البناء عىل عدم اعتبار النصاب فيـه وإن أخذ بالغوص، 
كام هو ظاهر النهاية والوسـيلة والرسائر، وقواه يف املدارك، وقربه يف اجلواهر وحمكي 
الكفايـة وغريها. إلطالق الصحيح بعد ظهور دليل نصاب الغوص يف اختصاصه بام 
ثبـت اخلمـس فيه من حيثية الغوص، ال من حيثيته الذاتية، وال أقل من كون ذلك هو 

املتيقن منه.
ولعلـه إليه يرجع ما يف اجلواهر من التشـكيك يف عمـوم حديث حممد بن عيل 
. وكذا ما قيل من أن عطف  املتضمـن لنصاب الغوص للعنرب مطلقاً وإن أخـذ غوصاً
الغـوص عـىل العنـرب يف صحيح احللبي ظاهـر يف ثبوت اخلمس يف العنـرب مطلقاً وإن 

. أخذ غوصاً
وإن كان املستفاد من صحيح احللبي ثبوت اخلمس فيه إحلاقاً بالغوص، لعموم 
موضوعـه لـه لباً، كان الـالزم البناء عىل عموم نصاب الغوص لـه وإن أخذ من وجه 
املـاء أو من السـاحل بعد ما هو الظاهر من شـيوع األول فيه، حتـى قيل بأنه ال يؤخذ 
غوصـاً، وإن مل حيك القول بذلك إال عن كشـف الغطاء، بل يصلح ذلك حينئذ قرينة 
عـىل عمـوم حكم الغوص ملا أخذ من وجه املاء أو السـاحل حتـى يف غري العنرب، وأن 
املعيار فيه اخلروج من البحر ال اإلخراج منه، فيناسب كون (خيرج) يف حديثي عامربن 
مروان وحممد بن عيل بالبناء للفاعل الذي ال يبعد كونه األقرب يف نفسـه، وإن مل يبلغ 



اخلامس: األرض التي اشـرتاها الذمي من املسلم(١)، فإنه جيب فيها 
.اخلمس عىل األقو

بنفسه مرتبة احلجية.
إذا عرفت هذا فالظاهر أن الثاين هو األقرب، ملسانخة العنرب للغوص ارتكازاً، 
وملناسـبته لنصـوص احلرص، وإلفراد الضمـري يف اجلواب يف الصحيح، حيث يشـعر 

برجوع العنرب وغوص اللؤلؤ جلامع واحد. وإن كان األمر حمتاجاً ملزيد من التأمل.
(١) كام يف النهاية والغنية والوسيلة والرشايع والنافع وإشارة السبق والتذكرة 
واملختلـف والقواعـد، وعن ابـن إدريس وأكثـر املتأخرين من أصحابنـا أو عامتهم. 
ونسـبه يف املعترب للشـيخني ومن تابعهام، ويف التذكرة وحمكي املنتهى لعلامئنا. وادعى 

يف الغنية اإلمجاع عليه.
ويقتضيـه صحيح أيب عبيدة احلذاء: «سـمعت أبا جعفـرA يقول: أيام ذمي 
 :Aمن مسلم أرضاً فإن عليه اخلمس»(١)، مؤيداً بمرسل املقنعة عن الصادق اشرت

«قال: الذمي إذا اشرت من املسلم األرض فعليه فيها اخلمس»(٢).
هـذا وعن فوائـد القواعد للشـهيد الثاين امليـل لعدم ثبوت اخلمـس فيه، وقد 
يستظهر من املراسم وما عن ابني أيب عقيل واجلنيد واملفيد واحللبي، لعدم ذكرهم له. 
اسـتضعافاً للرواية. وملنافاهتا للحرص املسـتفاد من النصوص املتضمنة ثبوت اخلمس 
يف األربعـة أو اخلمسـة(٣) التـي ليـس منها ذلك. والحتامهلـا التقية، ملا عـن مالك من 

تضعيف العرش عىل الذمي إذا اشرت أرضاً عرشية.
ويندفـع بـأن الروايـة معتربة، بـل يف املدارك وعـن غريه، أهنـا يف أعىل مراتب 
الصحة. كام أهنا تتقدم عىل احلرص ختصيصاً ملفهومه، أو لصلوحها قرينة عىل محله عىل 
احلـرص اإلضايف الذي تقرص عنه موضوعاً، كاحلـرص باإلضافة إىل ما يثبت عىل عامة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٩ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، ٢.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس.

١١١ ............................................................ األرض التي اشرتاها الذمي من املسلم 
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وال فرق بني األرض اخلاليـة وأرض الزرع وأرض الدار وغريها(١). نعم 
النـاس، أو احلرص يف الفوائد واملغانم، كام هـو ظاهر بعض تلك النصوص، لورودها 

يف تفسري اآلية الرشيفة.
واحتامل التقية غري قادح يف احلجية. بل ال جمال حلملها عىل التقية من مالك مع تأخر 
عرصه عن صدورها، ومع عمومها لغري األرض العرشية، وظهورها يف ثبوت اخلمس 
بمجرد الرشاء يف العني، ال يف الزرع بعد ظهوره بل هو كالرصيح من مرسـل املقنعة.

ومنـه يظهـر ضعـف ما يف املـدارك وعـن املنتقى مـن احتامل محـل النص عىل 
تضعيف الزكاة يف األرض العرشية، كام تقدم عن مالك.

(١) كـام هو مقتىض إطـالق النص والفتو، بل يف اجلواهـر أنه رصيح مجاعة 
ويف جامع املقاصد وعن الفاضلني اختصاصه بأرض الزرع دون املسكن، واستجوده 

يف املدارك، بل يف املعترب وعن املنتهى استظهار أن مراد األصحاب ذلك.
وقد يقرب بوجهني:

األول: أنـه املتبـادر من اإلطالق، لتعارف التعبري عن غريها بالدار واملسـكن. 
ويندفع بأن املسـلم من التبادر ما هو عبارة عن االنرصاف البدوي الذي ال يرفع اليد 
بـه عن اإلطالق. وتعارف التعبري عنه بالدار واملسـكن ونحوها ليس ناشـئاً من عدم 
صدق األرض عليها عرفاً، بل حلكاية العنوانني ونحومها عن خصوصية زائدة عليها، 
نظـري تعـارف التعبري عن الذهب املصوغ بالسـوار واخللخال ونحومهـا، من دون أن 

خيل بصدق الذهب عليه.
. وفيـهـ  مضافـاً إىل أن  الثـاين: انـرصاف إطـالق بيـع األرض عـن بيعهـا تبعاً
االنرصاف املذكور بدوي ـ أن األرض غري مبيعة تبعاً، بل هي أحد جزئي املبيع املهم 

أو األهم منهام.
نعم ذكر سـيدنا املصنفP أن األرض كام تسـتعمل باملعنى املقابل للسـامء 



الظاهـر االختصاص بصورة وقـوع البيع عىل األرض(١)، أما إذا وقع عىل 
مثـل الـدار أو احلـامم أو الدكان فاألظهـر عدم اخلمس(٢). كام أنه يشـكل 

عموم احلكم لغري الرشاء(٣) من سائر املعاوضات أو االنتقال املجاين.
تسـتعمل باملعنـى املقابل للدار والبسـتان ونحومها، والثاين شـايع عرفـاً فاحلمل عىل 
األول غري ظاهر، لكن ال إشكال يف أن استعامهلا يف املعنى الثاين مبني عىل التوسع وإنام 
يشـيع يف مقام املقابلة بني األرض والدار وغريمهـا من العناوين الزائدة فيصعب محل 
النص عليه مع عدم مقابلة األرض فيه بيشء.  وإن كان األمر ال خيلو بعد عن إشكال.

ولو تم ذلك اقتىض االختصاص باألرض التي ال حتمل عنواناً زائداً، سـواء مل 
تكـن صاحلـة للزراعة أم صاحلة هلا، مزروعة فيام مـىض أم ال، بل حتى إذا كانت حني 
البيـع مزروعـة زرعاً ال يبتنـي عىل البقاء، حيـث ال يصدق عليها حينئذ بسـتان، وال 

يكون الزرع حينئذ إال ملحوظاً تبعاً، بيع معها أم مل يبع.
(١) يعني: وإن كانت مشتملة عىل خصوصية زائدة، كالبناء الذي جيعلها داراً 

. أو دكاناً أو غريها، والزرع الذي جيعلها بستاناً
 دفعـه، وأما الدعو P(٢) الظاهـر ابتناؤه عـىل الوجه الثـاين املتقدم لكنه
األخـرية املتقدمـة منـهP فهي تقتـيض اختصـاص اخلمـس ببيـع األرض الفاقدة 
للعنوان الزائد، دون غريها، سـواء بيع وحـده أم يف ضمن العنوان الزائد عليه، غايته 
أنه إذا بيع وحده يكون املبيع جزءاً من العنوان املتلبس به، كالدار والدكان ونحومها، 

ال أنه من أفراد األرض املقابلة للدار ونحوها.
(٣) لظهـور النـص والفتـو يف قرص احلكـم عليه، فريجـع يف غريه لألصل، 
ومقتضـاه عدم ثبوت اخلمس بعد كون مقتـىض املعاملة ملك الذمي لألرض بتاممها، 

وتفرع ثبوت اخلمس فيها عىل ذلك.
خالفاً ملا يف كشف الغطاء ومال إليه يف اجلواهر من العموم جلميع املعاوضات. 

١١٣ ............................................................ األرض التي اشرتاها الذمي من املسلم 
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(مسـألة ١٦): إذا اشـرت األرض ثم أسـلم مل يسـقط اخلمس(١)،
بـل عـن ظاهر البيان واللمعة والروضة عمومه ملطلق االنتقال من مسـلم وإن مل يكن 

بنحو املعاوضة. وجزم به بعض مشاخينا، وإن استضعفه كشف الغطاء.
لفهـم عدم اخلصوصية تبعاً للمناسـبات االرتكازية القاضية بأن منشـأ احلكم 
خصوصيـة املنتقـل منـه واملنتقل إليه، نظري املنـع من بيع املصحف عـىل الكافر ولعله 

لتضييق ملكية الكافر لألرض.
وهـو وإن كان قريبـاً يف بـدء النظر، إال أنه ال يبلغ مرتبـة الدليل، لينهض برفع 
اليـد عن مقتىض األصل املتقدم. والسـيام بناء عىل اختصـاص ذلك باألرض التي ال 

تشتمل عىل عنوان زائد ـ كالدار والبستان ـ عىل ما تقدم الكالم فيه. 
وبمالحظة أن اجلهة املذكورة تناسـب العموم ملطلق ملكية الكافر وإن مل تكن 
باالنتقـال من مسـلم، بل بمثل احليـازة واإلحياء، فضالً عن االنتقـال باملعاوضة من 
غري الشـخص املسـلم كاجلهات املحرتمة، كبيع الوقف، ومنه دفـع القيمة بدل مخس 
األرض يف املقام الذي رصح بجوازه غري واحد، فإنه راجع إىل نحو من املعاوضة بني 
الذمي واجلهة التي تسـتحق اخلمس، ولو ثبت اخلمس فيها لزم عدم سـالمة األرض 
بتاممها له مهام دفع من بدل، حيث يثبت اخلمس يف اخلمس ويف مخس اخلمس، وهكذا 

إىل ما ال هناية، وهو بعيد جداً، بل ينايف االكتفاء بدفع القيمة عندهم.
وأضعف من ذلك ما سـبق من كشـف الغطاء من التعميم لكل معاوضة دون 
االنتقـال املجاين. فإنه إن بني عىل اجلمود عىل مـورد النص تعني االقتصار عىل البيع، 
وإن بني عىل إلغاء خصوصيته تعني التعميم لالنتقال املجاين، لعموم اجلهة االرتكازية 

. وكيف كان فاملتعني اجلمود عىل مورد النص، وهو البيع. املشار إليها آنفاً
(١) كـام يف اجلواهـر وغـريه. واسـتدل باإلطـالق، لعدم خروجـه بذلك عن 
موضوع اخلمس، وهو الذمي حني الرشاء. لكنه يشكل بأن ظاهر النص سببية الرشاء 

لثبوت اخلمس من دون نظر إىل بقائه، فال جمال إلثبات بقائه يف املقام باإلطالق.



نعـم قد يقال: إن جمـرد احلدوث ولو آناً ما ملا يكن صاحلـاً لرتتب العمل، كان 
عدم التعرض لبيان أمد البقاء موجباً لظهور دليل السببية يف االستمرار واحتاج عدمه 

للبيان، فاالستمرار مستفاد من فحو الكالم، ال من اإلطالق. فتأمل.
بل قد يقال: يكفي يف وجه عدم بيان أمد البقاء ما ارتكز من أن من شـأن هذه 
األمور االسـتمرار ما مل يتحقق الرافع، فيلزم البناء عىل بقائها ظاهراً فيكون السكوت 
. فتأمل. ولو غض النظر عن ذلك  املذكور مبتنياً عىل املفروغية عن إمضاء ذلك رشعاً

كله كفى يف البناء عىل عدم سقوط اخلمس.
وأمـا النبوي: «اإلسـالم جيب من قبله» فلم يرد مسـنداً من طرقنـا. وانجباره 
بعمـل األصحـاب ممنـوع، لعدم وضـوح عملهم بـه واعتامدهـم عليه، وإنـام الثابت 

موافقتهم له يف اجلملة، وهو ال يكفي يف اجلرب.
عـىل أن املروي مـن متنه عن جممـع البحرين وغريه هكذا: «اإلسـالم جيب ما 
قبلـه والتوبـة جتب ما قبلهـا من املعايص والذنوب». وهو يناسـب رفـع العقاب عىل 
خمالفة التكليف، دون التكليف نفسـه، فضالً عـن األحكام الوضعية التي منها ثبوت 
اخلمس، كام يناسبه أيضاً ما عن ابن أيب احلديد عن أيب الفرج األصفهاين من وروده يف 
مقام تطمني املغرية بن شعبة حني خاف عىل نفسه من النبي7 لغدره بأصحابه وقتله 

هلم يف الطريق وفراره بأمواهلم مسلامً إىل املدينة.
نعم ال إشكال يف أن عمله7 عىل عدم مطالبة من يدخل يف اإلسالم بتدارك ما 
فاته من الواجبات املالية والبدنية، ملا يف ذلك من العناية والكلفة فلو كان عمله7 عليه 
لظهر واشتهر وكثرت األسئلة والبيانات يف فروعه وخصوصياته. وعليه جرت سرية 
األئمةG فيمن يدخل يف اإلسالم ويتوالهم ويسمع منهم، وسرية املسلمني قاطبة.

لكـن املتيقـن من ذلـك التكاليف العامة التي يشـرتك فيها مع املسـلمني ـ بناء 
عىل تكليفه بالفروع ـ ومل يكن مطالباً هبا حال كفره، لعدم القدرة عليه لو كان حربياً، 
وإقـراره عـىل دينه لو كان ذمياً، دون مثل املقام مما ثبت له بعنـوان كونه كافراً، أو كان 

إذا اشرت األرض ثم أسلم ....................................................................... ١١٥
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وكذا إذا باعها من مسلم(١)، فإذا اشرتاها منه ثانياً وجب مخس آخر(٢). فإن 
كان اخلمس األول دفعه من العني(٣)، كان اخلمس الثاين مخس األربعة أمخاس

مطالباً به حال كفره، نظري اجلزية. فال خمرج فيه عام تقدم.
(١) بـال إشـكال ظاهر. ويقتضيه ما تقدم. والزمه عـدم صحة البيع يف مقدار 
اخلمـس، فيثبت للمشـرتي خيار تبعـض الصفقة. نعم إذا كان املشـرتي من الشـيعة 
حـل لـه متـام األرض، ملا يـأيت يف املسـألة الثامنة والسـبعني من حتليـل اخلمس هلم يف

مثل ذلك.
قال يف اجلواهر: «وكذا ال يسـقط لورودها إليه باإلقالة، وإن احتمله يف البيان 
واملسالك». وما ذكره يف حمله، إذ ال وجه لسقوط اخلمس عنها إال البناء عىل انرصاف 
النص للملك املسـتقر الباقي، أو عـىل أن اإلقالة تقتيض انحالل العقد من أصله نظري 
الكشـف االنقـاليب، ال من حينهـا. واألول ال يرجع إىل حمصل بعد العلـم بعدم بقاء 
امللكية ولو بعد مدة طويلة، إذ ال ضابط معه لتحديد االستقرار. بل الزمه عدم ثبوت 

. اخلمس من أول األمر، وال يظن بأحد االلتزام به. والثاين ممنوع جداً
ها بخيار كان له برشط  : «بل قد يقال به أيضاً فيام لو ردّ ثم قال يف اجلواهر أيضاً

أو غريه، إلطالق األدلة. وإن كان ال خيلو من تأمل».
وكأن وجـه التأمـل احتامل انـرصاف النص للبيع الالزم ألنـه األصل يف البيع 

. الذي يقصد يف مقام ترتيب آثاره نوعاً
وأوىل بذلك ما إذا كان اخليار للبايع املسـلم، حيث يكون ثبوت اخلمس منافياً 

. . فتأمل جيداً حلقه يف العني عرفاً
(٢) إلطالق النص.

(٣) املنرصف مما ذكره يف صدر كالمه من عدم سـقوط اخلمس عدم دفعه له، 
إذ لو كان قد دفعه كان األنسب التعبري بعدم اسرتجاعه ال سقوطه. واألمر سهل.



الباقية(١)، وإن كان دفعه من غري العني كان اخلمس الثاين مخس متام العني. 
نعم إذا كان املشرتي من الشيعة جاز له الترصف من دون إخراج اخلمس(٢).
(مسألة ١٧): يتعلق اخلمس برقبة األرض املشرتاة(٣)، ويتخري الذمي 
بـني دفع مخس العني ودفع قيمته(٤)، فلـو دفع أحدمها وجب القبول، ولو 
امتنع ختري الويل بني أخذ مخس العني وأخذ أجرته(٥) مع إبقائه باملصاحلة معه

(١) ألنه اململوك للمشرتي منه والذي يصح منه بيعه له.
(٢) ملـا أرشنـا إليه مـن نصوص حتليـل اخلمس للشـيعة. لكنهـا تقتيض نفوذ 
املعاملـة بحيـث يملـك متام العـني، املسـتلزم النتقال اخلمـس من العني لذمـة البايع 
الذمي، ال جمرد جواز ترصف الشـيعي فيها مـن دون أن يملك مقدار اخلمس، كام قد 
يومهـه كالمهP. كام أن هذا احلكم إنـام يرتتب يف فرض عدم دفع الذمي للخمس، 

.Pوال موضوع له مع دفعه له، الذي هو مفروض كالمه
(٣) دون ما فيها من بناء وزرع وغرس، خلروجه عن مسمى األرض التي هي 

 .متعلق اخلمس يف النص والفتو
هـذا وقد تقـدم ضعف ما يف املـدارك وعن املنتقى من احتـامل محله عىل مخس 

احلاصل من زرعها، من دون أن يتعلق برقبتها.
(٤) بناءً عىل ما يأيت يف املسألة اخلمسني من ختيري من عليه اخلمس بني دفع العني 
والقيمة. ويظهر من اجلواهر ومجاعة هنا ختيري ويل اخلمس بني أخذ مخس العني وأخذ 
مخـس النـامء، وإن احتمل يف اجلواهر أيضاً جواز أخـذ القيمة لو بذلت له. وظاهرهم 

عدم ختيري املالك. ومتام الكالم يف ذلك يف املسألة اخلمسني إن شاء اهللا تعاىل.
 ، (٥) كام تقدم من اجلواهر وغريها، وإن كان ظاهرهمـ  كام سبقـ  ختيريه ابتداءً

ال يف خصوص ما إذا امتنع الذمي من دفع اخلمس.

١١٧ ...................................................................... اخلمس يتعلق برقبة األرض 
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وكيف كان فقد استشكل بعض مشاخينا يف أخذ األجرة مع بقائه باإلضافة إىل 
نصف اخلمس الراجع لبني هاشم أعزهم اهللا تعاىل، لعدم ثبوت والية احلاكم الرشعي 
عـىل إجيار حقهـم ونحوه مما يتعلـق بالعني، وغاية مـا ثبت واليته عـىل القبض عنهم 
والرصف عليهم، بخالف النصف الراجع لإلمامA، فإن مالك جواز الترصف فيه 
إحـراز رضـاهA، فمتى أحرز احلاكم الرشعي رضاه باإلجيـار جاز له القيام به، كام 

يقوم بسائر جهات الترصف فيه.
ويندفع بأن عدم والية احلاكم الرشعي عىل إجيار النصف الراجع لبني هاشـم 
لو تم فإنام هو مع متييزه وإمكان رصفه عليهم، أما مع إشاعته يف موضوع احلق وتعذر 

رصفه فيتعني إجارته حسبة.
والـذي ينبغي أن يقال: لو تم ختيري املالك بني دفع العني والقيمة فهو ال يرجع 
إىل إلزامـه بأحد األمرين، بل إىل االكتفـاء منه بأحدمها لو أراد دفع اخلمس وخلوص 
العني له  أما لو امتنع من ذلك فال جمال إللزامه بذلك، ألن كال من تبديل العني بالقيمة 
وتبديل السهم املشاع باجلزء املعني خمالف لقاعدة السلطنة يف ماله. غاية األمر أنه ليس 

له االستقالل بالترصف يف العني بعد ثبوت احلق فيها إال بمراجعة ويل احلق.
وحينئـذٍ يتعـني والية احلاكم عىل اخلمس عىل إشـاعته، فيتعـني عليه مالحظة 
مصلحـة أصحـاب اخلمـس. كـام أنه ال جيوز لـه متييز احلـق إال برشوط جـواز طلب 
الرشيك القسـمة، فمـع عدمها أو عدم تيرس القسـمة يتعني بقاء اإلشـاعة واسـتيفاء 

احلصة من النامء.
هـذا وعن احلدائق: أن األقرب التخيري إذا مل تكن األرض مشـغولة بغرس أو 

بناء، وإال تعني إبقاء اخلمس يف األرض واستيفاء نصيبه من األجرة.
ويف اجلواهر: «قد يقال: إن له أخذ مخس الرقبة هنا أيضاً، وإن كان ليس له قلع 

الغرس والبناء اللذين يف حصة اخلمس، بل عليه إبقاءه باألجرة».
بـل قد يدعـى أن له حينئذ قلع الغرس والبناء مع ضـامن تلفه، مجعاً بني عموم 



سلطنته عىل األرض التي هي بمقدار اخلمس املقتيض جلواز ختليتها مما عليها، وعموم 
الضامن باإلتالف.

لكنه يشكل بأن ذلك مناف لقاعدة السلطنة يف حق صاحب الغرس والبناء بل 
قد يكون رضراً عرفاً، وال رضر عىل صاحب األرض التي هي بمقدار اخلمس، ألهنا 
صارت إليه مشغولة، فتخليتها زيادة نفع له، ال دفع رضر، فال مرجح لقاعدة السلطنة 

يف حقه، لو مل يكن الرتجيح هلا يف حق اآلخر.
نعـم لو صار الغرس أو البنـاء عليها بعد صريورهتا لصاحب اخلمس فإن كان 
عـىل وجه التعدي والظلم تعني عدم احرتام مـا أحدث لقوهلمG: «ال حرمة لعرق 
ظـامل»(١)، املطابق للمرتكـزات العقالئية واملترشعية. وإن مل يكـن كذلك، بل للجهل 
بثبـوت احلـق والغفلـة عنه تعني مالحظـة رضر كل من صاحـب اخلمس يف األرض 

وصاحب الغرس أو البناء، فيرتجح األقو منهام، أو يكون املرجع الصلح.
ودعـو: أن الـالزم مـع تزاحـم الرضرين سـقوط قاعدة الـرضر يف حق كل 
منهـام، والرجـوع لقاعدة السـلطنة يف حـق صاحب األرض التي هـي بقدر اخلمس، 
فله قلع ما أحدث اآلخر عىل األرض. مدفوعة بأن ال وجه إلعامل قاعدة السلطنة يف 
حق صاحب األرض فقط، وإمهاهلا يف حق صاحب الغرس أو البناء مع أن مقتضاها 
حرمـة التـرصف فيام أحـدث إال بإذنـه، فيتعارض تطبيـق قاعدة السـلطنة يف حقهام، 

ويكون املرجع ما ذكرنا.
وكيف كان فال جمال الحتامل جواز قلع الغرس أو البناء مع سـبقهام عىل رشاء 
. بل مما سـبق يظهر أنه  الذمي لألرض وتعلق اخلمس هبا الذي هو حمل الكالم ظاهراً
ال سلطان لويل اخلمس عىل أخذه من رقبة األرض سواء كانت خالية أم مشغولة، مع 
عدم حتقق رشوط القسـمة املعتربة يف سائر موارد الرشكة، ومعها يتعني عليه مالحظة 

مصلحة احلق. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب الغصب حديث:١.

١١٩ ...................................................................... اخلمس يتعلق برقبة األرض 
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عىل ذلك، وإذا كانت األرض مشـغولة بشـجر أو بناء فإن اشـرتاها عىل أن 
م مخسـها كذلك(١) وإن اشـرتاها  تبقى مشـغولة بام فيها بأجرة أو جماناً، قوّ

عىل أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك.
(مسـألة ١٨): إذا اشرت الذمي األرض ورشط عىل املسلم البايع أن

يكون اخلمس عليه أو أن ال يكون فيها اخلمس بطل الرشط(٢). وإن اشرتط 
أن يدفع اخلمس عنه صح الرشط(٣). ولكن ال يسقط اخلمس إال بالدفع(٤).

السادس: املال املخلوط باحلرام(٥)،
(١) لكـن لو صادف قلع ما فيها قبل أخذ اخلمس فارتفعت قيمتها أخذ مخس 

قيمتها الفعلية، الرتفاع قيمة اخلمس يف ضمن األصل.
(٢) ملخالفته السنة يف الفرض الثاين، وكذا يف الفرض األول إذا رجع إىل حتمل 
. وأما إذا رجع إىل حتمله له يف طـول ثبوته يف املال بنحو رشط  املسـلم للخمـس ابتداءً
النتيجة، بحيث يثبت يف املال بمجرد البيعـ  كام هو مقتىض دليل اخلمسـ  ثم ينتقل إىل 
ذمة املشرتي فهو يشكلـ  مع الغض عن إشكال رشط النتيجةـ  بعدم سلطنة املتبايعني 
عـىل اخلمس بنحو هلام نقله إىل ذمة املشـرتي، وغاية ما ثبت هو سـلطنة صاحب املال 
عىل دفع القيمة بدالً عن العني، ومن الظاهر أن دليل نفوذ الرشط إنام يقتيض نفوذه يف 

. فرض سلطنة من عليه الرشط عىل مضمونه، ال مطلقاً
(٣) لعموم نفوذ الرشوط.

(٤) ألن مقتىض ثبوت احلق هو أداؤه، وال يسـقط بدونه إال بإسـقاط صاحب 
احلق، ومن الظاهر أن االشرتاط بنفسه ليس أداءً للحق وال إسقاطاً له من صاحبه.

(٥) كام يف النهاية والوسـيلة وإشارة السـبق والغنية والرشايع والنافع واملعترب 
والتذكـرة والقواعـد واملختلف وعن أيب الصـالح وابن إدريس وغريهم. ونسـبه يف 



املعترب لكثري من علامئنا، ويف حمكي املنتهى إىل أكثرهم، ويف حمكي املفاتيح للمشـهور. 
ويف ظاهر الغنية أو رصحيها اإلمجاع عليه.

ويقتضيـه مجلـة مـن النصوص، كصحيـح عامر بن مـروان: «سـمعت أبا عبد 
اهللاA يقـول: فيـام خيرج من املعادن والبحر والغنيمة واحلالل املختلط باحلرام إذا مل 

يعرف صاحبه والكنوز اخلمس»(١).
وموثـق السـكوين عنـهA: «قال: أتـى رجل أمـري املؤمننيA فقـال: إين 
كسـبت ماالً أغمضت يف مطالبه حالالً وحراماً، وقد أردت التوبة، وال أدري احلالل 
. فقال أمري املؤمننيA: تصدق بخمس مالك، فإن اهللا  منه واحلرام، وقد اختلط عيلّ

[قد] ريض من األشياء باخلمس وسائر املال لك حالل»(٢).
.(A(وقريب منه مرسل الصدوق عن أمري املؤمنني٣

وخـرب احلسـن بن زياد عن أيب عبـد اهللاA، وفيه: «فقال لـه: أخرج اخلمس 
مـن ذلـك املال، فإن اهللا عز وجـل قد ريض من ذلك املال باخلمـس، واجتنب ما كان 

صاحبه يعلم»(٤).
 Aهذا واسـتدل أيضاً بصحيح ابن أيب عمـري عن غري واحد عن أيب عبداهللا
قال: «اخلمس عىل مخسـة أشـياء: عىل الكنوز واملعادن والغوص والغنيمة، ونيس ابن 
أيب عمـري اخلامس»(٥)، بضميمة ما عن املسـتند عن بعض مشـاخيه عـن الصدوق أنه 
قـال: «قـال مصنف هذا الكتاب: الذي نسـيه مـال يرثه الرجل وهو يعلـم أن فيه من 
احلـالل واحلرام، وال يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، ال يعرف احلرام بجنسـه، فيخرج 

منه اخلمس».
وقولهA يف صحيح ابن مهزيار: «فالغنائم والفوائد يرمحك اهللا فهي الغنيمة 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٠ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤، ٣، ١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٧.
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يغنمهـا املرء... ومثل مال يؤخـذ وال يعرف له صاحب»(١)، وصحيح احللبي عن أيب 
عبد اهللاA: «يف الرجل من أصحابنا يكون يف لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة. 
قال: يؤدي مخسـاً ويطيب له»(٢)، وموثق عامر عنهA: «أنه سئل عن عمل السلطان 
خيـرج فيـه الرجل فقـال: ال إال أن ال يقدر عـىل يشء يأكل وال يـرشب وال يقدر عىل 

حيلة فإن فعل فليبعث بخمسه إىل أهل البيت»(٣).
لكن التفسـري املتقدم للخامس الذي نسـيه ابن أيب عمري مل ينقل عن الصدوق 
، ومن القريب أن يكون الناقل قد أخطأ يف نقل كالمه، ألن املوجود  مسنداً بل مرسالً
يف اخلصـال بعـد ذكر احلديث: «قال املصنف: أظن اخلامس الذي نسـيه ابن أيب عمري 
مـاالً يرثـه الرجل وهو يعلم أن فيـه من احلالل واحلرام، وال يعـرف أصحاب احلرام 
فيؤديـه إليهم، وال يعرف احلرام بعينه فيجتنبـه، فيخرج منه اخلمس»(٤). وهو رصيح 
. عىل أنه لو كان علمياً فهو اجتهاد منه ال يعلم مسـتنده  يف كونه تفسـرياً ظنياً ال علمياً

فيه ليعول عليه.
وأمـا بقية النصـوص املتقدمة فهـي أجنبية عام نحـن فيه، لـورود صحيح ابن 
مهزيار يف املال الذي ال يعرف له صاحب ال يف املال احلالل املختلط باحلرام، وال يبعد 
محلـه عـىل املال الذي حيتمل بقـاؤه عىل اإلباحة األصلية وعدم متلـك أحد له، فيكون 
مـن مطلـق الفائدة التي جيـب فيها اخلمس بعد املؤنة، التي هي مـورد الصحيح، وإال 
فلـو محل عىل اململوك الذي ال يعرف مالكه كان منافيـاً ألدلة اللقطة وجمهول املالك. 

وصحيح احللبي وارد يف غنائم احلرب.
وأمـا موثق عامر فهـو وارد فيام حيصل من عمل السـلطان اجلائـر الذي يكون 
مقتـىض القاعدة حرمته بتاممه ولو مع حليـة العمل احلاصل به للرضورة، لعدم والية 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٠ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢.

(٤) اخلصال باب: اخلمسة حديث:٥٣ ص:٢٦٥ طبع النجف األرشف.



السلطان املذكور عىل املال، وعدم التزامه بجمعه من الوجه احلالل، فيكون حتليله يف 
احلال املذكور نظري حتليل جوائز السـلطان، موجباً لكونـه من مطلق الفائدة والغنيمة 
التـي جيـب اخلمس فيها بعد اسـتثناء املؤنة، أو لكونه فائدة خاصـة جيب فيها اخلمس 

مطلقاً، نظري مال الناصب. وإن مل يعرف القول منهم بذلك.
ومثـل ذلك مـا عن البيان من دعو انـدراج ما نحن فيـه يف الغنيمة. إذ فيها: 
أن صـدق الغنيمـة إن كان بلحاظ ذات املال املختلط مع قطع النظر عن التحليل فمن 
الظاهر أن القسـم احلالل منه قبل االختالط غنيمة ال جيب اخلمس فيها باخلصوص، 
غايتـه أن جيب اخلمـس فيها بعنوان الفائدة بعد اسـتثناء املؤنة. واالختالط ال يوجب 

. . كام أن احلرام بنفسه ليس غنيمة أيضاً صدق الغنيمة عليه قطعاً
وإن كان بلحاظ حال ما بعد التحليل فمن الظاهر أن ظاهر أدلة ثبوت اخلمس 
يف الغنيمـة وجـوب اخلمـس يف مرتبة متأخرة عن متلـك املال وصـدق الغنيمة عليه، 
وظاهـر النـص والفتو هنا عـدم التحليل إال بدفع اخلمس. عـىل أن صدق االغتنام 
بالتحليـل يف املقام إنام يكـون باإلضافة خلصوص احلـرام الواقعي، واخلمس ال جيب 

فيه بل يف الكل.
فالعمدة يف املقام النصوص املتقدمة املعتضدة بالشهرة املحققة.

ومنه يظهر ضعف ما عن جممع الربهان من التأمل يف ذلك، بل مال يف املدارك 
لعدمه، وعن الكاشاين وظاهر اخلراساين متابعته، وقد يستظهر من مجاعة من القدماء 
ممن مل يتعرض لثبوت اخلمس يف ذلك، كسالر. وحكي أيضاً عن ابن اجلنيد واإلسكايف 

واملفيد.
وقـال يف املـدارك: «واملطابـق لألصـول وجـوب عزل مـا يتيقن انتفـاءه عنه، 
والتفحـص عـن مالكه إىل أن حيصل اليأس من العلم به، فيتصدق عىل الفقراء، كام يف 
غـريه من األموال املجهولة املالك. وقد ورد التصدق بام هذا شـأنه يف روايات كثرية، 
مؤيدة باإلطالقات املعلومة، وأدلة العقل، فال بأس بالعمل هبا إن شاء اهللا تعاىل...».
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وهو كام تر، لوجوب اخلروج بالنصوص املتقدمة عن نصوص جمهول املالك 
لـو تم تعميمهـا للمختلط باحلـرام وعدم اجلمود عـىل مواردها من متييـز املال، لفهم

عدم اخلصوصية.
ومل يتضـح مراده باإلطالقات املعلومة. إال أن تكون هي إطالقات عدم جواز 
الترصف يف مال الغري بغري إذنه، لكنها ال تقتيض وجوب التصدق باملال، كام لعله ظاهر.

ومثلهـا يف ذلك حكم العقل. إال أن يقرب بأنه بعد تعذر إيصال املال لصاحبه 
يتعـني عقالً رصفه فيام ينفعه وهو الصدقة، بلحـاظ وصول ثواهبا له. لكنه فرع والية 
مـن عنده املال عىل ذلك، وهي حتتـاج للدليل. وبلوغ ذلك حداً يقتيض القطع بثبوت 
واليته يف غاية املنع. مع أنه لو تم ال يقتيض تعني الصدقة عىل الفقراء، بل إنفاقه يف أي 
جهـة خريية يرتتب عليها الثواب، بل قد تكـون الصدقة اجلارية، أو إعداده إلقراض 

املؤمنني، أوىل من ذلك.
هذا وعن املسـتند املناقشـة يف نصوص املقام بمعارضتها بـام دل عىل حلّ املال 

املختلط مطلقاً، الشامل للمقام، وبام دل عىل حل املختلط بالربا(١).
، فإن  لكـن األخرية ـ لو متت ـ ختتص بموردها. واألوىل غري متحصلة لنا فعالً

تم ما ذكره من مضموهنا لزم ختصيصها بنصوص املقام.
 :Aنعـم ال يبعـد أن يكـون مراده هبا مثـل صحيح أيب عبيدة عـن أيب جعفر
«سـألته عن الرجل منا يشرتي من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم 
أهنـم يأخـذون منهم أكثـر من احلق الذي جيـب عليهم. قال: فقال: مـا اإلبل إال مثل 
احلنطـة والشـعري وغري ذلـك ال بأس بـه حتى تعرف احلـرام بعينـه...»(٢)، وصحيح 
أيب بصـري: «سـألت أحدمهاA عن رشاء اخليانة والرسقة. قـال: ال إال أن يكون قد 

اختلط معه غريه، فأما الرسقة بعينها فال...»(٣).
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب الربا.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٤.



إذا مل يتميـز(١) ومل يعـرف مقـداره(٢) وال صاحبه(٣)، فإنـه حيل بإخراج 
مخسه ورصفه يف مصارف اخلمس(٤)

لكنهـا خمتصة بـام يؤخذ من الغري ويكون حتت يـده، فتحمل عىل عدم االبتالء 
ببعـض أطـراف العلم اإلمجـايل، دون مثل املقام مما فرض فيه كونـه متام املختلط حتت 

يد املكلف.
(١) لظهور سـوق االختالط يف النصوص لبيان عدم متييز أحد القسـمني من 
اآلخـر، كام وهو الرصيح من فرض عدم معرفة احلالل من احلرام يف موثق السـكوين 
وغـريه، واملناسـب للحكم فيـه بتحليل اخلمس للـامل كله ال خلصوص احلـرام منه، 
، للعلم اإلمجايل بوجود  حيـث ال وجه له إال بلحـاظ وجوب اجتناب املال كله عقـالً

احلرام فيه، وهو ال يكون إال مع عدم متييز احلالل من احلرام.
(٢) يأيت الكالم فيام عرف مقداره إن شاء اهللا تعاىل.

(٣) كـام هـو مقتـىض مفهوم الـرشط يف صحيح عامر بـن مروان. بـل ال يبعد 
اسـتفادته مـن قولهA يف خرب احلسـن بن زيـاد: «واجتنب مـا كان صاحبه يعلم»، 
بحمله عىل املال املختلط اسـتثناء من إطالق االكتفاء بإخراج اخلمس يف املختلط، ال 

عىل املال املتميز، ليكون استدراكاً مما قبله، نظري االستثناء املنقطع.
(٤) الظاهـر أنـه يكفـي إخراج اخلمـس بالنحو املعترب يف سـائر مـوارد ثبوت 
اخلمس ولو بتسليمه للويل وإن مل يرصف يف مصارفه، وأن ذكر الرصف يف كالم سيدنا 
املصنـفP ليـس العتباره يف حتليل املال بل للتنبيه عىل أن مرصف هذا اخلمس هو 
مـرصف سـائر أقسـام اخلمس، كام هو املرصح بـه يف كالم غري واحد، بل عن رسـالة 
شـيخنا األعظمP نسـبته للمشـهور، وعن احلدائق نسـبته إىل مجهور األصحاب، 
وعن البيان نسبته إىل ظاهرهم. بل هو كالرصيح منهم، حيث ذكروه يف أقسام اخلمس 

ذي املرصف اخلاص، ومل خيصوه من بينها بمرصف آخر.
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وهـو مقتىض إطـالق ثبوت اخلمـس أو إخراجه يف النصوص، مـن دون بيان 
. والسـيام مع  املـرصف، حيث ينـرصف للخمس املعهود املقابل للزكاة نوعاً ومرصفاً
سـياقه يف مسـاق األنواع األخـر يف صحيح عامر بن مروان، فإنـه كالرصيح يف وحدة 
ماهيـة اخلمس الثابت فيها، ومع قولهA يف موثق السـكوين: «فإن اهللا قد ريض من 

األشياء باخلمس»، حيث ال يعهد الرضا باخلمس يف غري موارد اخلمس املذكور.
خالفاً ملا عن متأخري املتأخرين من امليل إىل أن مرصفه مرصف الصدقة، وهو 
الفقـراء. ملا ذكـره يف املدارك من عدم داللـة نصوص املقام عىل مسـاواة هذا اخلمس 
لغـريه من أقسـام اخلمس يف املـرصف. بل مقتىض األمر بالتصدق يف موثق السـكوين 
كـون مرصفـه مرصف الصدقات. بـل قيل: إن ذلك هو مقتىض قولهA يف مرسـل 

الصدوق: «ائتني بخمسه» وكذا ما ورد يف حكم جمهول املالك.
لكن سبق ظهور نصوص املقام يف مساواة هذا اخلمس لغريه من أقسام اخلمس 
يف املاهيـة واملرصف. ومرسـل الصدوق إن مل يكن ظاهـراً فيه فال ظهور له يف خالفه. 
ومـا ورد يف حكـم جمهـول املالك مطلق يلزم رفـع اليد عنه بنصوص املقـام مهام كان 

مرصف اخلمس الذي تضمنته.
نعـم ظهور موثق السـكوين فيـام ذكروه قريب جـداً، لظهور التصـدق فيه فيام 

. يقابل اخلمس املعهود ماهية ومرصفاً
وأمـا مـا يف اجلواهر من إنكار داللته عليه بعـد وقوع التعبري بمثله عن اخلمس 
مستدالً بآية التطهري والتزكية. فهو غري ظاهر املأخذ، فإين مل أعثر عاجالً عىل ما تضمن 

:Aذلك عدا ما يف صحيح عيل بن مهزيار من قوله
«إن الذي أوجبت يف سـنتي هذه ـ وهي سـنة عرشين ومائتني ـ فقط ملعنى من 
املعاين... إن موايل أسـأل اهللا إصالحهـم أو بعضهم قرصوا فيام جيب عليهم، فعلمت 
ذلـك، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بام فعلت من أمر اخلمس يف عامي هذا. قال اهللا 
تعاىل: ﴿خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا... أمل يعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة 



عـن عبـاده ويأخذ الصدقـات...﴾. ومل أوجب عليهم ذلـك يف كل عام، وال أوجب 
عليهم إال الزكاة التي فرضها اهللا عليهم... فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم يف 

كل عام قال اهللا تعاىل: ﴿واعلموا أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسه...﴾»(١).
وهـو ـ كام تر ـ إنام تضمن تطبيق آية التطهري والتزكية والصدقة عىل اخلمس 
اخلـاص الـذي أوجبهA عىل مواليه يف سـنته تلك، ال اخلمـس املعهود الواجب يف 
كل عـام الـذي تضمنته آيـة اخلمس، وال قرينة عىل كون اخلمـس اخلاص املذكور من 
سنخ اخلمس املعهود وال متحداً معه يف الرصف، بل ظاهر تطبيق آية التطهري والتزكية 
والصدقـة كونـه مـن أفراد الصدقـة ويرصف يف مرصفها، كام يناسـبه أيضـاً قوله بعد 
ذلـك: «وال أوجـب عليهم ذلك يف كل عام، وإنام أوجب عليهـم الزكاة التي فرضها 

اهللا عليهم».
نعـم يف وصية النبي7 ألمري املؤمننيA املروية عن الصادقA: «يا عيل 
إن عبد املطلب سـنّ يف اجلاهلية مخس سـنن أجراها اهللا له يف اإلسـالم... إىل أن قال: 
ووجـد كنزاً فأخرج منه اخلمس وتصـدق به، فأنزل اهللا: واعلموا أنام غنمتم من يشء 

فأن هللا مخسه... اآلية»(٢).
لكـن الظاهـر أن ما تضمنه من إمضاء سـنن عبـد املطلب يف اإلسـالم إنام هو 
بلحـاظ أصـل إخراج اخلمس، ال بلحاظ مرصفه، ملا هـو املعلوم من عدم رصف عبد 

املطلب لذلك اخلمس يف مرصف اخلمس املعهود.
ومن هنا يظهر منع ما قيل من إطالق الصدقة عىل اخلمس يف كثري من األخبار، 
كيف! والتقابل بينهام شايع يف األخبار ويف عرف املترشعة التابعني هلا. بل ذكر بعض 

مشاخينا أنه مل يعرف خرباً واحداً يتضمن ذلك.
واحلاصـل: أنه ال ينبغي التأمل يف قوة ظهور موثق السـكوين يف إرادة الصدقة 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣.
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يف مقابـل اخلمـس املعهـود، لوال قولـهA يف ذيله: «فـإن اهللا قد ريض من األشـياء 
باخلمس»، حيث أرشنا آنفاً إىل ظهوره يف اإلشـارة للخمس املعهود. إال أن يف كفايته 
يف رفع اليد عن ظهور الصدر إشـكال. إال أن يتمم ذلك ببقية النصوص حيث تكون 
مـع الذيل املذكـور قرينة عىل تنزيل التصدق فيه عىل املعنى األعم، وهو الرب الشـامل 

للخمس، دون الصدقة املقابلة له. فالحظ.
هـذا وعن الفقيه اهلمـداينP اجلمع بني املوثق وبقية النصوص بالتخيري بني 
الوجهـني، بـل مع جـواز التصدق باحلرام عـىل إمجاله أيضاً الذي هـو مقتىض إطالق 
نصـوص جمهول املالك، ثم الرجوع للقرعة أو الصلح أو نحومها لتمييز املال اململوك 

من احلرام املتصدق به.
كل ذلـك لدعـو: أن اخلمـس يف املقـام ليـس ثابتـاً يف املال املختلـط بمجرد 
االختـالط عـىل نحو ثبوتـه يف بقية األقسـام من الغنائـم والكنز والغـوص وغريها، 
ليمتنع من الترصف باملال بوجه آخر، وإنام هو حملل للامل، وال يثبت فيه قبل التحليل، 
وحينئـذٍ ال مانع من التحليل بوجه آخر، وهـو التصدق بتامم احلرام عىل إمجاله، عمالً 
بإطـالق نصوص جمهول املالك، أو التصدق بمقدار اخلمس عمالً بموثق السـكوين، 
الـذي ال ظهـور له يف اإللزام، بل هو وارد لبيـان جواز التصدق باخلمس يف مقام دفع 

توهم احلظر عن التصدق باملال بغري إذن صاحبه.
وبعبـارة أخر: مقتـىض أدلة جمهول املالك هو التصدق بتـامم احلرام الواقعي 
عـىل إمجالـه واشـتباهه، ونصـوص املقام ال تقتـيض املنع مـن ذلك، بـل غايته وجود 
حملـل للامل غري ذلك، وهو دفـع اخلمس يف مرصفه املعهود. الـذي تضمنته نصوص 
التخميـس، والتصـدق باخلمـس الذي تضمنه موثق السـكوين مـن دون ظهور له يف 
اإللـزام بـه، لوروده لبيـان عدم حرمة التصـدق بغري إذن صاحبـه. وبذلك جيمع بني 

النصوص لو مل يكن إمجاع عىل خالفه.
لكن ما ذكره من عدم ثبوت اخلمس يف املختلط باحلرام عىل نحو ثبوته يف غريه 



مـن األقسـام وإن كان مناسـباً للمرتكزات جـداً، إال أنه خالف مقتـىض اجلمود عىل 
لسان صحيح عامر بن مروان.

إال أن ينزل عىل ذلك بقرينة بقية النصوص الظاهرة يف كون دفع اخلمس من سنخ 
التوبة واملحلل للامل من احلرام املختلط به، ال من سـنخ احلق الثابت فيه وإن مل حيلل.

والسـيام مع اعتضاد ذلك باملرتكزات املشـار إليها، إذ مـن البعيد جداً خروج 
احلـرام عن ملـك صاحبه بمجـرد اختالطه باحلـالل وانقالب حكم جممـوع املالني، 
فيكـون مخسـه ثابتـاً لصاحـب اخلمس وأربعة أمخاسـه ملـكاً لصاحب اليـد، ويكون 

إخراج اخلمس حملالً للامل من اخلمس ال من احلرام الذي اختلط به.
كيف والزمه عدم عود احلرام لصاحبه لو ارتفع اجلهل وعرف احلرام بعينه بعد 
اختالطه باحلالل واشتباهه وبقاء حكم اخلمس فيه، إذ ال دليل عىل الرجوع املذكور. 
كام أن الزمه أيضاً عدم الضامن ملالك القسم احلرام لو تلف قبل أداء اخلمس، خلروج 
املال عن ملكه باالختالط قبل التلف. بل يلزم عدم الضامن مطلقاً لو تلف املال املختلط 
مـن غـري تفريط يف التلف وال يف أداء اخلمس، ألن احلـرام وإن كان مضموناً لصاحبه 
قبل االختالط، إال أن باالختالط خرج عن ملك صاحبه وبقي بني املالك وأصحاب 
اخلمـس، فمع فرض عدم التفريـط يف أداء اخلمس وال يف تلف املال ال وجه للضامن، 
ال لصاحب القسـم احلرام لعدم ملكيته له حـني التلف، وال ألصحاب اخلمس لعدم 
التفريط يف أدائه... إىل غري ذلك مما يصعب االلتزام به بمقتىض املرتكزات املترشعية، 
والعرفيـة، حيث يصلـح ذلك بمجموعه قرينة عىل محل صحيح عامر عىل ما يناسـب 

بقية نصوص املقام.
ومـن هنـا كان ما ذكـره الفقيه اهلمداينP مـن عدم ثبوت اخلمـس يف املال 
. ويأيت يف املسـألة  باالختـالط، بـل يكـون إخراجـه منه حملـالً له ال غـري، قريباً جـداً

السادسة والعرشين من كشف الغطاء ما يناسبه.
إال أنـه ال ينبغي التأمل يف ظهور نصوص املقام يف انحصار التحليل باخلمس، 
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خالفـاً ملا سـبق منـهP، فإنه بعد رفع اليد عـن ظهور صحيح عـامر يف فعلية ثبوت 
اخلمـس فاألقـرب تنزيله عىل لزوم إخراجه يف حتليل املـال، ال جمرد جواز حتليل املال 
بإخراجـه. كـام أن االقتصار عليه يف بيان املحلل يف بقية النصوص ظاهر يف عدم حملل 
آخـر، وذلـك هو الظاهـر من موثق السـكوين أيضاً إذ ال إشـعار فيـه يف وروده لدفع 
توهم احلظر، لعدم السؤال فيه عن جواز التصدق، بل عن املخرج من مشكلة احلرام، 
فيكـون ظاهر اجلـواب انحصار املحلل بذلك ومن ثم ال جمـال للجمع بينه وبني بقية 

النصوص بالتخيري.
نعـم قـد يتجه قصور اجلميع عـن تقييد إطالق نصوص جمهـول املالك لو تم، 
، والذي حيل معه  لورود نصوص املقام لبيان املخرج الذي حيل مشكلة احلرام تفصيالً
اسـتعامل املـال، وانحصار املخرج املذكـور بام تضمنته ال ينايف وجـود خمرج آخر حيل 
، وهو إجراء حكم جمهول املالـك بالتصدق باحلرام عىل إمجاله،  مشـكلة احلـرام إمجاالً
من دون حلّ مشـكلة االختالط واجلهل بمقدار كل من احلالل واحلرام املتصدق به، 

بل يكون حلها بالصلح أو القرعة أو غريها الذي قد ال يتيرس وال يسهل ارتكابه.
اللهـم إال أن يقال: ملا كان ظاهر نصوص املقام انحصار حل املشـكلة تفصيالً 
باخلمـس فمقتضـاه عـدم حلهـا تفصيالً بالتصـدق حتـى بضميمة غريه مـن الصلح 

والقرعة أو غريها.
وغايـة مـا يدعى عـدم هنوضها باملنـع من التصـدق بتامم املال، حيـث ال يبعد 
انرصافهـا إىل بيـان املخـرج الذي يمكـن االنتفاع معـه ببعض املال املفـروض أن فيه 

احلالل، من دون نظر للخروج عن املال كله. وإن كان ذلك حمتاجاً ملزيد من التأمل.
وكيـف كان فال جمال ملا سـبق مـن الفقيه اهلمـداينP من اجلمـع بني موثق 
السـكوين وغريه باحلمل عىل التخيري بني الوجهني، فإنه بال شاهد، بل األقرب تنزيله 

عىل غريه من النصوص، كام سبق.
والسـيام وأن األمـر يف املوثـق هيـون بلحـاظ اختـالف روايتـه، فـإن الكليني 



وإن رواه باملتـن املتقـدم. وكذا الربقي(١)، إال أن الصدوق رواه بسـنده عن السـكوين
هكـذا: «فقـال عيلA: أخرج مخس مالك، فإن اهللا عزّ وجلّ قد ريض من اإلنسـان 
باخلمس، وسـائر املال لك حالل»(٢). وال وجـه لرتجيح رواية الكليني، بل قد يكون 
الرتجيـح لروايـة الصـدوق، لظهـور حالـه يف أنه رواه مـن كتاب السـكوين مبارشة، 
وملناسبته للذيل، الظاهر يف اإلشارة للخمس املعهود، كام سبق. وال أقل من تساقطهام 
يف هـذه اجلهة، والرجـوع للنصوص األخر التي عرفت ظهورهـا فيام ذكرناه، والذي 

هو ظاهر األصحاب.
وكأن صاحب املدارك ومن بعده مل يطلعوا عىل رواية الصدوق أو غفلوا عنها. 

والسيام مع إهيام كالم الوسائل مطابقتها لرواية الكليني املتضمنة للتصدق.
(١) عـن املحقق الثاين أنه املشـهور، بل مل يسـتبعد شـيخنا األعظمP ـ فيام 
حكـي عنـهـ  عدم اخلالف فيه، وتنزيل كالم من أطلـق وجوب اخلمس عىل غري هذه 
الصـورة. وكأنـه لدعو انرصاف نصـوص املقام لصورة اجلهل باملقـدار، فريجع يف 

صورة العلم به ألخبار جمهول املالك املتضمنة للتصدق.
لكـن يف حمكي احلدائـق: «ولقائل أن يقول: إن مورد تلـك األخبار الدالة عىل 
التصـدق إنام هو املـال املتميز يف حدّ ذاته ملالك مفقود اخلرب، وإحلاق املال املشـرتك به
ـ مـع كونـه مما ال دليل عليه ـ قياس مع الفارق... وممـا ذكرنا يظهر أن األظهر دخول 
هـذه الصـورة حتت إطالق األخبار املتقدمة»، وقد نبّـه بذلك إىل ما أرشنا إليه آنفاً من 
ورود نصـوص جمهـول املالـكـ  عىل اختالفهـاـ  يف املال املتميـز، دون املختلط الذي 

يشتبه فيه اململوك للمجهول باململوك للمعلوم.
نعم ادعى غري واحد عموم بعض تلك األخبار، وهو خرب عيل بن أيب محزة عن 

(١) املحاسن ص:٢٦٣ طبع النجف األرشف.
(٢) من ال حيرضه الفقيه ج:٣ ص:١١٧.

فإن علم املقدار ومل يعلم املالك تصدق به عنه(١)
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أيب عبد اهللاA يف رجل من كتاب بني أمية قال له: «إين كنت يف ديوان هؤالء القوم، 
فأصبـت مـاالً كثرياً أغمضت يف مطالبه... فهل يل خمرج منـه؟... قال له: فأخرج من 
مجيع ما كسـبت [اكتسـبت] يف ديواهنـم، فمن عرفت منهـم رددت عليه ماله، ومن مل 
تعـرف تصدقـت به»(١)، بدعو: شـمول إطـالق رد املال لصاحبـه والتصدق به مع 
اجلهل بصاحبه للمتميز وغريه. والسيام وأن من البعيد جداً متييز مال من يعرفه منهم 

عن مال من ال يعرفه، ومتيز اجلميع عن ماله.
وفيـه ـ مـع ضعف اخلرب ـ أن رد املال والتصدق به إن مل خيتص باملتميز فال أقل 
مـن كونـه املنرصف منه. وأما اسـتبعاد متيز مال من يعرف من مـال من ال يعرف فهو 
ال ينفـع، حيث قد يسـتفاد مـن اخلرب والية من حتت يده املال عـىل أن يدفع ملن يعرف 
مـن املـال املختلط بقدر مالـه، ولو بأن يصاحله عـىل ذلك، فيكون الباقـي بتاممه ملكاً 
للمجهـول، وتكون الصدقة به بتاممه، وإنام الذي ينفع اختالطه بامله، ليكون مما نحن 
فيـه. لكـن ظاهر ذيل اخلـرب أن املال كلـه كان حراماً، ألنه تضمن خـروج الرجل من 
ماله كله، حتى خرج من ثيابه، ومجع له الشيعة ما قىض به حاجته. ومن هنا كان ما يف 

. احلدائق من قصور نصوص التصدق بمجهول املالك عن املال املختلط قريباً جداً
لكـن أرشنا آنفاً إىل إلغاء خصوصية مواردها يف ذلك، وفهم العموم منها لغري 
املتميـز عرفاً، لقضاء املناسـبات اإلرتكازية بـأن األمر بالتصدق إنام هـو ألنه الطريق 
األقـرب النتفـاع املالـك باملال، ولـو ألنه نحو مـن اإليصال إليـه، وال دخل يف ذلك 
للتميـز وعدمه. بل لو كان احلرام متميـزاً يف أول األمر فحيث كان داخالً يف نصوص 
جمهـول املالـك فمقتـىض إطالقها وجوب التصـدق به حتى بعد االختـالط، ويتم يف 

غريه لعدم الفصل.
ومـن هنـا ال يظن بأحد التوقف يف التصدق فيام نحـن فيه لو مل يرشع اخلمس. 
وكـذا يف نظائـره من املوارد مما ال يدخل يف مفـاد أخبار جمهول املالك بمقتىض اجلمود 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.



عىل مواردها.
نعـم الكالم يف ذلك إنام ينفع يف تشـخيص الوظيفـة يف مورد الكالم لو مل جيب 
اخلمـس يف املـال املختلط باحلرام، وال ينفع يف وجوب اخلمـس وعدمه فيه، بل املدار 
فيهـام عـىل عموم نصـوص املقام له وعدمه، فـإن عمت مورد الـكالم وجب اخلمس 
فيـه وإن كانت نصوص جمهول املالك شـاملة له، ألن نصـوص اخلمس أخص، وإن 
قـرصت مل جيـب حتى لـو قرصت نصـوص جمهـول املالك عنـه، ومن ثـم كان املهم

الكالم يف ذلك.
قال يف اجلواهر: «ال شـمول يف أكثر نصوص املقام لذلك، سـيام املشـتمل عىل 
. عىل  التعليـل برضا اهللا يف التطهري باخلمس، إذ ظاهرها عدم معرفة احلرام عيناً وقدراً
أنه لو اكتفى بإخراج اخلمس هنا حلل ما علم من رضورة الدين خالفه إذا فرض زيادته 
عليـه، كـام أنه لو كلـف به مع فرض نقيصتـه عنه وجب عليه بذل مالـه اخلالص له».
ومـا ذكره من عدم شـمول أكثر النصوص قد يتجه، فـإن النصوص املتضمنة 
. لكنه ال ينفـع، إذ يكفي  لإلغـامض يف طلـب املال تناسـب عدم معرفـة املقدار جـداً
شـمول الباقي، وعمدته صحيح عامر بن مروان والسـيام مع التنبيـه فيه عىل اجتناب 
مـا يعرف صاحبـه، فإن التصدي لبيان ذلـك موجب لقوة ظهـور الدليل يف العموم، 
خصوصـاً يف مثل املقام، حيث يكون انتفاء احلكم يف مورد معرفة صاحب املال أظهر 
منـه ارتكازاً يف غـريه، فإنه ال حيتمل حينئذ االتكال يف ترك اسـتثناء غريه عىل وضوح 

انتفاء احلكم فيه.
وأمـا التعليـل الذي أشـار إليـه فكأن مـراده بـه أن االحتياج حلكـم اهللا تعاىل 
باخلمس فرع التحري، وهو خيتص بصورة اجلهل باملالك واملقدار، إذ مع معرفة املالك 

يستغنى بالرجوع إليه، ومع معرفة املقدار يتعني العمل عليه.
لكنـه موقـوف عىل أن يكـون الرجوع حلكـم اهللا تعاىل بمـالك التحري يف حال 
الواقع من أجل تعيينه، نظري الرجوع للقرعة عند اشتباه احلقوق، وهو غري معلوم، بل 
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قـد يكون بمالك التحري يف الوظيفة الفعلية بسـبب االختـالط، نظري الرجوع للصلح 
الـذي قـد يعلم بمخالفة مـؤداه للواقع. والسـيام وأن وجوب اخلمـس املعهود ليس 

لتعيني الواقع املشتبه، بل هو فرض ال حيل املال إال بدفعه.
وأمـا مـا ذكـره أخرياً من اسـتلزام االكتفـاء باخلمس يف الفرض حلـل ما يعلم 
رضورة مـن الدين حرمتـه لو كان املعلوم أكثر من اخلمـس ولوجوب دفع الزائد من 

ماله اخلاص لو كان أقل.
فهو ـ كام تر ـ عني الدعو، وليس الالزم املذكور بأبشع من حلّ الزائد عىل 
اخلمـس واقعاً يدفعه مع اجلهل بمقدار احلرام وكذا وجوب دفع الزائد من ماله واقعاً 

بدفع اخلمس لو كان احلرام أقل منه.
وباجلملـة: الوجـوه املذكورة ال ترجع إىل حمصل ظاهـر يمكن رفع اليد به عن 

إطالق النصوص. والسيام صحيح عامر بن مروان.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا يف وجه قصور النصوص من القطع بعدم حلّ املال 
باخلمـس لو علم باختالط درمهني من احلـالل بعرشة آالف درهم من احلرام، وبعدم 
وجوبه مع العكس. فهو لو تم قد ال يكون ناشـئاً من العلم باملقدار، بل من انرصاف 
اختـالط احلـالل باحلرام يف النصـوص إىل ما إذا كان كل منهام بمقـدار معتد به، دون 
مـا إذا كان قليـالً جـداًً، ولذا جيري ذلـك مع تردد القليـل من كل منهام بـني الدرهم 

. والدرمهني مثالً
 من أن العمدة دعو Pومما سبق يتضح اإلشكال فيام ذكره سيدنا املصنف

. انرصاف الصحيح إىل صورة اجلهل باملقدار، أو وجوب محله عليها مجعاً
وجه اإلشكال: أن االنرصاف وإن كان قد يناسب املرتكزات، بلحاظ استبعاد 
إناطـة التحليـل بدفع ما يعلم بعدم مطابقته قدراً للحـرام، إال أن مالحظة كون أصل 
احلكـم تعبدياً غـري ارتـكازي، وابتناءه عىل التحليـل الواقعي يف فرض عـدم مطابقة 
املدفـوع للحـرام الواقعي متنع مـن الركون لالنرصاف املذكور، وتوجـب كونه بدوياً 



ال يمنـع مـن التعويـل عـىل اإلطالق. والسـيام مع اسـتثناء صـورة العلـم باملالك يف 
النصوص، كام تقدم.

كام أن اجلمع العريف الذي أشار إليه ليس إال بلحاظ عموم أدلة جمهول املالك، 
والصحيح أخص منها فيكون مقتىض اجلمع العريف تقديمه عليها، ألن إطالق اخلاص 
مقدم عىل إطالق العام. ومن هنا كان البناء عىل العموم أنسب بمفاد األدلة لكن األمر 

مع ذلك ال خيلو عن إشكال.
والسـيام إذا كان املقـدار املعلـوم دون اخلمس، لظهور موثق السـكوين وخرب 
احلسن يف سوق احلكم مساق اإلرفاق بصاحب املال، فكيف يكلف بدفع ما زاد عىل 

احلرام من ماله؟.
اللهـم إال أن يكـون اإلرفـاق باملالـك بلحـاظ تطهـري ماله ورفـع احلرج عن 
التـرصف فيه بسـبب االختـالط باحلرام املقتـيض الجتنابـه بتاممه احتياطـاً الجتناب 

احلرام. فالعمدة يف اإلشكال احتامل االنرصاف.
ويف التذكرة: «ولو عرف أنه أكثر من اخلمس وجب إخراج اخلمس وما يغلب 

عىل الظن يف الزائد».
فـإن كان مـراده دفـع اخلمـس والزائـد معاً صدقـة، رجع إىل ما سـبق نسـبته 
للمشـهور. غاية األمر الرجوع يف حتديد الزائد للظـن، الذي كثرياً ما يرجعون إليه يف 
موارد االشتباه، وإن مل يتضح الوجه فيه، بل الظاهر جواز االقتصار عىل األقل املعلوم 

ثبوته، كام يظهر مما يأيت يف صورة العلم باملالك.
وإن كان مـراده لـزوم دفـع اخلمس املعهـود يف مصارفـه املعهـودة والتصدق 
بالزائـد، فـال ينبغـي التأمـل يف ضعفه، فـإن نصوص املقام إن شـملت صـورة العلم 
باملقدار فمقتضاها االجتزاء بدفع اخلمس، وإن مل تشملها كان املرجع هو أدلة جمهول 

املالك املقتضية للتصدق بتامم مقدار احلرام.
وأوىل بالضعـف مـا لو كان مـراده ما قد يظهـر من بعضهم مـن كون اخلمس 
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واألحوط وجوباً أن يكون بإذن احلاكم الرشعي(١)
والزائـد معـاً مـن سـنخ اخلمس املعهـود بحيث يرصف مجيـع ما خيرجـه يف مصارف 

اخلمس وإن كان أكثر من قدر اخلمس، كام لعله ظاهر.
(١) فقـد رصح غري واحد باعتبار إذن احلاكم بالتصدق بمجهول املالك. وقد 

يستدل عليه بوجوه:
األول: أن احلاكم ويل من ال ويل له.

وفيـه: أن واليـة احلاكـم عىل مـن ال ويل لـه إنام هي يف مـورد احلاجـة إىل إذن 
الويل، وهو إنام يتجه إذا كان الرجوع إليه يف املقام من أجل اعتبار إذن املالك يف جواز 
التصـدق، إذ حيـث كان غائباً فاحلاكم يقوم مقامه بعـد أن مل يكن له ويل غريه. إال أن 
الظاهـر أن الرجـوع للحاكم ليـس لقيامه مقام املالك، ولذا ال خيتـار التصدق بمالك 

كونه أصلح له، بل بام أنه الترصف املعني من قبل الشارع األقدس.
ومن ثم قال بعضهم بعدم إلزام املالك بالتصدق لو ظهرومل يرض به، مع أنه ال 

يتجه لو كان الترصف بإذن وليه، إذ هو حينئذ نظري ما كان بإذنه.
الثاين: أن جواز التصدق ونفوذه بغري إذن املالك ملا كان خمالفاً للقاعدة واألصل 

فالالزم االقتصار فيه عىل املتيقن، وهو ما كان بإذن احلاكم.
وفيـه: أن ذلك إنام يتجه لو مل يكـن لنصوص التصدق بمجهول املالك إطالق 
يقتيض عدم اعتبار إذن احلاكم فيه، أما بعد متامية إطالقها يف ذلك فال ملزم باالقتصار 

عىل املتيقن املذكور.
ودعـو: أن األمـر بالتصـدق يف النصوص غري وارد لبيـان وجوب التصدق 
، ليكون مقتىض إطالقها عدم اعتبار إذن احلاكم، بل ملجرد بيان مرصف املال من  فعالً
دون أن ينـايف إناطته بإذن احلاكم، كام احتمله سـيدنا املصنفP، ويظهر من بعض 

مشاخينا اجلزم به.



مدفوعـة بأن ذلك خـالف األصل يف الكالم الوارد لبيـان احلكم العميل. ولو 
فتح هذا الباب تعذر التمسك باإلطالقات، حيث ال ضابط لالحتامالت.

ومثلهـا احتامل أن يكون األمر بالتصدق بلحـاظ إذن اإلمام به إعامالً لواليته، 
ال ملجرد بيان أنه الوظيفة الرشعية. إذ فيه أنه خمالف ملسـاق السؤال واجلواب يف املقام 
وغريه. ولذا ال يظن من حال السـائل عدم العمل باألمر املذكور يف الوقائع املشـاهبة 

للواقعة املسؤول عنها، لعدم اإلذن فيها.
بـل لو كان هذا االحتامل معتداً به بنحو يكـون ظاهراً من النصوص أو موجباً 
إلمجاهلـا مـن هذه اجلهة فال جمال للبناء عىل تعني الصدقة، إلمكان إذن اإلمام هبا ألهنا 
أحـد أفـراد املـرصف أو األرجح منها أو األيـرس بنظره الرشيف يف الوقائع املسـؤول 
عنهـا، ومقتـىض ذلك لـزوم الرجوع للحاكـم لتعيني املـرصف األوىل بنظره بمقتىض 

واليته املدعاة.
الثالـث: معتـرب داود بـن أيب يزيد عن أيب عبد اهللاA: «قـال له رجل: إين قد 
، وإين خفت منه عىل نفيس، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وختلصت منه.  أصبت ماالً
 :Aلو أصبته كنت دفعتـه إليه؟ فقال: إي واهللا. فقال :Aقـال: فقال أبو عبد اهللا
فال واهللا ما له صاحب غريي، فاسـتحلفه أن يدفعه إىل من يأمره. قال: فحلف. قال: 

فاذهب وقسمه بني إخوانك ولك األمن مما خفت. قال: فقسمه بني إخوانه»(١).
بدعـو: أنـه وإن كان مقتىض اجلمود عىل قولـهA: «ما له صاحب غريي» 
أن املال ملك لهA، إال أن عدم أخذهA له وأمره بقسـمته بني إخوانه ال يناسـب 
ذلـك، كام ال يناسـبه قولهA: «ولـك األمن مما خفـت»، إذ ال موجب للخوف مع 
وصـول املال لصاحبـه ورصفه بإذنه، فالبـد من محل ذلك عىل كونـهA ويل املال، 
وقـد أذن بالتـرصف املذكـور، فيكـون العمـل عـىل أمـره مربئـاً للذمـة وإن مل يصل

املال لصاحبه.
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب كتاب اللقطة حديث:١.
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وفيه: أنه إن أمكن اجلمود عىل ظاهر احلديث من ملكيتهA للامل، ولو لكونه 
من األنفال أو نحوها مما يكون لهA بمقتىض منصبه، فهو. وال ينافيه األمر بقسمته 
بـني إخوانه، ألهنم أحـب مصارف أمواله إليـهA أو من أحبهـا، وال قوله: «ولك 
األمـن» لوضوح أن خوفه كان قبل سـؤاله لإلمام، واألمن كام يمكن أن يكون للقيام 

بالرصف الذي يأمر به الويل يمكن أن يكون للقيام بالرصف الذي يأمر به املالك.
ولـو فرض تعذر ذلك بحيث يعلم أو يطمئـن بعدم ملكيتهA للامل، فليس 
 Aمحلـه عـىل جمهول املالك بأوىل من محله عىل األمـوال العامة ونحوها مما يكون له

الوالية عليه.
مع أن محل قولهA: «ماله صاحب غريي» حينئذٍ عىل كونه ولياً عىل املال ليس 
بأوىل من محله عىل كونهA املرجع يف تعيني حكمه من دون أن حيتاج إىل إعامل واليته.
ولـو سـلم محله عىل جمهـول املالك، وظهـوره يف واليتهA عليـه فقد يكون 
ذلك بلحاظ كونهA أوىل باملؤمنني من أنفسهم حيث يكون بمنزلة املالك ال تتعني 
عليه الصدقة. كام هو املناسب إلطالق التقسيم فيه عىل اإلخوان من دون تنبيه لكونه 

صدقة، ليختص بمرصفها.
ومحله عىل التقسيم بنحو التصدق مجعاً مع نصوص جمهول املالك موقوف عىل 
ثبوت كونهA بصدد بيان حكم جمهول املالك، وال قرينة عليه، بل هو خمالف إلطالقه.
ومـن هنا ال جمـال لتقييد إطالق نصوص جمهول املالـك املقتيض لعدم احتياج 
التصدق إىل اإلذن. وقد أطلنا الكالم يف ذلك يف أواخر مباحث املكاسب املحرمة من 

هذا الرشح يف فروع حكم جواز السلطان.
. وأما  هـذا كله يف اعتبار إذن احلاكم يف جـواز التصدق بمجهول املالك مطلقاً
يف خصـوص املقـام املفروض فيه اختـالط جمهول املالـك بغريه فالبد بنـاءً عىل عدم 
مرشوعيـة التخميس وجريان حكـم جمهول املالك عىل املال احلـرام من عزله ومتييزه 
بالصلـح أو القسـمة قبـل التصـدق، وال دليـل عـىل والية مـن يكون املـال حتت يده 



عـىل ذلك، فالبد مـن الرجوع للحاكم فيه بلحـاظ واليته عىل الغائـب، وبعد العزل 
والتمييـز بإذنه يسـتقل صاحب املال بالتصدق بناء عىل مـا ذكرنا من إطالق نصوص

جمهول املالك.
نعـم له أن يتصدق به عىل إمجاله واشـتباهه، فيقبضه الفقري بقبض جمموع املال 
املختلـط، من دون حاجة للرجوع إىل احلاكـم الرشعي، ثم يتصالـح مع الفقري لتمييز 

حق كل منهام من حق اآلخر.
(١) كـام يف اجلواهـر، وحـكاه عن مجاعـة. وال إشـكال يف مرشوعيـة الصلح 
وصحتـه يف املقـام، إلطالق أدلته، ويف عدم احلاجة للخمس، ملا تقدم من قصوره عن 

صورة معرفة املالك.
». بل رصح بذلك يف كشـف الغطاء  ويف اجلواهـر: «وكأن مرادهم ولو إجباراً
حيث قال: «وجب صلح اإلجبار». لكن ال دليل عىل جواز إجباره عليه، كام ال دليل 
عىل وجوبه عىل من املال حتت يده. عىل ما رصح به يف حمكي الرياض يف اجلملة. بل له 

االقتصار عىل دفع األقل، ملا يأيت.
(٢) عمـالً بمقتىض اليد، ألهنا وإن سـقطت عن احلجيـة يف كل جزء من املال 
بعينه بسـبب التعارض، إال أهنا حجة عىل ملكية صاحبها ملا زاد عىل املتيقن مما يملكه 
الغـري عـىل إمجاله، بناء عىل ما هـو الظاهر من جريان األصـول والقواعد الظاهرية يف 
الفرد اإلمجايل، كام لو تردد األمر بني نجاسة أحد الثوبني إمجاالً ونجاستهام معاً، حيث 
، فيجتزأ بتكرار  يكـون مقتىض قاعدة الطهارة أو اسـتصحاهبا طهـارة أحدمها إمجـاالً

الصالة فيها.
نعـم خيتص هذا بام إذا كان منشـأ تردد احلرام بني األقـل واألكثر هو الرتدد يف 
عـدد املـال احلرام، كام لو كان عنده مائة درهم أو مائة شـاة وتـردد احلرام بني العرشة 

وإن علـم املالـك وجهل املقدار تراضيـاً بالصلـح(١). وإن مل يرض املالك 
بالصلح جاز االقتصار عىل دفع األقل إليه(٢)
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والثالثـني، حيث تردد األيدي العادية حينئذ بني األقل واألكثر، ومقتىض حجية اليد 
البناء عىل أهنا األقل.

أما إذا كان منشـأ تردد احلرام بني األقل واألكثر هو تردد املال املحرم بني كثري 
املاليـة وقليلها، كام لو كان عنده نقد خمتلف وتردد احلـرام منه بني الدراهم والدنانري، 
فإنـه ال مرجح ليده عىل الدنانـري، ليبني عىل حجيتها دون يده عىل الدراهم، بل يتعني 

. التوقف حينئذٍ
غاية األمر أنه ال جيب دفع األكثر. بل يكون احلال كام لو مل يكن املال حتت اليد 
وكان مردداً بني شـخصني ال يعلم مقدار ما يسـتحقه كل منهام منه، حيث ال موجب 

إللزام أحدمها باالحتياط بإرضاء اآلخر باألكثر، ودفعه له.
ودعو: أنه مع كون املال حتت يد أحد الشـخصني فقد انشغلت ذمته باحلرام 

الواقعي وصار ضامناً له، وال حيرز الفراغ إال بدفع األكثر لآلخر.
مدفوعـة بأنه يكفي يف براءة ذمته ورفع الضامن عنه تسـليط صاحب احلق عىل 
ماله الواقعي بتسليطه عىل مجيع املال، وال يتوقف عىل متليكه ملا حيتمل عدم ملكيته له 

وملكية صاحب اليد له.
هـذا ويف التذكـرة: «ولو عرف صاحبـه وقدره وجب إيصالـه إليه، فإن جهل 
القدر صاحله، أو أخرج ما يغلب عىل ظنه. فإن مل يصاحله مالكه أخرج مخسه إليه، ألن 
هذا القدر جعله اهللا تعاىل مطهراً للامل». وال خيلو عن تدافع، فإن التخيري بني املصاحلة 
ودفـع ما يغلب عىل ظنه يقتيض تعني دفع مـا يغلب عىل ظنه عند امتناع صاحب املال 

املختلط من املصاحلة، ومعه ال موضوع لدفع اخلمس.
نعم عن املنتهى: «دفع إليه مخسه مع اجلهل املحض بقدره، أو ما يغلب عىل الظن 
. لو علم بزيادته عنه أو نقصه، ألن هذا املقدار جعله اهللا مطهراً للامل». وال تدافع حينئذٍ

إال أن الرجـوع للظـن حيتـاج إىل دليل. كام أن دفع اخلمـس مع اجلهل املحض 
باملقدار خال عن الوجه. ويف اجلواهر: «وهو ال خيلو من وجه، خصوصاً مع مالحظة 



التعليل السـابق، وإن إستشكله بعضهم بظهور النصوص السابقة، سيام خرب اخلصال 
يف خالفه من جمهولية املالك». وال خيفى وجاهة اإلشكال املذكور.

وأمـا التعليل فحيث كان مضمونه رضـا اهللا تعاىل باخلمس فالظاهر منه رضاه 
تعـاىل باخلمـس لتطهري املال، ال لتعيني احلرام به، ولذا صار من اخلمس املعهود ماهية 
ومرصفاً، وال يلحظ فيه حال املالك ومصلحته، فيكون أجنبياً عىل املدعى يف املقام من 

دفعه للاملك عىل أنه حقه من املال. ومن هنا كان القول املذكور يف غاية الضعف.
ثـم إنـه يف فرض حجية اليد والبناء عىل ملكية صاحبها لألكثر، وأن احلرام هو 
األقل، ال جمال لدفع األقل رأساً بعد فرض إمجاله وعدم متييزه، بل البد يف تسليمه بعينه 
مـع اقتضاء االختالط الرشكة من القسـمة، فإن تراضيا هبـا فذاك، وإال تعني الرجوع 
للحاكـم الرشعـي، إلجبار املمتنع عليها لو حتقق رشطه، كام يف سـائر موارد الرشكة.
ومـع عـدم اقتضاء االختـالط للرشكة فاملرجـع الصلح يف متييز احلـرام، ومع 
االمتنـاع عنـه من أحدمها أو كليهام فربام قيل بالرجوع للقرعة يف تعيني مال كل منهام، 
ألهنا لكل أمر مشـكل ال طريق حلله بوظيفة رشعية أو عقلية واقعية أو ظاهرية. لكن 
الظاهر عدم متامية الدليل عىل ذلك، عىل ما ذكرناه يف أواخر مبحث املكاسب املحرمة 

من هذا الرشح.
وربام يقال بالتنصيف يف مورد االشـتباه، لدعو: أنه مقتىض السرية العقالئية 
االرتكازيـة يف كل مال مردد بني شـخصني مـن دون مرجح ألحدمهـا، ألن فيه مجعاً 
بـني االحتاملني باملقدار املمكن، ورعاية حلق كل منهام. ومن ثم قد أطلق عليها قاعدة 

العدل واإلنصاف.
وحيـث كانـت إرتكازيـة كفـى عدم الـردع عنها رشحـاً، وال حاجـة إلحراز 
. عىل أنه قد يسـتفاد إمضاؤها مـن احلكم بالتنصيف يف درهم الودعي  إمضائها رشعاً
املـردد بني شـخصني، وفيام لو تداعا شـخصان ماالً وأقام كل منهـام البينة عىل أنه له، 
أو حلـف عىل ذلك أو نكل. لكن مل يتضح بنـاء العقالء عىل القاعدة املذكورة. وجمرد 
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إن ريض الرشيك بالقسمة(١)، وإال تعني الرجوع للحاكم الرشعي يف حسم 
الدعو(٢). وحينئذ إن ريض بالقسمة، وإال أجربه احلاكم عليه(٣). وإن 

علم املالك واملقدار وجب دفعه إليه(٤) بالقسمة بينهام(٥).
مقـدار  مـن  أكثـر  احلـرام  املـال  أن  إمجـاالً  علـم  إذا   :(١٩ (مسـألة 
اخلمـس أو أنقـص منه(٦) فاألحـوط وجوباً التصدق بتـامم املقدار املعلوم

احلكـم رشعـاً بالتنصيف يف بعض املوارد املتفرقة ال يكفي يف البناء عىل عمومها بنحو 
ينفع يف املقام.

(١) ال يبعـد كـون مراده بالرشكـة مطلق ملكية الغري لبعض املال، وبالقسـمة 
مطلـق مـا تعني مالـه من مـال الشـخص اآلخـر، ال الرشكـة املصطلحـة املبتنية عىل 
اإلشـاعة، والقسـمة املتفرعـة عليها، ألن اختالط أحـد املالني باآلخـر قد ال يوجب 

الرشكة باملعنى املذكور.
(٢) مـن الظاهـر أنه مل يفرض يف املقام التداعي، غاية األمر طلب القسـمة من 

أحدمها وامتناع اآلخر منها، فالرجوع للحاكم إنام هو من أجل ذلك.
(٣) هذا إنام يكون مع حتقق الرشوط املسـوغة لإلجبار عىل القسـمة وعىل كل 

حال فاحلاكم أعرف بوظيفته عند الرجوع إليه.
. لعدم اإلشكال يف قصور نصوص املقام عنه، بل تضمن خرب احلسن (٤) قطعاً

ابن زياد األمر باجتناب ما يعلم صاحبه، فريجع فيه للقاعدة املقتضية لذلك.
(٥) برضاه أو بالرجوع للحاكم، عىل هنج الكالم فيام سبق.

(٦) بحيث ال حيتمل مساواته للخمس. وعن حمكي املناهل لزوم دفع اخلمس، 
بدعو شمول النصوص وأكثر الفتاو لذلك، وكأنه بلحاظ اإلطالق.

ومقتـىض ما سـبق مـن غري واحد من اإلشـكال يف شـمول النصـوص ملعلوم 
، جلريان أكثر الوجوه املتقدمة هنا.  املقدار من التعليل وغريه اإلشـكال يف املقام أيضـاً



(١) عىل مرصف اخلمس(٢) إمجاالً
ومـن ثم قال يف كشـف الغطاء: «ولو جهل مع العلـم بزيادته عىل اخلمس فهو بحكم 

.«املعلوم حقيقة يرجع فيه إىل الصلح، وكذا ما علم نقصه عن اخلمس، عىل األقو
لكـن عرفـت عدم هنوض مـا تقدم باملنـع. بل هو هنـا أوىل، ألن أظهـر أفراد 
االختالط ما يقرب من التعادل والتسـاوي، فحمل إطالقه عىل ما ال يعلم معه إمجاالً 

زيادة احلرام عىل اخلمس بعيد جداً، كاحلمل عىل الفرد غري الشايع.
(١) وهو األقل الذي يكون أقل من اخلمس.

(٢) كأنه ألن فيه مجعاً بني احتاميل جريان حكم اخلمس، لعموم نصوص املقام، 
وجريان حكم جمهول املالك، لقصور نصوص املقام.

: أن التصـدق ال جيـزي يف االحتياط بالقيام بوظيفـة اخلمس، ألن  وفيـه: أوالً
اخلمس ليس من الصدقات، وال يتم االحتياط املذكور إال بالدفع بنية ما هو املطلوب 

واقعاً من اخلمس أو الصدقة. ولعل ذلك هو املراد لهP وإن قرصت عبارته عنه.
: أن االحتياط ال يكون إال بدفع اخلمس ملرصفـه بالنية املرددة بني كونه  وثانيـاً
مخسـاً وكونـه صدقة، وال يكفـي فيه دفع املعلـوم باإلمجال الذي هـو األقل وأقل من 
اخلمس، بعد فرض احتامل شمول دليل اخلمس للمقام، ولذا احتاطP بدفع املال 

ملرصف اخلمس.
وبعبـارة أخـر: احتياطهP بدفع املـال ملرصف اخلمس يبتنـي عىل مراعاة 
احتامل شـمول دليل اخلمس للمقام واالحتيـاط له، وهو ال يتم إال بدفع اخلمس وال 

يكفي فيه دفع املعلوم باإلمجال الذي هو األقل وأقل من اخلمس.
: وهناك صورتان أخريان ربام حيمل كالمهP عليهام ولو بعيداً

األوىل: أن يـرتدد احلرام بني مقدارين كالمها أكثر من اخلمس، كام لو تردد بني 
النصـف والثلث. واالحتياط هنا إنام يكون بدفع األقل، كالثلث يف الفرض. لكن مع 

١٤٣ ................................................................ إذا علم أن احلرام أكثر من اخلمس 
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بعد االستئذان من احلاكم الرشعي(١).
صاحبـه  يعلـم  ومل  احلـرام  املـال  قـدر  علـم  إذا   :(٢٠ (مسـألة 
بعينـه، بـل علمـه يف عـدد حمصـور(٢)، فاألحـوط وجوبـاً التخلـص من

دفع مقدار اخلمس يف مرصفه بنية ما هو املطلوب واقعاً من الصدقة أو اخلمس، ودفع 
الباقي بنية الصدقة يف مرصفها املعهود.

الثانية: أن يرتدد احلرام بني مقدارين كالمها أقل من اخلمس، كالثمن والعرش. 
واالحتيـاط هنـا يكون بدفـع اخلمس يف مرصفه بنية مـا هو املطلوب مـن الصدقة أو 

اخلمس. ويظهر الوجه يف مجيع ذلك مما تقدم.
(١) للعلم بوجوب استئذانه بناء عىل ما ذكروه من وجوب استئذانه يف رصف 
اخلمس وما سبق منهP من وجوب استئذانه يف التصدق بمجهول املالك، واحتامل 
وجوب استئذانه بناء عىل ما سبق منا من عدم وجوب استئذانه يف التصدق بمجهول 

املالك، غاية األمر أن يستأذن يف عزل مقدار جمهول املالك. فراجع.
. أما مـع تعذر الوصـول إليهم  (٢) يعنـي: مـع إمكان الوصـول إليهـم مجيعاً

فيجري عليه حكم جمهول املالك.
وأمـا مـع إمكان الوصول لبعضهـم دون بعض فقد يدعـى وجوب االحتياط 
باسرتضاء من يمكن الوصول إليه بالتصدق باملال مع اإلمكان، مجعاً بني املحتمالت، 

ومع تعذر ذلك جيري ما يأيت يف فرض تعذر إرضاء اجلميع.
لكن الظاهر أن الوظيفة هي التصدق باملال من دون حاجة السـتئذانه، لعموم 
بعـض نصـوص جمهـول املالك ملثـل ذلك، مثـل صحيح إسـحاق املتقدم يف املسـألة 
العـارشة الـوارد فيمن وجد دراهـم مدفونة يف بعض بيوت مكـة، واملتضمن تعريف 
أهـل املنـزل هبا فـإن عرفوها وإال تصـدق هبا، فإن عـدم معرفتهم هلا ليـس نفياً منهم 
مللكيتها، ليكون حجة عىل عدم ملكيتهم هلا، بل قد يكون لنسـياهنم هلا مع كوهنا هلم، 



اجلميع(١) باسرتضائهم(٢)،
وحينئـذ يعلـم إمجاالً بأهنا هلم أو ألحد املسـافرين املجهولني، ومع ذلك مل يشـرتط يف 

جواز التصدق هبا استئذاهنم.
نعم البد من الفحص عن ملكية الطرف املذكور للامل، لوجوب الفحص عن 
مالك املال املجهول مالكه قبل التصدق به، وهو أمر آخر غري استئذانه يف التصدق باملال.

(١) كـام يف املدارك وعن الروضة، ومال إليه يف اجلواهر. عمالً بمقتىض العلم 
اإلمجـايل، وال يـرشع اخلمس يف املقـام، كام هو ظاهر سـيدنا املصنـفP هنا، وإال 
مل يكـن اسـرتضاء اجلميـع أحوط. وهو ظاهر بناء عىل ما سـبق مـن مجاعة من قصور 
نصوصه عن صورة العلم بمقدار احلرام، وأما بناء عىل عمومها له، فقد ادعى سـيدنا 

املصنفP انرصاف النصوص املذكورة عن صورة العلم اإلمجايل بصاحب املال.
وكأن منشـأه أن صحيح عامر وإن تضمن اشـرتاط عدم معرفة صاحب املال، 
وهو يشـمل صورة اشـتباهه يف عدد حمصور، إال أن املناسـبات االرتكازية تقيض بأن 
منشـأ استثناء صورة معرفة املالك هو إمكان مراجعته يف ماله وإيصاله إليه، وهو جار 

مع اشتباهه يف عدد حمصور.
كـام ال جمال الحتامل وجوب التصدق باملال وإجراء حكم جمهول املالك عليه، 
لعدم الدليل عليه بعد اختصاص نصوص جمهول املالك باجلهل املطلق الذي ال يمكن 

معه الرجوع للاملك.
(٢) فإنـه ال إشـكال يف االكتفـاء به، بل عـن مجاعة وجوبـه، وبه رصح بعض 
مشـاخينا فقد التزم بوجوب إرضاء الكل ولو بدفع مقدار املال املردد بينهم لكل منهم 

من كيسه، للخروج عن عهدة الضامن املسبب عن اليد.
ودعو: لزوم الرضر بذلك. مدفوعة بأن مفاد قاعدة نفي الرضر رفع الرضر 
الناشـئ مـن احلكم الرشعي، وهـو غري الزم يف املقـام، ألن وجوب إرجـاع املال إىل 
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مالكـه الواقعي ليـس رضرياً، وإنام يلزم الرضر من وجوب إحـراز امتثال ذلك عقالً 
بالدفـع إىل متـام أطـراف الشـبهة، وال تنهض القاعـدة برفعه، بل هـي خمتصة باحلكم 

. الرشعي الذي هو حتت سلطنة الشارع األقدس وله إعامله جعالً ورفعاً
ويشـكل بـأن قاعدة نفي الـرضر إن كانت تنهض برفع وجـوب إحراز الفراغ 
اليقينـي واالكتفـاء باملوافقـة االحتامليـة ـ كام هو الظاهـر، عىل ما ذكرنـاه يف حمله من 
مباحـث العلـم اإلمجايل من األصول ـ فـذاك، وإال كان الرضر مسـتنداً عرفاً للحكم 

الثابت يف مورد االشتباه الذي يلزم الرضر من إحراز امتثاله.
وبعبارة أخر: احلكم الرشعي بنفسـه ال يكون رضرياً إال بلحاظ ما يسـتتبعه 
عقالً من االمتثال التفصييل، أو اإلمجايل كام يف املقام. وإال فال يظن من أحد البناء عىل 
لزوم االحتياط الرضري، كام لو انحرص الشفاء بأحد دوائني أحدمها نجس، ونحو ذلك.
نعم الرضر إنام يلزم هنا من وجوب دفع املال إىل صاحبه، ال من انشغال الذمة 
به وضامنه له، فالقاعدة لو جرت ال تقتيض براءة الذمة من املال يف املقام وعدم ضامنه، 
بـل إنـام تقتيض عدم وجوب دفعه لصاحبه، وإن بقي عـىل ملكيته وضامنه، نظري ما لو 
، فإن تعـذر دفعه إليه ال يوجب خروجه عـن ملكيته وال عن  مل يعـرف صاحبـه أصالً

الضامن له.
مـع أنه قـد يمتنع جريان قاعدة نفي الرضر يف املقـام، بلحاظ منافاهتا لالمتنان 
يف حق صاحب املال، سـواءً كان مقتضاها رفع التكليف الذي يلزم من االحتياط فيه 
الرضر رأساً، أم رفع خصوص املوافقة القطعية واالكتفاء باملوافقة االحتاملية مع بقاء 

أصل التكليف.
والـذي ينبغـي أن يقـال: ضامن املـال ووجوب تسـليمه إىل صاحبـه وإن كان 
مسـلامً، إال أن االحتياط يف املقام إنام يكون بتسـليم املال نفسه ال بتسليم بدله. وحينئذ 
إن أمكن االحتياط بتسـليمه للكل بوجه ال يلزم منه احلرام تعني وارتفع الضامن، كام 
لو أمكن استئذان الكل يف تسليمه ألحدهم أو لكل منهم، وإال كان االحتياط مزامحاً، 



ألنـه كـام حيرم حبس املال عـن أهله حيرم تسـليمه لغري أهله، ومقتـىض ذلك التوقف 
وعدم هنوض الوظيفة العقلية يف املقام برفع اإلشكال. وأما إعطاء بدل املال فهو ليس 
احتياطاً يف الواجب، بل رفعاً ملوضوعه، ألنه يرجع إىل رفع صاحب املال يده عن ماله 

يف مقابل البدل، وهو خارج عن مقتىض الوظيفة املذكورة.
وهـذا جار يف سـائر موارد تردد مـال الغري الذي حتت يـد املكلف بني أطراف 
كثرية، سـواءً كان مضموناً ـ كاملقبوض بالعقد الفاسـد واملغصـوب وغريها ـ أم غري 
مضمـون ـ كالوديعة والعني املسـتأجرة والعارية ـ ألن حرمة حبس احلق عن صاحبه 

مشرتك بني الكل.
بل جيري حتى لو كان املال ذمياً، كام لو تردد الدائن بني شخصني، فإن الواجب 
وفـاء الديـن، ودفع املال بالعنوان املذكـور ألكثر من واحد ممتنـع، إال إذا ريض الكل 
بتسـليمه لشـخص واحد أو قبضه الكل عـىل التعاقب. لكنه يبقى مـردداً بينهم. وأما 
متليـك مقـدار الدين لكل منهم مـردداً بني كونه هبة له ووفاء لدينـه فهو أمر زائد عىل 

االمتثال ال ملزم له.
ودعو: أن ذلك جار يف مجيع موارد االمتثال اإلمجايل، البتنائه عىل اإلتيان بام 

يباين املكلف به من أجل إحراز امتثال التكليف املعلوم باإلمجال.
مدفوعة بأن االمتثال االحتاميل يف املقام إنام هو بتسليم املال الشخيص أو مقدار 
املـال الذمي برجاء الوفاء بـه لكل من حيتمل ملكيته للامل. أمـا دفع مقدار احلق لكل 
منهـم بعنـوان كونـه هبة عىل تقدير عدم اسـتحقاقه له فهو أجنبي عـام هو املكلف به، 
. كام ال دليل  وليس امتثاالً احتاملياً للتكليف املعلوم باإلمجال، وال منشأ لوجوبه عقالً

. عىل وجوبه رشعاً
بـل كيـف يمكن البنـاء يف املقام وأمثاله عـىل وجوب دفع مقـدار احلق جلميع 
أطراف الشـبهة، إذ قد يكون جمحفاً بمن يكون املال حتت يده حتى لو كان كثري املال، 
مع وضوح أن اإلجحاف به ال دليل عىل مسـقطيته للتكليف إال بلحاظ الرضر الذي 
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فإن مل يمكن ففي املسـألة وجوه(١)، أقرهبا العمل بالقرعة يف تعيني املالك.
سبق أنه ال ينهض بذلك يف املقام.

وأمـا الضـامن فقد يمكن رفعه بتسـليط مجيع أطراف الشـبهة عـىل املال وعدم 
حبسه عنهم كام إذا علم منهم عدم خمالفة مقتىض العلم اإلمجايل املذكور، بحيث يمتنع 
كل منهم من االسـتقالل باملال قبل حلّ مشـكلة العلم اإلمجايل، فإن أذنوا له مع ذلك 
بحفظ املال إىل حني حلّ املشكلة صار املال يف يده أمانة مالكية، وإن مل يأذنوا له بحفظه 
صـار أمانـة رشعية. وإن مل يعلم بذلـك وخاف أخذ بعضهم له مـن دون أن حيرز هو 

كونه حمقاً مل حيل له تسليطهم عىل املال وبقي املال يف ضامنه إىل حني حلّ املشكلة.
وباجلملـة: العلـم اإلمجايل يف املقام ال يقتيض تكليفـه بدفع املال أو بدله إىل كل 

طرف من أطراف الشبهة، والبد من حلّ آخر، وهو ما يأيت الكالم فيه.
اه السـيد الطباطبائي يف العـروة الوثقى وكأنه  (١) أحدهـا: التوزيـع، فقد قـوّ
لقاعدة العدل واإلنصاف التي تقدم التعرض هلا ولدفعها يف صورة ما إذا علم املالك 

وجهل املقدار.
ثانيهـا: التخيـري بينـه وبني إعطـاء احلق لواحـد منهـم، ألن التوزيع مسـتلزم 
للموافقـة القطعية يف بعض املـال مع املخالفة القطعية يف الباقـي، ودفعه لواحد منهم 
مسـتلزم للموافقة االحتاملية يف متام املال، وال ترجيح ألحد األمرين، كام ذكروا ذلك 

يف مسألة أن التخيري عند الدوران بني املحذورين استمراري أو ابتدائي.
ويشـكل بـأن ذلك يتوقف يف املقـام عىل الوالية عىل عزل احلـرام ومتييزه، وال 
طريـق إلثباهتـا للاملك، بل وال للحاكم بعد إمكان الوصـول للاملك. عىل أنه ال دليل 
عـىل كفايـة ذلـك يف رفع ضـامن اليد املفـروض يف املقام. بـل ليس بناؤهـم عىل ذلك 
يف سـائر مـوارد تـردد املال الذي حتـت اليد بني أكثر مـن واحد، سـواءً كان مضموناً

أم مل يكن.



ثالثهـا: الرجـوع للقرعة، ألهنا لكل أمر مشـكل. لكن سـبق منّا اإلشـكال يف 
ذلك. ومن ثم كان الظاهر انحصار األمر بالصلح، فإن مل يرضوا به مل جيب الدفع هلم.
 (١) لعدم الفرق بينه وبني صورة العلم باملقدار. غايته أنه يكفي إجراء إحد
الوظائـف املتقدمـة يف األقل، ملا تقدم مـن االقتصار عليه فيام لو علـم املالك تفصيالً 

وجهل املقدار.
(٢) الختصاص نصوصه باحلرام املختلط باحلالل الظاهر يف فرض وجود كال 
املالـني. نعم لـو تلف بعض املال املختلط أو كله، فإن قلنـا بثبوت اخلمس يف املختلط 
عىل نحو ثبوته يف سـائر موارد اخلمس تعني ضامن اخلمس ال غري، كام رصح به بعض 
مشاخينا وحكاه عن شيخنا األعظمP، وسبقهام إليه يف اجلواهر. وإن قلنا بعد ثبوته 
يف املختلـط، بـل يبقى احلـرام عىل ملك صاحبـه حتى حيل مال باخلمـس تعني ضامن 
التلـف ملالـك املال احلرام، وجر فيه ما يأيت، كام عـن الفقيه اهلمداينP. والظاهر 

الثاين، كام سبق عند الكالم يف مرصف هذا اخلمس.
(٣) أرشنـا آنفـاً إىل أن املعيـار عىل تعـذر الوصول لصاحبـه وإن علم يف عدد 

. حمصور، بل وإن كان واحداً
(٤) كـام رصح بـه غري واحد، وقد يظهر من بعضهـم املفروغية عنه، بل ادعي 

عدم اخلالف فيه، وهو املعروف يف عصورنا برد املظامل. واستدل له بوجوه:
األول: عدم اخلالف املدعى يف املقام. ويندفع بعدم هنوضه باحلجية لعدم شيوع 
حتريـر املسـألة يف كلامت األصحاب، وعدم اخلالف فيه بـني القليل الذين تعرضوا له 
ال يكفـي يف حتقق اإلمجـاع احلجة. عىل أنه يظهر من بعـض كلامهتم وجود اخلالف يف 

وكذا احلكم إذا مل يعلم قدر املال وعلم صاحبه يف عدد حمصور(١).
(مسألة ٢١): إذا كان يف ذمته مال حرام فال حمل للخمس(٢). فإن علم 
جنسـه ومقداره ومل يعرف صاحبه يف عدد حمصـور(٣) تصدق به عنه(٤).
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ذلـك، قال يف الرشايع: «مـن كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة جيب عليه أن 
ينـوي قضاءه، وأن يعـزل ذلك عند وفاته... ولو مل يعرفه اجتهد يف طلبه. ومع اليأس 

يتصدق به عنه عىل قول».
الثـاين: أنـه إذا مل ينتفع املالـك بامله فلينتفع بثوابه. وفيه: أنـه فرع نفوذ الصدقة 
وتعينهـا للاملك، وهو حمل الكالم بعد عدم صدورها منه وعدم الدليل عىل والية من 
انشـغلت ذمته باملال عىل عزله وتعيينه، فضالً عن التصدق به بعد ذلك. وقد تقدم ما 
ينفع يف املقام يف أول الكالم يف حكم املال املختلط باحلرام يف تعقيب ما ذكره صاحب 

املدارك من حكم العقل بوجوب التصدق بمقدار احلرام.
الثالـث: النصوص الواردة يف املال اخلارجي املجهـول املالك بعد التعدي منه 

للذميات.
بدعـو: أن املسـتفاد منهـا أن املنـاط يف التصـدق تعذر اإليصـال للاملك مع 
إلغاء خصوصية مواردها من حيثية كون املال خارجياً، كام تلغى سـائر اخلصوصيات 
مـن الزمان واملكان واألشـخاص وغريهـا. عىل أنه يمكن جعل مـا يف الذمة خارجياً 
بالتسـليم لـويل الغائب ـ وهو احلاكـم الرشعي أو عدول املؤمنـني ـ حيث ال ريب يف 
جـواز تفريـغ الذمة بالدفع إليه، ومع تشـخصه بذلك يتصدق بـه بمقتىض النصوص 

املذكورة. كذا ذكر بعض مشاخينا.
ويندفـع بأنـه ال جمال للتعدي من املال اخلارجي ملـا يف الذمة بعد الفرق بينهام: 

: بتعني املال اخلارجي لصاحبه، وعدم تعني ما يف الذمة له إال برضاه. أوالً
: بصعوبة حفظ املال اخلارجي عىل من حتت يده، والسـيام مع طول املدة  وثانياً
ومتـادي الزمـان لفـرض اليأس من الوصـول للاملك، بخالف مـا يف الذمة، حيث ال 
كلفة يف حفظه، وكل ما يف األمر هو انشغال الذمة به، وليس هو مهامً، لعدم املسؤولية 
به بعد تعذر الوصول إىل املالك، غاية ما يلزم وجوب دفعه له لو صادف العثور عليه 
بعـد اليـأس، وليس هو حمذوراً مهامً، خصوصاً بناء عىل ختيـري املالك لو عثر عليه بعد 



الصدقة بني الضامن وثواب الصدقة، كام ال خيفى.
: بتعـرض املـال اخلارجـي للنقـص أو التلف بطـول املـدة. وإذا أمكن  وثالثـاً
تـدارك ذلـك بتبديله عنـد توقع النقص أو التلـف فال جمال لتداركـه إذا حصل بوجه 

غري متوقع.
وباجلملة: ال جمال إللغاء خصوصية مورد النصوص املذكورة من حيثية كون املال 
خارجياً، وليست هي كسائر اخلصوصيات من الزمان واملكان واألشخاص وغريها.
وأما جعل ما يف الذمة خارجياً بالتسـليم لويل الغائب. فهو موقوف عىل ثبوت 
واليته يف مثل ذلك مما مل يثبت لزوم التصدي له عىل كل حال. كام أنه ال ينفع يف املدعى 
مـا مل يثبـت بنحو جيب عىل من عنده املال دفعه إليه، وجيب عليه أخذه منه، وكل ذلك 

حمتاج للدليل بعد عدم عموم ينهض بالوالية بالنحو املذكور.
الرابـع: صحيح معاوية بن وهب عـن أيب عبد اهللاA: «يف رجل كان له عىل 
رجل حق ففقده، وال يدري أين يطلبه، وال يدري أحي هو أم ميت، وال يعرف له وارثاً 
. قال: اطلب. قال: فإن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال: اطلبه»(١).  وال نسباً وال ولداً
حيث يسـتأنس منه أن الوظيفة بعد اليأس إنام هي الصدقة التي ذكرها السـائل، وإنام 
أمرA ثانياً بالفحص والطلب مقدمة حلصول اليأس. ومرسـل الصدوق، قال بعد 
ذكر صحيح معاوية املتقدم: «وقد روي يف هذا خرب آخر: إن مل جتد له وارثاً وعلم اهللا 

منك اجلهد فتصدق به»(٢).
وفيـه: أن الصحيـح ـ بعد تسـليم وروده يف املال الذمي، كـام هو غري بعيد ـ ال 
ينهـض باملطلوب، إذ لو تم الوجه املتقدم يف االسـتدالل بـه فهو إنام يقتيض مرشوعية 

التصدق، ال وجوبه.
عـىل أنه غري تام، لظهوره يف ردع السـائل عن التصدق. فإن كان مراد السـائل 
التصـدق للضيـق من الفحص مع عدم اليأس من العثور به عىل املالك كان أجنبياً عام 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وما أشبهه حديث:٢، ١١.
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نحـن فيـه. وإن كان مراده التصدق مـع اليأس عن العثور عـىل املالك بالفحص ـ كام 
لعلـه الظاهر، ملناسـبته ملفروض السـؤالـ  كان دليالً عىل خـالف املدعى. وهو الذي 

يظهر من الصدوق، لظهور مساق كالمه يف أن املرسل خمالف ملفاد الصحيح.
: ال ينهض بإثبات  وأما املرسل فهو ـ مع ضعفه، وعدم ظهور اجلابر له ـ: أوالً
: أنه مع حذف السؤال فيه ال جمال  وجوب التصدق، لوروده مورد توهم احلظر. وثانياً
للوثوق فضالً عن اجلزم بمطابقته للسؤال يف صحيح معاوية، بل قد يبتني عىل اجتهاد 
الصدوقP يف ذلك مع ورود حقيقته يف املال اخلارجي املجهول مالكه، أو يف املال 
 Aاملحكـوم بكونه مرياث مـن ال وارث له، الذي هو من األنفـال اململوكة لإلمام

. ويكون األمر فيه بالتصدق مالكياً ال رشعياً
ومن هنا يشكل اخلروج عن مقتىض األصل من عدم وجوب التصدق، وعدم 

براءة الذمة به.
هذا مضافاً لبعض النصوص، مثل ما ورد فيمن عليه دين ال يقدر عىل صاحبه 
مـن االكتفـاء منـه بنية الوفـاء والعزم عليـه، من دون إشـارة للصدقـة(١)، ويظهر من 

األصحاب العمل به يف اجلملة.
ويؤيدهـا يف ذلـك أن احلكـم املذكور مما يكثـر االبتالء به، فلـو كان البناء عىل 
وجـوب التصدق لكثرت الروايات املتضمنـة له ولفروعه، كام ورد يف جمهول املالك، 
ويف اللقطـة، وغريهـا، فخلو األخبـار عن التعرض لـه موجب للوثـوق بعدمه واهللا 

سبحانه العامل.
وقد أطلنا الكالم يف ذلك وغريه من أحكام جمهول املالك يف املسـألة التاسـعة 
والثالثني من مسـائل املكاسب املحرمة من كتاب التجارة من هذا الرشح عند الكالم 

يف جوائز السلطان. فراجع.

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٢ من أبواب الدين والقرض حديث:١.



واألحـوط وجوبـاً أن يكون بـإذن احلاكـم الرشعـي(١). وإن كان يف عدد 
حمصور(٢) فاألحوط له اسرتضاء اجلميع(٣)، فإن مل يمكن عمل بالقرعة.

(١) إمـا العتبـاره يف إجراء حكم جمهول املالك ـ عىل مـا تقدم الكالم فيه ـ أو 
خلصوصيـة املقـام بلحـاظ توقف نقل ما يف الذمـة وتعيينه يف املـال اخلارجي إىل رضا 
صاحبـه، فمع تعـذر الوصول إليـه يرجع لويل الغائـب وهو احلاكـم الرشعي، لعدم 
اإلطـالق لدليل التصدق يف املقـام يقتيض والية من عليه احلق عىل تعيني احلق مقدمة 

للتصدق به، كام يظهر مما تقدم يف االستدالل لوجوب التصدق.
(٢) الظاهر أن املعيار عىل إمكان الوصول إليهم مجيعاً، كام يظهر مماسبق.

(٣) ملا تقدم يف املال اخلارجي، لعدم الفرق بني املقامني فيه.
هذا ومقتىض اجلمود عىل ذلك لزوم إرضائهم ولو بدفع بدل ما يف الذمة لكل 
منهم، حيث ال يلزم منه حمذور تسليم املال لغري صاحبه الذي هو الزم يف املال اخلارجي، 
، لقاعدة نفي الرضر. كـام تقدم. لكن يظهر منهP يف اسـتدالله عدم وجوبه حينئـذٍ

ومـن ثـم ال يبعـد محل مـراده هنا عىل اسـرتضاء الـكل يف البـدل الواحد، إما 
برضاهـم بالتوزيـع، أو بالرجوع للقرعـة، أو برضا بعضهم بدفع احلـق ـ لو كان له ـ 

لغريه من أطراف الشبهة، أو بإبراء ذمة من عليه احلق منه، أو غري ذلك.
هـذا ومما تقدم آنفاً يظهر اإلشـكال يف الرجوع لقاعـدة نفي الرضر: تارة: بأهنا 
إنـام تقتـيض عدم وجوب االحتياط بدفـع احلق للكل، ال براءة الذمـة مع عدم إحراز 

وصوله لصاحبه. وأخر: بمنافاهتا لالمتنان يف حق صاحب احلق.
نعـم قد يقال: عـدم جريان قاعدة نفي الرضر بلحاظ مـا يلحق من عليه احلق 
مـن الرضر ال ينـايف كون لزوم الرضر عليه حمذوراً يسـتلزم كون املورد من املشـكل، 
الـذي ال يكفي يف حله العمـل بمقتىض العلم اإلمجايل، خصوصاً مع لزوم اإلجحاف 
بـه، لكثرة املال، حيـث يعلم أن اهتامم الشـارع األقدس به حينئـذ، فيتحقق موضوع 

اجلهل بصاحب املال .............................................................................. ١٥٣
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وإن علـم جنسـه وجهـل مقداره، فـإن عرف املالك جـاز له يف إبـراء ذمته 
االقتصـار عىل األقـل(١). وإن عرف املالك يف عدد حمصـور(٢) رجع إىل
القرعة، بناءً عىل ما سبق يف توجيه إرجاعهP إليها والسيام مع ورود الرجوع إليها 

فيام لو نزا الراعي عىل شاة ثم أرسل ما يف القطيع واشتبهت فيه(١).
هـذا مضافاً إىل أن وجوب تسـليم احلـق لصاحبه وعدم حبسـه عنه ال يقتيض 
يف املقـام االحتيـاط بتمليك بدل احلق لكل طرف من أطراف الشـبهة ورفع اليد عنه، 
بل يكفي الدفع لكل منهم ومتليكه مرشوطاً بكونه صاحب احلق، كام يظهر مما سـبق، 
وحيـث يكـون مقتىض األصل يف حـق كل منهم عدم االسـتحقاق مل يكن لكل منهم 
األخـذ، وجـر عىل املـال حكم املال املـردد بني أكثر مـن واحد، وكان من املشـكل 
واجتـهP بذلـك إرجاعه للقرعة. ولو امتنع بعضهم أو كلهـم عن أخذ املال إال مع 
رفع من عليه احلق اليد عنه ومتليكه له فعالً بال رشط مل جيب إجابته، لعدم امللزم بذلك.

ومـن هنا يتعني الرجوع للقرعة بعد ما سـبق يف توجيـه إرجاعهP إليها من 
عدم الدليل عىل التوزيع، وال عىل غريه مما تقدم التعرض له يف املسألة العرشين.

نعم أرشنا آنفاً لإلشـكال يف ثبوت عموم الرجوع للقرعة يف كل أمر مشـكل. 
ومن ثم يكون املتعني انحصار األمر بالصلح نظري ما سبق يف املال اخلارجي.

(١) السـتصحاب عدم حصول سبب االنشغال باألكثر. ولو غض النظر عنه 
كفى أصل الرباءة من وجوب دفعه.

لكن عن كشـف الغطاء فيام لو جهل املالك املعاجلـة بالصلح ثم الصدقة، ويف 
اجلواهـر احتـامل لزوم دفع األكثر. وكالمها لو تم جر فرض معرفة املالك الذي هو 

مورد الكالم، وكأن الوجه فيهام االحتياط، الذي يظهر مما سبق عدم لزومه.
. (٢) وأمكن الوصول جلميعهم، كام ذكرنا آنفاً

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.



القرعـة(١)، وإال(٢) تصدق به عـن املالك(٣). ويف تعيني التصدق به عىل 
الفقري إشكال، وإن كان هو األظهر(٤).

(١) لعـني مـا تقـدم يف صـورة العلـم بجنـس املـال ومقـداره، وإن تقـدم منّا
اإلشكال فيه.

(٢) يعني: وإن مل يعرف املالك ال تفصيالً وال يف عدد حمصور.
(٣) ملا تقدم يف صورة العلم باملقدار، وإن تقدم منّا اإلشكال فيه.

. وقد رصح  (٤) الـكالم يف املقـام جيري يف كل جمهول املالك وإن كان خارجياً
غري واحد باعتبار الفقر، بل لعله املشهور.

خالفـاً ملا عـن اجلواهر مـن جواز التصـدق عىل الغنـي. وكأنه إلطـالق أدلة 
الصدقـة، وإلطـالق األمر بتقسـيم جمهـول املالك يف اإلخـوان يف معتـرب داود بن أيب 
يزيـدـ  املتقـدم عند الـكالم يف اعتبار اسـتئذان احلاكم يف التصـدق بمجهول املالكـ  
وخلرب احلرث عن عيلA عن النبي7: «قال: كل معروف صدقة إىل غني أو فقري، 

فتصدقوا ولو بشق مترة، واتقوا النار ولو بشق مترة...»(١).
لكن خرب احلرثـ  مع ضعفهـ  ظاهر كغريه مما تضمن أن كل معروف صدقة(٢) 
يف تنزيـل املعـروف منزلة الصدقـة بلحاظ الثواب، ال يف حتديـد الصدقة حقيقة، وإال 
فمـن الظاهر أن الصدقة قسـم خـاص من املعروف وال تصدق عـىل كثري من أفراده. 
وحينئـذ فتعميم املعروف للغني ال يسـتلزم عموم مرشوعيـة الصدقة له. وأما احتامل 
إطالق التنزيل فيه بلحاظ مجيع أحكام الصدقة، فهو ال يناسـب سـياق احلديث، وال 

بناء األصحاب يف املقام وغريه من موارد الصدقة.
وأما معترب داود فقد سبق تقريب كونه أجنبياً عام نحن فيه ولو كان مما نحن فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب الصدقة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤١ من أبواب الصدقة حديث:١، ٢.

١٥٥ ............................................................... الكالم يف التصدق بمجهول املالك 
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لزم تنزيله عىل نصوص الصدقة، ألنه أخص.
وأما أدلة الصدقة فـال يتضح عمومها للغني، لقوة احتامل اختصاص الصدقة 
بالفقري، البتنائها عرفاً عىل سـدّ العوز، وليسـت كاهلبة واهلدية متمحضة يف اإلحسان 
واملعـروف. وال أقـل من إمجاهلا من هذه اجلهة. بل لو فـرض عمومها له لغة فال يبعد 

انرصاف اإلطالق خلصوص الفقري، تبعاً للمرتكزات العرفية واملترشعية.
عـىل أنـه البد من اخلروج عن اإلطالقات املذكـورةـ  لو متتـ  بام تضمن عدم 
حـلّ الصدقة إال للفقـري، كصحيح زرارة عن أيب جعفرA قال: «سـمعته يقول إن 
الصدقـة ال حتل ملحرتف، وال لذي مرة سـوي قـوي، فتنزهوا عنهـا»(١). وقريب منه 

غريه. وإطالق الصدقة فيها يشمل غري الزكاة من أنواع الصدقات، ومنها املقام.
وصحيح الثاميل: «أنه سـمع عيل بن احلسـنيA يقول ملوالة له: ال يعرب عىل 
بايب سائل إال أطعمتموه، فإن اليوم يوم اجلمعة. قلت له: ليس كل من يسأل مستحقاً، 
فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا حمقاً فال نطعمه ونرده، فينزل بنا أهل 

البيت ما نزل بيعقوب وآله. أطعموهم»(٢).
وحديث اليسـع بن محزة قال: «كنت يف جملس أيب احلسـن الرضاA أحدثه 
ـ وقد اجتمع إليه خلق كثري يسـألونه عن احلالل واحلرام ـ إذ دخل عليه رجل طوال 
آدم، فقال: السالم عليك يا ابن رسول اهللا7 رجل من حمبيك وحمبي آبائك وأجدادك 
مصـدري مـن احلج، وقد افتقدت نفقتـي، وما معي ما أبلغ به مرحلـة، فإن رأيت أن 
تنهضنـي إىل بلـدي. وهللا عيل نعمة، فـإذا بلغت بلدي تصدقت بالـذي توليني عنك، 
فلسـت بموضع صدقـة. فقالA: اجلس رمحـك اهللا... فقال: خذ هـذه املأيت ديناً 
فاسـتعن هبا يف مؤنتك ونفقتك، وتربك هبا، وال تصدق هبا عني...»(٣). وربام يسـتفاد 

من نصوص أخر أو وجوه أخر ال يسع املقام النظر فيها.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢١ من أبواب الصدقة حديث:٩.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٩ من أبواب الصدقة حديث:٢.



واألحـوط وجوبـاً أن يكـون بـإذن احلاكـم(١). وجيـوز لـه االقتصار عىل 
األقـل(٢). وإن مل يعـرف جنسـه وكان قيميـاً وكانت قيمتـه يف الذمة(٣).
الصدقـات  ﴿إنـام  تعـاىل:  بقولـه  تـارة:  الفقـر:  العتبـار  يسـتدل  وقـد  هـذا 
للفقـراء واملسـاكني...﴾(١). وأخـر: بالنصـوص املتضمنـة للنهي عن السـؤال مع

عدم احلاجة(٢).
لكنـه يندفع بظهور اآلية الرشيفة يف بيان مرصف الصدقات اخلاصة املعهودة، 
وهي الزكوات، الشتامهلا عىل مصارف ال ترشع لغريها. كام أن حرمة السؤال مع عدم 
احلاجة ـ لو متت ـ أعم من عدم كون الشـخص مرصفاً للصدقة. كيف وظاهر بعض 

هذه النصوص اعتبار احلاجة الشديدة ال الفقر الرشعي. فالعمدة ما سبق.
ويأيت متام الكالم يف ذلك يف املسألة التاسعة والثالثني من مقدمة كتاب التجارة 

يف املكاسب املحرمة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) ملا سبق يف صورة العلم باملقدار.

(٢) لعـني مـا تقدم يف صورة معرفـة املالك. وتقدم هناك مـا يف اجلواهر وعن 
كشف الغطاء يف املقام.

(٣) كـام يف موارد إتالف القيمي، حيث ال تنشـغل الذمة بـه، بل بقيمته، فمع 
تسـاوي القيميني يف القيمة ال أثر للشـك، ومع اختالفهام يكـون املورد من صغريات 

تردد احلق بني األقل واألكثر، الذي سبق جواز االقتصار فيه عىل األقل.
هذا وأما لو انشغلت الذمة بالقيمي ابتداءً ـ كام لو علم أنه باع شاة بمواصفات 
خاصـة وتـرددت بني أن تكون ضانـاً وأن تكون ماعزاً وجهل املشـرتيـ  فيجري فيه 
ق بينهام سـيدنا املصنفP يف مستمسـكه، فحكم هنا  ما جيري يف املثليات. لكن فرّ

(١) سورة التوبة اآلية:٦٠.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣١، ٣٢ من أبواب الصدقة.

١٥٧ ............................................................... الكالم يف التصدق بمجهول املالك 
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فاحلكـم كام لو عرف جنسـه(١)، وإن مل يعرف جنسـه وكان مثلياً فال يبعد 
العمل بالقرعة بني األجناس(٢).

(مسألة ٢٢): إذا تبني املالك بعد دفع اخلمس فالظاهر عدم الضامن له(٣).
بلـزوم االحتياط، ويف املثليات بالقرعة، كام سـيأيت. ومل يتضح وجه الفرق. ولعله لذا 

أمر بالتأمل بعد احلكم هنا بلزوم االحتياط.
(١) فـإن اتفقـت القيميات التي هي أطـراف الرتدد يف القيمـة كان من موارد 
معرفـة اجلنـس واملقـدار، وإن اختلفـت فيهـا كان من مـوارد معرفة اجلنـس واجلهل 

باملقدار التي سبق احلكم فيها بجواز االقتصار عىل األقل.
(٢) بـل املتعـني االحتيـاط بالصلـح ونحـوه مـع التمكـن. ومع تعـذره فقد 
يدعـى لزوم االحتياط بدفع اجلنسـني أو األكثر، عمالً بمقتـىض العلم اإلمجايل. لكنه 
يشـكل باسـتلزامه الرضر الذي يوجب كون املورد من املشـكل الذي سبق من سيدنا 

املصنفP أنه مورد القرعة، نظري ما تقدم فيام لو تردد املالك بني عدد حمصور.
مضافـاً إىل أنـه قد ظهر مما سـبق أن االحتيـاط يف املقام ال يكـون ببذل كل من 
املالـني والتصـدق هبام معاً، بـل بدفع كل منهـام والتصدق به عىل تقديـر أن يكون هو 
املستحق، املستلزم الشتباه احلق وتردده بني املالني من دون إمكان حله بوجه رشعي، 
فيكون من موارد القرعة، بناء عىل أهنا لكل أمر مشـكل، نظري ما تقدم يف صورة تردد 

املالك يف عدد حمصور.
نعم تقدم اإلشكال يف ثبوت عموم الرجوع للقرعة يف كل أمر مشكل، وأنه ال 

حلّ للمشكلة إال بالصلح ونحوه. فراجع.
(٣) كـام قواه يف املدارك وحكي عن الذخرية وغريها. لظهور دليل اخلمس يف 
املقـام يف ملكيـة الباقي لصاحب املال احلالل، كام يف سـائر موارد اخلمس. بل رصيح 
موثق السـكوين أن سـائر املال له حالل، وظاهر احللية يف األموال هي احللية املتفرعة 



عـىل امللك، ومقتىض ذلـك انقالب حكم املال وخروجه عـن ملك صاحب اخلليط، 
ومـع ذلك ال موضوع للضامن، لظهور أدلة ضامن اليـد واإلتالف يف اعتبار بقاء املال 

عىل ملك صاحبه إىل حني الوصول له.
بل ال ريب يف أنه ال يشـمل ما خرج عن ملكه، كام ال ريب يف عدم الضامن يف 
املقام قبل ظهور املالك، ولذا ال جيب اإليصاء باملال، وال عزله من الرتكة، والزم ذلك 

سقوط ضامن اليد والتلف.
غاية األمر أن يدعى جتدد الضامن بظهور املالك، كام ورد يف اللقطة. لكنه حيتاج 

يف املقام إىل دليل، وبدونه فمقتىض األصل عدمه.
ودعـو: أن ثبوت اخلمـس مراعى واقعاً بعدم ظهـور املالك، ووجوب دفع 
اخلمـس وجـواز التـرصف حينئـذ حكم ظاهـري السـتصحاب عدم ظهـوره، فمع 
ظهـوره يتبني عـدم مرشوعية اخلمس مـن أول األمر، وبقاء املال عـىل ملك صاحبه، 

. وعدم جواز الترصف فيه، فيكون مضموناً
مدفوعـة بأنـه ال شـاهد لذلك، بـل ظاهر النصـوص كفاية اجلهـل باملالك يف 
مرشوعيـة ذلك اخلمس، وحلّ املال بـه واقعاً، كيف والزم ذلك ضامن آخذ اخلمس، 

النكشاف أخذ اخلمس ممن ال حق له يف الترصف، وال يظن منهم البناء عىل ذلك.
ومن ذلك يظهر ضعف ما يف املسـالك وكشـف الغطاء واجلواهر وعن البيان 
والروضة، من الضامن. ملنع اقتضاء اإلذن رفع الضامن. ولو سلم فإنام يقتضيه مع عدم 
الدليـل عليه، أما مع الدليل عليه فال ينهض بمعارضته الدليل، بل يتعني اجلمع بينهام 

بالبناء عىل الضامن مع اإلذن.
وجه الضعف: ما سبق من أن ظاهر احلكم بحلّ املال عدم الضامن وحينئذ إن 
أريد بالدليل عىل الضامن الدليل عليه يف خصوص املورد، ليخرج به عن ظاهر احلكم 
، فهـو غري متحصل لنا. وإن أريد به عموم ضامن اليد واإلتالف فدليل احللّ يف  باحلـلّ

املقام أخص منه فيكون مقدماً عليه.

١٥٩ ................................................................... إذا تبني املالك بعد دفع اخلمس 



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ١٦٠

نعـم يصعـب البناء عىل عـدم الضامن بالنظـر للمرتكزات املترشعيـة البدوية. 
ولعـل ذلك هـو الذي محلهم عىل احلكـم بالضامن وتكلف االسـتدالل عليه. إال أهنا 
ليسـت بنحو تنهض باالسـتدالل بعد كون أصل احلكم بتحليـل اخلمس للامل حكامً 

. تعبدياً ال يتناسب مع املرتكزات البدوية. فتأمل جيداً
 . ثـم أنـه لو قيل بالضامن للاملـك فمقتىض األدلة املتقدمة ضـامن حقه له كامالً
لكـن ظاهـر العـروة الوثقى ضامن اخلمس لـه. وهو غري ظاهر الوجـه، إذ لو بني عىل 
بقـاء حكم املال احلاصل بسـبب االختالط لزم بقاء اخلمـس يف مرصفه، ولو بني عىل 
ارتفاعـه بظهـور املالك ورجـوع حكم املال األول لزم رجوع حـق املالك إىل حاله يف 

متام املال. والتفكيك بني أصل ثبوت اخلمس ومرصفه يف البقاء واالرتفاع غريب.
اللهـم إال أن يكـون مبنى كالمه املفروغية عن ضامن مـا عدا اخلمس، ويكون 

ذكره لضامن اخلمس لدفع احتامل كون القيام بالوظيفة الرشعية فيه مانعاً من ضامنه.
هذا كله إذا ظهر املالك بعد دفع اخلمس، وأما لو ظهر قبله فالالزم ابتناؤه عىل 
ما سبق الكالم فيه من أن اخلمس هل يثبت يف املال بمجرد االختالط واجلهل باملالك، 
أو ال بـل يبقـى املال عىل ملـك صاحبه، وليس اخلمس إال حملالً لـه عند إخراجه، كام 
تقـدم أنه األظهر. فعىل الثـاين يتعني إرجاع املال للاملك إذا ظهر قبل دفع اخلمس. أما 
عـىل األول فالـالزم البناء عىل عدم الدفع له، بل خيرج اخلمس ال غري، السـتصحاب 

بقاء حال املال عىل ما كان عليه قبل ظهور املالك.
لكن سيدنا املصنفP وبعض مشاخينا مع بنائهام عىل األول حكام بوجوب 

إرجاع املال للاملك وسقوط حكم اخلمس.
وقـد وجه بعض مشـاخينا بـأن اخلمس ملـا كان يثبـت بمناط التطهـري، فدليله 
ينرصف عام إذا ظهر املالك قبل إخراجه، وخيتص بام إذا مل يعرف حتى أخرج اخلمس. 
وحلل املال، أما لو ظهر قبل ذلك فال موجب حلل املشكلة بإخراج اخلمس، بل يتعني 

حلها بمراجعة املالك، وينكشف عدم ثبوت اخلمس من أول األمر.



لكنـه كام تر! فـإن البناء عىل أن ثبـوت اخلمس بمناط التحليـل إن رجع إىل 
، فمع ظهور املالك ال حاجة له، رجع إىل ما ذكرناه يف مبنى املسألة  كون إخراجه حملالً
ونـاىف املبنـى الذي جر عليه. وإن رجع إىل أن حدوث املشـكلة أوجب حلها رشعاً 
بجعـل اخلمس وملك من عنـده املال الباقي فمن الظاهر أن املشـكلة حدثت بمجرد 
االختـالط واجلهـل باملالك وقصـور جعل اخلمـس حينئذ عن صـورة تعقب ظهور 
املالـك خمالـف إلطالق دليلـه. ولو تم مل يفرق بني ظهوره قبـل دفع اخلمس وظهوره 

بعد دفعه، مع أنه التزم بعدم الضامن له يف الثاين.
(١) كام احتمله يف كشـف الغطاء وقواه يف العروة الوثقى وحكي عن شـيخنا 
األعظمP. لداللة نصوص اخلمس عىل ملكية صاحب احلالل للباقي بعد اخلمس 
بتاممـه وانقـالب حكمـه بمجـرد االختـالط أو بدفع اخلمـس، عىل الكالم السـابق، 
وهو مسـتلزم لذلك. وتبدل احلال بانكشـاف مقدار احلـرام حيتاج إىل دليل، ومقتىض 

االستصحاب عدمه.
وأما ما يف اجلواهر من استلزامه حلية معلوم احلرمة. فهو كام تر! ألن ملكية 
املال أمر اعتباري تابع للشارع جيعله كام يشاء. كيف؟! وال إشكال ظاهراً يف أن حتليل 

اخلمس للامل واقعي، وهو مستلزم لذلك.
ومثله دعو: أن وجوب اخلمس مراعى بعدم ظهور احلال، لدعو انرصاف 

النصوص عن صورة ظهوره بعد ذلك. إذ فيها: أن ذلك خالف إطالق النصوص.
هذا كله بناءً عىل قصور النصوص عام إذا علم من أول األمر بزيادة احلرام عن 

اخلمس أو نقصانه عنه، وإال فاألمر أظهر، كام ال خيفى.
هـذا وعـن البيـان احتـامل اسـتدراك الصدقـة يف اجلميـع باسـرتجاع اخلمس 

(مسـألة ٢٣): إذا علم بعد دفع اخلمس أن احلرام أكثر من اخلمس مل 
جيب عليه يشء(١).

١٦١ ................................................ إذا علم بعد دفع اخلمس أن احلرام أكثر من اخلمس 
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وإن كان األحوط استحباباً التصدق به، وإذا علم أنه أنقص مل جيز له اسرتداد 
الزائد عىل مقدار احلرام(١). 

والتصدق باجلميع، فإن مل يمكن أجزأ وتصدق بالزائد، ويف كشف الغطاء: «واحتمل 
وجوب التصدق بجميعه».

واستشـكل يف اجلواهر يف وجوب اسـرتجاع اخلمس بأن مثل هذه الصدقة ال 
: بأنـه وإن جازت الصدقـة بمجهول املالك عىل  حتـرم عىل بني هاشـم، ويندفع: أوالً
: بـأن النصف الراجع  بنـي هاشـم، إال أن دفع اخلمس مل يكـن بعنوان الصدقة. وثانياً

لإلمامA قد ال يعطى للفقراء، بل يرصف يف مصارف أخر حيرز رضاهA هبا.
فالعمـدة يف اإلشـكال يف هذا الوجه ما سـبق. مضافاً إىل عـدم الوجه بناء عىل 
وجـوب اسـرتجاع اخلمـس لالجتزاء به مـع تعذر اسـرتجاعه، واالكتفـاء بالتصدق 
بالباقـي، ألن عـدم االجتـزاء باخلمـس إن ابتنـى عـىل أن االكتفـاء باخلمـس مراعى 
بعـدم ظهـور احلال لزم ضامن الدافع للخمس مع تعذر اسـرتجاعه، النكشـاف عدم 
وقوعـه منـه يف حمله وبال حق، فيضمن. وإن ابتنى عىل تبـدل احلكم بظهور احلال لزم 
عـدم وجوب اسـرتجاع اخلمس حتى مـع القدرة عىل ذلك، لعـدم ضامنه بعد وقوعه 
. غاية األمر أن جيـب عىل من عنده اخلمس إرجاعـه مع بقاء عينه، منـه يف حملـه رشعاً

لتبدل حكمه.
وممـا سـبق يظهـر ضعف مـا يف اجلواهر وجزم بـه بعض مشـاخينا من وجوب 

.التصدق بالزائد، ويف كشف الغطاء: لعله األقو
(١) ملـا سـبق. بـل جزم بعـض مشـاخينا هنا بذلـك مع أنـه التزم هنـاك بعدم 
االجتـزاء باخلمس، لكون وجوبه مراعى بعدم ظهور احلال. للفرق بينهام بعدم وقوع 
دفع الزيادة هنا عبثاً، بل فائدهتا حتليل املال الباقي، وحل مشكلة العلم اإلمجايل. لكن 
اإلنصـاف أن ذلـك ليس فارقاً بالنظر ملفاد األدلة. هذا وأما لو ظهر أحد األمرين قبل 

دفع اخلمس فالكالم فيه نظري الكالم يف املسألة السابقة.



(مسـألة ٢٤): إذا كان احلرام املختلط من اخلمس والزكاة أو الوقف 
العـام أو اخلاص ال حيل املـال املختلط به بإخراج اخلمـس، بل جيري حكم 
معلـوم املالـك(١)، فرياجـع ويل اخلمـس أو الـزكاة أو الوقـف عـىل أحد 

الوجوه السابقة(٢). 
(مسـألة ٢٥): إذا كان احلـالل الـذي اختلـط بـه احلرام قـد تعلق به 

اخلمس وجب عليه بعد إخراج مخس التحليل مخس الباقي(٣).
(١) كـام قـواه يف اجلواهـر والعـروة الوثقـى وعن شـيخنا األعظـمP نفي 
اإلشكال فيه. ألنه وإن مل يكن مملوكاً لشخص خاص، إال أنه معلوم الوجه واملرصف، 

والظاهر من اعتبار اجلهل باملالك يف املقام إرادة ما يعم ذلك.
وال أقـل من قصور النصوص عنه، لظهور اعتبار اجلهل باملالك فيها يف فرض 
كون احلرام مملوكاً لشـخص خاص، فيكون املرجع األصـل املقتيض لبقاء حكم املال 

األويل، وعدم االجتزاء بدفع اخلمس.
ومنـه يظهـر ضعف ما يف كشـف الغطاء مـن التفصيل، فيجتـزئ باخلمس يف 

األمخاس والزكوات، ويلحق الوقف بمعلوم املالك.
(٢) من حيثية العلم باملقدار واجلهل به والعلم باجلنس واجلهل به.

(٣) كـام يف املسـالك واجلواهرـ  حاكياً عن بعضهـم الترصيح بهـ  وحكي عن 
. والوجه فيه إطالق دليل كل  شـيخنا األعظمP، واختاره يف العروة الوثقى أيضـاً

من اخلمسني.
وعـن احلـوايش البخارية االكتفـاء بخمس واحـد. إلطالق نصـوص املقام. 
وفيه: ما ذكره غري واحد من أنه وارد لبيان التحليل من حيثية االختالط، ال من مجيع 
اجلهات، ولذا ال يظن بأحد البناء عىل عمومه ملا إذا كان يف املال حقوق أخر بسبب 

الوقف أو النذر أو الرهن أو غريها.

١٦٣ ................................................................ إذا كان احلالل قد تعلق به اخلمس 
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ثـم إن ما ذكره سـيدنا املصنفP من إخراج اخلمـس اآلخر بعد التخميس 
لالختـالط هـو املـرصح بـه يف كالم من تقـدم، وكأن الوجه فيـه: أنه بعـد التخميس 

لالختالط يصري الباقي بتاممه للاملك فيكون موضوعاً خلمس آخر.
: مـا نبـه له بعض مشـاخينا من أن موضـوع نصوص املقـام ملا كان  وفيـه: أوالً
هـو احلـالل املختلط باحلرام فهو ال ينطبق يف املقام عـىل مقدار اخلمس الثابت يف املال 
احلالل، لكونه معلوم الوجه واملرصف، نظري ما سبق يف الوقف واحلق الرشعي فالبد 
مـن اسـتثنائه أوالً وإخراجـه، ثـم التخميس لالختـالط. وأما احلكم رشعـاً بملكية 
الباقـي بعـد التخميس لالختالط فليس هو منشـأ لثبوت اخلمـس يف احلالل، بل هو 
متأخر عنه، لفرض ثبوت اخلمس يف احلالل مع قطع النظر عن اختالطه. فاملقام نظري 
، ويكون موضوع  مـا لـو كان يف مجلة املال مال يعلم مالكه، حيث جيـب إخراجه أوالً

اخلمس الناشئ من اختالط احلالل باحلرام هو الباقي بعد إخراجه، ال غري.
: أن صـريورة الباقـي ملكاً له بعـد التخميس لالختـالط، ولو كان هو  وثانيـاً
املنشأ لتخميسه اخلمس اآلخر لزم استثناء مؤنة سنته تلك منه وعدم وجوب إخراجه 

إال يف رأس سنته الالحق إلخراج اخلمس بسبب االختالط.
ودعـو: أن اخلمـس الثابـت يف احلـالل وإن كان ثابتـاً فيـه قبـل التخميـس 
لالختالط، إال أن اشتباه احلالل وتردده بني األقل واألكثر يوجب تردد مقدار اخلمس 
املذكـور، ومفـاد أدلة التخميس لالختالط أن التخميـس يوجب احلكم بكون الباقي 
، ال بنحو الكشـف احلقيقي، لعدم كونه أمارة، بل بنحو الكشف االنقاليب  كله حالالً
أو احلكمـي، فيحكم بـأن اخلمس الثابـت يف احلالل هو مخس الباقـي بعد التخميس 
لالختـالط، فهو أشـبهة باملصاحلة بني الشـارع األقدس واملكلف عـىل تعيني احلالل 

باألربعة أمخاس الباقية، فيرتتب عليها وجوب مخسه فيها.
مدفوعة: بأن ظاهر أدلة التخميس لالختالط كون دفع اخلمس موجباً مللك الباقي 
بتاممه من حني التخميس، ال بنحو الكشف بأي وجه من وجوهه، بل هو نظري النقل.



هـذا وبنـاء عىل مـا ذكره بعض مشـاخينا مـن ختميـس احلالل قبـل التخميس 
لالختالط فقد التزم باالقتصار يف ختميس احلالل عىل املتيقن منه، فلو دار احلالل بني 

مخسني وأربعني أخرج مخس أربعني، ومنع من الرجوع لليد يف إثبات أنه األكثر.
: ألن اليد ليسـت حجة يف موارد االختالط الذي جيب معه اخلمس، وإال  أوالً

مل حيتج إليه.
: ألهنـا لـو جرت إنام حتـرز ملكية صاحـب اليد لألكثـر، دون كونه من  وثانيـاً

األرباح، ليتعلق هبا اخلمس.
لكن يشـكل الثاين بأن الفائدة ليسـت إال ما ملكه اإلنسـان فمع إحراز ملكية 
الـيشء باليـد يتعني صـدق الفائدة ووجـوب اخلمس. ولذا ال يظن منـه وال من غريه 
التوقـف يف وجوب ختميس ما حتت اليـد إذا احتمل عدم ملكية صاحبها له. وكذا لو 
تـردد احلرام بـني األقل واألكثر وعرف املالـك، حيث تقدم االجتـزاء بدفع األقل له 
عمالً باليد، فهل يظن منه البناء عىل عدم ختميس الباقي بتاممه، بل يقترص عىل ختميس 
املتيقـن منـه، لعدم هنوض الدليـل بإثبات كون املقدار املشـكوك فائـدة، وإن هنضت 

بإثبات ملكيته له.
فالعمـدة يف املقـام هو الوجه األول، ال ملا ذكره من عـدم الفائدة يف اخلمس لو 
كانت اليد حجة عىل ملكية األكثر، إذ يكفي يف فائدته رفع االشـتباه امللزم باالحتياط 
بمقتـىض العلـم اإلمجايل بل لظهـور أدلة التخميس يف أن اخلمـس ليس من أجل رفع 
االشتباه يف املال ومتييز احلالل عن احلرام منه فقط، رفعاً ملشكلة العلم اإلمجايل، بل من 

أجل تعيني مقدار احلالل أيضاً، بام يناسب عدم حجية اليد عىل ملكية األكثر.
ومـن هنـا فالذي تقتضيـه القاعدة هو ختميـس أقل ما حيتمـل ملكيته من املال 
املختلط، للعلم بملكيته، ثم ختميس الباقي من أجل االختالط فإن زاد الباقي عىل ما 
بقي له بعد التخميس األول كان الزائد من أرباح سنة دفع مخس االختالط، فيخمس 

مع بقية أرباحها بعد استثناء مؤنة تلك السنة منها.

١٦٥ ................................................................ إذا كان احلالل قد تعلق به اخلمس 
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مثالً إذا كان عنده مائة ومخسـون وتردد احلالل بني اخلمسـني واملائة، بنى عىل 
أنه مخسـون، ودفع مخسـها، وهو عرشة، فيكون ماله املخمـس أربعني ويبقى املختلط 
باحلـرام مائة وأربعني، فيدفع مخسـها ثانياً من أجل االختـالط، وهو ثامنية وعرشون، 
مسـني مائة واثنا عرش، وهي أكثر مـن ماله املخمس أوالً ـ  ويبقـى له بعد دفع كال اخلُ
وهو األربعون ـ باثنني وسـبعني، وحينئذٍ حتسـب االثنان وسـبعون من ربح سنة دفع 

مخس االختالط، فتخمس يف مجلة أرباح تلك السنة بعد استثناء مؤنتها منها.
(١) كام يف اجلواهر وحمكي رسالة شيخنا األعظم مرسلني له إرسال املسلامت.
لكـن يف كشـف الغطـاء: «وإن كان قد ترصف فيه شـيئاً فشـيئاً دخل يف حكم 
جمهـول املالـك يعالــج بالصلح ثم الصدقـة». وهو يبتني يف اجلملة عـىل ما تقدم عن 
الفقيـه اهلمـداين وتقدم منـا أنه األظهر، من أن اخلمس حملل للـامل من احلرام مع بقاء 
املال قبل التحليل عىل ملك صاحبه، ومع تلفه يكون مضموناً له، فيلحقه حكم جمهول 
املالك، بناء عىل ما تقدم يف املسألة احلادية والعرشين من مجاعة من عمومه للذميات.
وأمـا بنـاء عىل ما يظهر من غري واحد يف الفـروع املتقدمة من ثبوت اخلمس يف 
املال بمجرد االختالط، وانقالب حكمه، وخروجه عن ملك صاحبه، فالالزم ضامن 

اخلمس، كام تقدم من غري واحد.
نعم ال يتضح الوجه فيام قد يظهر من كشف الغطاء من اختصاص ذلك بالترصف 
التدرجيـي. إال أن حيمل عـىل الغالب. كام ال يتضح الوجه فيـام يظهر منه من انحصار 
األمـر بالصلح مع عدم معرفة املقدار، بل مقتىض اليد واألصل االكتفاء بدفع األقل.
هـذا ولو كان التـرصف اعتبارياً باملعاوضة أو غريها، فعـىل املختار ـ من كون 
اخلمـس حملـالً للامل املختلط مـن دون أن يثبت فيـه قبل دفعه ـ يتعني عـدم نفوذه لو 

(مسـألة ٢٦): إذا ترصف يف املال املختلط باحلرام قبل إخراج مخسـه 
باإلتـالف مل يسـقط اخلمـس، بـل يكـون يف ذمتـه(١). وحينئـذٍ إن عـرف



قدره(١) دفعه إىل مستحقه، وإن تردد بني األقل واألكثر جاز االقتصار عىل 
األقل(٢) واألحوط دفع األكثر.

صادف احلرام إال بإجازة املالك أو وليه، وعىل القول اآلخر يلحقه حكم الترصف يف 
موضوع اخلمس اآليت يف املسألة الثامنة والسبعني إن شاء اهللا تعاىل.

(١) يعنـي: عـرف قـدر اخلمس تبعـاً ملعرفة املقـدار الذي أتلفه مـن املختلط. 
وإال فلـو عرف مقدار احلرام خرج عـن موضوع اخلمس ووجب التصدق به، عىل ما 
يظهر من مجاعة منهم سيدنا املصنفP. وإن سبق منا يف أول الكالم يف هذا القسم 

اإلشكال يف ذلك. فراجع.
(٢) ألصالة عدم إتالف األكثر وعدم انشغال الذمة به.

فرع: قال يف كشـف الغطـاء: «ولو خلط احلرام باحلالل عمـداً خوفاً من كثرة 
احلـرام، ليجتمع رشائط اخلمـس فيجتزئ بإخراجه، فأخرجه عصـا بالفعل، وأجزأه 

اإلخراج»، ونحوه يف اجلواهر.
لكـن قال بعد ذلك: «وحيتمل قوياً تكليف مثلـه بإخراج ما يقطع معه بالرباءة 

إلزاماً له بأشق األحوال. ولظهور األدلة يف غريه».
وكأن منشأ ظهور األدلة يف غريه أن املنساق مما تضمن اإلغامض يف طلب املال 
، حيث يستلزم  كون االختالط بسبب التسامح يف كسب املال ومجعه، كام لو كان حالالً
ذلـك عدم عزله عن احلالل، وال يشـمل ما لو كان متعمـداً ألجل االكتفاء باخلمس. 
ونحـوه يف ذلك قوله يف خرب احلسـن بـن زياد: «إين أصبت مـاالً ال أعرف حالله من 
حرامـه»(١)، لظهوره يف عدم معرفة احلالل من احلرام من حني إصابة املال واكتسـابه. 
لكنه لو مل يمكن إلغاء خصوصية ذلك فال أقل من عدم هنوض هذه النصوص بتقييد 

إطالق صحيح عامر بن مروان.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٠ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.

إذا تلف املال قبل إخراج اخلمس .................................................................. ١٦٧
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هذا وقد استدل عىل عدم إجزاء اخلمس شيخنا األعظمPـ  فيام حكي عنهـ 
والسـيد الطباطبائـي بأنه كمعلوم املالـك. وقال الثاين: «حيث إن مالكـه الفقراء قبل 
التخليـط». وهـو كام تر! ألن جمهـول املالك ال خيرج عن ملك مالكـه ويصري ملكاً 

للفقراء إال بالتصدق.
ومن ثم محله بعض مشاخينا عىل أنه وإن يكن معلوم املالك، إال أنه مثله يف كونه 

معلوم املرصف، فتقرص النصوص عن مثله، كام تقدم يف املسألة الرابعة والعرشين.
لكـن املـراد بمعلوم املالك أو املرصف إن كان بلحاظ حـال ما قبل اخللط، كام 
تقدم من السـيد الطباطبائيP، فمن الظاهر عدم ظهور النصوص يف اسـتثنائه، بل 
اسـتثناء معلوم املالك بعـد اخللط. بل ال جمال لتوهم اسـتثنائه، ألن الغالب يف احلرام 
املختلـط معرفـة مالكه قبل خلطـه. وإن كان بلحاظ حال ما بعـد اخللط فمن الظاهر 
أنـه ال وجه ملعلومية مالكـه أو مرصفه حينئذ إال إطالق نصـوص التصدق بمجهول 

املالك، ومن الظاهر أن نصوص املقام أخص، فتقدم.
وأمـا ما ذكره من أن موثق السـكوين ناظـر إىل من يريد التوبـة والتخلص من 
مشكلة االختالط وال يدري ما هي وظيفته بإزاء احلرام، وهذا ال يعم احلرام املشخص 
قبـل االختـالط املعلوم مرصفـه وهو التصدق. والسـيام إذا كان اخللـط عمدياً لغاية 

. سيئة، كام هو املفروض يف املقام، فإن النص منرصف عن مثل هذا الغرض جزماً
: ألن قصور موثق  فهو ال يرجع إىل حمصل صالـح يف إثبات حكم رشعي: أوالً
: ألن خلطه للـامل إذا كان موجباً لتبدل  السـكوين ال يمنع من التمسـك بغـريه. وثانياً

احلكم مل يكن غاية سيئة.
وأما ما تقدم من كشـف الغطاء واجلواهر من حرمته فهو غري ظاهر الوجه إذا 
مل يوجـب ترصفاً زائداً عىل ما يقتضيه وضع اليـد كام لو كان عنده قائمة بتمييز احلرام 

من احلالل فأتلفها.
هـذا كلـه مضافـاً إىل أن مقتىض مـا ذكره عمـوم عدم االجتـزاء باخلمس لكل 



السابع: ما يفضل(١)
اختـالط بعـد اجلهل باملالك، وإن مل يكن متعمداً من أجل تبديل احلكم، بل كان بداع 
آخر غري االجتزاء باخلمس كالعزم عىل أخذ املال احلرام مترداً، أو لتخيل جواز اخللط، 

وهو ال يناسب إطالق النصوص جداً، لشيوع حصول ذلك.
نعـم خيتص ما ذكره يف اجلواهر باخللط بداعي االكتفاء باخلمس. وإن كان من 

القريب عموم مراده لباً لغريه.
ثـم إنـه لو تم مـا ذكروه من عـدم االجتزاء باخلمـس فام ذكـره يف اجلواهر من 
إلزامه بأشـق األحـوال إن أراد به إلزامه بدفعه ملرصف اخلمـس فهو خال عن الدليل 
بعـد االعرتاف بخروجه عن مدلول نصوص املقام. وإن أراد به إلزامه بدفعه صدقة، 

فاإللزام بأشق األحوال ال ينهض دليالً يف األحكام. فالحظ.
(١) بـال خـالف معتـد بـه أجده فيـه، كـام يف اجلواهـر، ويف اخلـالف والغنية 
والتذكـرة وعن املنتهى وظاهـر االنتصار والرسائر أو رصحيهـام اإلمجاع عليه. قال يف 
اجلواهر: «وهو الذي استقر عليه املذهب والعمل يف زماننا هذا، بل وغريه من األزمنة 

السابقة التي يمكن دعو اتصاهلا بزمان أهل العصمة عليهم السالم». 
وقـال الشـهيدP يف حمكي البيان: «وظاهر ابن اجلنيـد وابن أيب عقيل العفو 
عـن هـذا النوع، وإنه ال مخس فيه. واألكثر عىل وجوبه، وهو املعتمد، النعقاد اإلمجاع 

عليه يف األزمنة السابقة لزماهنام واشتهار الروايات فيه».
ويقتضيـه إطـالق اآليـة الرشيفـة، بناء عـىل ما سـبق يف أول الـكالم يف ثبوت 
اخلمـس يف غنائم دار احلرب من عمومها لكل فائـدة وخصوص النصوص الكثرية، 
بـل يف التذكرة وعن املنتهـى أهنا متواترة، كام هو غري بعيد بمالحظة طوائفها الثالث، 
وهـي املتضمنـة لترشيعـه، واملتضمنـة لتحليلـه والعفو عنـه، واملتضمنـة للمطالبة به 
وجبايته. ويعضدها عمل الطائفة احلقة يف فتاواهم وسريهتم، تبعاً ألئمتهم (صلوات 

اهللا عليهم).

١٦٩ ............................................................................ مخس الفائدة واألرباح 
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نعـم قد يستشـكل يف ذلك بأنـه لو كان ثابتاً يف أصل الترشيـعـ  باآلية الرشيفة 
أو بغريهـاـ  لظهـر يف عمـل النبـي7 ومن بعـده من خلفـاء اجلور، فضـالً عن أمري 
املؤمنـنيA يف خالفتـه الظاهرة وبسـط يـده، كام ظهر منهـم أخذ الـزكاة واخلراج 
ومخس الغنائم وغريها، ولشاع بني املسلمني لكثرة االبتالء به. بل لظهر بني الشيعة يف 
عصـور األئمة األوائل (صلوات اهللا عليهم)، مـع أن رواياته مل ترد إال عن الصادقني 

.Gوما شاع جبايته إال يف عصور املتأخرين منهم ،Gومن بعدمها من األئمة
لكن هذا اإلشكال ـ كام تر ـ ال ينهض بمنع داللة اآلية الرشيفة عىل اخلمس 
املذكور، فضالً عن منع ثبوته يف أصل الترشيع بعد ورود األمر به من األئمة املتأخرين 
صلوات اهللا عليهم أمجعني، واهتاممهم به وتطبيقهم اآلية الرشيفة عليه ـ كام سيأيت يف 
بعض نصوصه ـ وبعد ثبوت عملهم عليه، حيث كانوا يأخذونه، وقد نصبوا الوكالء 
جلبايتـه، كـام يظهر من نصوص كثـرية، فإن مطابقـة عملهم للترشيع تسـتلزم ترشيع 

اخلمس املذكور.
وأمـا احتامل كون أمرهمG به وعملهم عليه تبعـاً لواليتهمG العامة، ال 

.Gتبعاً للترشيع. فهو خمالف لظاهر النصوص هنا ويف سائر ما يصدر عنهم
بـل هو ال يتناسـب مع نصـوص التحليل الـواردة يف غري غنائـم دار احلرب، 
والنصـوص املتضمنة لالستشـهاد باآلية الرشيفـة واملتضمنة أنه حـق جعله اهللا تعاىل 

هلمG، وغريها مما يأيت بعضه.
كـام أنه ال يتناسـب مـع ما فهمه األصحـاب من الصـدر األول حتى اآلن من 
أمرهمG وعملهم، خصوصاً لو أريد بذلك أنه حكم واليتي مؤقت ال استمرار له، 
حيث ال يمكن عادة خطؤهم يف فهم حقيقة هذا احلكم العميل الشايع االبتالء. ومن هنا 
ال ريب يف داللة أمرهمG وعملهم عىل كون اخلمس املذكور ثابتاً بأصل الترشيع.
وحينئذ كام أمكن ترشيعه مع عدم ظهور عمل النبي7 ومن بعده به لنا، أمكن 
داللـة اآلية عليه مـع ذلك، فال يمكن اخلروج بذلك عن ظاهر اآلية الرشيفة املعتضد 



بـام تقـدم، واملؤيـدة بام هو املعلـوم من رواياتنـا وروايـات العامة من أن اهللا سـبحانه 
وتعاىل قد عوض بني هاشـم زادهم اهللا رشفاً عن الزكاة باخلمس الذي تضمنته اآلية 
الرشيفة، فإن ذلك يناسـب ابتناء اخلمس عىل االسـتمرار وكثرة املوارد كالزكاة، وال 
يناسـب اختصاصـه وال اختصاص اآلية التي هي األصـل يف ترشيعه بغنائم احلرب، 

التابعة لظروف استثنائية، ليس من شأهنا االستمرار.
غاية األمر أن يكون عدم ظهور تصدي النبي7 ألخذه أمراً غري طبيعي حيتاج 

إىل توجيه.
عـىل أن ذلك ال خيتـص به، بل جيري يف عدم تصدي الشـيعة لسـؤال األئمة ـ 
الذيـن رصحـوا بترشيعـه، وحتليل الشـيعة منـه، ثم تصـدوا ألخذه ـ عـن رس إمهال 
النبـي7 ومن بعـده له، وكيـف خرجوا صلـوات اهللا عليهم عن سـريته يف ذلك؟! 
ألن الشـيعة وإن تأدبوا بالتسـليم ألئمتهم صلوات اهللا عليهـم والطاعة هلم، إال أهنم 
كانوا كثرياً مـا حياولون معرفة مطابقة أوامرهمG ملصادر الترشيع الواردة يف صدر 
اإلسـالم من الكتاب املجيد والسـنة الرشيفة. ولعلهم اطلعوا من سريته7 عىل ما مل 

لع عليه، أو عرفوا من رس ذلك ما مل يصل إلينا. نطّ
مضافـاً إىل أنـه رو اجلمهور أن رجالً من عبد القيـس جاء إىل النبي7، فلام 
أراد االنـرصاف أمـره7 بالصالة والصيام والـزكاة وإعطاء اخلمس ممـا غنم(١). بل 
أفـاض يف كتـاب الصحيح من سـرية النبي األعظـم7 يف ذكر النصـوص املتضمنة 

لذلك ولنصب النبي7 الوكالء لقبض اخلمس من طرق العامة(٢). 
وهـي كالرصحية يف أن اخلمس املذكور من كل ما يملك اإلنسـان، وال خيتص 
بغنائم احلرب. والسيام بلحاظ أن دفع مخس غنائم احلرب مل يكن من وظيفة املحارب، 

بل يقوم به النبي7 بنفسه، وال يقسم الغنيمة بني املحاربني إال بعد أخذ مخسها.

(١) عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري ج:٨ ص:٢٤٣.
(٢) الصحيح من سرية النبي األعظم ج:٥ ص:٢١٠.

١٧١ ............................................................................ مخس الفائدة واألرباح 
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ودعو: أن ذلك ال يتناسب مع سرية خلفاء اجلور، إذ لو كان اخلمس ثابتاً هبذه 
السـعة والظهور لرغبوا فيه واهتموا بأخذه، ولو فعلوا لشـاع وظهر، كام ظهر أخذهم 

اخلراج واجلزية والزكاة، مع أنه ليس لذلك عني وال أثر يف األحاديث والتاريخ.
مدفوعة: بأن ذلك ال يكفي يف رد هذه األحاديث والنصوص التارخيية الكثرية 
وتكذيبهـا. والسـيام مـع ما هـو املعلوم مـن اهتامم الصـدر األول بتحريـف كثري من 
احلقائـق الثابتـة أو طمس معاملهـا نتيجة التحجري عىل السـنة النبويـة الرشيفة التي ال 
تتناسـب مع خط السـلطة وأهدافها والسـعي احلثيث بالتعاون مع املنافقني الختالق 
األحاديـث الكثرية التي تتناسـب معهام. لظهور أن ترشيع اخلمـس عموماً يبتني عىل 
التنويه بأهل البيت صلوات اهللا عليهم وبني هاشم عموماً ودعمهم مالياً، وهو أمر ال 

يتناسب مع خط السلطة وأهدافها.
غـري أن مخـس الغنائـم خيتلف عن مخس أربـاح التجـارات والفوائد، فخمس 
الغنائـم كان من الشـيوع والظهور يف أيام النبي7 بنحـو ال يمكن جتاهله حيث كان 
عمـدة مال املسـلمني هـي الغنائم. كام أنه يصـل أوالً إىل الوالة املسـيطرين عىل بعث 
اجليوش وعىل غنائمها، ومنهم يصل إىل مصارفه، فهو مصدر قوة للوالة وجهة امتياز 
هلـم، ومـن ثم كان احلفـاظ عليه يف صاحلهـم. غايته أهنـم حرموا أهله منـه وجتاهلوا 

احتجاجاهتم املتكررة تنفيذاً ملخططهم.
أمـا مخـس الفوائد وأربـاح التجارات فليس هـو من الظهور بذلـك احلد. كام 
أنـه ال يسـهل حرمان أهل البيت (صلـوات اهللا عليهم) وبني هاشـم منه. ألن عموم 
املسـلمني إذا سـمعوا حجتهـم ركنـوا إليهـا وحاولوا االلتفـاف عىل السـلطةـ  لعدم 
انضبـاط األرباح والفوائد ـ من أجل إيصال اخلمس أو بعضه ألهل البيتG وبني 
هاشم وبمرور الزمن يثبت هلم احلق عملياً ويقو مركزهم تدرجيياً، بنحو ال يتناسب 
مع خط السلطة وأهدافها. فكان سدّ هذا الباب بإلغاء اخلمس املذكور وإغفال الناس 
عنه أصلح للسلطة وأحر بتنفيذ خمططها يف حرمان أهل البيت (صلوات اهللا عليهم) 



وإضعاف مركزهم وإغفال الناس عنهم.
ويظهر من بعض النصوص التارخيية أن بني هاشم عامة كانوا يرون ثبوت هذا 
اخلمس هلم ومل يتخلوا عنه، بل يطالبون به إذا وسعهم ذلك، فقد ذكروا أن العباسيني يف دولة 
األمويني حينام بدأوا بالدعوة هلم والتمهيد لدولتهم أخذوا من شيعتهم مخس أمواهلم(١).

هذا ولو غض النظر عن مجيع ذلك وسـلمنا عدم تصدي النبي7 ألخذ هذا 
اخلمس فمن الظاهر أن اخلمس حق للنبي7 واألئمةG، وهو قابل للتحليل ورفع 
اليد عنه من قبلهم إعامالً لسـلطنتهم عىل حقوقهم ولواليتهم عىل أصحاب احلق، كام 
ثبت يف كثري من املوارد. وحينئذ لعل عدم شيوع العمل به يف صدر اإلسالم يبتني عىل 
ذلـك ال عـىل عدم ترشيعه، وال عدم شـمول اآلية الرشيفة لـه، وإن أوهم ذلك حتى 

صار سبباً للغفلة أو التغافل يف الصدر األول عن شموهلا له.
وربام كانت احلكمة يف ذلك أن قيام النبي7 به وظهور ذلك عنه يستلزم قيام 
أئمـة اجلـور به من بعده، وضياعه عىل أهله، كام ضـاع عليهم مخس الغنائم وغريه من 
حقوقهـم، وضاع عىل الدين واألمة كثري من مواردها املالية املهمة، كاخلراج والزكاة، 
فرتكه7 رأفة هبم، ليحفظ هلم بعد أن تسـتقر دعوهتم وتتضح معاملها وركائزها عىل 
أيـدي أئمتهـم (صلـوات اهللا عليهـم)، منفصلة عن الظاملـني مباينة هلـم، حيث تقبل 
دعوهتـمG له من قبل أوليائهـم دون أعدائهم املنكرين ملقامهم، فيبقى حقهم فيهم 

ال ينازعهم فيه أعداؤهم.
وقـد جـر األمر عـىل ذلـك، وكان هلذا احلق أكـرب األثر يف حفـظ الدعوة يف 
عرص األئمةG وبعدهم، ويف سد عوز املؤمنني وإعانتهم عىل ترويج الدين احلنيف 

والدعوة إليه وتشييد معامله واحلفاظ عليه.
وبذلـك كله يظهر الوجه يف عـدم مطالبة األئمة األوائل (صلوات اهللا عليهم) 
باخلمس املذكور، وعدم تصدهيم ألخذه، إذ بعد إغفاله يف الصدر األول من النبي7 

(١) الكامل يف التاريخ ج:٥ ص:٣٤٠ أحداث سنة:١٢٧هـ.
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أو من الظاملني البد من مدة طويلة ترتكز فيها الدعوة وتسمع فيها كلمة األئمةG يف 
مثل هذا األمر الثقيل، وتكون البيانات فيه تدرجيية حتى تتقبله النفوس ويرتكز فيها، 

فيسهل عليها دفعه وتسخوا به.
وقد يسـتأنس لذلك بام يف بعض النصوص عنهـمG. قال: «قرأت عليه آية 
اخلمس، فقال: ما كان هللا فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: واهللا لقد يرسّ اهللا 
عىل املؤمنني أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لرهبم واحداً وأكلوا أربعة أحالء. ثم قال: 
هذا من حديثنا صعب مستصعب ال يعمل به وال يصرب عليه إال ممتحن قلبه لإليامن»(١).
وما يف خرب عيسـى بن املسـتفاد عن أيب احلسن موسىA عن أبيهA: «أن 
رسـول اهللا7 قال أليب ذر وسـلامن ومقداد: أشهدوين عىل أنفسكم بشهادة أن ال إله 
إال اهللا... وأن عـيل بـن أيب طالـب ويص حممد وأمـري املؤمنني... مع إقـام الصالة... 
وإخـراج اخلمـس من كل ما يملكه أحـد من الناس حتى يدفعـه إىل ويل املؤمنني»(٢). 
لظهورمهـا يف التـدرج يف بيان احلكم وعدم تقبل الناس لـه إال اخلاصة. وهللا األمر من 

قبل ومن بعد وهو العامل بحقائق األمور.
 :Aأما نصوص املقام فهي كثرية. كخرب عبد اهللا بن سـنان: «قال أبو عبداهللا
عـىل كل امـرئ غنم أو اكتسـب اخلمس مما أصـاب لفاطمةJ وملن يـيل أمرها من 
بعدهـا من ذريتها احلجج عـىل الناس، فذاك هلم خاصة حيث شـاؤوا، وحرم عليهم 
الصدقة. حتى اخلياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إال من أحللناه من 

شيعتنا، لتطيب هلم به الوالدة...»(٣).
وموثـق سـامعة: «سـألت أبا احلسـنA عن اخلمـس، فقـال: يف كل ما أفاد 
 :Aالنـاس من قليل أو كثري»(٤)، ومصحح الريان بن الصلت: «كتبت إىل أيب حممد

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٢١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨، ٦.



ما الذي جيب عيل يا موالي يف غلة رحى أرض يف قطيعة يل، ويف ثمن سـمك وبردي 
وقصـب أبيعـه من أمجـة هذه القطيعـة؟ فكتب: جيب عليـك فيه اخلمس إن شـاء اهللا 
تعـاىل»(١)، وحديث حممد بن احلسـن األشـعري قـال: «كتب بعـض أصحابنا إىل أيب 
جعفـر الثـاينA: أخربين عن اخلمس أعىل مجيع ما يسـتفيد الرجـل من قليل وكثري 
مـن مجيع الـرضوب وعىل الضياع [الصنـاع]؟ وكيف ذلك؟ فكتـب بخطه: اخلمس 

بعد املؤنة»(٢).
وصحيـح أيب عـيل بن راشـد: «قلت له: أمرتنـي بالقيام بأمـرك وأخذ حقك، 
فأعلمـت مواليك بذلك، فقـال يل بعضهم: وأي يشء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: 
جيب عليهم اخلمس. فقلت: ففي أي يشء؟ فقال: يف أمتعتهم وصنايعهم [ضياعهم]. 

قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم»(٣).
وصحيح عيل بن مهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفرA ـ وقرأت كتابه إليه يف 
طريق مكةـ  قال: إن الذي أوجبت يف سـنتي هذهـ  وهذه سـنة عرشين ومائتنيـ  فقط 
ملعنى من املعاين أكره تفسـري ذلك كله خوفاً من االنتشار، وسأفرس لك بعضه إن شاء 
اهللا تعاىل: إن موايلـ  أسأل اهللا صالحهمـ  أو بعضهم قرصوا فيام جيب عليهم، فعلمت 
ذلـك، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بام فعلت من أمر اخلمس يف عامي هذا، قال اهللا 
تعاىل: ﴿خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن 

هلم واهللا سميع عليم أمل يعلموا...﴾.
ومل أوجـب عليهـم ذلك يف كل عام، وال أوجب عليهم إال الزكاة التي فرضها 
اهللا عليهم، وإنام أوجبت عليهم اخلمس يف سنتي هذه يف الذهب والفضة التي قد حال 
عليهـام احلول، ومل أوجب ذلك عليهـم يف متاع وال آنية وال دواب وال خدم وال ربح 
ربحه يف جتارة، وال ضيعة إال يف ضيعة سـأفرس لك أمرها، ختفيفاً مني عن موايل ومناً 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٩، ١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣.
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مني عليهم، ملا يغتال السلطان من أمواهلم، وملا ينوهبم يف ذاهتم.
فأمـا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم يف كل عام. قال اهللا تعاىل: ﴿واعلموا 
أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسـه وللرسـول ولذي القربـى...﴾. فالغنائم والفوائد ـ 
يرمحك اهللاـ  فهي الغنيمة يغنمها املرء والفائدة يفيدها واجلائزة من اإلنسـان لإلنسـان 
التـي هلا خطر، واملرياث الذي ال حيتسـب مـن غري أب وال ابن، ومثـل عدو يصطلم 
فيؤخـذ ماله، ومثل مـال يؤخذ وال يعرف له صاحب، وما صـار إىل موايل من أموال 
اخلرمية الفسـقة، فقـد علمت أن أمـواالً عظاماً صارت إىل قوم من مـوايل. فمن كان 
عنـده يشء من ذلك فليوصله إىل وكييل، ومن كان نائياً بعيد الشـقة فليتعمد إليصاله 
ولـو بعـد حني، فإن نية املؤمن خري من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغالت 
يف كل عام فهو نصف السـدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته ال 
تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس وال غري ذلك»(١)... إىل غري ذلك مما يأيت بعضه 

يف الفروع اآلتية إن شاء اهللا تعاىل.
وهذه النصوص كام تر تتضمن ترشيع اخلمس املذكور. بل بعضها ظاهر أو 
رصيـح يف أنـه من صغريات اخلمـس املعهود، بل املرشع يف اآليـة الرشيفة كام تضمنه 

الصحيح األخري ذو األمهية يف املقام، ملا فيه من حتديد موضوع هذا اخلمس.
لكن استشكل يف املدارك يف مجلة من فقراته مدعياً أنه يمنع من األخذ هبا وأنه 

البد من طرحه بالرغم من صحة سنده.
منهـا: قولـهA: «وإنـام أوجبـت عليهـم اخلمس يف سـنتي هـذه يف الذهب 
والفضة التي قد حال عليهام احلول»، حيث أوجبA اخلمس يف الذهب والفضة، 

مع أن الواجب فيهام الزكاة.
 Aلكنه يندفع بأن عدم وجوب غري الزكاة فيهام بأصل الترشيع ال ينايف إجيابه
اخلمـس يف خصوص تلك السـنة بمقتىض واليته العامة، للعلـة التي ذكرها يف صدر 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.



احلديث وهو أجنبي عن اخلمس الثابت بأصل الترشيع الذي هو حمل الكالم، بل هو 
 :Aمن سنخ الصدقة، كام يناسبه العلة املذكورة، واالستدالل بآيتي الصدقة، وقوله
«وال أوجـب عليهـم إال الـزكاة التي فرضها اهللا عليهم»، عىل مـا تقدم عند الكالم يف 

املال املختلط باحلرام.
وأمـا ما فهمه صاحـب اجلواهر وغريه من كونه مـن اخلمس مع كونهA يف 
مقام ختفيفه. فهو خالف الظاهر جداً بمالحظة ما ذكرنا. بل الظاهر أنهA ليس يف 

مقام بيان اخلمس الذي هو حمل الكالم إال بعد ذلك عندما استشهد بآية اخلمس.
ومنهـا: قولـهA: «فالغنائـم والفوائـد يرمحـك اهللا...»، حيـث إن مقتضاه 
انـدراج اجلائـزة اخلطرية واملرياث ممن ال حيتسـب وغريها مما ذكر يف احلديث يف اسـم 

الغنائم، فيكون مرصف اخلمس فيها مرصف مخس الغنائم.
وفيه: أن عطف الفوائد عىل الغنائم تفسريي، لبيان أن املراد هبا يف اآلية الرشيفة 
املعنـى اللغـوي، كام سـبق منا تقريبه عنـد الكالم يف ثبوت اخلمـس يف غنائم احلرب. 
وحينئذ يتعني دخول هذه األمور فيه، وال يكون حمذوراً يمنع من العمل بالصحيحة.

نعم قولهA: «ومثل مال يؤخذ وال يعرف له صاحب» قد ينايف ما هو املشهور 
مـن وجوب التصـدق بمجهـول املالك، وعدم متلـك اآلخذ له ليجـب فيه اخلمس.
لكنه لو مل يمكن العمل به ال يستلزم سقوط بقية فقرات الصحيح عن احلجية، 
ألن التفكيـك بـني فقرات احلديث الواحد يف العمل ليـس بعزيز. عىل أنه يقرب محله 
عىل املال الذي ال يعلم بوجود مالك له وحيتمل كونه مباحاً أصلياً، أو عىل خصوص 
مـا يؤخذ من العدو الـذي يصطلم إذا مل يعرف أنه ملكه أو ملك غريه، حيث ال قرينة 

عىل كونه ملحرتم املال، فيجوز متلكه بمقتىض األصل، ويكون من الفوائد.
ومنهـا: قولهA يف ذيـل الصحيح: «فأما الذي أوجب من الضياع والغالت 
يف كل عام فهو نصف السـدس»، حيث ال نعلم قائالً بوجوب ذلك عىل اخلصوص، 

مع أنه مل يذكر مرصفه رصحياً يف الصحيحة.
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ويندفع بأن املنسـاق من احلديث االكتفاء بالسـهم املذكـور من اخلمس ختفيفاً 
منهA يف خصوص الضياع والغالت األربعة بمقتىض سلطنته املطلقة عىل اخلمس 
تبعـاً لواليتـه العامـة، ويناسـبه صحيحه اآلخـر، قال: «كتـب إليه إبراهيـم بن حممد 
اهلمـداين: أقرأين عيل كتاب أبيك فيام أوجبه عىل أصحـاب الضياع أنه أوجب عليهم 
نصف السدس بعد املؤنة، وأنه ليس عىل من مل يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس وال 
غـري ذلـك، فاختلف مـن قبلنا يف ذلك، فقالـوا: جيب عىل الضياع اخلمـس بعد املؤنة 
مؤنة الضيعة وخراجها، ال مؤنة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه عيل بن مهزيار ـ: عليه 

اخلمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان»(١).
ومـن هـذا الصحيح يظهـر ارتفـاع التخفيـف بعد ذلـك ورجوع األمـر فيها 

.Aللخمس الواجب باألصل يف عهد اإلمام أيب احلسن اهلادي
كـام أن مقتـىض اجلمـع بني قولـهA: «وال ضيعـة إال يف ضيعة سـأفرس لك 
أمرهـا»، وقولـهA يف ذيلـه: «فأما الـذي أوجب مـن الضياع والغـالت...» كون 
اسـتثناء الضيعة يف األول منقطعاً، ألن املسـتثنى منه اخلمس املأخوذ صدقة يف السـنة 
املذكورة، واملسـتثنى الذي بينه بعد ذلك هو اخلمس املعهود الواجب يف كل عام وإن 

خففهA واكتفى بنصف السدس.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما عن الفقيه اهلمداينP من ظهور الصحيح يف عدم 
: «ومل  دخـول األرباح يف الغنائم، ألنه أسـقط اخلمس عن األربـاح يف قولهA أوالً
أوجب عليهم يف متاع وال آنية وال دواب وال خدم وال ربح ربحه يف جتارة...»، وأثبته 
يف الغنائم بقوله بعد ذلك: «وأما الغنائم والفوائد...»، حيث يظهر من ذلك أن مخس 

األرباح خيتص باإلمام ولذا ترصف فيه بالتخفيف.
وجه االندفاع ما أرشنا إليه آنفاً من أن صدر الصحيح املشـتمل عىل التخفيف 
ليـس وارداً يف اخلمـس املعهـود، بل هو صدقـة خاصة للتطهري مـن التقصري املذكور 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤.



فيـه، فتخفيفـه وعدم جعله عىل األمـور املذكورة ال ينايف دخوهلـا يف الغنائم والفوائد 
. موضوعاً وحكامً

وبذلك يظهر لزوم العمل بالصحيح املذكور بعد قوة سنده، ووروده يف احلكم 
املبتني عىل االستمرار، والذي صار مورد التنفيذ والعمل منهمG، حيث ال حيتمل 

مع ذلك وجود املوانع من فعلية العمل عليه.
إذا عرفـت هذا فقد يستشـكل يف وجـوب إخراج اخلمس املعهود من القسـم 

املذكور من وجوه:
األول: منافاتـه ملا دل عـىل حرص اخلمس يف الغنائم(١)، وما دل عىل أن اخلمس 

يف أربعة أشياء أو مخسة أشياء(٢) ليس فيها هذا القسم لظهور نصوصه يف احلرص.
لكـن تقدم يف حكم املعدن لزوم طرح األول أو تأويله. وأما النصوص األخر 
فهـي ـ مع اختالفهـا يف عدد األنواع التي جيب فيها اخلمـس، ويف املعدود منها ـ البد 
من محلها عىل ما ال ينايف نصوص املقام ونصوص مخس األرض التي اشرتاها الذمي. 
وربام حتمل عىل ما ذكرناه آنفاً من تدرج األئمةG يف بيان هذا اخلمس، ويف املطالبة 
بـه، للعفـو عنه يف عصورهم األوىل، وعدم األمر بـه واإلرصار عليه إال يف عصورهم 

الوسطى واألخرية. فالحظ ما سبق.
الثاين: أن اخلمس يف هذا القسم وإن ثبت بمقتىض احلكم األويل، إال أنه معفو 
عنـه منهمG، كام تقـدم عن ابن اجلنيد وابن أيب عقيـل. وإن كان ظاهر املحكي من 
كالمهام التوقف يف ذلك من دون جزم بسقوطه. وعن بعض متأخري املتأخرين امليل 
إليه، قال سـيدنا املصنفP: «بل عن الذخرية اجلزم بسـقوطه، وحكي عن الشيخ 
عبد اهللا بن صالـح البحراين». والوجه فيه النصوص الكثرية املتضمنة لتحليل اخلمس.

لكن النصوص املذكورة بني ما ال خيتص هبذا القسـم، بل خيتص بغريه أو يعم 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢، ٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس.
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الكل، وما خيتص هبذا القسم. أما األول فال جمال لالستدالل به عىل سقوط خصوص 
هذا القسم، بل يأيت الكالم فيه يف املسألة الثامنة والسبعني إن شاء اهللا تعاىل.

وأمـا الثاين فهـو خرب حكيم مـؤذن بني عبس [ابن عيسـى]: «قـال: قلت له: 
﴿واعلموا أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسـه وللرسـول﴾ قال: هـي واهللا اإلفادة يوماً 

بيوم، إال أن أيب جعل شيعتنا من ذلك يف حلّ ليزكوا»(١).
ومعتـرب يونـس بن يعقـوب: «كنت عند أيب عبـد اهللاA فدخـل عليه رجل 
مـن القامطني، فقال: جعلت فداك تقع يف أيدينـا األموال واألرباح وجتارات نعلم أن 
حقـك فيها ثابت، وإنـا عن ذلك مقرصون، فقال أبو عبـد اهللاA: ما أنصفناكم إن 

كلفناكم ذلك اليوم»(٢).
فـإن فـرض العلم بثبوت احلـق يف املال الواقع وإن كان ظاهـراً يف فرض ثبوته 
قبـل وقوعه، فيناسـب كون املسـؤول عنه هو أخـذ ما فيه اخلمس ممـن مل يؤده، الذي 
يأيت التعرض له يف املسـألة الثامنة والسـبعني، إال أن فرض ذلك يف األرباح غري ظاهر 
الوجه، ألن الربح حيصل بنفس املعاملة حني وقوع املال يف اليد، فال معنى لثبوت احلق 

فيه قبل ذلك. إال أن يراد ثبوته فيه ثبوته يف موضوعه وهو املال املأخوذ باملعاملة.
وخرب احلارث بن املغرية النرصي عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: إن لنا أمواالً 
. قـال: فلِمَ إذاً أحللنا  مـن غالت وجتـارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقاً
لشـيعتنا، إال لتطيـب والدهتم. وكل من واىل آبائي فهـو يف حل مما يف أيدهيم من حقنا 
فليبلغ الشاهد الغائب»(٣). بناءً عىل أن املراد باحلق فيها مخس الفوائد الثابتة باكتساهبم 
وحتصيلهـم هلـا. لكـن قد حيمل عـىل األعم مـن ذلك، وممـا حيصل فيه األمـوال قبل 

حصوهلا عندهم.
أنـه  إال  الفائـدة.  مخـس  يف  رصيـح  هـو  الـذي  األول  فالعمـدة  هنـا  ومـن 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٨.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٦، ٩.



ـ مع عدم صحة سنده ـ ال ينهض بمعارضة النصوص املتقدمة وغريها مما هو رصيح 
يف ثبوت مخس الفائدة وعدم العفو عنه. فالبد من طرحه أو محله عىل ما أرشنا إليه آنفاً 
من ابتناء العفو عىل إعامل سـلطنتهمG عىل ذلـك ـ تبعاً لواليتهم العامة ـ يف عهود 
األئمةG األوائل، وابتناء اإللزام بدفع يف هذا القسم عىل التدرج وعدم ظهوره إال 

يف عصورهمG الوسطى واملتأخرة. فالحظ.
الثالـث: أن مـرصف هذا اخلمس خمالف ملرصف سـائر األقسـام، فهـو بتاممه 
لإلمـامA دون سـائر بنـي هاشـم، كام عن الذخـرية واملنتقـى تشـييده أو اختياره. 
 Jويناسـبه خـرب عبد اهللا بن سـنان املتقدم، حيـث تضمن أن هـذا اخلمس لفاطمة
وملن ييل أمرها من ذريتها احلججG، وصحيح أيب عيل بن راشـد ومعترب يونس بن 
يعقوب املتقدمان، حيث تضمنا نسـبة هذا احلق لإلمامA ومثلهام يف ذلك خرب ابن 
شجاع النيسابوري: «أنه سأل أبااحلسن الثالثA عن رجل أصاب من احلنطة مائة 
كـر مـا يزكى، فأخذ منه العرش عرشة أكرار، وذهب منه بسـبب عامرة الضيعة ثالثون 
كراً، وبقي من ذلك ستون كراً، ما الذي جيب لك من ذلك؟ وهل جيب ألصحابه من 
ذلك عليه يشء؟ فوقع: يل منه اخلمس مما يفضل من مؤنته»(١). بل قد يسـتفاد من كل 

ما تضمن حتليل اخلمس املذكور بدعو أن حتليلهم له فرع ملكيتهم له. 
ومـن ثـم فقد جيمـع بينها وبني مـا يقتيض ملكيـة غريهم له عىل كـون غريهم 
مرصفـاً لـه، مع كونه خمتصاً هبمG مباحاً من قبلهم لشـيعتهم، كام عن الكفاية امليل 
إليـه أو اجلـزم به. بل احتمل تنزيل كالم املتقدمني واألخباريني املبيحني للخمس عىل 

ذلك أيضاً، عمالً منهم بالنصوص املتضمنة لتحليله.
ويشكل بأن مقتىض النصوص الكثرية الظاهرة يف أنه من اخلمس املعهود كون 
مسـتحقه هـو مسـتحق اخلمس املذكور. بل هـو رصيح ما تضمن تطبيـق آية اخلمس 
عليـه، كاحلديث األول وصحيح ابن مهزيار الطويـل املتقدمني. وألجلها يلزم تنزيل 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢.
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عن مؤنة(١)
النصوص املتقدمة الظاهرة بدواً يف اختصاصه باإلمام عىل حمض واليته عليه، بحيث 
. والسـيام مـع تضمن بعضها  يرجـع إليه فيـه. كام تنزل عليـه نصوص التحليل أيضاً

تطبيق آية اخلمس، كخرب حكيم املتقدم.
وأما محل ما تضمن ملكية غريهم له عىل كوهنم مرصفاً له مع اختصاص ملكيته 
هبـمG. فهـو ال يناسـب التعاطف بني املسـتحقني يف اآلية الرشيفـة التي هي أصل 
ترشيـع اخلمس، لقوة ظهوره يف كون اسـتحقاقهم عىل نحـو واحد. بل هو كالرصيح 

من مجلة النصوص املتضمنة لقسمة اخلمس.
مع أن املراد بكون غريهم مرصفاً له إن كان هو جواز رصفه عليهم فمن الظاهر 
أنـه ال جمال الحتامل ذلك، إذ ال إشـكال يف جواز رصف حقهمG من اخلمس عىل 
كل أحد ويف كل وجه خيتارونه. وإن كان هو وجوب رصفه عليهم فكام أمكن لإلمام 
حتليله اخلمس مع ذلك بمقتىض واليته، أمكن حتليله له مع ملكيتهم له بمقتضاها. بل 
لعلـه أهـون، حيث يصعب أو يمتنع إعامل الواليـة العامة يف احلكم الرشعي مع عدم 

اإلشكال يف إعامهلا يف امللك الشخيص للموىل عليه، كام لعله ظاهر.
وقـد حتصـل من مجيع ما تقدم أنـه ال خيرج عام هو املشـهور من ثبوت اخلمس 

املذكور وعدم سقوطه بالتحليل، وكون مستحقه هو مستحق سائر أقسام اخلمس.
(١) فإن اسـتثناء املؤنـة هو املعروف من مذهب األصحـاب، ويف اجلواهر أنه 
رصح بـه أكثرهم. بل ظاهر نسـبته إليهم يف املدارك وحمكـي املنتهى اإلمجاع عليه، كام 

هو رصيح الغنية واملعترب والتذكرة وحمكي الرسائر.
ويقتضيـه مـا تقدم من قولـهA يف صحيح عـيل بن مهزيـار: «عليه اخلمس 
بعـد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السـلطان»(١)، وقولهA يف صحيح أيب عيل بن 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤.



راشـد: «إذا أمكنهم بعد مؤنتهم»(١)، وقولهA يف خرب ابن شـجاع: «يل منه اخلمس 
مما يفضل من مؤنته»(٢).

وأمـا يف موثق أيب بصري عن أيب عبـد اهللاA: «...وعن الرجل يكون يف داره 
البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنام يبيع منه اليشء بامئة درهم أو مخسني درمهاً عليه 
اخلمس؟ فكتب: أما ما أكل فال، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع»(٣). لرصاحته يف 

عدم اخلمس فيام أكل الذي هو من املؤنة.
كام يسـتفاد أيضاً مما تضمن أن اخلمس بعد املؤنة(٤) بناءً عىل ما تقدم يف املسـألة 
الثالثة يف حكم مال الناصب من أن الظاهر أن املراد هبا مؤنة اإلنسـان حلياته، ال مؤنة 

حتصيل الربح. فراجع.
هذا وقد يستفاد أيضاً من قولهA ذيل صحيح عيل بن مهزيار الطويل: «فأما 
الذي أوجب من الضياع والغالت يف كل عام فهو نصف السـدس ممن كانت ضيعته 
تقـوم بمؤنتـه، ومن كانت ضيعته ال تقـوم بمؤنته فليس عليه نصف سـدس وال غري 
ذلـك»(٥)، حيـث يدل عىل عـدم وجوب اخلمس يف الضيعة التي ال تقـوم باملؤنة، بناء 
عىل ما تقدم من أن إجياب نصف السدس مبني عىل ختفيف اخلمس، ال أنه أجنبي عنه.

اللهم إال أن يقال: ملا كان ذلك مبنياً عىل حتفيف اخلمس فاسـتثناء املؤنة فيه ال 
يستلزم استثناءها يف أصل اخلمس يف غري مورد التخفيف املذكور. غاية األمر ظهوره 
أو إشـعاره باسـتثناء املؤنـة يف أصـل اخلمس بعد النظـر يف النصـوص املقدمة، حيث 
يقرب جداً جريه يف ذلك عىل مقتضاها واقتصار التخفيف فيه عىل خصوص االكتفاء 

فيه بنصف السدس. لكن الدليل حينئذ تلك النصوص.
ثـم إنـه تقدم يف أواخر الكالم يف توجيه ثبوت اخلمس يف هذا القسـم مع واقع 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣، ٢، ١٠.
(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، وباب:١٢ منها حديث:١، ٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.
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سنته(١)
املسـلمني يف صدر اإلسـالم قوهلـمG يف بعض النصوص: «واهللا لقـد يرسّ اهللا عىل 
املؤمنـني أرزاقهم بخمسـة دراهم، جعلوا لرهبـم واحداً وأكلوا أربعـة أحالء». وهو 
ظاهر يف مخس هذا القسم إلطالق الرزق فيه. كام أنه ظاهر يف عدم استثناء املؤنة منه، 

لظهوره يف أن ما حيل هلم أكله هو ماعدا اخلمس.
لكن البد من محله عىل األكل يف غري املؤنة املستثناة، كام هو احلال يف إطالقات 
اخلمـس مجيعـاً مـع النصـوص املتقدمـة. أو عـىل أن اسـتثناء املؤنة حكـم تفضيل من 
األئمـةG بمقتـىض واليتهم عىل اخلمس وأربابه، عىل ما يأيت الكالم فيه يف املسـألة 

الثامنة واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
هذا كله يف مؤنة اإلنسان احلياتية، وأما مؤنة االستفادة وحتصيل الربح فالظاهر 
عدم اإلشكال يف استثنائها، كام يأيت عند التعرض هلا من سيدنا املصنفP يف املسألة 

الثالثة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) بال إشكال ظاهر، والظاهر املفروغية عنه بينهم. ويناسبه ذيل صحيح عىل 
بـن مهزيـار الطويل املتقدم قريباً، ألن الترصيح فيه بأن إجياب نصف السـدس يف كل 
عام ظاهر يف أن موضوع اخلمس هو حاصل الضيعة يف متام العام، وأن املؤنة املستثناة 

. هي مؤنته يف متامه أيضاً
بـل هو مقتـىض اجلميع بني قولهA قبـل ذلك: «فأما الغنائـم والفوائد فهي 
واجبة عليهم يف كل عام»، ومجيع األدلة الواردة يف أمر اخلمس، ومنها اسـتثناء املؤنة، 
حيث يفهم عرفاً من جمموع ذلك أن اخلمس ال يلحظ باإلضافة لكل فائدة فائدة، وال 
باإلضافة خلصوص بعض أزمنة السـنة، بل بلحاظ جمموع الفوائد احلاصلة يف السنة، 

. املناسب لكون املؤنة املستثناة هي مؤنتها أيضاً
هـذا مضافاً إىل أن ذلك هو املنرصف من اإلطالق املقامي للمؤنة. قال سـيدنا 
املصنـفP: «إذ إرادة غريهـا ممـا ال قرينة عليه، بخـالف مؤنة السـنة، فيقال: زيد 



يملك مؤنته أو ال يملك، أو يقدر عىل مؤنته أو ال يقدر، واملراد منه ذلك، وكأن الرس 
يف اختالف أوقات السنة بوجود املؤنة وعدمها ووجود الربح وعدمه، فرب وقت فيه 
ربـح وال مؤنـة، ورب وقت عىل العكس، وملا كان ذلك ناشـئاً من اختالف األحوال 
احلادثة يف السنة من احلر والربد واملطر والصحو وغري ذلك كان املعيار عندهم يف مثل 

قوهلم: ربح فالن مقدار مؤنته، أو مل يربح مقدار مؤنته، ذلك».
لكـن مـا ذكرهP يف وجه ذلك يقتيض كون املعيار هو السـنة الشمسـية. أما 
مقتـىض ما ذكرنا مـن تقريب داللة الصحيح عليـه فاملعيار يكون هو السـنة القمرية، 
ألهنـا هي املنرصفة مـن األدلة الرشعية. ومـن ثم يتعني العمل عىل ذلـك، كام يأيت يف 
املسـألة الرابعـة والثالثني الترصيح به. ويأيت يف املسـألة الثالثة والثالثني إن شـاء اهللا 

تعاىل حتديد املؤنة املذكورة.
(١) كام هو املنرصف من إطالق املؤنة، واملرصح به يف بعض النصوص السابقة.
(٢) اختلفـت عبـارات األصحـاب ومعاقـد إمجاعاهتـم يف حتديـد موضـوع 
هـذا اخلمـس، فاقترص يف اللمعة عـىل أرباح املكاسـب، ويف حمكي النافـع عىل أرباح 
التجارات، وعمم يف  حمكي معقد إمجاع االنتصار جلميع أرباح التجارات والصناعات 
والزارعات، ويف املختلف أنه املشهور. وهو املناسب ملا يف املقنعة والرشايع والقواعد 

وحمكي اإلرشاد والتحرير.
بـل عمـم يف معقد إمجـاع الغنية لكل مسـتفاد بتجـارة أو زراعـة أو صناعة أو 
غـري ذلك، ويف معقـد إمجاع التذكرة جلميع أرباح التجارات وسـائر الصنايع وسـائر 
االكتسابات، وهو املناسب ملا يف النهاية واملعترب وظاهر الروضة. بل ربام يكون هو مراد 
مجاعة ممن اقترص عىل التجارة أو التكسب، كام يناسبه استدالهلم بام يقتيض ذلك مما يأيت.
وكيـف كان فمقتـىض إطالق اآلية الرشيفـة ـ بعد محلها عـىل كل ما يغنم ولو 
يف غري احلرب، إما لظهورها يف ذلك، كام سـبق تقريبه، أو بضميمة تطبيقها عىل املقام 

له ولعياله(١) من فوائد(٢)
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الصناعات(١) والزراعات(٢)
يف النصـوصـ  العمـوم لـكل فائـدة، وإن مل يكن متلكهـا اختيارياً، لعـدم توقفها عىل 
احليـازة أو القبـول، لصدق االغتنام بذلك. والسـيام وأن أظهر أفـراده غنيمة احلرب 
التـي يتملكهـا املقاتل وإن مل يقصد بقتاله متلكها، أو مل يعلم بوجودها أو بحكمها، بل 

وإن مل يقاتل، كاملولود يف دار احلرب.
وهو املناسـب إلطالق الفوائد والغنائم يف صحيح ابن مهزيار الطويل(١)، وما 
يظهر يف صحيحه اآلخر من ثبوته يف مجيع ما يستفيده الرجل من قليل وكثري من مجيع 
الرضوب(٢)، وما يف موثق سـامعة من ثبوته يف كل مـا أفاد الناس من قليل أو كثري(٣)، 
ومـا يف خـرب عبد اهللا بن سـنان من ثبوته عـىل كل من غنم أو اكتسـب(٤)، وما يف خرب 

حكيم من عمومه لإلفادة يوماً بعد يوم(٥)، وغري ذلك.
ومـن هنـا ال جمـال لالقتصـار عـىل التكسـبـ  وإن قيل أنـه املشـهورـ  فضالً 
خصـوص التجـارة. وأضعف مـن ذلك ما عن اجلامل يف حاشـيته عـىل اللمعتني من 

اعتبار اختاذ التكسب مهنة.
(١) كام يشـهد به ـ مضافاً إىل العموم املتقدم ـ ما يف صحيح ابن راشد املتقدم: 
«قلت: والتاجر عليه والصانع بيده، فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم»(٦)، وقوله يف خرب 
عبد اهللا بن سـنان املتقدم: «حتى اخلياط ليخيط شيئاً بخمسة دوانق فلنا منه دانق»(٧)، 

وما تضمنه صحيح الريان بن الصلت من وجوبه يف غلة رحى أرض(٨).
(٢) كاميقتضيـهـ  مضافـاً إىل العمـوم املتقـدمـ  النصـوص املتضمنـة لثبوته يف 
الضياع، وما تقدم من حديث ابن شـجاع من ثبوته يف السـتني كراً من احلنطة(٩)، ويف 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥، ١، ٦، ٨.
(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٨.

(٦) ، (٧) ، (٨) ، (٩) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣، ٨، ٩، ٢.



والتجارات(١) واإلجارات(٢)
مكاتبـة ابـن يزيد من ثبوتـه يف احلرث بعد الغرام(١)، ويف موثـق أيب بصري من ثبوته يف 

ثمن الفاكهة التي يبيعها الرجل من بستان له(٢).
(١) كام يقتضيه ـ مضافاً إىل العموم املتقدم ـ ما تقدم يف صحيح ابن راشـد من 

ثبوته عىل التاجر(٣)، ويف مكاتبة ابن يزيد من ثبوته يف التجارة من ربحها(٤).
(٢) كـام يقتضيـهـ  مضافاً إىل العمـوم املتقدمـ  ما تقـدم يف الصناعات، البتناء 
كثـري منهـا عىل أخذ األجرة عىل العمل، كام تقدم يف اخليـاط وغلة الرحى، وإن كانت 

قد تبتني عىل بيع املتاع املصنوع من دون جعل يشء يف قبال الصنع والعمل.
نعم يف صحيح عيل بن مهزيار قال: «كتبت إليه: يا سـيدي رجل دفع إليه مال 
حيـج بـه، هل عليه يف ذلك املال حـني يصري إليه اخلمس، أو عىل مـا فضل يف يده بعد 
احلـج؟ فكتبA: ليس عليـه اخلمس»(٥). وظاهره عدم وجـوب اخلمس يف أجرة 

احلج. وظاهر الوسائل االستدالل به عىل ذلك.
وقد استشكل بعض مشاخينا يف داللته: تارة: بعدم ظهوره يف كون املال مدفوعاً 
بعنوان األجرة، بل لعله كان مبذوالً ليرصفه يف احلج من دون أن يملكه، فيخرج عن 

موضوع اخلمس وهو الغنيمة والفائدة.
وأخر: بقرب كون السؤال ناظراً للوجوب الفعيل قبل استثناء املؤنة، لظهور 
قولـهA: «هل عليـه...» يف التكليـف الظاهـر يف فعلية اإلخراج، فـال ينايف ثبوت 

اخلمس يف املال وضعاً ولزوم إخراجه بعد استثناء املؤنة.
ويندفع األول بأن وضوح عدم ثبوت اخلمس عىل املكلف يف املال غري اململوك 
لـه مانـع من محل السـؤال عىل املـال املبذول دون اململوك. والسـيام مـن مثل عيل بن 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٧، ١٠، ٣، ٧.
(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١١ من أبواب األنفال حديث:١.
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مهزيـار. بل التنصيص يف السـؤال عن وجـوب اخلمس فيام يفضـل يف يده بعد احلج 
كالرصيح يف كون الفاضل باقياً له، ال وديعة عنده ملزم بإرجاعه لباذله.

كـام يندفـع الثاين بأن ظهور الـكالم يف الوضع أوىل بالداللـة عىل التعجيل من 
ظهوره يف التكليف، لوجوب تعجيل أداء احلق وحرمة حبسـه. بل التكليف باخلمس 
متفـرع عـىل الوضع مطلقـاً، ولـوال ذلك لـكان أعم من الـرضر. ومن ثـم تضمنت 
نصوص اخلمس يف هذا القسـم التعبري تارة بلسان الوضع، وأخر بلسان التكليف، 
كام يظهر بأدنى سرب هلا. وحينئذٍ إذا كان دليل استثناء املؤنة صاحلاً للحكومة عىل أدلة 

اخلمس والكشف عن جواز تأخريه مل يفرق بني الوجهني.
ولعل األوىل اجلواب عن الصحيح بعدم ظهوره يف دفع املال للحج عن الغري، 
ليكون من سـنخ األجرة، ويكون مما نحن فيه، بل قد يكون للحج عن نفسه، كام لعله 
املنرصف منه. وحينئذٍ ال يظهر العمل به من أحد، بل ظاهر عدم تعرضهم له اإلعراض 
عنـه، وليـس محله عىل خصوص األجرة بأوىل من تأويلـه بوجه آخر، ولو بحمله عىل 
وجوب اخلمس بعنوانه اخلاص من دون اسـتثناء املؤنة، ال لدخوله يف عموم الفائدة. 
أو عـىل إرادة دفع توهـم خصوصية احلج يف وجوب تطهري املـال املرصوف فيه بدفع 

اخلمس، كام قد يرتدد بني العوام يف عصورنا. فالحظ.
(١) كـام يقتضيـه ـ مضافـاً إىل العموم املتقـدم ـ النص يف صحيـح ابن مهزيار 
الطويـل عـىل وجوبـه فيام يؤخـذ من عـدو يصطلم وفيام صار إىل الشـبهة مـن أموال 
اخلرمية، ويف صحيح الريان بن الصلت يف وجوبه يف ثمن السمك والربدي والقصب 
املأخوذين من أمجة(١). فام عن املبسـوط من عدم اخلمس يف املن والعسـل الذي يؤخذ 

من رؤوس اجلبال، لألصل، يف غري حمله.

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٩.

وحيازة املباحات(١).



بـل األحـوط األقـو تعلقه بكل فائـدة(١)، كاهلبـة واهلديـة واجلائزة(٢)
(١) كام هو مقتىض العموم املتقدم، وخصوص ما يأيت.

(٢) فعـن أيب الصـالح أنه أوجبه يف املـرياث والصدقة واهلبـة، وظاهر املعترب 
إقراره عىل ذلك، واستحسـنه الشـهيدان يف اللمعتني، وعن شـيخنا األعظمP أنه 

قواه يف رسالته.
وعـن البيان والـدروس التوقف فيه، بـل أنكره عليه يف حمكـي الرسائر، قال: 
«إنه مل يذكره أحد من أصحابنا غريه، ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً، واألصل 
بـراءة الذمـة»، ويف املختلـف أن عـدم ثبوت اخلمس فيهـا هو األقـرب، وجزم به يف 
كشف الغطاء، ويف املسالك يف املرياث واهلبة واهلدية. ويف التذكرة أنه املشهور. بل يف 

اجلواهر أنه ظاهر األصحاب.
لكن ال جمال له بعد ما سبق ممن عرفت. وعدم ذكر اآلخرين هلا باخلصوص ال 

. ينايف استفادته من إطالقهم أو عموم أدلتهم، عىل ما أرشنا إليه آنفاً
وكيف كان فيشهد ملا يف املتن من ثبوته يف اهلدية واجلائزةـ  مضافاً إىل اإلطالقات 
املتقدمـةـ  الترصيـح بثبوته يف اجلائـزة التي هلا خطر، ويف مكاتبة ابـن يزيد بأن اجلائزة 
من الفائدة(١)، وموثق أيب بصري عن أيب عبد اهللاA قال: «كتبت إليه يف الرجل هيدي 
إليـه مـواله واملنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها اخلمس؟ 

فكتبA: اخلمس يف ذلك»(٢).
ويشـري إليه ما يف حديث عيل بن احلسـني بن عبد ربه قال: «رسح الرضا بصلة 
إىل أيب، فكتـب إليـه أيب: هـل عيل فيام رسحت إيل مخس؟ فكتـب إليه: ال مخس عليك 
فيـام رسح بـه صاحب اخلمـس»(٣). فإنه مشـعر أو ظاهر يف أن كـون املهدي صاحب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٧، ١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢.
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اخلمـس هو العلة يف عدم ثبوت اخلمس، بنحو يناسـب ثبوت اخلمس يف الصلة لوال 
اجلهة املذكورة.

ومن هنا ال حاجة إىل ما ذكره غري واحد من تكلف االستدالل عليه وعىل مجيع 
ما يتوقف عليه القبول بأن القبول نحو من التكسب أو االكتساب. عىل أنه غري ظاهر 

. يف نفسه، إذ لو صدقا عليه بذلك لغة فالظاهر عدم صدقهام به عرفاً
ثـم إنه مما سـبق يظهر أنـه البد من رفع اليـد عن تقييد اجلائـزة يف صحيح ابن 
مهزيار بالتي هلا خطر. لظهور أنه ـ مع عدم انضباط اجلائزة التي هلا خطر ـ ال يناسب 
إطـالق ثبوت اخلمس يف اجلائزة واهلدية، والسـيام مع التعميـم ملا هو األقل من ألفي 
درهـم يف موثـق أيب بصري. ومن ثم ربام حيمل صحيح ابـن مهزيار عىل غلبة عدم بقاء 

اجلائزة التي ال خطر هلا لرصفها يف املؤنة.
هـذا ويف اجلواهـر: «وحيث نقول بتعلق اخلمس هبا ففي كشـف األسـتاذ: ال 
جيوز ملالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي يف نفسها مما يصح فيه ذلك، خلروج بعضها 
عن امللك الذي هو أقو من الترصف. نعم لو اعترب يف تعلق اخلمس اسـتقرار امللك 
. وكـذا البحث يف املنتقـل بوجه اجلواز كالـذي فيه اخليار، فليـس له الرد  اجتـه حينئـذٍ
حينئـذ بعـد ظهور الربح لتبعـض الصفقة. انتهى. وفيه بحث لسـبق تعلق حق جواز 

الرجوع إليه».
واإلشـكال ال خيتص باملعطي، بل جيري يف اآلخذ، ألن إرجاعه تفريط باحلق، 
فإمـا أن يمتنـع عليه الرد لذلك، أو يلتـزم بصحة الرد مع ضامنه خلمسـه، عىل ما يأيت 
الـكالم فيه يف املسـألة الثامنة والسـبعني إن شـاء اهللا تعاىل. وما تقـدم من اجلواهر من 
. كام أن ما أشـار  سـبق جواز الـرد عىل تعلق اخلمـس غري ظاهر كربويـاً وال صغروياً
إليـه يف كشـف الغطـاء مـن احتـامل توقـف تعلـق اخلمـس عىل لـزوم امللـك خمالف

إلطالق األدلة.
فالعمدة يف دفع املحذور يف املقامني ظهور أدلة جواز الردّ يف عدم كون اخلمس 



واملـال املـوىص بـه(١)، ونـامء الوقـف اخلـاص(٢) أو العـام(٣) وعوض 
اخللع(٤) واملهر(٥)،

بنحو يمنع منه، وال بنحو يضمن معه، للغفلة عن ذلك، فعدم التنبيه عليه فيها موجب 
لظهورها يف عدمه بمقتىض إطالقاهتا املقامية. فالحظ.

(١) أمـا الوصيـة العهديـة فتملـك املـال ال يكون هبـا، بل بدفع الـويص املال 
للموىص له عمالً هبا، والبد فيها من القبول كام يف اهلبة، فيجري فيها ما سبق فيها.

وهكـذا احلال يف الوصيـة التمليكية، بناءً عىل أهنا من العقـود وتوقف نفوذها 
عـىل القبـول، وأما بناء عىل كوهنا إيقاعـاً ال حتتاج إىل القبول بالـرد، كام لعله األظهر، 
، فالوجه يف وجوب اخلمس فيها صدق  غايـة األمر دعو اإلمجاع عىل بطالهنا بالـردّ

الفائدة عليها.
(٢) إن كان مبنيـاً عـىل لزوم دفعـه هلم ومتليكهم إياه بعـد حصوله حلقه حكم 
اهلبة، وإن كان مبنياً عىل متلكهم له بمجرد حصوله فالكالم فيه هو الكالم يف الوصية 

التمليكية بناء عىل عدم توقفها عىل القبول، ملشاركته هلا يف ذلك.
(٣) الكالم فيه هو الكالم يف الوقف اخلاص.

ه يف سـلك اهلبـة واهلدية وغريها من أفـراد الفائدة،  (٤) فعـن نجـاة العباد عدّ
فيدخل فيام سـبق من عموم ثبوت اخلمس يف الفائدة، لكن منع يف املسـالك والعروة 
الوثقـى مـن ثبوت اخلمس فيه. ووافقهام بعض مشـاخينا، لدعو عدم صدق الفائدة 
عليـه، ألن الـزوج يأخذه بإزاء رفع يده عن سـلطنته التي صارت لـه بالتزويج ودفع 

املهر من أجلها.
لكن ذلك ال ينايف صدق الفائدة عليه. وكذا احلال يف عوض املباراة، ألهنام من 

سنخ واحد.
(٥) كـام عن نجاة العباد لنظري ما تقدم منه يف عوض اخللع. خالفاً للمسـالك 
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والعروة الوثقى من ثبوت اخلمس فيه، وهو املناسب ملا عن احلدائق من اإلشكال فيه 
بأن املهر عوض البضع.

لكنـه ممنـوع صغرويـاً وكربوياً، كـام نبه له سـيدنا املصنـفP، ألن النكاح 
ليس من املعاوضات، بل املهر من سـنخ اهلدية، وإن أشـبه األجرة يف بعض األحكام، 
خصوصـاً مهـر العقـد املنقطـع. مـع أن اخلمس يثبـت يف األجـرة كام تقـدم، ودلّت

عليه النصوص.
ومثله ما ذكره بعض مشاخينا من الفرق: تارة: بأن متعلق اإلجارة من عمل أو 
منفعة ليس له بقاء وال قرار، فلو مل ينتفع به صاحبه أو غريه ضاع واضمحل، بخالف 
الزوجيـة، فإن املـرأة لو مل تتزوج تبقى مالكة ألمرها مسـلطة عىل نفسـها، وبالتزويج 
تبذل السـلطنة املذكورة بإزاء املهر، فيكون املهر من قبيل تبديل مال بامل، وال يصدق 

عليه الفائدة والغنيمة.
وأخـر: بأن ثبـوت اخلمس يف اإلجـارة منصوص عليهـا باخلصوص، وأما 
املهـر فال دليل عىل ثبـوت اخلمس فيه باخلصوص، بل قد قامت السـرية القطعية عىل 
عدمه، لعموم االبتالء به، فلو ثبت فيه اخلمس التضح ومل يقع فيه إشـكال، مع أنه مل 

يرصح به أحد.
الندفاع األول بأن اسـتتباع النكاح للتضييق يف سـلطنة املرأة عىل نفسـها ليس 
بأشـد من اسـتتباع اإلجارة للتضييق يف سـلطنة األجري عىل نفسـه واملؤجر عىل العني 
املسـتأجرة، بـل التزويـج مرغوب للمرأة نوعـاً وطبعاً مع قطع النظر عـن املهر، ولذا 
تتحمـل املـرأة املهر يف كثري من األعراف. مع أنه لو كان املهر من سـنخ املعاوضة فقد 

يكون أكثر من مهر املثل العريف، فيصدق عىل الزيادة الفائدة بال إشكال. فتأمل.
واندفـاع الثاين بأن ثبـوت اخلمس يف اإلجارة وإن تضمنته األدلة باخلصوص، 
إال أن املسـتفاد من جمموع األدلة كون ثبوته فيها من صغريات عموم ثبوته يف الفائدة 
والغنيمة واالكتساب، ال خلصوصيتها مع قطع النظر عنها، كي ال يتجه التعدي للمهر 



واملرياث الذي ال حيتسب(١).
ونحوه مما يسانخها يف ذلك.

مع أنه يكفي العموم املذكور يف املهر ونحوه، وليس االستدالل بثبوت اخلمس 
يف اإلجارة إال لدفع ما يظهر من احلدائق من عدم صدق الفائدة يف مورد املعاوضة.

وأما السـرية املدعاة فلـم تتضح بنحو معتد به، لعدم وضـوح نحو عمل عامة 
الشـيعة وخاصتهم يف تفاصيل الفوائد، والسـيام مع تعارف إنفاق املهر يف ثأثيث بيت 
الزوجية بنحو يكون مؤنة عرفاً، ومبنى غالب الفقهاء خصوصاً القدماء عىل االقتصار 
عىل العناوين العامة من الفوائد واملكاسـب والتجارات ونحوها، ومل هيتم بالتفاصيل 
إال املتأخـرون وليـس ثبوته يف نامء الوقف واملرياث واملال املوىص به يف كلامهتم بأظهر 

من ثبوته يف املهر ونحوه. فالحظ.
(١) فقـد تقدم عن أيب الصـالح وظاهر املعترب وغريه إطالق ثبوته يف املرياث، 
ومن املختلف وعن ابن إدريس إنكاره مطلقاً، وجزم بذلك يف التذكرة وكشف الغطاء 
كـام تقدم التوقف من البيـان والدروس. واألقرب التفصيـل، لقولهA يف صحيح 
ابـن مهزيـار: «واملرياث الذي ال حيتسـب مـن غري أب وال ابن»، حيـث يقو ظهور 

الوصف فيه يف املفهوم.
هذا وقد مثل يف العروة الوثقى للمرياث الذي ال حيتسب يف سياق بيانه إذا كان 
له رحم بعيد يف بلد آخر مل يكن عاملاً به فامت، وقال سيدنا املصنفP: «الظاهر أنه 
يكفي يف كونه غري حمتسـب عدم العلم بوجـود الرحم وإن كان قريباً، ما مل يكن أباً أو 
ابناً، كام قيده به يف النص»، وذكر بعض مشاخينا أن العربة فيه بعدم كون اإلرث حمتمالً 

عادة، وإن كان املوروث قريباً معلوماً يف بلد الوارث.
. ومقتضاه العموم  ومـا ذكره وإن كان هو املناسـب ملفهوم العنوان لغة وعرفـاً
. إال أنه ال يناسـب ظهور  ملـا إذا كان ذلـك لعـدم كون واجديـة املورث للامل حمتسـباً
الصحيح يف أن املرياث من االبن من املحتسب، ألن الغالب عدم كونه حمتسباً باملعنى 

مخس الفاضل عن املؤنة ........................................................................... ١٩٣



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ١٩٤

(مسألة ٢٧): إذا علم الوارث أن مورثه مل يؤد مخس تركه وجب عليه 
أداؤه(١). وإذا علـم أنـه أتلـف ماالً لـه قد تعلق به اخلمـس وجب إخراج

املذكـور ومـا يظهر من سـيدنا املصنفP من كونه اسـتثناء من غري املحتسـب، ال 
يناسب ذكر األب، ألن الغالب كونه حمتسباً باملعنى املذكور.

ومن ثم كان ظاهر الصحيح أن قولهA: «من غري أب وال ابن» بياناً ملعيارغري 
املحتسب،وأن املدار يف املحتسب عىل قرب النسب بالنحو املذكور. فيكون قوله: «من 
غري أب وال ابن» بمنزلة البدل أو عطف البيان لقوله: «الذي ال حيتسـب». وكأنه ألن 

. األب واالبن يتوارثان عىل كل حال، كام ذكره سيدنا املصنفP احتامالً
نعم استشكل فيهP بأن ذلك ال خيتص هبام، بل جيري يف األم والبنت. لكنه 
يندفـع بأنـه يقرب التعدي هلام مـن األب واالبـن وإلغاء خصوصيتهـام يف ذلك، فإنه 
أقـرب من محل الفقرة املذكورة عىل التقييد. ومن هنا يتجه العمل عىل ذلك واخلروج 

به عام هو املفهوم لغة وعرفاً من غري املحتسب.
(١) ألنـه حـق ثابـت يف الرتكـة مل يملكـه باملرياث، فيحرم حبسـه عـن أهله. 
ولو فرض الشـك يف سـقوطه عن الرتكة باملوت كفى االسـتصحاب يف إحراز بقائه،

ورمحة حبسه.
نعم لو شك يف أداء املورث له مل يبعد البناء عىل أدائه، عمالً بمقتىض اليد، ألن 
ظاهـر وضع يده عىل املـال ملكيته له بتاممه وعدم ثبوت اخلمـس فيه ألصحابه، ولذا 

جيوز يف حياته رشاؤه واستيهابه منه والترصف فيه بإذنه ونحوها.
اللهـم إال أن يبتنـي جـواز ذلك كله عىل نفـوذ ترصفه واقعاً يف العـني إذا كان 
الطـرف اآلخر من الشـيعة وانتقال مخس العني أو املنفعة للبـدل أو الذمة، بناء عىل ما 
يأيت يف املسـألة الثامنة والسـبعني إن شـاء اهللا تعاىل. أو عىل نفوذ ترصف صاحب اليد 
ظاهـراً وإن علم بعدم ملكيتـه ملا حتت يده تفصيالً أو إمجاالً إذا احتمل صحته واقعاً ـ 



مخسه(١)، كغريه من الديون.
(مسألة ٢٨): األحوط إن مل يكن أقو إخراج مخس ما زاد عن مؤنته 

مما ملكه باخلمس أو الزكاة(٢)،
ولـو إلذن صاحـب احلق أو إذن وليه ـ ال حلجية اليد عـىل ملكيته له بتاممه ملا حتقق يف 
حملـه ـ مـن بحث حجية اليد ـ من سـقوط اليد عن احلجية عىل امللكية إذا علم بسـبق 
كوهنـا غـري مالكية، كام يف املقام، حيث يعلم بعدم ملكيـة صاحب اليد ملقدار اخلمس 

حني تعلقه، وال تكون حينئذٍ حجة إال مع العلم بصريورهتا مالكية آناً ما.
والسيام إذا كان هناك ما يوجب الريب عرفاً يف مالكيتها، كعدم تعوده يف املقام 

عىل دفع اخلمس رأساً أو عىل املبادرة به عند تضييق وقته.
نعـم لو بني عـىل عموم حتليل اخلمس ملثـل الرتكة يف الفرض فال أثر للشـك. 

ويأيت الكالم يف ذلك يف املسألة الثامنة والسبعني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) لضامنه له باإلتالف عىل ما يأيت يف املسـألة الثامنة واخلمسـني إن شـاء اهللا 
تعاىل، وكذا احلال يف غري اإلتالف من أسـباب الضامن، كام أنه لو شـك يف أدائه له بعد 
انشـغال ذمته به تعني البناء عىل عدم أدائه، عمالً باالسـتصحاب. نعم بناء عىل عموم 
حتليل اخلمس ملثل ذلك يتعني عدم وجوب أدائه يف ذلك ويأيت الكالم يف ذلك إن شاء 

اهللا تعاىل يف املسألة الثامنة والسبعني.
(٢) لعمـوم ثبوته للفائدة. لكن منع يف العـروة الوثقى من ثبوته فيها، وحكي 
ذلك عن كشف الغطاء، قال سيدنا املصنفP: «نظراً إىل أنه ملك للسادة والفقراء، 

.«Pفكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه. كذا يف رسالة شيخنا األعظم
وفيه: أن شخص الفقري يملك املال بدفعه له وقبضه إياه، فال يستحقه غريه من 
الفقـراء. وحينئـذٍ يصدق عليه يف حقه أنه فائدة، فيجب فيه اخلمس، نظري ما سـبق يف 

الوصية العهدية من أهنا نظري اهلبة.

١٩٥ ........................................................... إذا زادت العني زيادة متصلة أو منفصلة 
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أو الكفارات أو رد املظامل أو نحوها(١).
نعم لو مل نقل بثبوت اخلمس يف اهلبة يتجه عدم ثبوت اخلمس يف اخلمس. ولو 
مل نقـل بثبوتـه يف الصدقة يتجه عدم ثبوته يف الزكاة. لكن عرفت ضعف األول، ويأيت 

ضعف الثاين.
هذا ويف حديث عيل بن احلسـني بن عبد ربه قال: «رسح الرضاA بصلة إىل 
أيب، فكتـب إليـه أيب: هل عيل فيام رسحت إيل مخس؟ فكتـب إليه: ال مخس عليك فيام 
رسح بـه صاحـب اخلمس»(١). قال يف اجلواهر: «مل نجـد عامالً بظاهره من التفصيل.

لكن ظاهر الوسائل الفتو بمضمونه».
وكيـف كان فظاهره عدم ثبـوت اخلمس فيام يعطيه صاحـب اخلمس صلة أو 
هدية وإن مل يكن من اخلمس، ال عدم ثبوته فيام يدفع من اخلمس اسـتحقاقاً الذي هو 
حمل الكالم، واملنرصف من صاحب اخلمس هو وليه املتعني له وهو اإلمام، ال ما يعم 
السادة الذين قد ال يأخذونه وال يتملكونه. ولعله يناسب ما ورد عنهمG من أن ما 

خرج منهم ال يرجع إليهم. ومن هنا فهو خارج عن حمل الكالم.
نعـم البد من متلك الشـخص للحق بدفعه، فلو بذل لـه لينفقه يف مصاحله من 
دون أن يملكـه تعني عـدم ثبوت اخلمس فيه، لعدم صدق الفائدة حينئذ عليه، وذلك 
جيري يف سهم اإلمام إذا تأد الغرض منه بالبذل، ومل يرَ الويل ما يلزم بتمليكه، كام هو 
شائع. وكذا يف الزكاة إذا كانت من سهم سبيل اهللا وتأد الغرض ببذهلا من دون متليك.
(١) ال خيفـى أهنا مـن الصدقات، وقد تقـدم عن أيب الصـالح احللبي إطالق 
القـول بثبـوت اخلمس فيها، وعن شـيخنا األعظـمP أنه قواه، وعـن ابن إدريس 
وغـريه إنكاره مطلقـاً، وعن غريهم التوقف، كام رصح يف العـروة الوثقى بعدم ثبوته 

يف الصدقة املندوبة.
والظاهر أن الكالم يف الصدقة مطلقاً هو الكالم يف اهلبة. وجمرد الفرق بينهام يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢.



(مسألة ٢٩): إذا كان عنده من األعيان التي مل يتعلق هبا اخلمس(١)، 
أو تعلق هبا وقد أداه(٢)، فنمت وزادت زيادة متصلةـ  كام إذا نمت الشجرة 
أو سـمنت الشـاة أو نحوهاـ  فاألظهر عدم وجوب اخلمس يف الزيادة(٣).

اعتبـار القربـة ليس فارقاً فيام نحن فيه. والشـبهة املتقدمة يف اخلمس والزكاة قد جتري 
يف الصدقة الواجبة، دون املندوبة. وقد سبق دفعها.

لركوبـه املعـدة  كالدابـة  يسـتغلها،  التـي  واملؤنـة  املحتسـب  كاملـرياث   (١)
وركوب عائلته.

(٢) أو نقلـه إىل ذمتـه أو إىل مـال آخر باملصاحلة مع احلاكـم الرشعي أو غريها 
بحيـث خلـص املـال له. أمـا إذا بقي اخلمـس يف العني فال إشـكال يف طـروء الزيادة 
والنقـص اخلارجي أو القيمي عليه، ألنه بعض املال الذي هو موضوع هلام. ولعله إنام 

مل يتعرض له لوضوحه.
(٣) خالفـاً للمسـالك والعروة الوثقى وظاهر اجلواهر، بل قيل إنه نسـب إىل 
مجاعـة. وكأن الوجه فيـه: إطالق ثبوت اخلمس يف الفائـدة واملغنم، لدعو صدقهام 

عىل الزيادة يف املقام.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال، ألنه وإن كان منهـا حقيقة ودقة، إال أنه مغفول عنه 
عرفاً بسـبب عدم متييـزه، فهو عرفاً حالة يف املال مرغوب فيهـا، ال مال جديد وفائدة 

مكتسبة. وال أقل من انرصاف اإلطالقات عنه، أو خروجه عن املتيقن منها.
نعم قد يدعى صدقها عرفاً ببيع املجموع وزيادة قيمته بسبب الزيادة املذكورة، 
كـام قد يناسـبه مـا يف مصحح الريان بـن الصلت املتقدم من وجـوب اخلمس يف ثمن 
بـردي وقصـب يبيعه من أمجة قطيعة له(١) فإن نامء الربدي والقصب من سـنخ الزيادة 

املتصلة ألصوله.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٩.

١٩٧ ........................................................... إذا زادت العني زيادة متصلة أو منفصلة 
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أمـا إذا زادت زيـادة منفصلـة ـ كالولـد والثمر واللبن والصـوف ونحوها 
(١) ـ فالظاهـر وجوب اخلمس  ممـا كان منفصـالً أو بحكم املنفصل عرفـاً
يف الزيـادة(٢). وأمـا إذا ارتفعـت قيمتهـا السـوقية(٣) بـال زيـادة عينيـة،

لكـن الظاهـر أن نـامء الربدي والقصـب عرفاً من سـنخ النامء الذي من شـأنه 
االنفصال ـ كالصوف والشـعر والسـعف ـ ألن نامء كل يشء بحسبه. فهو خارج عن 

مفروض الكالم، ومن هنا كان الظاهر ثبوت اخلمس فيه حتى قبل البيع.
أمـا يف مفـروض الـكالم فالظاهر عـدم ثبوت اخلمـس حتى مع بيـع األصل 
املشـتمل عـىل الزيادة بثمن زائد عـن قيمته حينام ملكه، ألن األصـل املبيع ليس ربحاً 
. نعم إذا  عرفـاً، والبيـع ال يتضمن إال تبديـل مال بامل من دون أن يكون الثمـن ربحاً
كان قـد ملكه بالرشاء وباعه بزيادة يف الثمن بسـبب الزيـادة املتصلة اجته صدق الربح 

عىل الزيادة يف الثمن، نظري ارتفاع القيمة السوقية التي يأيت الكالم فيها.
(١) لتميـزه عن األصـل، كالثمرة قبـل قطفها والصوف قبل جـزه إذا كان له 

. وجود معتد به عرفاً
(٢) كـام رصح به غري واحد ونسـب آلخرين، لوضوح صـدق الغنم والفائدة 
فيه، ويشـهد به يف اجلملة النصوص املتقدمة، كـام يظهر بمالحظتها. ومن ذلك يظهر 

ثبوت اخلمس فيه ولو قبل فصله وقبل بيعه.
(٣) اختلفت كلامت األصحاب يف ارتفاع القيمة السـوقية، فأطلق يف الروضة 
وجـوب اخلمس فيها، وتنظر فيه يف املسـالك. وأطلق يف حمكي التحرير عدم وجوب 
اخلمـس فيها. وظاهـر حمكي املنتهى التفصيل بني البيع وعدمه، قال: «لو زرع غرسـاً 
فزادت قيمته لزيادة نامئه وجب عليه اخلمس يف الزيادة أما لو زادت قيمته السوقية من 

غري زيادة فيه ومل يبعه مل جيب عليه»، واستجوده يف حمكي احلدائق.
والذي ينبغي أن يقال: ال ينبغي التأمل يف أن الغنم والكسب والفائدة ونحوها 



من العناوين العامة التي تضمنتها أدلة اخلمس إنام أريد هبا األموال التي يتجدد ملكها، 
دون غريها وإن كانت موضوعاً للرغبة والنفع، بل وإن كانت سبباً لتحصيل املال، أو 
ينفق يف سبيل حتصيلها املال كصحة البدن وسعة اجلاه وغريمها. ومن الظاهر أن زيادة 
القيمـة ال توجـب زيادة يف املال، وإنام توجب زيـادة يف ماليته ومن ثم ال تصدق معها 

العناوين املذكورة، ليجب اخلمس تبعاً هلا.
نعـم قـد تصدق هبا الفائدة بلحاظ كوهنا منشـأ لقابلية املال، ألن يتحصل بدله 
 مـال أكثـر مما كان يتحصـل بدله قبلها. إال أهنا ليسـت فائـدة مالية، بـل فائدة أخر

مرغوب فيها ليست موضوعاً للخمس، كام سبق.
ودعـو: أنه يصدق هبا الربح عرفاً، فيقال: ربح فالن كذا. مدفوعة بأن ذلك 
يبتنـي عىل التسـامح بلحـاظ القابلية املذكـورة، أو بلحاظ األول واملشـارفة. ولذا ال 
تصدق يف حق الشـخص الذي ال يسـتطيع البيع، لسبب خاص به ال يمنع من ارتفاع 
قيمـة املال الذي عنـده، كبعده عن املال أو خوفه من البيع من سـلطان أو نحوه، وإن 
مل يكـن يف حملـه، وكـذا إذا مل يكن الشـخص يف مقـام البيع، النتظار موسـم أو خوف 

اضطراره لرصف الثمن وضياعه عليه عند حاجته إليه، أو نحو ذلك.
كـام ال يصـدق الربح واخلـرسان بارتفاع قيمة املال ونزوهلا قبـل البيع، إىل غري 
ذلـك ما يناسـب عدم ابتناء صدق الربح بذلك عـىل احلقيقة التي هي املعيار يف تطبيق 

األدلة والعمل عليها.
هذا وال يفرق فيام ذكرنا بني البيع وعدمه، ألن البيع وسـائر املعاوضات تبتني 
عىل تبديل مال بامل، فمع فرض عدم صدق الربح بزيادة مالية املال ال يلزم من تبديله 

بالثمن الربح أيضاً، وال تصدق به الفائدة والغنم ونحومها.
نعم ال إشـكال أيضاً يف صدق الفائدة والربح يف التجارة ببيع اليشء بأكثر من 
الثمـن الذي اشـرتي بـه وإن كان رشاؤه وبيعه بقيمة املثل حني الرشاء والبيع بسـبب 
ارتفاع قيمته السوقية قبل البيع كام تصدق اخلسارة ببيعه بأقل من قيمة رشائه وإن كان 

١٩٩ ........................................................... إذا زادت العني زيادة متصلة أو منفصلة 
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فـإن كان األصـل قد اشـرتاه وأعـده للتجارة وجـب اخلمـس يف االرتفاع 
املذكور(١)،

أكثر من قيمته السوقية حني البيع بسبب نقص قيمته قبله.
وحيـث ال إشـكال يف عمـوم موضوع اخلمس لربـح التجارة، بل هو الشـايع 
عرفاً من أنواع االسـتفادة واإلفادة والغنم واالكتسـاب ونحوها من العناوين العامة 
التي أخذت يف موضوع اخلمس يف األدلة، بل تضمنته النصوص باخلصوص(١)، تعني 
البناء عىل ثبوت اخلمس يف ذلك. وعىل هذا يبتني الكالم يف الصور اآلتية يف املتن عىل 

ما يتضح إن شاء اهللا تعاىل.
(١) كـام رصح بـه يف كشـف الغطاء والعـروة الوثقى وحمكي رسـالة شـيخنا 
األعظمP. ويقتضيه إطالق من أوجب اخلمس يف ارتفاع القيمة السوقية كالشهيد 
الثـاين يف الروضـة، بـل هو من أظهـر مصاديقـه أو املتيقن منها. وقـد وجهوه بصدق 

الربح والفائدة بذلك. وقد عرفت منعه.
لكن قال سيدنا املصنفP بعد االعرتاف بذلك، وبأن وجوب اخلمس هنا 
يتوقـف عىل فهم الفائدة ولو بالقوة، وأنه غري واضح: «واإلنصاف أنه ال يبعد صدق 
الفائدة عرفاً، بلحاظ أن العني ملا كانت عوضاً عن مال بعينه فكلام ارتفعت القيمة عىل 
ذلك املال يصدق الربح والفائدة عرفاً، بلحاظ إمكان التبديل إليه بزيادة. والظاهر أن 
هـذا املعنى مـن الفائدة هو املأخوذ موضوعاً يف نصوص اخلمس، كام أنه هو املوضوع 
يف باب املضاربة، ويف األحكام العرفية القانونية وغريها. نعم ال يبعد اختصاص ذلك 
بام إذا كان رشاء العني لالجتار هبا والتكسـب، فال يعم صورة رشائها لالقتناء ونحوه، 

فيتوقف صدق الربح فيه عىل البيع».
ويظهـر مـن بعض مشـاخينا توجيه التفصيـل املذكور بأن الغـرض من الرشاء 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣، ٧.



للتجـارة ملـا كان هو التحفظ عىل املالية واالزدياد منهـا من دون نظر إىل خصوصيات 
. وهذا بخالف ما إذا مل يكن الغرض االجتار،  األموال، كانت الزيادة يف املالية ربحاً عرفاً
بـل االقتناء أو االنتفاع أو نحومهـا، حيث يتعلق الغرض بخصوصية املال، فال تكون 
الزيادة يف املالية ربحاً، لعدم النظر إليها حينئذ، بل إىل أعيان األموال، واملفروض عدم 

زيادهتا ـ ليصدق الربح والفائدة ـ إال بالبيع وظهور الزيادة يف الثمن.
لكـن الظاهـر أن الفرق املذكور غري فارق، فإن االهتـامم باملالية يف املال املتخذ 
للتجـارة إنام يوجب االهتامم بزيـادة املالية والرغبة فيها من حيثية الغرض النوعي من 
املعاملة، ال صدق الربح والفائدة فعالً هبا. ولذا ال إشكال يف صدق الربح بإيقاع البيع 
بالثمن الزائد عىل نحو صدقه يف بيع املال املتخذ لغري التجارة، مع أنه لو صدق الربح 
بنفس ارتفاع السـعر مل حيصل بالبيع مع اختاذ املال للتجارة إال إنضاض الربح وتبدل 
حالـه من كونـه حصة يف املتاع إىل كونه حصة يف الثمن مـن دون أن يصدق الربح، إذ 

ليس يف املقام إال ربح واحد.
ومن هنا ال معدل عام ذكره سـيدنا املصنفP أوالً من أنه ال حيصل بارتفاع 
القيمـة إال الفائـدة بالقـوة، ومن املعلـوم عدم ظهـور أدلة اخلمس فيـام يعمها، بل يف 
خصـوص الفائـدة والربح الفعليني، كام يف سـائر أفرادها األخـر، كاهلبات وحيازة 
املباحات، وسـائر أقسـام ما جيب فيه اخلمس مما يدخل يف كرب املغانم التي تضمنتها 
اآلية الرشيفة، بعد البناء عىل عمومها لغري غنائم دار احلرب، ولو بضميمة النصوص. 
ولذا ال إشـكال يف عدم وجوب اخلمس بحصول املناسـبة التي يتعرض فيها اإلنسان 
ألن هيد له، أو بقدرته عىل استخراج املعدن أو نحو ذلك، وإنام يتوقف وجوبه عىل 

فعلية الغنم بتحقق اإلهداء واستخراج املعدن امللك له... إىل غري ذلك.
وجمرد االهتامم باملالية يف التجارة ال يقتيض محل الربح فيها عىل الربح والفائدة 
بالقوة الذي حيصل بمجرد ارتفاع القيمة بعد أن كان ظاهر النصوص كون الربح من 

صغريات مطلق الفائدة التي يراد هبا الفائدة الفعلية احلقيقة.

ارتفاع القيمة السوقية ............................................................................. ٢٠١
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نعم قد يصلح ذلك للقرينية عىل محل الربح عىل املعنى املذكور يف مثل املضاربة 
ممـا يلحـظ فيه الربـح موضوعاً للعقـد التابع لقصـد املتعاقديـن، ال للحكم الرشعي 

االبتدائي. ومتام الكالم فيها يف حمله.
عـىل أن مقتـىض البنـاء عـىل ثبـوت اخلمـس يف االرتفاع عـدم جـواز البيع بام 
دونـه حمابـاة إال بضـامن حصة اخلمس، وهو مـا يصعب البناء عليه بمالحظة السـرية 
. ويأيت إن شاء اهللا تعاىل يف املسألة الثانية والثالثني ما ينفع يف املقام. واملرتكزات جداً

بقي يف املقام أمران:
األول: أنـه يظهـر من سـيدنا املصنفP وغـريه ممن فصل بني املـال املتخذ 
للتجـارة وغـريه بل رصحيـه يف اجلملة ـ عىل مـا يأيت التنبيـه عليه يف آخر املسـألة ـ أن 

املعيار يف التفصيل املذكور عىل رشاء املال للتجارة عدمه.
لكـن املناسـب حينئذٍ أن يكون املعيـار فيه عىل إعداد املال حـني ارتفاع القيمة 
 ، للتجارة، سـواء اشـرتاه هلا، أم اشـرتاه لغريها ثم بدا له أن يعده هلا، أم مل يشرته أصالً
بـل ورثـه أو اسـتوهبه أو حـازه وأعده هلـا، لظهور أنه مـع اإلعداد للتجـارة يف مجيع 
 . ذلك جيري ما سـبق من أن االهتامم باملالية يوجـب صدق الربح بارتفاع القيمة عرفاً
والسيام فيام إذا أعد من األول األمر لذلك، كمن ورث حمالً وبضاعة من تاجر فأبقاها 

للتجارة، أو كان يتكسب بحيازة املباحات األصلية من أجل االجتار هبا وبيعها.
كام أنه ال يصدق عىل املال أنه مال التجارة إذا اشرتاه من أول األمر للتجارة، ثم 
أعرض عن ذلك واختذه لغريها، وال جيري فيه ما سبق منهم من االهتامم بارتفاع القيمة.
الثـاين: أنـه لو بني عىل التفصيل بالوجه املذكور يف ارتفاع القيمة السـوقية اجته 
عمومـه ملـا إذا كان ارتفاع القيمة السـوقية بسـبب زيـادة العني زيادة متصلـة، كام إذا 
اشـرت شاة مهزولة بعرشة، فسمنت وصارت قيمتها عرشين وإن مل ترتفع قيمتها لو 
بقيت كام هي. إذ لو تم ما سبق من أن االهتامم يف التجارة باملالية يوجب صدق الربح 
بارتفاعهـا، فـال يفـرق فيه بني أسـباب ارتفاع القيمـة. بل ال يبعد كـون صدق الربح 



بزيادة العني أظهر من صدقة بزيادة القيمة السوقية الرصفة.
وحينئذٍ ال يتجه ممن سبق إطالق عدم صدق الربح بزيادة العني زيادة متصلة، 

بل يتعني قرصه عىل ما يتخذ للتجارة.
أمـا ما اختذ هلا، فإن أوجبت الزيادة املتصلة ارتفاع قيمة العني عن ثمن رشائها 
صدق الربح، وإال مل يصدق، كام إذا اشـرت شاة هزيلة بعرشة فنزلت القيمة السوقية 
فصارت لو بقيت عىل هزاهلا بخمسة إال أهنا بسبب سمنها حافظت عىل قيمة رشائها، 

وهي العرشة.
ولعلـه إىل ما ذكرنا يف األمرين يرجع ما يف كشـف الغطـاء، حيث قال: «وكلام 
اختـذ لالكتسـاب، فظهر ربحه تعلق (يعنـي اخلمس) به بزيادة قيمة سـوق أو إثامر أو 
إنتاج أو فراخ أشجار أو غري ذلك. وما أريد االكتساب والربح بفوائده دخلت فوائده 
دون زيـادة أعيانه قيمة وعيناً، وما مل يقصد االسـرتباح بـه وال بفوائده، وإنام الغرض 

االنتفاع هبا فالظاهر أنه كسابقه، وفوائده كفوائده». فالحظ.
(١) كام يف اجلواهر والعروة الوثقى وعن املسالك وكشف الغطاء، وإن مل أجده 
فيهام، بل مقتىض إطالق كالم كشف الغطاء السابق ثبوت اخلمس فيه إذا اختذ لالكتساب.
وكيـف كان فيتضـح وجهه مما تقدم منا من عدم صدق الفائـدة بزيادة القيمة. 
وأما بناء عىل ما تقدم من سـيدنا املصنفP وبعض مشـاخينا من التفصيل، فالالزم 
جريانه فيه، كام سبق أنه مقتىض إطالق كاشف الغطاء. نعم ال يتجه ما سبق من إطالق 

بعضهم ثبوت اخلمس يف ارتفاع القيمة.
(٢) لعدم صدق الربح بارتفاع القيمة كام سبق، وال بالبيع، البتنائه عىل تبديل 
مال بامل، ومعه ال يكون الثمن ربحاً عرفاً، واملفروض أنه مل يشرته سابقاً ليكون فرق 

وإن مل يكـن قد اشـرتاه مل جيب اخلمـس يف االرتفاع(١). وإذا باعه بالسـعر 
الزائد مل جيب اخلمس يف الزائد من الثمن(٢)،

ارتفاع القيمة السوقية ............................................................................. ٢٠٣
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كام إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار، فزادت قيمته وباعه بامئتي دينار 
مل جيـب اخلمـس يف املائة. وإن كان قد اشـرتاه بامئة دينـار ومل يعده للتجارة، 
فـزادت قيمته وبلغت مائتي دينار مل جيـب اخلمس يف زيادة القيمة(١). نعم 
إذا باعه باملائتني وجب اخلمس يف املائة الزائدة(٢)، وتكون من أرباح سـنة

. الثمن ربح جتارة عرفاً
نعـم لو باعـه بأكثر من قيمته السـوقية الثابتـة له حني البيع فقـد يدعى صدق 
الربـح والفائـدة عىل الفرق بني الثمنني. لكنه ال خيلو عن إشـكال، ألن املعيار يف ربح 
التجـارة عىل الفرق بني قيمتـي الرشاء والبيع، دون الفرق بني القيمة السـوقية وقيمة 
البيع، فمن باع بأكثر من سـعر السـوق أو اشرت بأقل منه ال يعترب رابحاً، كام ال يعترب 

خارساً لو اشرت بأكثر من سعر السوق أو باع بأقل منه.
نعـم ال إشـكال يف تعلـق الغرض نوعاً بتحقيـق املعاملة بالوجـه األول وعدم 
حتقيقهـا بالوجـه الثاين، بلحاظ زيـادة املالية ونقصها، إال أنه ال يسـتلزم صدق الربح 

واخلسارة التجاريني. وال أقل من عدم وضوح صدقهام.
ودعـو: كفاية زيـادة املالية يف صدق الربح والفائـدة وإن مل يكن ربح جتارة، 
لدخوله يف عموم الغنيمة والفائدة. ممنوعة، ألن ظاهر الغنيمة والفائدة يف العمومات 
هـو املال املسـتفاد بال مقابـل وال عوض. وانطباقه عىل ربح التجـارة ألنه أظهر أنواع 
االستفادة عرفاً، ليس بلحاظ كون املعاملة موجبة لزيادة املالية، بل بلحاظ كون الربح 
املذكور مسـتفاداً عرفاً بال مقابلة مال، كالصايف بعد إخراج مؤن االكتسـاب يف سـائر 
أنواع التكسـبات من الصناعـات واحليازات واألعامل وغريهـا، وذلك ال يصدق يف 

حمل الكالم من البيع بأكثر من سعر السوق أو الرشاء بأقل منه.
(١) ملا سبق من عدم كون زيادة القيمة ماالً وربحاً، ليجب فيه اخلمس.

(٢) كـام رصح بـه يف العـروة الوثقـى. ويظهـر وجهه ممـا تقـدم يف معيار ربح 



البيع(١). فأقسام ما زادت قيمته ثالثة:
(األول): ما جيب فيه اخلمس يف الزيادة وإن مل يبعه، وهو ما اشرتاه للتجارة.

(الثـاين): مـا ال جيب فيه اخلمس يف الزيـادة وإن باعه بالزيادة وهو ما 
ملكه بغري رشاء، وإن أعده للتجارة(٢). 

(الثالث): ما ال جيب فيه اخلمس يف الزيادة إال إذا باعه، وهو ما ملكه 
بالرشاء بقصد االقتناء ال التجارة.

(مسألة ٣٠): الذين يملكون الغنم جيب عليهم يف آخر السنة إخراج 
مخس الباقي بعد مؤنتهم من نامء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال 
املتولدة منها(٣). وإذا بيع يشء من ذلك يف أثناء سنته وبقي يشء من ثمنه(٤)

التجارة. نعم إذا كانت العني املشرتاة مستثناة من الربح، الختاذها مؤنة، أشكل ثبوت 
اخلمس يف الفرق بني قيمتي رشائها وبيعها، كام لو اشرت داراً بألف دينار فسكنها مدة، 
ثـم باعها بعرشة آالف دينار، إذ مع اسـتثنائها يغفل عن قيمـة رشائها، فينرصف عنها 
إطـالق دليل ثبـوت اخلمس يف ربح التجارة. إال أن يدعـى أن االنرصاف بدوي، كام 

.Pهو غري بعيد. ومن ثم يتجه ثبوت اخلمس يف الزيادة، كام ذكره سيدنا املصنف
(١) بخالف ما لو قيل بثبوت اخلمس بمجرد ارتفاع القيمة، حيث يتعني كون 

املائة دينار من أرباح سنة االرتفاع.
(٢) هـذا رصيـح يف أن املعيار يف التفصيل املتقدم منه عـىل الرشاء للتجارة، ال 

اإلعداد هلا حني ارتفاع القيمة. وقد سبق اإلشكال فيه. 
(٣) يظهر وجهه مما تقدم يف املسألة السابقة من ثبوت اخلمس يف النامء املنفصل 

وما بحكمه من النامء املتصل.
(٤) يعني: إىل آخر السنة ومل يرصف يف املؤنة.

٢٠٥ ................................................................. فروع يف الزيادة املتصلة واملنفصلة 



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٢٠٦

(١) وكذا احلكم يف سـائر احليوانات، فإنه جيب  وجب إخراج مخسـه أيضـاً
ختميس ما ولد منها إذا كان باقياً يف آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

(مسألة ٣١): إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخالً وشجراً لالنتفاع بثمره
مل جيب إخراج مخسـه إذا رصف عليه ماالً مل يتعلق به اخلمس ـ كاملوروث ـ 
أو  ماالً قد أخرج مخسه(٢)ـ  كأرباح السنة السابقةـ  أو ماالً فيه اخلمس(٣)

(١) ألن ثمـن الفائـدة يقـوم مقامهـا يف ثبوت اخلمـس بمقتـىض املبادلة التي 
يتضمنهـا البيـع وكون الثمن من سـنخ التـدارك للمثمن، ويقتضيهـ  مـع ذلكـ  مجلة 
مـن النصوص املتقدمة املتضمنة ثبوتـه يف أثامن املزروعات واملحازات. بل هو املتيقن 

بأدنى تأمل يف النصوص والسرية.
(٢) كأنـه ألن البسـتان يكـون بـدالً عـن املال الـذي ال مخس فيه، فـال يكون 
فائـدة جديـدة، ليجب فيه اخلمـس. ولكنه خمتص بـام إذا كان املال املدفوع من سـنخ 
الثمن والعوض عن األعيان الثابتة يف البسـتان، كالذي ينفقه يف رشاء األرض ورشاء 
الشـجر املغروس ونحوها، بخالف ما إذا مل يكن املال املدفوع من سـنخ ثمن األرض 
والعـوض عنها، كام لـو أنفق املال أجـراً أو جعالة للعامل والفالحـني الذين يقومون 
بحيـازة أرض البسـتان وحرثها وشـق أهنارهـا وزرع النخيل فيها ونحـو ذلك، فإنه 
يتعني كون البسـتان فائدة جديدة يف سـنة العامرة، فيجب اخلمس فيها. غاية األمر أنه 
يستثنى ما أنفقه بالنحو املذكور، ألنه من مؤنة حتصيل الربح التي سبق ويأيت يف املسألة 

الثالثة والثالثني استثناؤها، كمؤنة السنة.
وبذلـك يظهر أنه لو اختلف نحو إنفاق املال تعني التوزيع، فاألعيان املشـرتاة 
ال مخس فيها، وما يكتسب بغري الرشاء جيب فيه اخلمس بعد استثناء ما أنفقه يف سبيل 

حتصيله من املال الذي ال مخس.
(٣) هـذا إنـام يتم فيام إذا كان الثمـن ذمياً والوفاء من املـال الذي فيه اخلمس، 



ـ كأرباح السـنة السابقة ـ ومل خيرج مخسه. نعم جيب عليه إخراج مخس املال 
نفسـه(١). وأما إذا رصف عليه من ربح السنة قبل متام السنة وجب إخراج 

مخس نفس تعمري البستان(٢) بعد استثناء مؤنة السنة.
كام لعله الغالب. حيث يتعني دفع مخس املال املذكور دون مخس البسـتان، لعدم كونه 

مكتسباً، بل مأخوذاً بالعوض الذمي.
أما إذا كان الثمن شـخصياً من املال الذي فيه اخلمس فاملتعني قيام الثمن وهو 
البستان مقامه يف ثبوت اخلمس فيه إذا فرض نفوذ املعاملة، ولو بإذن احلاكم الرشعي 
أو إمضائه، ويتعني ختميس عامرة البسـتان بتاممها مع نامئها املتصل بقيمتها آخر السـنة 

وإن ارتفعت عن قيمة الرشاء.
نعـم بناءً عىل نفوذ املعاملـة مطلقاً وانتقال اخلمس للذمـة، لنصوص التحليل 
يتعني دفع مخس الثمن املدفوع ال غري، كام ذكره يف املتن. ويأيت الكالم يف ضابط ذلك 

يف املسألة الثامنة والسبعني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) لضامنه للخمس بدفع املال قبل ختميسـه، عىل ما يأيت الكالم فيه يف املسألة 

الواحدة واخلمسني والثانية واخلمسني إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) ال يبعـد أن يكون مرادهP العامرة التي هي نتيجة التعمري، لقيامها مقام 
مـا أنفقـه من الربح، ألهنا بدل عنه ونتيجة له بمقتىض نفوذ املعاملة، حيث ال إشـكال 

يف أن للمكلف الترصف يف الربح أثناء السنة والتقلب فيه وتبديله.
. أمـا إذا كان ذمياً فتكـون العامرة بنفسـها ربحاً  هـذا إذا كان الثمـن شـخصياً

ويكون الربح املدفوع يف عامرته وفاء ملا يف الذمة من سنخ مؤنة الربح املستثناة.
وبعبارة أخر: ما يشرت يف الذمة إنام ال يكون ربحاً وال فائدة إذا بقيت الذمة 
مشـغولة بـام يقابله، أما مع وفائها بدفع املثل أو باإلبـراء فيصدق عليه الربح والفائدة 
عرفـاً، ويكـون هو موضـوع اخلمس. وكذا احلال فيـام مل يكن املال املدفوع من سـنخ 

٢٠٧ ................................................................. فروع يف الزيادة املتصلة واملنفصلة 
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ووجب أيضاً اخلمس يف نامئه املنفصل أو ما بحكمه(١) من الثمر والسعف 
واألغصان اليابسة املعدة للقطع. وكذا جيب ختميس الشجر الذي يغرسه جديداً 
وإن كان أصله من الشجر املخمس ثمنه(٢)، مثل التال الذي ينبت، فيقلعه 
ويغرسه. وكذا إذا نبت جديداً ال بفعله، كالفسيل(٣) وغريه إذا كان له مالية.
العوض عن األعيان، بل من سنخ األجرة واجلعالة ونحومها، كام سبق يف صدر املسألة.
ومن مجيع ما ذكرنا يظهر أنه ال جمال للجمود عىل ظاهر عبارة املتن من وجوب 
ختميـس نفـس التعمري، ألن التعمري بنفسـه بعـد أن حتول للعامرة أثناء السـنة صارت 

العامرة هي الربح، نظري تبديل النقد باألعيان أو بالعكس يف أثناء السنة. فالحظ.
وبذلك يظهر الالزم هو ختميس األعيان مع زيادة قيمتها عن ثمن رشائها. بل 
وكذا مع نقصها، للعفو عن النقص بمقتىض حلية الترصف يف الربح أثناء السنة ونفوذه.
(١) ملا سبق منه يف املسألة التاسعة والعرشين من ثبوت اخلمس يف ذلك، وأما 

النامء املتصل فتخميسه هو مقتىض ختميس نفس العامرة.
(٢) ألن أصله من سـنخ النامء املنفصل للشـجر املذكور، وقد تقدم يف املسـألة 
التاسـعة والعرشين أن للنـامء املنفصل ربحاً جديداً يثبت فيـه اخلمس، وحينئذٍ تكون 
زيادتـه املتصلـة تابعة له يف ثبـوت اخلمس فيها. نعم زيادته املتصلـة بعد التخميس ال 
مخـس فيها، كام إذا نام الشـجر وكرب يف السـنني الالحقة، ملا سـبق مـن عدم اخلمس يف 

النامء املتصل ملا ال مخس فيه.
(٣) وهـو فيام حيرضين من كتب اللغة النخلة تقطع من أمها ومن هنا ال يتضح 
عاجالً الفرق بينه وبني التال. لكن يف لسـان العرب أنه الصغري من النخل. وعليه قد 
يكـون أعم من التال، ألنه يشـمل النخـل الصغري النابت من النـو. وعىل ذلك إنام 
جيب مخسـه إذا كان مملوكاً له، إما لكونه نامء ملكه، أو لتملكه له بقبضه له لو كان نامء 

ملا أعرض عنه مالكه، وال يكفي نامؤه يف ملكيته له بدون ذلك.



وباجلملـة: كل مـا حيـدث جديداً مـن األموال التـي تدخـل يف ملكه جيب 
إخراج مخسه يف آخر سنته بعد استثناء مؤنة سنته، وال جيب اخلمس يف النامء 
املتصـل وال يف ارتفـاع القيمة يف القسـمني األولني(١). نعـم إذا باعه بأكثر 
ممـا رصفـه عليه من ثمن الفسـيل وأجرة الفالح وغـري ذلك وجب اخلمس 
يف الزائد(٢)، ويكون من أرباح سـنة البيع(٣). وأما إذا كان تعمريه بقصد 
التجـارة(٤) وجب اخلمـس يف ارتفاع القيمة احلاصل يف آخر السـنة وإن مل 

يبعه، كام عرفت(٥).
(مسألة ٣٢): إذا اشرت عيناً للتكسب هبا(٦)، فزادت قيمتها يف أثناء 
السنة ومل يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثم رجعت قيمتها يف رأس السنة إىل رأس

(١) ومها ما إذا أنفق عىل تعمري البستان ماالً ال مخس فيه أصالً أو قد أدي مخسه، 
ومـا إذا أنفـق عليه ماالً فيه اخلمس، غاية األمر أنه جيـب أداء مخس املال املرصوف يف 

الثاين، وقد تقدم منا التفصيل يف ذلك.
(٢) ملا سبق منه ومنّا يف املسألة التاسعة والعرشين.

(٣) ألنـه إنـام حصل بالبيع، أما ارتفاع السـعر قبله لو حصل فقد سـبق أنه ال 
يثبت معه اخلمس يف الزيادة.

(٤) بأن يكون تعمريه من أجل بيعه، ال ألجل استثامره واالنتفاع بنامئه.
(٥) يعني يف املسألة التاسعة والعرشين، لكن سبق منا املنع منه.

(٦) الـكالم يف هـذه املسـألة مبني عىل مـا تقدم منه ومن غري واحد يف املسـألة 
التاسـعة والعرشيـن من ثبوت اخلمـس يف زيادة القيمـة مطلقـاً أو يف خصوص املال 
املتخـذ للتكسـب، وال موضـوع هلا بناء عىل ما تقـدم منّا من عدم ثبوتـه، فالكالم منّا 

فيها جماراة هلم.

٢٠٩ ............................................................................. فروع يف زيادة القيمة 
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ماهلا فليس عليه مخس تلك الزيادة(١). أما إذا مل يبعها عمداً فاألحوط ضامنه 
للخمس(٢). بل األقو إذا بقيت آلخر السنة(٣) وبعدها نقصت قيمتها.
(١) عللـه يف العروة الوثقـى بعدم حتقق الزيادة يف اخلـارج. وكأنه لعدم حتقق 
البيـع وحتصيـل الزيادة.وهـو حينئذٍ ينايف ما سـبق منهـم من ثبوت اخلمـس يف زيادة 
القيمة يف املال املتخذ للتكسـب، ألن ثبوت اخلمس يف الزيادة فرع كوهنا فائدة وربحاً 
، وينايف أيضاً ما ذكره من ثبوت الضامن فيام لو بقيت الزيادة إىل متام السـنة مل  متحصالً

.Pيبعها عمداً، كام نبّه لذلك سيدنا املصنف
ومن ثم محله بعض مشـاخينا عىل إرادة عدم حتقق الزيادة عن مؤنة السـنة، ألن 
اخلمس وإن تعلق عند ظهور الربح وارتفاع القيمة، إال أنه ال يسـتقر إال بعد السـنة، 
واسـتثناء مؤنتهـا املرصوفة فيها أو التالفـة قهراً خالهلا، فمع رجـوع العني إىل قيمتها 
األوىل يف أثنـاء السـنة تكون الزيادة قد تلفت ومل تتحقق لـه، ليثبت اخلمس فيها، وال 
جمـال لضامنـه حينئذ بعد ترخيص الشـارع يف التأخري، فضالً عام إذا اسـتند إىل الغفلة 

وطلب الزيادة، حيث ال يكون التأخري تعدياً وتفريطاً، ليوجب الضامن.
لكنـه ـ مـع خمالفته لظاهر كالم العـروة الوثقى أو رصحيه ـ يشـكل بأن التلف 
القهـري يف أثنـاء السـنة إنام يسـتثنى عندهـم إذا مل يكـن بتفريط املالـك، واملتيقن من 
ترخيص الشارع يف التأخري ذلك. ومن ثم خص سيدنا املصنفP عدم الضامن بام 

إذا كان عدم البيع غفلة أو طلباً للزيادة، أما إذا مل يكن لعذر فالالزم الضامن.
 يف اسـتدالله اجلزم بالضـامن. ولعله إنام توقف عن الفتو P(٢) تقدم منه
بـه ملنافاته للسـرية املترشعية االرتكازية عـىل عدم اإللزام بالبيع، بـل وال عىل اإللزام 
باملحافظة عىل املال يف أثناء السـنة عىل نحو حمافظة األمني عىل أمانته. غاية األمر عدم 

. وإن كان ذلك قد ال يناسب فتاواهم. فالحظ. جواز اإلتالف تبذيراً
(٣) الستقرار اخلمس وعدم استثناء التلف واخلسارة الالحقة منه بال إشكال، 
وحيث كان منشأ الضامن عنده التفريط فقد خصه بام إذا كان تعمد عدم البيع من دون 



عـذر، أمـا إذا كان عن عذر ـ كالغفلة وطلب الزيادة ـ فقـد حكم بعدم الضامن كام يف 
الفـرض األول، هـو ما إذا كان نزول القيمة قبل انتهاء السـنة. لكن يكفي يف التفريط 
حبس اخلمس وعدم املبادرة بدفعه يف آخر السنة. نعم إذا كان معذوراً يف ذلك أيضاً، 

لتعذر تسليمه عليه، فقد يتجه عدم الضامن. ويأيت الكالم يف ذلك.
هـذا وظاهـرهـ  كالعروة الوثقـىـ  ضامن مقدار مخس ارتفاع القيمة وانشـغال 
الذمـة به، وهو قد يسـتغرق مخس قيمة العـني بعد نزول قيمتها، بل قد يسـتغرق متام 

قيمتها أو يزيد عليها.
ويشـكل ـ كام نبه له يف اجلملة بعض مشـاخينا ـ بأن سـبب الضامن إن كان هو 
اليـد، فيكفي يف رفعه تسـليم العني ألخـذ اخلمس منها. وإن كان هـو اإلتالف، فهو 
خيتص بإتالف العني رأسـاً أو إنقاصها بإتالف جزئهـا أو وصفها الدخيل يف ماليتها. 
أما جمرد نقص املالية فال يكون مضموناً، ولذا لو غصب عيناً ثم ردها سـاملة برئ من 
ضامهنا وإن نقصت قيمتها السوقية. غاية األمر أن حيكم بضامهنا مع تلف متام ماليتها، 

. ألهنا بحكم التالف عرفاً
وعـىل ذلـك ال وجه يف املقـام لضامن مقدار مخس ارتفاع القيمـة مع بقاء العني 
ذات ماليـة معتد هبا، بـل ينبغي االلتزام بام ذكره بعض مشـاخينا من ثبوت اخلمس يف 
العني بمقدار نسـبة قيمة مخس االرتفاع لقيمة العني حينه، فإذا كانت قيمة العني قبل 
االرتفاع عرشة دنانري، ثم ارتفعت إىل سـتني، كانت قيمة اخلمس عرشة، ويلزم البناء 
عىل أن نسبة اخلمس الثابتة يف العني السدس مهام نزلت قيمتها بعد ذلك أو ارتفعت، 
وال جمال للبناء عىل ضامن العرشة التي قد تستغرق قيمة العني بعد نزوهلا أو تزيد عليها.

وعـىل ذلك يتعـني عدم الفرق يف بقـاء اخلمس بالوجه املذكـور بني كون عدم 
البيـع بعد السـنة لعذر أو ال لعـذر، ألن اخلمس بعد ثبوته يف العـني ال وجه الرتفاعه 

بعد فرض عدم جرب ربح السنة للخسارة احلاصلة بعدها.
وبعبارة أخر: ثبوت النسبة املذكورة يف العني البد منه عىل كل حال، والذي 
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(مسـألة ٣٣): املراد من مؤنة السنة التي جيب اخلمس يف الزائد عليها 
كل ما يرصفه يف سنته(١)، سواء رصفه يف حتصيل الربح(٢)،

يتعني اختصاصه بصورة التفريطـ  لو تمـ  وجهه هو ضامن قيمة اخلمس حني االرتفاع 
وانشغال الذمة هبا من دون أن تثبت يف العني. وهو خال عن الوجه.

واإلنصـاف أن ذلـك وإن كان متيناً، إال أنه قد ال يناسـب البناء عىل أن ارتفاع 
القيمة من سنخ الفوائد املالية، التي يتعلق هبا اخلمس، بل املناسب لذلك البناء عىل كون 
مخس الربح املذكور مضموناً بسبب وضع اليد عليه والتفريط بعدم دفعه، فعدم البناء 
عىل ذلك يناسب ما سبق منّا من عدم كون ارتفاع القيمة من سنخ الفوائد املالية. فتأمل.
(١) الـذي تقـدم منـهP يف أول الكالم يف هذا القسـم مما جيـب فيه اخلمس 
استثناء مؤنة السنة له ولعياله، ومل يتقدم منه ما يناسب العموم لغريها. وغريها مما يأيت 

وإن كان مستثنى أيضاً إال أنه بمالك ودليل آخر.
(٢) بـال إشـكال ظاهـر، وأرسـله يف اجلواهر إرسـال املسـلامت. ويقتضيه ما 
تقدم يف املسـألة اخلامسة عند الكالم يف نصاب املعدن من عدم صدق الغنيمة والربح 
والفائدة التي هي موضوع اخلمس يف األدلة إال بعد استثناء املؤنة املذكورة. مضافاً إىل 
قولهA يف مكاتبة ابن يزيد: «الفائدة مما يفيد إليك يف جتارة من ربحها، وحرث بعد 
الغـرام، أو جائـزة»(١)، حيث ال يبعد ظهور الغرام فيام يغرمه عىل احلرث، ال ما يغرمه 

يف مؤنة حياته، وإال كان املناسب استثناءه من اجلميع.
 Aوربام يسـتدل أيضاً بخرب ابن شـجاع املتقدم: «أنه سال أبا احلسن الثالث
عـن رجـل أصاب مـن ضيعته من احلنطـة مائة كر مـا يزكى، فأخذ منـه العرش عرشة 
. ما الذي  أكرار، وذهب منه بسبب عامرة الضيعة ثالثون كراً، وبقي يف يده ستون كراً
يـدب لـك من ذلك؟ فوقع: يل منه اخلمس مما يفضل مـن مؤنته»(٢)، بناءً عىل أن املراد 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٧، ٢.



بعـامرة الضيعة  العامرة السـابقة عىل الزرع مقدمة له، بـأن يكون املراد اقتطاع الثالثني 
كراً بدالً عن املال املدفوع يف العامرة املذكورة.

لكنه ال خيلو عن إشكال، بل األظهر إرادة رصفها يف عامرة الضيعة بعد الزرع، 
إما ألن الزرع أوجب نقصاً يف الضيعة، أو ألجل اسـتصالح الضيعة للزرع يف السنني 
الالحقة. وعىل األول تكون الثالثني كراً من املؤن املرصوفة بسـبب الربح التي يتعني 
. وعـىل الثاين يكون  اسـتثناؤها بمالك اسـتثناء مؤنة حتصيل الربـح، عىل ما يأيت قريباً
نظري رأس املال للسـنني الالحقة، الذي ال قائل باسـتثنائه، إذ غاية ما قيل هو اسـتثناء 
رأس املـال لسـنة الربح وإن بقي للسـنني الالحقـة، عىل ما يأيت الكالم فيه يف املسـألة 

اخلامسة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
وأما ما تضمن أن اخلمس بعد املؤنة(١) فقد سـبق يف املسـألة الثالثة عند الكالم 
يف مال الناصب واملسـألة اخلامسـة عند الكالم يف نصاب املعدن أن األقرب محله عىل 
مؤنة اإلنسـان احلياتية، وال أقل من اإلمجال املانع من االستدالل، مع امتناع محله عىل 

. فالعمدة ما سبق. األعم من املؤنتني، لعدم اجلامع بينهام عرفاً
نعم تقدم يف صحيح عيل بن مهزيار: «فاختلف من قبلنا يف ذلك، فقالوا: جيب 
عىل الضياع اخلمس بعد املؤنة مؤنة الضيعة وخراجها، ال مؤنة الرجل وعياله. فكتب 
وقرأه عيل بن مهزيار: عليه اخلمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان»(٢)، 
حيث قد يظهر من االقتصار يف ذيله عىل استثناء مؤنة الرجل وعياله وخراج السلطان 

الردع عن استثناء مؤنة الضيعة.
لكن ال جمال للخروج به عام سـبق، فالبد من محله عىل االكتفاء عن اسـتثنائها 
باملفروغية عن ذلك، أو بأن املراد باستثناء اخلراج اإلشارة إىل متام املذكور يف كالمهم 
السـابق، أو بأن املقصود الردع عن تفسـري املؤنة يف الكتاب السـابق بمؤنة الضيعة، ال 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١، وباب:١٢ من أبواب ما جيب فيه 

اخلمس حديث:١، ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث:٤.
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كأجرة احلامل واحلارس والدكان والرسقفلية(١) ورضائب السـلطان(٢)،
عن استثناء املؤنة املذكورة، أو بأن املراد بمؤنة الضيعة يف السؤال مؤنة هتيئتها للزراعة 

للسنة الالحقة التي أرشنا آنفاً إىل عدم استثنائها. أو غري ذلك.
بقي يشء، وهو أن مؤنة حتصيل الربح إن كان من شـأهنا حصول الربح لسـنة 
واحدة تعني استثناؤها من ربح سنة واحدة، فإن مل يف به مل يتدارك خسارته من أرباح 
السـنني األخر، بل يكون املكلف بنظر العرف قد خرس ما مل يتدارك يف تلك السـنة 
من املؤنة، وإن كان من شأهنا حصول الربح يف سنني متعددة تعني استثناؤها من أرباح 
. وتشـخيص ذلك  تلك السـنني وعدم وفاء ربح سـنة واحدة هبا ال يعد خسـارة عرفاً

موكول للمكلف بعد الرجوع للعرف.
(١) إذا مل تسـتوجب حقـاً للاملـك يف املحل، وإال كان احلـق املذكور من مجلة 
موجودات املكلف حيسب يف آخر السنة، عىل ما يأيت منهP يف املسألة الرابعة والستني.

(٢) إنـام تكـون من مؤنة الربـح إذا توقف عليها حتصيلـه، كرضيبة إجازة فتح 
املحل أو إنشـاء الرشكة وقيمة رشاء املباحات األصلية من الدولة ونحو ذلك. أما ما 
جيعل عليه بسبب الربح ـ كرضيبة الدخل ـ أو بدونه ـ كرضيبة تبليط الشارع أو إنشاء 
املجاريـ  فليس هو من مؤنة حتصيل الربح، بل هو من مؤنة اإلنسـان نفسـه التي يأيت 

منهP بياهنا.
نعم ما كان منها جمعوالً بسبب الربح قد يشارك مؤنة الربح يف دليل االستثناء، 
وهـو عدم صدق الربح عرفاً إال بعد اسـتثنائها، حيث ال تكفي امللكية الرشعية للامل 
يف صـدق الفائدة والربح عرفاً، وإنام الربح خصوص ما يبقى للاملك وينتفع به، وهو 

ما يبقى له بعد استثناء ما تقتيض امللكية للامل رصفه إما من أجل حصوهلا أو بسببه.
ومثلـه يف ذلـك ما جيعل املكلف عىل نفسـه ـ بنذر أو نحـوه ـ إنفاقه عىل تقدير 
حتصيـل الربـح، كمن نـذر أن يتصدق بربـع ربحه. وقد تقـدم يف وجه اسـتثناء املؤنة 
احتامل داللة بعض النصوص عىل اسـتثناء هذا القسـم من املؤنة. ويأيت متام الكالم يف 



ذلك يف املسألة الثالثة والستني إن شاء اهللا تعاىل.
 وأمـا ما جيعله السـلطان عليـه أو جيعله هو عىل نفسـه بنذر ونحوه ال بسـبب 
الربح فال إشكال يف عدم استثنائه عرفاً من الربح، وليس الدليل عليه إال دليل استثناء 

مؤنة اإلنسان نفسه، لدخوله فيها، كام يظهر مما يأيت يف بيان املؤنة.
 Aتارة: بإطالق قوله : هذا وقد يستدل عىل استثناء رضائب السلطان مطلقاً
يف مكاتبـة ابـن يزيد: «وحرث بعد الغرام»(١). وأخر: باسـتثناء خراج السـلطان يف 

صحيح عيل بن مهزيار(٢).
لكنه يشكل األول باختصاصه بام يغرم عىل احلرث، وغايته التعدي منه لكل ما 
يغرم من أجل حتصيل الفائدة، أو ما يغرم بسبب حصوهلا، كرضائب السلطان عليها. 

.وال جمال لفهم العموم ملا يغرم اعتباطاً ال من أجل الفائدة، كالرضائب األخر
كام يشـكل الثاين بأن خراج السـلطان مسـتحق يف نفس الغلـة، وليس هو من 
سنخ الرضائب املجعولة بعد ملكية الغلة بتاممها. ودعو: إن إضافة اخلراج للسلطان 
ظاهر أو مشـعر بعدم اسـتحقاقه له، وأن منشـأ اسـتثنائه اإلجبار عـىل دفعه، فيجري 
يف سـائر ما جيربه السـلطان عىل دفعه من الرضائب. ممنوعة إذ لو تم إشـعار النص أو 
ظهوره يف ذلك، إال أن عدم اسـتحقاق شخص السـلطان للخراج ال ينايف استحقاقه 
يف الغلـة عىل املالك بسـبب إمضائهمG جلعل السـلطان، ولذا جيـوز رشاؤه وحيرم 

حبسه، عىل ما يذكر يف حمله.
فالعمـدة ما سـبق. نعـم البد مـن وجـود الداعـي العقالئي لدفـع الرضائب 

للسلطان عرفاً، من خوف ونحوه، لتكون مؤنة عرفاً، وإال مل يكن وجه الستثنائها.
(١) هذا وما بعده لبيان املؤنة احلياتية التي تضمنتها النصوص الكثرية املتقدمة. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٧.

أم رصفه(١)
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وقـد أطلق يف تلك النصوص اسـتثناء املؤنة مـن دون حتديد هلا وال بيان لضوابطها أو 
تعـرض ملصاديقهـا، عدا مـا يف موثق أيب بصـري املتقدم من عدم اخلمـس فيام أكل من

ثمرة البستان(١).
وهـي وإن فرست يف اللغة: تارة: بالقوت. وأخر: بالشـدة والثقل والتعب، 
واملناسـب للمقام األول، إال أنه ال جمال لالقتصار عليه بعد ظهور تسـامل األصحاب 
عىل عدم االقتصار عليه، فإن الترصيح بذلك وإن حكي عن املتأخرين كالشهيد الثاين 
ومن بعده، إال أنه يبعد خفاء ذلك عليهم مع شيوع االبتالء به حيث يناسب ذلك عدم 
قيـام سـرية الطائفة تبعاً لفتـاو علامئهم عىل خالف ذلك، وذلك يناسـب فهم مجيع 
األصحـاب له حتى القدمـاء منهم من معارصي األئمة ومقـاريب عصورهم، ويمتنع 
عـادة خفـاء ذلك عـىل الكل، والسـيام يف مثل احلكم املذكـور وما يشـيع االبتالء به.
مـع أنـه يبعد جداً تعـدد معنى املؤنة، بـل الظاهر رجوع املعنيـني ملعنى واحد، 
وهو الكلفة، كام يناسـبه ما ورد من أن املؤمن خفيف املؤونة كثري املعونة(٢)، وأنه عىل 
قـدر املؤونـة تنزل املعونة(٣)، ونحو ذلك مما يناسـب كون تفسـريها بالقوت ألنه أحد 
مصاديقهـا بلحـاظ شـيوع بذل النـاس اجلهد يف حتصيلـه. وعىل ذلك يكـون تطبيقها 
عىل املؤنة يف املقام بلحاظ كوهنا أمراً يتكلفه اإلنسـان وجيهد نفسـه به. وذلك يناسب 
محلها عىل مجيع ما حيتاج اإلنسان إلنفاقه، وال خيتص بالقوت. ويؤيد ذلك ما يف لسان 
العرب، قال: «ومان الرجل أهله يموهنم موناً ومؤونة: كفاهم وأنفق عليهم وعاهنم». 

وقريب منه كالم غريه.
واسـتظهر سـيدنا املصنفP أهنا مطلق مـا حيتاج إليه عرفـاً يف دفع املكروه 
أو جلـب املحبـوب. وقد يظهـر منه بـدواً أن املعيـار يف احلاجة دفع املكـروه وجلب 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١٠.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١١ ص:١٨٠.

(٣) أمايل الصدوق املجلس:٨٢ ص:٤٩٤ طبع النجف األرشف، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:٦ ص:٢٥٧ 
باب:١ من أبواب الصدقة حديث:١١.



املحبـوب، وإن مل يكـن دفـع األول وجلـب الثـاين مورداً للحاجـة عرفاً، بـل ترفاً أو 
إرسافاً، كام يناسبه ما ذكره من أن االقتصار عىل النحو الالئق بحاله ليس خلروجه عن 

املؤنة، بل النرصاف إطالق املؤنة عنه.
نعـم ذلك ال يناسـب حتديد احلاجـة بالعرف، ألن احلاجـة باملعنى املذكور أمر 
حقيقي نفيس معياره احلب والكره اللذين مها من األمور احلقيقية. كام أنه ال يناسب ما 
رصح بهP من خروج ما يعد رصفه رسفاً وسفهاً عن املؤنة، لوضوح أن ذلك كثرياً 
مـا يكون مسـبباً عن جلب املحبـوب ودفع املكروه، وإن أمكـن أن يكون ملجرد عدم 
االهتـامم باملال، كصنع الطعام الكثري مع احلاجة للقليل، أو إمهال املتاع القديم وتركه 
. ومن ثم ال خيلو كالمه من هذه اجلهة عن اضطراب. حتى يتلف، رغبة عن استعامله ترفاً
كـام أن مقتـىض ما ذكره أن املعيـار يف املؤنة عىل احلاجة لـرصف املال، ال فعلية 
رصفـه، وهو مقتىض ما ذكره أيضاً من أن وجه عدم اسـتثناء مقدار احلاجة مع التقتري 
وعـدم رصف املـال هو انرصاف أدلة املؤنـة ملا يرصف بالفعل لوضـوح أن ذلك فرع 
عمـوم املؤنة ملا مل يـرصف إذا كان رصفه مورداً للحاجة. بـل هو كالرصيح ممن حكم 

باستثناء مقدار احلاجة مطلقاً وإن قرت ومل يرصفه ممن يأيت التعرض له.
، فليست هي  لكن الظاهر قصور املؤنة عن ذلك واختصاصها بام يرصف فعالً
بمعنـى احلاجة املقتضية للبذل، بل بمعنـى الكلفة واجلهد املبذولني،كام هو مقتىض ما 
تضمن قلة مؤنة املؤمن(١)، وأنه عىل قدر املؤونة تنزل املعونة(٢)، لورود األول يف مقام 
بيان قلة كلفة املؤمن عىل غريه، ال قلة حاجته يف نفسه، وورود الثاين للحث عىل البذل 

واإلنفاق، ال يف جمرد بيان أن اهللا تعاىل يقيض حاجة املحتاجني ويسد عوزهم.
وكذا قولهA يف دعاء السـامت: «واكفني مؤنة إنسان سوء وجار سوء...»، 

(١) مستدرك الوسائل ج:١١ ص:١٨٠.
(٢) أمايل الصدوق املجلس:٨٢ ص:٤٩٤، واللفظ له. وسـائل الشـيعة ج:٦ ص:٢٥٧ باب:١ من أبواب 

الصدقة حديث:١١.
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ويف دعـاء علقمـة: «وارصف عنـي هول مـا أخاف هولـه، ومؤنة ما أخـاف مؤونته، 
وهـم مـا أخاف مهه، بال مؤونة عىل نفـيس»، فإن املراد هبا يف ذلـك اجلهد املبذول، ال

جمرد احلاجة.
كـام أن مقتىض ذلك عموم املؤنة ملا يبذله اإلنسـان وينفقه يف رغباته ومقاصده 
. بل وإن كان رصفه حمرماً  الشـخصية وإن مل يكـن الئقاً بحاله ومل يكن حاجة لـه عرفاً
. وحتريمـه ال خيرجه عن كونه  رشعـاً فضـالً عـام إذا كان مكروهاً أو مرجوحـاً دنيوياً
مؤنـة، بخالف ما لو كان معيار املؤنة احلاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع 

. عن كون املرصف حاجة، كام ال يكون املرجوح دنيوياً حاجة عرفاً
وأمـا مـا يف اجلواهـر مـن انرصاف إطـالق املؤنـة للمعتـاد، ويف كالم سـيدنا 
املصنـفP من انرصافـه للمتعارف. فهو غري ظاهر الوجه، إن رجع إىل جمرد جعل 
املتعـارف قرينة عىل تقييد اإلطالق، بل ليس البناء يف سـائر املوارد عىل محل اإلطالق 

عىل التعارف.
وإن رجع إىل أن املنرصف من املؤنة يف النصوص فرض احلاجة، واحلاجة عرفاً 
هي ما يناسـب حال البـاذل ويعتاد الرصف فيه ملثله، وما زاد عـىل ذلك من الرغبات 
. أشكل بعدم القرينة عىل تقييد املؤنة باحلاجة بعد عدم اإلشعار  يعدّ ترفاً أو رسفاً عرفاً

يف النصوص بأن منشأ استثناء املؤنة اإلرفاق باملالك وسدّ عوزه.
كام أنه ال يناسـب سـرية املترشعة، لعدم البناء عىل استثناء املصارف الواقعة يف 
طول السنة عىل خالف املعتاد ـ الذي قد يعد رسفاً عرفاً ـ والواقعة عىل الوجه املحرم 
واملكروه واملرجوح دنيوياً، للغفلة عن ذلك، فلو كان البناء عىل التقييد يف ذلك لظهر 

وبان، الحتياجه إىل مزيد عناية.
مضافاً إىل أن أصل اإلنفاق يف املؤنة قد ال يكون معتاداً مناسـباً ملثل الشخص، 
فقد يعتاد يف حق أمثال الشـخص االتكال عـىل منفق من أب وأخ كبري أو نحو ذلك، 
أو االكتفاء يف بعض النفقات ـ كاملسكن ونحوها ـ عىل األوقاف ونحوها مما يستغنى 



به عن اإلنفاق، بحيث خيرج اإلنفاق من كيس الشـخص عن املتعارف واملعتاد ويعد 
ترفاً أو توسـعاً أو شـذوذاً من مثله. فهـل يمكن البناء عىل عدم اسـتثناء املؤنة يف مثل 
ذلك لو أراد اإلنفاق عىل نفسـه من مكاسـبه وفوائده؟! والفرق بينه وبني اخلروج يف 

مقدار النفقة واملؤنة عن املعتاد ال خيلو عن خفاء.
نعم ال يبعد قصور املؤنة عام يرصفه اإلنسان ال لغرض عقالئي، كبعض أقسام 
الرسف. وال أقل من اسـتفادة ذلك من اسـتثناء مؤنة العيال مع مؤنة اإلنسان نفسه يف 
بعض النصوص املتقدمة. لوضوح أنه ال مصحح إلضافة املؤنة للعيال مع كون املنفق 
هـو املعيل إال كون املرصف يف شـؤوهنم، املناسـب لكون ذلك هـو املصحح إلضافة 

املؤنة للمعيل أيضاً، ال جمرد كونه هو القائم بالرصف.
ومن هنا يتعني محل االقتصار عىل مؤنته يف مجلة من النصوص عىل اجلامع بني 
املؤنتني، بلحاظ أن مؤنة العيال مؤنة له وشـؤوهنم من شـؤونه، وال تعم غري ذلك مما 
ينفق ال لغرض عقالئي بحيث ال يكون مرصوفاً يف شـؤونه وشـؤوهنم. وال أقل من 
إمجـال املؤنـة من هذه اجلهـة، املقتىض لالقتصار فيهـا عىل املتيقـن، والرجوع يف غريه 

لعموم وجوب اخلمس بعد كون استثناء املؤنة بمخصص منفصل.
إال أن يدعى عموم السـرية لذلك، لكثرة ابتالء عامة الناس به من دون اهتامم 
بتحديـده واسـتثنائه من املؤنة املرصوفة، لقصور املؤنة املسـتثناة عنـه. نعم املتيقن من 
ذلـك مـا كان من لواحق املؤنة املعاشـية وتبعاهتـا، كصنع الطعام الكثـري عند احلاجة 
للقليل، وإمهال املتاع القديم حتى يتلف ونحو ذلك، دون ما كان إتالفاً ملال مسـتقل 

خارج عن املؤنة.
وأما دعو: أن التحريم ال يناسب االستثناء. فال يتضح مأخذها بعد ما أرشنا 
إليـه آنفـاً من أنه ال إشـعار يف أدلة االسـتثناء بابتنائه عىل اإلرفاق باملالك وسـد عوزه 

. الذي ال موضوع له مع املحرم. كيف؟! ومقتضاه عدم استثناء املكروه أيضاً
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يف معاش نفسـه(١) وعياله(٢) عىل النحو الالئق بحاله(٣)، أم يف صدقاته 
وزياراته(٤)

(١) املـراد بـه ما يعم الطعام والـرشاب واللباس والفراش والغطاء والسـكن 
والتداوي ونحو ذلك مما يرجع حلاجة اجلسد.

(٢) كام ذكره األصحاب عىل ما تقدم. ويقتضيه ـ مضافاً إىل دخوله يف إطالق 
املؤنـة باملعنـى املتقدمـ  قولهA يف صحيح عيل بن مهزيار: «عليه اخلمس بعد مؤنته 
ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان»(١)، وما يظهر من موثق أيب بصري من عدم وجوب 

اخلمس فيام يأكله العيال من فاكهة البستان(٢).
هذا ومقتىض إطالق األول وترك االسـتفصال يف الثاين العموم لواجبي النفقة 
وغريهـم. وهـو مقتىض إطالق بعـض األصحاب، بـل رصح بالعمـوم يف الدروس 
واملسـالك والروضـة واملـدارك وعن غـريه. لكن عـن الرسائر وغـريه االقتصار عىل 

واجبي النفقة. ومل يتضح وجهه.
(٣) كـام قيـد بذلك أو بنحوه مجاعة كثرية، بل هـو معقد إمجاع الغنية والتذكرة 
وحمكـي الرسائـر واملنتهـى، ونحـوه مـا يف القواعـد واملدارك مـن التقييد بام يناسـب 
حالـه، ويف اللمعـة واجلواهر من التقييد بأن تكون عىل نحو االقتصاد. وقد أرشنا آنفاً 

لالستدالل عليه باالنرصاف، وإن سبق منعه.
(٤) فقـد رصح يف الروضة واملدارك وكشـف الغطاء وحمكـي الرياض بأن ما 
يغرمه يف احلج املندوب والزيارة وسـفر الطاعة من املؤنة، ومل يسـتبعده يف املسـالك. 

وزاد يف كشف الغطاء الصدقات.
لكن قال سـيدنا املصنفP: «حكي عن بعض األجلة االستشكال يف كون 
اهلدية والصلة الالئقني بحاله من املؤنة. وكذا مؤنة احلج املندوب وسائر سفر الطاعة 
املندوبة، بل اسـتظهر العدم. وتبعه يف املسـتند، إال مع دعاء الرضورة العادية إليهام»، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤، ١٠.



وهدايـاه وجوائـزه(١) املناسـبة لـه(٢)، أم يف ضيافة أضيافـه(٣)، أم وفاء 
باحلقـوق الالزمـة له(٤) بنـذر أو كفارة أو أداء ديـن(٥) أو أرش جناية أو 

،(٦) غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً
ويظهر ضعفه مما تقدم يف حتديد املؤنة. ويأيت بعض ما يتعلق بذلك يف آخر املسألة عند 

. الكالم يف املصارف الراجحة رشعاً
(١) فقـد رصح بعموم املؤنة للهدية يف جامـع املقاصد، وبعمومها هلا وللصلة 
يف الروضة واملسـالك واملـدارك. وتقدم عن بعض األجلة اإلشـكال يف ذلك. وكأنه 
يبتني عىل التقييد باحلاجة التي هي املعيار عند بعضهم يف املؤنة. لكن ظاهر كثري منهم 
أن املراد هبا ما يناسب حال الشخص يف قبال الرسف، ال حاجة الشخص نفسه للامل 

املبذول. ويظهر احلال فيه مما تقدم.
(٢) هذا راجع للتقييد بام يليق بحاله الذي سبق الكالم فيه.

(٣) كام رصح به يف جامع املقاصد والروضة واملسـالك وكشـف الغطاء وعن 
غريهـا. لكـن قال سـيدنا املصنفP: «عـن ابن فهد يف الشـاميات تقييـد الضيافة 
باالعتيـاد والـرضورة، ووافقه أيضاً يف املسـتند، ثم قـال: بل يف كفايـة االعتياد أيضاً 
نظر، إال أن يكون بحيث يذم برتكها عادة...». وكأنه يبتني عىل التقييد باحلاجة الذي 

. عرفت الكالم فيه آنفاً
(٤) فإنـه مـن أعظم املؤن، سـواءً كان معيـار املؤنة احلاجة أم ما يناسـب حال 
الشـخص أم األعـم مـن ذلك. ويأيت مـا يتعلق بذلك يف آخر املسـألة عنـد الكالم يف 

. املصارف الراجحة رشعاً
(٥) يـأيت تفصيـل الـكالم يف الدين يف املسـألة السـابعة واألربعـني، وتفصيل 
الـكالم يف احلـج الواجب الذي هو كالدين يف املسـألة الثالثة واألربعني، إن شـاء اهللا 

تعاىل. ويظهر منهام الكالم يف سائر احلقوق الالزمة.
(٦) لعله تعريض بام أشـار إليه يف اجلواهر من اإلشـكال يف احتسـاب أروش 
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أو فيـام حيتـاج إليه من دابة وجاريـة وكتب وأثـاث(١) أو يف تزويج أوالده 
وختاهنـم وغـري ذلـك. فاملؤنة كل مـرصف متعارف لـه(٢). سـواء أكان 
الـرصف عىل نحـو الوجـوب أم االسـتحباب أم اإلباحـة أم الكراهة(٣).

اجلنايـات وقيم املتلفـات العمدية. وكأنه لعدم احلاجة، التي هـي املعيار عند بعضهم 
يف املؤنة. ويشـكل بأن عدم احلاجة قبل اجلنايـة واإلتالف ال ينايف احلاجة بعدها وإال 
جر ذلك يف اخلطئية أيضاً، مع عدم استشـكاله يف احتسـاهبا من املؤنة، بل جيري يف 

بعض أقسام الدين.
ولعله لذا قال بعد أن أشار لإلشكال: «وإن كان قد يدفع بأنه من الديون التي 
قد عرفت احتسـاهبا من املؤنة، بل هي مما حيتاجه الناس يف كثري من األوقات، بل هو 

من أعظم مؤهنم».
(١) سـواءً كانت احلاجة إليه السـتعامله، أم للتجمل بـه، كبعض املعروضات 
املتعارفة يف عصورنا من التحفيات واللوائح والصور وغريها، ألن االنتفاع بكل يشء 

بحسبه، وصدق املؤنة عليه كذلك.
(٢) يعني: بالنحو الالئق بحاله، عىل ما تقدم منه، وتقدم الكالم فيه.

(٣) أرشنـا آنفاً إىل أن دليـل الكراهة صالـح للردع عـام عليه العرف من كون 
املرصف حاجة. فإن كان معيار املؤنة احلاجة أشـكل شموله للمصارف يف املكروهة. 
إال أن خيرج عن الكراهة بسـبب احلاجة، وكذا بناء عىل أن املعيار فيها ما يناسـب ذي 

املؤنة ويليق بحاله، إن رجع ذلك إىل حتديد احلاجة بنظر العرف.
نعـم بنـاء عىل أن منشـأ ذلك جمـرد انـرصاف اإلطـالق للمعتاد اجتـه العموم 
للمكـروه. بل مقتضاه العموم للمحرم، وكذا لـإلرساف والتبذير، إن كان يشء منها 
معتـاداً ألمثاله، مـع أن بناءهم عىل عدم العموم لذلك. وإن سـبق منا تقريب العموم 

للكل. فالحظ.



، فإذا قرت عىل نفسـه مل حيسـب  نعم البد يف املؤنة املسـتثناة من الرصف فعالً
لـه(١). كام أنه إذا تربع متربع له بنفقته أو بعضها ال يسـتثنى مقدار التربع، 

بل حيسب ذلك(٢)
(١) كام يف كشـف الغطاء، وقواه يف اجلواهر يف اجلملة. ومثله ما لو مل يسـتوف 
حاجته لتعذر الرشاء عليه أو لنحو ذلك. وهو ظاهر بناء عىل ما سبق منا من أن املؤنة 

هي اجلهد املبذول، ويراد منها يف املقام املال املبذول.
وأمـا بنـاءً عىل أن املـراد هبا ما حيتاج إليه بحسـب املعتاد له مـع االقتصاد ـ كام 
يظهـر من مجاعـة ـ فقد وجه بانرصاف إطـالق املؤنة إىل ما يـرصف بالفعل، وذكر يف 
اجلواهر أن منشأ االنرصاف املذكور هو ابتناء استثناء املؤنة عىل اإلرفاق باملالك، فإذا 

هو مل ينفق مل يبق موضوع لإلرفاق.
لكنـه مل يتضـح بنحو يصلـح لتقييـد اإلطالق، حيـث تقدم عدم اإلشـعار يف 
النصـوص بابتنـاء اسـتثناء املؤنـة عىل اإلرفـاق باملالك. مع أن اسـتثناء مـا مل يرصف 
. واختصاص اإلرفاق الذي هو منشأ استثناء املؤنة بام يكون باإلضافة إىل  إرفاق أيضاً

خصوص ما يرصف فعالً أول الكالم.
ومن ثم حكم بعموم االستثناء ملا مل يرصف تقترياً يف املسالك والروضة وحمكي 
البيـان والكفايـة، ويف اجلواهر: «بـل ال أعرف فيه خالفاً، بل لعلـه ظاهر معقد إمجاع 
الغنيـة والرسائر واملنتهـى والتذكرة». وعن حمكي املناهـل: «الظاهر عدم اخلالف فيه 

من أنه إذا قرت حسب له».
وكأن اسـتفادة عـدم اخلالف منهم، مـع قلة من رصح به، مـن أجل إطالقهم 
استثناء املؤنة بنحو االقتصاد، للبناء عىل أن املؤنة هو ما حيتاج إليه، ال ما ينفق بالفعل. 

لكن عرفت ضعف املبنى املذكور.
(٢) يعني: ما تربع به املتربع.
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من الربح الذي رصف يف املؤنة(١). وأيضاً البد أن يكون الرصف عىل النحو 
املتعارف، وإن زاد وجب عليه مخس التفاوت(٢). وإذا كان املرصف سفهاً 
وتبذيراً ال يسـتثنى املقدار املـرصوف(٣)، بل جيب فيه اخلمس. بل إذا كان 
املرصف راجحاً رشعاً، لكنه غري متعارف من مثل املالكـ  مثل عامرة املساجد 
واإلنفاق عىل الضيوف ممن هو قليل الربح(٤)ـ  ففي استثناء ذلك من وجوب
(١) هـذا إذا كان البذل بنحو التمليك، أمـا إذا كان بنحو اإلباحة، فال يصدق 
عليـه الربح، وجيري فيه ما سـبق يف التقتري. فال وجه إلطالق احتسـابه من الربح كام 

هنا، وال إلطالق جريان ما سبق يف التقتري فيه، كام ذكرهP يف مستمسكه.
ويظهر الفرق بني القسـمني فيام إذا زاد املبذول عىل املتعارف، حيث ال خيمس 
الزيـادة إن كان البـذل بنحـو اإلباحـة، وخيمسـها إذا كان بنحـو التمليـك، بنـاء عىل 
االقتصار يف املؤنة عىل املتعارف. نعم لو كان التمليك مرشوطاً بإنفاق متام املال الذي 

يملك مل يبعد عدم التخميس، لكون املتعارف حينئذٍ إنفاق الكل.
(٢) قـال يف اجلواهر: «قطعاً، كام رصح بـه مجاعة، بل ال أعرف فيه خالفاً، بل 
لعله لذلك أو له ولسـابقه (يعني: أنه لو قرتّ عىل نفسـه حسـب له) أشـري بتقييد املؤنة 
باالقتصاد يف معقد إمجاع الغنية والرسائر واملنتهى والتذكرة». ويظهر اإلشكال فيه مما 

تقدم يف معنى املؤنة.
كـام أن وجوب مخس التفاوت حينئذٍ ـ لو تم ـ يبتني عىل ضامن اخلمس بضامن 
اليد واإلتالف. وهو ما يأيت الكالم فيه يف املسألة الثانية واخلمسني إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) خلروجـه عـن املؤنـة. وقـد تقـدم يف حتديـد املؤنـة التفصيـل بني أقسـام

السفه. فراجع.
(٤) الظاهـر أن املعيـار يف التفصيـل ـ لو تم ـ ليس عىل قلـة الربح وكثرته، بل 
عىل مناسـبته لوضع الشـخص ولو بالنظـر إىل أمثاله، فأهل املضايـف يف الريف مثالً 



اخلمس إشكال(١)، نعم يستثنى بالنسبة إىل بعض األشخاص األغنياء.
(مسـألة ٣٤): رأس سـنة املؤنة خيتلف باختالف أنـواع الفائدة(٢)،

يرون اسـتقبال الضيوف وحسـن الضيافة من أهم الواجبات االجتامعية بغض النظر 
عـن مقـدار الدخل. ويف كثري من املجتمعات ال يتعـارف ذلك حتى مع كثرة الدخل. 

وهكذا احلال يف كثري من جهات اخلري.
(١) كأنه خلروجه عن املؤنة املسـتثناة، بناءً عىل ما تقدم منهم من أخذ االعتياد 

يف املؤنة.
لكـن املـراد باالعتيـاد إن كان خصوص االعتيـاد اخلارجي، بلحاظ املقايسـة 
بمـن يامثلـه عرفاً، لزم عدم اسـتثناء املصارف الواجبة إذا خرجت عـن املعتاد بالنحو 
املذكـور، إذ كثرياً ما يعتاد التسـامح يف بعـض الواجبات ممن يقدر عليهـا رشعاً إذا مل 
يكثـر مالـه، كاحلج، واختاذ اخلادم للعيال إذا امتنعت الزوجة عن اخلدمة، بل جيربوهنا 
، ودفـع الدية كاملة، حيث يكتفـون بدفع ما يسـمى يف أعرافنا بالفصل  عليهـا حينئذٍ
وغـري ذلـك. وجمرد وجوهبا ال جيعلهـا مؤنة باملعنى املذكور، وال ينايف عدم اسـتثنائها 

من ثبوت اخلمس.
وإن كان املـراد االعتيـاد بلحـاظ كـون اليشء مما يناسـبه فعـالً بمقتىض وضع 
املكلـف فمـن الظاهـر أن ذلـك كام يقتـيض اسـتثناء الواجبـات، ألهنا تناسـب حال 
الشخص بلحاظ كونه متديناً يلزمه دينه هبا كذلك يقتيض استثناء ما يرجح فعله رشعاً 

إذا كان الرجحان فعلياً يف حق الشخص وإن مل يفعله نظراؤه. والفرق غري ظاهر.
ولعله لذا استظهر اخلوانساري يف حاشيته عىل الروضة عدم اعتبار القصد فيام 
يبذل يف سـبيل اهللا، كالصدقات واخلريات ونحوها مع اعتباره القصد يف غريها. هذا 

وأما بناءً عىل ما سبق منا يف حتديد املؤنة فاألمر أظهر.
(٢) حيث سـبق أن املؤنة املسـتثناة هي مؤنة السـنة فالكالم يقع يف تعيني مبدأ 
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سـنة املؤنة. وقد رصح يف الروضة واملسالك بأن مبدأه حني ظهور الربح، واستحسنه 
يف املدارك، وهو ظاهر كشف الغطاء، ومال إليه يف اجلواهر.

والعمـدة فيـه: أن املؤنـة املسـتثناة ملا كانت هي مؤنة السـنة فال ينهـض دليلها 
بالعمل إال مع معرفة مبدأ السنة، وحيث ال بيان له باخلصوص كان مقتىض اإلطالق 
املقامـي كون مبدئهـا ظهور الربح الذي هو موضوع اخلمـس، لصلوح ذلك للقرينية 

عىل التعيني بعد عدم التعيني بغريه.
بـل ملـا كان مقتىض قولـهA يف صحيح ابن مهزيـار الطويل: «فأمـا الغنائم 
والفوائـد فهي واجبـة عليهم يف كل عام»(١)، كون اخلمس ملحوظاً يف الفوائد بلحاظ 
السـنة كان ظاهره إرادة سـنة الفوائـد ال غري. وحينئذٍ يكون مقتـىض اجلمع بينه وبني 
اسـتثناء املؤنة كون املؤنة املستثناة هي مؤنة السنة املذكورة، ال مؤنة سنة أخر، ويأيت 
متام الكالم يف مفاد الصحيح يف أواخر الكالم يف وحدة السنة من هذه املسألة إن شاء 

اهللا تعاىل.
لكن يف الدروس وعن احلدائق وشيخنا األعظمP أن مبدأها حني الرشوع 
يف التكسـب. وإليـه يرجع ما يف املتن ويف العـروة الوثقى من التفصيـل بني من عمله 
التكسـب وغريه، فمبدأ سـنة األول حني الرشوع فيه، ومبدأ سنة الثاين حني حصول 

الربح والفائدة.
وقد يستدل عىل ذلك بأنه املنسبق عرفاً من عام الربح الذي تلحظ املؤنة بالنسبة 
إليه، فالزارع عام زراعته الذي تؤخذ مؤنته من الزرع أول الرشوع يف الزرع، وكذا عام 
التجـارة والصناعة الذي يأخذ التاجـر والصانع مؤنته منه، فإنه أول زمان الرشوع يف 
الزراعة والصناعة. وهذا االنسباق العريف مانع من انعقاد اإلطالق املقامي عىل الوجه 
السابق، لتوقف اإلطالق املقامي عىل عدم التعيني، واالنسياق املذكور صالـح للتعيني.

نعـم ما ال حيصل باالكتسـاب من الفوائد والغنائم مبـدؤه زمان حصوله، ألن 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.



نسبته إىل األزمنة السابقة عىل السواء، فال وجه لعدّ بعضها من عامه.
: بأنه ال أصل لالنسـباق املذكـور، ألن العرف ال غرض هلم  لكنـه يندفع: أوالً
يف تعيني إخراج مؤنة سـنة التكسـب من مال خاص، ليدعى أن املتعارف إخراجه من 
كسـب السـنة، ويكون قرينة عىل البيان الرشعي يف املقام، بـل هو غرض خاص بمن 
هيتم باخلمس من أجل استثناء املؤنة من الربح قبله. مع أن االنسباق العريف املذكور لو 
كان مقدمـاً عىل اإلطالق املقامـي فهو ال يتقدم عىل مفاد األدلة، كصحيح ابن مهزيار 

الطويل بالتقريب املتقدم.
: بـأن يف صلوح التعـارف املذكور ـ لو تـم ـ للقرينية إشـكاالً بعد أن مل  وثانيـاً
يكن اسـتثناء املؤنة خمتصاً بأرباح املكاسب والتجارة، بل هو عام يف كل فائدة، كام هو 
مقتىض اجلمع بني نصوص املقام ونصوص استثناء املؤنة، فإنه يتعني حينئذٍ محل املؤنة 
فيه عىل مؤنة سـنة االسـتفادة التي مبدؤها حصول الربح والفائدة، ال سـنة التكسب 
بالتجارة أو الزراعة أو غريمها، وإن كان التعارف عىل خالف ذلك يف املكاسب، ولذا 

جروا عىل ذلك يف الفوائد املبتدأة غري املسبوقة بعمل.
لكـن ذكـر سـيدنا املصنـفP أن النصوص املتضمنة اسـتثناء املؤنـة بني ما 
هو وارد يف املكاسـب، كالصناعة والتجارة، وما هـو مطلق، كالنصوص املتضمنة أن 
اخلمس بعد املؤنة، واألول تنرصف املؤنة فيه إىل مؤنة سنة التجارة، والثاين إما مهمل 
جممـل، أو مطلـق يقيد بام ذكـر، فال يصلح ملعارضـة ظهور األول. قـال: «ويكفي يف 

دعو كون مبدأ السنة حصول الفائدة مما مل يكن معها عمل اإلمجاع».
وفيه: أن املطلق ينرصف ـ بمقتىض اإلطالق املقامي املذكور ـ إىل سـنة الربح، 
ألنه هو موضوع اخلمس، كام سبق. وما ورد يف املكاسب منزل عليه بعد معلومية كون 
اسـتثناء املؤنة فيها من صغريـات تأخر اخلمس عن املؤنة، وليس حكامً مسـتقالً عنه.

وأما ما ذكره أخرياً من كفاية اإلمجاع يف دعو كون مبدأ السنة حصول الفائدة 
يف الفوائـد املبتدأة. فهو ال خيلو عـن غرابة، لعدم وضوح اإلمجاع فيه باخلصوص بعد 
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فرأس سنة الزارع زمان أول عمله يف سبيل الزرع(١)، مثل حرث األرض، 
ورأس سـنة التاجـر زمـان أول عمل يعمله يف سـبيل التجارة، مثل تسـليم 
املـال إىل العامـل(٢) وإجـارة حمـل البيـع والرشاء والسـفر للـرشاء ونحو 
ذلك، ورأس سـنة العامـل زمان أول عمل يف سـبيل الصناعة أو املهنة مثل 
رشاء اآلالت التـي يعمـل هبا أو اسـتيجار حمـل العمل أو نحـو ذلك(٣). 
وإذا كان الشـخص له أنواع من الكسـب(٤) ـ كزراعة وجتارة وعمل يد ـ

عدم الترصيح به يف كلامت األصحاب. ولو سلم فمن املعلوم عدم كونه إمجاعاً تعبدياً، 
بل هو مبتن عىل األدلة املتقدمة، فلو مل تنهض بذلك مل ينهض بنفسه لالستدالل.

(١) بناءً عىل ما سبق منه ومن غريه من أن مبدأ السنة يف املكاسب حني الرشوع 
يف التكسـب فاملناسـب اختصـاص ذلك بالعمل الـذي يصدق معه عنوان التكسـب 
اخلاص، كاحلرث يف الزرع، ورشاء املتاع يف التجارة، والرشوع يف العمل يف الصناعة، 
دون املقدمات السـابقة عىل ذلك، كرشاء األرض للزرع، أو املزارعة فيها مع مالكها، 
وإجارة املحل أو رشائه، وإجارة حمل التجارة، أو للصناعة، ورشاء اآلالت هلا، فضالً 
عن املقدمات البعيدة، كاستحصال إجازة العمل من الدولة، واقرتاض املال للتجارة.

(٢) يعنـي يف املضاربة. لكن تسـليم املال له كتسـليمه للوكيل ليس رشوعاً يف 
التجـارة عرفاً، وربـام يكون نصب الوكيل وإجراء عقد املضاربـة مع العامل أوىل بأن 

يكون رشوعاً يف التجارة من تسليم املال هلام. فالحظ.
(٣) هذا ال يناسـب ما سـبق منه يف الـزارع من أن مبدأ سـنته حرث األرض، 
ألن الزراعـة نوع مـن الصناعة، وليس اسـتئجار املحـل ورشاء اآلالت للصناعة إال 

كاستئجار األرض ورشاء اآلالت للزراعة.
(٤) بعد الفراغ من حتديد أول سـنة املؤنة ـ إما بالرشوع يف الكسـب أو بظهور 
الربـح، عـىل الكالم املتقدمـ  فقد اختلفوا فيام إذا تعدد الربح والفائدةـ  من نوع واحد 



من الكسب أو من أنواع متعددةـ  يف أنه هل حيسب لكل ربح سنته، فيخرج منه مؤنتها، 
واملؤنـة احلاصلة يف الزمان الذي تتداخل فيه سـنني األرباح املتعددة توزع عىل الكل، 
أو حيسـب للجميع سنة واحدة تبدأ بسـنة الربح األول، فيخمس ما فضل من جمموع 
األربـاح بعد انتهاء تلك السـنة وإخـراج مؤنتها من جمموع األربـاح احلاصلة فيها؟.

وتظهـر الثمـرة بني القولـني يف الربح املتجدد يف أثناء سـنة الربح األول،  فعىل 
القول األول يتحمل مؤنة متام سـنته، وال جيب ختميسـه بانتهاء سـنة الربح األول، بل 
بانتهاء سـنته بعد استثناء متام مؤنتها. أما عىل القول الثاين فهو ال يتحمل إال مؤنة بقية 
سنة الربح األول، وجيب ختميس ما زاد منه بعد انتهاء تلك السنة، وال ينتظر به انتهاء 

سنته، ألنه ال يتحمل مؤنة بقيتها.
هذا وقد رصح يف الروضة واملسـالك وكشـف الغطاء باألول. وقد استدل له 
بعض مشاخينا بظهور عمومات ثبوت اخلمس يف الغنم والربح والفائدة يف االنحالل، 
املقتيض لكون كل منها موضوعاً مسـتقالً للخمس، ومقتضاه ثبوت اخلمس فيه رأساً 
لو ال دليل اسـتثناء مؤنة السـنة املسـوغ للرتبص به ليتسـنى اإلنفاق منه يف املؤنة. وال 
وجه مع ذلك ملالحظة جمموع أرباح السنة موضوعاً واحداً للخمس، والستثناء مؤنة 
تلك السـنة. غايته أن األرباح تتداخل يف اسـتثناء املؤنة احلاصلة يف سنة أكثر من ربح 

واحد، فتتوزع تلك املؤنة عىل مجيع األرباح، والبأس به.
ويشـكل بأن ظهور عمومات اخلمس يف ثبوته يف أفراد الفائدة بنحو االنحالل 
وإن كان مسـلامً، بـل يتعني البناء عىل االنحالل يف أجـزاء الربح الواحد، إال أنه ال أثر 
لـه فيـام نحن فيه، وال ينايف يف القول الثاين بوجه، وإنام املهم كون اسـتثناء مؤنة السـنة 
بنحـو االنحالل، الراجع لعدم ثبـوت اخلمس يف كل فرد من أفراد الربح والفائدة إال 
بعد استثناء مؤنة سنته منه، ألن ذلك هو الذي يستلزم كون كل ربح له سنته. وظهور 
النصوص املطلقة املتضمنة أن اخلمس بعد املؤنة يف ذلك ال خيلو عن إشكال، بل منع، 
فإن املفهوم منها عرفاً اسـتثناء مؤنة السـنة من جمموع أرباحها، وأن اخلمس قد جعل 
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يف الزائد عىل املؤنة.
نعـم قد يتجه ذلـك يف النصوص املتضمنة السـتثناء املؤنة مـن أرباح خاصة، 
كقولهA فيمن بقي له ستون كراً من احلنطة من ضيعة له: «يل منه اخلمس مما يفضل 
من مؤنته»(١)، وقولهA فيام جيب عىل الضياع: «عليه اخلمس بعد مؤنته ومؤنة عياله 

وبعد خراج السلطان»(٢).
. خصوصاً  إال أن تنزيلهـا عىل ما يناسـب مفاد اإلطالقات املتقـدم قريب جداً
بمالحظة أن مقتىض استثناء املؤنة بنحو االنحالل استثناء املؤنة الواقعة يف سنة األرباح 
املتعـددة من تكسـب واحد أكثر من مرة، وبعدد تلـك األرباح، وحيث ال جمال للبناء 
عـىل ذلك فليس محل هـذه النصوص عىل تداخل األرباح يف الفرض املذكور، حمافظة 
عـىل ظهورهـا يف اسـتثناء املؤنة من األربـاح بنحو االنحـالل، بأوىل مـن تنزيلها عىل 
استثناء املؤنة من جمموع األرباح الذي عرفت أنه املستفاد من اإلطالقات. وخصوصاً 
وأن ذلـك هو الطريق العريف لقياس املؤنـة للربح، ولذا جتري عليه القوانني الوضعية 

املشاهبة للخمس.
مضافـاً إىل أن ضبـط ذلـك حيتاج إىل مؤنة وعناية شـديدة، ألن كال من رصف 
، فالعلم بتحمل كل ربح لكل مؤنة موقوف عىل  املؤنـة وحصول الربح تدرجيي غالبـاً
ضبط زمان كل منهام، كام أن العلم بانتهاء سنة كل ربح موقوف عىل ضبط زمانه، ومن 
الظاهر أن ذلك ال يتيرس لعامة الناس، فلو كان البناء عىل ذلك لكثر االشـتباه، ووقع 
اهلرج واملرج، وكثر السؤال عن الوظيفة عند االشتباه، أو عن الضوابط الرشعية التي 
هبـا ينتظـم احلال، وحيث ليـس يف النصوص من ذلك عني وال أثر، كشـف ذلك عن 
جـري املترشعـة عىل الوجـه األول الذي سـبق أن العرف جيري عليـه يف قياس املؤنة 
للربح. ويناسـب ذلك ما يشـعر به كالم كاشـف الغطاء من أن الوجه األول موجب 

للتخفيف يف أمر اخلمس بنحو مغفول عنه.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢، ٤.



بل مجلة من عمومات اخلمس ظاهرة يف التأكيد عىل عموم ثبوت اخلمس حتى 
يف القليل وأظهرها يف ذلك قولهA يف خرب عبد اهللا بن سنان: «حتى اخلياط ليخيط 
قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق»(١). لوضوح أن اخلياط املذكور من ذوي الدخل 
الضعيـف، فـال يبقى لـه األجر املذكور إىل سـنة، ولـذا كان مقتىض هـذا الوجه عدم 
وجوب اخلمس عىل ذوي الدخل الضعيف، بل واملتوسط ممن يقارب دخلهم مؤنتهم، 
حيث ال يبقى يشء من أرباحهم بعد ميض سـنة كل منها، كام نبه له يف كشـف الغطاء.

وهـذا بخالف الوجه الثاين املبني عىل اسـتثناء مؤنة السـنة من جمموع أرباحها 
حيث يكثر من هؤالء بقاء يشء من أرباح سنتهم بعد مضيها والقيام بمؤنتها.

ولعلـه لذا قـال يف اجلواهر بعد ذكر كالم كاشـف الغطاء: «وهـو وإن كان قد 
يوافقـه ظاهـر الفتـاو، لكنه كأنـه معلوم العـدم من السـرية والعمل، بـل وإطالق 
... كالرصيح بخالفه، وإن كان هو  األخبار، بل خرب عبد اهللا بن سـنان املتقدم سـابقاً

مقيداً بأخبار املؤنة».
هـذا كله مضافـاً إىل قولهA يف صحيح ابـن مهزيار الطويـل: «فأما الغنائم 
والفوائـد فهـي واجبة عليهـم يف كل عام»(٢). لظهوره يف أن اخلمـس ال يلحظ يف كل 
فائدة، بل يف جمموع فوائد السنة وأرباحها، فيتكرر إخراجه بلحاظ السنني، ال بلحاظ 
الفوائد، وذلك يناسـب كون املؤنة املسـتثناة هي مؤنة السـنة التـي تلحظ فيها جمموع 

الفوائد واألرباح، ال مؤنة كل ربح بحياله، كام هو مقتىض القول األول.
وأما ما ذكره بعض مشـاخينا من أنـه ال نظر فيه لضم األرباح بعضها إىل بعض 
وعدمه، بل ملا أسـقط اخلمس يف سـنته عن مجلة من املوارد، واكتفى يف بعضها بنصف 
السدس، نبهA إىل عدم سقوط مخس الغنائم، بل جيب بكامله يف كل عام، من دون 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب مـا جيب فيه اخلمس حديث:٥. تقدم الـكالم يف مفاد الفقرات 
السـابقة مـن الصحيح عند الكالم يف مفاد أول الـكالم يف وجوب اخلمس يف مطلق الفوائد، وذكرنا هنا 

أهنا أجنبية عن اخلمس الذي هو حمل الكالم. فراجع. (منه عفي عنه).
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نظر إىل كيفية الوجوب.
فهو كام تر، ألن وجوب مخس الغنائم لو كان بنحو االنحالل مل حيسن التعبري 
بـكل عام، لعدم خصوصية العام الواحد يف الفوائد، بل كان املناسـب أن يقول: وأما 
الفوائـد فهي واجبة عليهم بحصوهلا أو بميض سـنة عليها. مع أن التأمل يف الصحيح 
الرشيف قاض بأن اخلمس الذي أسقط يف صدره عن مجلة من املواد ليس هو اخلمس 
الذي نحن بصدده، بل هو من سنخ الصدقة، وقد أمر بهA لعام واحد ال غري. كام 
أن االكتفـاء بنصف السـدس يف بعض املواد إنـام كان بعد بيان وجوب اخلمس يف كل 
عـام ختفيفاً فيه منـهA، عىل ما أوضحنا ذلك كله عند الـكالم يف مفاد الصحيح يف 

أوائل الكالم يف وجوب اخلمس يف األرباح والفوائد. فراجع.
وكيـف كان فال معدل عـام ذكرنا من ظهور الصحيح يف ضـم األرباح بعضها 
إىل بعض ووحدة سنة اخلمس. ولعله هو الوجه يف سرية الشيعة املشار إليها آنفاً، ألنه 

وارد يف عهد تنفيذ حكم اخلمس وتطبيقه.
ومـن هنـا يتعـني القـول الثاين، كـام رصح بـه يف الـدروس وحمكـي احلدائق، 
 :Pواستحسنه يف املدارك، ومال إليه يف اجلواهر وحمكي الكفاية وقال سيدنا املصنف

«بل حكي أيضاً عن حاشية الرشايع للكركي».
ثـم إن مقتـىض صحيح ابـن مهزيار وحدة مبدأ السـنة بمـرور الزمان، لظهور 
قولـهA: «يف كل عـام» يف تكـرر الدورة السـنوية للفوائد بتعاقب السـنني، فحيث 
كان مبدأ السنة األوىل هو ظهور الربح ـ كام سبق ـ كان مبدأ السنني الالحقة هو زمان 
ظهور الربح من السنة األوىل فتلحظ الفوائد واملؤن بمجموعها يف السنني عىل النحو 
املذكـور، وتسـتثنى مجيع مؤن السـنة الالحقة مـن أرباحها حتى مـا كان منها متقدماً 
عـىل ظهور الربح، ألن ماسـبق من كون مبدأ السـنة هو ظهـور الربح إنام كان مقتىض 
اإلطالق املقامي للسـنة، وهو إنام يتم يف السـنة األوىل. أما يف السـنني الالحقة فظهور 

الصحيح يف استمرار دور السنني وارد عىل اإلطالق املذكور وحاكم بام ذكرنا.



وهو الذي شـاع بـني املترشعة يف عصورنا، حيث جروا عىل اختاذ رأس سـنة، 
واجلـري عليـه يف متـام السـنني، يف مالحظـة جممـوع األربـاح واملؤن، وهو املناسـب 
للمرتكـزات العرفيـة ولـذا جتـري عليـه القوانـني الوضعيـة. واهللا سـبحانه وتعـاىل

العامل العاصم.
(١) كام تقدم عند الكالم يف اسـتثناء مؤنة السـنة. لكن أرشنا آنفاً إىل أن الوجه 

الذي ذكره سيدنا املصنفP يقتيض االعتبار بالسنة الشمسية.
(٢) يعني: متعددة بعدد أنواع الفائدة.

(٣) ألن مـا تقدم مـن الوجه يلزم باحتاد السـنة، وال يقتيض الرتخيص فيه من 
دون إلزام.

(٤) ال جمـال لذلـك إذا كان مرجـع املصاحلـة إىل ثبـوت اخلمـس يف املال عىل 
النحـو املصالــح عليه، ألن أصـل ثبوت اخلمس وكيفيـة ثبوته تابعان للشـارع، وال 

تناهلام الوالية.
نعـم إذا كان مرجـع املصاحلـة إىل الرتخيـص يف التـرصف يف املـال مـع ثبوت 
اخلمـس فيه عىل الوجـه املصالـح عليه وتأخري أداء اخلمس واالكتفاء يف مقام أدائه بام 

فالظاهر أن أول سـنته أول عمل يعمله يف سبيل أحد األنواع التي يتعاطاها 
يف سـنته، وآخر سنته عند انتهاء السنة يف ذلك الوقت من السنة العربية(١) 
واملؤنـة املسـتثناة مـن اجلميع مؤنة تلك السـنة. وليس له أن جيعل له سـنني 
متعـددة األنـواع(٢)، ويكون أول سـنة كل نوع أول عمل يعمله يف سـبيل 
ذلك النوع(٣) ثم يوزع املؤنة املستثناة عىل اجلميع. نعم جيوز ذلك باملصاحلة 
مع احلاكم الرشعي(٤) حسـبام يتفقان عليه، من تعداد السنة وكيفية توزيع 

املؤنة عىل السنني.
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وإذا كان الشخص ممن ال مهمة له يتعاطاها يف معاشه وحصل له الربح من 
باب االتفاق فأول سنته أول زمان حصول الربح(١).

(مسـألة ٣٥): الظاهـر أن رأس مـال التجـارة ليـس مـن املؤنة(٢)،
يناسب املصاحلة صحت مطلقاً بناء عىل عموم والية احلاكم الرشعي.

 Aلكـن الظاهـر عدمه، واملتيقن مـن واليته املوارد التي يعلـم برضا اإلمام
فيها، وال يبعد إحراز رضاهA فيام إذا كان األداء عىل ما يناسب الوجه املختار حيدث 
مشـكلة للاملك يعرس حتملها، ومل يعلم مع األداء عىل ما يناسب الوجه املصالـح عليه 
بتضييع احلق، بل كان من موارد اشتباه احلق واحتامل وفاء الدفع عىل الوجه املصالـح 
عليـه باخلمـس الثابت عىل الوجـه املختار، بحيـث تالحظ مصلحة احلـق ومصلحة 

املالك بنحو التكافؤ. ويأيت يف املسألة احلادية والستني ما يناسب املقام.
(١) إمـا ألن ذلـك هو الالزم يف مجيـع الفوائد، كام عرفت منّـا، أو لتبعينه بعد 
أن مل يكـن لـه زمان تكسـب. ومن ثـم كان الظاهر االتفاق عليه، بل تقدم من سـيدنا 

املصنفP االستدالل عليه باإلمجاع، وإن سبق اإلشكال فيه.
وكيـف كان فالـالزم بقـاء سـنته عـىل النحو املذكـور حتى لو صـار بعد ذلك 
صاحـب مهنة يتكسـب منها، ألنه بعد أن صار موضوعـاً للخمس بالنحو املذكور ال 
موجب النقالبه عىل حاله. بل سبق أن مقتىض صحيح عيل بن مهزيار بقاؤه عىل حاله.
كـام أن صاحب املهنـة الذي يكون رأس سـنته عند سـيدنا املصنفP أول 
الـرشوع يف الكسـب لـو أعرض عن مهنتـه إىل مهنة أخـر غريها، أو بقـي بال مهنة 
وصارت اسـتفادته ابتدائية، يبقى رأس سـنته عىل ما كان عليه، ألن السنة ال تزيد وال 
تنقص. ويأيت يف املسألة احلادية والستني ما يتعلق بتبدل رأس السنة إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) ألن املؤنة عرفاً هي ما حيتاجه اإلنسـان يف شـؤون معاشه، وهو إنام ينطبق 
عـىل الربـح احلاصل من رأس املال، ال عىل نفس رأس املـال، بل هو مقدمة لتحصيل 



املؤنـة. وهو املناسـب ملا ذكروه من الفرق بني هـذه املؤنة ومؤنة حتصيل الربح، مع أن 
رأس املـال لو كان من املؤنة كانت مجيع مـؤن حتصيل الربح منها مع احلاجة للربح يف 
املعاش، هذا ولو شـك يف صدق املؤنة عليه كان املرجع عموم ثبوت اخلمس، كام هو 

احلال يف سائر موارد إمجال املخصص املنفصل.
ودعو: أن املؤنة تعمّ ما ينتفع به أو بنامئه مع عينه كالدار واألثاث واحليوانات 
املتخـذة للبيض واحلليب والشـجرة املتخذة للثمـرة، ومثلها يف ذلك رأس املال الذي 

ينتفع به بتحصيل املؤنة منه مع بقائه.
مدفوعـة بأن املؤنة يف مثل ذلك عرفاً نفس العني، لتعارف اختاذها لالنتفاع هبا 
بالوجـه املذكور، فتكون مورداً للحاجة ومرصوفة يف شـؤون معاش اإلنسـان عرفاً، 
ويف املقام ليسـت املؤنة إال الربح، ألنه هو الذي يرصف يف حوائج اإلنسـان وشـؤون 
معاشـه، وليـس رأس املال ونحـوه إال سـبباً لتحصيله، وليس هو مرصوفاً يف سـبيل 

املعاش الذي هو معيار املؤنة.
ومنـه يظهـر أن ما ينتفـع به مع بقاء عينه إنـام يكون مؤنـة إذا كان متخذاً بنحو 
يكون من توابع اإلنسـان وشؤون معاشه، كالبقرة املتخذة يف البيت حلليبها، والسيارة 
الشـخصية املتخـذة النتقالـه وانتقـال عياله، دون ما إذا كان مسـتقالً عـن ذلك عرفاً 
واسـتغل لتحصيـل املال منه، فال يكون مؤنة وإن انتفـع بمنفعته أو نامئه، فمن كان له 
مثل سـيارة يتعيش هبا ال تكون السيارة مؤنته وإن انتفع بالركوب هبا وقضاء حوائجه 
تبعـاً لذلـك، وكذا مـن كان له بقر لبيع احلليـب منه ال يكون البقر مؤنـة له وإن انتفع 

ببعض حليبه.
هذا وقد ذكر بعض مشاخينا يف وجه منع كونه رأس املال من املؤنة أن املستثنى 

. هو مؤنة السنة، ال مؤنة عمره ومادام حياً
، ال يف خصوص  فـإن كان مـراده بذلـك أن رأس املال ينتفـع باالجتار به دائـامً
سنته، أشكل بأنه يكفي يف كونه مؤنة السنة االنتفاع به يف السنة الواحدة، وال يعترب يف 
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مؤنة السنة أن ال ينتفع هبا بعد ذلك، ولذا كانت الدار واألثاث مؤنة وإن كانت ينتفع 
هبا يف شؤون حياة اإلنسان سنني عديدة.

وإن كان مـراده أنـه كثرياً ما يزيد عىل مؤنة السـنة، فمـن كان يكفيه ألف دينار 
قد يكون رأس ماله مخسـة آالف دينار، كام لعله األظهر يف كالمه. أشـكل بأنه إذا كان 
االنتفاع برأس املال لالسرتباح جيعله مؤنة عرفاً كانت مؤنة السنة هي جمموع رأس املال 
وربحه املرصوف يف املعاش، ولذا تكون الدار والسيارة ونحومها من املتاع من املؤنة وإن 
كانت قيمتها أضعاف ما يرصف بال واسطة عىل املعاش لو استغني عنها باالستيجار.
فالعمدة ما ذكرنا من أن االنتفاع برأس املال ونحوه يف االسرتباح ال جيعله من 
. وقد تقدم عند الكالم يف استثناء مؤنة الربح احتامل داللة بعض النصوص  املؤنة عرفاً

عىل استثناء رأس املال، ودفع ذلك.
ومـن ذلـك يظهر ضعف مـا عن املحقق القمـيP يف الغنائم مـن أن تتميم 
رأس املال ملن احتاج إليه يف املعاش من املؤنة، كاشرتاء الضيعة ألجل غلتها، وإن محله 

سيدنا املصنفP عىل التفصيل اآليت.
وعن رسالة شيخنا األعظمP: «والظاهر أنه ال يشرتط التمكن من حتصيل 
الربح منه بالفعل، فيجوز رصف يشء من الربح يف غرس األشجار لينتفع بثمرهتا ولو 

بعد سنني، وكذلك اقتناء أوالد األنعام...».
ويشـكل بأنه ـ لو تم ـ ما سـبق يف توجيه إحلاق رأس املال باملؤنة فمن الظاهر 
أن املؤنة املسـتثناة هي مؤنة سـنة الربح ال غري، واحلاجة لرصف الربح املذكور فيها يف 
مفروض كالمه ليس للحاجة إليها فيها، بل للحاجة واالنتفاع به يف السنني الالحقة، 

فهو كالربح املحتاج إليه لالدخار للسنني الالحقة.
هذا ويف املقام تفصيالن:

األول: مـا ذكره سـيدنا املصنفP ـ ونزل عليـه كالم املحقق القميP ـ 
مـن أن االحتيـاج لرأس املال إن كان لتحصيل املؤنة أشـكل اسـتثناؤه، لعدم وضوح 



صدق املؤنة عليه، كام سـبق منّا. وإن كان للتجمل صدق عليه املؤنة واجته اسـتثناؤه. 
وذلك إذا كان املالك بنحو حيتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به، بحيث 
يكـون اجتـاره عامل مضاربة مثالً نقصاً عليه غري مناسـب لشـأنه، حيث يصدق عليه 
املؤنـة بلحـاظ ذلك، نظري حيل املرأة، حتى مع حصول مؤنته من غريه، بأن كان له من 
يكفلـه ويعول به. وقـد ذكرهP ندرة الفرض املذكـور، إال أن ندرته ال تنايف صحة 

استثناء رأس املال معه.
لكن ال يتضح ندرة الفرض املذكور والسـيام مع إمكان صدق احلاجة من غري 
حيثية معاش اإلنسان، كام لو ألزمت الدولة بعض أهل املال باالجتار بمقدار من ماله، 

أو أمره بذلك من يكون من شأنه إطاعته.
مضافاً إىل أنه ال يعترب يف املؤنة احلاجة بحيث يكون تركه منافياً لشـأن اإلنسان 
وكرامته حتى عندهP. بل غاية ما قيل أن ال تكون أكثر من شأنه أو منافية لالقتصاد، 
ومـن الظاهر أن كثرياً من الناس ال يكون اختـاذ رأس املال ونحوه منافياً لالقتصاد يف 

حقهم، فضالً عن أن يكون أكثر ما يناسب شأهنم.
نعـم الظاهـر خـروج الفـرض املذكـور عن حمـل كالمهـم، والسـيام املحقق 

القميP، حيث رصح يف كالمه باالحتياج إليه يف املعاش.
عـىل أن صـدق املؤنة بذلك ال خيلـو عن إشـكال، ألن املعيار فيها بـذل املال، 
وهو يصدق عىل مثل حيل املرأة املتخذ للزينة، ألنه نحو من املرصف عرفاً، دون رأس 
املـال يف حمـل الـكالم، بل هو باق غري مـرصوف. وجمرد االحتيـاج إىل إبقائه ال جيعله 
مؤنـة مرصوفة، نظري االحتياج إىل جتميد املال أو إقراضه، كام لو ألزمت الدولة بعض 
التجـار بـأن يكون له بناية جممدة ال يبيعها، أو رصيد احتياطي يف مصارفها، أو احتاج 

اإلنسان إىل أن يقرض ماله لصديق أو غريه.
الثـاين: ما ذكره بعض مشـاخينا من اختصاص االسـتثناء باملقـدار الذي يكون 
بقدر مؤنة سنته، دون ما زاد عىل ذلك، بدعو: أنه بعد استثناء املؤنة فرصف مقدارها 
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فيجـب إخراج مخسـه. وكذا ما حيتاجه الصانع مـن آالت الصناعة والزارع 
من آالت الزراعة(١)، فيجب إخراج مخس ثمنها. وإذا نقصت آخر السـنة 
جيرب النقص من الربح(٢) إن كان له ربح يف تلك السنة، وال جيرب من أرباح

فيها كام يكون برصفه مبارشة يكون باالسـرتباح به بالتجارة، أو باسـتيفاء املنفعة بأن 
يشـرتي به عيناً يؤجرها ويعيش بأجرهتا، أو نحـو ذلك، فيتعني التخيري بني األمرين، 

وال موجب لإللزام باألول.
هـذا ويظهر من كالمه اختصاص ذلك بام إذا مل يكن له رأس مال آخر، بحيث 
تتوقـف معيشـته عىل رصف املال املذكـور بعينه. لكنه غري ظاهر الوجـه، فإنه إذا كان 
منشأ التفصيل املذكور أن الرصف يف املؤنة يعم االسرتباح ونحوه تعني جواز اسرتباح 
املقـدار املذكور وإن كان له غـريه، إذ ال يلزم املالك برصف مال خاص يف املؤنة. وإذا 
كان منشـؤه احلاجة لرأس املال تعني البناء عىل اسـتثناء رأس املال مع احلاجة إليه وإن 

كان أكثر من املؤنة.
وكيف كان فيشكل ما ذكره بأنه إذا اختذ الربح رأس مال له، وحصل له الربح 
منه، يكون الربح يف السنة هو املجموع من رأس املال وربحه، فمع رصف الربح يف املؤنة، 
يكـون رأس املال زائداً عىل املؤنة فيتعني ختميسـه، كـام يتعني ختميس ربحه لو زاد عن 
املؤنة. وجمرد االحتياج ملقداره قبل االسرتباح به ال ينايف ختميسه بعد قيام ربحه بمؤنته.
نظـري مـا إذا احتـاج يف طول سـنته ملائة دجاجـة ليذبحها فاشـرتاها، ففرخت 
يف أثنـاء السـنة، فاكتفـى بذبحها دون فراخهـا، أو ذبح فراخها دوهنـا، حيث ال جمال 
الحتامل عدم ثبوت اخلمس يف الباقي منها أو من الفراخ. ومن هنا يتعني عدم استثناء 

. رأس املال ونحوه مطلقاً
(١) لعدم الفرق بني اجلميع فيام تقدم.

(٢) لفـرض أهنا بنفسـها من ربح السـنة، وحيث جيوز التـرصف فيها بالعمل 



هبـا يتعـني عدم ضامن نقصها، ويثبت اخلمـس يف الباقي ال غري، ومن ذلك يظهر عدم 
الفرق بني نقص األعيان بنفسـها أو وصفها بسـبب العمل ونقص قيمتها السوقية مع 
عـدم نقص أعياهنـا. أما إذا مل تكن من أرباح السـنة فإن نقصت قيمتها بسـبب نقص 
أعياهنا بتلف ونحوه بسـبب العمل هبا تعني جرب النقص من ربح سنة العمل املوجب 

للنقص، ملا تقدم من استثناء مؤنة الربح.
وإن مل يكـن نقصهـا بسـبب العمـل هبا، بل ألمـر خارج عنه فجـربه مبني عىل 
عموم جرب النقص يف أثناء السـنة من الربح الذي يأيت الكالم فيه يف املسـألة التاسـعة 

واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
وإن نقصت قيمتها بسـبب نقص صفتها أو بسـبب نقص قيمتها السـوقية من 
دون نقـص يف أعياهنا فالظاهر عدم جرب النقص املذكور. ملاسـبق يف املسـألة التاسـعة 
والعرشين من أن الزيادة العينية املتصلة وزيادة القيمة السـوقية ال تعد ماالً وال ربحاً 
عرفـاً، فـإن ذلك يقتيض أن ال يكون نقص الصفة وال نقص القيمة السـوقية خسـارة 
ونقصاً يف املال، ليكون خسارة وموضوعاً للجرب. ويأيت نظري ذلك يف املسألة األربعني 

إن شاء اهللا تعاىل. فالحظ.
(١) الختصاص اجلرب مطلقاً بالسـنة الواحدة، ملا سـبق من ابتناء اخلمس عىل 

مالحظة أرباحها بنحو املجموعية التي هي املنشا الحتامل اجلرب.
(٢) لصدق املؤنة عليه، ألن احلاجة يف هذا القسم للمنفعة تستتبع احلاجة للعني 
. بل جيري ذلك فيـام ينتفع بنامئه،  مـن أجلهـا، وهو كاف يف صـدق املؤنة عليها عرفـاً
كالبقرة للبن والشـجرة للثمر. نعم أرشنا يف املسـألة السابقة ملعيار ذلك، وللفرق بينه 

السنني اآلتية(١).
(مسـألة ٣٦): ال فـرق يف املؤنـة بـني ما يـرصف عليهـ  مثـل املأكول 
واملرشوبـ  وما ينتفع به مع بقاء عينه(٢)، مثل الدار والفرش واألواين ونحوها
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من اآلالت املحتاج إليها، فيجوز اسـتثناؤها إذا اشرتاها من الربح(١) وإن 
بقيت للسنني اآلتية(٢).

وبني ما إذا كانت املؤنة عرفاً نفس املنفعة والنامء والعني بمنزلة رأس املال. فراجع.
(١) وكـذا إذا اشـرتاها من غري الربح قبـل حصول الربح أو بعـده، ملا يأيت يف 

املسألة اآلتية من جواز إخراج املؤنة من الربح مطلقاً وإن كان له مال آخر.
(٢) كـام عـن املسـتند حاكياً له عن بعـض فضالء عرصه، السـتصحاب عدم 

وجوب اخلمس فيه بعد أن مل يثبت فيه يف أثناء السنة.
ومـال يف اجلواهـر لوجـوب اخلمس فيها. إلطـالق أدلة اخلمـس، املقترص يف 
تقييدها عىل املتيقن، وهو مؤنة السنة، إال املناكح واملساكن، فإهنا ال ختمس بعد السنة.
لكن مل يتضح وجه االسـتثناء. واالستدالل عليه بام تضمن حتليلهمG هلا(١) 
يف غري حمله عىل ما يأيت يف املسألة الثامنة والسبعني عند الكالم يف حتليلهمG اخلمس 
للشـيعة إن شـاء اهللا تعـاىل. عـىل أن الذي تضمنتـه النصوص هو حتليـل اخلمس، بل 
حقهمG عموماً، وحتليل املناكح واألرض خصوصاً، دون املساكن وما فيها من بناء.

وأما املسـتثنى منه فقد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP بـأن مقتىض إطالق 
دليل استثناء املؤنة عدم وجوب اخلمس فيها مطلقاً، ال مادام كوهنا مؤنة.

ويندفع بأن املستفاد من أخذ العنوان يف موضوع احلكم ثبوت احلكم للذات ما 
دام العنوان وال إطالق له يشـمل حال فقد العنوان. وال أقل من كونه خالف املتيقن 

من دليله.
فالعمـدة يف دفعه أن املسـتثنى ملـا كان هو مؤنة السـنة فالعني بانتهاء السـنة ال 
ختـرج عـن كوهنا مؤنة هلا، ألن املؤنة هي املال املبذول يف السـنة يف شـؤون اإلنسـان، 
مع احلاجة املناسـبة حلاله مطلقاً عىل ماسـبق الكالم فيه، وبعـد حتقق ذلك يف األعيان 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال.



املذكورة ال خترج عنه بانتهاء السـنة مع االستغناء عنها يف السنني الالحقة وعدمه، بل 
حتى مع االستغناء عنه يف أثناء السنة.

نعـم لو كان صدق املؤنة يف املقام بلحاظ منفعـة األعيان املذكورة أو نامئها، ال 
بلحاظ أعياهنا، اجته عدم صدق املؤنة عليها بعد االسـتغناء عنها. لكن مقتضاه حينئذ 
عدم اسـتثناء أعياهنا مطلقاً، واالقتصار عىل اسـتثناء منفعتها التالفة ونامئها املرصوف 
يف السـنة ال غري، وليس بناؤهم عليه. بل ال جمال له بعد ما سـبق من صدق املؤنة عىل 
األعيان بأنفسـها، وبعد قرب قيام سرية املترشعة عىل عدم ختميس األعيان املذكورة، 

للغفلة عن ذلك، فلو كان التخميس واجباً لظهر وبان، لعموم االبتالء باملسألة.
ومما ذكرنا يظهر أنه ال أثر لبقائها للسـنني الالحقة، ألهنا وإن صدق عليها أهنا 

مؤنة لتلك السنني، إال أن االستثناء خمتص بسنة الربح.
كـام يظهر ضعف التفصيل بني االسـتغناء عنها يف أثناء السـنة وعدمه، فيجب 
فيهـا اخلمس يف األول دون الثاين. وجه الضعف: أن االسـتغناء عنها ال جيعلها فائدة 
جديـدة، كي جيب اخلمس فيها من أجل أهنا فائدة ليسـت بمؤنة، نظري ما إذا خرجت 
عن ملكه بعد االسـتغناء عنها ثم ملكها هببة أو نحوها وحلّ رأس السنة قبل االنتفاع 
هبا، وإنام هي فائدة سـابقة قد خرجت عن عموم وجوب اخلمس بصريورهتا مؤنة يف 

أثناء السنة، ومل خترج عن ذلك باالستغناء عنها.
 . وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من أنه ال ريب يف صدق الفائدة عليها حينئذٍ
ففيـه: أنـه إن كان املراد أهنا فائـدة باملعنى املصدري، فهو مقطـوع العدم، لوضوح أن 
املعنى املذكور إنام يصدق بتملك املال واسـتفادته واكتسـابه، وال يصدق ذلك بسبب 
االستغناء عنه، وإن كان املراد أهنا فائدة باملعنى االسم املصدري، فهو مسلم. لكنه ال 
ينفع يف وجوب اخلمس، لظهور أدلته يف أن موضوعه الفائدة باملعنى املصدري ال غري.
عىل أن مقتىض ذلك ثبوت اخلمس فيها باالسـتغناء عنها يف السـنني الالحقة، 
حيـث يصـدق عليها حينئـذ أهنا فائـدة باملعنى املذكور مـن دون أن تكـون مؤنة، مع 
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أنهP مل يلتزم بذلك.
كيـف؟! وكثـري من املؤن التي ينتفع هبـا مع بقاء عينها يسـتغنى عنها يف بعض 
فصول السـنة، كثياب الشتاء وفراشـه وأدوات التدفئة التي يستغنى عنها يف الصيف، 
وكذا ثياب الصيف وفراشه وبعض أدوات التربيد التي يستغنى عنها يف الشتاء. فهل 

حيتمل ثبوت اخلمس فيها عند االستغناء عنها يف آخر السنة اخلمسية؟! .
وجمـرد االنتفـاع هبا يف السـنة الالحقة ال يكفي يف رفع اخلمـس عنها بعد كون 
املؤنة املسـتثناة هي مؤنة سـنة الربح ال غري، ولذا ال إشكال يف ثبوت اخلمس فيها لو مل 

ينتفع هبا يف سنة الربح، وال يسقط اخلمس عنها باالنتفاع هبا يف السنني الالحقة.
نعم إذا كانت مدة االسـتغالل قصرية، بحيث ليس من شـأهنا أن تكون املؤنة 
هـي األعيان املذكـورة، بل منافعها املؤقتة ال غري تعني ختميس األعيان، خلروجها عن 
كوهنـا مؤنـة. كام قد يعمد إليه بعض ذوي النظر والقدرة يف مناسـبة مفردة حيتاج فيها 
البعض األثاث مؤقتاً بعارية أو إجارة، فيفضل رشاء أعيان األثاث ليقىض منها وطره 
يف تلك املناسـبة ثم يبيعها، ألن فرق ما بني سـعر الرشاء والبيع أقل من أجرة األعيان 
املذكـورة للمناسـبة، أو ألن حتمله أهون عليه من تكليـف الواجدين بإعارهتا وحتمل 
تبعـات تعرضهـا للتلـف أو العيب أو غري ذلـك. لكن ذلك يقتـيض ختميس األعيان 

املذكورة حتى لو صادف رأس السنة وقت احلاجة إليها واالنتفاع هبا.
وممـا ذكرنـا يظهـر أيضـاً أنـه ال حاجة لالسـتدالل عـىل عدم ثبـوت اخلمس 
باالسـتصحاب، ألن إطالق اسـتثناء املؤنة مغن عنه. ولو فرض عدم متامية اإلطالق 
املذكـور كان املرجـع عمـوم ثبوت اخلمـس، ال اسـتصحاب عدمه. هذا ويـأيت تتمة 

للكالم يف ذلك يف املسألة الثامنة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) كام لو كان عنده من السـنة السـابقة فراش جديد قد دفع مخسه، فاستعمله 

يف السنة الالحقة ذات الربح اجلديد.

نعـم إذا كان عنـده يشء منهـا قبل االكتسـاب(١) ال جيوز اسـتثناء قيمته،



بل حاله حال من مل يكن حمتاجاً إليها(١).
(١) كام استظهره يف اجلواهر وحكي عن شيخنا األعظمP، لظهور املؤنة يف 
االحتياج وإرادة اإلرفاق، فمع فرض االسـتغناء عنه باملوجود ال وجه الحتسـابه من 

الربح. كذا يف اجلواهر.
ويشكل ـ بعد غض النظر عام تقدم من عدم أخذ االحتياج يف املؤنة ـ بأن املراد 
باالحتياج إن كان هو االحتياج ألصل املؤنة اخلاصة فهو حاصل يف الفرض وإن كان 
هـو االحتياج للرصف من خصوص الربح فاعتباره خال عن الشـاهد، إلطالق أدلة 
اسـتثناء املؤنة. ولذا يأيت يف املسـألة الالحقة جواز احتسـاب املؤنة من الربح وإن كان 

له مال آخر.
وأما إرادة اإلرفاق فهي ـ مع عدم وضوحها ـ ال تنايف ذلك، فإن استثناء ذلك 
مـن الربح إرفاق أيضـاً، واختصاص اإلرفاق الـذي يبتني عليه االسـتثناء بغري ذلك

.عني الدعو
هذا وقد اسـتدل سـيدنا املصنـفP ـ مضافاً إىل قضية االحتيـاج املتقدمة ـ 
بظهور أدلة االسـتثناء يف خصوص ما يبذل وينفق يف سـبيل املؤنة، ال مقدار ما حيتاج 

إليه منها وإن مل يبذل لتحصيله مال.
م املؤنـة بالبـذل، إال أن ذلك خيتص بام  وهـو وإن كان متينـاً، بل سـبق منا تقوّ
إذا اسـتغل األعيـان املذكورة ملؤنته قبل سـنة الربح، واسـتمر عىل اسـتغالهلا يف تلك 
السـنة، حيث ال بذل للمؤنة يف تلك السـنة، ال بلحاظ العني، لفرض بذهلا قبل ذلك، 
واالستمرار عىل االنتفاع هبا ال يصدق عليه عرفاً البذل، وال بلحاظ منفعتها أو نامئها، 
لعـدم كونـه ملحوظاً عرفاً يف حمل الكالم مما كانـت املؤنة فيه نفس العني عرفاً، بل مها 

تابعان للعني ومن شؤون كوهنا مؤنة، من دون أن يكونا مؤنة بأنفسهام.
أما إذا بدأ باسـتغالهلا يف سـنة الربح فيصدق بذهلا يف املؤنة، ويتعني استثناؤها، 
بناء عىل ما يأيت يف املسألة اآلتية من جواز استثناء املؤنة من ربح السنة وإن أخرجها من 
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(مسألة ٣٧): جيوز إخراج املؤنة من الربح وإن كان له مال آخر(١)،
غريه، كام لو استدان للمؤنة أو أنفق عليها من ماله املخمس أو الذي ال مخس فيه.

وأظهر من ذلك ما إذا مل يستغل القديم واشرت جديداً من ربح السنة اجلديدة 
واسـتغله فيها. ملا يأيت يف املسألة الالحقة من جواز احتساب املؤنة من الربح وإن كان 

له مال آخر. ومن هنا يتعني التفصيل بالنحو الذي ذكرناه.
هذا وقد يدعى أن مقتىض ذلك جواز تبديل األعيان املذكورة يف كل سـنة وإن 
كانت صاحلة لالسـتعامل، وال جيب اخلمس يف البدل، لصدق مؤنة تلك السـنة عليه، 
وال يف املبدل منه، ملا سـبق من عدم ثبوت اخلمس يف األعيان املذكورة مع االسـتغناء 
عنها يف سنة الربح أو بقائها للسنني الالحقة. بل مقتضاه حينئذ جواز تبديلها يف أثناء 
السـنة بمجرد أن يصدق عليها أهنا مؤنة، ملا سـبق من االكتفاء يف االسـتثناء من حيثية 

املؤنة بكون العني مؤنة يف بعض السنة.
لكـن يشـكل البنـاء عىل ذلـك فيـام إذا مل يكـن يف التبديل غـرض عقالئي، أو 
خلصوصية يف البدل تقتيض بذل املال بإزائه من أجل اسـتغالله، بل كان ملجرد الرغبة 
يف التبديـل ولـو مـن أجل التخلـص من اخلمـس. لعدم وضـوح صدق املؤنـة عرفاً 
عـىل البدل حينئذٍ بعـد االكتفاء فيها باملبـدل، وابتناء االنتفاع باألعيـان املذكورة عىل 
االسـتمرار. وال أقل من انرصاف إطالقات استثناء املؤنة عنه، أو خروجه عن املتيقن 
منها، فيكون املرجع إطالقات وجوب اخلمس، وهو املناسـب للمرتكزات املترشعية 

حيث يعترب ذلك تضييعاً للخمس.
بـل قـد يدعى لزوم اسـتثناء قيمة املبـدل منه من قيمـة البـدل إذا كان التبديل 
لألحسن، من دون أن خيرج املبدل منه عن قابلية الوفاء باحلاجة، كام جزم يف اجلواهر 
بأنـه إذا بـاع العني القديمـة دخل ثمنها يف املسـتجد وإن كان األمر فيهـام ال خيلو عن 

إشكال. واهللا سبحانه العامل.
(١) كـام يف جامـع املقاصـد والروضـة واملدارك وكشـف الغطـاء واجلواهر، 



وحكي عن الكفاية والذخرية واحلدائق ورشح املفاتيح وشيخنا األعظمP. بل هو 
ظاهر إطالق األصحاب ومعاقد إمجاعاهتم عىل استثناء املؤنة من الربح.

ويقتضيه إطالق ما تضمن اسـتثناء املؤنة من الربح وعدم وجوب اخلمس فيه 
إال بعدهـا. بـل ما تضمن اسـتثناء املؤنة مـن حاصل الضيعة ومن ربـح التجارة ومن 
وارد الصنعة(١)، كالرصيح يف عدم إخراج املؤنة من نفس الضيعة ورأس مال التجارة. 
وأدوات الصنعة. بل قد يستفاد منه العموم لكل ما يتعارف احلفاظ عليه والتعيش من 

ناجتة، كاحليوانات ذات النامء.
ولعله لذا ادعى اإلمجاع يف حمكي املستند عىل عدم إخراج املؤنة من ذلك. وإن 
كان مقتىض إطالق بعضهم عموم اخلالف له، كالروضة والدروس وغريمها. واألمر 

سهل بعد ما ذكرنا.
لكن عن األردبييل لزوم إخراج املؤنة من املال اآلخر، لوجوه:

األول: االحتيـاط. وفيـه: أنه ال دليل عىل وجوبه يف املقام. بل مقتىض ماسـبق 
عدم وجوبه.

الثـاين: إطـالق أدلة اخلمس بعـد أن كان املتبادر من إطالق اسـتثناء املؤنة من 
الربـح صـورة االحتياج إليه فيها. وفيه: أن التبادر املذكور ممنوع.  كيف؟! وقد سـبق 
أن بعض أدلة االسـتثناء كالرصيح يف عدم إخـراج املؤنة من نفس الضيعة ومن رأس 

مال التجارة وأدوات العمل.
الثالـث: أن نصوص اسـتثناء املؤنـة ضعيفة السـند، فيقترص فيـه عىل اإلمجاع 
ونفـي الرضر املختصني بصـورة احلاجة. وفيه: أن بعض نصوص االسـتثناء املذكور 
معتـرب السـند، كام يظهـر بمالحظتها. عىل أهنا لـو مل تكن معتربة السـند جمبورة بعمل 
األصحـاب، فـال حاجـة للتشـبث فيـه باإلمجـاع ونفـي الـرضر، ليقتـرص فيهام عىل 
املتيقـن. عىل أن عموم معقد اإلمجاع عىل اسـتثناء املؤنـة لبعض صور وجود مال آخر

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس.

إخراج املؤنة من الربح ............................................................................ ٢٤٥
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غري مال التجارة(١)، فال جيب إخراجها من ذلك املال، وال التوزيع عليهام(٢).
. قريب جداً

وأمـا قاعدة نفي الرضر فهي ال تنهض باسـتثناء املؤنة من الربح حتى مع عدم 
وجود مال آخر، ألن ثبوت اخلمس يف الربح ليس حكامً رضرياً، وإنام عدم ثبوته زيادة 

يف النفع. 
الرابـع: أن ذلـك يـؤول إىل عـدم ثبـوت اخلمس يف أربـاح كثرية، مثـل أرباح 
جتارات السـالطني وأكابـر التجار والزراع، وهو مناف حلكمـة ترشيع اخلمس وفيه: 
. وكثري مـن الناس ال تفـي أرباحهم بمؤهنم، إمـا لقلة الربح،  أن ذلـك ليس حمـذوراً
أو لكثـرة املؤنـة، وال خيتـص باملذكورين. كام أن كثرياً من املذكوريـن تكون أرباحهم 
أضعـاف مؤهنم، ولذا تزيد رؤوس أمواهلم بتعاقب السـنني. بل يكفي ثبوت اخلمس 

. يف رؤوس أمواهلم غالباً
(١) املناسب أن يقول: وإن كان له مال آخر غري الربح والفائدة املتجددة.

(٢) كـام هـو املذكور احتامالً يف الدروس واملسـالك والروضـة واجلواهر. بل 
اقتـرص يف األولني عىل ذكـر االحتامالت الثالثة من دون ترجيح. وقد يسـتدل له بأنه 

مقتىض العدل.
لكنه كام تر، ال موضوع له مع األدلة. إذ مع متامية إطالق استثناء املؤنة يتعني 
إخراجهـا مـن الربـح ال غري، ويكـون إخراج بعضها مـن املال اآلخر جمحفـاً باملالك 
ومنافيـاً للعدل. ومع عدم متاميـة اإلطالق املذكور يتعني إخراج املؤنة من املال اآلخر 
ال غـري، عمـالً بإطالق أدلـة ترشيع اخلمس، ويكون اسـتثناء بعض املؤنـة من الربح 

. ومن هنا يبقى التوزيع خالياً عن الدليل. جمحفاً باخلمس ومنافياً للعدل أيضاً
بقـي يشء، وهو أن الظاهر عدم الفرق يف جواز احتسـاب املؤنة من الربح بني 
اإلنفاق عليها منه واإلنفاق عليها من املال اآلخر فإذا أنفق عليها من املال اآلخر جاز 
اسـتثناء مقداره من الربح وال يثبت اخلمس فيه، ألن املسـتفاد عرفاً من أدلة اسـتثناء 



املؤنـة العفـو عن مقدارها. والسـيام وأن املتعارف عدم عزل الربـح والتقيد باإلنفاق 
منـه، بل كثرياً ما يكون اإلنفاق قبـل إحراز حصوله، أو من املجموع املكور من رأس 
املـال والربـح، كام قد تشـرت األعيـان املبذولة يف املؤنـة يف الذمة، وتـوىف أثامهنا بعد 

استهالكها، إىل غري ذلك.
وال وجه لقياسـه بام إذا تربع شـخص آخر بالنفقة، للفرق بعدم حتقق البذل يف 

املؤنة يف املقيس عليه، فاملؤنة يف احلقيقة ما عدا املبذذول.
وبذلـك يظهـر ضعـف ما عن شـيخنا األعظمP مـن أنه لو أنفـق من املال 
 Pاملخمـس مل يكن له اسـتثناء مقدار ما أنفقه من الربح. ويأيت من سـيدنا املصنف

التعرض لذلك يف املسألة التاسعة واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) يعني: زاد بعد انتهاء سنة الربح.

(٢) كام يف اجلواهر، بل قد يظهر منه املفروغية عنه. وهو كذلك، خلروجه عن 
مؤنة السنة املستثناة من الربح، وإنام يصلح أن يكون مؤنة للسنة الالحقة، ال لسنة الربح.

نعـم قـد يدعى غفلـة العرف عن ذلـك، بنحو يناسـب قيام السـرية عىل عدم 
ختميسـه، خصوصـاً إذا كان قليـالً غـري معتد به. لكـن يف كفاية ذلـك يف اخلروج عام 
تقتضيه القاعدة إشكال، خصوصاً بعد أن بدأ دفع اخلمس من الشيعة يف عصور األئمة 
املتأخريـن (صلوات اهللا عليهم)، ومل متر فرتة زمنيـة طويلة، ليتضح موقفهمG من 

مثل هذه األمور املغفول عنها. فالحظ.
(٣) ملا تقدم يف املسـألة السادسـة والثالثني يف فرض بقائها للسـنني الالحقة، 

(مسألة ٣٨): إذا زاد ما اشرتاه(١) للمؤنةـ  من احلنطة والشعري والسكر 
وغريها ـ وجب عليه إخراج مخسـه(٢). أمـا املؤن التي حيتاج إليها مع بقاء 
عينها إذا استغنى عنها، فإن كان االستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب 
اخلمـس فيها(٣)، كام يف حيل النسـاء الذي يسـتغنى عنه يف عرص الشـيب.

زيادة القيمة يف أعيان املؤنة ........................................................................ ٢٤٧
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وإن كان االسـتغناء عنهـا يف أثناء السـنة، فـإن كانت مما يتعـارف إعدادها 
للسـنني اآلتية ـ كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء يف 
أثناء السـنة ـ فالظاهر عدم وجوب إخراج مخسـها(١)، وإن مل تكن كذلك 

وجب إخراج مخسها.
(مسـألة ٣٩): إذا كانـت األعيـان املرصوفـة يف مؤنـة السـنة(٢) قد 
اشـرتاها من مالـه املخمس، فـزادت قيمتها حـني االسـتهالك(٣) يف أثناء 

السنة جاز له استثناء زمان االستهالك(٤).
حيث ذكرنا هناك أنه ال أثر لبقائها للسنني الالحقة يف وجه عدم وجوب اخلمس فيها.
(١) كأنه ألهنا بذلك تبقى معدودة يف املؤنة عرفاً، كام ذكرهP يف مستدركه، 
ويشكل بأن إعدادها للسنني الالحقة وإن كان متعارفاً ال جيعلها مؤنة لسنة الربح، بل 
. وحينئـذٍ إن كان املعترب يف عدم  هـو كإعداد اجلديد للسـنني الالحقـة إذا كان متعارفاً
اخلمـس فيهـا بقاؤها مؤنة إىل آخر السـنة ثبت اخلمس فيها، كـام يف الصورة الالحقة، 
وإن كفى فيه صريورهتا مؤنة يف بعض السنةـ  كام هو الظاهرـ  تعني عدم ثبوت اخلمس 

فيها يف الصورتني. وقد تقدم يف املسألة السادسة والثالثني متام الكالم يف ذلك.
(٢) سـواءً كانـت مما تسـتهلك يف املؤنة كالطعـام، أم ينتفع هبا مـع بقاء عينها 

كالفراش والدار.
(٣) يعني: حني جعلها مؤنة ولو باالنتفاع هبا مع بقاء عينها.

(٤) ألنه زمان صريورهتا مؤنة، فتسـتثنى حينئذٍ من الربح، وال وجه السـتثناء 
قيمتها حني الرشاء بعد أن مل جتعل مؤنة حينه.

نعم لو كان ارتفاع السـعر معدوداً ربحاً لزاد به الربح ومل يكن الرتفاع قيمتها 
أثر، كام لو اشرتاه لالجتار به، بناء عىل ما سبق من سيدنا املصنفP يف املسألة التاسعة 
والعرشيـن من وجـوب اخلمس يف زيادة القيمـة حينئذٍ وإن تقدم منّـا املنع من ذلك.



(مسـألة ٤٠): ما يدخره مـن املؤن ـ كاحلنطة والدهـن ونحو ذلك ـ 
إذا بقي منه يشء إىل السـنة الثانية وكان أصله خممسـاً ال جيب فيه اخلمس لو 

زادت قيمته(١)، كام أنه لو نقصت قيمته ال جيرب النقص من الربح(٢). 
(مسألة ٤١): إذا اشرت بعني الربح شيئاً فتبني االستغناء عنه وجب 

إخراج مخسه(٣).
وممـا ذكرنا يظهر أن األعيـان املذكورة لو نقصت قيمتها حـني جعلها يف املؤنة 
كان املسـتثنى قيمتها حينئذٍ ال قيمة رشائها. إال أن يفرض انجبار اخلسـارة من الربح، 

فال يظهر أثر لنقصان قيمتها، نظري ما ذكرناه يف فرض زيادة القيمة.
لكن الفرض ممنوع، لعدم كون نزول السعر من اخلسارة املالية بناء عىل ما سبق 
منّـا، وإن كان قـد يتم بناء عىل ما ذكره سـيدنا املصنفP وغريه يف األعيان املتخذة 

للتجارة. فالحظ.
(١) يعني: مخس فرق القيمة. ملا تقدم يف املسـألة التاسـعة والعرشين من عدم 
وجـوب اخلمس يف زيادة القيمـة مطلقاً أو فيام مل يتخذ للتجـارة، لعدم صدق الفائدة 
والربـح عليها. وبذلك يظهر أن املـراد باخلمس املنفي هو مخس فرق القيمة، ال مخس 
. نعم لو مل يكن خممساً فالواجب إخراج  األصل. إذ ال معنى له بعد فرض كونه خممساً

مخس األصل إذا كان قد ثبت فيه.
(٢) ألنه إذا مل يصدق عىل الزيادة يف ذلك الربح، ولذا مل جيب مخسها، مل يصدق 
عىل النقص اخلسـارة، ليكون موضوعاً للجرب من الربح، بناء عىل جرب كل خسـارة يف 
أثناء السـنة منه، كام تقدم نظريه يف املسـألة اخلامسـة والثالثني. أما مع عدم البناء عىل 

ذلك فاألمر أظهر.
(٣) بنـاء عـىل أخذ احلاجة يف املؤنـة، حيث ال يكون مؤنة حينئذٍ ليسـتثنى من 
الربـح، أمـا بنـاء عىل عدم أخـذ احلاجة فيهـا واالكتفاء فيهـا ببذل املال فيام يسـتعمل 

٢٤٩ ..................................................................... فروع يف نزول القيمة السوقية 
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واألحوط اسـتحباباً مع نزول قيمته عن رأس املـال مراعاة رأس املال(١). 
وكذا إذا اشرتاه عاملاً بعدم االحتياج إليه(٢) كبعض الفرش الزائدة، واجلواهر 
املدخـرة لوقـت احلاجـة يف السـنني الالحقة(٣)، والبسـاتني والـدور التي 
يقصد االستفادة بنامئها(٤)، فإنه ال يراعى يف اخلمس رأس ماهلا، بل قيمتها 
وإن كانـت أقل منه(٥). وكذا إذا اشـرت األعيان املذكـورة بالذمة ثم وىف
وينتفـع بـه بالوجـه املعد لـه فوجـوب إخـراج اخلمـس وجـوداً وعدماً يـدور مدار 
االسـتعامل واالنتفاع بالوجـه املذكور وعدمهام. وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املسـألة 

الثالثة والثالثني.
(١) يعني: الذي اشـرتاه به. وكأنه بلحاظ أنه ألنه الربح األصيل الذي وجب 
اخلمس فيه، واملفروض عدم  بذله يف املؤنة، فالبد من إخراج مخسـه. لكن حيث جاز 
للاملك الترصف يف الربح يف أثناء السـنة تعني قيام العني التي اشـرتاها مقامه يف ثبوت 
اخلمـس، وتكون هي بنفسـها ربحـاً، وال وجه مع ذلك لضامن نقـص القيمة، بل هو 

كنقص القيمة يف بقية أفراد الربح.
(٢) ألن عدم احلاجة ال ينايف جواز الرشاء، ملا دل عىل جواز الترصف يف الربح 
يف أثناء السنة بالوجه العقالئي، فيقوم اخلمس بالثمن بدل الثمن من دون ضامن نقص 

القيمة، كام يف الفرض السابق.
(٣) كـام يتعارف عنـد بعض الناس إعداد جهـاز زواج أبنائهم وبناهتم تدرجياً 

قبل زواجهم بزمان طويل.
(٤) يعني بنحو التكسب به، دون ما إذا كان لالنتفاع الشخيص بحيث يعد من 
. شؤون البيت، نظري أثاثه، فإنه ال مخس فيه إذا استعمل يف ذلك، لكونه من املؤنة عرفاً
(٥) لكون العني املشـرتاة بدالً من الربح، وتقوم مقامه يف ثبوت اخلمس فيها. 
ومنه يظهر وجوب إخراج مخس العني يف هذه الفروض وإن زادت قيمتها وال يالحظ 



مـن الربح مل يلزمـه إال مخس قيمة العني آخر السـنة(١). وإن كان األحوط 
استحباباً يف اجلميع مالحظة الثمن.

(مسـألة ٤٢): إذا مات املتكسـب يف أثناء السـنة بعـد حصول الربح 
فاملستثنى هو املؤنة إىل حني املوت ال متام السنة(٢). 

(مسألة ٤٣): من مجلة املؤن مصارف احلج واجباً كان أو مستحباً إذا 
كان من شأنه فعله(٣)،

فيه قيمة الرشاء.
(١) لقيـام العـني مقام الربح بعد وفاء ثمنها منه. أمـا لو مل يوف ثمنها فاملتعني 
صريورة العني بقيمتها الفعلية من مجلة األرباح، واستثناء الثمن الذي تنشغل به الذمة 

من جمموع األرباح، وختميس الباقي.
(٢) لعـدم املوضـوع ملؤنة السـنة، لفرض عـدم قيامه هبا وعدم بذلـه هلا، وقد 
سـبق يف املسـألة الثالثة والثالثني أن املدار يف االسـتثناء عىل بذل املال وفعلية اإلنفاق 
إمـا ألخـذه يف مفهوم املؤنة أو النرصاف املؤنة له. بل لو كان املعيار يف االسـتثناء عىل 
احلاجـة املقتضية للبذل ولو مع عـدم البذل، فمن الظاهر اختصاص حاجة اإلنسـان 
للنفقة بأيام حياته. كام أنه تقدم أن اسـتثناء مؤنة عياله بلحاظ كوهنا مؤنة له، وحاجته 

. لإلنفاق عليهم ختتص بأيام حياته أيضاً
هـذا كلـه يف املؤنة التي تـرصف بأعياهنا، كالطعـام والرشاب. أما مـا ينتفع به 
مـع بقـاء عينهـ  كاللباس والفراشـ  فال أثر لذلك فيه، إذ مع اسـتعامله يف أثناء السـنة 
يصدق عليه املؤنة وال خيرج عن ذلك باملوت، خصوصاً بناء عىل ما تقدم منّا يف املسألة 

السادسة والثالثني والثامنة والثالثني. فالحظ.
(٣) هذا القيد راجع للحج املستحب. وأما الواجب فال إشكال ظاهراً عندهم 
يف كونه مؤنة مطلقاً، وإن تقدم منا يف آخر املسـألة الثالثة والثالثني اإلشكال يف الفرق 

٢٥١ ..................................................................... من مجلة املؤن مصاريف احلج 
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(١)ـ  وجب مخس ذلك املقدار  وإذا استطاع يف أثناء السنة ومل حيجـ  ولو عصياناً
من الربح(٢) ومل يستثن له. وإذا حصلت االستطاعة من أرباح سنني متعددة

. بينهام، وأن الظاهر عدم اعتبار القيد املذكور يف املستحب أيضاً
. ولو فرض عدم  (١) الظاهر أن ترك احلج مع االستطاعة ال يكون إال عصياناً

العصيان به فالبد أن يكون لعدم متامية االستطاعة.
(٢) إمـا ملـا تقـدم يف املسـألة الثالثة والثالثني منـا من أخذ اإلنفـاق والبذل يف 
مفهـوم املؤنـة، أو ملا تقدم من سـيدنا املصنفP وغريه من انرصاف اسـتثناء املؤنة 

لذلك. ولذا تقدم منّا ومنه ومن غريه أنه جيب اخلمس يف الفاضل مع التقتري.
هذا وقد يفرق بني املقام وسائر موارد عدم القيام باملؤنة للتقتري أو نحوه: تارة: 
بأن وجوب البذل يف املقام يناسـب االسـتثناء ولو مع عدم القيام به، وليس هو كسائر 

موارد البذل لغري الواجب.
وأخـر: بأن احلج ليس كسـائر الفرائض البدنية، بـل التكليف به متفرع عىل 
انشـغال الذمة بـه وضعاً، كام هو مقتىض الـالم يف قوله تعـاىل: ﴿وهللا عىل الناس حج 

البيت...﴾(١). فيستثنى من الربح كسائر الديون.
وثالثـة: بأن انشـغال الذمـة باحلج ليس ابتدائياً، كانشـغاهلا بـأروش اجلنايات 
وقيم املتلفات، بل هو متفرع عىل حصول الربح والفائدة، فهو من املؤن التابعة للربح 
املسـببة عنه التي تقدم يف أول املسـألة الثالثة والثالثني اسـتثناؤها. ولعله لذا تردد يف 

وجوب اخلمس يف العروة الوثقى مع جزمه بوجوب اخلمس مع التقتري.
لكـن الظاهـر عدم هنوض يشء من ذلك بالفـرق. الندفاع األول بأن وجوب 
البـذل ال ينـايف عدم االسـتثناء مع عـدم البذل عصيانـاً، فالبد من البنـاء عليه، عمالً 
بعموم ثبوت اخلمس يف الربح بعد املؤنة. فاملقام نظري ديون السنني السابقة التي جيب 

(١) سورة آل عمران آية:٩٧.



وفاؤهـا وبعـض النفقات الواجبة من دون أن تكون ديوناً، حيث ال تسـتثنى مع عدم 
القيام هبا، وعدم إنفاق الربح يف سبيلها.

واندفاع الثاين: تارة: بعد وضوح كون احلج من سـنخ الديون التي تنشـغل هبا 
الذمة وضعاً، والالم يف اآلية الرشيفة قد ال تكون للتمليك، بل ملجرد بيان املسـؤولية 
به أمامه تعاىل كناية عن التكليف. الذي هو شايع يف االستعامالت الرشعية والعرفية. 
ولذا ال يدرك املترشعة الفرق بني التكليف باحلج وغريه من الفرائض. وجمرد استثنائه 
من الرتكة ال يكفي يف ذلك، بل قد يكون حكامً تعبدياً، نظري ما هو املختار من تقديمه 

عىل سائر الديون.
: بأن انشغال الذمة باحلج وضعاً ـ لو تم ـ ال يستلزم استثناءه من الربح،  وثانياً
الختصاص االسـتثناء بالدين للمؤنة، كام يأيت يف املسـألة السـابعة واألربعني إن شاء 

اهللا تعاىل.
، بل هو  : بأن احلج وإن كان ثابتاً يف الذمة وضعاً، إال أنه بنفسه ليس ماالً وثالثاً
عمل حمض مل تلحظ ماليته يف مقام انشـغال الذمة به، ليكون مسـانخاً للربح الذي هو 
مـال رصف، ويتجه اسـتثناؤه منـه. وجمرد توقف حصوله عىل املـال غالباً ال يكفي يف 

ماليته واستثنائه من املال. وبذلك يظهر اندفاع الثالث.
نعم بناء عىل استثناء مقدار احلاجة ولو مع عدم اإلنفاق للتقتري أو نحوه، يتعني 
اسـتثناء مقـدار مؤنـة احلج. لكن حكي عـن الكفاية التنظر فيـه. وكأنه خلصوصية يف 

. نظره للحج، ولو من أجل العصيان برتكه. وإن مل تتضح لنا عاجالً
(١) لعدم كون احلج حينئذ من مؤن تلك السنني.

(٢) لوضـوح أن اخلمـس حق يف املال موجب لنقـص الربح اململوك، فال تتم 

وجب مخس الربح احلاصل يف السنني املاضية(١)، فإن بقيت االستطاعة بعد 
إخراج اخلمس وجب احلج، وإال فال(٢). أما الربح املتمم لالستطاعة يف سنة

٢٥٣ ..................................................................... من مجلة املؤن مصاريف احلج 
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احلج فال مخس فيه(١). نعم إذا مل حيج ولو عصياناً وجب إخراج مخسه(٢).
االستطاعة املالية به، وليس هو واجباً رصفاً، كي ال يمنع من متامية االستطاعة املالية، 

وربام تتجه دعو مزامحة وجوب احلج له.
(١) ملا سبق فيام إذا قام ربح السنة باالستطاعة بتاممها.

. (٢) ملا سبق هناك أيضاً
هذا وقد قال يف العروة الوثقى: «والظاهر أن املدار عىل وقت إنشاء السفر، فإن 
كان إنشاؤه يف عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباً، وإن تم احلول يف أثناء السفر، 
فال جيب إخراج مخس ما رصفه يف العام اآلخر يف اإلياب أو مع املقصد وبعض الذهاب».

وقـد يوجـه ذلك بأنـه إذا كان العمل ممـا ينبغي إكامله بالـرشوع فيه، بحيث ال 
يليـق االقتصـار عىل بعضه رشعـاً أو عرفاً، فاحلاجة للرشوع فيه يف سـنة الربح يرجع 
إىل احلاجة له بتاممه، ويكون بتاممه مؤنة هلا وإن صادف إكامله بعدها، وذلك ال خيتص 
باحلج الواجب واملندوب والزيارة، التي هي موضوع كالمه، بل جيري يف مجيع أنواع 
السـفر ملآرب خاصة رشعية أو عرفية، ويف مثل الـزواج، والعملية اجلراحية، وبعض 

أفراد التداوي وغريها.
اللهم إال أن يقال: ملا كان املدار يف االستثناء عىل بذل املال إما ألخذه يف مفهوم 
املؤنـة، أو ألنـه املنـرصف منه، فمجـرد صدق احلاجة يف سـنة الربح للعمـل بتاممه ال 
يكفـي يف االسـتثناء، بل يتعني االقتصار فيه عىل املقـدار املبذول فيها بإزاء ما يقع فيها 

ويف غريها من أجزائه، مثل أجرة الذهاب واإلياب وثمن الطعام والرشاب.
بل قد يستشـكل يف اسـتثناء ما يبذل بأزاء ما يقع يف غري سـنة الربح من أجزاء 
العمـل ـ كأجـرة اإلياب مثالً ـ بلحاظ أن البذل املعترب يف االسـتثناء ال يكفي فيه دفع 
الثمـن أو األجرة مع اسـتحقاق ما يقابلها من الثمن والعمـل، لعدم تلف املال بذلك 
مـع اسـتحقاق بدله، بـل البد فيه من اسـتيفاء ما يقابلـه من املثمن والعمـل يف وقته، 

وذلك مستلزم لالقتصار عىل خصوص ما يبذل بأزاء ما يقع سنة الربح.



نعم يتجه اسـتثناء األعيان التي ينتفع هبا مع بقاء عينها إذا اسـتخدمت يف سـنة 
الربـح، لصريورهتـا مؤنـة بذلـك وإن انتفع هبا بعدهـا يف إكامل العمل بـل ويف غريه، 
كواسـطة النقل وثياب اإلحرام، كام ذكره سيدنا املصنفP. وكذا األموال املبذولة 
يف سـنة الربـح من أجـل العمل بتاممه إذا مل يسـتحق الباذل يف مقابلها شـيئاً كرضائب 
الدولـة. ومن ذلك أجرة السـفر ذهاباً وإيابـاً املدفوعة للدولة، بنـاء عىل عدم رشعية 
املعاملة معها، بحيث ال تقتيض اسـتحقاق يشء رشعاً، حتى لو كان مستحقاً بمقتىض 

قوانينها، لصدق املؤنة ببذل ذلك، كام ذكره بعض مشاخينا.
بل ال يبعد استثناء ما بذله يف أثناء السنة بإزاء املجموع إذا كان مبنى البذل عىل 
االرتباطية مع تعارف ذلك، بحيث ال يتيرس اخلروج عنه، كام هو الشايع يف عصورنا، 
حيـث يقع االتفاق مع املتعهد عىل دفع مقدار معني بأزاء الذهاب واإلياب ومجلة من 

مؤن احلج بنحو املجموع. إذ يصدق عرفاً كون جمموع املدفوع مؤنة لسنة الدفع.
ويرتتب عىل ذلك أن يكون املدار يف االستثناء من الربح وعدم وجوب اخلمس 
عىل تعارف الدفع يف سـنة الربح التي جيب فيها التهيؤ للحج بحيث ال يتيرس التأخري 

عنها، وإن كان الرشوع يف احلج بل السفر بعد خروج السنة.
هذا كله بناءً عىل عدم استثناء مؤنة احلج مع عدم اإلتيان به، أما بناء عىل استثنائه 
فاملتعني اسـتثناؤه بتاممه، النشـغال الذمة به كذلك يف سـنة الربح. لكنه خيتص باحلج 
الواجـب، دون املندوب، ودون الزيارة، إال أن يفـرض وجوهبا بنحو وجوب احلج.
(١) يعني: تكون مؤنة له بسـكناها، أما إذا كانت لالسرتباح فهي خارجة عن 

مورد الكالم، وال إشكال حينئذ يف وجوب اخلمس.

(مسألة ٤٤): إذا حصل لديه أرباح تدرجيية، فاشرت يف السنة األوىل 
، وهكذا،  عرصة لبناء دار(١)، ويف الثانية خشباً وحديداً، ويف الثالثة آجراً مثالً
ال يكون ما اشـرتاه من املؤن املسـتثناة لتلك السنني، ألنه مؤنة السنني اآلتية

٢٥٥ ................................................................................. األرباح التدرجيية 
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التي حيصل فيها السكنى(١)، فعليه مخس تلك األعيان.
(مسـألة ٤٥): إذا باع ثمرة بسـتانه سـنني كان الثمن من أرباح سـنة 

البيع(٢)، ووجب فيه اخلمس(٣)
(١) ألن املعيار يف املؤنة املسـتثناة ملا كان هو رصف املال يف شـؤون اإلنسـان، 
وحوائجه، فذلك ال يكون برشاء هذه األعيان أو حتصيلها، بل باسـتغالهلا واسـتيفاء 
منفعتها، وهو إنام يكون يف فرض املسـألة بسـكنى الدار الذي يكون يف السنني اآلتية، 
ال ببنائها، فضالً عن هتيئة مقدمات البناء التي تكون يف سـنة الربح. ومثل ذلك رشاء 

الثياب أو خياطتها يف سنة الربح إذا مل يلبسها أو ينتفع هبا إال يف السنني اآلتية.
هـذا وقـد يدعى أنه إذا ابتنى الوضع االقتصـادي العام عىل عدم تيرس حتصيل 
الدار إال هبذا النحو من التدرج، فمع فرض احلاجة الفعلية للدار ال تكون الدار عرفاً 
مؤنة سـنة سـكناها فقط، بل مؤنة مجيع السـنني التي حيتاج فيها للدار ويتعارف هتيئة 
مقدمات حتصلها فيها، فتستثنى قيمتها من أرباح مجيع تلك السنني، ال من أرباح سنة 

السكنى فقط.
لكـن هـذا يف احلقيقة يبتنى عـىل اخللط يف املراد بمؤنة السـنة بني مـا حيتاج إىل 
هتيئتـه من أرباحها وما يسـتغل وينتفـع به فعالً فيها، والدار باملعنـى األول مؤنة مجيع 
السـنني املذكورة، وباملعنى الثاين مؤنة سنة السـكنى ال غري، واملراد من املؤنة املستثناة 

من أرباح السنة هو املعنى الثاين، دون األول.
(٢) ألنه ملكه يف تلك السنة. ويأيت متام الكالم يف ذلك.

(٣) ملا سـبق من ثبوته يف فوائد الزراعة، حيث إشـكال يف عمومه لثمن الثمرة 
. وال أقل من كونه مقتىض عمـوم ثبوت اخلمس  يف املقـام وإن مل تكـن موجودة فعـالً
يف الغنيمـة والفائـدة، حيث ال إشـكال يف أن الثمن املذكور منها. وجمـرد كون الثمرة 
اململوكـة يف مقابل ذلك تابعة للسـنني الالحقة ال جيعل الثمن من فوائد تلك السـنني 



بعد املؤنة(١)، وكذلك إذا آجر داره سنة أو سنتني كانت األجرة من أرباح 
سنة اإلجارة(٢). وليس كذلك إذا أجر نفسه عىل عمل(٣).

بعد كون متلكه يف سنة البيع.
(١) يعني: مؤنة البيع.

(٢)ألنـه ملكـه فيهـا، فيكون من فوائدهـا، نظري ما تقدم يف سـابقه. لكن ذكر 
بعض مشـاخينا أن ذلـك يوجب نقصان قيمة العني فالالزم جـرب النقص من األجرة، 
لعـدم صدق الربح والفائدة عرفاً، إال عىل الفاضل بعد اجلرب املذكور، وال يبتني اجلرب 
يف املقام عىل ما يأيت يف املسـألة التاسـعة واألربعني من الكالم يف عموم جرب اخلسـارة 
الواقعـة يف السـنة بربحها، بـل حيث كان نقص قيمة العني مسـبباً عـن نفس املعاملة 
، لعدم صدق الربح إال عىل الفاضل.  املوجبة لتملك األجر فال إشكال يف اجلرب حينئذٍ
ولـو تـم ما ذكره جر نظريه يف مثل بيع ثمرة البسـتان سـنني عديـدة، الذي تقدم يف 

مفروض املسألة كام أفتى بذلك.
إال أنـه يشـكل بـأن نقص قيمة الدار والبسـتان يف الفـرض ال يرجع إىل نقص 
، لعدم كـون املنفعة منظـورة يف قبال العني، بـل إىل قلة الرغبة  يف املـال اململـوك عرفـاً
والتنافس عليه بسـبب املعاملة املفروضة، ومثل ذلك ال يعد خسـارة عرفاً، ليجرب من 
الربـح، كام ال تعـد زيادة العني يف عكس ذلـك ربحاً، فلو ملك داراً مسـلوبة املنفعة، 
فبقيت عنده حتى استوىف املستأجر املنفعة، فارتفعت قيمة الدار، ال تعد الزيادة ربحاً، 
وال يثبـت فيهـا اخلمس. وكذا لو ملك داراً منذورة املنفعة، ثم بطل النذر بحل الوالد 

له مثالً فارتفعت قيمة الدار ونحو ذلك. 
(٣) ألن العمـل مـال مملوك عليه يف قبـال األجرة، فال يصـدق الربح إال عىل 
الفاضل من األجرة بعد استثناء العمل، إما ألداء العمل وبقاء أجرته، كام لو آجر نفسه 
عـىل خياطة ثوب فخاطه وبقيت عنده أجرته، أو لكون اإلجارة بأكثر من أجرة املثل.

هذا وال يفرق يف العمل بني أن يكون مطلقاً، وأن يكون مقيداً بسـنة اإلجارة، 

٢٥٧ ................................................................... إذا باع ثمرة البستان لعدة سنني 
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(مسألة ٤٦): إذا دفع من السهمني أو أحدمها(١)، ثم بعد متام احلول 
حسـب موجوداته ليخرج مخسـها، فـإن كان ما دفعه من أرباح هذه السـنة

حسب املدفوع من األرباح(٢)، ووجب إخراج مخس اجلميع. 
(مسـألة ٤٧): أداء الدين من املؤنة، سـواءً أكانت االسـتدانة يف سنة 
الربح أم فيام قبله(٣)، متكن من أدائه قبل ذلك(٤) أم ال(٥). نعم إذا مل يؤدِ دينه
وأن يكـون مقيداً بسـنني متعددة، نظري إجارة الدار سـنني متعددة. وجمرد كون بعض 
العمـل يف األخـري تابعاً للسـنني الالحقة ال جيعـل األجر املقابل له من أرباح السـنني 
الالحقة، ألن املدار يف الربح عىل امللك، وهو حاصل باإلجارة وحينها، نظري ما تقدم 

يف بيع ثمرة البستان وإجارة الدار سنني متعددة.
(١) بنـاءً عـىل جواز تقديم دفع اخلمس عىل احلول، عـىل ما يأيت الكالم فيه يف 

املسألة الثامنة واألربعني إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) ألن أرباحه احلقيقية هي املجموع من املدفوع والباقي، وال جمال الستثناء 
املدفوع، لعدم كونه من املؤنة املسـتثناة قبل اخلمس، بل هو نفس اخلمس الثابت عىل 

جمموع الربح، ومنه املدفوع.
(٣) وربام قيد باحلاجة إىل االسـتدانة إذا كانت االسـتدانة يف سـنة الربح ـ كام 
. لكن الظاهر عـدم اعتبار ذلـك، ألن الدين مهام كان  يظهـر مـن اجلواهر ـ أو مطلقـاً
منشـؤه فوفـاؤه من شـؤون اإلنسـان املتعلقة به، بل هـو مورد حلاجته رشعـاً وعرفاً، 

فيدخل يف املؤنة يف مجيع الفروض.
(٤) يعني: قبل الربح أو قبل سنته.

(٥) وقد يظهر من العروة الوثقى اعتبار العجز عن الوفاء يف الديون السـابقة، 
وهو كسابقه غري ظاهر الوجه.

نعم املال املقرتض وإن كان مملوكاً، إال أن استتباع ملكيته للضامن والوفاء مانع 



مـن صدق الربـح عليه، ملا تقدم يف وجه اسـتثناء املـؤن التي يسـتتبعها الربح. بل هو 
. وحينئذٍ إن بقي املال املذكور كان مقابـالً للدين، فإن حتقق الوفاء  أوضـح منها عرفـاً
منـه فهـو، وإن حتقـق الوفاء من غريه فـإن كان من مال ال مخس فيـهـ  كاملال املخمس 
أو املـرياثـ  كان الديـن عرفـاً يف حمل املال املذكور، وال يصدق عليـه أنه ربح جديد، 
ليجب فيه اخلمس. وإن كان من ربح السـنة كان الدين عرفاً يف حمله وبمنزلة ربحها. 
وكـذا لـو حتقق اإلبـراء. ومن أجل ذلك يثبـت اخلمس فيه. أما إذا مل يبـقـ  لتلف، أو 
بذل يف مؤنة السـنة، أو السـنني السـابقةـ  تعني جواز الوفاء مع الربح، ألنه من املؤنة، 

فينقص به الربح بال مقابل.
وكأنـه إىل هـذا يرجع ما عن شـيخنا األعظـمP من أن وفاء الدين السـابق 
مـن املؤنـة، سـواء كان ملؤنة عـام االكتسـاب، أم ال إذا مل يتمكن من وفائـه إال يف عام 
االكتسـاب، أو متكـن ومل يـؤده مع عـدم بقاء مقابلـه إىل عام االكتسـاب، أو مع بقائه 
واحتياجـه إليـه فيه. أما لو متكن من وفائه قبل عام االكتسـاب مع بقـاء مقابله وعدم 
احتياجـه إليـه ففـي كونه من املؤنة إشـكال. بـل قد يرجع إليه ما سـبق مـن اجلواهر 

والعروة الوثقى وإن كانت عباراهتم ال ختلو عن قصور.
هـذا وقد يسـتثنى من ذلك مـا إذا تعمد إتالف املال الذي اسـتدانه أو أنفقه يف 
غري املؤنة بعد حصول الربح، وثبوت اخلمس فيه، لعدم الفرق عرفاً بني املال املذكور 
والربح، فكام ال يكون تعمد إتالف الربح وإنفاقه يف غري املؤنة مسـتثنى منه، بل جيب 
مخس ما يتلفه أو ينفقه منه، كذلك املال الذي قد استدين. والسيام مع شيوع عدم متييز 
املال املسـتدان عن الربح مع اجتامعهام عند املكلف، وعدم التقيد لكل منهام بمرصف 
خيصـه. وهذا بخـالف ما إذا حصل ذلك قبل حصول الربح، فـإن وفاء الدين ملا كان 

. من املؤنة فالربح حينام حيصل يتعني لإلنفاق يف املؤنة املذكورة. فتأمل جيداً
(١) ملا سبق من اعتبار البذل واإلنفاق يف املؤنة املستثناة، فاملقام نظري التقتري.

إىل أن أنقضت السنة وجب اخلمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين(١).
أداء الدين من املؤنة ............................................................................... ٢٥٩
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إال أن يكون الدين ملؤنة السـنة، فاسـتثناء مقداره ال خيلو من وجه(١). وال 
فرق فيـام ذكرنا بني الدين العريف(٢) والرشعي(٣)، كاخلمس والزكاة(٤) 
والنـذر والكفارات. وكذا يف مثـل أروش اجلنايات وقيم املتلفات ورشوط 
املعامالت، فإنه إن أداها من الربح يف سنة الربح مل جيب اخلمس فيه(٥)، وإن 
كان حدوثها يف السنة السابقة، وإال وجب اخلمس، وإن كان عاصياً بذلك(٦).
(١) بل ال ينبغي اإلشـكال يف ذلك، إلطالق ما دل عىل اسـتثناء مؤنة السـنة، 
إذ كـام كان مقتضـاه العمـوم ملـا إذا كان هناك مال آخر، كام سـبق يف املسـألة السـابعة 
والثالثـني، كذلـك مقتضـاه العموم ملـا إذا أنفق من مـال آخر، وهو الديـن يف املقام. 
والسـيام أن املتعارف كثرياً هو رشاء األعيان املستهلكة يف املؤنة يف الذمة ووفاء أثامهنا 

بعد ذلك، كام أرشنا إليه يف املسألة املذكورة.
هـذا وأما ما ذكره بعض مشـاخينا يف وجه احلكـم املذكورـ  زائداً عىل ما تقدمـ 

مـن عـدم صدق الربح إال بعد اسـتثناء الديـن املذكور، فهو يف غايـة املنع، ألن الدين 
املذكـور ال يزيـد عىل املؤنة التـي يصدق الربح معهـا، وإنام احتاج اسـتثناؤها للدليل 
اخلاص. وإنام يتجه ذلك يف األعيان املشـرتاة يف الذمة إذا بقيت إىل آخر السـنة، حيث 

ال يصدق عليها أهنا أرباح إال بعد استثناء أثامهنا الذمية.
(٢) كأن مـراده بـه خصـوص القرض، ال مطلـق الدين للنـاس، وإال مل يتجه 

مقابلته بأروش اجلنايات وقيم املتلفات.
(٣) لعدم الفرق بينهام يف وجوب األداء رشعاً، وهو كاف يف صدق املؤنة.

(٤) يعني: إذا انشغلت هبام الذمة. أما مع بقائهام يف العني فالعني اململوكة التي 
تكون ربحاً هي املقدار الباقي بعد خروج احلق سواء أدي احلق، أم ال.

(٥) يعني: يف مقدار ما أداه إذا كان من الربح.
(٦) يعني: بعدم األداء. وذلك فيام إذا مل يكن هناك مسوغ للتأجيل.



(مسألة ٤٨): يتعلق اخلمس بالربح بمجرد حصوله(١)
(١) كـام رصح بذلك مجاعة. وقال يف اجلواهر: «عىل املشـهور بني األصحاب 
. بـل ال أجد فيه خالفـاً إال ما حيكى عـن الرسائر من اعتبـاره (يعني:  نقـالً وحتصيـالً
احلـول)، مع أن عبارهتا ليسـت بتلك الرصاحة، بل وال ذلـك الظهور، كام اعرتف به 
بعضهـم. بـل قد وقع ملثل العالمـة يف املنتهى ـ ممن علم أن مذهبه عـدم اعتبار ذلك ـ 
بعـض العبارات الظاهـرة يف بادئ النظر يف عدم الوجوب إال بعـد احلول، املراد منها 
بعـد الـرتوي التضيق، كعبارة الرسائـر، خصوصاً بعد دعواه اإلمجـاع فيها عىل ذلك، 

رضورة كون مظنته التضيق ال أصل الوجوب».
وقـد اسـتدل لـهـ  مضافاً إىل إطـالق معاقد اإلمجاعات عىل ثبـوت اخلمس يف 
األربـاح والفوائـد، بـل يف اجلواهر: «فيـام حرضين من نسـخة املفاتيح اإلمجـاع عليه 
»، إطالق ثبـوت اخلمس يف الغنيمـة يف اآلية الرشيفة، ولـو بضميمة ما تضمن  أيضـاً

عمومها لغري غنائم احلرب.
وإطـالق مجلـة مـن النصـوص املتقدمـة املتضمنـة ثبـوت اخلمـس يف الفائدة 
كقولهA يف مصحح الريان بن الصلت الوارد يف غلة رحى أرض ويف ثمن سـمك 
وبـردي وقصـب: «جيـب عليك فيه اخلمـس»(١)، وقولـهA يف موثـق أيب بصري يف 
اهلديـة: «اخلمس يف ذلـك»(٢)، وقولهA يف خرب عبد اهللا بن سـنان: «عىل كل امرئ 

غنم أو اكتسب اخلمس مما أصاب»(٣)، وغريها.
وأمـا مـا تضمن أن اخلمس بعد املؤنة فليس املراد بـه التأخر الزماين عن إنفاق 
املؤنة، بل الكناية عن اسـتثناء املؤنة، نظري ما تضمـن أن املرياث بعد الوصية والدين. 

وإليه يرجع ما قيل من أن املراد به التأخر الرتبي.
هـذا ولكن ابتناء بـذل املؤنة عىل التدريج غالباً، وعـدم اإلحاطة حني وصول 
الربح بمقدارها كذلك، يوجب اسـتفادة تأخره زماناً عن بذل املؤنة، تبعاً السـتثنائها 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٩، ١٠، ٨.

٢٦١ .............................................................. تعلق اخلمس بالربح بمجرد حصوله 
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قبله. والسـيام بنـاءً عىل ما تقدم منا من أخذ اإلنفاق يف مفهـوم املؤنة، وعدم االكتفاء 
باحلاجـة يف صدقهـا. وليـس هو كاسـتثناء الدين والوصيـة يف املـرياث، النضباطهام 

وسبقهام عىل املوت.
بـل قولهA يف صحيح ابن مهزيار: «يل منه اخلمس مما يفضل من مؤنته»(١)، 
كالرصيـح يف أن موضوع اخلمس الفاضل بعـد رصف املؤنة، ال الزائد عىل مقدارها. 
وكذلـك قولهA يف صحيح أيب عيل بن راشـد: «إذا أمكنهم بعـد مؤنتهم»(٢). لقوة 
، ال وجوب اإلخراج يف  ظهوره يف إرادة وجوب اإلخراج بالفعل بسبب متكنهم فعالً

وقته بسبب اإلمكان من حيثية املالية تبعاً لزيادة الربح عن مقدار املؤنة.
كام يناسـب ذلك أيضاً قولهA يف صحيح ابن مهزيار الطويل: «فأما الغنائم 
والفوائد فهي واجبة عليهم يف كل عام»(٣)، فإنه بعد أن سـبق ظهوره يف حلاظ جمموع 
الفوائـد يف السـنة ال جمال حلملـه عىل أول السـنة، لعدم اجتامع األربـاح فيها، ليجب 
مخسـها، بل البد من محله عىل آخر السـنة بعد اسـتكامل بذل املؤنة، عىل نحو وجوب 
الـزكاة التـي تضمنها صدر الصحيـح يف قولهA: «ومل أوجـب عليهم ذلك يف كل 

عام، وال أوجب عليهم إال الزكاة التي فرضها اهللا عليهم».
وأما دعو: أن مقتىض اجلمع بني ثبوت اخلمس يف اآلية وغريها وأدلة استثناء 
املؤنـة البناء عىل ثبوت اخلمس بمجرد حصـول الربح، وعدم وجوب إخراجه إال يف 

آخر السنة.
فهي مدفوعة ـ مضافاً ملا سبق من استفادة عدم ثبوت اخلمس قبل إكامل البذل 
يف املؤنة من أدلة استثنائها تبعاً ـ بأن ذلك ال يناسب ما يف صحيح ابن مهزيار الطويل 
من تطبيق اآلية الرشيفة عىل وجوب مخس الفائدة يف كل عام، لظهوره يف أن الوجوب 
املذكور من صغريات مفاد اآلية، أو الزم ملفادها، بنحو ال يناسـب التفكيك بينهام يف 
زمـان احلكم، حيث يكشـف ذلك عـن أن ترشيع اخلمس يف اآلية بجميع أقسـامه أو 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢، ٣، ٥.



خصوص مخس الفائدة يبتني عىل الثبوت يف كل عام، ال بمجرد حصوهلا.
عـىل أن التفكيـك بني مثـل إطالق اآلية الرشيفـة ودليل اسـتثناء املؤنة بحمل 
األول عـىل تعلـق اخلمس، والثاين عىل وجوب إخراجه، غري ظاهر املنشـأ بعد تشـابه 
ألسـنة الكل، فإن بعض نصوص اسـتثناء املؤنة وإن تضمن التعبري بالوجوب، إال أن 
 :Aاخلمس بعد املؤنة»(١)، وقوله» :Gبعضها قد تضمن مفاد الوضع، مثل قوهلم

«يل منه اخلمس مما يفضل من مؤنته»(٢).
مـع أن التفكيك بني ثبوت اخلمس ووجوب إخراجـه يف األدلة ومحل بعضها 
. والسيام مع  عىل األول وبعضها عىل الثاين باجلمود عىل مضامينها املطابقية بعيد جداً
ظهور بعض النصوص يف رجوع أحدمها لآلخر بإغفال الفرق الدقي بينهام، كصحيح 
ابـن مهزيار املتقدم، حيث تضمن االسـتدالل عىل الوجـوب باآلية الرشيفة املتضمنة 
ملفاد الوضع. وحديث ابن شـجاع، حيث تضمن يف السـؤال: «ما الذي جيب لك من 
ذلك»، ويف اجلواب: «يل منه اخلمس»(٣)، وحديث ابن راشد حيث قال فيه: «فقال يل 

بعضهم: وأي يشء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: جيب عليهم اخلمس»(٤).
مضافاً إىل أن املراد من إناطة وجوب إخراج اخلمس بإخراج متام املؤنة إن كان 
هـو إناطة أصـل الوجوب، فالزمه عدم مرشوعيـة إخراجه قبل إكـامل املؤنة، مع أنه 
ليـس بناء القائلني بثبـوت اخلمس بمجرد الربح عىل ذلك. وإن كان هو إناطة تضييق 
الوجـوب بـه مـع كون مبدئه ظهـور الربحـ  كام سـبق من اجلواهـرـ  فظاهر نصوص 

االستثناء إناطة أصل الوجوب باملؤنة، ال إناطة تضيقه.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخينا مـن أن الزم إناطـة ثبوت اخلمـس بإخراج متام 
املؤنـة جـواز إتـالف الربح يف أثنـاء السـنة أو الرصف يف غـري املؤنة من هبـة ال تليق 
بشـأنه ونحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليف. فيندفع بأنه ال حمذور يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢، ٢، ٣.

٢٦٣ .............................................................. تعلق اخلمس بالربح بمجرد حصوله 
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االلتـزام بذلـك، كام التزموا بنظريه يف الزكاة. بل لعله األنسـب بمرتكزات املترشعة، 
حيـث ال يـرون يف اإلتالف والبـذل غري الالئقـ  لو مل يصدق عليـه املؤنةـ  إال حمذور 
التبذير أو السفه، من دون أن خيطر بباهلم انشغال الذمة باخلمس. وإن أمكن أن يكون 
منشـأ ذلك سـريهتم عىل إخراج اخلمس بعد السنة، بنحو يغفل عن ثبوته واالهتامم به 

قبل إكامهلا.
واحلاصـل: أن البنـاء عـىل عدم ثبوت اخلمـس قبل رصف املؤنة هو األنسـب 
باجلمع بني األدلة. بل محل إطالق من أطلق من األصحاب أن اخلمس بعد املؤنة عىل 
ذلـك قريب أيضاً، ألنـه هو املفهوم عرفاً بالتقريب املتقدم، والبتناء كالمهم عىل مفاد 

النصوص املذكورة.
ومن هنا يشـكل نسـبة القـول اآلخر للقدماء ممـن مل يرصح بالفـرق بني زمان 
ثبوت اخلمس وزمان إخراجه. كام يشـكل نسبته للمشهور، فضالً عن دعو اإلمجاع 

عليه املشار إليها فيام تقدم من اجلواهر.
هـذا ولكـن اإلنصاف أن ذلـك وإن كان مقتـىض اجلمع بني األدلة بـدواً، إال 
أنه ال يتناسـب مع واقع ترشيع اخلمس، فإن أصل ترشيعه اسـتفيد من اآلية الرشيفة 
التـي كان مقتىض إطالقها ثبوته بمجرد الربح، واملتيقن من أفرادها ـ الذي كان مورد 
العمـل الظاهر من صدر اإلسـالم ـ هو غنائم دار احلـرب التي جر احلكم فيها عىل 
طبـق اإلطـالق املذكور، حيـث يثبت اخلمس فيهـا بمجرد االغتنام من دون اسـتثناء 

املؤنة، وال انتظار السنة.
كـام جر احلكم كذلـك يف بقية أفرادها ذات العناوين اخلاصة املرصح بثبوت 
اخلمس فيها من صدر اإلسالم، ومل يثبت استثناء املؤنة إال فيام عداها من بقية الفوائد، 
وقد تضمنت مجلة من النصوص تطبيق اآلية الرشيفة عليها بمقتىض إطالقها اللفظي، 

من دون أن تشري إىل التقييد املذكور.
وحينئذٍ فتحكيم نصوص اسـتثناء املؤنة عىل إطالق اآلية يف خصوص األفراد 



املذكورة دون األفراد األوىل التي هي أظهر يف فرديتها وأشـيع عمالً يف صدر الترشيع 
. بعيد عن مقتىض اجلمع العريف جداً

ومـن هنا كان مـن القريب أن ال يكون اسـتثناء املؤنة من أصـل الترشيع، وال 
مبنيـاً عىل تقييد اآلية ونحوها من اإلطالقات يف خصوص هذه األفراد، بل هو حكم 
تفضـيل مبني عىل إعامل األئمةG لواليتهم عىل احلـق بعد التنبيه عىل عمومه ملطلق 

.Gالفائدة والبدء بتنفيذه والعمل عليه فيها يف عصور األئمة املتأخرين
ولعلـه لـذا ال يظهر من النصـوص الواردة عـن األئمـة األوائل(صلوات اهللا 
عليهـم) الذيـن مل يكونـوا يف مقـام املطالبـة باخلمس وال مـن الشـيعة املعارصين هلم 
االلتفات وااللتفات لالسـتثناء املذكور، بل تقدم عند الكالم يف اسـتثناء املؤنة بعض 
نصـوص ترشيع اخلمس يف هذا القسـم الظاهرة يف عدم اسـتثنائها. وإنـام ورد التنبيه 
الستثناء املؤنة عن األئمة املتأخرين (صلوات اهللا عليهم) الذي بدأوا يطالبون الشيعة 

بأداء احلق.
وبذلـك يظهـر قرب محل التحديـد بالعام يف صحيح ابن مهزيـار الطويل عىل 
اإلرفـاق نوعاً من أجل ضبط املؤنـة، ال ألخذه يف موضوع اخلمس يف أصل الترشيع، 

لعني ما سبق.
فإن اتضح ما ذكرنا، وإال فال أقل من صلوحه للمنع من اجلزم بالتقييد ألصل 
ثبـوت اخلمـس رشعـاً، فريجع فيـه إىل مقتـىض اإلطالقـات املقتضية لثبوتـه بمجرد 

حصول الفائدة، كام نسب للمشهور. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
هـذا ولو فـرض البناء عـىل ما ذكرنـا أوالً من عـدم وجوب اخلمـس بمجرد 
حصـول الربـح فإن كان الدليل عليه نصوص اسـتثناء املؤنة لزم ثبوته باسـتيفاء مؤن 

السنة. وإن كان الدليل عليه صحيح ابن مهزيار لزم عدم ثبوته إال بتامم السنة.
اللهم إال أن يقال: نصوص اسـتثناء املؤنة إنـام تقتيض عدم ثبوت اخلمس قبل 
اسـتيفائها أمـا ثبوتـه حينئذ بمجرد اسـتيفائها فهي إمـا أن ال تنهض بـه، أو تنهض به 

٢٦٥ .............................................................. تعلق اخلمس بالربح بمجرد حصوله 
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بإطالقهـا، الـذي هو كإطالق ثبـوت اخلمس يف الفوائـد واألرباح. وحينئـذٍ إذا كان 
مقتـىض صحيح ابن مهزيار عدم ثبوته قبل متام السـنة لزم اخلروج به عن اإلطالقات 
املذكورة، كام خيرج عن إطالق ثبوت اخلمس بنصوص االستثناء. ويتحصل من مجيع 
ذلـك محل اإلطالق ونصوص االسـتثناء عىل بيـان موضوع مخس الفائـدة ومتعلقه، 
ومحـل الصحيح عـىل بيان زمان ثبـوت اخلمس املذكـور. نظري أدلة اعتبـار احلول يف 

. الزكاة مع أدلة ثبوت الزكاة يف النقدين واألنعام. فتأمل جيداً
(١) الظاهـر أن املدار عـىل زيادة جمموع الربح احلاصل يف السـنة عىل املؤنة يف 
جواز الدفع من بعض الربح احلاصل يف أول السنة، فإذا كانت مؤنة الشخص يف سنته 
، جاز لـه أن يدفع مخس األلف  ألفـني، وكان ربحه يف جمموع السـنة مخسـة آالف مثالً
األول الـذي يربحه يف أول السـنة، وال يتوقف دفعـه للخمس عىل أن يزيد ربحه عىل 

ألفني، ليدفع مخس الزائد ال غري.
وتوضيـح ذلك: أنه ال إشـكال يف عـدم جواز دفع اخلمس يف أثناء السـنة قبل 
حصول الربح، لتوقع حصوله يف بقية السـنة، لعدم حتقق موضوع اخلمس بعد. وكذا 
ال جيـوز دفـع مـا زاد عىل مخس الربح احلاصل يف أول السـنة عـىل أن يكون من مخس 
بقية األرباح املتوقعة، فإذا كان الربح املتوقع يف متام السـنة مخسـة آالف، وكانت املؤنة 
ألفني وجاءه يف أول السنة ستامئة ال جيوز دفع متامها مخساً عن ثالثة آالف يتوقع كوهنا 
الفاضل من ربح السنة عن مؤنتها، لعني ما سبق من عدم حتقق موضوع اخلمس، وهو 

الثالثة آالف. وإنام اإلشكال يف أنه هل جيوز دفع مخس الستامئة يف الفرض أو ال؟.
فـإن قلنـا بأن اخلمس يثبت يف خصـوص الفاضل عن مؤنة السـنة، مل جيز دفع 
مخسـها، لعدم حتقق موضوع اخلمس أيضاً بعد فرض عدم وفاء الستامئة بمؤنة السنة، 
فضالً عن زيادهتا عليها، وإنام جيوز يف الفرض دفع اخلمس بعد جتاوز الربح األلفني، 

فيجوز دفع مخس الزائد عليها ال غري.

إذا كان زائـداً عـن مؤنة السـنة(١). وإن كان جيوز له تأخـري الدفع إىل آخر 



السنة(١) احتياطاً للمؤنة.
وإن قلنا بثبوت اخلمس يف الربح بمجرد حصوله إذا كان جمموع الربح يف السنة 
فاضـالً عـن مؤنتها، ولـو بنحو الرشط املتأخـر، جاز دفع مخس السـتامئة يف الفرض، 

لفرض حتقق رشطه.
إذا عرفت هذا فالظاهر الثاين، اقتصاراً يف تقييد إطالق دليل ثبوت اخلمس يف 
الربـح والفائدة عىل املتيقن وهو العفو عن مقدار املؤنة بنحو البدل يف متام أجزاء ربح 
السـنة، بمعنى: أن كل جزء من الربح يثبت فيـه اخلمس إذا أخرجت املؤنة من غريه، 
ولـو كان هو اجلزء اآلخـر الذي مل يوجد بعد، وال يتوقف ثبـوت اخلمس يف املوجود 
من الربح عىل زيادته بنفسـه عىل املؤنة، خصوصاً عىل ما قربناه من كون اسـتثناء املؤنة 
تفضـالً من األئمةG بحسـب واليتهم عـىل احلق إرفاقاً بشـيعتهم، حيث يكفي يف 

اإلرفاق ذلك.
نعـم لـو قلنـا بعـدم ثبـوت اخلمـس يف الربـح إال بعـد أن يفضـل عـن املؤنة 
ـ الذي هو خالف ما نسب للمشهور ـ يتعني عدم ثبوت اخلمس وعدم جواز دفعه يف 
املقـام، لعدم حتقق موضوعه إال بعد انتهاء اإلنفاق عىل متام مؤنة السـنة، أو بعد ميض 

السنة، عىل ماسبق الكالم فيه. لكن مبنى الكالم هنا عىل ما جر عليه املشهور.
(١) كـام رصح بـه مجاعة، بل ال أجد فيه خالفاً، بـل الظاهر اإلمجاع عليه. كذا 
يف اجلواهر، ونحوه يف اسـتظهار اإلمجاع ما عن رسـالة شيخنا األعظمP، بل قيل: 
إنه ادعي عليه اإلمجاع يف غري واحد من الكلامت، وأرسلوه إرسال املسلامت. ومن ثم 

استدل عليه يف حمكي املستند باإلمجاع.
كـام علل يف كلامهتـم باالحتياط للمؤنة، لكنه يصلـح أن يكون حكمة للحكم 

املذكور، ال دليالً عليه. لعدم اإلشارة للتعليل بذلك يف النصوص.
وكيـف كان فـال ينبغـي اإلشـكال يف ذلـكـ  يف اجلملـةـ  بناءً عىل عـدم تعلق 

اخلمس بظهوره، بل البد من صريورته فعالً فاضالً عن مؤنة السنة.
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....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٢٦٨

وأما بناءً عىل ثبوته بظهور الربح ـ كام تقدم نسبته للمشهور ـ فقد يستفاد جواز 
التأخري من أدلة اسـتثناء املؤنة تبعاً ملا أرشنا آنفاً من عدم اإلحاطة غالباً بمقدار املؤنة، 
وابتنـاء بذهلا كذلك عىل التدريج. بل تقدم تقريب اسـتفادته مـن صحيح ابن مهزيار 

الطويل.
مضافاً إىل أنه لو كان البناء عىل التعجيل الحتيج لبيان الضوابط للمؤنة وكيفية 
اجلمع بني استثنائها ووجوب التعجيل بإخراج احلق، وما يتعلق بفروع ذلك، وحيث 
ال أثر لذلك كشـف عن جواز التأخري. ومن ثم جرت السـرية القطعية عىل ذلك بغري 

نكري، وكان أمراً مفروغاً عنه عند الفقهاء واملترشعة.
هذا وقد اسـتدل بعض مشـاخينا عىل عدم وجوب املبادرة بإخراج اخلمس بأن 
املؤنة املستثناة ال تقترص عىل الرضوريات التي البد منها، بل تعمّ غريها، كاهلبة الالئقة 
بشـأن املالك، واملسـتحبات مهام بلغت كلفتهـا، وحينئذ لو فـرض العلم بعدم وقوع 
يشء منهـا فقـد علم بثبوت اخلمـس يف مقداره بظهـور الربح بناء عىل مـا اختاره من 

كفاية عدم البذل يف املؤنة بنحو الرشط املتأخر يف ثبوت اخلمس من أول األمر.
لكن عدم رصف الربح يف املؤنة املذكورة ال ينايف جواز رصفه فيها، لعدم توقف 
جواز اليشء عىل وقوعه خارجاً، وحينئذ فجواز رصف الربح يف املؤنة املذكورة يف بقية 
السـنة ورفع موضوع اخلمـس بذلك مالزم جلواز إبقاء الربح وعـدم املبادرة بإخراج 
اخلمس منه، للتهافت الواضح بني وجوب املبادرة بإخراج اخلمس من الربح وجواز 

رصفه يف املؤنة.
ويشـكل بـأن جواز الـرصف يف املؤنة كام ينايف بـدواً وجوب املبـادرة بإخراج 
اخلمـس ينايف أصـل ثبوت اخلمس الذي هو املوضوع لوجـوب إخراجه، وكام أمكن 
رفـع التنايف بني جـواز الرصف يف املؤنة وثبـوت اخلمس بإناطة ثبـوت اخلمس بعدم 
الـرصف خارجـاً بنحـو الـرشط املتأخـر ـ ملا ذكـره من أن املـرشوط ال يصـري مطلقاً 
وينقلـب عـام هو عليـه بتحقق رشطهـ  أمكن رفـع التنايف بني جـواز الرصف املذكور 



ووجـوب املبادرة بإخـراج اخلمس بإناطة وجوب املبادرة بعـدم الرصف خارجاً تبعاً 
إلناطة ثبوت اخلمس هبا.

ولذا ال إشكال يف عدم التنايف لو رصح بذلك، كام لو قيل: جيوز إنفاق الربح يف 
املؤنة يف متام السنة، لكن إذا كان الربح ال ينفق فيها ثبت فيه اخلمس حني ظهور الربح 
. فاملقام نظـري األمر الرتتبي باملهم املرشوط بعصيان  ووجبـت املبادرة بإخراجه حينئذٍ

األمر باألهم، حيث يرتفع التنايف بينهام باالشرتاط املذكور.
ومـن ثم ال ينبغـي التأمل يف إمكان احلكـم بوجوب املبـادرة بالنحو املذكور. 
غايتـه أن محـل األدلة عىل الـرشط املتأخر وإن أمكـن عقالً ال يفهم مـن األدلة عرفاً، 
الحتياجـه إىل عنايـة، وهو يقتيض عدم ثبوت اخلمس بمجرد ظهور الربح، كام سـبق 
منّا، ال عدم املبادرة بإخراجه مع ثبوته. فالعمدة يف ثبوته بمجرد ظهور الربح ويف عدم 

وجوب التعجيل بإخراجه ماسبق.
هـذا وقد ذكـر يف اجلواهر أن مقتـىض تعليلهم جواز التأخـري باالحتياط عدم 
جواز الترصف واالكتسـاب باخلمس، لكونه مال الغري. قال: «نعم لو ضمنه وجعله 
يف ذمتـه جـاز له ذلـك. لكن ليـس يف األدلة هنا تعـرض لبيان أن له ضامنـه مطلقاً أو 
بـرشط املـالءة، أو االطمئنـان مـن نفسـه بـاألداء أو غـري ذلك، بـل ال تعـرض فيها 
ألصـل الضامن. وجـواز التأخري أعم من ذلك. بل هو أمانـة يف يده جيري عليه حكم

األمانات فتأمل».
لكن مالحظة السرية تشهد بجواز معاملة الربح قبل وقت أداء اخلمس معاملة 
املال اململوك يف جواز االكتسـاب به وغريه من الترصفات. ولذا ال هيتم بضبط الربح 
وعزله يف أثناء السنة، ولو كان الالزم التحفظ عىل اخلمس لكونه يف حكم األمانة للزم 
ضبـط الربح والتحفظ عـىل اخلمس، ولظهر ذلك، الحتياجـه إىل مزيد عناية، ولكثر 
السـؤال عنه، وعام يتعلق به من الفروع، وحيث ال أثر لذلك فاملتعني كون احلكم عىل 

طبق السرية املشار إليها.
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بـل قد يدل عىل جواز التكسـب يف اجلملة ما يف موثـق أيب بصري من بيع فاكهة 
(١)، وما يف مصحح الريـان من ثبوت اخلمس يف  البسـتان بامئة درهم أو مخسـني درمهاً
ثمن سـمك وبـردي وقصـب(٢)، ألن الفائدة التي هـي موضوع اخلمـس هي املثمن 

املزروع واملحاز. فتأمل.
(١) لعمـوم ضامن اإلتالف. وجمرد عدم وجوب عزل الربح وجواز الترصف 
فيه والتكسب به بمقتىض السرية ـ كام تقدم ـ ال ينايف الضامن بعد اختصاص االستثناء 
باملؤنـة، واملفـروض خروج ذلـك عنها. بل قـد يدعى الضامن لو فـرط يف حفظ املال 

فأتلفه غريه، عمالً بضامن اليد. فالحظ.
(٢) بناء عىل ما سـبق منهم من قصور املؤنة املسـتثناة عن ذلك، وقد سـبق منا 

الكالم فيه عند الكالم يف حتديد املؤنة.
(٣) أمـا إذا كانـا الئقني بشـأنه كانا من املؤنة املسـتثناة عندهـم. لكن ملا كانت 
املؤنة هي النفقة يف شؤون اإلنسان وحوائجه أشكل عموم صدقها عىل اهلبة واملعاملة 

املحاباتية الالئقة بشأن اإلنسان.
ومـن هنـا ينبغي التفصيـل فيها بني ما كان جيـرّ نفعاً للاملك ـ كاهلبـة واملعاملة 
اللتـني يتقـرب هبام هللا تعاىل، أو يتحبب هبام للناس، أو يزداد هبام عزة وكرامة بينهم، أو 
يدفـع الـرش هبام عن نفسـه أو نحو ذلكـ  وغريه مما ال يرتتب عليه ذلك، بل ينشـأ عن 
جمرد قلة االهتامم باملال، فال يصدق عىل الثاين املؤنة، وال يدخل يف االستثناء، وإن كان 

الئقاً باملالك.
اللهم إال أن خيرج عن ذلك بالسرية، لعدم بنائهم عىل التقيد يف ذلك. فتأمل.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١٠، ٩.

فـإذا أتلفـه ضمن اخلمـس(١). وكذا إذا أرسف يف رصفـه(٢). أو وهبه أو 
اشـرت أو باع عىل نحو املحاباة إذا مل يكونا الئقني بشـأنه(٣). وإذا علم أنه 
ليس عليه مؤنة يف باقي السنة فاألحوط املبادرة يف دفع اخلمس وعدم التأخري



إىل آخر السنة(١).
(١) قال سـيدنا املصنفP يف توجيه ذلك: «لكن القدر املتيقن من اإلمجاع 
غري هذه الصورة، وإن حكي عن املناهل ظهور عدم اخلالف يف جواز التأخري حتى يف 
هذه الصورة. لكن قد ينافيه تعليلهم باالحتياط. اللهم إال أن يكون املراد به االحتياط 
». ولعله أشـار باألمـر بالتأمل إىل أن احتامل ذلـك ال يكفي يف  النوعـي. فتأمـل جيداً
القطـع بعموم اإلمجاع للصورة املذكورة، فضالً عن كونه إمجاعاً تعبدياً حجة خيرج به 

عن مقتىض اإلطالق. فيلزم التعجيل لعموم حرمة حبس احلق عن أهله.
ومثلـه يف ذلـك ما إذا كان الربـح كثريا يعلم بزيادته عن املؤنـة، فان مقتىض ما 

تقدم تعجيل إخراج مخس املقدار املعلوم زيادته عىل املؤنة.
لكـن مالحظة السـرية عىل عـدم االهتامم بضبـط املؤنة وبمعرفـة االحتياج هلا 
وعدمه، ومعرفة وجود الزيادة يف الربح عليهاـ  خصوصاً مع أن مقتىض االستصحاب 
عدم زيادة املؤنةـ  يوجب وضوح عموم عدم وجوب تعجيل إخراج اخلمس للفرضني 
املذكورين. كام يشهد به أيضا صحيح ابن مهزيار الطويل الظاهر يف أن املدار يف إخراج 

اخلمس عىل السنة، ال عىل عدم االحتياج للمؤنة.
وأمـا صحيح البزنطي: «كتبت إىل أيب جعفـرA: اخلمس أخرجه قبل املؤنة 
أم بعد املؤنة؟ فكتب: بعد املؤنة»(١). فهو وارد لبيان اسـتثناء املؤنة من الربح، نظري ما 

تضمن أن املرياث بعد الوصية والدين، ال لبيان زمان إخراج اخلمس.
عـىل أنـه لو كان وارداً لبيـان زمان اإلخراج فهو ظاهـر يف عدم وجوب تقديم 
إخراج اخلمس عىل املؤنة، وال ظهور له يف وجوب املبادرة إليه بعدها، لينايف ما تقدم. 
وال أقل من تنزيله عىل ذلك مجعاً مع صحيح ابن مهزيار. والسيام مع قرب تنزيله عىل 

الغالب من عدم االستغناء عن رصف املال يف املؤنة يف متام السنة. فالحظ(٢). 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.

(٢) هـذا آخـر مـا تيرس لنا حتريره مع تدريسـه من كتاب اخلمـس يف أواخر مجاد اآلخرة سـنة ١٤١١هـ يف 

٢٧١ .............................................................. تعلق اخلمس بالربح بمجرد حصوله 
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(مسـألة ٤٩): إذا اجتـر بـرأس ماله مـراراً متعددة من السـنة، فخرس 
يف بعـض تلـك املعامـالت وربـح يف األخـر، جيـرب اخلـرسان بالربـح(١)،
فإن تساويا اخلرسان والربح فال مخس، وإن زاد الربح وجب اخلمس يف الزيادة،

(١) قـال يف الـدروس: «وجيـرب خرسان التجـارة والصناعـة والزراعة بالربح 
يف احلـول»، ويف كشـف الغطـاء: «وال جيرب خـرسان غري مـال التجارة بالربـح منها. 
واألحوط أن ال جيرب خرسان جتارة بربح أخر، بل يقترص عىل التجارة الواحدة». بل 
جـزم يف اجلواهر بعـدم اجلرب إال يف خرسان بعض مال التجـارة الواحدة وربح بعضه 

فقو اجلرب. 
والـذي ينبغي أن يقـال: حيث كان موضـوع اخلمس هو الفائـدة والربح وال 
يسـتثنى من ذلـك إال املؤنة التي ال تصدق عىل اخلرسان، فالـكالم يف املقام يبتني عىل 
كون اخلرسان مانعاً من صدق الربح وعدمه. وال إشكال يف عدم مانعيته منه لو كانت 
مـوارد الفوائـد ملحوظة بنحـو االنحالل، بان يلحـظ كل مورد بحياله واسـتقالله، 
لوضـوح أن اخلـرسان يف بعضها ال ينايف صدق الربـح يف اآلخر. بخالف ما لو كانت 
ملحوظـة بنحو املجموعية، ويكـون تطبيق الربح بلحاظ مـا يتبقى للمكلف ويصفو 
لـه، حيث يتعني حينئذٍ اجلرب، وال يصـدق معه كال األمرين، بل أحدمها ال غري، أو ال 

يصدق يشء منهام. 
 هذا وحلاظها بالنحو األول هو ظاهر مجلة من النصوص، كحديث ابن شجاع 
فيمن بقي له سـتون كراً من احلنطة مما أصاب من ضيعته(١)، وخرب عبد اهللا بن سـنان 
سـجن أيب غريب، ثم انقطعنا عن ذلك بسـب حرب اخلليج يف أول شـهر رجب من السنة املذكورة وما 
تبعهـا مـن أحـداث، ومنها خروجنـاـ  بفضل اهللا تعاىل ومنّهـ  من السـجن إىل بيوتنا يف أواخر شـهر ذي 
القعدة احلرام من السـنة املذكورة. واسـتمر انقطاعنا عن حترير هذه املباحث حتى يوم اخلميس اخلامس 
عرش من شهر حمرم احلرام سنة ١٤١٣هـ، فرجعنا إىل حتريرها وتدريسها يف النجف األرشف بعد التوكل 

عىل اهللا تعاىل وطلب العون والتوفيق منه عز وجل. (منه عفي عنه).
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢.



املتضمن لثبوت اخلمس عىل اخلياط خييط القميص بخمسـة دوانيق(١)، ومصحح ابن 
الصلت املتضمن ثبوته يف غلة الرحى وثمن سمك وبردي وقصب(٢)، وموثق أيب بصري 
املتضمن ثبوته يف اهلدية وفيام يبيعه من فاكهة بستان داره(٣)، وكذا صحيح ابن مهزيار 
املتضمن رشح الفوائد وبيان مصاديقها(٤). لظهور اجلميع يف ثبوت اخلمس يف كل من 
هذه الفوائد بنفسها مع قطع النظر عن غريها. وقد يستفاد من ذلك من غريها بالتأمل.
لكـن مقتـىض ذلـك وجـوب اخلمس وعدم جـرب الربـح للخرسان مـع تعدد 
املعاملـة يف أجزاء تكسـب واحد، كمن تكسـب بمتجر يتضمن أنواعـاً من البضايع، 
فربـح يف بعضهـا وخـرس يف اآلخـر، أو ربح وخـرس يف بضاعتني من نـوع واحد، كام 
لـو اشـرت حنطة مرتـني فربح يف إحدامها وخـرس يف األخر. بل وكـذا مع تعددها 
يف أجـزاء بضاعـة واحدة، كام لو اشـرت حنطة ثـم باعها تدرجيياً فربـح يف بيع بعض 

أجزائها وخرس يف بيع الباقي.
ومـن الظاهر تعرس ضبط موارد الربح واخلسـارة يف ذلـك، فلو كان البناء عىل 
عدم اجلرب فيه لزم اهلرج واملرج وكثر السـؤال واالستفسـار، لشـيوع االبتالء، بذلك 
وحيـث ال اثـر لذلك يف النصوص كشـف عن ثبـوت اجلرب فيه، حيث يسـهل ضبط 
الربـح واخلرسان حينئذٍ بضبـط راس املال وضبط املجموع بعد التكسـب ومالحظة 

النسبة بينهام، كام عليه العمل عند املترشعة.
ومن ثم كان ظاهر األصحاب املفروغية عن ذلك، ومل ينقل اخلالف فيه، وإنام 
اخلـالف مـع تعدد أفراد التكسـب من نـوع واحد أو مـن أنواع متعددة مع اسـتقالل 
كل منهـا يف رأس املـال ويف جهـاز العمل. وذلك كاشـف عن أن أخـذ الغنم والربح 
والفائـدة يف موضـوع اخلمـس ليس مبنياً عىل حلـاظ موضوعاهتا بنحـو االنحالل بل 
بنحـو املجموعيـة، فاملوضـوع هو الفائـدة املتحصلة مـن جمموع املوضوعـات، وهو 

الصايف املتبقي يف يد املكلف من أرباح السنة.
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨، ٩، ١٠، ٥.

٢٧٣ ............................................................................ جربان اخلسارة بالربح 
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وحينئذٍ يتعني البناء عىل عموم جرب الربح للخرسان ملا إذا تعددت أفراد التكسب 
من نوع واحد أو من أنواع متعددة، ألن املستفاد من جمموع األدلة كون ثبوت اخلمس 
يف فوائدهـا وأرباحهـا بلحاظ عمـوم وجوب اخلمس يف املغنم والفوائد املسـتفاد من 
اآليـة الرشيفـة وغريها، حيث يلزم تنزيـل العموم املذكور عـىل املجموعية بلحاظ ما 
سبق، من دون فرق بني أفراده، وليس ثبوت اخلمس يف كل منها بخصوصيته، ليمكن 
دعـو حلاظ املجموعية بني أجزاء كل فرد من نوع منها دون أفراده، أو بني أفراد كل 
نـوع منها دون مجيع األنواع. كيف؟! والزم عدم اجلرب مع تعدد نوع التكسـب عدمه 

فيام إذا تعدد نوع التكسب يف موضوع واحد.
كـام لو أنفـق عىل الزراعة ألف دينـار، وحصل له ما قيمته ألفـا دينار، ثم هبط 
سعر املزروع، فباعه بألف دينار. فإنه ال إشكال يف صدق الربح يف الزراعة عىل نصف 
املزروع وإن جتددت اخلسارة يف البيع بعد ذلك، فلو بني عىل عدم اجلرب مع تعدد نوع 
التكسـب لزم البناء عىل ثبوت اخلمس يف نصف املزروع، املسـتلزم لثبوت اخلمس يف 

ثمنه، وهو مخسامئة دينار، وال يظن منهم البناء عىل ذلك.
عـىل أن مـا ذكرنا من حلـاظ املجموعية هو املناسـب ملا تقدم من اسـتثناء مؤنة 
حتصيـل الربح والفائدة، الذي تقدم ظهور املفروغية عنه بني األصحاب. لوضوح أن 
االسـتثناء املذكور إنام يتجه لو كان املراد من الغنم والفائدة ما يصفو للمكلف ويبقى 
لـه، أمـا لو كان املراد به حصول اليشء يف امللـك من دون مقابل فهو يصدق عىل مجيع 

الربح، وال جمال لالستثناء.
واحتامل استفادة االستثناء املذكور من دليل تعبدي خاصـ  من إمجاع أو غريهـ 

عـىل خـالف مقتـىض العموم املذكور بعيـد جداً، بل هـو كاملقطوع بعدمـه، كام يظهر 
بأدنـى تأمـل. عىل أنه لـو فرض قيام الدليـل اخلاص عىل ذلك فهو كاشـف عرفاً عن 

حلاظ الربح الذي هو موضوع اخلمس يف العمومات بالنحو املذكور.
ومـن هنا يتعـني تنزيل النصـوص املتقدمة الظاهـرة يف جعـل الفوائد اخلاصة 



موضوعاً للخمس بنحو االنحالل عىل بيان موضوع اخلمس اقتضاء، إلمتام موضوعه 
وما هو العلة التامة له. 

ثـم انه يظهر من بعض مشـاخينا أن الوجه يف اجلرب هـو أن مقتىض جواز تأخري 
اخلمـس إىل آخر السـنة احتياطـاً للمؤنة كون تعلـق اخلمس بالربح مـن حني ظهوره 
مرشوطـاً بنحـو الـرشط املتأخر بعدم رصفـه يف املؤنة، فمع رصفه فيها يف أثناء السـنة 
ينكشـف عـدم ثبوتـه يف الربح مـن أول األمر، والزم ذلك حسـب الفهـم العريف أن 
موضوع وجوب اخلمس هو الربح الباقي، وال يكفي فيه جمرد احلدوث، ومع عروض 
، بل كان له ربح وقد زال، وكان مرخصاً يف التأخري ألجل املؤنة  اخلرسان ال ربح بقاءً

فرضاً، فال موضوع للخمس. 
 لكنه يشـكل بأن موضوع اخلمس إن كان هو الربح امللحوظ بنحو املجموعية 
فباخلـرسان ينكشـف أنـه ال ربح مـن أول األمـر، وإن كان هو الربـح امللحوظ بنحو 
االنحـالل فعروض اخلرسان يف املعامالت الالحقـة ال يوجب زواله. وعدم وجوب 
اخلمـس مـع رصفه املؤنة ليـس لزواله، بل السـتثناء املؤنة، ومن املعلـوم أن اخلرسان 
ليس من املؤنة، فيتعني ثبوت اخلمس معه، كام لو رصف الربح يف غري املؤنة ولذا التزم 

بضامن اخلمس لو فرط يف الربح بإتالف أو إرساف. فالعمدة ما ذكرنا. 
 هذا وحيث سـبق يف املسـألة الرابعة والثالثني حتديد سـنة األرباح، وأن مبدأ 
السنة األوىل هو ظهور الربح، وعليه جتري السنني الالحقة، فيكون مبدؤها هو زمان 
ظهور الربح يف السنة األوىل، فاملتعني كون املعيار يف موضوع اخلمس عىل الصايف من 
، حتى إذا كان  جممـوع األرباح فيها، ومقتـىض ذلك جرب الربح للخرسان فيها مطلقـاً
اخلرسان سابقاً عىل الربح، كام هو احلال يف استثناء املؤن حيث سبق استثناء مؤن السنة 
من ربحها حتى السـابقة منها عىل حصوله، فإن املقامني من باب واحد. فالحظ واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل. 

٢٧٥ ............................................................................ جربان اخلسارة بالربح 
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وإن زاد اخلـرسان عـىل الربح فال مخس، وصار رأس ماله يف السـنة الالحقة 
أقل مما كان يف السـنة السـابقة(١). وكذا جيرب اخلـرسان بالربح فيام إذا وزع 
رأس املال عىل جتارات متعددة(٢)، كام إذا اشـرت ببعضه حنطة، وببعضه 
سمناً، فخرس يف أحدمها وربح يف اآلخر، بل الظاهر اجلربان مع اختالف نوع 
التكسـب(٣)، كام إذا اجتر ببعض رأس املال وزرع بالبعض اآلخر، فخرس 
يف التجارة وربح يف الزراعة. وكذا احلكم فيام إذا تلف بعض رأس املال(٤)،
(١) ويكـون األقل هو املعيار يف الربح واخلسـارة يف السـنة الالحقة. وال جيرب 
الربح يف السـنة الالحقة خسـارة السنة السابقة، ألن املسـتفاد من صحيح ابن مهزيار 
الطويـل ونصوص املؤنة املحمولة عىل مؤنة السـنة الالحقة كون موضوع اخلمس يف 
كل سـنة ربحها، وحتقق اخلسـارة يف السـنة السـابقة ال يمنع من نسـبة ربح السنة هلا، 

فيتعني ثبوت اخلمس فيه. 
(٢) ملا سبق من ظهور األدلة يف حلاظ املجموعية بلحاظ مجيع الفوائد من دون 

مالحظة خصوصيات أفرادها وأنواعها. 
(٣) كام يظهر وجهه ما تقدم. 

(٤) كأنـه لعدم صدق الربح باملعنى املتقدم مع تلف رأس املال، كام ال يصدق 
مـع اخلـرسان. لكن يفرق بينهام بأن تضاد اخلرسان والربح عرفاً مانع من صدقهام معاً 
مع حلاظ املجموعية، بل يكون الربح هو الصايف ال غري، بخالف التلف والربح، فإنه 

ال تضاد بينهام، فتلف راس املال ال ينايف صدق الربح حتى مع حلاظ املجموعية.
غايـة األمر أن التلـف إن كان من خصوص رأس املال تعـني ثبوت مخس متام 
الربح، وإن كان من جمموع املال املشتمل عىل الربح تعني ثبوت اخلمس يف الباقي من 
الربح بعد استثناء اخلرسان منه بالنسبةـ  مع عدم التفريط يف التلفـ  دون اخلرسان من 
رأس املال. فإذا كان رأس املال مائة والربح مائة ثم تلف النصف من كل منهام وصفى 



أو رصفه يف نفقاته(١)، كام هو الغالب يف أهل خمازن التجارة، فإهنم يرصفون من 
الدخل قبل أن يظهر الربح(٢)، وربام يظهر يف آخر السنة، فيجرب التلف بالربح 
يف مجيع الصور املذكورة. بل إذا أنفق من ماله غري مال التجارة قبل حصول 
الربح، كام يتفق كثرياً ألهل الزراعة(٣)، فإهنم ينفقون ملؤنتهم من أمواهلم(٤)

لـه مائـة، تعني البناء عىل ختميس مخسـني، ألنـه الباقي من الربح، مـن دون أن جيرب به 
. ولعله لذا خـص يف اجلواهر اجلربان يف  تلـف رأس املـال، كي ال جيب اخلمس أصالً

أبعاض التجارة الواحدة باخلرسان دون التلف.
 اللهـم إال أن يقـال: ملـا كان مرجـع حلـاظ املجموعيـة إىل محل الغنـم والربح 
والفائدة عىل ما يتبقى للمكلف ويكون هو الصايف عنده، فكام يمكن محله عىل الباقي 
والصايف بلحاظ خصوص أسـباب االكتساب واالستفادة، ليختص اجلرب باخلرسان، 
وال يعـم تلـف رأس املال، يمكن محلـه عىل الصايف بلحاظ مطلق مـا بيد املكلف وما 
يملكه، فيعم اجلرب للتلف املذكور، والثاين هو األقرب ارتكازاً، واألنسـب بالسـرية. 

. والسيام مع صعوبة ضبط التلف من رأس املال يف طول السنة نوعاً
وال أقل من الشـك والرجـوع لألصل القايض بعدم ثبـوت اخلمس بعد عدم 
إمـكان التمسـك بعمـوم أدلته، لرجوع الشـك يف ذلك للشـك يف مفهـوم املوضوع، 

ودورانه بني األقل واألكثر. فالحظ. 
(١) ملا سـبق يف ذيل املسألة السـابعة والثالثني من عدم الفرق يف استثناء املؤنة 

من الربح بني األنفاق عليها منه أو من مال آخر. فراجع.
(٢) كام أرشنا إىل ذلك يف ذيل املسألة املذكورة. 

(٣) بل حتى ألهل التجارة، إذ كثرياً ما يعزلون مال التجارة لضبط إرباحهم، 
وينفقون عىل مؤهنم من مال آخر.

(٤) وإن مل يكن هلم مال اقرتضوا ملؤنتهم بأمل الوفاء بعد ظهور ناتج الزرع. 
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قبـل حصول النتائج، جاز لـه أن جيرب ذلك من نتائج الـزرع عند حصوله، 
وليـس عليه مخس ما يسـاوي املؤن التي رصفها، وإنام عليـه مخس الزائد ال 
غـري. وكذلـك أهل املـوايش، فإنه إذا مخـس موجوداته يف آخر السـنة، ويف 
السنة الثانية باع بعضها ملؤنته أو مات بعضها أو رسق، فإنه جيرب مجيع ذلك 
بالنتـاج احلاصل يف السـنة الثانية، ففي آخر السـنة جيرب النقـص الوارد عىل 
األمهـات بقيمـة السـخال املتولدة، فإنه يضـم السـخال إىل أرباحه يف تلك 
السنة(١) من الصوف واللبن والسمن وغري ذلك، فيجرب النقص، وخيمس 
ما زاد عىل اجلرب(٢)، فإذا مل حيصل اجلرب إال بقيمة مجيع السخال مع أرباحه 
األخـر مل يكن عليه مخس يف تلك السـنة(٣) إمـا إذا تلف بعض أمواله مما 
ليـس من مال التكسـب ـ كام إذا اهندمـت دار غلته(٤) ـ ففـي اجلرب حينئذٍ

(١) ألن السـخال من مجلة األرباح، واجلرب يكون من جمموع األرباح من دون 
مرجح لبعضها. 

(٢) ملـا سـبق من أن موضوع اخلمس هو الصايف مـن الربح. ولو مل يف الناتج 
بجرب اخلسائر والتلف تعني نقص رأس املال يف السنة الالحقة، نظري ما تقدم يف أوائل 

هذه املسألة. 
(٣) لعدم الربح يف احلقيقة. 

(٤) وهـي الـدار التي يسـتغلها الكتسـاب أجرهتا مـن دون أن تكون مسـكناً 
له ومؤنة. ومثلها ما يتخذه لشـؤون عمله وكسـبه، كالـدكان واملخزن وآالت العمل 
وغريها. لكن هذا داخل يف جرب تلف بعض أنواع التكسب بربح بعضها، الذي تقدم 
الـكالم فيه. ولعـل األوىل التمثيل بتلف الدار واألعيان املتخـذة لالقتناء من دون أن 

تكون مؤنة وال من شؤون التكسب والعمل.



إشـكال(١). وكـذا إذا اهندمت دار سـكناه(٢). إال أن يعمرها(٣) فيكون 
تعمريها من املؤن املستثناة(٤)،

(١) بل عن شـيخنا األعظـمP القطع بعدم اجلرب، وجـر عليه غري واحد 
ممن تأخر عنه، مع بنائهم عىل اجلرب يف بعض الفروض السـابقة. وكأن منشـأ األشكال 
يف اجلـرب هنا مع البنـاء عليه يف تلف رأس املال هو الفرق بـني املوردين بأن التالف يف 
املقـام خـارج عن موضوع االكتسـاب وأجنبي عنه، فال ينايف صـدق الربح الذي هو 

بمعنى الباقي للمكلف بلحاظ جمموع أفراد التكسب، بخالف تلف رأس املال.
لكنـه يندفـع بأنه بعد أن كان املراد من الربح هـو الباقي للمكلف، فكام يمكن 
حلاظه باإلضافة إىل خصوص أنواع االسـتفادة والتكسـب، املستلزم لعدم جرب الربح 
لتلـف رأس املـال، أو مـا يعم خصوص رأس املال املسـتلزم جلرب الربـح لتلف رأس 
املـال دون غريه من األمـوال اخلارجة عن التكسـب، كذلك يمكـن حلاظه باإلضافة 
إىل مجيـع مـا يملكه املكلف املسـتلزم جلرب الربح ملطلق التلف ولـو يف غري رأس املال. 
وحينئـذٍ يكـون املورد مـن موارد إمجال موضـوع اخلمس املسـتلزم لالقتصار فيه عىل 
األقل، والرجوع يف مورد الشـك لألصل املقتيض لعدم ثبوت اخلمس. نظري ما سـبق 

يف تلف رأس املال.
غاية األمر أنه يفرتق عنه بأن جرب رأس املال هو األنسب بالسرية بسبب صعوبة 
ضبط تلف رأس املال، بخالف تلف غريه مما هو خارج عن موضوع التكسـب حيث 
يسـهل ضبطه. لكنه ليس مهـامً بعد عموم جريان األصـل للموردين، وعدم وضوح 

املخرج عنه يف املقام. 
(٢) لعني ما سبق. 

(٣) يعني:قبل حلول رأس سنته. 
(٤) حيث ال أشـكال يف خروجها من الربح، حتى لو زادت قيمتها عام كانت 
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.(١) وإن كان األظهر اجلرب أيضاً يف الفرضني معاً
(مسـألة٥٠): اخلمس بجميع أقسـامه متعلق بالعـني(٢) تعلق احلق 

بموضوعه(٣).
عليـه قبـل االهنـدام. لكن البد مـن انتفاعه بالتعمري واسـتغالله له قبـل حلول رأس 
السـنة، وإال مل يكن من املؤنة املسـتثناة، بـل يكون من األرباح. ويبقى اسـتثناء نقص 

اهندام الدار مبتنياً عىل الكالم يف هذه املسألة. 
(١) كام يظهر وجهه ما تقدم. 

(٢) قـال سـيدنا املصنفP: «بـال خالف ظاهر، بل املظنـون عدم اخلالف 
فيه، كام يف رسالة شيخنا األعظمP». ويقتضيه ظاهر إضافة اخلمس للعني يف اآلية 
الرشيفة ومجله من النصوص. وكذا النصوص الكثرية املتضمنة وجوب اخلمس أو ثبوته 
عىل العني أو فيها، ومنها ما تضمن حرمة الفروج وغريها من األموال بسب اخلمس، 
وأهنـا إنام حتل للشـيعة بتحليـل األئمةG هلم، إذ لوال تعلـق اخلمس بالعني مل حترم. 
نعـم تضمـن بعض النصوص التعبـري بأن اخلمس عىل املكلـف، كصحيح أيب 
عبيدة احلذاء: «سـمعت أبا جعفرA يقول: أيام ذمي اشـرت من مسـلم أرضاً فإن 

عليه اخلمس»(١) حيث قد يستظهر منه انشغال ذمته به. 
لكنـه ال ينـايف ثبوتـه يف العني، ليخـرج به عام سـبق. غايتـه أن مقتىض إطالقه 
انشـغال ذمته به وإن مل يكن املال حتت يده، بخالف ما سـبق، فإنه ال يقتيض انشـغال 
ذمتـه بـه إال إذا كان املال حتت يده، حيث يكون مضموناً بضـامن اليد. وهو أمر آخر. 
بـل ال يبعد تنزيل الصحيـح املذكور ونحوه عىل ذلك، لقـرب ابتنائه عىل الغالب من 

كون العني حتت اليد. 
(٣) كأن مراده به أن يكون اخلمس حقاً ثابتاً يف املال خارجاً عنه، كثبوت حق 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٩ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.



الرهانه، وليس جزءاً مشاعاً فيه ليستلزم الرشكة، وال كلياً قائامً به، كالصاع يف الصربة. 
وقد اسـتدلP عىل ذلك بام تضمن ثبوت اخلمس يف املال، كصحيح زرارة 
عـن أيب جعفـرA قال: «سـألته عن املعادن ما فيهـا؟ فقال: كل مـا كان ركازاً ففيه 
اخلمس...»(١)، وغريه، بدعو: أن جعله مظروفاً للعني يناسـب جداً ـ بقرينة ظهور 
تبايـن الظـرف واملظروفـ  أن يكون املراد به مقداراً من املال يسـاوي اخلمس قائامً يف 

العني نحو قيام احلق بموضوعه. 
وكـذا ما تضمـن إبدال حرف الظرفيـة بحرف االسـتعالء، كصحيح حممدبن 
مسـلم عنهA: «سـألته عن معادن الذهـب والفضة والصفـر واحلديد والرصاص 
»(٢)، وغريه، لظهوره يف كون اخلمس حقاً مفروضاً عىل العني. فقال: عليها اخلمس مجيعاً

وقـد أيدP ذلـك بام قواهP من محـل أدلة الزكاة عىل ذلـك، وبمعترب أيب 
بصري عنهA يف حديث: «قال:ال حيل ألحد أن يشرتي من اخلمس شيئاً حتى يصل 
إلينـا حقنـا»(٣)، بدعو: ظهوره يف عدم حلّ املال املشـرت من اخلمـس إال بعد أداء 
اخلمـس، مع أنه لو كان بنحو الـكيل يف املعني يتعني نفوذ البيع وحلّ املال ما مل يتضيق 
احلق، بأن ال يبقى من موضوع احلق حني البيع إال ما به وفاؤه، ولو كان بنحو الرشكة 
لكان الالزم عدم نفوذ البيع يف حصة الرشيك إال بإجازته، وأداء البايع لقيمة اخلمس 
، وهو ال يقتيض نفوذ بيعها السابق عىل ذلك بناء عىل بطالن  إنام توجب ملكه هلا حينئذٍ

بيع من باع شيئاً ثم ملكه.
ويشـكل ما ذكره بأن مباينة الظرف للمظروف ليسـت بنحو جتعل احلمل عىل 
اجلزء املشاع خمالفاً للظاهر، لشيوع إطالق نسبة الظرفية بني اجلزء والكل عرفاً بلحاظ 
التباين بينهام مفهوماً واشتامل الكل عىل اجلزء. والسيام مع كون املظروف يف املقام هو 
اخلمـس الذي يـراد منه مخس العني، ال مخـس املالية، كام هو رصيح مجلـة من األدلة، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٣، ١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث:٤.
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وظاهـر مجلـة أخر منها، بسـبب تعريف اخلمس بالـالم الظاهـرة يف العهد الذهني 
املنـرصف خلمـس العني، حيث ال يتعقل العرف مع ذلك كونه حقـاً مبايناً للعني قائامً 

هبا نحو قيام حق الرهانة بموضوعه، بل ال يفهم من ذلك إال اإلشاعة. 
كام أن نسـبة االسـتعالء يف املقام ـ التي تضمنتها بعض النصوص ـ إنام تصدق 
بلحـاظ كون اخلمس مفروضاً يف العني، مـن دون نظر إىل كيفية جعله وتعلقه هبا. بل 

بعد كون اخلمس جزاءً من العني يتعني فهم اإلشاعة منه. 
كام ال جمال لقياس املقام بالزكاة بعد اختالف لسان اجلعل يف املقامني. والسيام 

مع كون احلق الزكوي مبايناً للعني يف بعض املوارد، كالشاة يف مخس اإلبل.
وأمـا معترب أيب بصري فهو ظاهر يف عـدم صحة رشاء اليشء، الذي فيه اخلمس 
قبـل أداء اخلمـس، بنحو يظهر يف عدم صحته بتاممه عىل النحـو الذي يتضمنه العقد، 
من دون نظر لصحته يف بعض أجزائه وعدمه لينايف اإلشـاعة، كام ال ظهور له يف عدم 
نفوذ البيع لو وقع قبل أداء اخلمس، إال بعد أداء اخلمس من القيمة، ليبتني نفوذه بعد 
أدائـه عـىل صحة بيع من باع شـيئاً ثم ملكه. عـىل أن إباء القواعد العامـة صحة البيع 
املذكـورـ  لـو تـمـ  ال ينايف داللـة املعترب املذكور عليـه يف املقام، بنحـو يكون خمصصاً 

للقواعد املذكورة أو حاكامً عليها.
هـذا كلـه مـع أن مـا ذكرهP مـن االسـتداللـ  لو تـم يف نفسـهـ  ال ينهض 
باخلروج عن األدلة الكثرية املتضمنة للحكم بأن مخس العني ألربابه التي هي رصحية 

أو كالرصحية يف اإلشاعة. 
بل هو ال يناسب قوهلمG: «واهللا لقد يرسّ اهللا عىل املؤمنني أرزاقهم بخمسة 
دراهم، جعلوا لرهبم واحداً، وأكلوا أربعة أحالء»(١)، وقولهA يف خرب عبد اهللا بن 
سـنان: «حتـى اخلياط ليخيط قميصاً بخمسـة دوانيق فلنا منه دانـق»(٢). ومن ثم كان 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.



تنزيـل األدلة التـي ذكرها عىل مضمون هذه األدلة أهون كثرياً من العكس. والسـيام 
اآلية الرشيفة التي هي األصل يف ترشيع اخلمس، ألن املنرصف من مجيع أدلة اخلمس 

اجلري عىل مضموهنا واإلشارة إليها. 
ومثلـه يف ذلـك ما يف العـروة الوثقى من ثبـوت اخلمس يف العـني بنحو الكيل 
يف املعـني، فانه وإن كان مقتىض اجلمود عىل لسـان احلديثـني املتقدمني، إال أن التعبري 
عن اإلشـاعة باللسـان املذكور مقبول عرفاً، بحيث ال يبعد ظهوره فيها. وال أقل من 
لزوم تنزيله عليها بقرينة األدلة املتقدمة، وخصوصاً اآلية الرشيفة التي هي األصل يف 

ترشيع اخلمس، بحيث يظهر من النصوص اجلري عليها واإلشارة ملضموهنا.
بل هو ال يناسب معترب أيب بصري املتقدم، بناءً عىل ما هو الظاهر من أن املراد به 
الرشاء من املال الذي فيه اخلمس، ال من نفس اخلمس وإن كان هو مقتىض اجلمود عىل 
لفظه، لظهور أن اخلمس ال يتعني كي يشـرت منـه إال بقبضهمG له، ومع قبضهم 
له يكون الرشاء منهمG، وال حيتاج إىل حملل. ولظهور قولهA: «حتى يصل إلينا 
حقنـا» يف أن املحلـل للـرشاء من املال هو دفـع حقهم منه هلمG، ال دفـع املال كله 
هلم والرشاء منهمG. وحينئذٍ ال يكون املعترب املذكور مناسـباً لتعلق اخلمس بالعني 
بنحـو الـكيل يف املعني، ملا تقدم من سـيدنا املصنـفP من جواز الـرشاء معه حتى 

يتضيق احلق. 
ومـن هنـا يتعني البناء عـىل أن اخلمس يثبـت يف العني بنحو اإلشـاعة، كام هو 

املنرصف من كالم األصحاب (رضوان اهللا تعاىل عليهم). 
(١) قـال سـيدنا املصنـفP: «كام اسـتظهره شـيخنا األعظـمP حاكياً 
الترصيـح به عن بعض، مسـتظهراً من حاشـية املدقق اخلونسـاري نسـبته إىل مذهب 
األصحـاب. ولعله كذلك، ويكـون عدم التعرض له يف كالم األكثر مع كثرة االبتالء 

ويتخري املالك بني دفع العني ودفع القيمة(١)
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به اعتامداً عىل ما ذكروه يف الزكاة، لبنائهم عىل إحلاق اخلمس هبا يف كثري من األحكام». 
لكن مل يتضح عموم إحلاق اخلمس بالزكاة يف األحكام.

وقد اسـتدل عليه بعض مشاخينا يف املقام بإطالق صحيحة الربقي: «كتبت إىل 
أيب جعفر الثاينA: هل جيوز أن أخرج عام جيب يف احلرث من احلنطة والشعري وما 
جيـب عىل الذهـب دراهم قيمة [بقيمة. فقيه] ما يسـو، أم ال جيوز إال خيرج عن كل 
يشء مـا فيه؟ فأجابA: أيـام تيرس خيرج»(١) ، بدعو: ان مـا جيب يف احلرث بعد 
التقييـد باحلنطـة والشـعري وإن كان ظاهراً يف الـزكاة. لكن ما جيـب يف الذهب مطلق 
. عىل أنه لو فرض اختصاصه بالزكاة إال أنه ال ينبغي التأمل يف أن  يشمل اخلمس أيضاً
ذكر السائل له ليس خلصوصيتها بنظره، وليس هو كذكره يف كالم اإلمامA، حيث 

حيتمل معه خصوصيته بنظره الرشيف ألمر تعبدي.
ويشـكل بأنه ال جمال لظهـور الصحيح يف اإلطالق باإلضافـة إىل الذهب بعد 
سـوقه يف سـياق احلنطة والشـعري الذي اعـرتف بظهـوره يف خصوص الـزكاة فيهام. 
والسـيام مع شـيوع ثبوت الزكاة يف الذهب عند املترشعة ومأنوسـية أذهاهنم بذلك، 
دون اخلمـس، كام يناسـبه كثرة نصوصه فيها دونه، ومـع خصوصية عنوانه يف ثبوهتا، 

وليس كاخلمس الذي يثبت فيه بام أنه مال مستفاد من دون خصوصية له وال لغريه.
وجمرد عدم خصوصية الزكاة يف احلكم بنظر السـائل ـ لو تم ـ ال أثر له يف فهم 
، الراجع إىل فهمهم عدم اخلصوصية  اإلطـالق ما مل يرجع إىل إلغاء خصوصيته عرفـاً
من الكالم، وال جمال لدعواه يف املقام. وحينئذٍ ال فرق بني ذكر املورد يف كالم السائل 
وذكره يف كالم اإلمام، وإنام قد يفرتقان يف ظهور ذكر القيد يف كالم اإلمام يف احلرص، 
بخالفه يف كالم السائل. وليس هو مورد الكالم، وإنام الكالم يف فهم اإلطالق. ومن 

ثم ال جمال لالستدالل بالصحيح. 
ومثلـه صحيح إسـحاق بن عامر: «قلـت أليب عبـد اهللاA: جعلت فداك ما 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٩ من أبواب زكاة الغالت حديث:١.



تقـول يف الفطـرة جيوز أن أؤدهيا فضة بقيمة هذه األشـياء التي سـميتها؟ قال: نعم إن 
ذلك أنفع له، يشـرتي ما يريد»(١). حيث قد يدعى أن مقتىض التعليل يف ذيله التعدي 
للمقام. لكن مل يتضح ورود ذيله مورد التعليل، بل جمرد الرتغيب. ولذا ليس بناؤهم 

عىل التعدي منه لغري املقام، كالفدية والكفارات وغريها. 
ولعل األوىل االستئناس للحكم بام يف حسن مسمع بن عبد امللك أو صحيحه: 
«قلت أليب عبد اهللاA: إين كنت وليت الغوص، فأصبت أربعامئة ألف درهم، وقد 
جئت بخمسها ثامنني ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض هلا، وهي حقك 
الـذي جعل اهللا تعـاىل لك يف أموالنا فقال: ومالنا مـن األرض وما أخرج اهللا منها إال 

اخلمس؟! يا أبا سيار األرض كلها لنا...»(٢).
وخـرب احلـرث بـن حصـرية األزدي قـال: «وجد رجـل ركازاً عـىل عهد أمري 
املؤمننيA فابتاعه أيب منه بثالثامئة درهم ومائة شـاة متبع، فالمته أمي... فأخذ أيب 
الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه اآلخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت فأبى، 
فعاجله فأعياه، فقال: ألرضن بك، فاستعد أمري املؤمننيA عىل أيب، فلام قص أيب 
عـىل أمـري املؤمننيA أمره قال لصاحـب الركاز: أدّ مخس ما أخـذت، فان اخلمس 
عليـك، فإنـك أنت الذي وجدت الركاز، وليس عىل اآلخـر يشء، ألنه إنام أخذ ثمن 

غنمه»(٣). لرصاحتهام يف االكتفاء بقيمة الغوص والكنز. 
ومصحـح الريان بـن الصلت املتضمن ثبوت اخلمس يف ثمن سـمك وقصب 
وبـردي(٤)، وموثـق أيب بصري املتضمن ثبوت اخلمس فيام يبيعه من فاكهة البسـتان(٥)، 

لوضوح أن الفائدة التي جيب فيها اخلمس فيهام هي املبيع.
ويؤيدهـا صحيـح حممد بـن أيب عمري عن احلكم بـن علباء األسـدي، قال يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٦ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٩، ١٠.
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حديث: «فدخلت عىل أيب جعفرA فقلت له: إين وليت البحرين، فأصبت هبا ماالً 
كثرياً، واشرتيت متاعاً، واشرتيت رقيقاً، واشرتيت أمهات أوالد، وولد يل، وأنفقت، 
وهـذا مخـس ذلك املال، وهؤالء أمهات أوالدي ونسـائي قد أتيتك بـه. فقال: أما إنه 
كله لنا، وقد قبلت ما جئت به. وقد حللتك من أمهات أوالدك ونسائك وما أنفقت، 
وضمنـت لـك عيلّ وعىل أيب اجلنـة»(١). لظهوره يف طول املدة بـني حتصيل املال ودفع 

اخلمس، ومن البعيد جداً مع ذلك بقاء عني املال املكتسب ودفع اخلمس منه. 
اللهـم إال أن يقـال: ال داللة يف هذه النصوص عىل جواز دفـع القيمة مع بقاء 
العـني يف ملـك املالك، بل ظاهر حديث مسـمع انتقال اخلمس للثمـن بعد بيع العني 

بتاممها، وظاهر خرب احلرث ضامن املالك للخمس لو باع العني.
ومثلـه املصحـح واملوثق. عىل أهنـام واردان يف الفوائد التي جيـب فيها اخلمس 
بعد املؤنة، وال إشكال يف جواز الترصف فيها يف أثناء السنة بالبيع من أجل اإلنفاق يف 
، وإنام الكالم يف االكتفاء بقيمة املوجود بعد  املؤنة، واالكتفاء بالثمن يف مخسـها حينئذٍ

استيفاء املؤنة وانتهاء السنة، واستقرار اخلمس يف العني.
وأما الصحيح فهوـ  لو تم وجه االستشهاد بهـ  إنام يقتيض ضامن املالك اخلمس 

لو أتلف متام العني. ومن ثم يشكل استفادة احلكم من النصوص.
فالعمدة يف املقام أن الفائدة بعينها قد ال تقبل القسمة، أو يصعب مع املحافظة 
عىل أعياهنا ضبط اخلمس منها، أو معرفة بلوغها نصاب اخلمس يف مورد اعتباره فيه، 
أو ال ينتفع هبا أرباب احلق، أو يقل انتفاعهم هبا، فلو ال املفروغية عن جواز دفع القيمة 
للزم اهلرج واملرج وكثر السؤال واالستفسار عن ذلك وعن فروعه، وال أثر لذلك يف 
النصـوص، بـل وال يف كالم األصحاب، وهـو كافٍ يف البناء عىل جـواز دفع القيمة. 
لكـن املتيقـن من ذلك مـا إذا مل يكن دفع العني أنفع ألرباب احلق. بل يشـكل 
جـواز دفـع القيمة من غري النقود الرائجة يف املعاملـة، خلروجه عن املتيقن من الدليل 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٣.



املتقـدم. نعـم جيوز ذلك بإذن احلاكم الرشعي، بناءً عىل واليته ولو حسـبة فيام لو كان 
صالحاً ألرباب اخلمس، وأحرز رضا اإلمامA بالتبديل. فالحظ. 

هـذا كلـه يف غري مخس األرض التي اشـرتاها الذمي من املسـلم، وأما اخلمس 
املذكور فقد تقدم من سـيدنا املصنفP ختيري املشـرتي بني دفع العني ودفع القيمة

ـ كام ذكره هنا يف استدالله ـ ومن غريه ختيري ويل اخلمس بني أخذ أحد األمرين.
وال يبعـد إلـزام الذمي بدفـع القيمة، ألن مخس عني األرض املشـرتاة كثرياً ما 
يصعب حتديده، بسبب اختالف أجزاء األرض الواحدة يف األمهية والقيمة، أو بسبب 
عـدم قابلية األرض للقسـمة، وذلك يناسـب جداً كون اخلمـس املفروض هو مخس 

القيمة، حيث يكون أنسب بمقام العمل. 
ولعـل ذلـك كافٍ يف القرينة عىل محل إطالق النص عليها. والسـيام مع ورود 
النص به وحده، ال يف سياق غريه من أقسام اخلمس كي يصعب التفكيك بينها. فتأمل. 
كـام أن دفع القيمة ال يوجب اسـتحقاق اخلمس يف مخـس األرض. أما إذا كان 
الثابـت ابتـداءً هو القيمة فظاهر. وأما إذا كان الثابت ابتـداءً هو مخس العني، والقيمة 
بدل عنه اختياراً فألن البدلية املذكورة ليست من سنخ الرشاء عرفاً، ليكون موضوعاً 
للخمـس. وال أقـل مـن انرصاف إطـالق الرشاء يف النـص عنه. وأظهر مـن ذلك ما 
إذا كانـت البدليـة إلزاميـة، ألن ثبـوت اخلمس يف اخلمس يسـتلزم التسلسـل املعلوم

عدمه يف املقام.
(١) ملنافاتـه ملقتـىض احلـق الثابـت يف املال. بل سـبق يف أواخر املسـألة الثامنة 
واألربعـني مـن اجلواهـر املنع ألجـل ذلك من التـرصف فيـه يف أثناء السـنة بناء عىل 
ثبـوت اخلمـس بمجـرد ظهـور الربـح. لكـن سـبق ضعفـه. فاألشـكال إنـام هو يف 
الترصف بعد السـنة وانتهاء املؤنة واسـتقرار اخلمس يف املال. وكذا فيام ال تستثنى منه

املؤنة، كالكنز.

وال جيوز له الترصف يف العني بعد انتهاء السنة قبل أدائه(١).
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....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٢٨٨

وربام يدعى جواز الترصف مع ضامن املالك للخمس. لكنه موقوف عىل والية 
املالك عىل نقل اخلمس من عني املال إىل ذمته. وهي غري ثابتة. والسيام بمالحظة معترب 
أيب بصـري عـن أيب جعفرA: «قال ال حيل ألحد أن يشـرتي من اخلمس شـيئاً حتى 
يصـل إلينا حقنـا»(١)، لظهوره يف أن املعيار يف احلل عىل وصـول احلق، ال عىل ضامنه.

نعم بناءً عىل ما سبق من ثبوت اخلمس يف العني بنحو اإلشاعة جيوز لصاحب 
العني بيع حصته منها عىل إشاعتها مع بقاء اخلمس فيها كذلك، ألنه مقتىض سلطنته، 
كسـائر موارد الرشكة. غاية األمر أنه ال جيوز له تسليم العني، لعدم واليته عىل تسليم 
حصة اخلمس لغري أهله. وعليه حيمل معترب أيب بصري املتقدم، كام حيمل سائر ما تضمن 
عدم جواز اسـتقالل أحـد الرشيكني بالتـرصف. إال أن يأذن ويل اخلمس بالتسـليم، 

 . فيجوز حينئذٍ
هـذا وقد رصح يف اجلواهر بجواز بيع املعدن قبـل أداء اخلمس، وأن له ضامنه 
قبـل البيـع عىل أن يؤديـه من مال آخـر، وظاهره أنه مـع عدم الضـامن ينتقل اخلمس 
للثمن. لكن عرفت عدم الدليل عىل والية املالك عىل الضامن. وأن الترصف يف العني 

بالبيع ونحوه مناف لثبوت احلق فيها. 
نعم ال يبعد قيام السرية عىل بيع املعدن والغوص والكنز، وتسليمها للمشرتي 
من دون استئذان الويل، لغلبة صعوبة تسليم مخس العني فيها، لعدم تيرس قسمتها، أو 
معرفـة نسـبة قيم أجزائها بعضها إىل بعض، أو لكونه أرفـق باحلق، لعدم انتفاع أربابه 
بالعـني ونحـو ذلك. كام يناسـبه يف اجلملة ما تقدم يف حديثي مسـمع بن عبد امللك يف 

الغوص واحلرث بن حصرية األزدي يف الركاز.
بل ال يبعد ذلك يف بقية أقسـام اخلمس لو كانت كذلك، لقرب عموم السـرية 

هلا. وإلغاء خصوصية مورد احلديثني املذكورين.
وإن كان املتيقـن مـن ذلك ما إذا ابتنى البيع عىل أن يكون مقدمة إليصال احلق 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤.



وإذا ضمنه يف ذمته بإذن احلاكم الرشعي صح(١) ويسقط احلق من العني(٢) 
فيجوز الترصف فيها(٣).

مـن الثمـن. وأما معترب أيب بصري ونحوه مما تضمن عدم جواز الرشاء من اخلمس فهو 
حممول بقرينة نصوص حتليل اخلمس للشيعة عىل رشاء غري الشيعة ملا فيه اخلمس من 
والة اجلـور الذيـن ليسـوا يف مقام إيصال اخلمـس ألهلـه. وإن كان األوىل يف اجلميع 

االحتياط باستئذان احلاكم الرشعي مع تيرسه. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
ثـم إن ثبـوت اخلمس يف العني كـام يمنع من الترصف يقتـيض وجوب املبادرة 
بدفـع اخلمس عـىل املالك إذا كانـت العني حتت يـده بحيث يكون ضامنـاً للخمس، 
حيـث جيـب أداء مـا حتت اليد ألهله. نعم لـو مل يضمن اخلمس لعـدم صريورة العني 

حتت يده مل جيب السعي لدفعه، بل يكون كغريه ممن يعلم بثبوت اخلمس يف املال.
(١) كـام هـو مقتىض واليـة احلاكم الرشعي، ولو حسـبة. نعـم ال بد من عدم 

استلزام ذلك تضييع احلق أو تأخري أدائه بنحو ال حيرز رضا الشارع األقدس به. 
(٢) البتنـاء الضامن عىل إبدال مقدار احلق اخلارجي بام يف الذمة. ويرتتب عىل 
ذلك أن ارتفاع قيمة العني السوقية ونزوهلا ال يؤثر عىل احلق، بل يبقى كام هو باملقدار 

الذي ضمنه، بخالف ما لو بقي احلق يف العني، كام هو ظاهر. 
(٣) كام جيوز له الترصف لو أذن له احلاكم الرشعي باملقدار املناسـب لواليته. 
وينفذ ترصفه حينئذٍ لو كان معاوضة، وينتقل اخلمس للثمن، بناء عىل ما سبق منا من 

ثبوته يف العني بنحو اإلشاعة.
أمـا بنـاءً عىل ما سـبق مـن سـيدنا املصنفP مـن ثبوتـه بنحو تعلـق احلق 
بموضوعه فاملتعني انتقال متام الثمن للاملك، مللكيته لتامم العني، فالبد من كون اإلذن 
بنحـو ال يسـتلزم ضياع اخلمس، بأن ترجع إىل املصاحلة عـىل انتقال اخلمس للذمة أو 
ثبوت اخلمس يف الثمن عىل نحو ثبوته يف العني، نظري بعض صور اإلذن يف بيع العني 

٢٨٩ .............................................................................. تعلق اخلمس بالعني 
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(مسـألة ٥١): إذا اجتر بالعني بعد انتهاء السـنة قبل دفع اخلمس(١)
فالظاهر عدم الصحة(٢) إىل أن يدفع اخلمس(٣)،

املرهونة، أو نحو ذلك. 
(١) املعيار يف هذه املسألة عىل الترصف يف العني بمثل البيع قبل أداء اخلمس يف 
مورد ثبوت اخلمس فيها ووجوب تعجيل إخراجه، إما مليض السـنة يف مخس الفائدة، 
كـام هو مورد كالمهP، أو إلخراج املؤنـة من املال، بناء عىل كفاية ذلك يف وجوب 
تعجيل مخس الفائدة، عىل ما سـبق الكالم فيه يف املسـألة الثامنـة واألربعني، أو لعدم 
كون اخلمس الثابت هو مخس الفائدة، بل بقية أقسام اخلمس مما ال يستثنى منه املؤنة.
(٢) يعني: يف متام املال، ملنافاته للحق الثابت، بناء عىل ما سبق منهP من أن 
ثبوته بنحو تعلق احلق بموضوعه. وأما بناء عىل ما سـبق منا من ثبوته بنحو اإلشـاعة 
فاملتعـني نفـوذ املعاملة يف حصـة املالك دون مقـدار اخلمس. وحينئذٍ ال جيـوز للبايع 

واملشرتي تسليم وتسلم املبيع، كام هو احلال يف مجيع موارد الرشكة.
لكن سـبق أن املتيقن من ذلك ما إذا علم املشـرتي بابتناء البيع عىل التسامح يف 

أداء اخلمس والتفريط به، دون ما إذا كان من أجل تيسري دفعه من القيمة. 
كـام أنه حيـث تضمنت مجلة من النصـوص حتليل اخلمس للشـيعة فمقتضاها 
صحـة املعاملـة معهم يف حقهم يف مـورد النصوص املذكورة، وانتقـال متام العني هلم 
هبـا. ويأيت الكالم يف مفاد تلك النصوص ويف عمومها وخصوصها يف املسـألة الثامنة 
والسـبعني إن شاء اهللا تعاىل. هذا وأما الترصف يف بعض العني مع بقاء مقدار اخلمس 

فسيأيت الكالم فيه يف املسألة الثالثة واخلمسني إن شاء اهللا تعاىل. 
(٣) أمـا بنـاءً عىل ما سـبق منهP مـن أن تعلـق اخلمس بالعـني تعلق احلق 
بموضوعـه، فـألن املانع مـن نفوذ املعاملة بعـد صدورها من مالك العـني بتاممها هو 
منافاهتـا للحق، فمع أداء احلق يرتفع املانع ويتعـني نفوذ املعاملة، عمالً بإطالق دليل 



النفوذ أو عمومه. 
وأما بناءً عىل املختار من تعلق اخلمس بالعني بنحو اإلشاعة والرشكة فقد سبق 
نفوذ املعاملة يف حصة املالك دون مقدار اخلمس، وحيث سبق يف املسألة اخلمسني أن 
للاملـك دفع القيمـة بدالً عن مخس العـني، فبدفعها يملك مقـدار اخلمس من العني. 
وحينئـذٍ تبتنـي صحـة املعاملة عـىل الكالم يف صحة بيـع من باع ملك غـريه ثم ملكه 
. وحيـث كان األظهر، األخري  مطلقـاً أو بـرشط اإلجـازة منه أو عدم صحتهـا مطلقاً
يتعـني احلاجة لتجديد املعاملة من املالك يف مقدار اخلمس الذي ملكه بدفع القيمة لو 

تيرس له ذلك.
بـل قـد جيري ذلـك حتى بناء عـىل خمتار سـيدنا املصنفP، حيـث ال يبعد 
عمـوم وجـه بطـالن بيع من باع ثم ملـك لبيع اململـوك إذا كان حمقوقـاً للغري، وعدم 
كفاية سـقوط احلق بعد البيع يف نفوذه. والزم ذلك لزوم جتديد املالك املعاملة يف متام 
املبيـع. ومتـام الكالم يف ذلك يف حمله من رشح املسـألة الثالثـة عرشةَ من فصل رشوط 

املتعاقدين من كتاب البيع من هذا الكتاب. 
نعم ربام يستفاد من أحاديث مسمع بن عبد امللك واحلرث بن حصرية واحلكم 
بـن علبـاء املتقدمة كفاية دفع اخلمـس يف نفوذ املعاملة بال حاجـة إىل اإلجازة، كام هو 
املناسـب للسرية، لشيوع التسامح يف تأخري دفع احلق والترصف املعاميل يف العني قبل 

أدائه، حيث يغفل مع أداء احلق عن بطالن املعامالت السابقة عليه. فتأمل. 
هذا ولو كانت املعاملة واقعة عىل الكيل ال عىل شـخص العني، التي هي مورد 
اخلمس، وكان دفع العني وفاءً للكيل، فاملعاملة صحيحة يف نفسها، وثبوت اخلمس يف 
العني إنام يمنع من حتقق الوفاء بقدره، فمع دفع اخلمس من غري العني وملكيته مقداره 

، ولو بالتهاتر.  من العني ال إشكال يف حتقق الوفاء حينئذٍ
وكـذا احلـال إذا كان طـرف املعاملـة من الشـيعة يف مورد حتليـل اخلمس هلم، 
حيـث يتعني صحة املعاملة حني وقوعهـا وانتقال اخلمس لذمة املالك، وال أثر ألدائه 

٢٩١ .................................................................... االجتار بالعني قبل دفع اخلمس



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٢٩٢

أو جييـز احلاكـم الرشعي(١). لكـن إذا أجـاز احلاكم مل ينتقـل اخلمس إىل
البدل(٢). ولذا ال تصح اإلجازة للحاكم إال عىل نحو ال يؤدي إىل ذهاب احلق، 

بعد ذلك إال تفريغ ذمته، من دون أن يكون له دخل يف تصحيح املعاملة. 
ثم إنه قد تقدم من سيدنا املصنفP اإلشارة لالستدالل عىل صحة املعاملة 
يف املقام بدفع اخلمس بمعترب أيب بصري املتقدم ونحوه مما تضمن عدم جواز الرشاء من 
مال اخلمس حتى يؤد اخلمس. وتقدم منا هناك عدم ظهوره يف ذلك، بل يف املنع من 

الرشاء قبل األداء، من دون نظر إىل ما يصحح الرشاء بعد وقوعه. 
 . (١) يف فرض واليته عموماً أو خصوصاً

(٢) عللهP بأنه ملا كان ثبوت اخلمس يف العني بنحو ثبوت احلق بموضوعه 
ـ كام تقدم منهP البناء عىل ذلك ـ فالعني بتاممها للاملك، فيكون الثمن بتاممه له وال 

وجه لتعلق اخلمس به. 
وفيـه: أنـه ال مانع من ثبوت اخلمس يف الثمـن عىل نحو ثبوته يف العني، بل هو 
مقتـىض بدليـة الثمن للعني، ولذا ال إشـكال ظاهراً يف تعلق حـق الرهانة بثمن العني 
املرهونـة عىل نحو تعلقه هبا. وقد التزمP بذلـك يف اجلملة يف ضامن املتلف للعني، 
كـام يأيت يف املسـألة الثانية واخلمسـني إن شـاء اهللا تعاىل ومن هنـا ال حاجة للمصاحلة 
التي سـيذكرهاP. نعم ال يبعد كون اخلمس الثابت يف الثمن هو مخس العني، ألنه 

املستحق باألصل، ال مخس الثمن. 
هذا وأما بناء عىل ما سـبق منا من ثبوت اخلمس بنحو اإلشـاعة فاملتعني انتقال 
اخلمس للثمن، لكن بمعنى استحقاق مخسه ـ كام هو مقتىض البدلية ـ ال مخس العني. 
وحينئـذٍ ال تصـح اإلجـازة من احلاكـم إذا أرضت باخلمـس، كـام إذا كان الثمن غري 
مضمـون احلصـول، أو كان دون قيمة املثـل حني اإلجازة، بل البـد يف مثل ذلك من 

املصاحلة مع صاحب العني األول أو الثاين عىل ابتناء اإلجازة عىل تدارك الرضر. 



بأن تكون اإلجازة عىل نحو املصاحلة عىل اإلجازة ونقل احلق إىل الذمة(١).
(مسألة ٥٢): إذا أتلف املال املالك أو غريه ضمن املتلف اخلمس(٢)،

ورجع عليه احلاكم(٣).
(١) أو ثبوته يف الثمن بوجه ال يستلزم الرضر عىل اخلمس، كام سبق. 

(٢) أما بناءً عىل ما سبق منا من ثبوت اخلمس يف العني بنحو اإلشاعة فظاهر، 
لضـامن املتلـف املال ملالكه أو للجهة التي يتعني هلا املـال، كام يف الوقف. وأما بناء عىل 
ما سـبق منهP من كونه حقاً فيها فمقتىض اإلتالف هو الضامن للاملك، ألنه مالك 
لتامم العني، وحينئذٍ يبتني ضامن اخلمس عىل ما سبق منا يف ذيل املسألة السابقة من أن 
مقتىض بدلية العوض عن العني التالفة قيامه مقامها يف ثبوت اخلمس فيه. كام رصحوا 

بنظريه يف إتالف العني املرهونة. 
نعم قد يشـكل األمر لو كان املتلف هو املالك، إذ ال معنى لضامنه ملاله، ليقوم 
العوض مقام العني يف تعلق اخلمس به. لكن يصعب البناء عىل عدم الضامن جداً، ألن 
. ولذا تضمنت النصوص  احلق املذكور له نحو من احلرمة واملالية تقتيض الضامن عرفاً
ضـامن الـزكاة مـع التفريط(١)، مـع بنائهم عـىل أن ثبوهتا يف املال بنحـو ثبوت احلق يف 
العـني. ومحلهـا عىل حمض التعبد، ليقتـرص فيها عىل موردها ـ وهو الـزكاة ـ بعيد عن 
. ولعله لذا جزم يف اجلواهر بضامن املالـك حلق الرهانة يف بدل العني  املرتكـزات جـداً

لو اتلف العني املرهونة.
بل اإلنصـاف أن النظر يف نصوص اخلمس املتضمنة للتأكيد عىل ثبوته ألربابه 
ومسـؤولية املالـك به، مع مالحظـة املرتكزات املترشعية والعرفيـة، كل ذلك يوجب 

القطع بالضامن مهام كان نحو تعلق اخلمس بالعني. 
(٣) كـام لـه الرجـوع أيضاً عىل املالك لـو كان املتلف غريه بناء عىل اإلشـاعة، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٩ من أبواب املستحقني للزكاة.

٢٩٣ .................................................................. إتالف العني قبل إخراج اخلمس 
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وكذا إذا دفعه املالك إىل غريه(١) وفاء لدين، أو هبة أو عوضاً ملعاملة(٢)، فإنه 
ضامن للخمس(٣). وجاز للحاكم الرجوع عليه وعىل من انتقل إليه املال(٤)،
لضامنـه للخمـس بضامن اليد، نظـري ما يأيت. بل وكـذا بناءً عىل كـون اخلمس حقاً يف 

العني، ملا سبق يف وجه الرجوع للمتلف.
ثـم إن رجـوع احلاكم عليهام يبتني عـىل القول بواليته عـىل اخلمس الذي يأيت 
الـكالم فيـه. وحتى لو مل يرجـع احلاكم عليهام فهام مشـغوال الذمـة باخلمس، وجيب 

عليهام تفريغ ذمتهام منه. 
نعـم ال يبعد عدم ضـامن املتلف غري املالك يف مورد حتليـل اخلمس، بل يكون 
ضامنـاً للاملـك متام ما أتلفه، كـام لو مل يثبت اخلمـس، ويكون املسـؤول باخلمس هو 
املالـك ال غـري. ألن املسـتفاد من نصـوص التحليل عدم مسـؤولية املؤمـن باخلمس 

الثابت يف مال غريه.
بل ال ينبغي اإلشكال يف ذلك بلحاظ السرية، إذ ليس بناؤهم يف مورد الضامن 
باليد أو اإلتالف مع املخالفني، بل مطلقاً، إال عىل ضامن متام العني للاملك، مع إغفال 
ضامن اخلمس الثابت فيها ألربابه، إذ لو كان البناء عىل ضامن اخلمس مع ضامن العني 
بتاممها للاملك الذي ال يدفع اخلمس أو ال يعلم بدفعه له لوقع اهلرج، ولكثر السـؤال 
عـن ذلـك وعـن فروعه. ومن ثـم ال ينبغي اإلشـكال يف ذلك. ومنه يظهـر أنه يكفي 

الضامن للاملك مطلقاً، وأداء اخلمس من وظيفة املالك، وهو املسؤول به ال غري.
(١) يعني تعدياً وبال حق، لعدم األذن من ويل اخلمس. 

(٢) بل حتى لو كان عىل نحو االستئامن، أو أخذه الغري منه قهراً عليه أو رسقة منه. 
(٣) يعني: يبقى املالك ضامناً للخمس. وذلك بسـبب اليد، عىل نحو ما تقدم 

يف ضامن اإلتالف.
(٤) كام هو احلال يف سـائر موارد تعاقب األيدي عىل املال بال حق وجتري هنا 



لعـدم صحـة الترصف بالنقـل(١). وإذا كان ربحه حباً فبـذره فصار زرعاً 
وجب مخس احلب ال مخس الزرع، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه 
مخـس البيض ال مخس الدجـاج. وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسـها فصارت 
شـجراً وجـب مخس الشـجر ال مخس الغصـن. فالتحـول إذا كان من قبيل 

التولد وجب مخس األول(٢)،
الفـروع واألحـكام املرتتبة عىل ذلك واملذكورة يف حملها. نعـم ال جيري ذلك يف مورد 
حتليل اخلمس للشـيعة، حيث يتعني صحة النقل، واختصاص املالك بضامن اخلمس. 

بل سبق أن ضامن اآلخذ لغري املالك مطلقاً مناف للسرية.
(١) فيكـون الدفـع واألخـذ تعديـاً مسـتلزماً للضـامن، بمقتـىض ضـامن اليد 

واإلتالف، لو ال ما سبق.
(٢) أما الثاين فيكون من أرباح السـنة الثانية، وجيب إخراج مخسـه بعد استثناء 
مـا أنفقـه عليه، ومنه األمر املتحول منه، واسـتثناء مؤنة السـنة. وهـذا ظاهر بناء عىل 
خمتارهP من تعلق اخلمس بالعني تعلق احلق بموضوعه، ألن اخلمس املسـتحق يف 
األصل ملا كان هو مخسه مع كون متام أجزاء األصل للاملك، فال وجه لتحوله إىل مخس 
مـا حتـول إليه، بل مقتىض تبعية املتحـول لألصل كونه بتامم أجزائـه للاملك مع ثبوت 
مخـس األصل، إما يف ذمة املالـك ـ لضامنه له بضامن اليد بعد تلف موضوعه عرفاً، أو 
بضـامن اإلتالف لو كان التحول بفعله ـ وإمـا يف املتحول إليه كام لعله األظهر، لقيامه 
مقـام األصـل يف تعلق احلـق، إذ ليس التحـول كالتلف عرفـاً، كام هو املناسـب ملا يف 
الرشايع من بقاء حق الرهن يف النامء يف نظري الفرضني، ويف اجلواهر نفي اإلشكال يف 

ذلك، بل واخلالف فيه.
لكن ال عىل أن تفرغ منه ذمة املالك، بل يبقى ضامناً له بضامن اليد السابق، وإن 
كان احلق متعلقاً بعني األمر املتحول إليه. نظري ما إذا بقيت العني بحاهلا، فإن اخلمس 
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....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٢٩٦

وإن بقي متعلقاً هبا إال أن املالك أيضاً تنشغل ذمته به بضامن اليد. وعىل ذلك لو مل يف 
املتحول إليه بأداء احلق يتعني قيام املالك بذلك.

وأما بناءً عىل ما سـبق منّا من ثبوت اخلمس بنحو اإلشـاعة فيشكل األمر ألن 
التحـول يف مثـل ذلـك وإن أوجب تعـدد املوضوع عرفـاً، إال أنه ال إشـكال يف تبعية 
املتحول إليه لألصل يف امللكية، ولذا ال إشكال يف صريورته يف املقام ألرباب اخلمس 
، كـام يصري كله للاملك لو كان األصـل كله له. فاختصاص  لـو كان األصل كله مخسـاً
املالـك به مع اإلشـاعة ليس بأوىل من اختصاص اخلمـس به، بل يتعني ثبوت اخلمس 

فيه كام ثبت يف األصل، كام هو احلال يف سائر موارد اإلشاعة.
نعـم رصح الشـيخ يف كتـاب الغصب من اخلالف واملبسـوط بـأن من غصب 
حبـاً فزرعـه، أو بيضاً فحضنه عنـده ففرخ، كان الزرع والفرخ لـه، وعليه قيمة احلب 
والبيـض للمغصـوب منه، وذكر نحـوه ابن محزة فيمن غصـب البيض وحضنه. وقد 

علل يف األولني بتلف املغصوب، فال يلزم الغاصب إال قيمته.
وهـو مل تم يقتيض يف املقام ضامن مخس األصل باليد أو اإلتالف، وعدم ثبوت 
اخلمس يف املتحول إليه حتى بناء عىل اإلشاعة، لتلف مخس األصل بالتحول املوجب 

لضامن صاحب املال له، من دون أن ينتقل إليه النامء.
لكـن ال جمال للبناء عىل ذلك، ألن التحول ليس كالتلف، بل هو تبدل يف املال 
عرفـاً، ولذا ال إشـكال يف تبعية املتحـول إليه لألصل يف امللكية، كام سـبق. عىل أنه لو 
فرض إحلاقه بالتلف املوجب النتقال املضمون للذمة، فام هو املوجب مللكية الغاصب 

للنامء بعد عدم ملكيته لألصل؟.
فإن علل بأن ضامنه لألصل موجب النتقاله إليه حكامً فيملك نامءه، ولذا لو رجع 
املالك مع تعاقب األيدي عىل األول كان له الرجوع عىل من بعده يف اجلملة، عىل ما يذكر 
يف حملـه، ولو أتلف العني كان له مـا ختلف من التلف، كالرضاض والرماد ونحومها.

أشـكل بأن ذلك خيتص بام إذا دفع بدل العـني املضمونة، حيث يكون املدفوع 



بدالً من املضمون، وال يكفي فيه جمرد الضامن بمعنى املسؤولية بالعني. ولذا ال إشكال 
. كام أن  يف أن للاملك الرجوع يف تعاقب األيدي للمتأخر مع ضامن السابق للعني قطعاً
الظاهر أن للاملك االكتفاء باملتخلف بعد التلف، كالرماد والرضاض. والزم ذلك أن 

يكون للاملك يف الفرضني السابقني أخذ املتحول إليه من الزرع والفرخ.
وإن علـل بـأن النامء قد حصل بفعل الغاصب، فله ثمـرة عمله، اختص بام إذا 

حصل النامء بفعله دون ما إذا حصل بسبب آخر.
ومـن هنا رصح غري واحـد بأن املتحول إليه للمغصوب منه، ونسـب لألكثر، 
بـل يف النارصيات أنه مذهب أصحابنا، مسـتدالً عليه باإلمجاع، وكذا يف الرسائر راداً 
به عىل ما سـبق من الشـيخP. بل رصح به الشـيخ P نفسه يف كتاب العارية من 
املبسـوط وكتاب الدعاو من اخلالف، كام هو املناسـب ملا ذكره ابن محزة يف الوسيلة 
من أن من غصب دجاجة فباضت واحتضنت وخرجت فراريج ضمن اجلميع. ومن 

ثم كان كالمهام يف الكتب املذكورة يف غاية التدافع وال خمرج عام ذكرنا.
ثـم إنـه لو ابتنت مسـألتنا عىل أن ضـامن األصل موجب مللـك الضامن لألمر 
املتحول إليه اختص اسـتحقاق مخس األصل بـام إذا كان صاحب املال غاصباً متعدياً 
عـىل اخلمس ضامنـاً له، دون ما لو كان معـذوراً بتأخري دفع اخلمـس، وكان التحول 
قهراً عليه، أو بفعله بنحو يكون معذوراً رشعاً، كام لو خيش فسـاد البيض أو تسـوس 
، ليتوهم عدم ضامن غري التالف،  البذر فزرعه حسـبة، حيث ال ضامن للخمس حينئذٍ
وهـو مخـس األصل، بل يتعني ثبوت اخلمس يف النامء، كام يف سـائر مـوارد الرشكة لو 

، ممن بيده املال، وهو ال يناسب إطالق احلكم يف املتن. فتأمل. كان التحول بال تعدّ
وكيـف كان فمقتـىض القاعـدة بناء عىل اإلشـاعة ثبوت اخلمـس يف النامء، بل 
ال يظـن مـن أحد احتامل خالف ذلـك يف مخس غنائم احلرب لو حصـل التحول قبل 
القسـمة، والفرق بني أقسـام اخلمس بال فارق. فال خمرج عام ذكرنا. غايته أنه لو كان 

دون مخس األصل قيمة لزم ضامن املالك لإلرش مع التعدي والتفريط.
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وإذا كان من قبيل النمو وجب مخس الثاين(١).
(مسألة ٥٣): يف جواز ترصف املالك ببعض الربح إشكال(٢) وإن كان
ومن هنا مل يتضح وجه البناء عىل ثبوت مخس األصل من بعض مشاخيناP مع 
بنائه عىل اإلشاعة. وقد حاولت معرفة مستنده يف ذلك، فحال دون ذلك تدهور صحته 
املفاجئ، ثم مفاجأة األجل له. وهللا األمر من قبل ومن بعد، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 
ونسـأله تعاىل أن حيسـن علينا اخللف، إنه أرحم الرامحني، وهو حسـبنا ونعم الوكيل.

(١) أما بناءً عىل ما سبق منّا من ثبوت اخلمس يف العني بنحو اإلشاعة فظاهر. 
وأما بناءً عىل ما سبق منهP من كونه حقاً ثابتاً يف العني فقد يشكل بأن احلق الثابت 
هـو مخـس األصل، فـال وجه لزيادتـه وصريورته مخس متـام العني بعد النمـو. إال أن 
يدعى أن الزيادة مغفول عنها عرفاً، ولذا سبق يف املسألة التاسعة والعرشين أن الزيادة 

املتصلة ال تعد ربحاً جديداً، وال يثبت فيها اخلمس.
(٢) وقد جزم يف العروة الوثقى بجوازه، معلالً له بام سبق منهP من ثبوت 
اخلمس يف العني بنحو الكيل يف املعني. لكن سـبق يف املسـألة اخلمسـني ضعف املبنى 
املذكور. كام أنه ال يناسـب ما ذكره من لزوم قصد إخراج اخلمس من الباقي يف جواز 
التـرصف املذكـور. لوضوح أن التـرصف املذكور ال ينايف اسـتحقاق الكيل يف املعني، 
ليتوقـف جـوازه عـىل القصد املذكـور. غايـة األمـر أن ال يبتني عىل قصـد عدم دفع 

اخلمس، ألنه نحو من التجري.
وإنام املناسب العتبار قصد إخراج اخلمس من الباقي أن يكون اخلمس ثابتاً بنحو 
اإلشاعة ـ كام هو املختار ـ مع والية املالك عىل القسمة. لكن حيث ال دليل عىل والية 
املالك عىل القسمةـ  كام يأيت يف املسألة السادسة والسبعنيـ  تعني عدم صحة الترصف.

والسـيام بمالحظـة معترب أيب بصـري املتقـدم(١) املتضمن عدم حـلّ الرشاء من 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤.



. واألحوط وجوباً عدمه. مقدار اخلمس باقياً
(مسـألة ٥٤): إذا ربـح يف أول السـنة، فدفـع اخلمـس باعتقـاد عدم 
حصـول مؤنـة زائـدة(١)، فتبـني عدم كفايـة الربـح، لتجدد مؤنـة مل تكن 
حمتسبة انكشف أنه ال مخس يف ماله، ويرجع به عىل الفقري مع بقاء عينه(٢).

اخلمـس حتـى يصل حقهم إليهمG، بناءً عىل ما سـبق يف املسـألة اخلمسـني من أن 
املـراد بـه عدم الرشاء من املال الذي فيه اخلمس، ال مـن نفس اخلمس. فإنه وإن تقدم 
محلـه عىل رشاء غري الشـيعة مـن اخلمس من والة اجلـور، إال أنه رصيـح يف أن معيار 

جواز الرشاء وصول حقهمG هلم، ال نية إيصاله. فالحظ.
هـذا وأمـا بناءً عـىل خمتار سـيدنا املصنفP من كـون اخلمس حقـاً ثابتاً يف 
العني، فعدم جواز الترصف املذكور إما أن يبتني عىل منافاته لثبوت احلق املذكور، أو 

عىل ظهور معترب أيب بصري يف املنع منه.
(١) بنـاءً عـىل ما تقـدم منهP يف املسـألة الثامنـة واألربعني من جـواز دفع 

اخلمس قبل ميض احلول. وقد تقدم الكالم فيه.
(٢) كـام يف العـروة الوثقـى، لظهور عدم ثبـوت اخلمس بتجـدد املؤنة وعدم 
اسـتحقاق اآلخذ له، إما السـتثناء املؤنـة باألصل، كام هو ظاهرهـم، وإما للعفو عن 

مقدارها تفضالً من األئمةG، كام تقدم تقريبه.
ويف املسـالك أن املتجه عدم الرجوع عىل املسـتحق مطلقاً، ونحوه عن حاشية 
اإلرشاد، وقواه يف اجلواهر، وجزم به بعض مشاخيناP. بناء منه عىل ثبوت اخلمس 
بمجـرد ظهـور الربح عـىل اإلطالق، وإن جـاز التأخري إرفاقـاً باملالك، فـإذا بادر إىل 

إخراجه كان قد أد احلق الثابت يف املال، فال وجه لرجوعه به.
لكـن املبنـى املذكـور ال يناسـب اسـتثناء املؤنـة كـام سـبق يف املسـألة الثامنـة 
واألربعني، بل مقتضاه عدم ثبوت اخلمس أو العفو عنه واقعاً يف مقدارها، فمع جتدد 

ظهور بعض األرباح .............................................................................. ٢٩٩
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وكذا مع تلفها إذا كان عاملاً باحلال(١).
(مسألة ٥٥): إذا جاء رأس احلول وكان ناتج بعض الزرع حاصالً دون 
بعض، فام حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، وخيمس بعد إخراج املؤن،

املؤنة ينكشف عدم وجوب اخلمس من أول األمر وعدم استحقاق اآلخذ ملا أخذ.
ومثله ما قد يظهر من اجلواهر وأوضحه شـيخنا األعظمP من كون ختمني 
املؤنة مأخوذاً موضوعاً يف وجوب اخلمس. إذ فيه: أن ظاهر النصوص أن املستثنى هو 
املؤنة الواقعية ال التخمينية، بل هو ال يناسب إطباقهم عىل جواز التأخري إرفاقاً باملالك 
واحتياطـاً للمؤنة، إذ ال موضوع لذلك مع كون املسـتثنى واقعـاً هو املؤنة التخمينية. 

ولعله لذا تنظر شيخنا األعظمP يف احلكم املذكور.
نعم لو رجع دفع املالك للامل إىل متليكه له عىل كل حالـ  مخسـاً مع اسـتحقاقه 
عليه، وصدقة مسـتحبة أو هدية ـ مع عدمه تعني عدم جواز الرجوع، بناء عىل ما هو 
املعـروف مـن عدم جواز الرجـوع بالصدقة، أو يف فرض لزوم اهلديـة. وكذا لو دفعه 
بعنـوان كونه مخسـاً مطلقـاً وإن كان معفواً عنه، بناء عىل ما سـبق منا يف وجه اسـتثناء 
املؤنـة. لكـن الظاهر خـروج كال الوجهني عن حمـل كالمهم. وأظهر مـن ذلك ما إذا 
جتددت خسـارة أو تلف ينجرب بالربح احلاصل، حيث ال إشـكال حينئذ يف انكشـاف 
عدم ثبوت اخلمس. وال جمال فيه حتى للتوجيهني السـابقني من بعض مشـاخينا ومن 

شيخنا األعظم (قدس رسمها).
(١) إن كان مـرادهP العلـم بأن املدفوع له مخـس، وأن اخلمس ال جيب مع 
جتدد املؤنة، وأن املؤنة تتجدد، فهو يف غري حمله، لعلم اآلخذ حينئذٍ بعدم استحقاقه ملا 
أخذ، فيكون ضامناً له بضامن اليد أو اإلتالف، نظري املقبوض بالعقد الفاسد مع عدم 

التغرير من قبل املالك.
لكـن من البعيـد إرادتهP لذلـك، بل الظاهـر إرادته خصـوص العلم بأنه 



ومـا مل حتصـل نتيجتـه يكون من أرباح السـنة الالحقة(١). نعـم إذا كان له 
أصل موجود له قيمة أخرج مخسـه يف آخر السـنة، والفرع يكون من أرباح 
السنة الالحقة. مثالً يف رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل 
ال سـنبل له وجب إخراج مخس اجلميع، وإذا ظهر السـنبل يف السـنة الثانية 

كان من أرباحها،ال من أرباح السنة السابقة.
(مسـألة ٥٦): إذا كان الغـوص وإخراج املعدن مكسـباً كفاه إخراج 

مخسها، وال جيب إخراج مخس آخر من باب أرباح املكاسب(٢). 
مخـس أو مع كونه مدفوعاً قبل حلول رأس السـنة، دون العلـم بتجدد املؤنة. وحينئذٍ 
يشـكل بأن املؤنة ملا كانت من شؤون املالك، وكان ظاهر حاله عدم جتددها، فالظاهر 
كفاية ذلك يف سقوط الضامن، ألن املتيقن من دليل ضامن اليد واإلتالف ما إذا مل يكن 
صاحـب املال هو السـبب يف محل صاحـب اليد واملتلف عىل اسـتحالل املال وإهيامه 
استحقاقه، نظري ما إذا قدم زيد طعامه لعمرو بتخيل أنه طعام عمرو فأكله عمرو، فإن 
عمراً ال يضمنه لو انكشف أنه ملك زيد. وقد ذكرنا ما يناسب ذلك يف املسألة التاسعة 

عرشة من كتاب البيع من هذا الرشح.
نعـم لو كان الدفع مراعـى بعدم جتدد املؤنة، وعلم اآلخـذ بذلك، لكنه أتلف 
العـني أو أنفقهـا باعتقاد عدم جتددهـا، أو برجاء ذلك، فال إشـكال يف الضامن، لعدم 

املسقط للضامن.
(١) فإذا خرج يف السنة الالحقة مل جيب ختميسه إال يف هنايتها بعد استثناء مؤنتها.
(٢) كام هو املنرصف من مسـاق كلامت بعض األصحاب، ويظهر من شـيخنا 

األعظمP، ورصح به غري واحد ممن تأخر عنه. وقد استدل عليه بوجوه:
األول: ظهور نصوص ثبوت اخلمس يف العناوين اخلاصة من املعدن والغوص 

الغوص واملعدن ال خيمس مرتني .................................................................. ٣٠١
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وغريمها يف عدم ثبوت مخس آخر فيها فيتعني، إما تقييد أدلة مخس الفوائد بغري الفوائد 
املذكـورة، أو محـل نصوص ثبوت اخلمـس يف العناوين اخلاصة املذكـورة عىل أنه من 
أفـراد مخـس الفوائد، وإن امتاز عن مخس غريها ببعض األحكام من النصاب أو عدم 

استثناء مؤنة السنة.
ويندفـع بمنـع الظهور املذكور، بـل ال يظهر منها إال عدم وجـوب ما زاد عىل 
اخلمس بسـبب العنوان املذكور فيها، من دون أن ينايف وجوب أمر آخر بعنوان آخر، 
كوجـوب الـزكاة عىل الذهب والفضـة بعد دفع مخس املعدن لو عرضهام السـكّ وتم 

فيهام النصاب واحلول.
وال ينافيـه قولـهA يف صحيـح احللبي فيمـن يصيب غنيمة حتـت لواء أئمة 
اجلور: «يؤدي مخساً وطيب له»(١). لوضوح أنه مع أداء مخس الغنيمة حيل له الترصف 
يف املـال واألكل منـه ورصفه يف نفقتـه ومؤنته، وإنام جيب مخس الفائـدة يف الزائد عىل 
املؤنـة. وكام أن قولهA يف صحيح حفص: «خـذ مال الناصب حيثام وجدته وادفع 
إلينا مخسـه»(٢)، إنام يدل عىل وجوب اخلمس مـن حيثية كونه مال الناصب، وال ينايف 
وجوب مخس الفاضل منه عن مؤنة السـنة بعنـوان كونه فائدة. وكذا احلال يف غريمها 

من نصوص اخلمس يف العناوين اخلاصة.
وال أقـل مـن كون ذلـك مقتىض اجلمع بـني النصوص املذكـورة مع نصوص 

ثبوت اخلمس يف الفائدة وثبوت احلقوق األخر كالزكاة.
ولـذا ال إشـكال ظاهراً يف وجوب اخلمـس فيام نقص عن النصـاب املعترب يف 
بعـض األمـور املذكورة إذا فضل عن مؤنة السـنة، مع وضـوح أن نصوصها كام تدل 
عىل عدم وجوب ما زاد عىل اخلمس فيام بلغ النصاب، تدل عىل عدم وجوب اخلمس 
فيـام نقـص عنه. وحينئذٍ إن كانت واردة لبيان حكم املـال من مجيع اجلهات، لزم عدم 
وجوب اخلمس فيام فضل عن املؤنة فيام دون النصاب، وإن كانت واردة لبيان حكمه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨، ٦.



٣٠٣ .................................................................................... كتاب اخلمس 

مـن حيثيـة العنوان اخلاص، فكام ال ينـايف ثبوت مخس الفائدة فيام فضـل عن املؤنة ما 
دون النصاب ال ينايف ثبوته فيام بلغ النصاب.

الثـاين: ما تضمـن أنه ال ثنيا يف الصدقـة. وفيه: أنه ال ظهـور للصدقة فيام يعم 
اخلمـس، كام تقـدم عند الكالم يف وجـوب اخلمس يف املال املختلـط باحلرام. عىل أن 
احلديـث املذكـور غـري ثابت، فقـد قال بعـض الباحثـني: «مل نعثر عىل هـذا النص يف 
مظانه. نعم يف مسـتدرك الوسـائل... وهنى أن يثني عليهم يف عام مرتني»، وهو ظاهر 

يف خصوص الزكاة، نظري قولهA: «ال يزكى املال من وجهني يف عام واحد»(١).
الثالـث: ما عن حتف العقول عن اإلمام الرضاA قال: «إن اخلمس يف مجيع 
املـال مـرة واحدة»(٢). وفيـه: أنه ـ مع ضعفه باإلرسـال ـ حممول عـىل بيان عدم جتدد 
اخلمـس الثابت بعنوان يف كل حول كام يتجـدد يف زكاة النقدين، وال ينايف ذلك تعدد 
اخلمس يف املال الواحد بتعدد العنوان. ولذا ال إشـكال يف تعدده بتعدد صدق الفائدة 

عليه بتعدد األشخاص لو انتقل من أحدهم لآلخر.
فالعمـدة يف املقـام: أن املسـتفاد من جممـوع أدلة اخلمس يف غـري األرض التي 
يشـرتهيا الذمـي من املسـلم واملال املختلـط باحلـرام أن ثبوته يف مـوارده بعنوان كونه 
غنيمة وفائدة، تبعاً ملفاد اآلية الكريمة، وإن اختلفت أقسامه يف بعض اخلصوصيات، 
كالنصـاب واسـتثناء املؤنـة، ومن الظاهـر عدم تعدد صـدق الفائدة بتعـدد العناوين 
املذكـورة، فـال جمال لتعـدد اخلمس. وما تضمن اشـرتاط النصـاب يف الكنز واملعدن 
والغـوص يقتيض عـدم ثبوت اخلمس فيام دون النصاب من حيثيـة كونه كنزاً ومعدناً 

وغوصاً، وال ينايف ثبوته من حيثية كونه فائدة برشوطه.
ثـم إنه لو بني عىل وجـوب اخلمس مرة أخر يف املقام لـزم البناء عىل وجوبه 
مطلقاً وإن مل يتخذ املكلف الغوص أو نحوه مكسـباً، ألن موضوع اخلمس يف فاضل 
املؤنة ليس خصوص املال احلاصل بالتكسـب، بل مطلق الفائدة، كام سـبق. وال يظن 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب من جتب عليه الزكاة حديث:٦.
(٢) حتف العقول ص:٤١٨، الطبعة الثانية.
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(مسـألة٥٧): املرأة التي تكتسب جيب عليها اخلمس(١) إذا عال هبا 
الزوج(٢). وكذا إذا مل يعل هبا الزوج وزادت فوائدها عىل مؤنتها. بل وكذا 
احلكم إذا مل تكتسـب وكانـت هلا فوائد(٣) من زوجهـا أو غريه، فإنه جيب 
عليهـا يف آخر السـنة إخراج مخـس الزائد، كغريها من الرجـال. وباجلملة: 
جيب عىل كل مكلف أن يالحظ ما زاد عنده يف آخر السنة من أرباح مكاسبه 

وغريها، قليالً كان أم كثرياً، وخيرج مخسه، كاسباً كان أم غري كاسب.
(مسـألة ٥٨): الظاهـر عدم اشـرتاط البلوغ واحلريـة(٤) والعقل يف 

ثبوت اخلمس يف الكنز والغوص واملعدن(٥)،
.Pمن أحد االلتزام بذلك، كام نبه له بعض مشاخينا

(١) بـال إشـكال ظاهـر إلطـالق مجلـة مـن األدلـة كاآليـة وغريهـا، وإلغاء 
خصوصيـة الرجـل عنهـا يف الباقي منها. ومنـه يظهر وجوب اخلمـس عليها يف مجيع 

األقسام املتقدمة، كاستخراج املعدن وغريه.
(٢) أو غـري الـزوج مـن أب أو أخ أو غريمهـا. وال تسـتثني يف اجلميـع مقدار 
املؤنة من أرباح املكاسب ونحوها، ملا سبق يف املسألة الثالثة والثالثني من اعتبار فعلية 
الـرصف واإلنفـاق. نعم إذا مل يقم الـزوج أو غريه  ببعض مؤهنا ـ ولـو لعدم وجوهبا 

عليهام ـ اجته استثناء ما تنفقه عليها.
(٣) ملـا سـبق مـن عمـوم مخس فاضـل املؤنـة جلميـع الفوائـد، وال خيتص بام

يستفاد بالتكسب.
(٤) بنـاءً عـىل أن العبـد يملك، وإال فال موضوع للخمـس يف حقه، بل يكون 

اخلمس عىل املالك املفروض فيه احلرية.
(٥) فقد رصح بعدم اعتبار البلوغ يف الكنز يف التذكرة وحمكي التحرير واملنتهى 



والبيان وغريها. ورصح بعدم اعتبار البلوغ واحلرية فيه ويف املعادن يف الدروس وبعدم 
اعتبارمها يف الثالثة يف الرشايع والقواعد. بل قد قال شيخنا األعظمP: «الظاهر أنه 
ال خالف يف عدم اشرتاط البلوغ والعقل يف تعلق اخلمس باملعادن والكنوز والغوص. 
وقـد ادعى ظهور االتفاق يف األخريين يف املناهل وعن ظاهر املنتهى يف األول، وتبعه 
يف الغنائـم». لكـن يظهـر من املدارك امليـل العتبار التكليف يف مجيع أقسـام اخلمس، 

وهو املحكى عن رصيح املناهل.
وكيـف كان فالعمـوم يف الثالثة املذكورة هو الـذي يقتضيه إطالق أدلة ثبوت 
اخلمس فيها. والسـيام اآلية الرشيفة، لظهور أن من مواردها املتيقنة غنائم دار احلرب 
التي رصحوا بقسـمتها بعد إخراج اخلمس بني املقاتلة ومن حرض القتال حتى الطفل 
وإن ولـد بعـد احليـازة وقبل القسـمة، ويف اجلواهـر: «بال خالف أجـده يف يشء من 
ذلك». ويف الغنية والتذكرة وعن حمكي املنتهى اإلمجاع عليه حيث ال ينبغي التأمل يف 
أن قسمتها عىل الطفل  بعد إخراج اخلمس من دون استثناء حصته من اخلمس، ليس 
ألدلـة خاصة، بل إلطالق اآلية الرشيفة وغريها مما ورد يف غنائم دار احلرب، بلحاظ 
كونـه من مجلة الغانمني، وإنام احتيج لألدلـة اخلاصة(١) يف خصوص إعطاء املولود يف 

. أرض احلرب من الغنيمة، لكونه فرداً خفياً
كام أن ما ذكروه من عدم اإلسهام للعبد، بل يرضخ له، إنام هو خلروجه ختصصاً 

بعدم امللك إما مطلقاً، أو يف خصوص غنائم دار احلرب.
وباجلملة حيث كان املستفاد من جمموع األدلة دخول األقسام الثالثة التي هي 
حمـل الكالم يف مدلـول اآلية الرشيفة تعني عمومها لكل مـن يصدق يف حقه االغتنام 
وإن كان طفالً أو جمنوناً أو عبداً بعد فهم العموم يف غنائم دار احلرب التي هي املتيقن 

من اآلية، والتي كان العموم فيها مستفاداً من اآلية ال من دليل خاص هبا.
ودعـو: أن ظاهر اخلطـاب باآلية االختصـاص بالبالغني. ممنوعـة جداً، بل 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤١ من أبواب جهاد العدو حديث:٨، ٩.

٣٠٥ ......................................................... رشطية البلوغ واحلرية يف وجوب اخلمس 
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الظاهر منها إرادة مطلق املسـلمني واملؤمنني، واألطفال ملحقون بآبائهم يف الدخول 
يف اإلسالم واإليامن.

بقي الكالم فيام قد يسـتدل به لعدم ثبوت اخلمس يف حق الصبي واملجنون يف 
. وهو أمران: الثالثة املذكورة، بل مطلقاً

األول: ما ذكره بعض مشاخيناP من أنه مقتىض إطالق ما تضمن رفع القلم 
عـن الصبـي واملجنـون(١). بدعو: عـدم اختصاصـه بالتكليف، بل هـو يعم مطلق 
الترشيـع، من دون فرق بـني التكليف والوضع، فهو كالبهائم مـن هذه اجلهة. إال أن 
يكون الرفع منافياً لالمتنان يف حق اآلخرين، كام يف موارد الضامنات، أو ورد فيه نص 

خاص، كالتعزير.
: بأن رفـع القلم كناية عرفـاً عن عدم املؤاخذة واملحاسـبة  لكنـه يشـكل: أوالً
والتبعة، فهو إما خمتص بالعقاب األخروي والدنيوي الرشعي ـ كالقصاص واحلدود 
ونحوها مما يكون من سـنخ العقوبة واملؤاخذة املتفرعة عىل التكليفـ  أو يشـمل مثل 
نفوذ العقود واإليقاعات واقعاً واإلقرار ظاهراً، املبتني عرفاً عىل إلزام الفاعل بمقتىض 
فعله وحتمله لتبعته، دون مثل الضامن باإلتالف املبتني عىل تدارك رضر صاحب املال، 
وثبوت احلقوق يف املال أو يف الذمة ابتداء أو بسـبب ما، ونحو ذلك مما ال يكون عرفاً 
من سـنخ تبعة العمل واإللزام بمقتضاه، فضالً عن سـائر األحكام الوضعية. ولذا ال 
إشـكال يف عدم منافاة ثبوت األحكام املذكورة يف حق النائم ملا تضمن رفع القلم عنه 

. من النصوص(٢)، وإن كان ضعيفاً
بل كيف يمكن دعو قصور قلم الترشيع عن الصبي واملجنون، مع أن الظاهر 
مشاركتهام للمكلفني يف األحكام التكليفية غري اإللزامية. بل ال إشكال يف مشاركتهام 
هلـم يف أكثر األحكام الوضعية، كاحلدث مـن احلدث واخلبث والطهارة منهام، ونفوذ 
(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١١، ١٢، وج:١٩ باب:٣٦ من أبواب 

قصاص النفس حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٢.



العقـود واإليقاعـات يف حقهـام إذا أوقعها الـويل، وامللكية باحليازة واملـرياثـ  مع أن 
امللكيـة نحـو نسـبة ترشيعية قائمـة باملالك واململـوكـ  وغري ذلك ممـا ال حيىص كثرة. 
وكيف يمكن قياسهام بالبهائم مع ذلك؟! بل حتى البهائم واجلامدات تكون موضوعاً 
للترشيـع، ومورداً لكثـري من األحكام، فتكون طاهرة ونجسـة ووقفاً ومملوكة، وغري 
ذلك من األحكام الرشعية. غاية األمر أهنا ليسـت مـورداً للحكم التكليفي، وجلملة 

من األحكام الوضعية.
هـذا ويظهر من بعض فقرات كالمه يف املقـام اختصاص رفع القلم باألحكام 
التي فيها ثقل عىل الصبي واملجنون، دون ما يكون ثابتاً هلام وبصاحلهام. وهو وإن كان 
أهون من األول، إال أنه ـ مع خمالفته لكالمه السـابق ـ غري تام أيضاً، ملا ذكرناه آنفاً يف 
مفـاد رفـع القلم عرفاً، وملا هو املعلوم من ثبـوت مجلة من األحكام التي فيها نحو من 
الثقل عليهام، كاجلنابة والنجاسـة والرقية واملحرمية من النكاح بأسـباهبا من النسـب 
واملصاهـرة والرضاع، واملانعية من املرياث وغري ذلك. فال معدل عام ذكرنا. ومن هنا 
ال جمال لرفع اليد عن إطالق دليل اخلمس بحديث رفع القلم عن الصبي واملجنون.

: بأن منافاة الرفع لالمتنان يف حق اآلخرين إنام تنهض بتخصيص إطالقه  وثانياً
إذا كان امتنانيـاً، ورفـع القلم ال يكون امتنانياً إال إذا اختص برفع التكليف ونحوه مما 
ـ  كالبهائمـ   فيه ثقل عىل اإلنسـان. أما إذا أريد به خروجه عن موضوع الترشيع رأسـاً

فليس هو امتنانياً، لتنهض قرينة االمتنان بتقييده.
: بـأن قرينـة االمتنان إنام تنهـض بتقييد الرفـع االمتناين فيام إذا اسـتلزم  وثالثـاً
اإلرضار باآلخريـن إذا كان الرفـع يف حـق األمـة بمجموعها، كحديث رفع التسـعة 
املشـهور، ودليـل رفع احلـرج ونحومها. بلحاظ أنـه ال امتنان عىل األمـة بمجموعها 
بالرفـع املذكـور يف حق بعضها إذا لزم منـه اإلرضار ببعضها اآلخر. أما إذا كان الرفع 
خمتصاً بقسـم خاص منها ـ كام يف املقام ـ فقرينة االمتنان ال تقتيض قصوره عن صورة 

اإلرضار باآلخرين، لعدم منافاته لالمتنان يف حق املرفوع عنه بوجه.
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ولذا ال ريب يف هنوض حديث رفع القلم برفع حرمة اإلرضار باآلخرين تكليفاً 
يف حـق الطفل واملجنـون، بخالف أدلة رفع اإلكراه والـرضر واحلرج ونحوها، فإهنا 
تقرص عن رفع حرمة اإلرضار باآلخرين يف حق املكلف إذا حتقق موضوعها يف حقه.
ومـن ذلـك يظهـر أن عـدم هنوضه برفـع الضامن عـن الطفل واملجنـون ليس 
لتحكيـم قرينـة االمتنان، بل لقصوره عنـه ذاتاً، واختصاصه بام يكون من سـنخ تبعة 

العمل، كام ذكرنا. 
الثـاين: إحلـاق اخلمـس بالزكاة يف اعتبـار البلـوغ والعقل يف املالـك، بل حتى 
احلريـة. والسـيام مـع إطـالق بعـض نصوصهـا، كصحيـح زرارة وحممد بن مسـلم 
عنهـامH: «أهنام قاال: مال اليتيم ليس عليه يف العـني والصامت يشء، فأما الغالت 
فإن عليها الصدقة واجبة»(١)، وصحيح عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: 
ليـس يف مال اململـوك يشء ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج مل يعط من الزكاة 

»(٢)، فإن اليشء يعم اخلمس. شيئاً
ويندفـع بأنه ال وجه إلحلاق اخلمس بالزكاة. والسـيام بعـد ما تقدم يف تقريب 

عموم اآلية الرشيفة، التي هي األصل يف ترشيع اخلمس.
كام ال جمال الستفادة اإلطالق من الصحيحني، بلحاظ ذيلهام الرصيح يف إرادة 
الـزكاة، حيث يقرب جداً معه ورودمها فيها، والسـيام مع ما يف صحيح زرارة وحممد 
بن مسلم من التعبري بالعني والصامت الظاهرين يف إرادة النقدين أو مع األنعام الثالثة 
ومقابلتهام بالغالت، وهي بخصوصياهتا موضوع للزكاة دون اخلمس، حيث ال يثبت 
هلا بخصوصياهتا، بل بام أهنا أموال وفوائد. ومع قرب احتاد صحيح عبد اهللا بن سنان 
مع صحيحه اآلخر عنهA: «سـأله رجل وأنا حارض عن مال اململوك أعليه زكاة؟ 
فقال: ال ولو كان له ألف ألف درهم. ولو احتاج مل يكن له من الزكاة يشء»(٣)، لتشابه 
(١) التهذيب ج:٤ ص:٢٩ حديث:٧٢. االسـتبصار ج:٢ ص:٣١ حديث:٩٠، وذكره يف وسـائل الشـيعة 

بتغيري يف اللفظ ج:٦ باب:١ من أبواب من جتب عليه الزكاة ومن ال جتب عليه حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب من جتب عليه الزكاة ومن ال جتب عليه حديث:١، ٣.



لسان احلديثني، وقرب كون االختالف بينهام بسبب النقل باملعنى.
ومن هنا يتعني البناء عىل عموم وجوب اخلمس يف األمور الثالثة املذكورة. بل 
وكذا غنائم دار احلرب، كام يظهر مما سـبق، وإن كان ظاهر من أطلق اعتبار التكليف 

يف اخلمس اعتباره فيها، بل هو كالرصيح من اجلواهر. وإن كان غريباً بعد ما سبق.
(١) كام قد يستظهر من إطالق الفتو. لكن قد يظهر من اقتصار من سبق منه 
التعميـم عىل بعض األمور اختصاصه هبا وعـدم جريانه فيام عداها. ومل يتضح الوجه 
فيه بعد إطالق بعض نصوص هذا القسم، كصحيح عامر بن مروان: «سمعت أبا عبد 
اهللاA يقـول: فيـام خيرج من املعادن والبحر والغنيمة واحلالل املختلط باحلرام إذا مل 

يعرف صاحبه والكنوز اخلمس»(١).
بـل قد يظهر من بعضهم أن عدم اعتبار التكليف هنا أظهر، لبدلية اخلمس فيه 
عن مال الغري الذي ال يسـتحقه صاحب املال املختلط وإن مل يكن مكلفاً، كام ذكره يف 
اجلملة شـيخنا األعظمP. ولعلـه إليه يرجع ما يف اجلواهر مـن أن إخراج اخلمس 

منه لتطهري املال.
ومن ثم ذكر بعض مشـاخيناP أن حديث رفـع القلم قارص عنه، ألنه حكم 
ثابت له ويف صاحله، وليس من اإليقاع يف املشـقة، لريتفع عن الصبي، وقد ذكرنا آنفاً 
ظهـور بعـض كلامته يف اختصاص احلديث باألحكام التي فيها مشـقة عىل اإلنسـان. 
لكنـه ال يطـرد، كام لو احتمل أن احلرام أقل من اخلمس. فالعمدة ما سـبق من قصور 

حديث رفع القلم عن مثل املقام.
وأما ما عن املناهل من ظهور دليل اخلمس يف هذا القسم يف التكليف الذي ال 
إشكال يف شمول احلديث له. فهو يف غاية املنع بعد مالحظة صحيح عامر املتقدم. بل 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٦.

واحلالل املختلط باحلرام(١)،
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واألرض التي يشـرتهيا الذمي من املسـلم(١)، ويف تعلقه بأرباح املكاسـب 
للطفل إشكال(٢).

حتى بقية نصوص املسـألة، كام يظهر بمراجعتها، لظهور األمر فيها يف اإلرشـاد لبيان 
ما حيلل املال ويرفع اإلشـكال، ال يف التكليف املحض. غاية األمر أن حرمة الترصف 

. يف مال الغري واالستيالء عليه يلزم بتحليله بالوجه املذكور عقالً
مضافاً إىل أن دعو عدم ثبوت اخلمس حينئذٍ إن رجعت إىل دعو حلّ مجيع 
املال له، بحيث جيوز لوليه متكينه منه وإنفاقه عليه، فال وجه له بعد فرض عدم ملكيته 
لبعضـه. وإن رجعت إىل دعو بقاء املشـكلة يف املال، لعـدم املحلل له، فمن القريب 
جـداً فهم عدم اخلصوصية للبالغ العاقل يف حمللية اخلمس وإن فرض قصور اخلطاب 
بمحلليته عن غريه حلديث رفع القلم. والسيام بمالحظة التعليل بقولهA يف موثق 

السكوين: «فإن اهللا [قد] ريض من األشياء باخلمس»(١). ونحوه غريه.
(١) مما تقدم يظهر حال فتاواهم هنا، واملتعني البناء عىل العموم إلطالق دليله 
وهو صحيح أيب عبيدة: «سـمعت أبا جعفرA يقول: أيام ذمي اشـرت من مسـلم 

أرضاً فإن عليه اخلمس»(٢).
نعم قال شيخنا األعظمP: «وأما األرض املشرت من الذمي ففيه إشكال، 
مـن تضمـن الرواية لفظة (عىل) الظاهـر يف التكليف، ومن إمكان منـع هذا الظهور، 
لكثرة اسـتعامل لفظة (عىل) يف جمرد االسـتقرار، كام يف قوله: عليه دين، و: عىل اليد ما 

. أخذت، ونحو ذلك». وما ذكره أخرياً متني جداً
(٢) كـام يف العروة الوثقـى، فقد توقف فيه مع جزمـه بعموم وجوب اخلمس 
يف األقسـام اخلمسة السـابقة. ومل يتضح وجه خصوصية الطفل من بني املكلفني، وال 
خصوصية هذا القسـم من اخلمس من بني أقسـامه السـابقة يف اإلشكال، كام اعرتف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٠ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٩ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.



واألظهر ذلك(١).
(مسـألة ٥٩): إذا كان الشـخص ال حياسـب نفسـه مدة من السنني، 
ر دياراً، ثم  ، واشرت منها أعياناً وأثاثاً، وعمّ وقد ربح فيها، واستفاد أمواالً
التفت إىل ما جيب عليه من إخراج اخلمس من هذه الفوائد، فالواجب عليه 
إخراج اخلمس من كل ما اشـرتاه أو عمره أو غرسـه(٢) مما مل يكن معدوداً

بذلك سيدنا املصنفP يف مستمسكه.
ودعـو: أن أغلـب نصوص هذا القسـم خمتصة باملكلفـني، وباقيها ينرصف 
هلم، بلحاظ غلبة كون املكتسـبني منهم. والسـيام بمالحظة اسـتثناء املؤنة التي يغلب 

عدم تكلفهم هلا.
مدفوعـة بـأن الغلبة ال تصلح لتقييد اإلطالق. والسـيام بمالحظة ما يسـتفاد 
مـن جممـوع النصوص من كون ثبـوت اخلمس يف هذا القسـم لدخوله يف عموم اآلية 
الرشيفـة التي سـبق تقريب اسـتفادة العمـوم منها. بـل يصلح ذلك قرينـة عىل إلغاء 

خصوصية املكلفني من النصوص الواردة فيهم وفهم العموم منها.
ومـن هنـا كان املتعـني ذلـك بعد ما سـبق من وهن االسـتدالل عىل اشـرتاط 

التكليف بام تضمن رفع القلم، وبنصوص الزكاة.
(١) كـام يظهـر ممـا سـبق. بـل لعلـه مقتـىض إطـالق الفتـاو، قـال شـيخنا 
األعظمP: «يفهم من استدالل العلامء لوجوب اخلمس يف الكنز واملعدن والغوص 
بأهنا اكتسـابات، فيدخل حتت اآليـة، ثم تعميم الوجوب فيهـا للصبي واملجنون، ثم 
دعواهـم اإلمجـاع عىل وجوب اخلمـس يف مطلق االكتسـابات عدم الفـرق يف أرباح 
املكاسـب بني البالغ وغريه. فتفطن». فام قد يظهر ممن سـبق، من االقتصار يف التعميم 

. عىل بعض األمور التي جيب فيها اخلمس، يف غري حمله جداً
(٢) بل من كل ما اسـتفاده ولو من غري طريق الرشاء، كاالسـتنامء واحليازات 
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من املؤنة(١)، مثل الدار التي مل يتخذها دار سكنى، واألثاث الذي ال حيتاج 
إليـه أمثاله(٢). وكذا احليـوان والغرس وغريها. أما ما يكـون معدوداً من 
املؤنة ـ مثل دار السـكنى والفـراش واألواين الالزمة ونحوها ـ فإن كان قد 
اشـرتاه من ربح السـنة التي قد اشـرتاه فيها مل جيب إخراج اخلمس منه(٣).

والصناعـات، مثـل أوالد احليوانـات التـي اشـرتاها، واحليوانـات التـي اصطادها، 
واخلـزف الـذي يصنعه. بل حتى مـا حصل عليه من طريق االسـتيهاب، كام يظهر مما 

سبق يف حتديد موضوع هذا القسم مما جيب فيه اخلمس.
(١) يشـكل إطالق ذلك، فإنه ال جيب ختميس ما استفاده يف سنة حماسبته مما مل 
يتخذه للمؤنة قبل املحاسبة ويريد اختاذه للمؤنة بعدها يف نفس السنة. نعم حيث كانت 
معرفة ذلك موقوفة عىل حتديد رأس السـنة، فكثرياً ما ال يتسـنى حتديده يف حق من مل 
حياسب نفسه، ملا سبق من أن رأس السنة هو أول زمان ظهور الربح األول له. وحينئذٍ 
البد من املصاحلة مع احلاكم الرشعي لتحديده من أجل ترتيب أثره املذكور وبقية آثاره.

(٢) بناءً عىل ما سـبق منهP يف املسـألة الثالثة والثالثني مـن حتديد املؤنة بام 
يليق بحال الشخص، وسبق منا الكالم يف ذلك فراجع.

(٣) هذا إذا استعمله يف تلك السنة. أما إذا مل يستعمله إال يف السنة الالحقة كان 
بنفسـه ربحاً جيب مخس عينه. كام أن املعيار يف سقوط اخلمس عنه ليس هو رشاؤه من 
ربح نفس السـنة، بل يكفي فيه الرشاء يف السـنة التي حصل له فيها ربح يسـتويف ثمنه 
وإن كان رشاؤه بربح السـنني السـابقة كام يظهر مما تقدم يف املسألة السابعة والثالثني. 

.Pوال يبعد كون ذلك هو املراد لسيدنا املصنف
وعـىل ذلـك فمعيار عـدم وجوب التخميـس ليس هـو الرشاء من ربح سـنة 
الرشاء، بل اسـتعامل العني واالنتفاع هبا واختاذها مؤنة يف السـنة التي يربح فيها بقدر 

مؤنته بام يف ذلك أثامن هذه املؤن.



وإن كان اشرتاه من ربح السنة السابقة(١)ـ  بأن كان مل يربح يف سنة الرشاء، 
أو كان ربحه ال يزيد عىل مصارفه اليومية ـ وجب عليه إخراج مخسـه(٢).
(١) يعنـي مـن دون أن يكـون قد ربح يف سـنة االنتفـاع هبا بقـدر مؤنته بام يف

ذلك أثامهنا.
(٢) ظاهـر كالمهP وجوب إخراج مخس األعيان املذكورة، ال مخس أثامهنا 
التي اشـرتيت هبا. وهو يتجه فيام إذا كان رشاء األعيان املذكورة بأرباح سـنة رشائها، 
ملـا هو املعلوم من أن للاملك يف أثناء السـنة الترصف بالربح، فتقوم هذه األعيان مقام 
األرباح، فيثبت مخسها فيها بخروج تلك السنة. من دون فرق بني رشائها بأعيان أرباح 
تلك السـنة ورشائها يف الذمة من تلك األرباح. لكن مخس األعيان املذكورة إنام جيب 

حينئذٍ إذا مل يستغلها يف املؤنة يف نفس السنة، أما إذا استغلها فيها فال مخس فيها.
وكيـف كان فهـو خارج عن مفـروض كالمهP مـن رشائها بأرباح سـنني 
سـابقة. قد تعلق هبا اخلمس قبل الرشاء. أمـا يف مفروض كالمه، فإن كان رشاؤها يف 
الذمـة مع وفاء ما يف الذمة من تلك األرباح فالالزم أداء مخس أثامهنا، سـواء سـاوت 
األثـامن قيم تلك األعيان حني التخميس، أم اختلفت معها زيادة ونقيصة، ألن الذمة 
قـد انشـغلت بخمـس الثمن املدفـوع بال حـق، وتبقى األعيـان ال مخس فيهـا، لعدم 

صريورهتا برشائها ربحاً بعد مقابلتها بالثمن الذي انشغلت به الذمة.
وكذا إذا كان رشاؤها بأعيان أرباح السنني السابقة إذا كان البائع من الشيعة يف 
مورد حتليل اخلمس له، ألن نفوذ الرشاء يسـتلزم انشـغال ذمة املشرتي بخمس الثمن 
الذي دفعه وفرط به. وأما يف غري مورد التحليل، ولو لكون البائع من غري الشيعة فإن 
قلنـا بتوقف نفوذ الـرشاء يف حصة اخلمس عىل إجازة احلاكـم الرشعي تعني بإجازته 
بدليـة مخس العني عن مخس الثمن املسـتحق عىل املشـرتي، ووجـب دفع مخس العني 
. وإن قلنـا بأنه يكفي يف نفـوذ الرشاء دفع مخس الثمن املسـتحق عليه من دون  حينئـذٍ
حاجة لإلجازة تعني دفع مخس الثمن، دون مخس العني، لعدم صريورهتا ربحاً بنفس 
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وإن كان ربحـه يزيد عىل مصارفه اليومية، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي 
اشرتاه به وجب عليه إخراج مخس مقدار التفاوت. مثالً إذا عمر داراً لسكناه 
بألف دينار، وكان ربحه يف سنة التعمري يزيد عىل مصارفه اليومية مائتي دينار، 
وجب إخراج مخس ثامنامئة دينار(١) وكذا إذا اشرت أثاثاً بامئة دينار، وكان 
قد ربح زائداً عىل مصارفه اليومية عرشة دنانري يف تلك السنة، واألثاث الذي 
. وإذا مل يعلم أن األعيان التي  اشرتاه حمتاج إليه وجب ختميس تسعني ديناراً
اشرتاها وكان حيتاج إليها يساوي ثمنها ربحه يف سنة الرشاء(٢) أو أقل منه(٣)،

الرشاء، نظري ما سبق. وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة احلادية واخلمسني.
هـذا كلـه إذا كانت األعيان قـد ملكت بالـرشاء، أما إذا كانت بأنفسـها فوائد 
ابتدائيـة بحيـازة أو اسـتيهاب أو غريمهـا فـال إشـكال يف كوهنـا أرباحاً قـد ثبت فيها 

اخلمس، فيجب دفع مخس العني أو قيمته.
ثـم إنه يف مـورد وجوب دفع مخس العـني البد من مالحظـة قيمتها وهي غري 
مسـتعملة يف املؤنة. فإن كانت قد نقصت قيمتها باسـتعامهلا وجب دفع مخس النقص 
. بل جيب أيضاً دفع مخس أجرهتا يف مدة االستعامل بناءً عىل ما سبق منّا يف املسألة  أيضاً

اخلمسني من ثبوت اخلمس يف العني بنحو اإلشاعة.
هذا ويبدو من جمموع كالم سـيدنا املصنفP عدم توجهه للفرق بني مخس 

العني ومخس الثمن، وإنام غرضه منه بيان أصل وجوب التخميس.
(١) أو مخس أربعة أمخاس العني، عىل التفصيل املتقدم.

(٢) يعنـي: واسـتغالهلا فيـام تصلح له، ملا سـبق من املدار يف سـقوط اخلمس 
عليه، ال عىل الرشاء وحده.

(٣) الظاهر أن املراد به احتامل كون الربح أقل من الثمن املستلزم لتتميم الثمن 
مـن ربح السـنة السـابقة الذي قد تعلق به اخلمـس، أما لو كان املـراد احتامل العكس 



أو أنـه مل يربـح يف سـنة الـرشاء زائداً عـىل مصارفـه اليوميـة(١) فاألحوط 
املصاحلـة مـع احلاكـم الرشعي(٢). وإذا علـم أنه مل يربح يف بعض السـنني 
بمقـدار مصارفـه(٣)، وأنـه كان يرصف من أرباح سـنته السـابقة، وجب 

إخراج مخس مصارفه التي رصفها من أرباح السنة السابقة(٤).
وكون ما اشرتاه هو األقل من ربح السنة فال مخس فيه قطعاً ليحتاج إىل املصاحلة. ومن 

. ثم ال جمال حلمل كالمهP عليه وإن كان قد يومهه بدواً
(١) املستلزم لكون الثمن الذي اشرتاه به بتاممه من أرباح السنة السابقة الذي 

تعلق به اخلمس.
(٢) وإن كان الظاهـر عدم لزوم إخراج اخلمس، ألصالة عدم تعلقه باألعيان 
املذكورة أو بالذمة بعد احتامل كون أثامهنا من أرباح سنة رشائها واالنتفاع هبا واختاذها 
مؤنـة. وأصالة عدم ربحه يف تلك السـنة ملا يقابل أثامهنـا ال تنهض بإثبات رشائها من 

أرباح السنني السابقة ليثبت فيها اخلمس إال بناء عىل األصل املثبت.
لكن ذلك مبني عىل أن استثناء املؤنة قبل ثبوت مخس الفائدة حكم رشعي. أما 
إذا كان ختفيفاً من األئمةG عن شيعتهم بمقتىض واليتهم عىل احلق، فيكون مقتىض 
األصـل وجوب إخراج اخلمس، للعلم بثبوته والشـك يف حتقـق موضوع التخفيف، 
كام أرشنا إىل ذلك يف غري مورد مما تقدم، وقد تقدم الكالم يف املبنى املذكور يف املسـألة 

الثامنة واألربعني.
(٣) سواءً كانت تلك املصارف عىل مؤنة تلك السنني أم عىل أمر خارج املؤنة.
(٤) لثبـوت اخلمـس يف تلك األربـاح. ويف لزوم إخراج مخـس الثمن املدفوع 
أو مخس األعيان املشـرتاة ما تقدم. كام يلزم دفع مخس مجيع ما ذهب عليه بخسـارة أو 
تلف أو غصب أو نحوها من أرباح السـنني السـابقة إذا كان ذهابه بعد سـنة حصول 
الربح وكان مفرطاً يف ترك ختميسه. أما إذا مل يكن مفرطاً يف ترك ختميسه فهو ال يضمن 

٣١٥ .................................................................... من ال حياسب نفسه عدة سنني 
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(مسألة ٦٠): إذا كان الشخص ال خيرج اخلمس من ماله، وقد وهبه إىل 
،(١) شخص آخر، وجب عىل املتهب إخراج مخسني، مخس متام مال اهلبة فوراً

اخلمـس، كـام إذا كان حني حلول رأس سـنته عاجـزاً عن الوصول لربحـه، ثم تلف 
الربح بعد ذلك قبل أن يقع حتت يده ويسـتطيع ختميسـه. وكذا إذا كان ذهابه عليه يف 
سنة حصول الربح، لعدم تفريطه يف عدم إخراجه له بعد جواز تأخري إخراجه إىل آخر 

السنة، فال يكون ضامناً له.
هذا وقد أغفل سـيدنا املصنفP صورة شـايعة وهو مـا إذا أقرص الربح يف 
بعض السـنني عن مؤنتها، فاقـرتض للمؤنة ووىف قرضه من أرباح السـنني الالحقة، 
وال جيب اخلمس حينئذٍ يف مقدار تقصري الربح، ملا سـبق يف املسألة السابعة واألربعني 

من أن وفاء الدين من مؤنة سنة الوفاء.
(١) كأنـه ألنـه بعد تعلـق اخلمس بالعني جيب عـىل كل من تقـع العني يف يده 
ختميسه، بل يكون ضامناً له، وجيب عليه إخراجه. بل حيث تقدم منهP عدم نفوذ 
املعاملـة يف متام املـال إال بعد أداء اخلمس فالالزم إخراجه لتنفـذ اهلبة. أما بناء عىل ما 
تقدم منا من ثبوت اخلمس يف العني بنحو اإلشاعة، وأن املعاملة ألجل ذلك تنفذ فيام 
عدا اخلمس من العني ـ كسائر موارد الرشكة ـ فال فائدة يف دفع اخلمس إال التخلص 

من تبعته.
لكـن ذلـك مبني عىل والية املتهب أو من يقع يف يده املال عىل إخراج اخلمس، 
وهـو غـري ثابت، بـل الظاهـر اختصاص الواليـة بمن ثبـت اخلمس يف ملكـه، وهو 
الواهـب يف حمل الـكالم، فالبد من مراجعتـه، ومع امتناعه وتقصـريه يتعني الرجوع 

للحاكم، وال يستقل بذلك من يقع املال يف يده، وهو املتهب يف املقام.
اللهم إال أن يقال: والية املالك عىل اإلخراج إنام هي بمالك كون إخراج احلق 
من املال ترصفاً يف املال الذي هو ملكه، فال يكون إال بإذنه، وذلك خيتص بام إذا بقيت 
علقـة املالك باملال مع خروجه عن يده، كـام يف الوديعة ونحوها، أم مع انقطاع علقته 



ومخـس األربعة أمخـاس الباقية يف آخـر السـنة(١). وإذا ورث املال الذي مل 
خيرج مخسه وجب عليه إخراج مخس متام املال(٢) ال غري(٣).

باملـال كـام يف اهلبة فال وجه لبقـاء واليته، بل يتعني قيام املتهب مقامـه وانتقال الوالية 
له، خصوصاً بناء عىل ما سبق من ثبوت اخلمس يف املال بنحو اإلشاعة املستلزم لنفوذ 

اهلبة فيام عدا مقدار اخلمس وملكية املتهب له بالفعل.
وبذلك يظهر جريان ذلك يف كل معاملة تقتيض انتقال العني التي فيها اخلمس 
للغـري، حيـث جيب عىل مـن انتقلت إليه إخراج مخسـها. غاية األمر أنـه يتعني يف مثل 
البيع استحقاق املشرتي الرجوع بخمس الثمن. بناء عىل ثبوت اخلمس يف العني بنحو 

اإلشاعة كام سبق منّا.
أما بناء عىل ما ذكره سـيدنا املصنفP من كونه حقاً يف العني، فال يسـتحق 
الرجـوع بخمـس الثمـن وال بخمـس العـني إذا دفعه بغـري إذن البايـع. إال أن يمتنع 
البايـع مـن دفع اخلمس، فحينئذ قد يكون له الرجـوع للحاكم الرشعي من أجل حلّ 
مشكلته. وقد ير احلاكم بمقتىض واليته اإلذن له يف دفع مخس العني مع الرجوع به 

عىل البايع. فالحظ.
هذا كله بناءً عىل عدم نفوذ املعاملةـ  هبة كانت أو غريهاـ  رأساً أو يف خصوص 
مقـدار اخلمـس إال بدفع اخلمس. أمـا بناء عىل نفوذهـا بتاممهـا إذا كان اآلخذ للعني 
ـ  لنصـوص التحليـلـ  وانتقال اخلمس لذمة من ثبت اخلمـس يف املال وهو يف  مؤمنـاً
ملكـه فاملتعـني عدم وجـوب دفع اخلمس املذكور، بل تنشـغل به ذمـة املالك األول. 

ويأيت الكالم يف ذلك يف املسألة الثامنة والسبعني إن شاء اهللا تعاىل.
(١) يعني: إذا بقي منها يشء بعد املؤنة.

(٢) كام تقدم منهP يف املسألة السابعة والعرشين وتقدم بعض الكالم يف ذلك.
(٣) هذا إذا كان املرياث حمتسـباً، وإال وجب إخراج مخسـه يف آخر السـنة بعد 

٣١٧ ..................................................................... إذا وهب العني لشخص آخر 
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(مسألة ٦١): قد عرفت أن رأس السنة أول الرشوع يف الكسب(١). 
لكـن إذا صعـب عىل املكلـف ذلك أمكنـه أن يراجع احلاكـم الرشعي(٢)

املؤنة، كسائر الفوائد، ملا تقدم.
(١) كـام تقـدم منهP يف املسـألة الرابعة والثالثني، وتقدم منـا هناك أنه أول 

زمان ظهور الربح.
(٢) أمـا بنـاءً عىل عموم واليته ووكالته عن اإلمـامA يف مجيع األمور أو يف 
بعـض األمور التي منها أمـر اخلمس فظاهر، ألن رأس السـنة وإن كان متعيناً بحكم 
الشـارع األقدس، وليس من سـنخ احلقوق التي هي موضوع الواليـة، إال أنه ملا كان 
من شـؤون احلق وتوابعه فاملسـتفاد عرفاً من دليل الوالية شموله تبعاً للحق. ولذا ال 
إشـكال ظاهراً يف أن لإلمام نفسـه الوالية عىل ذلك، وليس هو كحول الزكاة وسـائر 
األحـكام الرشعيـة خارجاً عن موضـوع الوالية. وحينئذ ال حاجـة للتقيد بام إذا كان 
بقاء رأس السـنة عىل حاله صعباً عىل املالك، بل يكفي كونه صالحاً للحق أو للاملك 

عىل النحو املستفاد من دليل الوالية املفروض.
وأمـا بنـاء عىل ما هـو الظاهر من عدم ثبـوت الوالية بالنحـو املذكور، بل هي 
مبنيـة عىل والية احلسـبة املختصة بام إذا أحرز رضا الشـارع األقـدس بالترصف، فال 
ينبغي التأمل يف إحراز رضا الشـارع األقدس برفع احلـرج املذكور عن املالك بتبديل 

رأس السنة. نعم البد أن ال يستلزم ذلك التفريط باحلق واإلرضار به.
كام أنه ال ينبغي التأمل يف والية احلاكم حسبة عىل تعيني رأس السنة لو اشتبه عىل 
املالك أو نسـيه، للعلم برضا الشارع األقدس بذلك من أجل ضبط احلق ونظم أمره.

هذا وقد ذكر بعض مشـاخيناP وغريه أن للمكلف تبديل رأس السـنة بدفع 
متام ما ربحه يف أثناء السـنة، واسـتئناف رأس سنة لألرباح اآلتية. وهو ظاهر بناء عىل 
ما ذهب هو إليه من أن لكل ربح سـنته، وأن للاملك تعجيل إخراج اخلمس، إذ بدفع 
اخلمس ال يبقى موضوع للسـنة، ويبدأ موضوعها بالربح اجلديد. بل ال موضوع عىل 



أو وكيله ليغري رأس السـنة، فيجعله يف زمان آخر باملصاحلة معه عىل ذلك، 
ويكـون املـدار عليه يف املؤنـة واخلمس. كام أنه جيوز باملصاحلة جعل السـنة 

عربية ورومية وفارسية وغريها(١) حسبام يتفقان عليه(٢).
(مسألة ٦٢): جيب عىل كل مكلف يف آخر السنة أن خيرج مخس ما زاد 
عـن مؤنته مما ادخره يف بيته لذلك(٣) من األرز والدقيق واحلنطة والشـعري

مبناه لرأس السنة الذي هو عندهم بمعنى رأس سنة متام األرباح. ومنه يظهر أن رأس 
السنة اجلديد يكون من حني ظهور الربح اجلديد، ال من حني دفع اخلمس وتعجيله.

وأمـا بنـاءً عىل ما تقدم منّا يف املسـألة الرابعة والثالثـنيـ  وعليه مجاعةـ  من أن 
ملجموع األرباح سـنة واحدة خترج مؤنتها منها بمجموعها فقد سـبق أن مبدأ السـنة 
األوىل وإن كان هو ظهور الربح، إال أن املستفاد من قولهA يف صحيح ابن مهزيار: 
«وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم يف كل عام»(١)، تكرر الدورة السنوية بتعاقب 
السـنني الراجع الحتاد مبادئ السـنني الالحقة مع مبدأ السـنة السابقة، وحينئذٍ فتغيري 
رأس السـنة بدفـع اخلمس احلاصـل يف أثنائها ـ بناءً عىل جـواز تعجيل دفع اخلمس ـ 

حيتاج إىل دليل. والظاهر انحصار األمر بالرجوع للحاكم، وجيري ما سبق.
 (١) الفـرق إنـام يظهر بني السـنة القمرية والشمسـية، وأما الفـوارق األخر

املبتنية عىل االختالف يف مبدأ السنة فال أثر له، كام لعله ظاهر.
(٢) تقـدم عنـد الكالم يف اسـتثناء املؤنة أن مقتـىض إطالقات األدلـة املقامية 
احلمـل عـىل السـنة القمريـة فاملحتـاج إىل املصاحلـة هـي السـنة الشمسـية. والبد يف 
مرشوعيـة املصاحلـة من صعوبة تقيد املالك بالسـنة القمرية، وعـدم اإلرضار باحلق. 

نظري ما تقدم يف تبديل رأس السنة.
(٣) ألن جمـرد ادخـاره للمؤنـة ال جيعلـه مؤنـة. وقد تقدم التعـرض لذلك يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.

٣١٩ ............................................................................ مخس ما زاد عىل املؤنة 
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والسـكر والشـاي والنفط واحلليب والفحم والسـمن واحللو وغري ذلك 
مـن أمتعـة البيت مما أعد للمؤنة(١)، فيخرج مخس ما زاد من ذلك. نعم إذا 
كان عليه دين اسـتدانه ملؤنة السـنة، وكان مسـاوياً للزائد مل جيب اخلمس يف 
الزائـد(٢). وكـذا إذا كان أكثر. أما إذا كان الديـن أقل أخرج مخس مقدار 
التفـاوت ال غـري. وإذا بقيـت األعيان املذكورة إىل السـنة اآلتيـة(٣)، فوىف 
الديـن يف أثنائهـا(٤)، وجب عليه إخـراج مخس تلك األعيـان الباقية(٥)،

املسألة الثامنة والثالثني.
(١) ومنه ما ينتفع به مع بقاء عينه، كاألثاث والكتب التي مل تستعمل.

(٢) حتى إذا كانت االستدانة ملؤنة سنة الربح يف السنة السابقة عليها، الستثناء 
مقدار املؤنة من الربح وإن أنفق عليها من مال آخر، كام تقدم يف املسألة السابعة والثالثني.

نعـم هذا خيتص بالديـن للمؤنة أما الديون األخر فإنام تسـتثنى إذا كانت يف 
سـنة الربح. وأما الديون السـابقة فال وجه السـتثنائها، لعدم كوهنا مؤنة السـنة، وال 
مقابلـة بربحها. غاية األمر أنه لو وفاها يف السـنة كان الوفاء مسـتثنى من الربح، ألنه 

من مجلة املؤنة، كام تقدم يف املسألة السابعة واألربعني. وهو أمر آخر.
(٣) بأن مل ترصف يف مؤنتها.

(٤) يعني أثناء السنة الثانية. وكذا لو سقط الدين عن ذمته بإبراء الدين أو وفاء 
متربع عنه، أو كان قد ورث الدائن وكان مرياثه منه.

أمـا إذا كان مرياثه منه حمتسـباً فال يبعد عدم وجوب مخسـها، لعدم كونه ربحاً 
جديداً إال بلحاظ املرياث املذكور، وهو ال مخس فيه. وال أقل من الشـك الذي يكون 
املرجع فيه أصالة عدم ثبوت اخلمس، لرجوع الشـك للشك يف أصل ثبوت اخلمس، 

ال يف العفو عنه ثبوته.
(٥) ألهنـا تعـد ربحاً حينئذٍ بعـد عدم الديـن املقابل هلا والذي يسـتثنى منها. 



وصـارت معدودة من أرباح السـنة الثانيـة. وكذا احلكم إذا اشـرت أعياناً 
لغري املؤنةـ  كبستانـ  وكان عليه دين للمؤنة يساوهيا مل جيب إخراج مخسها، 
فـإذا وىف الدين يف السـنة الثانية كانت معدودة مـن أرباحها ووجب إخراج 
 ،(٢) مخسـها آخر السنة(١). وإذا اشرت بسـتاناً مثالً بثمن يف الذمة مؤجالً
فجاء رأس السـنة مل جيب إخراج مخس البسـتان(٣)، فإذا وىف متام الثمن يف 

السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية،
وال جمال الحتامل وجوب إخراج مخس الدين نفسـه، بدعو: أنه هو الربح احلقيقي 
احلاصـل لـه يف السـنة. الندفاعه بأنه بعـد أن كان له الترصف يف الربح يف أثناء السـنة 
ووفـاء الدين به، فمقدار الوفاء ليس من موجوداته، وال من أرباحه الفعلية، بل ليس 

. املوجود إال األعيان املذكورة وهي الربح عرفاً
(١) لعني ما سبق.

(٢) وكذا احلال إذا كان معجالً لكنه مل يوفه.
(٣) لعدم كونه ربحاً مع مقابلته بالدين. من دون فرق بني زيادة سعر البستان 
يف آخر السنة عن الدين وعدمه، ألن البستان بتاممه ليس ربحاً، ال حني الرشاء، لكونه 
مقابالً بالدين وال حني ارتفاع سعره، ملا سبق من أن ارتفاع السعر ال يعد ربحاً، وإنام 

الربح بزيادة سعر البيع عن سعر الرشاء، واملفروض عدم بيعه.
نعم بناءً عىل ما تقدم من سـيدنا املصنفP وغريه من عدّ زيادة السـعر فيام 
اختذ للتجارة ربحاً وموضوعاً للخمس يتجه ثبوت اخلمس يف زيادة سعر البستان إذا 
كان متخـذاً لالجتار. لكن تقدم ضعف املبنى املذكور يف املسـألة التاسـعة والعرشين. 
وإنـام يتجه مالحظة سـعر البسـتان إذا ارتفـع يف آخر السـنة إذا كان نفسـه من أرباح 
السـنة، كام إذا اشـرتاه من أرباحها، أو جماناً بإحياء أرض ميتة، أو هببة أو بمرياث غري 

حمتسب، أو غري ذلك.

٣٢١ ............................................................................ مخس ما زاد عىل املؤنة 
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ووجب إخراج مخسها(١)، فإذا وىف نصف الثمن يف السنة الثانية كان نصف 
البسـتان من أرباح تلك السنة، ووجب إخراج مخس النصف، فإذا وىف ربع 
الثمن يف السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، وهكذا كلام وىف جزءاً 
مـن الثمـن كان ما يقابله من البسـتان من أرباح تلك السـنة. هذا إذا كانت 
البسـتان موجـودة، أما إذا تلفت فـال مخس فيها(٢). وكذا إذا ربح يف سـنة 
(٣) حتى جاءت السنة الثانية،  ، فلم يدفع منها عرشين ديناراً مائة دينار مثالً
فدفع من أرباحها(٤) عرشين ديناراً وجب عليه مخس العرشين ديناراً التي 
هي اخلمس مع بقائها ال مع تلفها(٥). وإذا فرض أنه اشرت داراً للسكنى 
فسكنها، ثم وىف يف السنة الثانية ثمنها مل جيب عليه مخس الدار(٦). وكذا إذا 
(١) وذلك بمالحظة السعر الفعيل للبستان ال بسعر رشائها، ألن البستان يعد 

بنفسه من أرباح سنة الوفاء، لكونه بدل الربح املدفوع وفاءً عن الثمن.
(٢) لعدم املوضوع له. كام ال مخس يف املال الذي وىف به الدين، ألن وفاء الدين 

املذكور من مؤنة سنة الوفاء، كام تقدم يف املسألة السابعة واألربعني.
(٣) يعني: اخلمس.

(٤) يعني: من أرباح السنة الثانية.
(٥) إذ مـع بقاء املائة دينار تكون العرشين دينـاراً ربحاً زائداً عىل الثامنني التي 
هـي أربعة أمخاس املائة، فيجب فيها اخلمس. وبعبارة أخر يكون ربحه يف السـنتني 
مائة وعرشين ديناراً، ومخس املائة عرشون، ومخس العرشين أربعة. أما مع تلف املائة 
دينـار فيبقـى اخلمس ـ وهو العـرشون ديناراً ـ دينـاً يف ذمته مـن دون مقابل، ويكون 

وفاؤه من مؤنة السنة الثانية ال مخس فيه.
(٦) ألهنـا وإن كانـت مقابلة بالربح إال أهنا مؤنة. كـام ال جيب دفع مخس وفاء 



وىف يف السنة الثانية بعض أجزاء الثمن مل جيب اخلمس يف احلصة من الدار.
(مسـألة ٦٣): إذا نذر أن يرصف نصف أرباحه السـنوية يف وجه من 
وجوه الرب مل جيب عليه إخراج مخس نصف أرباحه(١)، ووجب عليه إخراج

الدين، ألن مؤنة سنة الوفاء بعد أن مل يكن للدين مقابل. نعم لو استغنى عن الدار يف 
سنة الوفاء بحيث ال تعد مؤنة له يف تلك السنة تعني دفع مخسها أو مخس ما يقابل منها 

الوفاء بالنسبة، كالربع والنصف وغريمها.
(١) قـد يوجـه بابتناء النذر عـىل متليك املنذور هللا تعاىل، كـام هو مقتىض قوله: 
» الذي تضمنته صيغته، لظهور الـ(الم) فيها يف التمليك، ومقتىض نفوذ النذر  «هللا عيلّ
ملكيتـه تعـاىل للمنذور. بل هو كالرصيح من موثق مسـعدة بن صدقة: «سـمعت أبا 
عبـد اهللاA وسـئل عن الرجل حيلف بالنذر ونيته يف يمينـه التي حلف عليها درهم 
أو أقـل. قال: إذا مل جيعلـه هللا فليس بيشء»(١)، وحديث أيب الصباح: «سـألت أبا عبد 
اهللاA عـن رجـل قال: عيل نـذر، قال: ليس النـذر بيشء حتى يسـمي هللا صياماً أو 
»(٢). وحينئذٍ يكـون نصف أرباحه يف الفـرض حمقوقاً عليه،  صدقـة أو هديـاً أو حجـاً
فيخـرج عـن كونه ربحـاً عرفاً، وال أقل من كون احلق املذكور بنفسـه لـه مالية يعادل 
نصف الربح، فيستثنى من الربح، ويتعني حينئذ عدم وجوب اخلمس يف مقدار نصف 

الربح وإن مل يبادر بإنفاقه يف الوجه املنذور.
لكـن مل يتضح كون الــ(الم) يف املقام للتمليك، بل ربام تكـون ملجرد االلتزام 
والتعهد هللا تعاىل بالعمل املنذور باعتباره أمراً حمبوباً له جل شأنه، لكثر استعامل الالم 
يف ذلك كام أرشنا لنظري ذلك يف املسألة الثالثة واألربعني عند الكالم يف استثناء احلج.
وكأن ذلـك هـو مبنـى التفصيل مـن بعض مشـاخيناP بني ما إذا بـادر قبل 
حلـول رأس السـنة بالوفاء بالنذر ومـا إذا مل يبادر، فال مخس فيـه يف األول لكونه من 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١ من أبواب كتاب النذر والعهد حديث:٤، ٢.

٣٢٣ ..................................................... إذا نذر أن يرصف بعض أرباحه يف وجوه الرب 
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املؤنة، ويثبت اخلمس يف الثاين، ألن املعيار يف املؤنة املستثناة عىل اإلنفاق كام تقدم.
لكـن ذلك ال ينـايف صحة النذر يف متام النصف يف الفـرض، فيجب وفاؤه من 
رأس املال الباقي بعد إخراج اخلمس، فينفق مخسة أثامن الباقي يف النذر. ويتعني العمل 
عىل ذلك مع اليمني والعهد، لعدم اإلشكال ظاهراً يف عدم اقتضائها متليك موضوعها 
هللا تعاىل واسـتحقاقه عىل احلالف واملعاهد وضعاً، ليتجه اسـتثناءه من الربح، بل جمرد 

االلتزام بموضوعها املقتيض للتكليف به رشعاً ال غري.
اللهـم إال أن يقـال: التكليف الرشعـي باإلنفـاق إذا كان متفرعاً عىل حصول 
الربـح فهـو يوجب عرفاً قصور الربح عن مقداره، وال أقـل من انرصافه عنه، لقضاء 
املناسـبات االرتكازية بأن ثبوت اخلمس يف املـال ليس ملجرد كونه مملوكاً، بل بلحاظ 
االنتفاع به واالستفادة منه، فمع فرض كون ملكيته سبباً لوجوب اإلنفاق فام ينتفع به 

ويستفاد ويكون غنيمة خصوص الباقي منه بعد استثناء مقدار اإلنفاق الواجب.
ولـذا ال يظن اإلشـكال يف ذلك يف مثل الرشط وإن قلنـا بأن وجوب الوفاء به 
ابتدائـي ال يرتتب عىل اسـتحقاقه وضعاً، كام لو اشـرتط عليـه يف ضمن عقد الزم أن 

يدفع عرشة دراهم إذا ولدت فرسه مهرة.
بـل الظاهر جريان ذلك أيضاً فيام يلزم بدفعه من رضائب السـلطان ونحوها، 

بحيث ال يسعه التخلص منه، كام تقدم يف املسألة الثالثة والثالثني.
وال يفـرق يف ذلـك بـني أن يكون املال الـذي يلزم إنفاقه جزءاً مـن الربح وأن 

يكون ماالً كلياً، كام لو حلف أن يتصدق بامئة درهم إن رزقه اهللا تعاىل ألف درهم.
نعـم إذا مل يكـن يف مقام الوفـاء بالنذر ونحوه من أسـباب التكليـف باإلنفاق 

. عصياناً أشكل سقوط اخلمس، لعدم وضوح انرصاف الربح عنه حينئذٍ
وأظهـر من ذلك ما إذا مل يرتتـب التكليف باإلنفاق عىل حصول الربح، كام لو 
حلف أن يتصدق بامئة درهم إن برئ من مرضه، فإن املائة درهم حينئذ ال تستثنى من 

. فالحظ. الربح، بل تكون من مجلة املؤن املستثناة مع إنفاق الربح فيها، ال مطلقاً



مخس النصف اآلخر من أرباحه بعد إكامل مؤنته(١).
، فاستأجر دكاناً  (مسـألة ٦٤): إذا كان رأس ماله مائة دينار(٢) مثالً
بعـرشة دنانـري، واشـرت آالت للدكان بعـرشة، ويف آخر السـنة وجد ماله 
بلـغ مائـة، كان عليه مخـس اآلالت فقط(٣)، وال جيب إخـراج مخس أجرة 
الـدكان، ألهنا من مؤنة التجـارة، وكذا أجرة احلـارس واحلامل والرضائب 
التـي يدفعها إىل السـلطان والرسقفلية، فـإن هذه املؤن مسـتثناة من الربح، 

واخلمس إنام جيب فيام زاد عليها، كام عرفت(٤).
(١) هذا إذا كان مراده من نصف الربح املنذور هو نصف أصل الربح، أما إذا 
كان املراد نصف الربح الصايف بعد املؤنة فالالزم إخراج املؤنة أوالً من جمموع الربح، 

ثم التصدق بنصف الباقي وختميس نصفه الثاين.
(٢) يعني: ال مخس فيها ولو لكوهنا الباقي بعد ختميس املال.

(٣) ال وجـه لذلـك بعـد كـون اآلالت يف مقابل املـال املخمـس، لفرض أنه 
اشرتاها منه ال من ربح السنة، بل املتعني ختميس العرشة دنانري، ألهنا هي الربح الزائد 
عـىل التسـعني الباقية مـن رأس املال بعد رشاء اآلالت. وارتفـاع قيمة اآلالت ال تعد 
ربحـاً عرفاً ليخمس، كام تقدم يف نظريه يف املسـألة التاسـعة والعرشيـن. كام أن نزوهلا 
ال يعد خسـارة، لتنجرب بالربح، حتى لو كان بسـبب استعامهلا، كام تقدم نظريه يف آخر 

املسألة اخلامسة والثالثني.
(٤) تقدم منهP التعرض لذلك يف املسألة الثالثة والثالثني.

نعم ذكرنا هناك أن رضائب السـلطان إنام تكون من مؤنة التجارة التي يتوقف 
عليهـا حتصيل الربح إذا توقفت عليها التجـارة، كرضيبة إجازة فتح املحل التجاري، 
دون غريها، سـواءً كانت جمعولة بسـبب حصول الربح ـ كرضيبة الدخل ـ أم بسـبب 

مخس مؤن التجارة ................................................................................ ٣٢٥
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نعم إذا كانت الرسقفلية التي دفعها إىل املالك أو غريه أوجبت له حقاً يف أخذها 
من غريه(١)، وجب تقويم ذلك احلق يف آخر السنة وإخراج مخسه(٢) فربام 
تزيـد قيمته عىل مقدار ما دفعه من الرسقفلية، وربام تنقص، وربام تسـاوي.
(مسألة ٦٥): إذا حل رأس احلول فلم يدفع مخس الربح، ثم دفعه تدرجياً 
من ربح السنة الثانية، مل حيسب ما يدفعه من املؤن، بل جيب يف اخلمس(٣).
آخـر، كرضيبة تبليط الشـارع. غايته أن األوىل تشـارك مؤنة التجارة يف اسـتثنائها من 
الربح، كام يظهر مما ذكرناه يف املسألة السابقة، أما الثانية فهي من مؤن اإلنسان احلياتية، 
نظري هداياه. ويظهر الفرق بينهام يف أن األوىل تسـتثنى من ربح سـنة جعلها عليه، وإن 
تأخر أداؤها للسـنة الثانية. أما الثانية فهي ال تسـتثنى منه إال مع أدائها يف نفس السنة، 

فلو مل تؤد فيها وأديت يف سنة أخر استثنيت من ربح سنة أدائها.
(١) بحيـث يكون مالك املحل ملزماً رشعـاً بتأجري املحل عىل صاحبها نتيجة 

احلق املذكور.
(٢) هذا إذا كان بنفسـه من أرباح تلك السـنة، كام إذا صار له مقابل عمل فيها 
حمرتم، أو اقرتض املال الذي دفعه للرسقفلية ثم وفاه من أرباح السنة. أما إذا دفعه من 
رأس املال املخمس فال مخس يف ارتفاع سعره. كام ال يستثنى الفرق لو نزل سعره، أما 
بناء عىل ما سـبق منّا يف املسـألة التاسـعة والعرشين من عدم كون ارتفاع السـعر ربحاً 
وال نزوله خسارة فظاهر، وأما بناء عىل ما سبق من سيدنا املصنفP من أن ارتفاع 
السعر ربح ونزوله خسارة فالختصاص ذلك عنده بام يتخذ للتجارة، واحلق املذكور 

ليس كذلك يف فرض املسألة.
(٣) إذا بقي ربح السـنة السـابقة، أما لو تلف بعد السـنة قبل دفع اخلمس كان 
وفاء اخلمس من مؤنة السـنة الالحقة ومستثنى من أرباحها، كام سبق نظريه يف أواخر 

املسألة الثانية والستني، وسيذكره يف صورة املصاحلة عىل اخلمس يف الذمة.



وكذا لو صاحله احلاكم عىل مبلغ يف الذمة، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية 
ال يكـون مـن املؤن، بل جيب فيـه اخلمس إذا كان مـال املصاحلة عوضاً عن 
مخـس عني موجودة، وإذا كان عوضاً عن مخس عني أو أعيان تالفة، فوفاؤه 

حيسب من املؤن، وال مخس فيه(١).
(مسـألة ٦٦): إذا حـلّ رأس السـنة فوجـد بعض مال التجـارة ديناً 
يف ذمـة النـاس، فـإن كان نقـداً وأمكـن اسـتيفاؤه، وجب دفع مخسـه(٢)،

(١) يعنـي: إذا وفـاه يف نفـس سـنة الربـح. أمـا إذا مل يوفه فالبد مـن ختميس 
مقـداره، لفـرض عـدم كون الدين ملؤنة سـنة الربـح، ليقابل به. غاية األمـر أن وفاءه 

يكون من مؤنتها إذا حصل فيها.
(٢) لكونـه قادراً عىل دفعه بسـبب القدرة عىل اسـتيفاء الديـن، فيجب دفعه. 
اللهم إال أن يقال: جمرد القدرة عىل دفع اخلمس ال يقتيض وجوب املبادرة ما مل يستلزم 
التأخري حبس احلق والتعدي عليه، وهو إنام يتم إذا كان حتت يده، وال يشمل الفرض.

نعم جيب عىل املسـتدين املبادرة بوفاء الدين مع قدرته عىل الوفاء وإن مل يطالبه 
بـه املالـك إذا كان تأخريه مسـتلزماً حلبس اخلمـس والتعدي عليه، لعـدم دفع الدائن 
خلمسـه. وال جيـوز للدائـن الرضا بتأخـري الدين إال مـع دفعه للخمس. بـل قد يقال 

بوجوب إعالمه بثبوت اخلمس فيه. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال.
وكذا احلال فيام لو غصب الربح أو بعضه غاصب، فإنه ال جيب عىل املالك دفع 
مخسـه مع قدرته عىل اسـتنقاذه، ألن حبس احلق ال يستند له بل للغاصب. كام ال جيب 

عىل املالك إعالمه بثبوت اخلمس فيه بعد إقدامه عىل العدوان.
نعم إذا اسـتودع املالك أو أعار الربح أو بعضه وجب عليه املبادرة باسـرتداده 
مع قدرته عىل اسرتداده أو دفع مخسه، ألن األمني عىل العني من قبل املالك يده بمنزلة 
يـد املالـك فيكون املالك نفسـه متعدياً عىل اخلمـس بتأخريه. كام يكـون األمني أيضاً 
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وإن مل يمكن انتظر استيفاؤه يف السنة الالحقة(١)، فإذا استوفاه وجب إخراج 
متعدياً عىل اخلمس بحبس العني وإن مل يطالبه هبا املالك. فتأمل.

هـذا كلـه إذا كان مال التجارة الذي يف الذمة من الربح الثابت فيه اخلمس. أما 
إذا كان مـن املـال الذي ال ربح فيه فهـو خارج عن حمل الكالم، كام لو كان القرض يف 
معاملـة ال ربـح فيها. بل يتعني حينئذ حسـاب الربح من غريه، واملبـادرة بدفعه. نعم 
لـو احتمل تعـذر حتصيله رجع ذلك إىل احتامل كونه خسـارة جتـرب بالربح، فال يثبت 
اخلمـس فيـه بقدرها، وجاز لـه االنتظار وعدم دفع ما يقابله مـن الربح إال مع القدرة 

عىل حتصيله.
(١) مقتىض ما سبق منهP أن يكون املعيار يف وجوب املبادرة لدفع اخلمس 

القدرة عىل استيفاء الدين، ال فعلية االستيفاء. وما سبق منا هناك جيري هنا.
فـال جيـب التعجيل بإخراج مخسـه مع تعذر اسـتيفائه أما بناء عىل ما سـبق منا 
فظاهر وأما بناء عىل ما سبق منهP فلعدم كونه مفرطاً يف تأخري اخلمس بعد ما سبق 
مـن قيـام اخلمس بعني الربح املفـروض عدم قدرته عىل الترصف فيـه. بل تكليفه مع 
ذلك بدفع بدل اخلمس مع عدم قدرته عىل املبدل منه رضر. والسيام مع احتامل تلف 
الديـن عليـه وامتنـاع املدين من وفائه أو عجـزه عنه، حيث يكـون التلف من نصيب 

اخلمس أيضاً، وال وجه لتحمله له بعد عدم تفريطه يف أدائه.
وجيـري نظري ذلك فيام لو بقي بعينه وكان حتت يد غريه من غاصب أو أمني ال 

يستطيع أخذه منه لسفر أو حبس أو غريمها.
نعـم ال جيوز يف اجلميع إبراء املدين الدين وال هبة العني ملن هي عنده إال بدفع 
اخلمـس، لعدم نفوذمهـا يف مقداره بدون ذلـك. إال يف مورد حتليل اخلمس للشـيعة، 
فيتعني صحتهام إذا كان الطرف اآلخر شيعياً، وثبوت اخلمس يف ذمة املالك الذي أبرأ 

الدين أو وهب العني.



مخسه، وكان من أرباح السنة السابقة(١)، ال من أرباح سنة االستيفاء. وإن 
كان الدين عروضاً ففيه إشكال(٢). وإن كان األظهر جريان حكم النقد عليه،

(١) ألنـه ملكـه فيهـا. وجمرد عجـزه عن الترصف فيـه يف تلك السـنة وقدرته 
عىل الترصف فيه يف سـنة االسـتيفاء ال جيعله من أرباحها. ويرتتب عىل ذلك وجوب 
املبادرة بدفع اخلمس، وعدم خروج مؤنة سنة االستيفاء منه. وإضافة األربعة أمخاس 

الباقية من الدين لرأس مال السنة السابقة.
 ، (٢) كأنـه لدعـو: أن العـروض ملا كان مملـوكاً بالفعل فخمسـه ثابت فعالً
فيجب دفع قيمته بعد تعذر دفع عينه. وال رضر عىل املالك يف ذلك، ألنه ال يبقى عىل 
قيمتـه الطبيعية بل تنزل قيمته بسـبب تعذر حتصيلـه، فيدفع مخس تلك القيمة ال غري، 
فإذا استوفاه بعد ذلك فارتفعت قيمته كان الزائد عىل قيمته حني التعذر من أرباح سنة 
االسـتيفاء، فتخـرج مؤنتها منه، بخالف مقدار ما دفعه تبعـاً لقيمته حني التعذر، فإنه 

من أرباح السنة السابقة التي دفع اخلمس فيها. ولعله لذا أفتىP سابقاً بذلك.
: أن ذلـك ـ لو تم ـ ال يقتيض لزوم دفع مخـس القيمة حني التعذر،  وفيـه: أوالً
لعـدم القدرة عىل العـني حتى بقيمتها املذكـورة، فال تعدي عىل اخلمـس الثابت فيها 
بتأخـريه. وقدرته عىل حتصيـل ماليته بالبيع بتلك القيمة ـ مع عدم اطرادها ـ ال تكفي 

يف القدرة عىل األصل ليلزم بتبديله بالقيمة.
بل تكليفه بدفع اخلمس بلحاظ القيمة املذكورة رضر عليه مع عدم قدرته عىل 
األصل، والسـيام مع احتامل تلفه بتاممه. كام أن تكليفه بالبيع بالقيمة املذكورة لو كان 

ميسوراً خال عن الدليل، بل قد يكون رضراً عليه، الحتامل حتصيله األصل.
: أن ذلك لـو تم يف العروض جر يف النقد أيضاً، ألن ماليته تنزل أيضاً  وثانيـاً
. وهو أمر آخر. ، غايته أنه ال يرشع بيعه باألقل من جنسه إذا كان ربوياً بتعذر حتصيله فعالً

ولعله لذا مل يفرق بعض مشاخيناP بني النقد والعروض وخري بني الوجهني 
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معـاً، ومل يلـزم بالتعجيـل. قال يف فـرض عدم إمـكان حتصيل الديـن: «وإن مل يمكن 
ختري بني أن ينتظر اسـتيفاءه يف السـنة الالحقة، فإذا اسـتوفاه أخرج مخسـه، وكان من 
أرباح السـنة السـابقة، ال من أرباح سـنة االسـتيفاء، وبني أن يقدر مالية الديون فعالً 
ر من أرباح سـنة  فيدفع مخسـها، فإذا اسـتوفاها يف السـنة اآلتيـة كان الزائد عىل ما قدّ

االستيفاء».
لكنه يشكل ـ مع ذلك ـ بأن تعذر حتصيل املال ال يوجب نزول قيمته وماليته، 
 . بـل املعيـار يف القيمة خصوصيـات املال الذاتيـة والعرضية املوجبة للرغبـة فيه نوعاً
املسـتلزم لعدم اختـالف مقدار املالية باختالف األشـخاص واحلـاالت. وليس منها 
التعذر الذي خيتلف باختالف األشخاص واحلاالت حتى يف املال الواحد الشخيص. 
ورضـا من يتعذر عليه حتصيل املال فعالً بتبديله باألقل ليس لتنزل ماليته يف حقه، بل 
لتعلـق غرضه الشـخيص بتعجيل حتصيل املـال، أو لالكتفاء بالقليل بـدالً عن الكثري 
املحتمل. نظري شـدة احلاجة لبعض األعيان يف حق بعض األشـخاص املستلزم لبذله 

يف حتصيلها أكثر من قيمتها.
ولذا لو أتلف املال املغصوب أو نحوه متلف ضمنه للاملك بقيمته احلقيقية، من 
دون أن تنزل قيمته يف حق مالكه أو يف حق املتلف لتعذر حتصيله عىل أحدمها أو عليهام.
كام ال إشكال يف أن من كان رأس ماله املخمس مائة دينار مثالً وكان حتت يده، 
وبعـد ميض احلـول صار جمموع ماله مائة ومخسـني ديناراً ديناً أو مغصوبـاً أو أمانة ال 
يتسنى له حتصيلها يعد عرفاً رابحاً مخسني ديناراً وإن كان يرىض بتبديلها بامئة مقبوضة 

من دون أن يعد ذلك منه هتاوناً بامله.
بل الزم هذا الوجه أنه لو مل يدفع املالك مخس املال يف حمل الكالم وانتظر حتى 
استوىف املال كان اخلمس الثابت عليه يف السنة السابقة وهي سنة حصول الربح الذي 
مل يتيـرس له حتصيله هـو مخس قيمة حال تعذر التحصيل، ويكـون االرتفاع املفروض 
لقيمة ما استوفاه بسبب القدرة عليه من أرباح سنة االستيفاء، فله إخراج مؤنتها منه، 



(١)، وإن مل يمكن استيفاؤه ينتظر يف  فإن أمكن اسـتيفاؤه أخرج مخسـه فعالً
وجوب دفع مخسه استيفاؤه(٢) فإذا استوفاه دفع مخسه حينئذ.

ومل يلتـزمP بذلـك. بل لو عجل املالك بدفع متام مخـس الدين يف الفرض من دون 
مالحظـة نزول القيمة املدعـى ـ ولو للغفلة أو ختيل القدرة عىل حتصيل املال ـ كان قد 
دفع ما مل يثبت عليه، وال حيسـب له إال مخس قيمته حال تعذر التحصيل، وجيب عليه 
دفع مخس فرق القيمتني بعد االستيفاء، ألن الفرق املذكور من أرباح السنة الالحقة... 

إىل غري ذلك مما ال يظن من أحد االلتزام به. 
هـذا كلـه بناءً عىل ثبوت اخلمس يف ارتفاع القيمـة أما بناء عىل عدمه ولو لعدم 
كون املال متخذاً للتجارة والتكسـب فاألمر أظهر. ومن هنا ال معدل عام يف املتن من 

دون فرق بني النقد والعروض.
(١) كام تقدم منهP يف النقد، وتقدم منّا الكالم فيه.

(٢) أرشنـا آنفاً إىل أن املناسـب ملـا تقدم منهP إناطة وجـوب املبادرة لدفع 
. واهللا سبحانه وتعاىل العامل واحلمد هللا  اخلمس بالقدرة عىل استيفائه، ال باستيفائه فعالً

رب العاملني وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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املبحث الثاين
يف مستحق اخلمس ومرصفه

يقسم اخلمس(١)
(١) املشـهور أن اخلمـس يقسـم سـتة أسـهم، ويف التذكرة أنـه مذهب مجهور 
أصحابنـا، وظاهر جممع البيان وحمكي كنز العرفان وكشـف الرموز اإلمجاع عليه، بل 
هـو رصيح االنتصـار والغنية، بل اخلالف أيضاً وإن ذكره يف مخس الغنيمة وعن أمايل 

الصدوق أنه من دين اإلمامية.
واألسهم الستة سهم هللا، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، 

وسهم للمساكني، وسهم ألبناء السبيل.
ويقتضيـه اآليـة الرشيفـة التـي هي األصـل يف ترشيـع اخلمـس. والنصوص 
الكثـرية، كصحيـح عبـد اهللا بـن مسـكان عن زكريـا بن مالـك اجلعفي عـن أيب عبد 
: ﴿واعلموا أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسه  اهللاA: «أنه سأله عن قول اهللا عزّ وجلّ
وللرسـول ولذي القربى واليتامى واملسـاكني وابن السـبيل﴾ فقـال: أما مخس اهللا عزّ 
وجلّ فللرسول يضعه يف سبيل اهللا، وأما مخس الرسول فألقاربه، ومخس ذوي القربى 
فهم أقرباؤه وحدها، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه األربعة أسـهم فيهم. وأما 
املسـاكني وابن السـبيل فقد عرفت أنا ال نـأكل الصدقة وال حتل لنا، فهي للمسـاكني 

وأبناء السبيل»(١). وقريب منه يف ذلك غريه.

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١.
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ونسـب إىل بعـض أصحابنا ـ وقيل إنه ابن اجلنيد، وإن نسـب لـه يف املختلف 
موافقة املشـهورـ  أنه يقسـم مخسة أسهم بحذف سـهم اهللا تعاىل، كام عن بعض العامة 
. إما ألن البدء بإضافة احلـق له تعاىل يف اآلية ملحض التربك، أو للتمهيد إلثبات  أيضـاً
احلق لرسـوله، ألنه إنام استحق بسببه، أو للتنبيه إىل كون متام اخلمس له تعاىل، بمعنى 

. التقرب به إليه، أو لغري ذلك مما هو خمالف للظاهر جداً
 :Aنعم يشـهد بقسـمة اخلمس مخسـة أسـهم صحيح ربعي عن أيب عبد اهللا
«قال: كان رسـول اهللا7 إذا أتاه املغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسـم ما بقي 
مخسـة أمخاس، ويأخذ مخسـه، ثم يقسم أربعة أمخاس بني الناس الذين قاتلوا عليه، ثم 
قسـم اخلمس الذي أخذه مخسـة أمخاس، يأخذ مخس اهللا عزّ وجلّ لنفسـه، ثم يقسـم 
األربعة أمخاس بني ذوي القربى واليتامى واملسـاكني وأبناء السـبيل، يعطي كل واحد 
. وكذلك اإلمـام أخذ كام أخذ الرسـول صـىل اهللا عليه وآلـه»(١). وظاهر  منهـم حقـاً

املدارك امليل لآلخذ به، ألنه أصح النصوص يف هذا الباب.
لكـن ذلـكـ  لو تـمـ  ال يكفي يف رفع اليد به عام تقدم مـن النصوص الكثرية، 
املوافقـة للكتـاب واملعول عليها بـني األصحاب. خصوصاً يف مثل هذه املسـألة التي 

يشيع االبتالء هبا، حيث يعلم عادة بعدم خفاء حكمها عىل األصحاب.
عىل أنه غري تام، ألنه رصح بثبوت سـهم الرسـول يف معترب الريان بن الصلت 
اآليت عنـد الـكالم يف أن املـراد بذي القربى اإلمـامA، وهو ظاهـر معترب حممد بن 

. مسلم اآليت هناك أيضاً
فالبـد مـن طرح صحيح ربعـي وردّ علمه ألهله، أو محله عـىل التقية، ملوافقته 
ألكثر العامة ـ كام قيل ـ وإن خالفهم بظهوره يف سـقوط سـهم النبي7 ال سـهم اهللا 
تعاىل، كام هو املدعى هلم. أو عىل أن حكاية فعله7 ال يسـتلزم عدم استحقاقه سهامًـ 

إلمكان كون ذلك منه توفرياً عىل بقية األصناف، وإن كان هو خالف ظاهره.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٣.



(١) ال خصوصية لذلك يف القسـمة املذكورة. غاية األمر أن تفاصيل مرصف 
األسهم الثالثة الراجعة لهA هو أعلم هبا مع حضوره، وإنام حيتاج لبياهنا مع غيبته 

من أجل العمل عليها.
 (٢) ألن له سـهم اهللا تعاىل وسـهم رسوله وراثة، كام هو املقطوع به من فتاو
األصحـاب عـىل الظاهر وقـد تضمنته مجلـة من النصـوص، كصحيـح البزنطي عن 
الرضـاA: «سـئل عـن قول اهللا عـز وجل: ﴿واعلمـوا أنام غنمتم مـن يشء فأن هللا 
مخسه وللرسول ولذي القربى﴾ فقيل له: فام كان هللا فلمن هو؟ فقال: لرسول اهللا7 

وما كان لرسول اهللا7 فهو لإلمام...»(١)، ونحوه غريه مما يأيت بعضه.
كـام أن سـهم ذي القربى له، وهـو املراد بذي القربى يف اآليـة الرشيفة، كام هو 
املعـروف بني األصحاب، وظاهر جممع البيان والتذكـرة وحمكي كنز العرفان اإلمجاع 
عليـه، بل هو رصيح الغنيـة واخلالف وإن ذكره يف غنائم دار احلـرب. وتقتضيه مجلة 
مـن النصـوص كمرسـل عبد اهللا بن بكري عـن أحدمهاA: «يف قـول اهللا عز وجل: 
﴿واعلمـوا أنام غنمتـم...﴾ قال: مخـس اهللا لإلمام، ومخس الرسـول لإلمام، ومخس 
ذوي القربى لقرابة الرسـول اإلمام. واليتامى يتامى الرسول، واملساكني منهم، وأبناء 

السبيل منهم، فال خيرج منهم إىل غريهم»(٢).
ومرسل محاد بن عيسى عن العبد الصالحA: «قال: ...ويقسم بينهم اخلمس 
عىل ستة أسهم: سهم هللا، وسهم لرسول اهللا7، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، 
وسـهم للمساكني، وسهم ألبناء السبيل. فسهم اهللا وسهم رسول اهللا ألويل األمر من 
بعد رسـول اهللا وراثة، وله ثالثة أسـهم، سـهامن وراثة، وسهم مقسوم له من اهللا، وله 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٢.

يف زماننـا زمـان الغيبة(١) نصفـني: نصف إلمام العرص احلجـة املنتظر(٢) 
(عجل اهللا تعاىل فرجه، وجعل أرواحنا فداه)،

٣٣٥ .................................................................................. مرصف اخلمس 
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نصـف اخلمس كمال. ونصف اخلمس الباقي بني أهـل بيته...»(١) ونحوها كثري. وال 
يرض ضعف أسـانيد النصوص املذكورة بعد كثرهتا وظهور اعتامد األصحاب عليها، 

خصوصاً يف مثل احلكم الذي شاع االبتالء به بنحو يمتنع عادة خفاء احلكم فيه.
عىل أن يف النصوص املذكورة ما هو معترب السند، وهو معترب الريان بن الصلت 
الطويـل الوارد يف الفـرق بني العرتة واألمـة، فقد رواه الصـدوق يف العيون واألمايل 
 : بسـند ليـس فيه مـن مل ينص عىل توثيقه إال شـيخا الصـدوق اللـذان رواه عنهام معاً
عيل بن احلسـني بن شـاذويه وجعفر بن حممد بن مرسور، واللذان قد أكثر من الرواية 
عنهام مرتضياً عليهام، حيث ال ينبغي الشك حينئذ يف صدق روايتهام معاً عمن بعدمها 
مـن األعيان من رجال السـند. وقد تضمن احلديث النص عـىل أن املراد بذي القربى 
أهـل البيتG أولوا األمر الذين أمـر اهللا تعاىل بطاعتهم، والذين نص عىل واليتهم 
يف آية التصدق، وقالA ـ بعد أن نبه إىل اختصاص سـهم األيتام واملسـاكني بحال 
: «وسـهم ذوي القربى قائم إىل يوم القيامة فيهـم للغني والفقري  يتمهـم ومسـكنتهمـ 
منهم، ألنه ال أحد أغنى من اهللا عز وجل وال من رسـول اهللا7، فجعل لنفسـه منها 
سـهامً، ولرسوله7 سـهامً، فام رضيه لنفسه ولرسـوله7 رضيه هلم. وكذلك الفيء 
ما رضيه منه لنفسـه ولنبيه7 رضيه لذي القربى، كام أجراهم يف الغنيمة، فبدأ بنفسه 

جلّ جالله، ثم برسوله، ثم هبم، وقرن سهمهم بسهم اهللا وسهم رسوله7...»(٢).
وال ينـايف ذلـك ما هـو املعلوم من شـمول أويل القربى للصديقـة الزهراء، بل 
جلميع أصاب الكساءG حال اجتامعهم مع اختصاص اإلمامة بواحد منهم، إذ من 
القريب جداً محل النصوص املتضمنة أن ذي القربى هو اإلمام عىل حال انحصار العرتة 
وأهل البيت املعصومنيG به، مع كون موضوعه احلقيقي العنوانني املذكورين، ولو 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٨.
(٢) عيـون أخبـار الرضـا ج١ ص١٧٦ طبعة النجف األرشف. أمايل الصدوق املجلس التاسـع والسـبعون 
ص:٤٧٥ طبـع النجـف األرشف. وذكـر قسـامً منه يف وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسـمة 

اخلمس ومستحقه حديث:١٠.



بقرينة معترب الريان املتقدم.
هـذا وعن ابـن اجلنيد أن ذا القربـى هم أقارب النبي7 من بني هاشـم وبني 
املطلـب. ولعلـه إليه يرجـع يف اجلملة ما يف اهلداية للصدوق من أن سـهم ذي القربى 
ألقرباء اإلمامA. وقد يظهر من املدارك امليل إليه، حيث اسـتدل له بإطالق اآلية، 
وبصحيح ربعي وحديث زكريا بن مالك املتقدمني. ويظهر اقتصار الصدوق يف الفقيه 

واملقنع عىل رواية الثاين منهام من بني نصوص مرصف اخلمس فتواه بمضمونه.
لكـن مقتىض إطالق اآلية املقامي بعد عدم تعيني من له القرب فيها هو احلمل 
عىل قرابة املغتنم املخاطب بحكم اخلمس، وليس احلمل عىل قرابة النبي7 إال بقرينة 
خارجية، وال قرينة أقو من النصوص املتقدمة وغريها مما ورد يف آية اخلمس، وكذا 
يف آيـة الفيء(١)، وآيـة: ﴿وآت ذا القربى حقه﴾(٢)، وآية: ﴿قل ال أسـألكم عليه أجراً 
إال املـودة يف القربى﴾(٣) املتضمنة اختصاصها بأهل البيت املعصومنيG. والسـيام 

مع اشتهار احلكم بني األصحاب.
وأمـا صحيح ربعـي فهو خمالـف لظاهر اآليـة الرشيفة والنصـوص املتضمنة 
قسمة اخلمس ستة أسهم، كام تقدم. بل ظاهر عطف اليتامى واملساكني وأبناء السبيل 
فيـه عـىل ذوي القربى كـون املراد هبم مـن عدا القربـى أو األعم منهـم، وهو خمالف 

للنصوص واإلمجاع.
كام أن حديث زكريا ظاهر يف أن األقارب هلم سـهم الرسـول7 وسهم ذوي 
القربى وسهم اليتامى مجيعاً، وهو خمالف للنصوص والفتاو مهام كان املراد بذي القربى.

مـع أن احلديثـني ال يتضمنان حتديد األقارب بنحو ال يمكن مجعه مع نصوص 
املشـهور ومحله عىل مفادها، وكام أمكن رشح نصوص املشـهور لذي القربى يف اآلية 
 Aالرشيفة أمكن رشحها ألقرباء النبي7 وذي قرباه يف احلديثني. بل مقتىض قوله

(١) غاية املرام يف حجة اخلصام املقصد الثاين باب:١٩، ٢٠ ص:٣٢٤.

(٢) غاية املرام يف حجة اخلصام املقصد الثاين باب:١٧، ١٨ ص:٣٢٣.
(٣) غاية املرام يف حجة اخلصام املقصد الثاين باب:٦ ص:٣٠٧.
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 .Gيف حديـث زكريـا: «واليتامـى يتامـى أهـل بيتـه» إرادة خصـوص أهـل البيت
والسيام بمالحظة ما يف معترب أيب بصري: «قلت أليب جعفرA: ما أيرس ما يدخل به 
العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درمهاً، ونحن اليتيم»(١). وباجلملة: ال ينهض 

احلديثان بإثبات املطلوب.
كـام ال جمـال للعمـل بظاهرهـا، بـل البد مـن طرحهـا أو تأويلهـا. ومثلهام يف 
ذلـك معترب حممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: «يف قول اهللا عز وجـل: ﴿واعلموا 
أنـام غنمتم من يشء فأن هللا مخسـه وللرسـول ولـذي القربى﴾ قال: هم قرابة رسـول 
اهللا7. واخلمس هللا وللرسول7 ولنا»(٢)، حيث يمكن محله عىل ما ال ينايف نصوص 

املشهور. ومن هنا يتعني ما عليه املشهور.
(١) كام هو املعروف بني األصحاب، ونسـبه يف التذكرة لعامة علامئنا، ويظهر 
مـن مجلـة من كلامهتـم املفروغية عنه، وأن الـكالم إنام هو يف عمومه ملن انتسـب لألم 
وعدمه، ويف اجلواهر ـ يف تعقيب ما ذكره املحقق من أن األسهم الثالثة الباقية لأليتام 
واملسـاكني وأبناء السـبيل ـ قال: «كتاباً وسـنة مسـتفيضة جداً، بل متواتـرة، وإمجاعاً 

.« بقسميه عليه. بل وعىل أن املراد هبم أقارب النبي7، ال مطلقاً
ويقتضيه مجلة النصوص املتقدم بعضها، ويف مجلة منها أن عوضهم عن الزكاة 
التي حرمت عليهم، وقد تضمنت مجلة من النصوص إضافة اخلمس هلمG كمعترب 
أيب بصري عن أيب جعفرA: «قال: كل يشء قوتل عليه عىل شـهادة أن ال إله إال اهللا 
وأن حممداً رسول اهللا7 فإن لنا مخسه»(٣)، ومعترب حممد بن مسلم املتقدم قريباً وغريها، 
فإنـه بعد تعـذر محلها عـىل خصوص اإلمـام يتعني محلـه عىل خصوص بني هاشـم.

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.

ونصف لبني هاشم(١): أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.



وهـو املـرصح به يف مرسـل محـاد املتقـدم، حيث قـالA: «وهـؤالء الذين 
جعـل اهللا هلم اخلمـس هم قرابة النبي7 الذين ذكرهم اهللا فقال: ﴿وأنذر عشـريتك 
األقربني﴾ وهم عبد املطلب أنفسهم الذكر منهم واألنثى ليس فيهم من أهل بيوتات 

قريش وال من العرب أحد»(١).
هـذا وقد رصح يف التذكرة بعدم اسـتحقاق بني املطلب من اخلمس شـيئاً، بل 
حتـل هلـم الزكاة، ومل ينقل اخلالف يف ذلك إال عن الشـافعي املطلبي، وظاهر مجلة من 
كلامت أصحابنا املفروغية عنه. لكن نسب يف املختلف عدم استحقاقهم ألكثر علامئنا، 

ونسب اخلالف يف ذلك البن اجلنيد واملفيد يف الغرية.
وقد يستدل هلام بام يف اخلالف عن جبري بن مطعم، قال: «ملا كان يوم خيرب وضع 
النبي [رسـول اهللا]7 سـهم ذي القربى يف بني هاشم وبني املطلب، وترك بني نوفل 
وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثامن حتى أتينا النبي7 فقلنا [فقلت]: يا رسول اهللا 
هؤالء بنو هاشم ال ننكر فضلهم، ملوضعك الذي وضعك اهللا فيهم، فام بال إخواننا بني 
املطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول اهللا: أنا وبني املطلب ال نفرتق 
يف جاهلية وال إسـالم، وإنام نحن وهم يشء واحد، وشـبك بني أصابعه»(٢)، وبموثق 
زرارة عن أيب عبد اهللاA: «قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي وال مطلبي إىل 
صدقة، إن اهللا جعل هلم يف كتابه ما كان فيه سعتهم»(٣)، لظهوره يف اإلشارة للخمس.

لكن ال جمال للخروج هبام عام سـبق. والسـيام بعد اعتضاده بعمل األصحاب 
ومعروفيـة احلكـم بينهـم، خصوصاً مع ما هـو املعلوم من بدلية اخلمـس عن الزكاة، 

ورصيح مجلة من النصوص أن الذين حترم عليهم الزكاة هم بنو هاشم(٤).
فالبـد مـن محل النبـويـ  لو غض النظر عن ضعف سـندهـ  عـىل أن فعله7 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٨.
(٢) اخلالف ج:٤ ص:٢١٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٣ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٤ من أبواب املستحقني للزكاة.
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ليس السـتحقاق بني املطلب له بأصل اجلعل ـ ولو لتنزيلهم رشعاً منزلة بني هاشـم 
ـ بـل إلعـامل واليته يف احلق املذكـور، فيختص بزمانه7، تبعـاً لنظره الرشيف، وال 
يـرسي بعـده7. والسـيام وأنـه وارد يف سـهم ذي القربـى، الذي سـبق اختصاصه 

باملعصومنيG باإلمجاع والنصوص.
وأما املوثق فقد حيمل املطلبي فيه عىل النسبة لعبد املطلب، نظري قوهلم: «منايف» 
و: «أشهيل» يف النسبة لعبد مناف وعبد األشهل، ويكون من عطف اخلاص عىل العام، 

أو عطف أحد املتساويني عىل اآلخر لو مل يكن هلاشم عقب من غري عبد املطلب.
وأضعف من ذلك ما عن ابن اجلنيد من جواز إعطاء السـهام املذكورة لواجد 
هذه الصفات من ذوي القربى وغريهم من املسـلمني مع اسـتغناء ذوي القربى، وال 

خترج عن ذوي القربى ما وجد فيهم حمتاج.
إذ فيـه أنـه خمالـف ملا سـبق من النصـوص املعـول عليها بني األصحـاب. بل 
يف مرسـل محاد السـابق: «فـإن فضل عنهم يشء فهـو للوايل، فإن عجـز أو نقص عن 
استغنائهم كان عىل الوايل أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به...»(١)، ونحوه مرفوع 
أمحـد بن حممـد(٢). وأما إطالق صحيح ربعي املتقدم فهـو مل تم ال يقتيض تقديم ذوي 
القربـى مـع حاجتهـم. وإن محل عىل ما يناسـب النصوص األخر مل يصلح شـاهداً 

للقول املذكور.
(١) كام رصح به مجاعة، ويف الرياض: «من غري خمالف هلم رصيح أجده»، ويف 
اجلواهـر: «ال أجد فيه خالفـاً حمققاً، كام اعرتف به بعضهم». بـل يف الغنية واملختلف 

اإلمجاع عليه.
والعمـدة فيـه: أن اخلمس مودة وكرامة ال يسـتحقها غري املؤمـن، بل هو أوىل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١، ٢.

ويشرتط فيهم مجيعاً اإليامن(١).



ارتـكازاً يف ذلـك من الـزكاة التي ثبت اختصاصهـا باملؤمن، مع أهنا أوسـاخ الناس، 
وليست هي إال إعانة للفقري ومواساة له، من دون أن تكون تكرمة له.

عـىل أنه قد يظهر مـن بعض أدلتها العموم له، كخرب ابـن يعقوب: «قلت أليب 
احلسـن الرضاA: أعطي هؤالء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: 
ال تعطهـم، فإهنم كفـار مرشكون زنادقة»(١). فإن محل التعليل فيـه عىل كونه ارتكازياً 
يقتيض كون وجه منع الكفر والرشك والزندقة من إعطاء الزكاة هي منافاة هذه األمور 

ألخذ احلق الثابت بدين احلق، فيعم اخلمس.
وقـد يسـتفاد أيضاً مـن خرب إبراهيـم األويس الوارد فيمن ال جيـد من يدفع له 
الـزكاة من املؤمنـني، وفيه: «ثم قال له: إن مل تصب هلا أحـد فرصها رصاراً واطرحها 
م أموالنا وأموال شـيعتنا عـىل عدونا»(٢). فإن كـون الزكاة من  يف البحـر، فـإن اهللا حرّ
أمواهلـم إنام هـو بلحاظ واليتهـم العامة عليهـا أو عىل من وجبت عليـه، وكوهنا من 
أموال شيعتهم بلحاظ ملكهم هلا يف ضمن أمواهلم قبل استحقاقها فيها، وكال األمرين 

جارٍ يف اخلمس.
مضافـاً إىل أن ما تضمنته مجلة من النصوص من تعويض بني هاشـم باخلمس 
بدالً عن الزكاة التي حرمت عليهم، حيث يناسـب ذلك جداً كون مسـتحق اخلمس 
. فالحظ ما يأيت يف دليـل اعتبار الفقر يف  منهـم مـن جتب له الـزكاة لو مل يكن هاشـمياً

األيتام. وذلك بمجموعه كافٍ يف وضوح احلكم، كام يظهر من األصحاب.
لكـن يف الرشايـع: «اإليامن معترب يف املسـتحق عىل تردد». بـل يف النافع: «ويف 

اعتبار اإليامن تردد. واعتباره أحوط». ويظهر ضعفه مما سبق.
. كذا يف اجلواهر. نعـم تنظر فيه  (١) كـام هو املشـهور نقـالً إن مل يكن حتصيـالً

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٨.

كام يعترب الفقر يف األيتام(١).
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الـدروس، وتـردد فيه يف الرشايع، حيـث اقترص عىل كونه أحوط، بـل قطع بعدمه يف 
املبسوط والرسائر.

كل ذلك إلطالق اآلية الرشيفة، بل عطف املساكني عىل اليتامى ظاهر يف عدم 
اعتبار مسكنتهم. وهو الظاهر أيضاً من حديث زكريا بن مالك املتقدم(١).

لكـن تقدم اإلشـكال يف احلديث املذكور عند الـكالم يف أن املراد بذي القربى 
هو اإلمام.

وأما اآلية الرشيفة فمن القريب انرصاف اليتيم فيها للفقري، للمناسـبة العرفية 
. ويكون متييزهم عن املسـاكني لبيان مزيد االهتامم هبم، وإلثبات سـهم هلم  بينهام جداً

يف مقابلهم. ولو تم ظهورها بدواً يف اإلطالق فالبد من اخلروج عنه بالنصوص.
والعمدة منها قولهA يف مرسـل محاد املتقدم: «وليس يف مال اخلمس زكاة، 
ألن فقراء الناس جعل أرزاقهم يف أموال الناس عىل ثامنية أسهم، فلم يبق منهم أحد، 
وجعـل للفقراء قرابة الرسـول7 نصف اخلمـس، فأغناهم به عـن صدقات الناس 

وصدقات النبي7 وويل األمر...»(٢).
وكـذا قولـهA فيه: «ونصف اخلمس الباقي بني أهل بيته، فسـهم ليتاماهم، 
وسـهم ملساكينهم، وسهم ألبناء سبيلهم، يقسـم بينهم عىل الكتاب والسنة [الكفاف 
والسـعة] ما يسـتغنون به يف سـنتهم، فإن فضـل عنهم يشء فهو للـوايل، فإن عجز أو 
نقص عن استغنائهم كان عىل الوايل أن ينفق من عنده ما يستغنون به، وإنام صار عليه 
أن يموهنم ألن له ما فضل عنهم»(٣). لظهوره يف أن املدفوع هلم ما يسـتغنون به، فمع 
اسـتغنائهم بام عندهم ال موضوع للدفع، واحتامل كون املراد اسـتغنائهم من اخلمس 
يف نفقة سـنتهم وإن كان هلم من غريه ما يسـتغنون به بعيد جداً، ألن االسـتغناء ليس 

. أمراً إضافياً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١، ٨.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١.



عـىل أن مـا تضمنه من لـزوم كفايتهم عىل الـوايل لو مل يكفهـم نصف اخلمس 
كالرصيـح فيـام ذكرنـا، حيـث ال إشـكال يف أنه ال جيب عـىل الوايل مع عـدم اخلمس 
أن يدفـع لليتيـم مـع غناه مـا يكفيه لسـنته من ماله. ونحـوه يف ذلك مرفـوع أمحد بن 

حممد(١).
: «وإنام جعل هذا  كام يشعر به أيضاً أو يدل عليه قولهA يف مرسل محاد أيضاً
اخلمس هلم خاصة دون مساكني الناس وأبناء سبيلهم عوضاً هلم من صدقات الناس 
هلم، لقرابتهم برسول اهللا7 وكرامة من اهللا هلم عن أوساخ الناس، فجعل هلم خاصة 
من عنده ما يغنيهم به عن أن يصريهم يف موضع الذلة واملسـكنة. وال بأس بصدقات 
بعضهـم عىل بعض»(٢) لظهوره يف أن من جعل له هذا النصف من اخلمس خصوص 
ذوي احلاجة من قرابة النبي دون غريهم من ذوي احلاجة من سائر الناس، تكريامً هلم 

وتعويضاً عام حرموه من الزكاة، ولذا حتل صدقات بعضهم عىل بعض.
نعـم قد يستشـكل يف احلديثـني بضعف السـند. ودعو: أن مـا تضمن بدلية 
اخلمس من الزكاة يف حق بني هاشـم ال خيتص باحلديثني املذكورين، بل تضمنته مجلة 
مـن النصـوص وإن كانـت ضعيفة أيضاً، بل هـو من الواضحات التـي ال حيتاج فيها 
للنظر يف السـند. مدفوعة بأن جمرد بدلية اخلمس عن الزكاة يف حق بني هاشـم ال ينفع 
يف املقام، ملا هو املعلوم من أن البدلية ليسـت يف متام سـهام اخلمس، بل فيه يف اجلملة، 
ويكفي فيها بدليته يف سـهم خصوص املسـاكني وأبناء السـبيل، كام هو ظاهر حديث 
زكريـا بـن مالك اجلعفي املتقدم، وال شـاهد عىل أن السـهام الثالثـة بتاممها بدل عن 

الزكاة إال احلديثان املتقدمان املفروض اإلشكال يف سندمها.
وأضعف من ذلك ما عن بعض مشـاخيناP من التشبث للبدلية بعد ضعف 
مجيـع النصوص املشـار إليها بـام تضمن أن اهللا تعاىل فرض للفقـراء يف أموال األغنياء 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٨.
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مـا يكفيهـم، ولو علم أن الـذي فرض هلم ال يكفيهم لزادهـم(١) بتقريب عدم احتامل 
خروج بني هاشـم عـن هذا الترشيع، ليكونوا أسـوأ حـاالً وأقل نصيبـاً من غريهم، 

وحيث منعوا من الزكاة لزم كون اخلمس قد رشع عوضاً وبدالً عنها.
إذ فيه: أن ذلك إنام يقتيض ترشيع ما يسد حاجة بني هاشم من دون أن يستلزم 
كونه بعنوان البدلية عن الزكاة، ليعترب يف مستحقه ما يعترب يف مستحقها. بل ال إشكال 

يف عدم بدلية بعض سهام اخلمس عن الزكاة، كام تقدم.
فالعمدة يف املقام انجبار ضعف احلديثني ـ خصوصاً حديث محاد الذي هو من 
األعيان ـ بعمل األصحاب والسيام مع اشتامهلام عىل بعض األحكام التي اختصا هبا، 
كأخذ اإلمام ما يفضل من سـهام اليتامى واملسـاكني وأبناء السبيل عن حاجتهم، وأن 
ء األصحاب  عليه من أجل ذلك سـدّ عوزهم لو مل تكفهم سـهامهم، وقـد أفتى أجالّ
بذلك فيام قيل، حتى الشـيخ يف املبسـوط. بل مل يعرف اخلالف فيه رصحياً إال من ابن 
إدريـس، وإن توقـف فيـه يف املختلف وحمكـي املنتهى، وكيف يمكن مـع ذلك إمهال 
احلديثـني املذكوريـن؟! وقد أطـال يف املعترب يف توجيهـه إنجبار حديث محـاد ولزوم 

التعويل عليه، ورد ما ذكره يف الرسائر يف املسألة املذكورة. فراجع.
ويؤيـد ذلك أو يعضده قولهA يف صحيح الريان بن الصلت املتقدم: «وأما 
قوله: ﴿واليتامى واملسـاكني﴾ فإن اليتيـم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ومل يكن له 
فيها [منها] نصيب، وكذلك املسكني إذا انقطعت مسكنته مل يكن له نصيب من الغنم، 
وال حيل له أخذه. وسـهم ذي القربى قائم إىل يوم القيامة فيهم للغني والفقري، ألنه ال 
أحد أغنى من اهللا وال من رسـول اهللا7 فجعل لنفسـه منها سهامً ولرسوله سهامً، فام 
رضيه لنفسـه ولرسـوله رضيه هلم...»(٢). لظهوره يف اختصاص سهم ذي القربى من 
بني السـهام األربعة بأن املعيـار فيه ليس عىل الفقر، بل عىل االسـتحقاق والترشيف، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه الزكاة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١٠.



كسهم اهللا وسهم رسوله7. فالحظ.
(١) أما اعتبار فقره يف بلد التسليم فألن إطالق ابن السبيل عىل الشخص وإن 
كان بلحاظ انتسـابه للطريق الذي يسـتلزمه السـفر، إال أنه خيتص عرفاً بمن انقطع به 
الطريـق فصار حمتاجاً بسـبب السـفر. ولذا كان من عناوين املسـكنة عرفـاً، وتقدم يف 
مرسـل محـاد ما يظهر منه املفروغية عـن كونه من أفراد الفقري. وأمـا عدم اعتبار فقره 
يف بلده فألن خصوصية ابن السـبيل وعطفه عىل املسـكني تقتيض عدم اعتبار مسكنته 

وحاجته وفقره ولو من غري جهة السفر، كام هو ظاهر.
(٢) ملـا تقـدم من أخذ االنقطاع فيه عرفاً، وهو ال يتـم مع القدرة عىل الرجوع 
إىل الغنى. وأما ما ذكره سـيدنا املصنفP يف كتاب الزكاة من أن مقتىض اإلطالق 
عدم اعتبار ذلك. فهو كام تر، ألن إطالق ابن السبيل عىل الشخص وإن كان بلحاظ 
انتسـابه للطريق الذي يسـتلزمه السـفر، إال أن ذلك حيث ال يراد قطعاً، لصدقه عىل 
الواجد للامل حال سـفره، فالبد من محله عىل خصوص املنقطع به الطريق، كام سـبق، 
فيقرص عمن يسـتطيع سـدّ حاجته بدين أو نحوه. وال أقل مـن إمجاله من هذه اجلهة، 

فيلزم االقتصار فيه عىل املتيقن.
هذا وقد يسـتدل العتبار العجز عن االستدانة بمرسل القمي يف تفسريه، قال: 
«فـرس العـامل فقال: ...وابن السـبيل أبناء الطريق الذين يكونون يف األسـفار يف طاعة 
اهللا، فيقطـع عليهم [هبـم] فيذهب ماهلم، فعىل اإلمام أن يردهـم إىل أوطاهنم من مال 

الصدقات»(١).
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما يف املعترب عند الكالم يف سبيل اهللا من أن ابن السبيل 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٧.

ويكفي يف ابن السـبيل الفقر يف بلد التسـليم(١) ولو كان غنياً يف بلده، إذا مل 
يتمكن من السفر بقرض ونحوه(٢)، عىل ما عرفت الزكاة.

اعتبار الفقر يف ابن السبيل يف بلد التسليم .......................................................... ٣٤٥



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٣٤٦

يعطى وإن كان غنياً يف بلده قادراً عىل االستدانة يف سفره، بل ظاهره املفروغية عن ذلك.
نعم ال يكفي يف املنع القدرة عىل االستدانة إذا كان عاجزاً عن الوفاء من ماله. 
وكـذا إذا كانت االسـتدانة مهانة أو حرجـاً عليه ولو مع القدرة عـىل الوفاء من ماله، 
لعـدم خروجـه بذلـك عن االنقطـاع، فيدخل يف إطالق ابن السـبيل باملـه من املعنى 

العريف.
(١) كأنـه لبدليته عن الزكاة التـي يعترب فيها ذلك باإلمجاع ـ كام قيل ـ معتضداً 
بمرسـل القمـي املتقدم، الـذي ال يبعد محل سـفر الطاعة فيه عىل جمرد عـدم املعصية 
بالسـفر، ال كـون خصوص السـفر راجحـاً رشعاً، لبعـد إرادته بعد إطـالق اآلية يف 
الـزكاة، حيـث يكـون تنزيلها عىل خصوص السـفر الراجح مسـتلزماً إلخـراج أكثر 
األفراد وال أقل من إمجاله بسـبب ذلك، فيلزم االقتصار يف اخلروج عن اإلطالق عىل 

. املتيقن. خالفاً ملا عن ابن اجلنيد يف الزكاة من اعتبار رجحان السفر رشعاً
(٢) كـام ذكـروه يف الزكاة، فيتـم هنا بمقتىض البدلية املشـار إليهـا. مضافاً إىل 
الترصيـح به يف مرسـل محاد ومرفوع أمحد بن حممد املتقدمـني. ويأيت ما ينفع يف املقام. 
نعم مقتىض إطالقهام سـدّ حاجته لو احتاج إىل االسـتمرار يف السفر وعدم قطعه. وال 
يبعد البناء عىل ذلك يف الزكاة أيضاً، عمالً باإلطالق بعد محل مرسـل القمي ـ لو كان 

حجة ـ عىل الغالب من حاجة ابن السبيل للرجوع. فالحظ.
(٣) كـام هو مقتـىض إطالق األدلة وبـه رصح غري واحد، ويف املـدارك: «هذا 

.« » ويف اجلواهر: «ال أجد فيه خمالفاً مذهب األصحاب ال أعلم فيه خمالفاً
لكـن قـد يلزم القائـل باعتباره يف الـزكاة اعتبارها هنا، إمـا لبدلية اخلمس عن 
الـزكاة، أو إلطالق بعـض أدلتها، مثل ما تضمن النهي عـن معونة الظاملني ومودهتم 

واألحوط وجوباً أن ال يكون سفره معصية(١)، وال يعطى أكثر من قدر ما 
يوصله إىل بلده(٢) واألظهر عدم اعتبار العدالة يف مجيعهم(٣).



والركون إليهم.
إال أن الظاهـر عـدم اعتبارهـا يف الـزكاة فال تعترب هنـا. ولذا قـال يف املدارك: 

«والقول باعتبار العدالة هنا جمهول القائل وال ريب يف ضعفه».
نعم الظاهر حرمة الدفع إليه تكليفاً إذا كان تشجيعاً عىل احلرام، فال جيزي مع 

. التفات الدافع لذلك، المتناع قصد القربة منه حينئذٍ
، وإن جعل  (١) وفاقـاً للـدروس واملسـالك وغريمها، بـل ال أجد فيه خالفـاً

اجلواز وجهاً يف املسالك. كذا يف اجلواهر.
ويقتضيـه األصـل بعـد ورود اإلطالقـات لبيـان أصـل االسـتحقاق ال لبيان 
مقـداره، بل لـو كانـت واردة لبيان املقـدار فحيث كان االسـتحقاق بعنـوان احلاجة 
فاملنرصف من اإلطالق كون االستحقاق لسدّ احلاجة املفروضة، ال ملا زاد عىل ذلك، 
وال أقل من كون ذلك هو املتيقن منه، ولذا ال يظن بأحد احتامل استحقاق ابن السبيل 

أكثر مما خيرجه عن كونه ابن السبيل.
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من أنه مع دفع ما زاد عىل املؤنة دفعة واحدة 
يصـري الفقـري بتملكه مقـدار املؤنة غنيـاً، وخيرج عـن موضوع اخلمس، فال يسـتحق 
الزائـد، ألخذه له وهو غني وإن كان غناه مقارنـاً ألخذه، ألن العربة يف الغنى والفقر 

بحال اإلعطاء، دون ما قبله وما بعده.
فيشـكل بـأن ظاهر أدلة اعتبار الفقـر لزوم حتققه يف رتبة سـابقة عىل اإلعطاء، 
كسـائر املوضوعـات باإلضافـة إىل أحكامها، فمع فـرض وحدة اإلعطـاء إنام يكون 

الغنى متأخراً رتبة عنه، وال ضري فيه. فاألوىل ما ذكرنا يف وجه قصور اإلطالقات.
هـذا مضافاً إىل مرسـل محاد ومرفوع أمحد بن حممـد املتقدمني املنجربين بعمل 
املشـهور ـ كام سـبق ـ والرصحيني يف االقتصار عىل ما يستغنون به يف سنتهم وعىل قدر 

(مسـألة٦٨): األحـوط أن ال يعطى الفقري أكثر من مؤنة سـنته(١).
٣٤٧ ................................................................ ال يعطى الفقري أكثر من مؤنة سنته 
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كفايتهم، وأنه إن فضل منه يشء فهو لإلمام، ويكون عليه سدّ حاجتهم لو نقص عنه 
سهمهم.

لكـن استشـكل يف داللتهـام شـيخنا األعظـمP، بـل غـري واحد كـام قيل. 
لظهورمها يف أن ذلك عند تقسيم اإلمام جلميع ما حيصل لديه من اخلمس عىل السادة، 
فلعـل االقتصـار حينئذ عىل مقدار الكفايـة لئال حيصل اإلعـواز ويدخل النقص عىل 
بعـض املسـتحقني، فيحتاجـون للـزكاة، ولذا رصح يف مرسـلة محـاد بتقسـيم الزكاة 
حـواـ  من غري خالف يعـرفـ  بجواز إعطاء الفقـري من الزكاة  كذلـك، مـع أهنم رصّ

فوق الكفاية، فال دليل عىل تعدي هذا احلكم لغري اإلمام إذا توىل الدفع للفقري.
قال سـيدنا املصنـفP: «ولذا تدالن أيضاً عىل وجـوب إعطاء الكفاية من 
اخلمـس مع اإلمكان وإعطاء التتمة من مال اإلمام مـع عدم اإلمكان، واألول مل يقل 
بـه أحـد بالنسـبة للاملك يف زمـان الغيبة وعدم بسـط اليـد، والثاين حمـل اخلالف بني 

األعالم».
ويندفـع بظهور احلديثني يف أن قيام اإلمام بذلك ألنه املقدار املفروض للفقري، 
ولذا يكون الزائد لإلمام، مع أن مقتىض تعيني السهام ألصحاهبا رصفها بتاممها فيهم 
لـو مل خيتـص الفرض بقدر كفايتهـم. ولو كان ما تضمناه يف كيفية قسـمته ألمر خيصه 
خارج عن كيفية استحقاقهم احلق لكان املناسب إيكال كيفية اإلنفاق لنظره الرشيف 

من دون تعيني وجه خاص.
وأما اشـتامل مرسلة محاد عىل نظري ذلك يف الزكاة، فإن أمكن البناء عليه تعني، 
وإال فاخلروج عنه بدليل خاص هناك ال يسـتلزم اخلروج عام تضمنته يف اخلمس، إال 

بقرينة البدلية التي يأيت الكالم فيها.
كـام أن مـا تقدم من سـيدنا املصنفP من عدم وجوب إعطـاء الكفاية عىل 
املالـك مع اإلمكان وإن كان تاماً، إال أنه ليس لعدم اسـتحقاق الفقري مقدار الكفاية، 
بـل لعـدم كفاية ما عند مالـك واحد جلميع املسـتحقني أو عدم انحصـار كفايتهم بام 



عنده، وليس هو كاإلمام الذي جيتمع عنده ـ مع بسط يده ـ متام احلق.
وأمـا اخلـالف يف تتميم املالك النقص من مال اإلمـام فليس هو الحتامل عدم 
اسـتحقاق الفقراء التتميم، بل ألن التتميم مـرشوط بنقص متام حقهم عن حاجتهم، 

وال يكفي فيه نقص الثابت يف مال مالك واحد عنها.
مضافـاً إىل أن الواجب عىل اإلمام أمور كثرية من وجوه إنفاق احلق غري تتميم 
حاجتهم، فمع عدم وفاء حقه من مجيع اخلمس املبذول مع عدم بسط يده بجميع تلك 
الواجبـات ال دليل عـىل ترجيح التتميم املذكـور عىل غريه منها، فضـالً عن ترجيحه 
يف خصـوص الثابـت من حقهA يف مال شـخص واحد. والسـيام مـع عدم والية

ذلك الشخص.
نعم لو فرض وفاء ما يتحصل من حقهA مع عدم بسط يده بجميع ما جيب 
عليـه يتعني التتميـم بعد مراجعة الـويل. ومن هنـا كان الظاهر متاميـة داللة احلديثني 

الرشيفني عىل املطلوب.
هذا وأما إحلاق اخلمس بالزكاة لو تم جواز دفع الزائد عن مقدار احلاجة فيها. 
فهو حمتاج إىل دليل. وأما ما تضمن بدليته عنها، فاملتيقن منه بدليته عنها يف سدّ حاجة 
بني هاشم من أجل حتريم الزكاة عليهم، ال فيام زاد عىل ذلك. ولذا ال سهم للعاملني 

هنا مع ثبوته يف الزكاة وحرمان بني هاشم منه. فالحظ.
، خصوصاً  (١) كام رصح به مجاعة، ويف اجلواهر: «بل هو املشهور نقالً وحتصيالً

بني املتأخرين، بل نسب إىل الفاضلني ومن تأخر عنهام».
هـذا وقد اقترص يف الدروس عىل التنظر يف تعميم األصناف، ويف الرشايع عىل 
كونـه أحوط، بل نسـب لظاهر املبسـوط وأيب الصـالح لزوم البسـط، وعن الذخرية 

واحلدائق وحمكي التنقيح اختياره.

وجيوز البسط واالقتصار عىل إعطاء صنف واحد(١)،
ال جيب البسط عىل املستحقني ..................................................................... ٣٤٩
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لكـن املوجود يف املبسـوط لزوم ذلـك عىل اإلمام بام يطابق ما تقدم يف مرسـلة 
محـاد ومرفوع أمحد بن حممد. وهو أجنبي عام نحن فيه من وجوب البسـط عىل املالك 
بل ذكر يف آخر كالمه أنه لو حرض األصناف الثالثة ينبغي أن ال خيص به بعضهم، بل 
يفـرق يف مجيعهـم، وإن مل حيرض يف ذلك البلد إال فرقة منهم جاز أن يفرق ذلك فيهم، 

وال ينتظر غريهم، وال حيمل إىل بلد آخر.
وكيـف كان فيشـهد للـزوم البسـط ظاهر اآليـة الرشيفـة، والسـيام بضميمة 
نصوص التقسـيم للسهام الستة املتقدم بعضها، لقوة ظهورها يف اختصاص كل سهم 

بصاحبه، إما لكونه مرصفاً له أو مالكاً له.
وأمـا مـا ذكره غـري واحد مـن محلهـا بالقرائـن اآلتية عـىل ملكيـة اجلامع بني 
األصناف الثالثة للسهام الثالثة، مع كون كل منها مرصفاً هلا، من دون أن يتعني سهم 

منها خلصوص صنف منهم.
فهو بعيد جداً عن ظاهر النصوص املشـار إليهـا، بل عن ظاهر اآلية الرشيفة، 
لسـياق السـهام الثالثة املذكورة فيها يف مسـاق السـهام األخر، التي ال إشـكال يف 
اختصـاص كل منهـا بصاحبه، ولـذا يأخذ اإلمام سـهامً باألصل وسـهمني بالوراثة، 
كـام تضمنته النصوص والفتاو. والتفكيك بني هذه السـهام وتلك يأباه ظاهر اآلية 
جداً بعد أن كان اختصاص كل صنف بسـهم مسـتفاداً من العطف املقتيض ملشـاركة 

املعطوف مع املعطوف عليه يف احلكم.
ومثلـه مـا يف املـدارك من إمـكان دعو أن اآليـة الرشيفة إنام تـدل عىل جعل 
مجلـة اخلمس لألصناف السـتة، وهو ال يسـتلزم كـون كل جزء مـن أجزائها كذلك، 

واختصاص اإلمام بالنصف إن ثبت فبدليل خارج.
إذ فيـه: أن مفـاد قوله تعاىل: ﴿واعلموا أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسـه...﴾ 
، ال تسـهيم جمموع أمخاس املغانم. ودليل  تسـهيم اخلمس من كل مغنم مهام كان قليالً
اختصـاص اإلمام بالنصـف ظاهر يف كون ذلك مقتىض التسـهيم املذكـور، بضميمة 



وراثة اإلمام لسـهم اهللا وسـهم رسـوله، ال حكـم تعبدي خارج عن مفـاد اآلية. عىل 
أن ذلـكـ  لـو تمـ  ال يقتـيض جواز اقتصار املالك يف دفع مخسـه عىل بعض األصناف 
إال مـع إحراز وصول قدره لبقية األصناف من أمخاس اآلخرين، وهو أعرس عليه من 

البسط.
هذا وقد يسـتدل يف املقام لعدم وجوب البسط عىل األصناف: تارة: بام تضمن 

أن اخلمس لبني هاشم عوض عن الزكاة.
وأخر: بخرب عيسـى بن املستفاد الوارد يف عهد النبي7 إىل بعض أصحابه، 
وفيـه: «وإخراج اخلمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إىل ويل املؤمنني 
وأمريهـم ومـن بعـده من األئمـة من ولـده، فمن عجـز ومل يقدر إال عىل اليسـري من 
املـال فليدفـع ذلك إىل الضعفـاء من أهل بيتي من ولد األئمـة، فمن مل يقدر عىل ذلك 

فلشيعتهم ممن ال يأكل هبم الناس وال يريد هبم إال اهللا»(١).
وثالثـة: بصحيـح البزنطـي عن الرضاA: «سـئل عـن قول اهللا عـز وجل: 
﴿واعلمـوا أنام غنمتم من يشء فأن هللا مخسـه وللرسـول ولذي القربـى﴾ فقيل له: فام 
كان هللا فلمن هو؟ فقال: لرسـول اهللا7، وما كان لرسـول اهللا7 فهو لإلمام. فقيل 
لـه: أفرأيـت إن كان صنف من األصناف أكثر، وصنف أقل مـا يصنع به؟ قال: ذلك 
إىل اإلمـام. أرأيـت رسـول اهللا7 كيف يصنع؟ أليـس إنام كان يعطي عـىل ما ير؟ 

كذلك اإلمام»(٢).
لكن يندفع األول بأن النصوص املذكورة واردة لبيان أن ترشيع اخلمس لسـدّ 
حاجة بني هاشـم، من دون النظر لكيفية قسـمته، ولذا اختلف اخلمس عن الزكاة يف 

عدد السهام وتعيني أرباهبا.
كام يندفع الثاين بضعف اخلرب يف نفسه، وعدم إمكان االلتزام بظاهره من أنه مع 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٢١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١.

ال جيب البسط عىل املستحقني ..................................................................... ٣٥١
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تعذر دفع متام اخلمس لإلمام يدفع امليسـور من املال ألوالد األئمةG ثم لشـيعتهم 
من دون أن يوصله لإلمام، خصوصاً مع إمكان الوصول إليه.

وأما الثالث فيشـكل بأن الصحيحـ  لو سـلم ظهوره يف قسـمة السـهام الثالثة 
األخرية بني أصحاهبا التي هي حمل الكالم، ال يف إعطاء اإلمام لألصناف من السـهام 
الثالثـة األوىل التـي هـي له، والتـي تضمنها صـدر احلديثـ  ظاهـر يف أن عدم تقييد 
اإلمام يف قسمة السهام عىل أرباهبا إنام هو لواليته العامة عىل السهام وأرباهبا، كوالية 
النبـي7، نظـري واليتهـمG عىل حتليل اخلمـس كله، فـال ينايف لزوم البسـط عىل 

األصناف عىل غريه ممن ال والية له عىل أكثر من إيصال اخلمس ألهله.
وأما اإلشـكال يف االسـتدالل به: تارة: بأن مورده صورة اختالف أفراد ذوي 
. وأخر: بأن اإلمام له ما يزيد عىل كفايتهم، وعليه ما نقص  السـهام عدداً، ال مطلقاً

. عنها، فيمكن له حينئذ أن ال يساوي بني السهام مع اختالف ذوهيا عدداً
فقـد هيـون أمره. إلمـكان دفع األول بأن مقتىض تقسـيم السـهام عـىل أرباهبا 
اختصاص كل قسـم بسـهمه، وهو ال يناسـب إعطاء بعض األقسـام من سهم غريه، 
بـل البد ألجلـه من رفع اليد عـن مقتىض التقسـيم املذكور، ومحله عـىل كون جمموع 
األقسـام مرصفاً ملجموع السـهام، املسـتلزم لعدم لزوم البسط عىل األقسـام. والثاين 
بظهـور الصحيـح يف إطالق يد اإلمام يف السـهام، وعدم تقييـده بكفاية متام أفراد كل 

صنف بحيث ال خيرج سهمهم عنهم إال بعد سدّ حاجتهم.
فالعمـدة مـا ذكرنا يف وجه قصـور الصحيح عن إثبات عدم وجوب البسـط، 
كقصور مجيع ما استدل به يف املقام عىل ذلك. والسيام مع إباء اآلية الرشيفة والنصوص 

الشارحة لكيفية جعل احلق تبعاً هلا عن ذلك جداً، كام يظهر مما سبق.
واألوىل تقريب عدم وجوب البسـط بأن البسـط املذكور وإن كان هو مقتىض 
أصـل جعـل اخلمس، كام يسـتفاد من األدلة املتقدمـة، إال أنه ال يمكن عـادة االلتزام 
بتطبيقه واالستمرار عليه يف حق اإلمام املبسوط اليد، الذي جيتمع عنده متام اخلمس، 



ويسـهل عليه يف اجلملة الوصول للمسـتحقني بأصنافهم وأفرادهم، إذ كثرياً ما تفقد 
بعـض األصناف أو تقل جداً، كابن السـبيل. كام أنه قـد ال يتيرس الوصول لبعضها أو 
بعض أفرادها، لسـفر أو غريه. بل قد يكون يف إيصال املال لبعضهم مفسدة مانعة منه 
أو مـن التعجيـل به، كام قد يزيد اخلمس عـن حاجتهم أو ال يفي هبا، وال يتم ذلك إال 

بواليته املطلقة عىل اخلمس وأربابه.
فكيـف يمكـن قيام غـريه به؟! كاملـالك الذين يكـون اخلمـس يف أمواهلم، أو 
احلاكـم الرشعـي، مع قلة اخلمـس الذي يكون عندهـم، حتى ال يقبل القسـمة أو ال 
يفي بحاجة شخص واحد، بل قد يكون من القلة بنحو يستحيي من دفعه، ومع ضيق 
قدرهتم عن الفحص عن املسـتحقني وعن إيصال احلق إليهم، فإيكال رصف اخلمس 
إليهـم وعدم تويل اإلمامA له مسـتلزم لرفع اإلمام اليد بمقتـىض واليته عىل احلق 
وأربابـه عن البسـط. كام ثبت ذلك عنهمG يف الزكاة التي هي كاخلمس يف تقسـيم 
السهام، بحسب أصل اجلعل. وإال لوقع اهلرج واملرج وكثر السؤال واالستفسار عن 
حلّ املشاكل املرتتبة عىل اعتبار البسط، وحيث ال أثر لذلك كشف ذلك عن املفروغية 

عام ذكرنا، وعن جريان األمر يف اخلمس عىل نحو جريانه يف الزكاة.
ويظهـر ذلك بأدنى مالحظة لكلـامت األصحاب، حيث ال يظهر من قدمائهم 
االهتـامم هبـذه اجلهة، وجـرت عىل ذلك سـرية املترشعة، وكان هو املشـهور بني أهل 
الفتـو مـن األصحاب، بـل لعله إمجاع، لعـدم ظهور خالف معتد به فيـه. وكفى به 
وبالسـرية دليالً يف مثل هذا احلكم الذي شـاع االبتالء به، حيث ال يمكن عادة خفاء 

الوظيفة العملية الفعلية فيه.
نعم ال يبتني ذلك عىل تنزيل أدلة اجلعل عليه، كام جتشمه من حاول االستدالل 
عىل احلكم، إلبائها عنه جداً، وال أقل من عدم هنوضها به، بل عىل إعامل والية من له 

الوالية يف املقام ويف الزكاة، كام ذكرنا.
هذا وأما احتامل وجوب البسـط مهام أمكن يف األصناف واألفراد، اقتصاراً يف 

ال جيب البسط عىل املستحقني ..................................................................... ٣٥٣
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إعـامل الوالية واخلـروج عن مقتىض أصل اجلعل عىل املتيقن، وهـو ما إذا لزم تعطيل 
احلق لتعذر االسـتيعاب، كام قد يظهر مما تقدم من املبسـوط، فال جمال له، لعدم تيرس 
ضبط مورد القدرة، وعدم سهولة القيام باملقدور، فلو كان البناء عىل ذلك لوقع اهلرج 
واملرج، واضطرب أمر اخلمس ومل خيف عىل األصحاب، وذلك كاشف عن رفع اليد 
عن ذلك رأسـاً، كام يف الزكاة التي ثبت فيها ذلك باإلمجاع والنصوص. فالحظ واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كـام هـو املعـروف مـن مذهـب األصحـاب، عىل مـا يف املـدارك وحمكي 
الذخـرية، ويف اجلواهـر: «بـل عن غريمهـا نفي اخلالف فيـه، بل قد يفهم مـن املنتهى 
اإلمجـاع عليه». ويظهر الوجه فيه مما سـبق. بـل األمر هنا أهون، لقـرب محل اليتامى 
واملسـاكني يف اآلية عىل اجلنس، كام يناسـبه عطف ابن السـبيل عليهـام، ومحل الفقراء 

واملساكني عىل ذلك يف الزكاة.
ودعو: أن احلمل عىل اجلنس ال ينايف لزوم استيعاب األفراد، بل هو املتعني، 
بلحاظ نصوص الزكاة واخلمس الظاهرة يف وجوب إغناء الكل، وسدّ حاجتهم، وهو 
راجـع يف احلقيقـة إىل محل ابن السـبيل عىل اسـتيعاب األفراد، ال محـل بقية األصناف

عىل اجلنس.
مدفوعـة بأن وجوب إغناء الكل إنام هو مع وفاء احلق بذلك بلحاظ جمموعه، 
أما كل فرد من أفراد احلق فال جمال للبناء عىل استيعاب الكل به، لتعذر الوصول إليهم، 
وملا هو املعلوم من عدم وفائه بإغنائهم، فإن ذلك ملزم بحمل عناوين املستحقني عىل 

اجلنس، نظري ما لو أوىص بامل للفقراء.
هـذا مضافـاً إىل ما سـبق، الذي عرفـت أنه جيري يف الـزكاة أيضـاً، وبه توجه 

نصوصها الدالة عىل عدم وجوب البسط عىل األصناف واألفراد. فالحظ.
هـذا وأما مـا يف الدروس وعن ظاهر البيان ـ فيام قيل ـ من وجوب اسـتيعاب 

بل جيوز االقتصار عىل إعطاء واحد من صنف(١).



احلارضين يف البلد، فلم يتضح وجهه، ولزوم املشـقة من استيعاب غريهم معهم عىل 
إطالقـه ممنـوع. عىل أن يف كفاية املشـقة فيام نحـن فيه نظر ظاهر. نعم قـد يدعى لزوم 

االستيعاب مهام أمكن. ويظهر ضعفه مما تقدم يف البسط عىل األصناف.
ولعله لذا قد يسـتظهر من املبسـوط والرسائر استحباب البسط عىل من حيرض 
يف البلد. وإن كان هو أيضاً غري ظاهر الوجه، ألن املسـاواة بني املسـتحقني وإن كانت 
مـن اجلهات الراجحة ارتكازاً، إال أهنا ـ مع عدم اختصاصها بمن حرض يف البلد ـ قد 

تزاحم بمرجحات أخر تقتيض االقتصار عىل بعض األفراد. فالحظ.
(١) كـام هـو املعروف مـن مذهب األصحاب، بل مل ينسـب اخلـالف فيه من 
القدماء إال للسـيد املرتىض وابن محزة، عىل إشـكال يف صدق النسـبة، لرصاحة كالم 

ابن محزة يف الوسيلة يف قول املشهور وهو الذي نسبه له يف املختلف.
وأمـا السـيد املرتىضP فقد نسـب لـه يف املختلـف أنه يكفي يف اسـتحقاق 
اخلمس االنتسـاب هلاشـم باألم، ألنه ذهـب إىل أن ابن البنت ابـن حقيقة، لتخيل أن 
ذلك هو معيار اخلالف يف املسألة. وقد أرصّ يف حمكي احلدائق عىل أن ذلك هو املعيار 
فيهـا. ومن ثم نسـب اخلالف املذكـور جلامعة ممن رصح بذلك، أو أنـه يلزمهم ذلك. 
وجـر هـو عليه، وأطال يف تشـييده بام نحـن يف غنى عن إطالة الـكالم فيه بعد عدم 

كونه مبنى املسألة يف املقام.
فـإن املسـتفاد من جمموع النصـوص الـواردة يف الزكاة واخلمـس أن املعيار يف 
حرمان اإلنسـان من الزكاة واسـتحقاقه اخلمس ليس عىل كونه ابناً هلاشـم أو ولداً له 
أو مـن ذريتـه أو نحو ذلك من العناويـن التي تصدق عىل ولد البنـت عرفاً وتضمنته 
النصـوص الكثرية الواردة يف االحتجاج عىل أن الفاطميني أوالد رسـول اهللا7، بل 

(مسـألة٦٩): املراد من بني هاشم من انتسب إليه باألب(١)، أما إذا 
كان باألم فال حيل له اخلمس، وحتل له الزكاة.

٣٥٥ ........................................................................ حتديد املراد من بني هاشم 
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كونه منتسـباً له انتساب العشرية ألصلها، بحيث يصدق عىل الشخص أنه من عشرية 
فـالن وبيته وآله، وينسـب له بياء النسـبة، فيقال: هاشـمي وخمزومـي وثقفي ومتيمي 
ونحوهـا، فـإن أكثـر النصوص قـد تضمنـت التعبري ببني هاشـم وبني عبـد املطلب 
واملفهـوم منهـام ذلك. وكذا ما تضمن التعبري بأهل بيـت النبي7 ونحوه مما أخذ فيه 

االنتساب له7، إذ مع عدم العقب له يتعني محله عىل من دخل يف حيز عشرية.
ومثلـه مـا تضمن نسـبته هلـمG كقولـهA: «إن اهللا ال إله إال هـو ملا حرم 
علينـا الصدقـة أنزل لنا اخلمـس...»(١) ونحوه، فإنه بعد العلم بعـدم إرادة خصوص 

األئمةG يتعني إرادة عشريهتم.
وأظهر من مجيع ذلك موثق زرارة عن أيب عبد اهللاA يف حديث قال: «إنه لو 
كان العدل ما احتاج هاشـمي وال مطلبي إىل صدقة، إن اهللا جعل هلم يف كتابه ما كان 

فيه سعتهم»(٢)، لوضوح أن ذلك هو املعيار يف ياء النسبة.
عـىل أنـه رصح بذلك يف مرسـل محاد ـ الذي سـبق يف مسـألة اعتبـار الفقر يف 
األيتام انجباره بعمل األصحابـ  قالA فيه: «وهؤالء الذين جعل اهللا هلم اخلمس 
هـم قرابة النبي7 الذين ذكر اهللا فقال: ﴿وأنذر عشـريتك األقربني﴾، وهم بنو عبد 
املطلـب أنفسـهم، الذكر منهـم واألنثى، ليس فيهـم من أهل بيوتـات قريش وال من 
العـرب أحد... ومن كانت أمه من بني هاشـم وأبوه من سـائر قريش فإن الصدقات 
حتل له، وليس له من اخلمس يشء، ألن اهللا يقول: ﴿ادعوهم آلبائهم﴾»(٣). ومن هنا 

ال ينبغي إطالة الكالم يف ذلك.
مضافـاً إىل أنـه مل ينقل نظري اخلالف املذكور يف الزكاة، مع أهنا أسـبق حتريراً يف 
، فإن كان املخالف هنا ال ير حرمتها  كلـامت األصحاب، وأظهر بياناً وأكثر اهتاممـاً

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٣ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٨.



عىل املنتسب هلاشم باألم كان حمجوجاً بالنصوص الكثرية الدالة عىل أن اخلمس جعل 
لبني هاشـم عوضاً عن الزكاة املحرمة عليهم، وظهور املفروغية عن ذلك، مع تشـابه 

ألسنة النصوص يف املقامني.
وألجل ما ذكرنا يقرب خطأ نسـبة اخلالف للمرتىض، لقرب كون منشـئهـ  كام 
سـبق مـن املختلفـ  ذهابه إىل أن ابن البنت ابـن حقيقة، الذي عرفت أنه ليس معياراً 
يف املقام. مع أن ما بأيدينا من كالمه يف االنتصار ومجل العلم والعمل ظاهر يف اجلري 
عىل ما عليه األصحاب، حيث عرب ببني هاشم وبأهل بيت اإلمام، وقد عرفت ظهور 
التعبرييـن يف قول املشـهور، وإال فمن البعيد جداً التزامه بالقـول املذكور، مع ظهور 
سـعة االنتساب املذكور وحصوله يف سـائر بطون قريش وبطون العرب وغريهم من 

شعوب األرض.
(١) لإلمجـاع حمصـالً ومنقـوالً ـ كـام قيـل ـ عـىل أن موضـوع حتريـم الـزكاة 
واسـتحقاق اخلمس هو عنوان بني هاشـم، وهو الذي تضمنته أكثر نصوص املسألة. 
بل رصح بالعموم يف صحيح ابن سـنان عـن أيب عبد اهللاA: «قال: ال حتل الصدقة 
لولد العباس وال لنظائرهم من بني هاشم»(١). وعليه ينزل ما تضمن اعتبار االنتساب 

للنبي7، كأهل بيته أو يتاماه أو قرابته. والسيام بمالحظة ما تقدم يف مرسل محاد.
وأما ما تضمن نسـبة حتريم الزكاة واسـتحقاق اخلمس هلمG فهو بعد تعذر 
محله عىل خصوص األئمةG ـ إما للنصوص املتقدمة، أو ألن أرباب السهام الثالثة 
األخـرية ال تصـدق عليهـم ـ إمـا أن حيمل عـىل عشـريهتم وقبيلتهم ولـو بقرينة مثل 
صحيـح جعفر بن إبراهيم اهلاشـمي عـن أيب عبد اهللاA: «قلت لـه: أحتل الصدقة 
لبني هاشـم؟ فقال: إنام [تلك] الصدقة الواجبة عىل الناس ال حتل لنا، فأما غري ذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٩ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٣.

وال فرق يف اهلاشمي بني العلوي والعقييل والعبايس(١).
٣٥٧ ........................................................................ حتديد املراد من بني هاشم 
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فال بأس به»(١).
أو حيمـل عـىل واليتهـمG عليه، كـام يناسـبه قولهA يف خرب عبـد اهللا بن 
سنان: «عىل كل امرئ غنم أو اكتسب اخلمس مما أصاب لفاطمةJ وملن ييل أمرها 
من بعدها من ذريتها احلجج عىل الناس، فذاك هلم خاصة يضعونه حيث شـاؤوا»(٢)، 
أو يبتنـي عـىل التغليب بلحـاظ اختصاصهمG بنصفه، أو ألهنم السـبب يف رشف 

عموم بني هاشم واستحقاقهم للخمس، أو نحو ذلك.
نعـم يف صحيح أيب خدجية عـن أيب عبد اهللاA: «أنه قـال: اعطوا الزكاة من 
أرادهـا من بني هاشـم، فإهنا حتل هلم، وإنام حتـرم عىل النبي7 وعىل اإلمام الذي من 

بعده وعىل األئمة»(٣).
لكـن ال جمال للخروج به عام سـبق فالبد من محلـه عىل حال الرضورة، أو عىل 

.Aزكاة بعضهم عىل بعض، أو عىل الزكاة املندوبة، أو طرحه ورد علمه لقائله
هـذا ومما سـبق يظهر أن التعميـم ال خيتص بالبطون الثالثـة املذكورة يف املتن، 
بـل جيـري يف غريهم من بني هاشـم، كبني جعفـر بن أيب طالـبA وبني أيب هلب 

وغريهم، إذا تيرس التعرف عليهم.
(١) ألن صلته صلة ألمري املؤمننيA الذي هو نفس النبي7.

(٢) لتميـزه عـن بقيـة العلويني بأن صلته صلـة للنبي7 ولبضعتـه الصديقة 
الطاهـرةJ. والسـيام مع ظهـور النصوص يف أن اسـتحقاق بني هاشـم للخمس 
بسـبب النبـي7(٤)، وترصيـح بعضهـا بـأن اخلمـس لفاطمـةJ وملن يـيل أمرها

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣١ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٩ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٥.
(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس حديث:٨.

وإن كان األوىل تقديم العلوي(١)، بل الفاطمي(٢).



من ذريتها(١).
(١) ألصالة عدم كونه هاشـمياً، إما من استصحاب العدم األزيل الذي جيري 
عىل التحقيق، أو ألن أصالة عدم االنتسـاب من األصـول املعول عليها عند العقالء. 
بل ذكر شـيخنا األعظمP يف مبحث احليض أن عليهـا املعول عند الفقهاء يف مجيع 
املقامـات. ولـو غـض النظر عن ذلك كفـى أصالة عدم ترتب األثر مـن متلك اآلخذ 

للحق وفراغ ذمة من عنده احلق بدفعه للشخص املشكوك يف انتسابه ونحومها.
هذا وعن كشـف الغطاء: «أنه يصدق مدعي النسب إن مل يكن متهامً، كمدعي 
الفقر». ويشـكل بأن الفقر مقتىض األصل إذا مل يكن مسبوقاً بالغنى، فال وجه لقياس 
النسـب عليـه الذي هو خـالف األصل. مضافـاً إىل ما قيل من اإلمجاع وقيام السـرية 
القطعية املستمرة عىل قبول قول مدعي الفقر. وإن كان املتيقن من ذلك ما إذا أوجب 
الوثوق ولو بقرائن خارجية، ومل يتضح بناؤهم عىل القبول بدونه فيام لو كان مسـبوقاً 

بالغنى، الستصحابه حينئذ. وللكالم فيه مقام آخر.
نعم قد يستدل عىل تصديق مدعي النسب بوجهني:

األول: بناء العقالء عىل تصديق اإلنسـان يف شـؤونه، كتصديقه فيام حتت يده، 
بـل هـو أوىل منه بذلـك مؤيداً بام تضمن تصديـق املرأة يف أهنا ال زوج هلـا، أو ال عدة 
عليها، أو أهنا قد حللت نفسها لزوجها الذي طلقها ثالثاً بالتزويج، أو يف أهنا حائض 

أو حامل، أو نحو ذلك من شؤوهنا(٢).
لكنه يشـكل باختصاصه بام إذا مل يكن مدعاه مما جير نفعاً له. وأما تصديقه فيام 
حتت يده فهو خلصوصية اليد التي هي بدواً أمارة عىل امللكية والسلطنة، كام أن ما ورد 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.
(٢) راجع وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب احليض، وج:١٤ باب:٢٣، ٢٥ من أبواب عقد النكاح 

وأولياء العقد، وج:١٥ باب:١٠ من أبواب املتعة وباب:٢٤ من أبواب العدد.

(مسألة٧٠): ال يصدق من ادعى النسب(١)
٣٥٩ ........................................................................ حتديد املراد من بني هاشم 
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يف تصديق املرأة يف شؤوهنا اخلاصة املشار إليها خمتص بمورده، تبعاً ألدلته عىل تفصيل 
موكول ملحله.

الثاين: أنه مقتىض أصالة الصحة يف قول املسـلم، كسائر أفعاله. وفيه: أن املراد 
بذلك حسـن الظن بـه وعدم محله عىل تعمد الكذب، وهو ال يسـتلزم تصديق خربه. 
والسيام بمالحظة أدلة البينة. وأما أصالة الصحة يف األفعال فاملراد هبا الصحة بمعنى 
التاممية وواجدية العمل لتامم ما يعترب يف األثر املقصود نوعاً منه، وهي ال تشمل صدق 

اخلرب. عىل أهنا ال ختتص باملسلم.
هـذا وقد قال يف اجلواهر بعد البناء عىل عدم تصديق مدعي النسـب: «نعم قد 
حيتـال للدفع للمجهول املدعي بأن يوكله من عليه احلق يف الدفع إذا فرض عدالته أو 
] وإن  قلنا بعدم اشـرتاطها [يعني: يف الوكالة] فإنـه يكفي يف براءة ذمته [يعني: ظاهراً
علم أنه قد قبضه [يعني: لنفسـه] ألن املـدار يف ثبوت املوضوع عىل علم الوكيل دون 

.« املوكل ما مل يعلم اخلالف. لكن اإلنصاف أنه ال خيلو من تأمل أيضاً
وقد اسـتضعف سـيدنا املصنفP التأمل، لدعو عموم قاعدة الصحة يف 
عمل الوكيل. وقواه بعض مشاخيناP لدعو قصور دليل القاعدة ـ وهو السرية ـ 
عام إذا علمت كيفية العمل التي وقع عليها وشك يف صحتها يف الشبهة احلكمية ـ كام 
لـو علم إيقاع الوكيل العقد بالفارسـية ـ أو املوضوعية، كام يف املقام حيث يعلم بأخذ 

الوكيل للامل عىل أنه املستحق ويشك يف استحقاقه للشك يف انتسابه.
لكن الظاهر اختصاص ما ذكره بام إذا مل حيتمل اسـتناد الوكيل يف التشـخيص 
لطريـق خفـي عىل املوكل، كام إذا علم أنه اسـتند يف دعو النسـب عىل إخبار عراف 
ال يوجـب العلم للموكل، أما مع احتامل اسـتناده لطريق آخر صالح ألن يعتمد عليه 
خفـي عـىل املوكل فالظاهـر جريـان القاعدة، كام لـو اسـتنابه يف تفريغ ذمـة ميته عن 
الصالة، فتوضأ بامء مسـتصحب النجاسـة يف حق املسـتنيب مع احتـامل اطالعه عىل 
تطهريه ببينة. بل حتى لو علم اسـتناده خلرب واحد ال يوجب العلم للمسـتنيب، لعدم 



معرفتـه به، واحتمل كون حصول العلم للغائب من قوله عقالئياً، الطالعه من حاله 
عـىل مـا يوجب العلم بقولـه. ومن ثم ال يظن منهP وال من غـريه التوقف يف نظري 

املقام كام لو كان الوكيل قد دفع املال لغريه ممن ال يعرف املوكل نسبه. فالحظ.
(١) لعدم اإلشـكال ظاهراً يف حجيتها. لعموم دليلها، عىل ما تقدم يف املسـألة 

التاسعة من مباحث االجتهاد والتقليد.
(٢) الظاهر أنه مقتىض سـرية العقالء بل املترشعة أيضاً، ألن ذلك هو الطريق 
الشـايع تيـرسه مع كثـرة موارد تعذر العلم، فلـو مل يكتف به لزم اهلـرج واملرج يف أمر 
األنسـاب. والظاهـر أن املعيـار فيه عـىل الوثـوق دون االطمئنـان، إال أن يريد منه ما 

يساوق الوثوق.
نعم الظاهر أنه خيتص بالشياع الذي ال يعلم استناده لدعو شخص واحد أو 
أشـخاص قليلني. كام لو دخل رجل البلد وادعى النسـب فتلقفه الناس منه من دون 
 Pفحص وال تثبت، واشـتهر. وقد يدعى خروجه عن مورد فرض سيدنا املصنف

لعدم حصول الوثوق منه فضالً عن االطمئنان.
هذا كله إذا كان الشـك يف نسـب الشـخص للشـك يف نسـب أبيه. أما إذا كان 
ناشئاً من الشك يف بنوته ملن هو معلوم النسب، فيكفي فيه الفراش، كام يكفي تصديقه 

ممن يدعي هو االنتساب له، عىل تفصيل يذكر يف أحكام األوالد من كتاب النكاح.
(٣) كـام عن شـيخنا األعظـمP اجلزم به. وقد يسـتدل له بـام تضمن بدلية 
اخلمس عن الزكاة. لكنه ال خيلو عن إشكال، ألن املتيقن من دليل البدلية قيام اخلمس 
لبني هاشـم مقام الزكاة لغريهم يف سـدّ حاجتهم، وال إطالق له يتناول خصوصيات 

االستحقاق والتوزيع.

إال بالبينة(١). ويكفي الشياع املوجب للوثوق واالطمئنان(٢).
(مسـألة٧١): ال جيوز إعطاء اخلمس ملن جتب نفقته عىل املعطي(٣)،

ال يعطى اخلمس ملن جتب نفقته عىل املعطي ........................................................ ٣٦١
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فالظاهـر أن الدليـل عـىل ذلك عمـوم بعض نصـوص الـزكاة، كصحيح عبد 
: األب  الرمحـن بـن احلجاج عـن أيب عبد اهللاA: «مخسـة ال يعطون من الزكاة شـيئاً
واألم والولـد واململوك واملـرأة. وذلك أهنم عياله الزمون لـه»(١). وصحيح عبد اهللا 
بـن الصلت عن عدة مـن أصحابنا يرفعونه عنهA: «أنه قال: مخسـة ال يعطون من 
الزكاة الولد والوالدان واملرأة واململوك، ألنه جيرب عىل النفقة عليهم»(٢). فإن املستفاد 
من تعليل عدم دفع الزكاة بذلك أن من جتب نفقته عىل شـخص ال يصلح ألن يكون 
مرصفـاً للحـق الثابت عليـه، ألنه نظري رصف احلق عىل نفسـه، مـن دون خصوصية 

. للزكاة يف ذلك ارتكازاً
(١) كـام التزمـوا بذلك يف الزكاة لقصـور التعليل املتقدم عـن ذلك. والظاهر 
أن املعيـار عـدم لزوم نفقته املذكـورة فعالً عىل املعطي، ولو لكونـه فقرياً ال يقدر عىل 

. اإلنفاق عليه حتى لو كانت النفقة مما جتب لو كان قادراً
نعـم البد من كـون النفقة املذكورة مـورداً حلاجته عرفاً، بحيـث ال خيرج عن 
هـا، دون ما يكون خارجاً عن ذلك مما لو ملك مؤنة سـنته عداه خرج  الفقـر لو مل يُكفَ

. عن كونه فقرياً
(٢) هذا كله بعد الفراغ عن عدم سقوط هذا احلق عن املالك، ووجوب إيصاله 
 ،Aملستحقيه، عىل ما يأيت يف املسألة الالحقة عند الكالم يف النصف الراجع لإلمام
ألن الكالم فيهام يف هذه اجلهة عىل نحو واحد، بل األمر هنا أظهر، كام يظهر بمالحظة 

ما يأيت هناك.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٣ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١، ٤.

إال إذا كانت عليه نفقة غري الزمة عىل املعطي(١).
(مسـألة٧٢): يف جـواز اسـتقالل املالـك يف توزيع النصـف املذكور 
إشـكال(٢). واألحـوط وجوباً الدفـع إىل احلاكم الرشعي أو اسـتئذانه يف 



(١) ال ينبغـي التأمـل يف أن مقتـىض القاعـدة ثبوت الواليـة للاملك عىل عزل 
اخلمـس وتعيينـه يف مال خاص به بناءً عىل أن ثبوت اخلمس يف املال بنحو ثبوت احلق 
يف العـني أو بنحـو ثبـوت الكيل يف املعـني، مللكية املالـك لتامم املال بعينـه بتامم أجزائه 
وخصوصياته، فال وجه ملشـاركة صاحب احلق له يف السـلطنة عليه، غايته أن مقتىض 
ثبـوت احلق عـدم إطالق سـلطنته عىل املـال إال بإخراجه له. وال خمرج عـن القاعدة 

املذكورة، بل يأيت ما يعضدها.
وأما بناء عىل اإلشـاعة ـ كام سـبق منّـا ـ فالقاعدة وإن اقتضت عدم اسـتقالله 
يف القسـمة إال بمراجعة من له احلق أو من يقوم مقامه، إال أنه ال ينبغي اإلشـكال يف 
استقالله هبا بعد مالحظة النصوص يف املقام ويف الزكاة، إذ هي كالرصحية يف استقالل 
املالك بتعيني احلق، لالقتصار فيها عىل األمر بدفعه الذي هو متأخر عن تعيينه. وذلك 

هو املعلوم من السرية واإلمجاع، بل سبق أن له دفع القيمة.
وإنام اإلشـكال يف اسـتقالل املالـك يف توزيع النصف الراجع للسـادة، وذلك 
ألن املسـتفاد من نصوص اخلمس أن لإلمام الوالية عليه بتاممه. فالحظ صحيح ابن 
مهزيـار الطويل(١)، وصحيح عيل بن راشـد(٢)، وصحيح البزنطـي املتقدم واآليت(٣)، 
ومرسـل محاد(٤)، والنصوص املتضمنة أن اخلمس هلـمG التي يقرب محلها عىل أن 

الوالية عليه هلم. بل هو رصيح بعضها(٥)، وغري ذلك.
بـل هـو مقطوع به بمالحظة سـرية النبـي7 واألئمةG، حيـث كان يتوىل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥، ٣.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب قسمة اخلمس حديث:١، ٨.

(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.

الدفـع إىل املسـتحق(١). وقـد أذنت للاملكني يف دفع سـهم السـادة إليهم. 
وينبغي هلم مالحظة املرجحات الرشعية.

٣٦٣ ................................................................... عدم استقالل املالك يف التوزيع 
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 Gقسـمة مخـس الغنائم، وعرف عن األئمـة املتأخرين Aهو7 وأمري املؤمنني
نصب الوكالء لقبض اخلمس بتاممه.

فام يف التذكرةـ  عىل تدافع يف كالمهـ  وحمكي التحرير واملنتهى وعن املحقق من 
االجتزاء بإيصال اخلمس ألهله مطلقاً أو يف غري الغنائم، ظاهر الضعف.

والسـيام بمالحظـة أن أدلة الترشيع إنام تضمنت ثبوت اخلمس ملسـتحقيه، ال 
التكليـف برصفـه فيهـم، ليكون مقتـىض إطالقها عدم لـزوم مراجعة أحـد يف ذلك. 
غايـة األمـر أن مقتىض إطالقها املقامي جـواز تويل املالك ذلك. لكن يشـكل انعقاده 
مـع وجـود ويل يرجع إليه يف األمـور العامة وتوىل القيام هبا، وقـد ثبت توليه ذلك يف 
. خصوصاً وأن أظهر أفراد الغنائم والفوائد التي هي موضوع  املقـام وجوباً أو جوازاً
اخلمـس هو غنائم احلـرب، وقد كان يتوىل أمـر اخلمس فيها النبـي7 دون املقاتلني 
الغانمـني، بحيـث يعلم من حاهلم البناء عىل حرمة تـويل أمرها من قبل غريه وبال إذن 
منه. وباجلملة ال ينبغي التأمل يف ثبوت والية اإلمام عىل اخلمس بتاممه ووجوب دفعه 

إليه مع اإلمكان.
نعـم ذكر سـيدنا املصنفP أنه ال دليل عىل واليتـه مطلقاً حتى حال غيبته، 
وكأنه ألنه بعد أن كان مقتىض اإلطالق املقامي ألدلة ترشيع اخلمس والية املالك عىل 
ذلـك، فاملتيقن من الدليل املخرج عنـه وامللزم الرجوع لإلمام ما إذا أمكن الرجوع له 
حلضـوره، دون ما إذا تعذر الرجوع له لغيبته، فيتعني حينئذ الرجوع لإلطالق املقامي 
املذكـور، والبناء عـىل والية املالك واسـتقالله يف التـرصف، وإن كان لإلمام الوالية 

عليه أيضاً بمقتىض واليته العامة.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال، بـل منع، ملا عرفـت من اإلشـكال يف انعقاد ظهور 
اإلطالق املقامي املذكور. مضافاً إىل إطالق مجلة من النصوص الدالة عىل والية اإلمام 
عىل اخلمس بتاممه، كقولهA يف صحيح البزنطي املتقدم، حيث قالA يف جواب 
السـؤال عام إذا اختلفت أفراد األصناف قلة وكثرة: «ذلك إىل اإلمام! أرأيت رسـول 



اهللا كيـف كان يصنـع؟ أليس إنام كان يعطي عىل ما يـر؟ كذلك اإلمام»(١)، ويف خرب 
عبد اهللا بن سنان املتضمن أن اخلمس لفاطمة وذريتها احلجج قال: «فذلك هلم خاصة 
يضعونه حيث شـاؤوا»(٢). ويف املروي عن تفسـري النعامين: «وجيري هذا اخلمس عىل 
سـتة أجزاء فيأخذ اإلمام منها سـهم اهللا وسهم الرسـول وسهم ذي القربى، ثم يقسم 
 Aالثالثة السـهام الباقية بني يتامى آل حممد ومسـاكينهم وأبناء سبيلهم»(٣)، وقوله
يف مرسـل محـاد يف الغنيمـة: «فإن بقـي بعد ذلـك يشء أخرج اخلمس منه فقسـمه يف 
أهله...»(٤). ويف مرفوع أمحد بن حممد: «فهو يعطيهم عىل قدر كفايتهم»(٥)، ومرسـل 
إسـحاق: «وثالثة أسهم لليتامى واملساكني وأبناء السبيل يقسمه اإلمام بينهم...»(٦)، 
ويف خرب عيسى بن املستفاد: «وإخراج اخلمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى 

يرفعه إىل ويل املؤمنني وأمريهم ومن بعده من األئمة من ولده»(٧).
فإن هذه النصوص بمجموعها كافية يف إثبات عموم والية اإلمام عىل اخلمس. 
والسيام وأن فيها ما هو معترب يف نفسه ومن ثم ال ينبغي اإلشكال يف أن مقتىض القاعدة 

.Aعدم استقالل املالك يف الترصف مطلقاً حتى حال الغيبة، وأن الوالية لإلمام
نعم حيث كان ذلك متعذراً يف عرص الغيبة، واملفروض عدم سقوط احلق، كام 
أنـه يأيت عدم جـواز تعطيله بدفنه أو اإليصاء به، فاملتعـني رصفه من دون إذن اإلمام. 
وحينئـذ إن ثبت عموم والية احلاكم الرشعي ونيابته عن اإلمامA تعني اسـتقالله 

بالترصف فيه.
لكـن تقدم يف رشح املسـألة الرابعـة والعرشين من مبحث االجتهـاد والتقليد 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب قسمة اخلمس حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٨.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس حديث:٢، ٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب قسمة اخلمس حديث:٢.

(٦) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس حديث:١٩.
(٧) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال حديث:٢١.

٣٦٥ ................................................................... عدم استقالل املالك يف التوزيع 
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عـدم ثبوت ذلك، وأن الرجوع إليه إنام يلزم يف مـورد احلاجة ملراجعة الويل، الحتامل 
واليتـه وعـدم اليقني بنفوذ الترصف بـدون ذلك. وحينئذٍ يتعني لزوم رصف السـهم 
املذكور بنظره ونظر املالك معاً، حيث حيتمل أيضاً والية املالك عىل احلق تبعاً لواليته 
عـىل املال الـذي ثبت احلق فيه ولكون إخراجه من شـأنه وتابعاً لـه، كام ثبت ذلك يف 
الزكاة. فال يقني باخلروج عن العهدة ونفوذ اإلعطاء إال باجلمع بني نظرهيام. ومن هنا 
كان املناسب اجلزم بلزوم مراجعة احلاكم، كام نسبه يف حمكي زاد املعاد إىل أكثر العلامء. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) قـد اختلـف األصحـاب رضـوان اهللا عليهـم يف مقتىض الوظيفـة يف هذا 
القسـم، بـل يف متـام اخلمـس يف عرص الغيبـة، لتعذر الرجـوع فيه لإلمـامA الذي 
هـو الـويل عليه، كام سـبق. ومبنى كالمهم عدم سـقوط اخلمس عن الشـيعة بتحليل 
األئمـةG يف عرص احلضور، لعدم هنوض نصوص التحليل ـ التي يأيت الكالم فيها 

يف املسألة الثامنة والسبعني ـ بذلك.
وحينئذٍ ربام يدعى عدم ثبوت اخلمس يف خصوص عرص الغيبة مع غضّ النظر 

عن نصوص التحليل. وقد يوجه ذلك بوجهني:
األول: قصـور أدلة جعله عن شـمول حال الغيبة، فيكون عـدم ثبوته مقتىض 
األصـل وال يـراد به أصـل الرباءة، إذ ال جمال لـه يف مثل ثبوت اخلمـس من األحكام 
الوضعية، بل أصالة عدم ثبوت اخلمس يف املال املفروض كونه بتاممه للاملك، بمقتىض 

أدلة أسباب امللك يف الرتبة السابقة عىل جعل اخلمس.
ويشـكل بإطـالق أدلة ثبوت اخلمس مـن اآلية الرشيفة والنصـوص الكثرية. 
 ،Gبـل الظاهر اإلمجاع والرضورة عىل انحصار عدم ثبوت اخلمس بالتحليل منهم

(مسـألة٧٣): النصـف الراجـع لإلمـام(١) عليه وعـىل آبائه أفضل 
الصالة والسالم يرجع فيه يف زمان الغيبة إىل نائبه،



الذي هو فرع ثبوته باألصل، والذي يأيت الكالم فيه يف املسألة املذكورة.
الثاين: أنه بعد ثبوت والية اإلمام عليه ـ كام سبق ـ وعدم جواز إنفاقه من دون 

إذنه، فال دليل عىل قيام غريه مقامه يف الوالية عليه.
وفيه: إن تعذر الرجوع لويل احلق ال يستلزم سقوطه عقالً وال رشعاً، ومل يعهد 
منهـم االلتـزام بنظريه يف مـورد واحد. بل يتعـني البناء عىل لزوم حفظـه عىل كل من 
يقـع حتت يده لو مل يعلم بجواز رصفه، كسـائر األمانات الرشعيـة. وال أقل من كونه 
مقتىض ما دل عىل حرمة الترصف يف ملك الغري بغري إذنه، إذ حيث يتعذر جتنب مجيع 
الترصفات فيه من صاحب املال يلزم عقالً اختيار أنفع أنحاء الترصف يف احلق، وهو 

حفظه، وإال تعني ضامنه له بمقتىض إطالق أدلة الضامن.
نعـم قـد يدعى ظهـور حال اإلمـامA حينام أمهـل بيان من لـه الترصف يف 
احلق عند إعالن الغيبة التامة يف رفع اليد عن احلق املذكور، وحتليل اخلمس للشـيعة. 
بل يسـتدل عليه بالتوقيع الرشيف املروي عن إسـحاق بن يعقوب: «وأما املتلبسـون 
بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنام يأكل النريان وأما اخلمس فقد أبيح لشيعتنا 

وجعلوا منه يف حلّ إىل أن يظهر أمرنا، لتطيب والدهتم وال ختبث»(١).
لكنه يشـكل بأن املناسب ملقامهA إنام هو حل املشكلة، إما بإسقاط اخلمس 
وحتليـل الشـيعة منه، أو إيـكال رصفه للاملك، أو نصب من يقـوم مقامهA يف تويل 
ذلـك، وال وجه لتعيني األول. بل هو أبعد الوجـوه بعد منافاته حلكمة جعل اخلمس 
من سـدّ حاجة بني هاشـم وتعويضهم عام حرموا من الزكاة، وهتيئة املال الكايف لسـدّ 
النوائب وترويج الدين الذي كان عىل اإلمامA القيام به حال حضوره. والسيام مع 
علمهA بطولة مدة الغيبة، وشـدة احلاجة بتكاثر اهلاشـميني الفقراء، وتوايل املحن 
عـىل الدين وأهله يف غيبته. والتسـامح منهمG يف أمر بعض أقسـام اخلمس ـ وهو 
مخس الفائدة ـ إنام كان يف مدة وجيزة إىل أن هتيأ هلمG الظرف املناسب للمطالبة به، 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٦.
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كام يظهر مما سبق يف أول الكالم يف اخلمس املذكور.
وأما التوقيع الرشيف فهو ـ مع غضّ النظر عن سـنده ـ ال ظهور له يف صدور 
التحليـل منهA. بل قد يظهر يف ما سـبق التحليل مـن آبائهG يف عرص احلضور، 
فيكون كسـائر نصوص التحليل الواردة عنهمG املفروض عدم هنوضها بسـقوط 

اخلمس يف العرص املذكور، كام سبق.
مـع أنه لو كان املراد به صدور التحليل منه عجل اهللا فرجه وجعلنا فداه، فمن 
الظاهر أنه قد صدر يف عهد سفارة حممد بن عثامن العمري يف النصف األول من الغيبة 
الصغر، والظاهر عدم اإلشـكال يف اسـتمرار أخذ اخلمس يف زمن الغيبة املذكورة، 
وإال فلـو كان البنـاء عىل رفع اليد عنه فيها أو يف مـدة طويلة منها لظهر وبان ومل خيف 
عىل الشـيعة، حتى خيتلفـوا يف كيفية رصف اخلمس يف الغيبة الكـرب بعد البناء منهم 

عىل عدم سقوطه.
ومن ثم يتعني محله ـ كجملة من نصوص التحليل الواردة عن آبائهG ـ عىل 
نوع خاص من اخلمس. والسيام مع ما تقدم من منافاة سقوط اخلمس حلكمة جعله. 
ولعل األقرب محله عىل املناكح، كام يناسـبه تعليله بقولهA: «لتطيب والدتكم وال 
ختبث». ويأيت الكالم يف املراد من النصوص املذكورة عند الكالم يف نصوص التحليل 

يف املسألة الثامنة والسبعني إن شاء اهللا تعاىل.
هذا ولكن محله يف احلدائق عىل التحليل يف متام موارد اخلمس، لكن باإلضافة 
لنصـوص األسـهم الراجعة لإلمام، دون األسـهم الثالثة الراجعة للهاشـميني، مجعاً 
مـع أدلة ثبوت السـهام املذكورة ألرباهبا. قال: «وسـياق الكالم قبل هـذه العبارة يف 
أموالهA، والتجوز يف التعبري باب واسع. فقوله: وأما اخلمس، يعني وأما حقنا من 
اخلمس... سيام مع داللة مجلة من النصوص عىل أن اخلمس جعله اهللا هلم عوضاً عن 

الزكاة التي حرمها عليهم، فكيف جيوز أن حيرموا من العوض واملعوض؟!».
وفيـه: أن أدلـة ثبوت السـهام املذكورة ألرباهبـا كأدلة ثبوت السـهام الراجعة 



لإلمـامA ال تنـايف التحليل، بل حتليـل احلق فرع ثبوته، والتجـوز خالف األصل، 
وال تكفي قرينة السـياق والسـيام مع عموم التعليل املذكور يف التوقيع، وورود نظري 
العبارة يف كثري من نصوص التحليل التي يراد هبا حتليل متام السـهام. كام أن اسـتبعاد 
حتليـل السـهام املذكورة يف ذيـل كالمه ال ينهـض بمخالفة الظاهر. مـع أنه راجع إىل 
منافاته حلكمة ترشيع اخلمس التي سـبق جرياهنا يف متام سـهامه. فام ذكره ال يرجع إىل 

حمصل ينهض برفع اليد عام سبق.
ومثلـه ما أشـار إليه يف املقنعـة وغريه من ذهاب بعض األصحاب إىل سـقوط 
اخلمـس بتاممـه يف عـرص الغيبـة، لنصـوص التحليـل األخـر. إذ فيـه: أن النصوص 
املذكورة ال ختتص بحال الغيبة، بل حال احلضور متيقن منها. فإن رجع القول املذكور 
إىل سـقوط اخلمس مطلقاً حتـى حال احلضور، فحاله يظهر مما يأيت يف املسـألة الثامنة 
والسبعني إن شاء اهللا تعاىل، وخرج عن مفروض كالمنا هنا. وإن رجع إىل سقوطه يف 
خصـوص حال الغيبة، محالً للنصوص املذكورة عىل ذلـك. فهو حتكم خمالف لظاهر 

تلك النصوص، بل رصحيها.
ومثلـه ما يف الوسـائل مـن اختصـاص التحليل بحصتهA مـن اخلمس مع 
تعـذر إيصاهلـا إليـه وعدم وجود املسـتحق مـن السـادة. إذ فيه أنه حتكـم يف نصوص 
التحليل العامة ويف التوقيع الرشيف املتقدم، لعدم الشـاهد عىل التفصيل املذكور. بل 

هو خمالف للمتيقن منها، كام يظهر مما سبق.
وبقـي يف املقام أقـوال أخر ال تبتني عىل التحليل يتعـني التعرض هلا والنظر يف 

أدلتها:
األول: وجـوب دفـن حق اإلمام من اخلمـس يف عرص غيبته. وقد يسـتدل بام 

روي من أن األرض خترج له كنوزها لهA إذا ظهر(١).

(١) االحتجاج ج:٢ ص:١١٥ طبع النجف األرشف، املقنعة ص:٤٦١ الطبعة األوىل، وأدرجها يف التهذيب 
ج:٤ ص:١٤٧.
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وفيه ـ مع غض النظر عن سـند ذلك ـ: أن إخراج األرض لكنوزها ال يقتيض 
جـواز دفن احلـق فيها، فضالً عن وجوبه. والسـيام مع عدم ضامن بقـاء احلق مدفوناً 
إىل حـني ظهـورهA، بل قد خيرجه غريه أو خيرج قبـل ذلك، كام قد يتعرض للتلف 
أو تسـقط ماليتـه، خصوصـاً العـروض، والنقـود الورقية التـي يشـيع التعامل هبا يف 

عصورنا.
الثـاين: وجوب إلقائـه يف البحر. وال يظهر له وجه إال مـا ورد يف الزكاة، وهو 
خـرب إبراهيم األويس عن اإلمام الرضاA عن أبيـهA يف حديث طويل يتضمن 
اعتبار اإليامن يف مستحقها، وفيه: «فقال: إين ال أعرف هلا أحداً، فقال: فانتظر هبا سنة، 
قال: فإن مل أصب هلا أحداً؟ قال: انتظر هبا سـنتني، حتى بلغ أربع سـنني، ثم قال له: 
إن مل تصب هلا أحداً فرصها رصاراً واطرحها يف البحر، فإن اهللا عز وجل حرم أموالنا 

وأموال شيعتنا عىل عدونا»(١).
لكنه ـ مع ضعف سنده، واختصاصه بالزكاة ـ وارد يف صورة عدم وجدان من 
يسـتحق اإلعطاء، وال وجه لقياس ما نحن فيه به، حيث للحق املذكور مالك معلوم 
ال يمكـن الوصول إليه، ويمكن رصف حقه يف املصارف التي يعلم برضاه هبا. حيث 

ال إشكال يف أولوية إنفاقه فيها من تعطيله أو إتالفه بذلك.
عىل أن من القريب محل اخلرب املذكور عىل املبالغة، لبيان حرمة دفع الزكاة لغري 
املؤمـن، وإال فمـن املعلوم أن للـزكاة مصارف غري فقراء املؤمنني، كسـبيل اهللا تعاىل. 

فالحظ.
 Aالثالث: وجوب حفظ اخلمس والوصية به، جيالً بعد جيل، حتى يدفع له
بعـد ظهـوره، إما بتاممـه، أو خصـوص النصف املختص بهA مـع رصف النصف 
اآلخر يف مصارفه. وهو الذي اختاره يف املقنعة، مستدالً عليه بأنه مقتىض القاعدة عند 

تعذر إيصال املال لصاحبه ورصفه يف مصارفه.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٨.



: بأنه معطل للحق، ملا هو املعلوم من أن هذا املال ليس كسائر  لكنه يشكل أوالً
أمـالك النـاس الشـخصية التي ليـس املنظور فيهـا إال اختصاصهم هبا، بـل هو ملك 
لإلمـامA بلحـاظ منصبه الرفيع ومـا ينوبه من مصارف وحاجـات خاصة تتجدد 
يف كل زمان. وحفظه بالوجه املذكور معطل له عن مرصفه، وهو مما يقطع بعدم رضا 
الشارع األقدس به، لكونه مفوتاً ملالكه، فاملالك امللزم بجعله وحرمان املالك منه مانع 

من تعطيله بالوجه املذكور.
: بأن ذلك يعرض املال للضياع والتلف، وإذا ساغ ملثل املفيد من القدماء  وثانياً
القول بذلك، لتخيل أن طول مدة الغيبة ليس هبذا املقدار فال ريب يف بطالن ذلك بعد 
ظهـور طول أمدها، وتعرض البـالد والعباد للفتن املاحقة، والعوادي املتلفة لألنفس 
واألمـوال، وتعـرض النفـوس للفتنة واخليانة، والسـيام مع كثرة املـال بطول الزمن، 

املستلزم لتعذر حفظه عادة.
ومـن ثـم كان من الغريب جداً ما عن املنتهى من استحسـان القول املذكور يف 
النصف الراجح لإلمام، وما يف املختلف من أنه األقرب، وإن أجاز رصفه يف املحتاجني 
مـن الذرية، وما يف الدروس من التخيري يف نصيب اإلمام بني الدفن واإليصاء وصلة 

بقية ذوي السهام مع إعوازهم.
ثـم إن ما سـبق كام يقتيض عـدم تعني أحد الوجـوه املذكورة آنفـاً يقتيض عدم 
التخيري بينها يف أنفسها، وال بينها وبني غريها، كالدفع للذرية ونحوه، وكام يمنع منها 
يف متـام اخلمس يمنـع منها يف خصوص حصة اإلمامA منـه. وبذلك يظهر بطالن 

مجلة من األقوال املذكورة يف املقام، وال جمال معه إلطالة الكالم فيها.
الرابـع: رصف حصتهA لفقراء بني هاشـم تعييناً ـ كام هـو ظاهر الرشايع، 
ويف الروضـة أنـه املشـهور بـني املتأخريـنـ  أو خمرياً بينـه وبني بعض ما تقـدم، كام يف 
القواعد وجامع املقاصد وكام تقدم من الدروس وحكي عن البيان. ولعله إليه يرجع 

ما عن املفيد يف الغرية وابن فهد يف املهذب من رصفه يف الذرية الطاهرة.
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وقد يسـتدل عليه بام يف مرسـل محاد ومرفوع أمحد بن حممـد من أن عىل اإلمام 
سـدّ حاجتهـم إن مل تكفهـم سـهامهم(١). لكن الظاهـر اختصاصه بـام إذا كان اإلمام 
مبسـوطاً وقـد اجتمع عنده متام اخلمس، فلم تفِ حصـة املذكورين بحاجتهم. كام أن 
مقتىض إطالقه لزوم سدّ حاجتهم من ماله، ال من خصوص سهمه من اخلمس الذي 

هو حمل الكالم.
اللهم إال أن يدعى إلغاء خصوصية بسط اليد واجتامع متام اخلمس عنده عرفاً، 
وأن املفهـوم من احلديثني كون تكليفه بذلـك يف احلال املذكور لقدرته عليه حينئذ، ال 
الختصـاص تكليفـه به. كـام ال يبعد أن يكـون املفروض يف حمل كالم من سـبق عدم 

وجود مال آخر لهA لسدّ حاجتهم.
فاألوىل يف اجلواب عن ذلك أنه كام جيب عىل اإلمامA سدّ حاجة املذكورين 
جيب عليه سـد حاجة سـائر فقراء املؤمنني لو مل تف حصتهم من الزكاة بحاجتهم، كام 
(٢)، وجيب عليه القيام بكثري من األمور كرتويج الدين ونرش  تضمنته مرسل محاد أيضاً
أحكامه بني املؤمنني ودفع النوائب عنه وعنهم ومداراة الظاملني وغري ذلك مما يقتضيه 

مقامه الرشيف ومنصبه املنيف الذي به استحق نصيبه من اخلمس وغريه.
وال يتضح رجحان األول، فضالً عن تعينه، بل املرجع يف ذلك نظره الرشيف، 
تبعـاً لسـلطنته عىل احلق املذكـور، وواليته العامة. كام يناسـبه يف اجلملة ما يف صحيح 
البزنطي املتقدم عند الكالم يف وجوب البسـط عىل أصحاب السـهام. ولذا ال إشكال 
ظاهـراً يف عـدم التزام األئمـة املتأخرين (صلـوات اهللا عليهم) الذيـن كانوا يأخذون 
اخلمـس بكفالة فقراء اهلاشـميني، بـل وال الفاطميني فضالً عن عمـوم العلويني منه، 

بحيث ال ينفقون منه يف وجه آخر مادام فيهم حمتاج.

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:١، ٢.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٦ بـاب:١ من أبـواب األنفال حديث:٤، وبـاب:٢٨ من أبواب املسـتحقني للزكاة 

حديث:٣.



هـذا كلـه مع إمكان الوصول إليهA. وأما مـع تعذرهـ  كام هو حمل الكالمـ  
فالبد من مالحظة القواعد، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.

نعم قد يسـتدل للقول املذكور بقوله7 يف حديث عيسـى بن املسـتفاد الوارد 
يف رشوط اإلسـالم: «وإخـراج اخلمـس من كل ما يملكه أحد مـن الناس حتى يرفع 
إىل ويل املؤمنـني وأمريهم ومـن بعده من األئمة من ولده، فمن عجز ومل يقدر إال عىل 
اليسـري من املـال فليدفع ذلك إىل الضعفاء من أهل بيتـي من ولد األئمةG، فمن مل 

يقدر عىل ذلك فلشيعتهم ممن ال يأكل هبم الناس وال يريد هبم إال اهللا»(١).
لكنـه ـ مـع ضعف سـنده ـ ظاهـر يف أن املعيـار يف الدفع لفقـراء أوالد األئمة 
العجـز عـن دفع متام اخلمـس، ال العجز عن الوصول لإلمام، وهو ال يناسـب القول 
املذكـور وال غريه من األقوال. كام ال يمكـن العمل عليه، عىل ما تقدم عند الكالم يف 

وجوب البسط عىل أصحاب السهام. ومن ثم ال يبعد حصول االضطراب يف متنه.
ومـن مجيـع ما تقـدم يظهر مـا يمكن االسـتدالل به ملا يف الوسـيلة من قسـمة 
نصيبهA عىل مواليه العارفني بحقه من أهل الفقر والصالح والسـداد. وقريب منه 

ما عن بعض القدماء. كام يظهر ضعفه أيضاً مما سبق.
ومثله االستدالل له بخرب حممد بن يزيد عن أيب احلسن األولA: «قال: من مل 
 :Aيستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا...»(٢)، ومرسل الصدوق: «قال الصادق
مـن مل يقدر عـىل صلتنا فليصـل صاحلي موالينا يكتـب له ثواب صلتنـا»(٣). لضعف 
اخلربيـن، وظهورمهـا يف الصلة املسـتحبة، ال إيصال حقهم الثابـت هلمG والالزم 

الدفع، الذي هو حمل الكالم.
 ،Aاخلامس: ما قواه يف اجلواهر من جريان حكم جمهول املالك عىل سـهمه
قال: «باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة املالك باسمه ونسبه دون 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٢١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥٠ من أبواب الصدقة حديث:١، ٣.
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شـخصه ال جتدي. بـل لعل حكمه حكم جمهـول املالك، باعتبار تعـذر الوصول إليه 
للجهل به».

: باختصاص نصوص جمهول املالك ـ بمالحظة مواردها ـ بام  لكنه يشكل أوالً
يملكه اإلنسـان بشـخصه، وال تعم مثل السـهم املذكور مما مملكه اإلمامA بلحاظ 
، بعد كون التصدق عن  منصبـه الرشيف، وال جمـال إللغاء خصوصية مواردها عرفـاً
املالك نفعاً له بشخصه لوصول ثوابه إليه، وما يناسب املنصب رصف املال يف شؤون 

املنصب.
: بعدم وضوح عموم األدلة املذكورة ملا إذا أحرز رضا املالك بخصوص  وثانياً
تـرصف مـا، أو كان املالـك مكلفـاً باإلنفـاق يف جهة معينـة ينحرص القيام هبـا باملال 
املذكـور، كـام لـو كان املالـك مدينـاً للشـخص الواجـد للـامل أو لغريه ممـن يصل له 
الواجـد لـه دون املالـك، أو مكلفاً باإلنفاق عىل شـخص كذلك، البتنـاء الصورتني 
املذكورتني عىل عناية يبعد معها اسـتفادة العموم من ترك االسـتفصال. والسـيام مع 
قـرب كون إجياب الشـارع التصدق ألنه األقـرب ملصلحة املالك ولرضـاه بعد تعذر
انتفاعـه به، حسـب رغبته، حيث ال يناسـب ذلـك العموم هلاتـني الصورتني وحينئذ 
يتجـه رصف املـال يف أحد الوجهني املذكورين بعد مراجعة احلاكم الرشعي الذي هو 

ويل الغائب.
وعـىل ذلـك يلـزم يف املقـام رصف حصة اإلمـام صلـوات اهللا عليـه فيام حيرز 
رضـاه برصفـه فيـه، ومنـه ما جيب عليـه القيام بـه مع قدرتـه عليه، كدفـع اخلطر عن 
الدين، وتروجيه، وسـد رضورات املؤمنني ونحوها مما تشتد احلاجة له بطول الزمان، 

واختالف الظروف، وتطور األوضاع.
والسـيام مع كون إحراز رضاهA مستلزماً إلحراز إذنه وإمضائه للترصف، 
، لعدم اإلشـكال  بحيـث ال يكـون جواز الترصف ونفوذه تابعاً إلعامل سـلطنته فعالً
ظاهـراً يف علمـه عليه السـالم بالترصف الذي حيـدث يف املال، كام يناسـبه ما تضمنته 



مـن النصوص الكثرية من عرض األعـامل عليهم١)G)، ومع التفاتهA للترصف 
املذكـور البـد من إذنه فيه أو إمضائه له. حيـث ال جمال مع ذلك إلجراء حكم جمهول 
املالـك، لعدم اإلشـكال ظاهـراً يف قصوره عام لو أمكـن إحـراز إذن املالك املجهول 
وإمضائه للترصف كام لو أمكن إعالمه بالترصف بمثل اإلعالن باإلذاعة أو بالصحف 
بالنحـو الـذي حيرز معه إذنه فيه أو إمضاؤه له، ألن ذلـك إيصال اختياري له، فيتقدم 
عـىل التصـدق الذي هـو إيصال اضطـراري. وال أقـل من قصور نصـوص التصدق

عن ذلك.
ومـن هنا كان املتعني يف املقـام االقتصار يف إنفاق حصتهA من اخلمس عىل 
املـورد الـذي حيرز رضـاه بإنفاقه فيـه، ولو لعدم ظهـور املرجح بني املـوارد ملن يتوىل 
إنفاقهـا، حيث قـد حيرز معه رضاهA بأحدها ختيرياً فـراراً من حمذور تعطيل املال، 
وإن كان أحدهـا أرجـح بنظره الرشيـف يف الواقع من دون أن يظهر ملـن يتوىل إنفاق 
. ويلزم الرجوع يف  احلق فإن ذلك هو املتيقن من جواز الترصف تكليفاً ونفوذه وضعاً
غـريه ألصالة حرمة الترصف يف مال الغري تكليفاً، وعدم نفوذ الترصف وترتب األثر 

. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. عليه وضعاً
(١) رصح يف املعتـرب واملختلف والدروس والروضـة بأنه ال جيوز تويل املالك 
رصف حصـة اإلمـام يف حماويـج الذرية، بـل البد من تـويل احلاكم الرشعـي لذلك، 
ونحوه حكي عن املجليس، بل عنه نسبة ذلك للمشهور، وأطلق يف اللمعة لزوم دفع 
حصـة اإلمام من اخلمس لـهA أو لنوابه. لكن أطلق مجاعة الترصف بأحد الوجوه 
املتقدمـة مـن دون تنبيه عىل الدفـع للحاكم، بنحو قد يظهر منه تويل املالك بنفسـه له. 
وهو املرصح به يف الوسـيلة وحمكي كالم املفيد يف الغرية، وإن ذكر األول أن األفضل 

الدفع لبعض الفقهاء الديانني.

وهو الفقيه(١)

(١) الكايف ج:١ ص:٢١٩ وغريه.
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ويظهـر مـن املتـن وغريه أن الوجـه يف لزوم مراجعتـه نيابته عـن اإلمام، وهو 
مبني عىل عموم نيابته عنه، يف متام مناصبه، أو يف خصوص ما تعارف قيام القضاة به، 
(١) عىل ذلك، وقـد ثبت تويل القضاة الوالية عىل  لدعـو محـل ما تضمن جعله قاضياً

الغائب وعىل أمواله، ومنه املال املذكور.
نعم استشـكل سـيدنا املصنفP يف ذلك بقصور أدلة الوالية املذكورة عن 
شـمول اإلمامA نفسـه. ولعل مرجع ما ذكرهـ  عىل غموض يف كالمهـ  إىل أن أدلة 
جعـل الوالية للحاكم ناظرة إىل الواليـة الثابتة لإلمام بام أنه إمام، وأوىل باملؤمنني من 
أنفسـهم، وهي قارصة عن شـمول نفسهA وماله، ألنه الويل ال املوىل عليه، فيقرص 
. وأما واليتهA عىل ماله فهي عبارة عن سـلطنته  دليـل جعلهـا للحاكم عنهام أيضاً
عليه التي يشـرتك فيها مع كل ذي مال، وليسـت هي جمعولة بأدلة الوالية، بل البد يف 
جعلها لغريه من الوكالة التي ال نظر ألدلة الوالية عليها، بل ال إشكال يف عدم جعلها 

للحاكم.
لكنـه يندفـع بأن قصور واليتـهA الثابتة بلحاظ منصبه الرشيف عن نفسـه 
ومالـه إنام هو للزوم اللغوية بعد ثبوت سـلطنتهA عليها ذاتـاً، وهو ال ينايف عموم 
واليـة احلاكـم هلام إذا دخـال يف موضـوع واليته بسـبب غيبتهA التي حيتـاج معها 
جلعل الويل، كام حيتاج له مع غيبة غريه، نظري أن جيعلA والية القضاء لشخص يف 

اخلصومة بينه وبني غريه، كام ثبت عن النبي7(٢).
بـل ال يظـن بأحـد التوقـف يف تويل مـن ثبتـت واليته عىل مـال الغائـب ملال 
 Pالذي يملكه بشـخصه ال بمنصبه لو احتاج إلعـامل الوالية. كام أنه Aاإلمـام
اعـرتف بـأن مقتـىض القاعدة واليـة احلاكم عىل قسـمة املال وتعيني اخلمـس، مع أن 

الوالية عىل القسمة وتعيني احلق فرع الوالية عىل نفس احلق. فتأمل.

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب صفات القايض حديث:٥، وباب:١١ منه حديث:٦.
.(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو



فالعمدة يف اإلشـكال عدم ثبوت نيابة احلاكم عن اإلمام يف مجيع مناصبه، وال 
يف خصـوص ما تعارف قيام القضاة به، بل املسـتفاد من األدلة املذكورة ثبوت واليته 
عىل القضاء ال غري، كام تقدم يف رشح املسـألة الرابعة والعرشين من مباحث االجتهاد 

والتقليد.
ومنه يظهر ضعف ما ذكرهP يف توجيه والية احلاكم يف املقام من أن املستفاد 
من بعض النصوص أن احلصة املذكورة ليسـت ملكاً له بشـخصه الرشيف، بل ملك 
ملنصبه املنيف منصب الزعامة الدينية، فيتواله من يتوىل املنصب املذكور. إذ فيه: أنه ال 

دليل عىل ثبوت املنصب املذكور للحاكم الرشعي، كام يظهر مما سبق هناك.
فـاألوىل أن يقـال: إن نيابة احلاكم الرشعي وواليتـه عىل حصة اإلمام، بل عىل 
متـام اخلمس، وإن مل يتيرس لنا إقامة الدليـل عليها، إال أنه ال طريق للقطع بعدم ثبوهتا 
بعـد مالحظة ظهـور مفروغية مجاعـة من األصحاب عـن ثبوهتا يف املقـام وغريه من 
موارد احلاجة للويل، وبعد احتامل إرادهتا من بعض النصوص املسـتدل أو املستشـهد 
 Aهبا هلا وإن كان بعيداً، ومن بعض القرائن واملؤيدات، ومنها بعض اللقاءات معه
املنسوبة لبعض صلحاء املؤمنني، ومنها أيضاً أمهية ارتباط عامة املؤمنني بحملة العلوم 
. والسيام مع ظهور  الدينية، ألهنم األعرف بتطبيق امليزان الرشعي واألقدر عليه نوعاً

أمهية منصب املرجعية الدينية بمرور الزمن.
أضـف إىل ذلـك أن اخلمس كثرياً ما يتعقد أمره عىل املالك، بحيث يعلم برضا 
الشـارع األقـدس بنظـم أمره وحلّ مشـكلته والتيسـري عليـه، بنحو مـن الترصف يف 
اخلمس، كتعيينه وعزله يف مال خاص وإن مل يتسن إنفاقه، لعدم حضور مرصفه الذي 
يعلم برضا اإلمامA برصفه فيه، ونقله من العني للذمة وتعيني مقداره عند اشتباهه 
وتأخـري أدائـه أو تقسـيطه، وتبديل رأس السـنة له أو غري ذلك مما حيتـاج إىل ويل ينفذ 

ترصفه، ومن أجل ذلك يقو جداً احتامل والية احلاكم عليه.
 Aومرجـع االحتامل املذكور الحتامل كـون الترصف الذي يرىض به اإلمام
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هـو التـرصف من قبل احلاكم بعـد جعله ولياً مـن قبله، نظري رضا املـوكل بالترصف 
الصـادر مـن الوكيل يف فرض صـدوره منه، ال مطلقاً، ومن أجـل ذلك يلزم الرجوع 

للحاكم يف أمر اخلمس، ألصالة حرمة الترصف تكليفاً وعدم نفوذه وضعاً بدونه.
نعـم حيتمـل يف املقام أيضاً واليـة املالك عىل اخلمـس وإيكال أمـره إليه، ألنه 
املكلـف بإخراجه واملسـؤول به، كام يف الـزكاة، فيتعني بلحاظ ذلـك اجلمع بني نظره 
ونظـر احلاكـم، ولو بإيكال أحدمهـا األمر لآلخر، نظـري ما تقـدم يف النصف الراجع 

لفقراء اهلاشميني.
وال جمـال مع ذلـك ملا ذكره بعض مشـاخيناP من دوران األمـر مدار قناعة 
املالك، فإن أحرز رضا اإلمام بالترصف من دون مراجعته كان له االستقالل به، وإال 

كان عليه مراجعته.
إذ فيه: أنه ليس للعامي إعامل قناعته يف الكربيات الرشعية غري الرضورية، بل 
البـد له من الرجوع ملن جيب عليه تقليده والالزم عىل الفقيه إلزامه بالرجوع للحاكم 
بمالحظة ما سبق. وإال كان الالزم البناء عىل التفصيل املذكور يف سائر أبواب الفقه، 

خصوصاً موارد الرجوع لألصل بنظر الفقيه، مع عدم بنائهم عىل ذلك.
نعـم لو ثبت عدم والية احلاكم الرشعي، وكانت مراجعته ملجرد احتامل دخله 

يف رضا اإلمامA اجته التفصيل املذكور.
هذا وال ينبغي التأمل يف سقوط اعتبار مراجعة احلاكم الرشعي مع تعذرها أو 
، كام يف  تعرسها بنحو يسـتلزم تعطيل املال عن مصارفه، للعلم بسـقوط واليته حينئذٍ
 Aسـائر موارد تعذر مراجعة الويل يف مورد احلاجة إليه، وعدم احتامل رضا اإلمام
بالتعطيـل املذكـور. وكذا احلال يف مجيع مـا حيتمل دخله يف الويل مما يـأيت الكالم فيه. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.



(١) ال يبعـد كـون مرادهP األمانة يف الدين التي عبـارة عن العدالة املعتربة 
يف احلاكـم الرشعي، ال األمانة يف خصوص السـهم املذكـور الراجعة إىل عدم احتامل 
التفريط منه فيه، وإن مل يكن عادالً يف نفسه، حيث ال جمال لالكتفاء هبا بعد ما سبق من 

لزوم مراجعة احلاكم الرشعي، وما هو املعلوم من اعتبار العدال يف احلاكم.
(٢) ظاهـره لزوم إحـراز املالك كون احلاكم عارفاً باملصـارف، وهو إنام يتجه 
بنـاءً عـىل عدم ثبوت واليته رشعاً وعدم نيابته عن اإلمامA، حيث ال يتيقن املالك 
برباءة ذمته بالدفع للحاكم بدون ذلك، أما بناءً عىل ثبوت واليته فمن الظاهر أن أدلة 
. غاية األمر  الواليـة مل يؤخذ فيها ذلك، فيتعني براءة ذمة املالك بالدفع للحاكم مطلقاً
أنـه ليـس للحاكم رصفه إال مع إحراز املعرفة من نفسـه، وإال كان مفرطاً خارجاً عن 

مقتىض الوالية.
ومنـه يظهـر أنـه بناء عىل ما سـبق منّـا من لزوم اجلمـع بني نظره ونظـر املالك 

الحتامل والية املالك يتعني اعتبار الرشط املذكور، ويأيت متام الكالم يف ذلك.
(٣) لعدم الفرق بينهام يف إعامل مقتىض الوالية املعلومة أو املحتملة، بل يكفي 

. إجازته للترصف الواقع بغري إذنه، لتحقق مقتىض الوالية هبا أيضاً
(٤) ال جمـال لالكتفاء بذلـك مع إمكان الترصف الـذي يعلم برضاهA به. 
 Aنعم مع تعذره ولزوم تعطيل املال للعلم بوجود املرصف إمجاالً قد يعلم باكتفائه

بالوثوق يف إحراز رضاهA. بل قد يعلم باكتفائهA باالحتامل يف ذلك.
(٥) وال يكفـي جمـرد احلاجـة والفقر الرشعي، لعدم أخـذه يف مرصفه، وجمرد 
وجـوب كفايتهم عليهA ال يقتيض تعيني رصفه يف ذلـك بعد وجود واجبات أخر 
عليه قد تكون أهم من ذلك، كام سـبق. نعم قد حيرز رضاهA بالدفع مع الفقر، بل 

املأمـون(١) العارف بمصارفه(٢)، إما بالدفع إليه، أو االسـتئذان منه(٣). 
ومرصفه ما يوثق برضاهA برصفه فيه(٤)، كدفع رضورات املؤمنني(٥)
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ومع الغنى، لعناوين ثانوية خاصة. وال ضابط لذلك.
(١) ملا سبق من عدم خصوصية السادة يف ذلك.

(٢) خروجـاً عن شـبهة جريان حكم جمهول املالك يف املقـام. لكن الظاهر أنه 
.Aاحتياط استحبايب ملا سبق. إال أن حيتمل دخله يف موضوع حتقق رضاه

نعـم ال جمال لذلك يف املصـارف التي ال تبتني عىل إعطاء املال للشـخص، بل 
جمرد رصفه يف جهة معينة.

(٣) هذا راجع إىل اعتبار إحراز رضا اإلمامA، لوضوح عدم رضاه برصفه 
يف املهم مع وجود األهم.

نعـم لـو مل يتيرس متييز األهم تعني التخيري إذا كان االنتظار من أجل اسـتيضاح 
احلال مستلزماً لتعطيل املال، نظري ما سبق.

(٤) الظاهر عدم اإلشكال يف عدم اختصاص الوالية ـ املعلومة أو املحتملة ـ
بـه، وليـس موضوعها إال مطلـق الفقيه العادل، عمـالً بإطالق الفتـو والنصوص 

من السـادات زادهم اهللا تعـاىل رشفاً وغريهم(١). واألحـوط نية التصدق 
بـه عنه٢)A). والـالزم مراعاة األهم فاألهم(٣).ومـن أهم مصارفه يف 
هذا الزمان الذي قلّ فيه املرشـدون واملسرتشـدون إقامة دعائم الدين ورفع 
أعالمه، وترويج الرشع املقدس، ونرش قواعده وأحكامه، ومؤنة أهل العلم 
الذي يرصفون  أوقاهتم يف حتصيل العلوم الدينية الباذلني أنفسـهم يف تعليم 
اجلاهلني وإرشاد الضالني، ونصح املؤمنني ووعظهم وإصالح ذات بينهم، 
ونحـو ذلك ممـا يرجع إىل إصالح دينهم وتكميل نفوسـهم وعلو درجاهتم 
عند رهبم تعاىل شـأنه وتقدست أسـامؤه. وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت 

وإليه أنيب. واألحوط لزوماً مراجعة املرجع العام(٤)



املسـتدل هبـا عىل الواليـة والقرائن األخر. الشـاهدة هبا. والسـيام مع كـون حدوث 
املنصـب املذكـور بحـدوده املعروفـة اليوم متأخـراً نتيجة تيـرس االتصال بـني البالد 

والعباد.
ومـن هنـا ينحرص الوجـه يف احتامل لـزوم الرجـوع للمرجع العـام. دخله يف 
إحـراز رضـا اإلمامA بالتـرصف، ألمهية منصـب الزعامة الدينيـة، بنحو قد حيرز 
لزوم تشـييده وتقويته بإناطة الترصف يف احلق املذكور به. لكن مقتىض ذلك ـ لو تم ـ 

الفتو بلزوم مراجعته، عمالً باألصل، ال االحتياط اللزومي بذلك.
وأما بناءً عىل ما سـبق منا من احتامل والية املالك فالالزم عليه اعتباره من هو 
األعـرف بنظره واألقـدر عىل وضع املال يف حمله ورصفه يف املصـارف التي يرىض هبا 

اإلمامA، ألن ذلك هو مقتىض والية املالك املحتملة. فالحظ.
(١) كأنـه لعدم احتـامل أمهية الرجوع للمرجع العام مع عدم اطالعه ومعرفته 

باجلهات العامة أو قلة خربته هبا.
(٢) إمـا مـع تعينه بالعزل ولـو بإذن احلاكم الرشعي، أو بدونـه بنقل متام املال 
الذي فيه اخلمس، أو بنقل مقدار من املال يفي باخلمس من دون أن يتعني اخلمس فيه، 

حيث ال يبعد عموم مرادهم من النقل هنا ويف الزكاة جلميع ذلك.
(٣) كـام ذكـره غري واحـد. بل يف املدارك أنـه ال ريب فيـه، ويف اجلواهر أنه ال 
إشكال فيه. لوضوح أن إبقاءه يف البلد كنقله عنه ترصف فيه فال وجه لإللزام بأحدمها 

إال بملزم خارجي، وال ملزم باإلبقاء يف البلد مع عدم املستحق واملرصف له فيه.
اللهـم إال أن يقال: الالزم مع كون كل من النقل واإلبقاء ترصفاً فيه اسـتئذان 

املطلع عىل اجلهات العامة(١).
(مسـألة٧٤): جيوز نقل اخلمس(٢) من بلده إىل غريه مع عدم وجود 

املستحق(٣).
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احلاكم الرشعي يف أحد األمرين، فقد ير الصالح يف اإلبقاء ولو مع عدم املستحق، 
كام لو كان أحفظ للامل، لتعرضه مع النقل للخطر، أو لتوقع حصول املسـتحق األهم 

يف البلد أو نحو ذلك.
(١) كـام يف املسـالك واملـدارك وظاهـر اجلواهـر وعـن غريها، وإليـه مال يف 
الرياض، خصوصاً لطلب املسـاواة بني املسـتحقني، أو األشـد حاجة خالفاً للرشايع 

والنافع وحمكي التحرير واملنتهى وغريمها من عدم جواز النقل.
. وحيـث كان الظاهر يف  وبنـاه يف اجلواهـر عىل احلكم يف الـزكاة خالفاً ودليالً
الـزكاة جواز النقل كان هو املتعني يف املقام، لكن بناءه عىل احلكم يف الزكاة غري ظاهر 

الوجه، لعدم وضوح الوجه يف اشرتاكهام يف احلكم املذكور.
ومقتـىض القاعدة التفصيل املذكور يف املتن بـني منافاته للفورية وعدمها، ألن 
مقتـىض حرمـة الترصف يف احلق حرمة حبسـه ولزوم املبـادرة بأدائه، أمـا إذا مل يناف 
الفوريـة فال مرجح ألهل البلد بـل حتى يف مورد منافاة النقل للفورية لو عىص ونقله 

يتعني إجزاء دفعه ملن يف البلد الذي نقله إليه.
وبذلـك يظهـر أن نقلـه إذا كان أقرب للفورية يف وصوله للمسـتحق من بقائه 
كان هـو املتعـني إذا مل يلزم منه حمذور آخر، كتعرضه للخطر، أو للنقص بسـبب مؤنة 

النقل.
إن قلت: تقدم أن مقتىض القاعدة البسط عىل األصناف واألفراد، وأن اخلروج 
عـن ذلـك حكم ثانوي مبني عـىل إعامل والية الـويل، وحينئذ حيث يـدور األمر فيام 
ثبـت بمقتىض الوالية بني تعيني أهـل البلد والتخيري بينهم وبني غريهم يكون مقتىض 

األصل التعيني، ألصالة عدم نفوذ الترصف يف احلق.
قلـت: ال جمـال الحتامل خصوصية أهـل البلد يف أصل الترشيـع، وإنام يمكن 

بل مع وجوده(١) إذا مل يكن النقل منافياً للفورية. أما إذا كان منافياً هلا ففيه 



ذلك بمقتىض الوالية، وحيث مل يثبت منهمG إعامل الوالية يف ذلك، بجعل حكم 
ثانـوي فالالزم الرجوع هلمG يف كيفية القسـمة مع اإلمكان وللحاكم الرشعي مع 

عدمه، كسائر اجلهات املتعلقة باخلمس.
مضافاً إىل أن الذي سـبق هو قضاء القاعدة بالبسط عىل األصناف، أما األفراد 
فقد سـبق عدم قضاء القاعدة بالبسـط عليهم، بل يتعني محل عناوين املسـتحقني عىل 

اجلنس. فراجع.
هـذا وإن الالزم اختصـاص النزاع بالنصف الراجع لغري اإلمام، أما نصفه فال 

طريق لتعيني مرصفه إال بمراجعة احلاكم، كام سبق.
(١) حيـث قـد يرتجح بنظره وحـده أو بنظر املالك معه بعـض موارد اإلنفاق 

املتأخرة عىل موارد احلارضة.
. كام أنه ال ينايف الفورية، وإنام ينايف اختصاص  (٢) لعدم استلزامه النقل حينئذٍ

أهل البلد باخلمس، الذي سبق عدم الدليل عليه.
(٣) هـذا يف فـرض وجـود املسـتحق يف البلـد راجـع إىل منافـاة الفورية بإذن 

احلاكم، وكذا ما بعده.
(٤) ومثله ما إذا وكل الفقري الذي يف البلد اآلخر املالك يف القبض عنه. بل هو 

أوىل باجلواز، لعدم منافاته للفورية.
(٥) بل هو املتعني إذا كان املال حني تعلق اخلمس به حتت يد املالك، ملا سـبق 

إشكال. واألحوط تركه إال بإذن احلاكم الرشعي(١). نعم جيوز دفعه يف البلد 
إىل وكيل الفقري وإن كان هو يف البلد اآلخر(٢)، ووكيل احلاكم الرشعي(٣)، 
وكذا إذا وكل احلاكم الرشعي املالك، فقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه(٤).
(مسألة٧٥): إذا كان املال الذي فيه اخلمس يف غري بلد املالك فاألحوط 
حتري أقرب األزمنة يف الدفع(٥)، سـواءً أكان بلد املالك أم املال أم غريها.
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مـن أن مقتىض القاعدة املبـادرة ألداء احلق. إال أن يأذن احلاكم بالتأخري، ألنه يراه هو 
وحـده أو املالك معـه أصلح. وهذا جيري أيضاً فيام لـو كان املال الذي فيه اخلمس يف 

بلد املالك وغريه من فروض املسألة.
نعـم إذا تعـذرت املبادرة بدفـع اخلمس من العني فال ملـزم باملبادرة بدفعه من 
القيمة، لعدم الدليل عىل ذلك، غاية األمر أنه ال جيوز الترصف يف العني قبل دفع قيمة 

اخلمس إال بإذن احلاكم.
كام أنه إذا مل يكن املال حني تعلق اخلمس به حتت يد املالك مل جتب املبادرة بدفع 
اخلمـس منـه، وإن كان يقدر عىل حتصيلـه، لعدم كونه بالتأخري حينئذ حابسـاً للحق، 

نظري ما تقدم يف املسألة السادسة والستني، فإن الكالم فيهام عىل هنج واحد.
(١) فعن املستند اإلمجاع عىل والية املالك عىل القسمة، لألخبار املتضمنة إفراز 
رب املال وعرضه عىل اإلمام. قال سـيدنا املصنـفP: «ويقتضيه ظاهر كلامهتم يف 
. ويؤيده ما ورد  مسـألة جواز النقل، حيث إن الظاهر أن موضوعها املال املعني مخسـاً

يف الزكاة».
: أن املسألة غري حمررة يف كلامهتم رصحياً، ليمكن دعو اإلمجاع فيها،  وفيه أوالً
وكلامهتم يف النقل قد تكون ناظرة إىل أولوية املستحقني الذين يف البلد من غريهم، ال 
. ومـن ثم تقدم منّا أن حكم النقل  إىل حكـم النقل بعد الفراغ عن تعني املعزول مخسـاً

ال خيتص بصورة العزل.
: أنه يشـكل هنـوض اإلمجاع باحلجية يف مثل هذه املسـألة التي ال يلتفت  وثانياً
 ،Gلألثـر العمـيل هلا إال اخلاصة مع عـدم ظهور التنبه والتنبيه هلـا يف عصور األئمة

وإال كان املناسب تعرض النصوص هلا.
وأمـا النصـوص املتضمنة إفـراز رب املال مخسـه فهي إنام تقتـيض واليته عىل 

(مسـألة٧٦): يف صحة عزل اخلمس، بحيث يتعني يف مال خمصوص 
إشكال(١).



تعيـني اخلمـس، وعدم توقفه عىل رضـا أربابه، وهـو ال ينايف عدم تعينـه فيام عينه إال 
برصفه وإعطائه للويل أو املستحق.

فلـم يبـق إال محل اخلمس فيها عـىل الزكاة التـي ثبت فيها ذلـك باخلصوص. 
ولعلـه هـو الوجـه يف ختيل اإلمجـاع يف املقام. لكنـه ال خيلو عن إشـكال، لعدم ثبوت 
عمـوم اشـرتاكهام يف األحكام. ومـن هنا ال خمرج عن مقتىض األصـل من عدم تعيني 

اخلمس برصفه أو قبضه ممن له ذلك.
وال ينايف ذلك ما سبق يف املسألة الثانية والسبعني من عدم اإلشكال يف استقالل 
املالك بالقسمة. إذ ليس املراد به إال أن له إخراج اخلمس من املال، كام أن له دفع القيمة 
بدلـه، من دون حاجة إىل مراجعة أربـاب اخلمس أو من له الوالية عليه، بحيث ليس 
هلـم عـدم الرضا بام عينه وطلب تعيينه من قسـم آخر من املال، كام هو مقتىض األصل 
يف موارد اإلشاعة. وذلك ال ينايف عدم تعني اخلمس فيام عينه إال برصفه أو قبضه ممن 
لـه ذلك، كام هو احلـال يف الدين ونحوه من الذميات، التي تشـرتك مع اخلمس يف أن 
ملـن عليه احلق تعيينهـا يف مال خاص من دون مراجعة من له احلق، ومع هذا ال تتعني 

بالعزل من دون قبض صاحب احلق أو وليه.
(١) ومثله عزله من أجل دفعه ملن يف البلد من املستحقني.

(٢) بل يتعني بقاء احلق بتاممه يف املال إذا كان التالف الذي أخرجه قيمة مخس 
العـني، وأمـا إذا كان التالف مخس نفس العني تعني بقاء مخس الباقي يف الباقي، وعدم 

ضامن عدم مخس التالف إال مع التفريط ولو بأصل النقل.
(٣) ولو بإذن ويل اخلمس املعلوم أو املحتمل، عىل الكالم السابق.

وعليه فإذا نقله إىل بلد، لعدم وجود املسـتحق(١)، فتلف بال تفريط يشكل 
فراغ ذمة املالك(٢) نعم إذا صح العزل(٣) فال ضامن عليه.

٣٨٥ ..................................................................................... عزل اخلمس 
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(١) قد يوجه اإلشكال بوجهني:
األول: مـا أشـار إليـه سـيدنا املصنـفP من أن إعطـاء اخلمـس للفقري يف 
السـهام الثالثة الراجعـة له يبتني عىل متليكه، ال جمرد انتفاعه بـه، وال متليك يف املقام، 

ألن التمليك حيتاج إىل قبول، واالحتساب ال حيتاج إىل قبول.
الثـاين: ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن أن املتيقن من جواز دفـع القيمة بدل 
اخلمـس ما إذا كان املدفوع مـن اخلارجيات، وال دليل عىل جواز دفعها من الذميات، 

كالدين يف املقام.
لكـن األول إنـام يقتيض عـدم االكتفاء باسـتقالل املالك يف احتسـاب الدين، 
وال يمنـع من اتفاقه هو والفقري عىل االحتسـاب، بنحو يرجع إىل متليك الفقري للدين 
بـدالً عـن اخلمس، فإنه وإن مل يكن من االحتسـاب املعهود يف الزكاة، إال أنه يشـرتك

معه نتيجة.
وأمـا الثـاين فهو ـ مع قصوره عام إذا كان الدين نفسـه ربحـاً تعلق به اخلمس، 
حيث ال يبتني احتسـاب اخلمس منه عىل الفقري املدين عىل تبديلهـ  ال يناسـب إطالق 
النـص الذي اسـتدل به آنفاً عىل جـواز إخراج القيمة، املتضمن جـواز إخراج دراهم 
بـدالً عـام ثبت يف املـال من احلق(١)، ألن إطالق الدراهم يشـمل الذمية. والسـيام مع 
. وكذا  قـرب إلغاء خصوصية الدراهم اخلارجية عرفاً لـو كان النص ظاهراً فيها بدواً

بقية النصوص التي قد يستدل هبا يف ذلك املقام. فراجع.
عـىل أنـه بعـد ثبوت واليـة املالك عـىل دفـع القيمة فالفـرق بـني اخلارجيات 
. وإن كان يف كفاية ذلك يف جواز االحتساب إشكال بعد ما سبق  والذميات بعيد جداً

(مسألة٧٧): إذا كان له دين يف ذمة املستحق ففي جواز احتسابه عليه 
من اخلمس إشـكال(١). فاألحوط وجوباً االسـتئذان من احلاكم الرشعي 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٩ من أبواب زكاة الغالت حديث:١.



مـن عـدم هنوض النصوص املشـار إليها بجواز دفـع القيمة، وإنام اسـتفيد جواز دفع 
القيمة من أدلة لبية، يصعب التوسع فيها، واخلروج عن مواردها.

هذا وأما محل اخلمس عىل الزكاة يف جواز االحتساب فال جمال له بعد اختصاص 
الزكاة بسهم الغارمني وسهم سبيل اهللا اللذين ال يعترب فيهام التمليك. ولذا ال إشكال 
ظاهـراً يف جـواز قضاء دين الفقري من الـزكاة إذا كان الدائن غـري صاحب الزكاة من 

دون متليك له، وال جمال لذلك يف اخلمس.
ومثله دعو: أن التمليك يف آية اخلمس للنوع. ويكفي فيه رصف احلق الذي 
يملكه يف مصلحة أفراده، ومنه تفريغ ذمة بعض أفراده من الدين. الندفاعها بأن مرجع 
متليـك النـوع إىل لزوم متليك الفرد، وال يكفي رصفـه يف مصلحته من دون متليك له.
(١) قـالP: «بناء عىل ثبوت والية الفقيه لو أذن للاملك بتعيني اخلمس فيام 
له يف الذمة، وتعيني الفقري فيمن عليه املال، سقط قهراً، عمالً بمقتىض الوالية»، لكنه 
ـ مـع عـدم وضوح عموم واليـة الفقيه ملثل ذلكـ  إذا كان املسـتفاد من دليل اخلمس 
التمليـك فمجرد تعيني ما يف ذمته مخسـاً ال يقتيض التمليك، بـل البد فيه من االتفاق 
عليه مع الفقري الذي ال والية للاملك وال للحاكم عليه. ومن ثم يلزم أوالً تعيني ما يف 

ذمة الفقري مخساً، ثم االتفاق معه عىل متليكه له، ولو باإلذن منه قبل ذلك.
(٢) تقدم ذلك منهP يف املسألة الثانية والسبعني، وتقدم منّا الكالم فيه.

(٣) فقـد تضمنـت النصـوص املسـتفيضة أو املتواتـرة إمجـاالً حتليـل اخلمس 

يف االحتسـاب املذكور(١) زائداً عىل اسـتئذانه يف أصل الدفع الذي عرفت 
أنه األحوط(٢).

(مسـألة٧٨): إذا اشـرت املؤمن ما فيه اخلمس ممـن ال يعتقد وجوبه
ـ كالكافر ونحوه ـ جاز له الترصف فيه من دون إخراج اخلمس، فإن األئمة 

(عليهم أفضل الصالة والسالم) قد أباحوا لشيعتهم ذلك(٣).

٣٨٧ ........................................................................... مفاد أدلة حتليل اخلمس 
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للشـيعة، وقـد وقع الكالم يف املراد من هـذه النصوص. وقد تقـدم يف أول الكالم يف 
ثبـوت اخلمـس يف الفوائـد التنبيه إىل أنـه ال جمال للبنـاء عىل سـقوطه بالتحليل، وإن 

أومهته بعض النصوص. فراجع.
وأشـكل منه البناء عىل سـقوط اخلمس بتامم أقسامه بالتحليل، إلطالق بعض 
النصـوص، كصحيح الفضالء عـن أيب جعفرA: «قال: قال أمـري املؤمنني عيل بن 
أيب طالـبA: هلـك الناس يف بطوهنـم وفروجهم، ألهنم مل يـؤدوا إلينا حقنا. وإن 
 :A(١)، وصحيح زرارة عن أيب جعفر« شيعتنا من ذلك وآباءهم [وأبناءهم] يف حلّ
«قال: إن أمري املؤمننيA حللهم من اخلمس ـ يعني: الشيعة ـ ليطيب مولدهم»(٢). 
وموثـق احلارث بن املغرية النرضي عـن أيب عبد اهللاA: «...قال: ...إن لنا اخلمس 
يف كتـاب اهللا، ولنـا األنفال، ولنا صفو املال، ومهـا واهللا أول من ظلمنا حقنا يف كتاب 

اهللا... اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا»(٣)، وغريها.
إذ فيـه: أن ذلك ال يناسـب أدلة ثبوت اخلمس والسـيام مـا تضمن املطالبة به، 
ونصـب الـوكالء ألخذه، والتشـديد يف أمـره وعدم إسـقاطه من النصـوص الكثرية 
(٤). كام ال يناسـب حكمة ترشيعه من سـدّ خلة بني هاشم وتعويضهم عن الزكاة  جداً

املحرمة عليهم.
ومـن هنا البد مـن محل مطلقـات التحليل عىل بعض أقسـام اخلمس، أو عىل 
التحليـل يف أوائـل عصور األئمةG ملصالـح مؤقتة ارتفعت يف أواسـط عصورهم 
صلـوات اهللا عليهـم، ثم رفعوا اليد عن التحليل وأخـذوا يطالبون به، كام ذكرنا نظري 

ذلك عند الكالم يف ثبوت مخس الفوائد.
ومثله محله عىل خصوص سهم اإلمامA من اخلمس، إما لدعو: أن ذلك 
هو الذي يمكن هلمG إسـقاطه، دون سـهم فقراء بني هاشـم، كام هو ظاهر ما عن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١، ١٥، ١٤.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس، وباب:٣ من أبواب األنفال.



ابـن اجلنيـد. أو لرواية أيب محزة عـن أيب جعفرA يف حديث قـال: «إن اهللا جعل لنا 
أهل البيت سـهاماً ثالثة يف مجيع الفيء، فقال تبارك وتعاىل: ﴿واعلموا أنام غنمتم من 
يشء فأن هللا مخسه...﴾ فنحن أصحاب اخلمس والفيء. وقد حرمناه عىل مجيع الناس 

ماخال شيعتنا...»(١).
الندفاع األولـ  بعد خمالفته للنصوص الكثرية الظاهرة يف حتليله بتاممه، والسيام 
بمالحظـة التعليل فيهـا بطيب الوالدة ونحوه مما ال يرتتـب إال بتحليل متام اخلمس ـ 
بأنه ال إشكال يف أن هلمG الوالية عىل اخلمس بتاممه، فكام كان هلم إسقاط سهامهم 

منه كان هلم إسقاط بقية السهام.
واندفاع الثاين بأن الرواية ـ مع ضعفها يف نفسـها ـ ظاهرة يف أن السهام الثالثة 
هـي متام حـق أهل البيت من اخلمـس ال حق خصوص األئمـةG، وقد تقدم عدم 
إمـكان االلتـزام بذلك مع أهنـا ال ختلو عن تدافع لظهور ذيلهـا يف أن متام اخلمس هلم 
وأهنـم قد حللوه لشـيعتهم بتاممه. وهـو الظاهر أو الرصيح من كثـري من النصوص،

كام سبق.
وأضعف منه محل التحليل عىل خصوص عرص الغيبة، كام قد يظهر من مجاعة 
مـن األصحـاب. ملا تقدم مـن دخول عرص الظهـور يف املتيقن من نصـوص التحليل 

املذكورة.
نعم يف مرسـلة عوايل الآليل: «سـئل الصادقA فقيل له: يا ابن رسـول اهللا 
 :Aمـا حال شـيعتكم فيام خصكم اهللا بـه إذا غاب غائبكم واسـترت قائمكم؟ فقال
ما أنصفناهم إن واخذناهم، وال أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح هلم املسـاكن لتصح 
عبادهتـم، ونبيـح هلم املناكح لتطيـب والدهتم، ونبيح هلم املتاجر ليزكـوا أمواهلم»(٢). 
وقـد يظهر من مجاعة مـن األصحاب موافقته يف اجلملة، حيث اقترصوا عىل العناوين 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٩.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٧ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٣.

٣٨٩ ........................................................................... مفاد أدلة حتليل اخلمس 
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املذكورة فيه أو عىل بعضها بنحو يظهر منهم اختصاص التحليل منها بحال الغيبة.
لكـن ال جمـال للتعويـل عليـه يف ذلـك مع ضعفـه جـداً، وعدم ظهـور اعتامد 
األصحـاب عليـه، بـل مل اعثر عىل من اسـتدل بـه منهـم، وإنام اسـتدالهلم بنصوص 

التحليل األخر التي كان عرص الظهور متيقناً منها.
ومـن مجيـع ما سـبق يظهر وهـن القول بحمـل التحليل عىل خصوص سـهم 
اإلمـام، ويف خصـوص عـرص الغيبـة. نعم قد تقـدم يف املسـألة الثالثة والسـبعني من 

صاحب احلدائق االستدالل عليه بالتوقيع الرشيف، وتقدم ضعفه.
نعم ظاهر مجلة من النصوص أن الشـيعة إذا صار هلم مال قد ثبت فيه اخلمس 
مـن قبـل حلّ هلـم ذلك املـال بتاممـه ومل يطالبـوا باخلمـس الثابت فيه. ففـي صحيح

يونـس بن يعقـوب: «كنت عنـد أيب عبـد اهللاA، فدخل عليه رجل مـن القامطني، 
فقـال: جعلـت فداك تقع يف أيدينـا األموال واألرباح نعلم أن حقـك فيها ثابت، وإنا 
عـن ذلك مقرصون، فقال أبو عبد اهللاA: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»(١). 

لظهوره يف العلم بثبوت احلق فيها حني وقوعها.
نعم قد ال يناسـب ذلك األرباح ألهنا ال حتصل يف نفسـها إال يف ملك صاحب 
املـال، فكيف يكـون احلق ثابتاً فيها قبـل حصوهلا؟!. إال أن من القريـب إرادة ثبوت 
احلق يف موضوعها وهي األموال اململوكة بسبب املعامالت املربحة، أو حتمل األرباح 

عىل الفوائد دون أرباح التجارة.
ويف صحيح أيب خدجية عن أيب عبد اهللاA: «قال رجل وأنا حارض: حلل يل 
الفروج. ففزع أبو عبد اهللاA فقال له رجل: ليس يسـألك أن يعرتض الطريق، إنام 
يسـألك خادماً يشـرتهيا، أو امرأة يتزوجها أو مرياث يصيبه أو جتارة أو شـيئاً أعطيه. 
فقـال: هذا لشـيعتنا حالل، الشـاهد منهم والغائـب، وامليت منهم واحلـي، وما يولد 

منهم إىل يوم القيامة، فهو هلم حالل...»(٢)، وقد يستفاد ذلك من غريمها.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٦، ٤.



قـال سـيدنا املصنـفP: «مضافاً إىل قيـام السـرية عليه يف اجلملـة، ولزوم 
الوقـوع يف احلـرج العظيم لو بني عىل التحريم. والسـيام بمالحظة مـا هو معلوم من 

عطفهم ورأفتهم بشيعتهم».
هـذا ويظهـر من مجاعـة اختصـاص التحليل بام يؤخـذ ممـن ال يعتقد وجوب 
اخلمـس كاملخالفـني، بل هو رصيـح بعضهم، منهم سـيدنا املصنـفP، معلالً له 
بانـرصاف النصـوص املذكورة لذلـك، أو ظهورها فيـه، ألن موضـوع التحليل فيها 
األموال املنتقلة للشـيعة من غريهم. والسيام بمالحظة الغلبة، وكون بناء الشيعة عىل 
إخراج اخلمس يف تلك األعصار. قال: «وبذلك يرتفع التعارض بينها وبني ما دل عىل 

عدم جواز رشاء ما فيه اخلمس، فيحمل عىل الرشاء ممن يعتقد».
لكـن أطلق يف الرسائر وحمكي البيان التحليل يف رشاء ما فيه حقهمG، وهو 
ظاهـر التذكرة وحمكـي التحرير، بل هو رصيح الروضة وحمكي حوايش الشـهيد عىل 

القواعد. وهو األقرب.
إلطـالق النصوص، إذ ليس فيها مـا يدلّ عىل التقييد بوقوع األموال للشـيعة 
من غريهم. والغلبة بسبب قلة الشيعة يف اجلملة ال تنهض بالتقييد، والسيام مع عموم 

التعليل.
وكذا بناء الشـيعة عىل إخراج اخلمس يف تلك األعصار، إذ هو ال ينايف العموم 
ملـا يؤخذ منهـم لو فرض عدم إخراجهم اخلمس. عىل أنه غري ظاهر املأخذ. والسـيام 
مـع قولـهA يف احلديث بعـد بيان ثبوت مخـس الفوائـد: «هذا مـن حديثنا صعب 

مستصعب، ال يعمل به وال يصرب عليه إال ممتحن قلبه لإليامن»(١).
مضافاً إىل أمرين:

األول: أن مقتـىض ذلـك االختصاص بـام يؤخذ من غري الشـيعة، ال بام يؤخذ 
ممـن ال يعتقـد وجوب اخلمس، فـإن املخالفـني وإن كانوا ال يرون ثبـوت اخلمس يف 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب وجوب اخلمس حديث:٦.
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مجيـع الفوائـد، إال أهنم يرون ثبوهتا يف بعضها، كغنائـم دار احلرب واملعدن والكنز يف 
اجلملة.

الثـاين: أن مقتـىض ذلك ضامن كل من تقع العني التـي فيها اخلمس والتي هي 
للشـيعة حتت يده وإن مل يكـن مالكاً هلا، كاحلامل الذي حيملهـا، والعامل الذي يعمل 
فيهـا، وصاحـب املخزن الذي يودعهـا املالك عنده ومسـتعريها. وحتى غاصبها فال 
يكفيه إرجاعها للاملك، بل البد من إحرازه إخراج املالك خلمسـها من قبل، أو دفعه 
لـه بعد ذلـك. لضامن اجلميع للخمس بضامن اليد إن مل نقـل بعموم التحليل ملا يؤخذ 

من الشيعة، كام تقدم يف املسألة الثانية واخلمسني، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك.
وأمـا مـا تضمن عدم جواز رشاء ما فيه اخلمـس(١)، فهو حممول عىل رشاء غري 
الشـيعة ممن مل يؤذن هلم، كام تناسـبه النصوص الكثرية املرصحة بتحريم ما فيه حقهم 
عـىل غـري شـيعتهم، ويف خرب إسـحاق بن عامر: «سـمعت أبا عبـد اهللاA يقول: ال 
يعذر عبد اشـرت من اخلمس شـيئاً أن يقول: يا رب اشـرتيته باميل حتى يأذن له أهل 

اخلمس»(٢).
ومن هنا كان املتعني عموم التحليل ملا يؤخذ من الشيعة كام هو مقتىض إطالق 
 . القواعـد وظاهر جامع املقاصد. لكن مع تقييده بعرص الغيبة وإن كان هو غريباً جداً

إال أن يكون التقييد به لكونه مورداً لالبتالء والعمل.
كـام أن الظاهر العموم جلميـع األمور وعدم اختصاصـه باملناكح، وال هي مع 
املسـاكن واملتاجـر، فإن العناوين املذكورة وإن اقتـرص عليها أو عىل بعضها مجاعة من 
األصحاب، إال أنه مل يتضح الوجه يف اختصاص التحليل هبا بعد ما سـبق من إطالق 
بعـض النصوص، الـذي ال ينافيه قصور بعـض النصوص عن العمـوم واختصاصه 

ببعض تلك األمور، ألنه مل يكن بلسان احلرص.
(١) وسـائل الشـيعة ج:٦ بـاب:١ مـن أبـواب وجوب اخلمـس حديـث:٤، ٥. وباب:٢ منهـا حديث:٥. 

وباب:٣ من أبواب األنفال حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال حديث:١.



 Aقـال أمـري املؤمنـني :Aففـي خـرب الفضيـل: «...قـال أبـو عبـد اهللا
 :Aأحيل نصيبك من الفيء آلبائي شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد اهللا :Jلفاطمة

إنا أحللنا أمهات شيعتنا آلبائهم ليطيبوا»(١).
كـام أن التعليل بطيب الوالدة ال يقتيض التخصيـص، إذ هو كام يكون بتحليل 
اجلواري املسبية مثالً يكون بتحليل غريها من األموال التي يمكن رشاء اجلواري هبا، 
ألن حرمـة الثمن تسـتلزم حرمة املثمن يف اجلملة. والسـيام مـع الترصيح يف صحيح 
أيب خدجيـة املتقـدم الـوارد يف حتليل الفـروج بالعموم. ومن هنا ال هيـم حتديد األمور 

املذكورة، وال حيسن بنا إطالة الكالم يف ذلك.
هـذا وعـن أيب الصالح املنع من التحليـل مطلقاً، لدعـو: أن ثبوت اخلمس 
معلوم من الكتاب، والسـنة واإلمجاع، فال جيوز اخلروج عنه بشـاذ األخبار. وهو كام 
تر، ألن سـقوط اخلمـس بالتحليل ال ينايف ثبوته، املعلوم مـن األدلة، بل هو متفرع 
عليـه، وكفـى يف الدليل عليه النصـوص الكثرية املتواتـرة إمجاالً املعمـول عليها عند 

األصحاب. وإن اختلفوا يف خصوصياته، كام اختلفت هي يف ذلك.
ومثلـه مـا عن املجلـيس من محـل التحليل عـىل جـواز الترصف يف املـال قبل 
إخـراج اخلمـس منه مـع انتقال اخلمـس إىل الذمة. إذ فيه: أنه خـالف ظاهر نصوص 
حتليل اخلمس، لظهورها يف عدم التبعة عىل الشـيعة من جهة اخلمس، وعدم وجوب 
إخراجه عليهم. بل هو املتيقن من السرية واإلمجاع املدعى يف اجلملة، حيث ال إشكال 
يف عدم بناء األصحاب. واملترشعة عىل الضامن يف مورد البناء عىل التحليل، ومن هنا 

ال خمرج عام ذكرنا.
إذا عرفت هذا فيقع الكالم يف أمور:

الـدروس:  ويف  املهـر،  يف  اخلمـس  بسـقوط  البيـان  حمكـي  يف  رصح  األول: 
«واألقرب أن مهور النسـاء من املباح وإن تعددن. لرواية سامل ما مل يؤد إىل اإلرساف، 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال حديث:١٠.
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كإكثـار التزويـج والتفريق». ومـراده برواية سـامل صحيح أيب خدجيـة املتقدم، حيث 
تضمن حتليل املرأة التي يتزوجها.

لكنـه يشـكل بأنه إنام تضمن حتليل نفـس املرأة ال مهرها وحتليـل نفس اخلادم 
ال ثمنـه. والسـيام مع أن حتريـم املهر ال يسـتلزم حتريم الزوجة. ومن هنـا يتعني محله 
عـىل املرأة اململوكـة أو املعتقة التي اليصح تزوجيها وال حتـل إذا ثبت فيها اخلمس إال 

.Gبتحليلهم
عـىل أن ما ذكروه ال يناسـب التقييد بعـدم اإلرساف بالوجـه املتقدم إلطالق 
الصحيـح، ولذا ال يعترب القيد املذكور يف املوطـوءة بامللك. وإنام يتجه التقييد املذكور 
عندهـم إذا ابتنـى حتليل املهر عىل كونه مؤنة مسـتثناة من مجلة الفوائد، كام رصح به يف 

حمكي حاشية الشهيد عىل القواعد.
لكن ال جمال حلمل الصحيح عليه، الختصاص حتليل املؤنة بمؤنة سـنة الربح 
مع إطالق الصحيح، وعدم وضوح كون اسـتثناء املؤنة من باب التحليل الذي نحن 
بصـدده، بـل هو نحو من التخفيف، إما بأصل الـرشع، كام قد يظهر منهم، أو بتفضل 
منهـمG كام سـبق منّا تقريبه. وكيـف كان فالظاهر عدم اإلشـكال بينهم يف خروج 

استثناء املؤنة عن الصحيح وغريه من نصوص التحليل.
الثاين: تضمـن صحيح أيب خدجية التحليل يف املال املوروث، ومقتىض إطالقه 
عدم الفرق بني تعلق اخلمس بعني املال يف حياة املوروث، وتعلقه به بموته، النشغال 

ذمته باخلمس، فينتقل إىل تركته، كسائر الديون.
ولكـن ادعى بعض مشـاخيناP قصـور نصوص التحليل عـن الثاين، حيث 
ال يصـدق عـىل املـال أن فيه حقهم، بل ال ينتقـل للوارث منهم إال مـا زاد عىل مقدار 

اخلمس، كسائر الديون، لتأخر اإلرث عن الدين رتبة.
: أنه مع فرض انتقال اخلمس للعـني باملوت يصدق عىل املال أن فيه  وفيـه أوالً
حقهـم. وعـدم انتقاله بتاممه، لتقـدم الدين عىل املرياث، جار يف سـائر مـوارد انتقال 



العـني التي فيهـا اخلمس، وإن افرتق عنهـا بأن ثبوت حقهمG فيها يف زمن سـابق 
عـىل االنتقـال، وفيه يف نفس زمان االنتقال، ومل يتضح كونه فارقاً بعد إطالق الدليل. 
والسـيام مع كـون موضـوع صحيح يونس وقـوع املال الـذي فيه حقهـم يف اليد، ال 

انتقاله.
: أن صحيح يونس بن يعقوب وإن تضمن فرض ثبوت حقهم يف املال،  وثانيـاً
إال أن صحيـح أيب خدجيـة مل يتضمن ذلك، بـل جمرد حتليل املال املـوروث، ومقتىض 
إطالقه التحليل من جهة حقهم سـواء كان ثابتاً يف حياة املوروث أم كان من شـأنه أن 
يتعلق به بموته، وال ملزم باخلروج عن اإلطالق املذكور ملجرد قصور صحيح يونس 

عنه بعد أن مل يكن متضمناً للحرص.
هذا مضافاً إىل عموم السـرية، ملا هو املعلوم من غلبة انشـغال ذمة من ال يؤدي 
اخلمـس بمقاديـر كثرية منه طول حياته، مع الغفلة عـن ذلك، فلو كان ذلك مانعاً من 
مرياث املال بتاممه يف حق الشيعة للزم التنبيه إليه، ولو كان لظهر وبان، كام لعله ظاهر.

نعـم ال يبعد انرصاف اإلطالق ملـا إذا كان عدم أداء املوروث للخمس الثابت 
يف ذمتـه أو يف املـال للبناء عىل عـدم أداء اخلمس، ألن هو الذي يغفل عن اسـتحقاقه 
وأدائه بسـبب معاملة املالك السـابق للامل معاملة ما يملكه بتاممه، ومن ثم سـأل عنه 
من تنبه له. أما إذا كان عدم أداء اخلمس مع البناء عىل أدائه، وكان التأخري عن عذر أو 
تسـامح يف املبادرة، فمن القريب انرصاف النص عنه. والسـيام مع إيصاء املالك بأداء 
احلق وتنبيهه عىل ثبوته، حيث يكون كسائر احلقوق التي من شأهنا أن تؤد من املال، 
بل يغفل عن سـقوطها جداً بنصوص التحليل. خصوصاً مع اسـتبعاد حرمان املالك 

امليت يف مثل ذلك من تفريغ ذمته من احلق. فالحظ.
الثالـث: نصوص حتليل اخلمس بمدلوهلا املطابقي ال تقتيض إال حلّ الترصف 
تكليفـاً يف املـال، وهو وإن أمكن بقاء حق املحلِّل فيـه، إال أن املفهوم منها عرفاً ترتب 
األثـر املقصود من املعاملة التي اسـتحق هبـا املؤمن املال، فإذا اشـرت ما فيه اخلمس 
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ملكـه بتاممـه، وكان له ترتيـب آثار ملكه كذلـك، فيجب عليه احلج بـه إذا كان حيقق 
. كام أنـه لو تزوج جارية معتقة صح  االسـتطاعة، ولـه عتق اجلارية والزواج منها مثالً
زواجـه منها مع توقف صحة زواج املـرأة عىل حريتها بتاممها، وإذا جعل املال املحلل 

ثمناً يف معاملة ما ملك املثمن بتاممه. وذلك راجع عرفاً إىل نفوذ املعاملة.
والزمـه انتقـال اخلمـس للبـدل يف املعاوضـات، فيطالـب به مـن انتقلت منه 
العني يف املعاوضات. كام أن املسـتفاد من النصـوص الكثرية املتضمنة لثبوت اخلمس 
وملطالبتهـمG به ثبوتـه يف ذمة من انتقلت منه العني التـي فيها اخلمس بنحو جماين، 

كاهلبة واملرياث.
بـل ال يبعد ألجل ذلك انشـغال ذمته بالفرق بـني مخس البدل ومخس العني يف 
املعاوضات املبنية عىل املحاباة، كام لو باع ما قيمته عرشة بخمسة فيكون عليه للخمس 

اثنان، واحد يف الثمن وواحد يف ذمته.
الرابع: ال إشكال يف شمول نصوص التحليل لتمليك العني التي فيها اخلمس 
جماناً أو بالعوض، كام سـبق. بل الظاهر شمول إطالقها ملنافع العني املذكورة إذا بذهلا 
املالـك، لظهور نصوص التحليـل يف عدم مانعية اخلمس للشـيعة من حلّ الترصف. 
وال أقـل من التعدي هلا بفهـم عدم اخلصوصية، أو باألولويـة العرفية. بل هو املتيقن 

من السرية يف اجلملة.
وحينئـذٍ إن كانـت املنافع مبذولة بعـوض ـ بنحو اإلجـارة أو إباحة الترصف 
بالعـوض ـ تعني ثبوت اخلمس عىل املالك يف العوض بدالً عن مخس املنفعة املبذولة. 
أمـا إذا كانـت مبذولـة جماناً ـ كـام يف العاريـة أو اإلذن يف الترصف مـن دون عوض ـ 
فيشكل ضامن الباذل خلمس قيمة املنفعة املبذولة، لعدم املوجب له بعد عدم املعاوضة 
املبنيـة عىل قيـام البدل مقام املنفعـة، ليثبت اخلمس فيه بدهلا، وعدم اسـتيفائه بنفسـه 
للمنفعـة املبذولـة، ليكون ضامناً خلمسـها وإنام املسـتويف هلـا هو املؤمـن املبذولة له، 

ها له وعدم ضامنه هلا. فتأمل. املفروض حلّ



(١) لإلطـالق. نعم يشـكل شـموله للامل املختلـط باحلرام، بناءً عىل ما سـبق 
مـن تقريـب عدم ثبـوت اخلمس فيه بمجـرد االختالط، بل يكـون اخلمس يف فرض 
دفعـه حملالً للـامل ال غري، فمع عـدم دفعه يتعني بقـاء املحرم عىل حرمتـه الواقعية يف 
حـق صاحبـه األول، ويف حق املدفوع له أيضـاً وإن كان مؤمناً، الختصاص نصوص 

التحليل من حيثية حقهمG، دون حقوق اآلخرين.
وحينئذٍ إن كان املدفوع خمتلطاً، للعلم باشتامله عىل احلالل واحلرام معاً، أمكن 
آلخذه حتليله بدفع مخسـه، كسائر أفراد املال املختلط باحلرام. وإن كان مشتبهاً لرتدده 

. بني احلرام واحلالل فال جمال حلله له واقعاً
غايـة األمر أنـه قد حيل له ظاهراً حلجيـة يد الدافع عىل ملكيته ملـا دفعه، فينفذ 
ترصفه فيه. وال يمنع من ذلك العلم اإلمجايل بعدم ملكيته لبعض ما حتت يده، خلروج 
ه له سـواءً كان مملوكاً للدافع  مـا مل يدفعه عن االبتـالء يف حق اآلخذ، للعلم بعدم حلّ

أو مل يكن.
ه حتى ظاهراً، كام لو سـلطه عىل مجيع  نعـم لـو مل خيرج عن ابتالئه فال جمال حللّ
املـال املختلـط وخريه يف أخذ ما يشـاء منه أو التـرصف فيه، عىل ما يذكـر يف حمله من 

مباحث العلم اإلمجايل.
(٢) لإلطالق. عىل ما تقدم.

. (٣) يظهر مما سبق املنع من ذلك فيام إذا كان املشرتي مؤمناً
(٤) لثبـوت اخلمس عىل الرشكة الكافرة. ومقتىض ما ذكرهP عموم احلكم 

سـواءً أكان من ربح جتارة أم معدن أم غريمها(١)، وسواءً أكان من املناكح
واملسـاكن أم غريهـا(٢). وإذا اشـرت املؤمـن أو غريه ما فيـه اخلمس ممن 
يعتقـد وجوبه وجب عليه إخراجه(٣). ومن ذلـك يظهر أن النفط إذا كان 
املسـتخرج له رشكـة أهلية كافرة مل جيـب إخراج اخلمس عـىل املؤمن(٤).

٣٩٧ ........................................................................... مفاد أدلة حتليل اخلمس 
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للرشكة املسلمة إذا كان أصحاهبا غري مؤمنني. أما بناء عىل ما سبق منا فاملتعني العموم 
ملا إذا كان أصحاب الرشكة مؤمنني متساحمني.

(١) الظاهـر أن مفـروض كالمهP عدم رشعية احلكومـة، بحيث ال يرشع 
ترصفهـا وال متلـك، ال هي، وال اجلهة التي متثلها. أما مـع فرض رشعية ترصفها ولو 
، بحيـث متلك ما خترجـه هي أو اجلهة التـي متثلها، فإما أن يلتـزم بعدم ثبوت  إمضـاءً
اخلمـس فيـام خترجـه وملكيتها لـه بتاممه، لدعـو اختصاص أدلة ثبـوت اخلمس يف 
املعـدن وغريه بامللك الشـخيص، أو يلتـزم بثبوت اخلمس فيام خترجـه وجريان حكم 

. إخراج الشخص له يف الدخول حتت أدلة التحليل يف حق اآلخذ إذا كان مؤمناً
(٢) لعـدم ثبـوت اخلمـس بإخـراج احلكومـة، بعد ما سـبق من فـرض عدم 
ملكيتهـا، فـال يكون فائدة وغنيمة، وإنام يتحقق العنـوان املذكور يف حق اآلخذ منها، 

فيثبت اخلمس يف ملكه وتقرص عنه أدلة التحليل.
نعـم املتيقـن من ذلك ما إذا أخذه بنية التملك بـام أنه مباح أصيل، أما إذا أخذه 
، فثبوت  بنية التملك املعاميل من احلكومة، للبناء عىل صحة املعاوضة معها ولو جهالً
اخلمـس فيـه موقوف عىل كفاية ذلك يف متلكه. وهو ال خيلو عن إشـكال. وإن مل يبعد 

ابتناء قصد املعاوضة عىل تعدد املطلوب. فتأمل.
وأشـكل من ذلك ما إذا أخذه بنية االنتفـاع دون التملك، نظري انتفاع موظفي 
احلكومة به يف دوائرهم. أو أخذه أمانة من احلكومة ليرصفه يف اجلهات التي تعينها له 
مـن بيع أو انتفاع خاص، حيث ال إشـكال ظاهراً يف عدم متلكـه لذلك، ومن الظاهر 
أن ثبـوت اخلمس إنام هو فرع التملك، ليكون فائدة وغنيمة. ومثله ما إذا اسـتخرجه 

بنفسه، لكن ال بنية التملك، بل بنية االنتفاع ال غري.
نعـم حيـث كانت املعـادن من األنفال، كام يأيت إن شـاء اهللا تعـاىل، وهي ملك 
ـ  مـا إذا أدي  اإلمـامA فاملتيقـن مـن جواز الترصف هبـاـ  خصوصـاً إذا كان متلفاً

أما إذا كان املستخرج له احلكومة(١) وجب اخلمس عىل من وضع يده عليه(٢)



مخسـها، فإن دليل اخلمس وإن اختص بصـورة متلكها، إال أنه ال طريق إلحراز جواز 
التـرصف هبـا، ألن املنرصف من أدلـة حتليل األنفال هـو أخذها ومتلكها. واسـتفادة 
جـواز االنتفاع مـن دون متلك إنام هو بتبع ذلك وبمقتىض األولويـة العرفية، فإذا قيد 
جواز التملك يف املعادن بدفع اخلمس أشكل استفادة عموم حلّ االنتفاع ووضع اليد 

من دون متلك بدون دفع اخلمس. فتأمل.
بـل قـد يسـتفاد ثبوت اخلمـس يف االنتفـاع من غري متلـك من دليـل ثبوته مع 
التملك، إللغاء خصوصيته عرفاً، بلحاظ أن املستفاد منه ثبوت احلرمة يف املعدن، وأنه 
. بل قد يستفاد ذلك يف غري املعدن مما جيب فيه اخلمس. وإن كان األمر  ال يذهب هدراً
حمتاجاً يف مجيع ذلك ملزيد من التأمل. واهللا سبحانه العامل ومنه نستمد العون والتسديد.
(١) ملـا تقدم من اسـتثناء مؤنـة حتصيل املعدن. كام أنه البد فيـه أيضاً من بلوغ 
ـ  بعد اسـتثناء املؤنة، كام تقدم منـا، أو قبله، كام تقدم  النصـابـ  وهـو عـرشون ديناراً

منهP يف املسألة اخلامسة.
ونظـري املؤنـة ما إذا أخذه مضمونـاً عليه من قبل الدولـة أو غريها، ملا تقدم يف 
املسـألة الثالثة والثالثني واملسـألة الثالثة والسـتني من أن ما يرتتب عىل حتصيل الربح 

من املؤمن ـ كالرضائب ـ تستثنى من الربح، كمؤنة حتصيله.
(٢) يعني: لكل تنكة.

(٣) هذا غري ظاهر، ألن الربح املذكور إنام حصل من البيع، فهو فائدة متجددة 

ولـو ببذل مـال للحكومـة، لكن بعد اسـتثناء مقـدار ذلك املـال(١)، فإذا 
مل تكـن قيمتـه أكثر مـن ذلك املال مل جيـب عليه يشء. فالذي يشـرتي تنكة 
النفـط بامئـة فلس من احلكومة ال مخس عليه فيـه إذا ال تزيد قيمته عىل املائة 
 (٢) فلس. نعم الذي يشرتي مجلة وافرة من احلكومة بخمسة وتسعني فلساً
، فيبيعهـا عـىل النـاس بامئـة يكون عليـه مخس اخلمسـة فلـوس(٣)، مثـالً

٣٩٩ ........................................................................... مفاد أدلة حتليل اخلمس 
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بعد ملك املعدن بسـبب التدرج يف بيعه، ال من نفس املعدن، بل املعدن بمجموعه ال 
يزيد عىل املؤنة املسـتثناة يف سبيل حتصيله. فهو كام لو ارتفع سعر املعدن بعد إخراجه، 
فزاد عن مؤنة حتصيله مع عدم زيادة قيمته حني إخراجه عنها، بل هو أوىل منه يف عدم 
ثبوت اخلمس، ألن البيع نحو من التكسب. غاية األمر أن الربح احلاصل بالبيع يثبت 

فيه مخس الفائدة بعد استثناء مؤنة السنة.
نعم لو كانت قيمة املعدن حني أخذه من الدولة بمجموعه أكثر من قيمة رشائه 

منها ـ كام يتفق كثرياً ـ اجته ثبوت مخس املعدن يف الزيادة إذا بلغت النصاب.
(١) جيب عليه إخراج مخسـه قبل بيعه إذا كان جمموع ما أخرجه يبلغ النصاب 
بعد استثناء املؤنة أو قبله عىل الكالم السابق. نعم لو مل خيرج مخسه حتى باعه وأخرجه 
مـن يـده كان ضامنا للخمس، ومل ينفذ البيع إال بإخراجه، عىل كالم وتفصيل تقدم يف 

املسألة الواحدة واخلمسني.
(٢) تقدم منّا عدم وجوب إخراجه عليه.

(٣) كام هو احلال يف سـائر موارد الشـك يف صحة املعاملـة، الحتامل بقاء حق 
الغري، يف موضوعها، كبيع العني املشرتكة واملرهونة وغريمها، حيث يكون ظاهر حال 
املتصدي للمعاملة إيقاعها بالوجه الصحيح، إما بأداء احلق قبلها أو باسـتئذان من له 

األمر فيها، بنحو ال ينايف ثبوت احلق.
وأما اليد فيشـكل التمسـك هبا إلثبات ملكية البايع لتامم املبيع، ملا تقرر يف حمله 
من سقوط اليد عن احلجية إذا كانت مسبوقة بعدم امللك. نعم لو شك يف أصل ثبوت 

وهو مخس املعدن. وإذا كان املستخرج للمعدن من يعتقد وجوب اخلمس، 
فباعه، وجب عىل البايع إخراج مخسه(١)، فإذا مل خيرجه وجب عىل املشرتي 
إخراج مخسـه(٢). وإذا شك املشـرتي يف أن البايع دفع اخلمس جاز له محل 

البايع عىل الصحة(٣).



اخلمس الحتامل عدم بلوغ املعدن النصاب أجته التمسك باليد إلحراز ذلك.
، وبنـاءً عىل خمتارهP من اختصاص التحليل  (١) للشـكّ يف التحليل حينئذٍ

بام يؤخذ ممن ال يعتقد وجوب اخلمس. وحينئذٍ فمقتىض األصل عدم التحليل.
ودعـو: أن مقتـىض أصالة عدم كون البائع ممن يعتقد وجوب اخلمس ثبوت 
التحليـل وعـدم وجـوب إخراج اخلمس عـىل املشـرتي. مدفوعة بأنـه مل يتضح أخذ 
العنـوان املذكـور يف موضوع التحليـل، لعدم الترصيح به يف نصـوص التحليل. غاية 
األمـر قصور أدلته عن شـمول غري مـورده، وهو كام يكون ألخذ هـذا العنوان يكون 
ألخذ عنوان آخر وجودي، مثل كونه ممن يعتقد عدم وجوب اخلمس، فيكون مقتىض 
األصـل عدمـه، ومع إمجال مفهـوم موضوع احلكم ال جمال للرجـوع لألصل فيه، بل 
يتعني الرجوع لألصل يف احلكم نفسه، وهو يف املقام يقتيض عدم التحليل، كام ذكرنا. 

فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

وإذا علـم أنه مل يدفع اخلمس، وشـكّ يف أنه ممـن ال يعتقد وجوب اخلمس، 
بنى عىل العدم(١)، ووجب إخراج اخلمس عىل املشرتي.

٤٠١ ........................................................................... مفاد أدلة حتليل اخلمس 





تذييل يف األنفال
األنفال مجع نفل بفتح الفاء وسكوهنا، وهو: الغنيمة واهلبة، والتطوع، كام ذكره 
اللغويـون. وعن أيب منصور: «ومجاع معنى النافلة والنفل ما كان زيادة عىل األصل». 

ولعل منه تسمية صالة التطوع نافلة.
وكيف كان فالظاهر عدم األشكال يف أن الغنائم خيرج منها اخلمس، كام تضمنته 
اآليـة الرشيفـة، أما األنفـال فكلها للنبي7 ومـن بعده لإلمام. وقد تكون تسـميتها 
باألنفال ألهنا هبة له من اهللا أو زيادة عىل حقه يف اخلمس. قال عز وجل: ﴿يسألونك 

عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم...﴾(١).
لكـن قـال تعـاىل: ﴿وما أفاء اهللا عىل رسـوله منهـم فام أوجفتم عليـه من خيل 
وال ركاب ولكن اهللا يسـلط رسـله عىل من يشـاء واهللا عىل كل يشء قدير* ما أفاء اهللا 
ه وللرسـول ولـذي القربى واليتامى واملسـاكني وابن  عـىل رسـوله من أهل القر فللّ

السبيل...﴾(٢).
وقوله تعاىل يف اآلية األوىل من هاتني: ﴿فام أوجفتم عليه من خيل وال ركاب﴾ 
مشعر بحكم األنفال، ألن التنبيه فيه لعدم سعيهم فيه بقتال يناسب عدم استحقاقهم 

شيئاً منه واختصاصه بمن أفاءه اهللا عليه ومكنه منه، وهو النبي7.
وإنام اإلشـكال يف اآليـة الثانية منهام، ألهنا إن كانت بيانـاً ملرصف الفيء الذي 
أشـري إليـه يف اآلية األوىلـ  كـام يظهر من التبيان وجممع البيانـ  كانت منافية ملا تشـعر 

(١) سورة األنفال آية:١.
(٢) سورة احلرش آية:٦، ٧.
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بـه اآلية األوىل وتضمنته النصوص وقام عليه اإلمجاع من اختصاصه بالنبي7. وإن 
كانـت لبيان مرصف الفيء الـذي حصل بالقتال والذي هو مـن الغنائم كانت منافية 
ملا هو املعلوم من الكتاب والسـنة واإلمجاع من اسـتحقاق أرباب السـهام الستة مخس 

الفيء املذكور ال متامه.
لكـن ال يبعـد كون املراد باآلية الثانية بيان مرصف مخـس الغنائم، بحمل قوله 
تعاىل فيها: ﴿ما أفاء اهللا عىل رسـوله من أهل القر...﴾ عىل خصوص اخلمس دون 
متـام املغنم، ألنـه هو الذي يكون لـه7 الوالية عليه، ويرصفه كيف شـاء، وأما بقية 

املغنم فهو للمقاتلني، جيب عليه7 دفعه هلم.
ويناسـب ذلـك صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «سـمعته يقول: 
الفـيء واألنفال ما كان مـن أرض مل يكن فيها هراقة الدمـاء، وقوم صوحلوا وأعطوا 
بأيدهيـم، ومـا كان مـن أرض خربـة أو بطون أوديـة، فهذا كلـه من الفـيء، فهذا هللا 
ولرسـوله. فام كان هللا فهو لرسـوله يضعه حيث شـاء، وهو لإلمام بعد الرسول. وأما 
قوله: ﴿وما أفاء اهللا عىل رسوله منهم فام أوجفتم عليه من خيل وال ركاب﴾ قال: أال 
تر هو هذا. وأما قوله: ﴿ما أفاء اهللا عىل رسوله من أهل القر﴾ فهذا بمنزلة املغنم. 
كان أيب يقول ذلك، وليس لنا فيه غري سهمني: سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن 

رشكاء الناس فيام بقي»(١).
وقولهA: «بمنزلة املغنم» وإن كان مشعراً باملغايرة، إال أنه قد يكون بلحاظ 
كـون املـراد باملغنم مطلق الفائدة، ال خصوص الفيء الـذي هو غنيمة احلرب. كام ال 
ينافيه ما يف ذيله، حيث يمكن محل ضمري املتكلم عىل خصوص األئمةG، ال مطلق 
بني هاشـم، ومحل سـهم الرسـول عىل ما يعم سـهم اهللا تعاىل، ألنه له من اهللا، ومحل 
الناس عىل من جعل له السـهام األخرية، وهم خصوص بني هاشم.كل ذلك للجمع 

بني اآليات املتقدمة، ومالحظة األدلة األخر من النصوص واإلمجاع.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٢.



نعـم يف بعـض النصوص أن اآلية الثانيـة واردة يف البالد التي ال يوجف عليها 
بخيل وال ركاب(١). واألمر سهل بعد ضعفه، ووضوح حكم البالد املذكورة.

وكيـف كان فال إشـكال يف كون األنفـال بتاممها للنبـي7، ولإلمام من بعده 
يترصف فيها كيف يشاء. وتقتضيه النصوص الكثرية اآليت بعضها. 

نعـم يف صحيح حممد بن مسـلم: «سـمعت أبا عبد اهللاA يقول وسـئل عن 
األنفـال، فقـال: كل قرية هيلـك أهلها أو جيلون عنها، فهي نفـل هللا عز وجل، نصفها 

يقسم بني الناس، ونصفها لرسول اهللا7، فام كان لرسول اهللا7 فهو لإلمام»(٢).
ويف خـرب حريـز عن أيب عبـد اهللاA: «سـألته أو سـئل عن األنفـال، فقال: 
كل قريـة هيلـك أهلهـا أو جيلـون عنهـا فهي نفـل نصفها يقسـم بني النـاس ونصفها 
للرسـول7»(٣). لكن ال جمـال للتعويل عليهـام بعد معارضتهـام بالنصوص الكثرية 

املعول عليها بني األصحاب.
وأمـا اآلية الرشيفة فال تنهض بتأييد إحد الطائفتني، لتضمنها أن األنفال هللا 

والرسول، وكام يمكن رجوع سهم اهللا تعاىل للرسول يمكن قسمته بني الناس .
إذا عرفت هذا فيقع الكالم يف مقامني:

املقام األول: يف تعيني األنفال.
وهي أمور:

األول: املعـادن، عىل ما تقدم عند الكالم يف وجوب اخلمس يف املعدن، وتقدم 
يف املسـألة الثامنة هناك وجه اجلمع بني ما تضمـن أنه من األنفال وما تضمن وجوب 

اخلمس فيه.
الثـاين: غنائم احلرب إذا كان القتال بغـري إذن اإلمام، عىل ما تقدم عند الكالم 
 يف مخـس الغنائم. وقد سـبق اختصاصه بـام إذا كان اإلمام مبسـوط اليد، وقد تصد

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٩، ٧، ٢٥.
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للجهـاد، دون مـا إذا كان مكفـوف اليد مهادناً للظاملني يف دولتهـم، بل الثابت حينئذٍ 
اخلمس ال غري.

نعم النص الوارد يف املسألة إنام تضمن أن الغنيمة لإلمام من دون ترصيح بأهنا 
مـن األنفـال، وربام تكون أمراً يف مقابلها، كام ال يأبـاه كلامت بعضهم. وإن كان يظهر 
من بعض كلامهتم املفروغية عن املالزمة بني األمرين، نظري ما يأيت فيام يصطفيه اإلمام 

لنفسه من الغنيمة. واألمر سهل.
الثالث: األرض التي تؤخذ من الكفار بغري قتال بال خالف أجده بل الظاهر أنه 
إمجاع. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه النصوص الكثرية، كصحيح حممد بن مسلم السابق، 
وصحيحه اآلخر عن أيب عبد اهللاA: «أنه سمعه يقول: إن األنفال ما كان من أرض 
مل يكـن فيهـا هراقة دم، أو قوم صوحلوا وأعطوا بأيدهيم، وما كان من أرض خربة، أو 
بطون أودية، فهذا كله من الفيء. واألنفال هللا وللرسول، فام كان هللا فهو للرسول يضعه 
حيـث حيب»(١). وصحيح حفص بن البخرتي عنـهA: «قال: األنفال ما مل يوجف 
عليـه بخيـل وال ركاب أو قـوم صاحلوا أو أعطوا بأيدهيـم، وكل أرض خربة وبطون 
األودية، فهو لرسـول اهللا7. وهو لإلمام من بعده حيث يشـاء»(٢)، ونحوها غريها.

ومقتـىض إطالقها عـدم الفرق بني ما إذا انجىل أهلها وما إذا سـلموها طوعاً، 
كـام رصح بـه يف الرشايـع والقواعد وغريمهـا. كام أن مقتىض إطـالق صحيح حفص 
عمومها لغري األرض من الغنائم وقد يسـتفاد من إطالق غريه. بل هو كالرصيح من 
خرب احللبي عن أيب عبد اهللاA فيه: «وقال: سورة األنفال فيها جدع األنف، وقال: 
ما أفاء اهللا عىل رسوله من أهل القر فام أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا 
يسلط رسله عىل من يشاء، قال: الفيء ما كان من أموال مل يكن فيها هراقة دم أو قتل. 

واألنفال مثل ذلك هو بمنزلته»(٣).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٠، ١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث: ١١، وربام كان بسبب النقل باملعنى ما حصل من 
االرتباك يف نقل اآلية الرشيفة، كام هو و اضح، فإهنا عبارة عن مقطعني آليتي ٦و٧من سورة احلرش.



وأظهـر من الـكل صحيح معاوية بن وهب: «قلـت أليب عبد اهللاA الرسية 
يبعثهـا اإلمام فيصبون غنائم كيف يقسـم؟ قال: إن قاتلوا عليهـا مع أمري أمره اإلمام 
عليهـم أخرج منها اخلمس هللا وللرسـول وقسـم بينهم أربعة أمخـاس، وإن مل يكونوا 
قاتلوا عليها املرشكني كان كل ما غنموا لإلمام جيعله حيث أحب»(١)، لظهور الغنيمة 
فيه يف املنقول، ألنه هو الذي خيرج منه اخلمس إذا كان القتال بإذن اإلمام. بل تقدم يف 

أول مخس الغنائم انرصاف الغنائم يف مجيع املوارد لذلك.
ومنـه يظهـر لـزوم رفع اليد عـن ظهور النصـوص األخر بـدواً يف اختصاص 
األنفال باألرض، للتقييد فيها هبا مع ورودها لبيان األنفال بنحو يناسب احلرص. عىل 
أن مالحظـة مجيـع النصوص تشـهد بعـدم ورود النصوص املذكـورة يف مقام احلرص 

لعدم اختصاص األنفال بام تضمنه كل منها.
 وكيـف كان فاألظهر العمـوم، كام قد يظهر من اجلواهـر، وجر عليه بعض 
مشـاخيناP، ونسـبه إىل مجاعـة. وإن كان ظاهـر املشـهور االختصـاص باألرض، 

للتقييد هبا يف كالمهم.
الرابع: قطايع امللوك وصفاياهم مما خيتص هبم ويصطفونه ألنفسهم. بال خالف 
أجـده فيه، كـام يف اجلواهر. للنصوص الكثرية، كصحيح داود بن فرقد: «قال أبو عبد 
اهللاA قطايع امللوك كلها لإلمام، وليس للناس فيها يشء»(٢) وموثق سامعة: «سألته 
عن األنفال، فقال: كل أرض خربة أو يشء يكون للملوك فهو خالص لإلمام، وليس 

للناس فيها سهم...»(٣)، ونحومها غريمها.
نعم لو كان مغصوباً رجع إىل مالكه ففي مرسل محاد ـ الذي تقدم عند الكالم 
يف اعتبـار الفقـر يف اليتيم انجبـاره بعمل األصحاب ـ: «وله صـوايف امللوك ما كان يف 

أيدهيم من غري وجه الغصب، الن الغصب كله مردود...»(٤).
والظاهـر اختصاصـه بام يكون مغصوباً من حمرتم املال، كام يناسـبه التعليل فيه 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:٣، ٦، ٨، ٤.
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ه مع احرتام مالكه. وحينئذ  بأن كل مغصوب مردود، لظهور أن املغصوب إنام جيب ردّ
فهو املناسب لالعتبار، إذ بعد فرض عدم ملك الغاصب له، وعدم خروجه عن ملك 

مالكه، فمن البعيد جداً خروجه عن ملكه باحلرب بعد كونه حمرتم املال.
أمـا املغصـوب من غري حمرتم املـال فهو من األنفال، عمـالً بإطالق النصوص 
املتقدمة بعد عدم املخرج عنه. والسـيام مع غلبة الغصب فيام يأخذه امللوك، فيصعب 

محل اإلطالق عىل غريه. 
بـل لو كان املغصوب منه حمرتم املال، إال أن مقتىض دينه نفوذ غصب امللك يف 
حقـه، فحيـث جيوز إلزامه بمقتىض دينه ال يكون املغصـوب مما جيب رده، فيقرص عنه 

مرسل محاد، ويبقى حتت إطالق النصوص املتضمنة أنه من األنفال.
هـذا ولو قيل بعمـوم خروج املغصوب من األنفال حتـى للمغصوب من غري 
حمرتم املال فالالزم البناء عىل كونه من مجلة الغنائم التي تقسم بني املقاتلني بعد إخراج 
اخلمـس. كام أنه يلزم إجراء وظيفة العلم اإلمجـايل لو كان املغصوب معلوماً باإلمجال 

يف مجلة ما حتت يد امللوك. فالحظ.
اخلامس: ما يصطفيه اإلمام لنفسـه من الغنيمة، كام عن غري واحد، ونسـبه يف 
حمكـي املنتهى لعلامئنـا أمجع. ويقتضيه النصوص الكثرية، كصحيح ربعي عن أيب عبد 
اهللاA: «قال: كان رسـول اهللا7 إذا أتاه املغنم أخـذ صفوه، وكان ذلك له...»(١)، 
وصحيـح أيب الصباح الكناين: «قـال أبو عبد اهللاA: نحن قوم فرض اهللا طاعتنا لنا 

األنفال ولنا صفو املال...»(٢).
ومعتـرب أيب بصري عنهA: «سـألته عن صفو املال قال: اإلمـام يأخذ اجلارية 
وقة واملركب الفاره والسـيف القاطع [والدرع] قبل أن تقسـم الغنيمة، فهذا صفو  الرّ

املال»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس ومستحقه حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب األنفال حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٥.



ومرسـل محاد عن العبد الصالحA يف حديث: «قال: ولإلمام صفو املال أن 
يأخـذ من هذه األموال صفوهـا: اجلارية الفارهة والدابة الفارهـة والثوب واملتاع مما 

حيب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل إخراج اخلمس»(١).
وقـد قيد يف كالم غري واحد بـأن ال جيحف بالغنيمة. ومل يتضح مأخذه. بل قد 
يدعى اسـتفادة العموم من قولهA يف تتمة مرسل محاد املتقدم: «وله أن يسدّ بذلك 
املـال مجيع مـا ينوبه من مثل إعطاء املؤلفـة قلوهبم وغري ذلك مما ينوبـه، فإن بقي بعد 
ذلك يشء أخرج مخسه منه فقسمه يف أهله، وقسم الباقي عىل من ويل ذلك، وإن مل يبق 
بعد سدّ النوائب يشء فال يشء هلم». لظهور ذيله يف أن ما يصطفيه اإلمام من الغنيمة 

قد يستويف الغنيمة.
لكـن الظاهر منه أن املال الذي يسـدّ به النوائب ليـس هو صفو املال الذي هو 
حمل الكالم، بل هو أصل الغنيمة الباقي بعد إخراج صفو املال، وصفو املال ليس لسدّ 
النوائب، بل لإلمام يأخذه لنفسـه حسبام حيب ويشتهي. كام يظهر بالتأمل يف الفقرات 

املتقدمة. فالعمدة ما سبق من عدم املأخذ للتقييد املذكور.
وأمـا مـا قيل من التقييـد املذكور داخل معقـد إمجاع املنتهى املتقـدم. فهو غري 
ظاهـر، بـل ال يبعـد كـون معقده أصل اسـتحقاق اإلمـام لصفـو املـال، دون التقييد 
املذكـور. عىل أنه ال جمال للتعويل عىل دعو اإلمجاع املذكورة يف اخلروج عن إطالق 

النصوص.
نعـم لو كان متام الغنيمة هو املال اجليد الذي يكون موضوعاً لالصطفاء خرج 
. ً عن موضوع اإلطالق. بل ال يبعد انرصافه عام لو كان املال املذكور أكثر الغنيمة كامّ

هـذا وظاهر صحيح أيب الصباح ملكية اإلمام لصفو املال بنفس االغتنام، وأن 
أخذه له فرع ملكيته. لكن ظاهر ما تقدم من مرسـل محاد أن لإلمام أخذ الصفو، وأن 

ملكيته له تابعة ألخذه. وهو األنسب باملرتكزات.

تعيني األنفال ..................................................................................... ٤٠٩
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بل لعله األنسب بالسرية. حيث يظهر األثر لذلك فيام إذا مل يأخذ اإلمام صفو 
. وحينئذٍ عـىل األول يكون ذلك  املـال، أو قسـامً منه، فإنه ال يبعـد حصول ذلك كثرياً
منـه هبة جديـدة للمقاتلني، فيجـب فيه مخس الفائـدة الذي ال يثبت إال بعد اسـتثناء 
املؤنة. وعىل الثاين يكون ملكاً للمقاتلني بعنوان كونه من غنائم احلرب التي يثبت فيها 
اخلمـس بمجرد االغتنام من دون اسـتثناء املؤنة. والظاهـر أن العمل كان عىل الثاين، 

الحتياج األول إىل عناية لو كانت لظهرت. فتأمل.
ومن هنا يشكل كون صفو املال من األنفال، لظهور اآلية الرشيفة والنصوص 
يف ملكيتهـا للنبي7 واإلمام بنفسـها بال حاجة إىل األخـذ والتملك منهام، بل يكون 
صفـو املال قسـامً برأسـه يتملكه النبـي7 واإلمام يف قبـال األنفال، كـام هو مقتىض 
اجلمـود عىل صحيح أيب الصباح، وال ملـزم بحمله عىل عطف اخلاص عىل العام. بل 
ليس يف مجيع نصوصه ما يشهد بكونه منها، وجمرد كونه للنبي أو اإلمام أعم من ذلك. 
وظهـور بعـض كلامهتم يف املفروغية عنه ال ينهض بذلـك بعد عدم إباء بعض كلامهتم 

عام ذكرنا، نظري ما تقدم يف غنائم احلرب إذا كانت بغري إذن اإلمام. فالحظ.
السـادس: مرياث من وراث له، إمجاعاً بقسـميه كـام يف اجلواهر، وعند علامئنا 
أمجـع، كام عـن املنتهـى. والنصوص بـأن مرياثه من األنفـال وأنه لإلمام مسـتفيضة، 
كصحيـح حممـد بن مسـلم عن أيب جعفـرA: «قال: من مات وليـس له وارث من 

قرابته وال موىل عتاقة [وال ضامن] قد ضمن جريرته فامله من األنفال»(١)، وغريه.
نعـم يف موثـق معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللاA: «سـمعته يقول: من أعتق 
سـائبة فليتوال من شـاء، وعىل مـن واىل جريرته وله مرياثه. فإن سـكت حتى يموت 
أخـذ مرياثـه فجعـل يف بيت مـال املسـلمني إذا مل يكـن لـه ويل»(٢)، ونحـوه صحيح

سـليامن بن خالد(٣). ويف صحيح أيب بصري عنهA: «قال: السائبة ليس ألحد عليها 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة من كتاب اإلرث حديث:١، ٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة من كتاب اإلرث حديث:٨.



سـبيل، فإن واىل أحداً فمرياثه له وجريرته عليه، وإن مل يوال أحداً فهو ألقرب الناس 
.(A(ملواله الذي اعتقه»(١). ونحوه أو عينه موثقه عنه٢

لكـن ال جمـال للخـروج هبا عام سـبق. والسـيام مـع عـدم العثور عـىل عامل 
باألخريين، كام يف اجلواهر بل رصح الشيخ بعدمه، ومع موافقة األولني للعامة مضافاً 
إىل إمـكان محل جعله يف بيت مال املسـلمني عىل الكناية عن كونـه لإلمام، بلحاظ أن 
مالهA يرصف يف مصالح املسلمني، كام قد يناسبه ما يف خرب الدعائم من اجلمع بني 
كونه من األنفال ووضعه يف بيت املال(٣). وربام حيمل عىل التربع منهA لبيت املال، 
كالنصـوص املتضمنـة لرصفه يف أهل بلـده أو يف فقرائهم، أو أن مرياثه بني املسـلمني 

عامة(٤).
السابع: األرض امليتة والتي ال رب هلا. وتوضيح ذلك: أنه قد تضمن مجلة من 
النصـوص أن األرض كلهـا هلمG. بـل الدنيا وما فيها هلم (صلـوات اهللا عليهم)، 

وقد عقد هلا يف الكايف باباً خاصاً من كتاب احلجة(٥).
وقد تقدم يف أول كتاب اخلمس أن هذه النصوص منافية ملا هو املعلوم رضورة 
من النصوص والسرية من ملكية الناس ملا حتت أيدهيم يف اجلملة، وينفذ ترصفهم فيه 

كام ينفذ يف سائر أمالكهم.
وحينئـذٍ البد إما من محلها عىل معنى خاص من امللكية ال ينايف ملكية غريهم، 
راجعـة إىل واليتهـمG وأحقيتهـم بالتـرصف، بحيـث ال حيـل تـرصف الناس يف 
أمالكهـم إال بمواالهتـم عليهم السـالم وأداء حقهم. وإما من محل مـا تضمن ملكية 
النـاس ملـا حتت أيدهيم عىل كونه بحكم امللك يف حلّ التـرصف ونفوذه وترتب اآلثار 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة من كتاب اإلرث حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة من كتاب اإلرث حديث:١٠.

(٣) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:٢ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة من كتاب املرياث حديث:١.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة من كتاب اإلرث.

(٥) الكايف ج:١ ص:٤٠٧ طبعة دار الكتب اإلسالمية.
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اخلاصة من املرياث ونحوه مرشوطاً بمواالهتم، وأن جريان ذلك يف حق غري مواليهم 
ليس حقيقياً، بل صورياً من أجل اهلدنة التي لزمتهم، وإن جاز ترتيب األثر عليها من 

مواليهم لو صارت مورداً البتالئهم بمرياث أو معاملة أو غريمها. 
ولعل الثاين هو األقرب. والسيام بمالحظة ما يف صحيح مسمع بن عبد امللك 
عـن أيب عبـد اهللاA قـال: «إن األرض كلهـا لنا، فام أخـرج اهللا منها مـن يشء فهو 
لنـا... وكل مـا كان يف أيدي شـيعتنا من األرض فهـم فيه حمللون حتى يقـوم قائمنا، 
فيجبيهـم طسـق ما كان يف أيدهيـم، ويـرتك األرض يف أيدهيم. وأما مـا كان يف أيدي 
غريهـم فإن كسـبهم من األرض حـرام عليهم حتى يقوم قائمنـا، فيأخذ األرض من 
أيدهيـم، وخيرجهم صغـرة»(١). وإن كان األمر غري مهم، لعدم األثر لذلك بعد فرض 
ترتيـب أثـار امللك يف حق من يقع املال حتت يده يف اجلملة. فال جمال إلطالة الكالم يف 

النصوص املذكورة. 
نعـم يف صحيـح أيب خالد الكابيل عن أيب جعفرA: «قـال: وجدنا يف كتاب 
عـيلA: أن األرض هللا يورثهـا مـن يشـاء من عبـاده والعاقبـة للمتقـني. أنا وأهل 
بيتـي الذيـن أورثنا األرض، ونحن املتقون، واألرض كلهـا لنا، فمن أحيى أرضاً من 
املسـلمني فليعمرهـا وليؤد خراجهـا إىل اإلمام من أهـل بيتي، وله مـا أكل منها. فإن 
تركها وأخرهبا، فأخذها رجل من املسـلمني مـن بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق هبا 
من الذي تركها، فليؤد خراجها إىل اإلمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، حتى يظهر 
القائمA من أهل بيتي بالسيف، فيحوهيا ويمنعها وخيرجهم منها كام حواها رسول 
اهللا7 ومنعهـا، إال مـا كان يف أيـدي شـيعتنا، فإنه يقاطعهم عىل مـا يف أيدهيم ويرتك 
األرض يف أيدهيم»(٢). وظاهره لزوم أداء اخلراج عىل الشـيعة كغريهم، وإنام يفرتقون 

عن غريهم يف بقاء األرض حتت أيدهيم بعد ظهور القائم.
(١) الكايف ج:١ ص:٤٠٨ باب األرض كلها لإلمام حديث:٣ واللفظ له. وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:٤ من 

أبواب األنفال حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب إحياء املوات حديث:٢.



 Aوقد يسـتدل لذلك أيضاً بصحيح سـليامن بن خالد: «سـألت أبا عبد اهللا
عـن الرجل يأيت األرض اخلربة فيسـتخرجها وجيري أهنارهـا ويعمرها ويزرعها ماذا 
عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه»(١). ونحوه 
صحيـح احللبـي(٢)، ونحومها يف وجـوب الصدقة صحيح معاوية بـن وهب اآليت يف 

حكم األنفال.
وعليـه يتعـني محل مـا تضمن من النصـوص الكثرية أن من أحيـى أرضاً فهي 
لـه، وهو أحق هبا(٣) عىل كونـه أوىل بالترصف فيها من دون أن يملك رقبتها، بل عليه 

خراجها.
لكنه يشـكل بـأن صحاح سـليامن واحللبـي ومعاويـة إنام تضمنـت الصدقة، 
وليسـت هي ظاهرة يف اخلراج الذي هو من سـنخ أجرة األرض، بل األنسـب محلها 
عـىل الزكاة. نظري صحيح عبد اهللا بن سـنان عنهA: «سـئل وأنـا حارض عن رجل 
. فقال:  أحيـى أرضـاً مواتاً، فكر فيها هنـراً، وبنى فيها بيوتاً، وغرس نخالً وشـجراً
هـي له. وله أجر بيوهتا. وعليه فيها العرش فيام سـقت السـامء أو سـيل وادي أو عني، 
وعليه فيام سـقت الـدوايل الغرب نصف العرش»(٤). فتدل هـذه النصوص حينئذٍ عىل 

عدم وجوب اخلراج.
وأمـا صحيـح أيب خالد فمـن القريب جداً محلـه ـ ولو بقرينة صحيح مسـمع 
ـ عـىل اسـتثناء الشـيعة من وجوب اخلـراج قبل قيام القائـم أيضاً، فيطابـق الصحاح 
املتقدمـة بعـد محلها عىل الشـيعة، مجعـاً بني النصوص. والسـيام مع كون الشـيعة هم 
الذيـن يرجعون لالئمةG يف حكم األرض، ويعملون بقوهلم. خصوصاً وأن ذلك 
هو املطابق لسـرية املترشعة، لعدم بنائهم عىل دفـع اخلراج مع اإلحياء، بل عىل إجراء 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب إحياء املوات حديث:٣.
(٢) أشار إليه يف وسائل الشيعة يف التعقيب عىل صحيح سليامن بن خالد املتقدم.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١ من أبواب إحياء املوات.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب إحياء املوات حديث:٨.
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حكم ملك رقبة األرض به.
ويكـون املتحصل من جمموع النصـوص أن األرض ال متلك حقيقة باإلحياء، 
بل جيري عليها حكم امللك، وحتل للشيعة من دون خراج، حتى يقوم القائم، فيستويف 
ها يف أيدهيم. وأما غريهم فتسـلب منهم بعد قيام القائم، وحتل هلم  منهم اخلراج ويقرّ
قبل قيامه بدفع اخلراج لإلمام، ومع عدمهـ  كام هو احلاصلـ  حترم عليهم حقيقة. غاية 
األمـر حليتها هلـم صورة، وإجراء أحـكام حليتها هلم يف حق الشـيعة من أجل اهلدنة 

التي لزمتهم يف دولة أئمة اجلور.
وأمـا مـا يف اجلواهر من وهن النصـوص املذكورة بإعـراض األصحاب. فهو 
غريـب بعد تعرض األصحاب هلذه النصوص يف كتب االسـتدالل، وعملهم ببعض 
مضامينهـا يف اجلملة، وبعد ظهور حال الكليني يف البناء عىل مفاد النصوص املذكورة 
حيث عقد باباً يف أن األرض كلها لإلمام، كام سبق، وبعد ظهور حال مجلة من قدماء 

. األصحاب ممن تعرف فتاواهم عن طريق روايتهم يف التعويل عليها تعييناً أو خترياً
بـل قـال يف الـكايف يف آخـر الباب املذكـور: «عيل بـن إبراهيم عـن الرسي بن 
الربيع، قال: مل يكن ابن أيب عمري يعدل هبشـام بن احلكم شـيئاً، وكان ال يغب إتيانه، 
ثم انقطع عنه وخالفه. وكان سبب ذلك أن أبا مالك احلرضمي كان أحد رجال هشام 
ووقـع بينـه وبني أبن أيب عمـري مالحاة يف يشء من اإلمامة. قال أبـن أيب عمري: الدنيا 
كلهـا لإلمـام عىل جهة امللك، وأنه أوىل هبا من الذيـن هي يف أيدهيم. وقال أبو مالك: 
[ليس] كذلك [ليس له] أمالك الناس هلم، إال ما حكم اهللا لإلمام من الفيء واخلمس 
واملغنم، فذلك له. وذلك أيضاً قد بني اهللا لإلمام أين يضعه وكيف يصنع به. فرتاضيا 
هبشام بن احلكم وصارا إليه، فحكم هشام أليب مالك عىل ابن أيب عمري، فغضب ابن 

أيب عمري، وهجر هشاماً بعد ذلك»(١). 
ومـن القريب أن يكون مضموهنا خاصاً مل يكن معلناً إال للخاصة، وأن يكون 

(١) الكايف ج:١ ص:٤٠٩.



عدم اهتامم أهل الفتو به لعدم ترتب العمل عليه.
نعم ذلك قد ينايف نصوص األنفال، لظهورها يف خصوصية العناوين املذكورة 
فيها يف كوهنا ملكاً هلمG والسيام بمالحظة عموم نصوص امللك باإلحياء لألنفال، 
إذ لـو بني عىل مقتىض النصوص السـابقة ال يبقى فرق بـني تلك األرايض وغريها يف 
كوهنـا باإلحياء بحكم امللك للمحيي، وبدونه هلـمG كام ينايف ذلك أيضاً نصوص 
، املتضمنة أهنا ملك للمسلمني عامتهم، بحيث يكون خراجها  األرض املفتوحة عنوةً

.Aهلم دون اإلمام
اللهم إال أن يدفع بأن املراد بنصوص األنفال التنبيه إىل أن ما كان من األرايض 
املذكـورة ميتاً باألصل غري باق عىل اإلباحة األصلية، وما كان منها مسـبوقاً باإلحياء 
غـري باق عـىل حكم ملك املحيي السـابق، بل كالمها هلمG، وجريـان حكم امللك 
عليها باإلحياء باخلراج أو بدونه تفضل منهمG. فهي مطابقة للنصوص املذكورة، 

ال منافية هلا.
وأمـا نصـوص األرض املفتوحـة عنوة فهـي واردة لبيـان خصوصية األرض 
املذكورة يف أهنا بحكم ملك عامة املسـلمني بسـبب قتاهلم عليهـا، وأهنا تبقى موقوفة 
عليهم ال جيوز اختصاص بعض الناس هبا برشاء أو غريه، من دون أن ينايف ذلك كوهنا 

مملوكة حقيقة هلمG. ومن هنا ال خمرج عام ذكرنا يف مفاد النصوص املذكورة. 
وعليـه ال هيم حتديـد األرض التي هي من األنفال سـعة وضيقاً، ألن األرض 
كلهـا هلمG، سـواءً كانت مـن األنفال أم مل تكـن، وإنام املهم حتديـد مفاد نصوص 
اإلحياء ونحوها مما يتضمن ثبوت حكم امللك لغريهمG الذي هو خالف األصل، 

ويأيت الكالم فيه عند الكالم يف حكم األنفال.
هـذا ولـو فرض عدم متامية ما ذكرنا فاملناسـب التعرض لألرض التي هي من 

األنفال، لينفع يف بعض أقسام األرض.
فنقول: اسـتفاضت النصوص بـأن األرض اخلربة من األنفـال، ففي صحيح 
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حفـص املتقدم: «وكل أرض خربة» (١)، ونحوه غريه. ومقتىض اجلمود عليه وإن كان 
هـو االختصاص بام سـبقه العمران بالبناء ونحـوه، إال أن الظاهر عمومه ملطلق امليت 
باألصلـ  كاملفاوزـ  أو بالعارض، كام يناسـبه قولهA يف مرسـل محاد: «وكل أرض 

ميتة ال رب هلا»(٢) وقولهA يف مرفوع أمحد بن حممد: «واملوات كلها هي له»(٣).
بـل من القريب أن يكون املراد باخلربة ذلـك كناية باخلراب عن مطلق املوت، 
أو للتنبيـه إىل ارتفـاع موجب ختصصها بصاحبها السـابق، وإىل رجوعها إىل ما كانت 
عليـه باألصـل. وكيف كان فالظاهر املفروغية عن العمـوم بني األصحاب، كام يظهر 

بأدنى نظر يف كلامهتم. 
نعم ينبغي الكالم يف أمرين:

األول: قد سبق يف مرسل محاد تقييد األرض امليتة بأهنا ال رب هلا، وهو املناسب 
لقولهA فيه: «كل أرض خربة باد أهلها» ولقولهA يف صحيح حممد بن مسـلم: 
 كل قرية هيلك أهلها أو جيلون عنها»(٤)، ويف صحيح إسـحاق بن عامر: «هي القر»
التـي خربـت وانجىل أهلها»(٥)، ويف خرب احللبي: «ما كان من األرضني باد أهلها»(٦)، 

ونحوها غريها.
ومـن هنـا يتعني االقتصار عـىل ما إذا مل يكن لألرض مالـك معروف. والزمه 
عدم صريورة األرض املفتوحة عنوة باخلراب من األنفال، ألهنا معلومة املالك، وهو 

عموم املسلمني، كام رصح به يف اجلواهر، وقد يظهر من كل من عرب هبالك األهل.
خالفاً ملا ذكره بعض مشـاخينا، بدعو: أنه ال إطالق يقتيض ملكية املسـلمني 
لألرض املفتوحة عنوة بعد خراهبا. وغايته االستصحاب. الذي لو جر يف الشبهات 
احلكميـة ال يعـارض عموم ما دل عـىل أن كل أرض خربة لإلمـام، كصحيح حفص 
املتقـدم. بل لو سـلم ثبوت اإلطالق فالنسـبة بينه وبـني العموم املذكـور العموم من 

وجه، وال شك أن العموم اللفظي مقدم عىل اإلطالق.
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث: ١، ٤، ١٧، ٧، ٢٠، ١١.



لكنه يشكل بأن مقتىض إطالق ما تضمن أن أرض اخلراج للمسلمني(١) كوهنا 
هلـم ولو بعـد موهتا، وحينئـذٍ فاإلطالق غري معـارض لعمـوم أن األرض اخلربة من 
األنفـال، بـل العموم املذكـور بعد ختصيصه بـاألرض التي ال رب هلا يكـون موروداً 
لإلطالق املذكور، ويكون اإلطالق رافعاً ملوضوعه، لنهوضه بتعيني صاحب األرض 

وهو املسلمون.
وكذا حال االستصحاب املشار إليه لو كان هو املرجع يف املقام لدعو قصور 
اإلطالق. نعم يشكل احلال حينئذٍ لو مل جير االستصحاب يف الشبهات احلكمية. لكن 
التحقيـق جريانـه يف مثـل املقام، حيـث كان املوضوع فيه هو األرض الشـخصية غري 

القابلة للتقييد بحال العمران، بل هو وصف زائد عىل املوضوع غري مقوم له. 
الثاين: تضمنت مجلة من نصوص األنفال أخذ اخلراب واملوت يف األرض التي 
هي من األنفال. لكن يف موثق إسـحاق: «سـألت أبا عبد اهللاA عن األنفال، فقال: 
هي القر التي خربت وانجىل أهلها فهي هللا وللرسول... وكل أرض ال رب هلا»(٢). 
وظاهر ذيله العموم لكل أرض ال رب هلا وإن كانت عامرة. وبه يرفع اليد عن ظهور 
صدره يف تقييد األرض باخلراب كظهور غريه يف ذلك، حتى مثل قولهA يف مرسل 
محاد: «كل أرض ميتة ال رب هلا»(٣)، ألن التعميم بعد التقييد صالح للقرينية عىل عدم 
كـون القيد لالحرتاز، وإن كان هو مقتىض األصل األويل يف التقييد،خصوصاً ما كان 

وارداً يف مقام التحديد، كام يف املقام. 
ومن ثم يتعني البناء عىل العموم، فيشـمل ما كان عامراً بنفسـه كالغابات، وما 
عمـره معمـر، فباد أو انجىل عنـه وهو عامر. بل يظهر مما سـبق أن العموم هو مقتىض 
النصـوص األول املتضمنـة أن األرض كلهـا لإلمام، وإن مل تنهـض بإثبات كوهنا من 
األنفـال، لعـدم األثـر لذلك، بـل املهم هو الـكالم فيام حتـل به األرض مـن اإلحياء 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٤، ٥، ٩ وغريها.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:٢٠، ٤.
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ونحوه، وهو ما يأيت عند الكالم يف حكم األنفال. 
الثامن: سيف البحرـ  بكرس السني وهو ساحلهـ  كام نسب للمحقق يف الرشايع. 
لكن ظاهر كالمه إرادة بيان أقسام املوات. ويناسبه عدم الدليل عليه باخلصوص. نعم 

هو داخل يف األرض التي ال رب هلا، التي تقدم أهنا من األنفال.
التاسـع: بطـون األوديـة، كام رصح بـه مجاعة كثـرية، بل لعله ال خـالف فيه. 
ويقتضيـه عـده باخلصـوص يف صحـاح حممد بن مسـلم وحفـص املتقدمة ومرسـل 
محـاد(١)، وغريها. ومنه يظهر وهن مـا يف املدارك من ضعف نصوصه، إذا عرفت هذا 

فقد وقع الكالم يف أمرين:
أوهلـام: عمومها ملا إذا كانت عامرة. وهو إنام يتجه بناء عىل اختصاص األرض 
التي هي من األنفال باملوات، أما بناء عىل ما سبق من عمومها للعامرة التي ال رب هلا 
فال منشأ لتوهم االختصاص يف املقام. بل لو فرض قصور هذه النصوص عىل العموم 

كفى فيه عموم تلك النصوص.
وكيـف كان فالعمـوم هـو األنسـب باإلطالق. واحتـامل كون عطـف بطون 
األوديـة عـىل األرض امليتـة يف الصحـاح من باب عطـف اخلاص عىل العـام، وكون 
عطـف كل أرض ميتـة عىل بطـون األودية يف مرسـل محاد من باب عطـف العام عىل 

اخلاص. خمالف لألصل من دون قرينة عليه.
هذا وقد يدعى ظهور أثر ذلك يف املفتوح عنوة، فيلتزم بكونه من األنفال وإن 

كان عامراً وحيمل ما تضمن ملك املسلمني للعامر منه عىل غري بطون األودية. 
لكن من الظاهر أن النسـبة بني إطالق ما تضمن أن بطون األودية من األنفال 
وإطالق ما تضمن أن األرض املفتوحة عنوة العامرة للمسلمني هي العموم من وجه، 
ويتعارضان يف بطون األودية العامرة، فالبد يف األول من قرينة، وبدوهنا يتعني التساقط 

والتوقف يف بطون األودية العامرة، فال حيكم بأهنا من األنفال، وال للمسلمني.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١، ٤، ١٠، ١٤.



اللهـم إال أن يقـال: بعـد تسـاقط اإلطالقـني يتعـني إمـا احلكـم بأهنـا لإلمام 
للنصوص األول، بعد عدم ثبوت جريان حكم ملك املسـلمني عليها بفتحهم هلا بعد 
فرض سـقوط عموم ملك املسـلمني للعامر املفتوح عنوة باملعارضة. وإما من احلكم 
بكوهنا من األنفال، ألن مقتىض أصالة عدم كوهنا للمسلمني كوهنا ال رب هلا، فتدخل 

يف األنفال لذلك. ومعه ال جمال ألصالة عدم كوهنا من األنفال.
هذا مضافاً إىل أن تقديم إطالق أن األرض املفتوحة عنوة للمسـلمني مستلزم 
إللغاء خصوصية بطون األودية يف األنفال عرفاً، حيث ال يبقى منه إال ما كان يف أرض 
مـوات، أو يف أرض عامرة باألصل وال رب هلـا، كالغابات، أو صار يف أرض مملوكة 
بسـبب حدث أوجب تغري شـكل األرض كالزلزلة. واألوالن داخالن يف األنفال مع 
قطع النظر عن خصوصية كوهنا من بطون األودية، والثالث فرد نادر مغفول عنه يبعد 
محل اإلطالق األول بخصوصيته عليه عرفاً، بخالف تقديم إطالق أن بطون األودية 
من األنفال، فانه ال يستلزم إلغاء خصوصية املفتوح عنوة يف احلكم بكونه للمسلمني، 
لكثـرة أفـراد العامر غري بطـون األودية، بل هو األغلب. ومن ثـم يتعني تقديم ما دل 
عـىل أن بطـون األودية من األنفـال والبناء عىل اختصاص ملك املسـلمني بغري بطون 

. األودية. فتأمل جيداً
ثانيهام: هل خيتص ذلك بام كان بطن وادٍ باألصل قبل جريان ملك مسلم عليه 
أو يعم ما لو حصل يف ملك مسلم، كام لو جر السيل عىل األرض أو أصابتها زلزلة 
فصريت فيها وادياً؟ رصح يف كشف الغطاء بالعموم. وقد يقرب االختصاص باألول 
بانـرصاف اإلطالق عن غريه. وال خيلو عن إشـكال، لعدم وضوح منشـئه. وإن كان 

من البعيد جداً عدم أولوية املالك به لو أراد التشبث به واالنتفاع به ومل يعرض عنه.
وأما ما ذكر بعض مشاخيناP من أن مورد صحيحي حممد بن مسلم وحفص 
الذين هنا عمدة دليل املسـألة األموال التي تنتقل من الكفار إىل املسـلمني، كام يناسبه 
صدرمها املتعرض ملا مل يوجف عليه بخيل وال ركاب، فال إطالق هلام يشـمل ما سـبق 

عليه ملك مسلم.
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: بأن الزمه عدم العموم ملا حيصل يف األرايض الشاسـعة التي مل  فيشـكل: أوالً
. يسبق عليها ملك الكفار ومل تكن يف أيدهيم أصالً

: بأن الصحيحني ـ لو تم انحصار الدليل هبام ـ مل يتضمنا بيان األنفال من  وثانياً
خصـوص ما كان بأيدي الكفار ويكون ملكاً هلم، بـل األنفال بقول مطلق، ومقتىض 
إطالقهام العموم ملحل الكالم. وجمرد ذكر ما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب ال ينهض 
بالتقييد املدعى، ولذا مل يلتزمP بذلك يف األرض اخلربة، مع أن أكثر نصوصها قد 

تضمنت أيضاً ما يؤخذ من الكفار يف مجلة األنفال، ومنها الصحيحان املذكوران. 
العارش: رؤوس اجلبال، كام رصح به غري واحد. ويقتضيه قولهA يف مرسل 
محـاد ـ الذي تقدم انجبـاره بعمل األصحاب ـ: «ولـه رؤوس اجلبال وبطون األودية 
واآلجام»(١)، ونحوه املرسـل عن داود بن فرقد(٢)، واملرسـل عن حممد بن مسـلم(٣)، 

ومرفوع أمحد بن حممد(٤).
ومنـه يظهـر وهن ما يف املدارك من اإلشـكال بضعف السـند، وأنـه ال بد من 
دخولـه يف العمومـات السـابقة، كعمـوم كل أرض ميتـة أو كل أرض ال رب هلا. كام 
يظهر منه جريان ما سـبق يف بطون األودية من النزاع يف العموم للعامر، وملا حدث يف 

ملك مسلم.
بة، وهي الشـجر الكثـري امللتف، كام يف  صَ ة كقَ َ احلـادي عـرش: اآلجام مجـع أمجَ
القامـوس وعن ابن سـيدة، أو من القصب، كام عن الصحـاح ويف خمتاره. وقد رصح 

بكوهنا من األنفال غري واحد.
ويقتضيهـ  مضافاً إىل مرسل محاد واملرسل عن داود املتقدمني يف سابقهـ  املرسل 
عـن أيب بصري: «منها املعادن واآلجام وكل أرض ال رب هلا...»(٥). والظاهر أن املراد 
به األرض مع شجرها أو قصبها ويظهر مما تقدم يف سابقه الكالم يف عمومه ملا حيصل 
يف ملك مسلم. كام أنه إذا فرس بالشجر الكثري امللتف، فمن الظاهر أن الشجر املذكور 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:٤، ٣٢، ٢٢.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٧، ٢٨.



. . أما لو خص بالقصب فهو من امليت عرفاً مطلقاً موجب لكونه عامراً
الثاين عرش: البحار، كام يف املقنعة(١)، وعن حمكي أيب الصالح. وعن غري واحد 
عـدم الوقـوف عىل دليله. وربام يكون الوجه فيـه صحيح حفص بن البخرتي عن أيب 
عبـد اهللاA: «قـال إن جربئيل كر برجله مخسـة أهنار، لسـان املاء يتبعـه: الفرات 
ودجله ونيل مرص ومهران وهنر بلخ، فام سقت أو سقي منها فلإلمام. والبحر املطيف 
بالدنيـا» هكـذا رواه الصـدوق يف اخلصـال، وزاد يف حمكي الفقيه: «وهو أفسـيكون» 
ولعله تفسـري منـه. وأما الكليني يف الـكايف فقد رواه يف بـاب أن األرض كلها لإلمام 
هكـذا: «والبحر املطيف بالدنيـا لإلمام»(٢)، ويف خرب يونس أو املعىل: «قلت أليب عبد 
اهللاA: ما لكم من هذه األرض؟ فتبسـم، ثم قال: إن اهللا بعث جربئيلA وأمره 
أن خيرق بإهبامه ثامنية أهنار يف األرض، منها سيحان وجيهان، وهو هنر بلخ، واخلشوع 
وهو هنر الشاش، ومهران وهو هنر اهلند، ونيل مرص، ودجلة، والفرات. فام سقت أو 

استسقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا...»(٣).
الثالث عرش: املفاوز، كام يف املقنعة. ويف اجلواهر: أنه مل يقف له عىل دليل إال ما 
يدخل يف األرايض السـابقة. والظاهر دخوهلـا كلها يف عموم األرض امليتة، واألرض 
التـي ال رب هلـا. وال يبعـد كون ذكرهـ  كبعض ما سـبق يف كالمهمـ  بـام أنه من أفراد 

. فالحظ. العموم املذكور، ال لكونه عنواناً مستقالً
الرابع عرش: ما يف كشـف الغطاء قال: «منها ما يوضع له من السـالح املعدّ له 
واجلواهـر والقناديـلـ  من الذهب أو الفضةـ  والسـيوف والـدروع. ومنها: ما جيعل 
نذراً إلمامA بخصوصه، عىل أن يستعمله بنفسه الرشيفة، أو يرصفها عىل جنده من 

(١) كـام هـو املوجـود يف املطبوع منه، وحكاه عنه يف اجلواهر. لكنه مل يذكـر يف املطبوع منه يف ضمن التهذيب 
يف طبعة النجف األرشف.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:١٨.
(٣) وسـائل الشـيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٧ واللفظ لـه. أصول الكايف ج:١ ص:٤٠٩ 

باب: أن األرض كلها لإلمامA حديث:٥ الطبعة احلديثة.
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الدراهم والدنانري وما يطلب للجيوش. ومنها املعني للتسليم إليه ليرصفه عىل رأيه».
لكـن املراد باألول إن كان ما ملّك لهA أشـكل باحتيـاج التمليك للقبول، 
وال حيـرز قبولهA لذلك مـع غيبته. ولو أريد منه ما يعم غـري القائمA من آبائه 

األموات مما جيعل يف أرضحتهم أشكل بعدم قابلية امليت للتملك.
إال أن يراد به التمليك يف حياته مع حضوره وقبوله، كسائر اهلبات والصالت 
التـي كانت متعارفة يف زماهنمG. لكنه يشـكل بأن املـال حينئذٍ وإن كان قد يوهب 
لـه بداعـي إمامته، إال أنه يكون ملكاً له بشـخصه، كسـائر ما يوهب لـه، فيخرج عن 

األنفال، التي هي ملك له بام أنه إمام، ولذا ال تورث.
وأما ما يوضع يف املشـاهد املرشفة فالظاهر أنه من سنخ الوقف للمشهد لتزينه 
أو تكريمـه، فليـس هو ملـكاً ألحد. نعم يمكـن جعله بوجه آخر، بـأن يكون صدقة 

للمشهد لينفق يف حاجاته من بناء ونحوه. وهو خارج عن األنفال عىل كل حال.
وأمـا الثاين فإن أريد به النـذر الرشعي فهو منذور هللا تعاىل ال لإلمام، واملنذور 
العمل املتعلق باملال ال املال نفسه. غاية األمر أن يكون املنذور هو رصف املال يف بعض 
اجلهات املتعلقة باإلمام، وهو ال بجعله ملكاً لهA ليحتمل دخوله يف األنفال. وإن 
أريد به النذر العريف الذي قد يتعارف بني عوام املسلمني فهو غري نافذ، فال خيرج عن 

ملك الناذر، وإن حسن الوفاء به نظري الوفاء بالوعد.
مضافاً إىل أن نذر املال عىل أن يسـتعمله اإلمام بنفسـه قد يبطل، لعدم رجحانه 
بعد استلزامه تعطيل املال بسب تعذر الوصول إليهA يف عرص الغيبة. إال أن يكون 

مراده النذر آلبائهG يف عرص حضورهم.
وأمـا الثالث فهو ال خيرج عن التمليـك أو الوقف أو النذر، وقد عرفت حكم 
الـكل. ومـن ثـم ال يرجع ما ذكـره إىل حمصـل ظاهر بنحو يصـح كونه مـن األنفال. 
فالظاهر اختصاص األنفال بام سـبق. وإن كان هو غري مهم بعد ما سـبق يف النصوص 

من عموم ملكهم صلوات اهللا عليهم لألرض وما فيها. فالحظ.



املقام الثاين: يف حكم األنفال.
قـال الكلينـيP يف الـكايف يف أول بـاب الفـيء واألنفال وتفسـري اخلمس 
وحـدوده وما جيـب فيه بعد عدّ األنفال: «فإن عمل فيها قـوم بإذن اإلمام فلهم أربعة 
أمخاس ولإلمام اخلمس. والذي لإلمام جيري جمر اخلمس. ومن عمل فيها بغري إذن 

اإلمام فاإلمام يأخذه كله وليس ألحد فيه يشء...».
قـال يف املقنعـة: «وليس ألحد أن يعمل يف يشء ما عددناه من األنفال إال بإذن 
اإلمام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أمخاس املستفاد منها، ولإلمام اخلمس. 
ومـن عمل بغـري إذنه فحكمه حكـم العامل فيـام ال يملكه بغري إذن املالك من سـائر 
اململوكات». ووافقهام يف وجوب اخلمس يف املراسـم مع ختصيصه له بحال احلضور، 
قـال: «ويف هذا الزمان فقـد أحلونا مما يترصف فيه من ذلك كرماً وفضالً لنا خاصة». 
ورصح بالتحليل يف اجلملة يف عرص الغيبة يف املبسوط والنهاية لألنفال واخلمس. وأما 

يف حال احلضور فحكم فيهام بلزوم ما يصالح عليه اإلمام من دون تعيني ليشء.
لكن ما يف الكايف واملقنعة واملراسم من وجوب اخلمس مطلقاً أو يف حال احلضور 
خمالف لألصل، وال شـاهد له من النصوص. بل يأيت يف النصوص ما يظهر يف عدمه.
نعـم ورد وجـوب اخلمس يف املعدن، وهو وإن كان من األنفالـ  كام ذكراه مها 
وسـبق منّا ـ إال أن إحلاق بقية أقسام األنفال به حيتاج إىل دليل، وهو مفقود. والتعدي 

منه إللغاء خصوصيته عرفاً يف غاية املنع.
ومثله ما سـبق مـن الكايف من أن اخلمس هنا جيري جمـر اخلمس، الظاهر يف 
 Aثبوت سـهام اخلمس فيه. إذ ال وجه له بعد كـون اخلمس الثابت له تابعاً مللكيته
لألصـل، فـإن مقتىض ذلك ملكيتـه للخمس بتاممـه تبعاً مللكيته لألصـل بتاممه. وإنام 
التزمنـا بذلـك يف مخس املعادن لظهـور النصوص الواردة فيـه ورصاحة بعضها يف أن 

مرصفه مرصف اخلمس الوارد يف اآلية الرشيفة والنصوص اجلارية جمراها.
نعم لو كان البناء عىل ثبوت اخلمس يف مجيع األنفال بسـبب ثبوت اخلمس يف 
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املعادن لفهم عدم اخلصوصية له اجته البناء عىل مشـاركته له يف املرصف. لكن عرفت 
املنع من ذلك.

كـام أن ما سـبق من املبسـوط والنهايـة من لزوم مـا يصالح اإلمـام عليه حال 
احلضور، وإن كان مطابقاً للقاعدة، إال أنه يعلم بعدم عمل الشيعة عىل ذلك يف عرص 
احلضور، إذ لو كان لظهر وبان، لشـيوع االبتالء باألنفال حينئذ، مع أنه ال عني لذلك 

وال أثر يف النصوص والتاريخ.
ومثل ذلك يف اإلشـكال ما سبق من املراسم واملبسوط والنهاية من اختصاص 
التحليـل بعرص الغيبة. ملا سـبق يف اخلمـس من أنه يتعذر محل نصـوص التحليل عىل 

خصوص عرص الغيبة بعد أن كان املتيقن منها الشمول لعرص احلضور. 
والـذي ينبغـي أن يقال: أمـا األرايض فالظاهـر عدم اإلشـكال يف ملكها ـ أو 
جريان حكم امللك عليها عىل الكالم املتقدم ـ باإلحياء. الستفاضة النصوص بذلك، 
كصحاح أيب سـيار وأيب خالد الكابيل وسـليامن بن خالد وعبد اهللا بن سـنان املتقدمة 
يف أول الـكالم يف أن األرض مـن األنفال، وصحيح الفضالء عن أيب جعفر وأيب عبد 

اهللاA: «قاال: قال رسول اهللا7 من أحيى أرضاً مواتاً فهي له»(١)، ونحوه غريه.
لكن يظهر من العالمة يف التذكرة عدم كفاية ذلك يف اإلذن، وأنه ال بد من إذن 
خاص يف اإلحياء، ويظهر من جامع املقاصد واملسـالك وغريمها موافقته، وأن اجلواز 

يف حال الغيبة لنصوص التحليل.
وهو كام تر، ألن صحيح أيب خالد الكابيل املرصح فيه بملكية اإلمام لألرض 
قد تضمن الرتخيص يف اإلحياء، فهو ظاهر يف كون الرتخيص يف اإلحياء مالكياً راجعاً 
إلذن املالـك فيـه، ال رشعياً ليختص بصـورة عدم منافاة حق املالك. بل حيث سـبق 
ملكيتهـمG لـألرض فاملتعني محل مجيع نصوص اإلحياء عـىل اإلذن املالكي. وهو 
أيضاً مقتىض ما رواه العامة عن النبي7 من قوله7: «موتان األرض هللا ولرسوله، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١ من أبواب إحياء املوات حديث:٥.



فمن أحيا منها شيئاً فهي له»(١).
وأما اسـتفادة اإلذن يف عرص الغيبة من نصـوص التحليل فقد عرفت غري مرة 
اإلشـكال فيـه بعـدم اختصاص نصـوص التحليل بعـرص الغيبة، بل عـرص احلضور 
داخل يف املتيقن منها. مضافاً إىل أن نصوص التحليل ال تنهض ببيان كيفية التملك أو 
جريان أحكامه وحتديد أسباب ذلك، فلوال هنوض نصوص اإلحياء باإلذن بالتملك 
مل يمكن إحراز التملك باإلحياء ولو يف عرص الغيبة. اللهم إال أن يدعى املفروغية عن 
انحصار سبب التملك باإلحياء، فيتجه جواز إحياء املؤمن لألرض بضميمة نصوص 

التحليل. فالحظ.
هـذا وقد تقدم يف صحيـح أيب خالد الكابيل الترصيح بأن مـن أحيى أرضاً ثم 
تركهـا وأخرهبـا جـاز لغريه إحياؤهـا، وأنه أحق هبا مـن الذي تركهـا. ومثله يف ذلك 
صحيـح معاويـة بـن وهب: «سـمعت أبا عبـد اهللاA يقـول: أيام رجل أتـى خربة 
بائـرة فاسـتخرجها وكر أهنارهـا وعمرها فإن عليه فيها الصدقـة. فإن كانت أرض 
لرجـل قبلـه، فغـاب عنهـا وتركهـا فأخرهبـا، ثم جـاء بعد يطلبهـا، فـإن األرض هللا

وملن عمرها»(٢).
وأمـا ما يف اجلواهر من أنـه جممل أو كاملجمل، قال: «الحتـامل كون املراد أهنا 
لـألول الذي عمرها، خصوصاً مع عدم فرض السـؤال فيه عن وجود شـخص آخر 
عمرها». فهو غريب جداً، ألن املفروض يف الصحيح هو عامرة الثاين هلا، وأما األول 
فقـد فرض أهنـا كانت له وأنه غـاب عنها وتركهـا فأخرهبا. فال ينبغـي التأمل يف قوة 
ظهـوره أو رصاحتـه يف أهنا للثـاين. ومن ثم ذهب يف التذكرة وغـريه إىل ملكية الثاين، 

وأنه أحق من األول. ويف جامع املقاصد أن القول بذلك مشهور بني األصحاب.
(١) السـنن الكـرب ج:٦ ص:١٤٣/ وقـد رويت عىل ألسـن الفقهاء مـن اخلاصة والعامة هكـذا: «موتان 
الرض هللا ولرسـوله، ثم هي لكم مني» ، ويف بعضها زيادة: «أهيا املسـلمون». راجع: املبسـوط للشـيخ 

الطويس ٣: ٢٦٨/املجموع للنووي ١٥: ٢٠٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب إحياء املوات حديث:١.

حكم األنفال ..................................................................................... ٤٢٥



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اخلمس ٤٢٦

واسـتدل عليه يف املسـالك وغريه ـ مضافاً إىل الصحيحـني ـ بعموم من أحيى 
أرضاً مواتاً فهي له. قال سيدنا املصنفP: «وال يعارض بتطبيقه عىل املحيي األول، 
لعـدم تعرضه للبقاء، فلم يبقى إال االسـتصحاب الذي ال يصلـح ملعارضة الدليل».
لكنه يشـكل بأن استمرار ملكية املحيي ليست مقتىض االستصحاب فقط، بل 
هو أيضاً مقتىض اإلطالق األحوايل مللكية املحيي لألرض. نعم لو كان لسـان الدليل 
هكـذا: مـن أحيى أرضاً ملكها، تم ما ذكرهP، الختصـاص مفاد الفعل باحلدوث 
مـن دون نظـر للبقاء، بخالف اجلملة االسـمية. وحينئـذٍ يتعـارض التطبيقان، وبعد 

سقوطهام معاً يتعني الرجوع الستصحاب ملكية األول. فتأمل.
بـل ال يبعد انرصاف عموم مملكية اإلحياء إلحيـاء األرض غري اململوكة، فهو 
ظاهر يف مملكية اإلحياء للمباح، ال مطلقاً ولو للمملوك، بل يكون اإلحياء الثاين ـ مع 
فقـد الدليـل عىل جوازهـ  تعدياً ال حرمة له، ألنه ليس لعرق ظامل ال حق. وال أقل من 
ـ  وارداً  كون املتيقن اخلصوص. وحينئذٍ يكون التطبيق األولـ  بل االستصحاب أيضاً

عىل التطبيق الثاين، ورافعاً ملوضوعه.
فالعمـدة صحيحـا الكابيل ومعاويـة بن وهـب. فإهنام ينهضـان باخلروج عن 

عموم مملكية اإلحياء حتى لو كان داالً عىل مملكية األول ال غري.
وكيف كان فقد أطلق يف املبسوط والدروس وجامع املقاصد وحمكي التهذيب 
والرسائـر وغريهـا عدم جواز إحياء األرض اململوكة. واسـتدل لهـ  مضافاً إىل ما دل 
 Aعـىل ملكيـة األول، الـذي عرفت حاله، واىل بعـض الوجوه االعتباريـةـ  بقوله
يف صحيحـي سـليامن بن خالـد واحللبي املتقدمـني يف أول الـكالم يف أن األرض من 

األنفال: «قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه»(١).
وقد يدفع بأن النسبة بني الصحيحني املذكورين وصحيح معاوية بن وهب وإن 
كانـت هـي التباين، إلطالق فرض العثور عىل املالـك األول يف الكل، إال أن صحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب إحياء املوات حديث:٣ وذيله.



الكابـيل خمتص بام إذا كان املالك األول قد ملك األرض باإلحياء، فيصلح ألن يكون 
شـاهد مجـع بني الصحاح املذكـورة، بحمل الصحيحني عىل مـا إذا كان املالك األول 
قـد ملك األرض بغري اإلحياء، ومحل صحيح معاوية عىل ما إذا كان املالك األول قد 

ملك األرض باإلحياء.
لكن اإلنصاف أنه يصعب محل األمر يف صحيحي سـليامن واحللبي بأن يؤدي 
للاملك حقه عىل إرادة إرجاع نفس األرض، إذ لو أريد ذلك لكان الترصيح به أخرص 
وأفيد. والسـيام أنه مل يفرض يف السـؤال جتدد معرفة صاحبها بعد اإلحياء، بل ظاهره 
معرفتـه مـن أول األمر، فلو كان احلكم عـدم جواز اإلحياء لكان الـالزم النهي عنه. 
واألنسـب بمدلـول اللفـظ فيهام محل احلـق املذكور عـىل الطقس، فيكونـان موافقني 
للصحيحني السـابقني يف جواز اإلحياء للثاين وثبوت حق له يف األرض بسـببه، غاية 

األمر أن مقتضامها وجوب دفع الطقس لألول مللكيته لألرض.
ولعله لذا حكم يف الرشايع يف كتاب اجلهاد بذلك. بل يف املسالك أنه ذهب إليه 
الشـيخ يف املبسوط، وحكي عن األكثر. قال: «ومل يفرقوا يف ذلك بني املنتقلة باإلحياء 

.« وغري ذلك من األسباب اململكة، حيث يعرض هلا اخلراب وتصري خراباً
لكن ال خيفى أنه ال يناسب صحيح معاوية، ألن االقتصار فيه عىل أن األرض 
ملن عمرها كالرصيح يف عدم اسـتحقاق األول، بل هو رصيح الكابيل، حيث تضمن 

أن الطقس لإلمام، وال إشارة فيه لثبوت يشء للاملك األول.
عىل أنه ال خيلو يف نفسـه عن غرابة. ألن جواز الترصف يف العني من دون أذن 
مالكها ودفع بدل املنفعة له، مع أولوية املترصف هبا ال يناسب األصول املعول عليها 

. عند األصحاب. بل ال يناسب املرتكزات املعرفية جداً
وأما ما يف الدروس من جواز االنتفاع باألرض ودفع الطقس مع امتناع املالك 
من االنتفاع باألرض، لدعو حرمة حبسه لألرض عن االنتفاع قال: «نعم لو تعطلت 
األرض وجـب عليه أحـد األمرين إما األذن لغـريه أو االنتفاع، فلـو امتنع فللحاكم 
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اإلذن، وللاملـك طقسـها عـىل املأذون. ولو تعـذر احلاكم فالظاهر جـواز اإلحياء مع 
االمتناع من األمرين، وعليه طقسـها». فليس هو عمالً بالصحيحني، لعدم اإلشـعار 
فيهام بامتناع املالك، وال بحرمة حبسه لألرض عن االنتفاع، بل هو اجتهاد منه حيتاج 

للدليل.
ومن هنـا كان الصحيحان غريبي املضمون، فاألنسـب التوقـف عنهام، ألهنام 
من املشـكل، وردمها لقائلهامA، وعدم اخلروج هبـام عن مقتىض صحيحي الكابيل 
ومعاويـة بـن وهب. وهو املناسـب ملا سـبق يف النصوص الكثرية مـن ملكية األرض 
، لئال يلزم تعطيل  لإلمام، حيث يناسـب ذلك كون االسـتحقاق باإلحياء تابعاً له بقاءً

األرض، وعدم استحقاق الطقس لألول، لعدم ملكيته لألرض.
وعـىل ذلك يتعني جواز اإلحياء مطلقـاً وإن كان ملك األول هلا بغري اإلحياء، 
عمالً بإطالق صحيح معاوية. والسيام بلحاظ الكرب التي تضمنها من أن األرض هللا 
وملن عمرها، حيث يصعب فيها التفكيك بني أنحاء امللك. خصوصاً وأن عمدة أفراد 
امللك بغري اإلحياء متفرعة عىل امللك باإلحياء برشاء أو اهتاب أو مرياث ونحومها أو 
غريهـا، واملرتكز أن األسـباب املذكورة ال تقتيض إال تبدل املالـك مع احتاد اململوك، 
ونحـو امللكيـة، فمن البعيد جداً أن يثبت للمنتقل إليه هبا ما مل يثبت للمنتقل عنه. نعم 
ال يتم ذلك فيام ال يتفرع عىل امللك باإلحياء، كالرشاء أو اإلستيهاب من اإلمام، وهو 

فرض نادر أو غري واقع.
ومـن ثم كان التفصيل املذكور بعيداً عن االرتكاز، وتنزيل األدلة عليه صعب 
جداً، ومبتنياً عىل اجلمود عىل موارد األدلة بوجه غري ارتكازي لو غض النظر عام سبق 

من اإلشكال يف صحيح سليامن واحللبي.
ولعلـه لذا كان ظاهر اجلواهر إرجاع التفصيـل املذكور إىل التفصيل بني ما إذا 
كان أصـل امللك باإلحياء ولو ممـن أنتقل عنه، وما إذا مل يكن وهو خصوص ما ينتقل 

بالرشاء أو نحوه من اإلمام.



لكـن اإلنصـاف أنـه بعيد عن ظاهـر كلامهتم وعـن النصوص التي هي منشـأ 
التفصيـل، ملـا ذكرناه من ندرة القسـم الثـاين أو عدم وجوده. فالعمـدة ما عرفت من 

اإلشكال يف االستدالل بالصحيحني.
وأمـا اإلمجاع عىل عـدم ملكية الثاين باإلحيـاء إذا كان األول قد ملك األرض 
بغري اإلحياء، فلم يتضح بنحو معتد به، وإنام حكي عن التذكرة نفي اخلالف يف ذلك. 
ونسبة دعو إمجاع العلامء عىل عدم إطالق جواز إحياء األرض املعروفة املالك البن 
عبد الرب. ومل أعثر يف املطبوع من التذكرة عىل نفي اخلالف. عىل أن مساق كالمه ظاهر 
يف إرادهتم عدم جواز اإلحياء، مع أنه سبق عن مجاعة دعو جواز اإلحياء من الثاين 

وإن مل يكن مملكاً له.
عـىل أن االعتامد عىل اإلمجاع مـن أهل الفتاو املحررة يف املسـائل املنصوصة 
التي دونت نصوصها يف كتب القدماء تعرف فتاواهم من روايتهم للنصوص يف غاية 
 . اإلشـكال، خصوصاً يف مثل هذه املسـألة التي يظهر فيها اضطراب األصحاب جداً
فال خمرج عام ذكرنا من العمل بصحيحي أيب خالد الكابيل ومعاوية بن وهب. فالحظ.

هـذا ومقتىض إطالق الصحيحني املذكورين عـدم الفرق بني كون ترك املالك 
لعامرة األرض لألعراض عن نفس األرض، أو عن عامرهتا، وكونه للعجز عن ذلك، 

أو لدواع أخر، كاالنشغال بام هو أهم.
نعم البد من ميض مدة معتد هبا، بحيث يصدق أنه أخرهبا، ومع الشك يف ذلك 
بنحو الشبهة املفهومية فاملرجع استصحاب ملكية األرض أو أحكام ملكيتها للمحيي 
األول، كملكيتـه للمنفعـة وثبوت حق لـه يمنع الغري من التـرصف فيها ونحو ذلك.
وأوىل بذلك ما إذا كان الرتك ملنع الظامل له من عامرهتا، حيث يشكل معه صدق 

أنه أخرهبا، أو أنه ينرصف عن ذلك.
بل ال يبعد جريان ذلك فيام لو حتقق منه الرتك مدة طويلة ثم أراد إحياء األرض 
مـن جديد قبل إحياء الثاين وسـعى يف ذلك، فال جيوز للثـاين مزامحته، لقصور إطالق 
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الصحيحـني عن ذلك، الختصاصهـام أو انرصافهام إىل ما إذا وقعت عامرة الثاين حال 
ترك األول وإعراضه عن عامرة األرض. وحينئذٍ فمقتىض استصحاب ملكيته لألرض 
أو ثبـوت حقه فيها، بضميمة عموم عـدم جواز الترصف يف ملك الغري واخلروج عن 
مقتـىض حقه بغري إذنه، عدم جواز اإلحياء للثاين. كام أن مقتىض االسـتصحاب أيضاً 

. . فتأمل جيداً عدم ترتب األثر عىل اإلحياء لو وقع منه حينئذٍ
ثـم إن مقتىض إطـالق الصحيحـني جريان ذلـك يف األرض املفتوحـة عنوة. 
وجمرد ملك املسـلمني هلا بالقتال ال يمنع من التمسـك فيها بعموم استحقاق األرض 
امليتة باإلحيـاء، لنهوض قولهA يف صحيح معاوية: «فإن األرض هللا وملن عمرها» 
باحلكومـة عىل أدلة امللك وبيان أسـبابه، ومحلها عىل ثبـوت امللكية أو أحكامها ما دام 

اآلخذ عامراً هلا، ال مطلقاً بحيث يمنع من إحياء غريه هلا لو ماتت عنده.
هذا ويأيت منّا عند التعرض حلكم األرض اخلراجية من فصل رشوط العوضني 

ما ينفع يف املقام. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
بقي الكالم يف غري األرض من األنفال، كالنابت يف األرض املوات من احلطب 
ونحـوه، وما يؤخذ منها من احلجر والرتاب والصخر والطني وغريها، وما مل يوجف 
عليها بخيل وركاب من الغنائم املنقولة، وغري ذلك. ومقتىض إطالق ما تضمن حتليل 
اخلمس يف املال املأخوذ من الغري حلها أيضاً، كصحيحي يونس وأيب خدجية املتقدمني 
يف تلك املسألة(١)، ألن موضوع األول حقهم، وموضوع الثاين التحليل يف مثل اخلادم 
املشرت واملرياث والتجارة ونحوها من دون تقييد باخلمس. وقريب منهام غريمها(٢). 

وال بأس بالعمل باإلطالق املذكور.
بـل مجلة أخر من نصوص التحليل قـد تضمنت حتليل حقهمG أو حتليل 
الفـيء أو حتليل اخلمـس واألنفال والفيء، ومقتىض إطالقهـا العموم ملا يؤخذ ابتداءً 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:٤، ٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٨.



وإن مل يكـن مسـبوقاً بيد الغري، ففي صحيح الفضـالء عن أيب جعفرA: «قال: قال 
أمـري املؤمننيA: هلـك الناس يف بطوهنم وفروجهم، ألهنم مل يـؤدوا إلينا حقنا إال 

.(١)« وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم من ذلك يف حلّ
ويف خرب داود بن كثري الرقي عن أيب عبد اهللاA: «سمعته يقول: الناس كلهم 
يعيشـون يف فضـل مظلتنا، إال أنا أحللنا شـيعتنا من ذلـك»(٢)، ويف حديث الفضيل: 
«ثـم قـال أبو عبـد اهللاA: قال أمري املؤمنـنيA لفاطمةJ: أحـيل نصيبك من 
الفيء آلباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد اهللاA: إنا أحللنا أمهات شيعتنا آلبائهم 
ليطيبوا»(٣)، ويف موثق احلارث بن املغرية النرصي عن أيب جعفرA: «إن لنا اخلمس 
يف كتـاب اهللا، ولنا األنفال، ولنا صفوا املـال، ومها واهللا أول من ظلمنا حقنا يف كتاب 

اهللا... اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا»(٤).
ويف خـرب يونـس أو املعىل املتقدمني عند الـكالم يف أن البحار من األنفال: «فام 
سـقت أو استسـقت فهو لنـا، وما كان لنـا فهو لشـيعتنا... وإن ولينا لفي أوسـع فيام 
بني ذه إىل ذه. يعني: ما بني السـامء واألرض»(٥)، ويف خرب أيب محزة عنهA: «فنحن 

أصحاب اخلمس والفيء، وقد حرمناه عىل مجيع الناس ماخال شيعتنا»(٦)، وغريها.
ولزوم اخلروج عن هذه النصوص يف اخلمس ـ بقرينة النصوص التي تضمنت 
املطالبة به ـ ال يسـتلزم اخلروج عنها يف األنفال، بل يتعني العمل هبا فيها، والبناء عىل 
حلها للشيعة مطلقاً، ما مل يثبت املخرج عن ذلك، كام ثبت يف مرياث من ال وارث له، 
حيـث تضمنت النصوص له مصـارف معينة مذكورة يف كتاب املـرياث. وثبت أيضاً 
وجـوب اخلمـس يف املعادن وإن كانـت من األنفال، وكان مقتـىض نصوص التحليل 

املذكورة عدم وجوب يشء فيها.

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب األنفال حديث:٧.
(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال حديث:١٠، ١٤، ١٧، ١٩.
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نعم استشكل سيدنا املصنفP بأن الشبهة يف املقام موضوعية، وهي صدور 
اإلذن من اإلمامA وعدمه، فال ترفع اليد عن أصالة عدم اإلذن إال بحجة من علم 

أو بينة، وخرب الثقة غري ثابت احلجية يف املوضوعات.
لكن ذلك جيري يف حتليل ما فيه اخلمس مما يؤخذ من الغري أيضاً، مع أنهP قد 
جر عىل ذلك من دون أن تكون النصوص الدالة عليه كثرية، بل عمدهتا صحيحا يونس 
وأيب خدجية املتقدمان، كام جر عىل ذلك مجاعة من األصحاب، وجروا أيضاً عىل ذلك 
يف حتليل األرض املوات باإلحياء مع جريان ذلك فيها أيضاً، بناءً عىل أهنا من األنفال.
فـاألوىل يف دفع اإلشـكال املذكور: أن مقتىض السـرية حجية خـرب الثقة حتى 
يف املوضوعـات، وال خمرج عنه إال ظهور دليـل حجية البينة يف املوضوعات يف الردع 
 :Aعـن ذلك، والعمـدة يف دليل عمومه موثق مسـعدة بن صدقة عـن أيب عبد اهللا
«سـمعته يقول: كل يشء لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسـك، 
وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشـرتيته وهو رسقـة، واململوك عندك لعله حرٌ قد 
باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة حتتك وهي أختك أو رضيعتك. واألشياء كلها 
عـىل هذا حتى يسـتبني لك غري ذلك أو تقوم به البينـة»(١). فإن احلرص بالبينة التي هي 

من سنخ اخلرب ظاهر يف عدم حجية ما دوهنا من خرب الثقة.
لكـن املتيقـن من ذلك بقرينة األمثلةـ  التي حيتمل سـوقها لرشح عموم قاعدة 
احللّ يف صدر احلديث ـ هو الشـبهة املوضوعية الناشـئة عن اشـتباه األمور اخلارجية 
اخلاصـة يف املوارد املتفرقة غري املرتبطة بالشـارع األقدس، دون مثل التحليل العام يف 
املقام الصادر منهمG بام هم أئمة، ومثل استثناء املؤنة يف اخلمس ـ بناء عىل ما سبق 
منـا يف املسـألة الثامنة واألربعني مـن قرب ابتنائه عىل إعـامل واليتهمG عىل احلق، 
مـن دون أن يثبـت يف أصل الترشيع ـ ونصـب احلاكم الرشعـي للحكومة والقضاء، 
ونحـو ذلك، حيث يغفل عرفاً عـن الفرق بينها وبني فتاواهم يف األحكام الرشعية يف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب ما يتكسب به حديث:٤.



الشبهات احلكمية.
ولـذا جرت سـرية األصحاب عىل قبـول أخبار اآلحاد يف ذلـك، حيث دونوا 
النصـوص املذكـورة، وتكلموا يف داللتها، عىل نحو سـائر أخبـار األحكام، من دون 
التفـات إىل اإلشـكال املذكـور، مـع أن عـدم قبول خـرب الثقـة عندهم يف الشـبهات 

املوضوعية من الواضحات.
هـذا مضافـاً إىل االطمئنان بل القطـع بصدور بعض األخبـار العامة املتقدمة، 
لكثرهتا، والتشـكيك يف ذلك من سنخ الوسـواس. غاية األمر أن يشكّ إرادة العموم 
منهـا فمـع وضوح داللتها عىل العمـوم ال ينبغي اخلروج عنه، لعمـوم حجية الظهور 
بال إشـكال. عىل أن الظاهر قيام السـرية عىل التحليل يف األنفال. وال ينبغي مع ذلك 
التوقـف يف احلكـم. فالحظ. واهللا سـبحانه هـو العامل العاصـم. ومنه نسـتمد العون 

والتوفيق والتأييد والتسديد. إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني. 
انتهـى الكالم يف األنفال تتميامً لرشح مباحث اخلمس من كتاب (منهاج 
الصاحلني) تأليف سـيدنا األعظم الفقيد السـعيد سيدنا األستاذ اجلد آية 
اهللا العظمى السيد حمسن الطباطبائي احلكيمP، يف النجف األرشف، 

بربكة املشهد املرشف عىل صاحبه أفضل الصالة والسالم. 
بقلم العبد الفقري (حممد سـعيد) عفي عنه نجل سـامحة حجة اإلسـالم 
واملسـلمني آية اهللا السـيد (حممد عيل) الطباطبائي احلكيم دامت بركاته.
عرص السبت اخلامس والعرشين من شهر مجاد األوىل سنة ألف وأربعامئة 
وثـالث عـرشة هلجرة سـيد األنام عليـه وآلـه أفضل الصالة والسـالم.
ر لنا أن تكون  ر لنا أن نُحرر أكثر هذا الكتاب يف السجن، كام قدّ وقد قدّ
مالحظتـه وإعـادة النظر فيه يف ظروف مشـاهبة للسـجن يف قلة املصادر 
املتيـرسة، كـام يظهـر للناظـر فيه. واحلمـد هللا عـىل كل حـال، والصالة 

والسالم عىل حممد وآله خري اآلل. وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.
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