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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  احلادي والثالثوناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  ظمىآية اهللا الع

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  الثالثاجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  الثالثاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

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



٧

  

أو عوض صلح أو  و ضمان مال من قرض أو مثن مبيع أ،ينال فرق بني أقسام الد): ١٦ـ مسألة (

   من باب غرامة إتالفكان كما لو ،حنو ذلك

  

 جالًؤ مكان لو و}عيمثن مب أو ن من قرضي أقسام الدنيفرق ب ال: ١٦ ـ مسألة{

عن   املضمون عنه ممتنعاًكان و، الضمانكنه ذل من شأكان }ضمان مالأو { أيتيس ماك

   .فال ن ممتنعاًيكمل  ذاإو ،داءاأل

   .جارةإوجه  ك}كذل حنو أو ،صلحعوض أو {

  

  : فرع

لشمول  ،نعم الظاهر؟ م ال أظلماً ه اجلائرأخذي من هذا السهم ملثل ماى عطيهل 

 ريعانة للجائر غإ ألنه ،ةي املعصيف والصرف سرافمن اإل أنه  إىلاًلعدم نظرا واحتمال ،دلةاأل

  .ةيص املعيفال صرف  وإسرافس بيالدافع ل إىل لنسبةبا ألنه ،ميمستق

  .من هذا السهمى عطي هفإن ،ك فاستدان لذال،اهنة الظلمةمد إىل احتاج لو مثله ماو

 الهيعى ق علفء للمنعطااإلى دلة املتقدمة الدالة علشمل مثلهما بعض األي ال نعم

   .صارحنالعرفت من عدم ا باملطلب بعد ما ضار ري غكذل و،حنوهو

ه من هذا ؤإعطاوز جيان يعص أو فإسرا يف أنه هيصدق علين مل يل دكف ،كانف كيو

   .السهم

 من باب غرامة كان لو{  مثل ما،ركذ  ماري من هذا السهم لغءعطااإل وز جي}ماك{

ونه مشموال ك كذلى دل علي و،سركنافتعمد  ده بالي من ري الغإناءما وقع  ك}تالفإ

 ،بعد املوتىل  إت بالنسبةكان وإن يهو ،ابهيصباح بن س  منها خرباليت ،ةات املتقدميللروا

   ، موجب لعدم الفرقةيخلصوصن القطع بعدم اكل



٨

 كانن إ ىعطي و،اًيون حي املدكان إذا ىعطي ن الي هذا الباب ديفن قل أحد بأي مل هفإن

   .تاًيم

 ماماإل: قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ، املتقدميفاك املطلب مرسل اليفصرح أو

 مثله اخلرب املتقدم و،)١(إسراف ري غيفخال مهور النساء  اون مي سائر الدنيمنعن املؤ يقضي

ة يبنداء اجلاهل ينادي يالذ :ثالث طوائف فقط  استثىنهفإن، )٢(عن مستطرفات السرائر

   .موال الناس أيفما صنع  يلباي ال يالذو ، مهر النساءيفوالغارم 

مرسل  وناون عل بنيسفعدم مشول خرب ح ،هيفشبهة  ال م مماكفهذا احل ،كانف كيو

 رين غيالدء  بعض نصوص وفايفل له يالدل نحصريوال  ، ضار باملطلبريما غهأشباه وىالقم

 ونهك يفاهرة ها الظريعلمت وجود نصوص غ  قدكفإن ،نيونه من سهم الغارمك يف الظاهر

  . نيمن سهم الغارم

  

  : فرع

تقدم من   ملا،سهممن هذا الى ا تعطفإ ،تالفاإل مثل غرامة ،وشبهه أقتل اخلط ةيد

د ي بعإسراف ة أوي معصبأنهالقول  و،ف وحنومهار واملستطيفاكال يخرب و،ني وفاء الدأخبار

 اللهم خيفى،ما ال ك سراف اإلأخبارشمله ظاهر يال  و،ة قطعاًيس معصي لهفإن ،عن الصواب

   .مل فتأ،ني سهم الغارممنى عطي  هلذا النوع سهم الرقاب النيع ما  بعدبأنه: قالي إالّ أن

                                                

  . ٧ ح باب الدين٩٤ ص٥ ج:انظر الكايف )١(

  . ول السطر األ٤٨٥ ص:السرائر )٢(



٩

 خبالف ،ؤه من هذا السهمإعطا العوض جاز أداء ومل يتمكن من  أو نسياناً اإلتالف جهالًكانفلو 

  .ناو على وجه العمد والعدكانا لو م

  

 تالف جهالً اإلكان فلو{ . الغرامةيفل يصتف من املثال املتقدم للغرامة النيتب قدمث إنه 

 أداءمن { لفاملت }نكتميمل و{ شرعاً ةيس مبعصيل ما: احلاصل و،راراًضطا أو }اناًينسأو 

   .خذ للغارم األوزجي كما }السهم  من هذاهؤإعطاز جا{  له قوت سنتهكان لو و}العوض

مل  يولو أعط ،هؤإعطا وزجي  الهفإن }ناووجه العمد والعدى عل كان لو خبالف ما{

ن ي الدةي املعصيفن يالدالظاهر من  أن  من هذا السهم بادعاءئهإعطااحتمال  و،خذله األ زجي

ون املقام من يكف ،ني الديف تهيون معصيكف ،ةين املسبب عن املعصيال الد ،ةيل املعصي سبيف

الظاهر من النصوص  إذا ،ميمستقريغ ،ناًيع دي مثن املبكان إذا ع وقت النداءيل مثن املبيقب

   . العرفكشهد بذلي ما ك،العموم

  

  : فرع

 أو ،نهيه ديول يقضيمن هذا السهم لى عطيفهل  ،عمداً ئاًيز شياملم  أتلف الصيبلو

  : احتماالن؟ نهيد يقضي لإليه أو ،عنهى عطيفالبلوغ  إىل به نتطر أو ي،املتلف منهى عطي

ده يؤيو،  للصيبانيعص ال إذ ،ةي املعصيف كس ذليل و،دلةلشمول األ ،ءعطااإل: ولاأل

   . حتمله العاقلةخطأ عمد الصيب: )عليه السالم(قوله 

هذا  و،ىقضي ال إسراف يف كان يالذ نيالد أن دلةاهر من األ الظألن ،املنع: الثاين

   شمله املستثىنيرمبا  و، إالّ أنه إسرافةين معصيكمل  وإن العمل من الصيب



١٠

لعله  وموال الناس أيفصنع  مبا باىلي من القسام  من أهفإن ، خرب املستطرف السابقيف

   .قربأ

  

  : فرع

 يفبنفسه وصرفه  دان الصىبت فاس،ناًكه متمين وليك لو مل مطلقاً ن الصىبيدى قضيهل 

  ؟ اإليهمصاحله احملتاج 

 أن يفس له حق يالغارم ل أن ومن ،اتي الرواكق تليحد مصادأ أنه من ،احتماالن

   . البحريفلقائه إاملال له مثل  ءإعطاف ،قرضهي

   .قرب أولاأل و،اًيم غني القانك ولو ،من هذا السهمى قضيم ينعم لو استدان له الق
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 وإن ،هأجلء من هذا السهم قبل حلول عطا عدم اإلحوطفاأل  دينه مؤجالًكان إذا ):١٧ـ مسألة (

  . اجلوازقوىاأل كان

  

ء من هذا السهم قبل عطا عدم اإلحوط فاألجالًؤنه مي دكان ذاإ: ١٧مسألة ـ {

 احلصة إىل  بالنسبةكفرق ذلي الو، دلةلعموم األ }اجلوازى قو األكان وإن ،هأجلحلول 

  .ل حالى كعلى تعط أن لزميا فإ ،اةكة له من الزياملساو

ن املتعارف هو بأ: قاليبل قد  ،ن املعجل خال عن شاهديالد إىل صرافنالادعاء او

اقض : قال و لشخصد مبلغاًيزى عطأ  لوهفإن ،له العرف شهدي و،جلاألقبل  لو وءعطااإل

خالف متفاهم العرف من هذا  ،جالنه مؤيون دكل  منع بعضهم عنهكان ،نالف ن بينيبه د

   .المكال

ه يف، جلاألبعدحلول  الّإالنفقات  من عرفاً معدود ريجل غون املؤكاط يوجه االحتو

 تابةك مال الأداءعن  اتب العاجزك امليفسبق  قد و،نيمتع فالقول باجلواز ،ال خيفى ماك نظر

   .عطاء قبل حلول النجماإل جواز

  : فرع

 ،اةك اللزاًريفء توعطا اإلكانلو ى عطيهل ، جلاألقبل حلول  عدم اجلوازى  علبناًء

  ؟ أيضاًبعد احللول إالّ ىعطي أم ال ،ه معجالًأعطيتن إ  نصف املبلغؤبرأ: قال الغارم ما لوك

لو  ،نيل لالحتماليالدل رك وجه لتجشم ذال ،ث اخترنا اجلواز مطلقاًيح و،حتماالنا

ساعة  إىل جالًص مؤن استدان من شخاحتال الغارم بأ فلو ،جلن املؤي الدأداء قلنا بعدم

اة كنئذ من الزيحى عطيفهل ، بعد ساعة مؤجالن يانقلب الد نه املؤجل حىتيدى أعط و،مثال

ه ؤدا أجوزيفاملوضوع  هذا إىل  املوضوعكقد انقلب من ذل ألنه ،ءعطااإل قوىاأل؟ م الأ

   .فعالً
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  : فرع

من ى عطيفهل  ،اةكدت الزنته وج مؤيفقبل صرف املبلغ  وشتهيملع ري الفق استدانلو

  ؟ م من سهم الفقراء أ،نيسهم الغارم

نئذ من يحى عطي فال ،كالقرض موجب للمل إذ ،اًيغن بالقرص صار ألنه ،ولالظاهراأل

   .نيمن الغارمى عطيبل ، سهمهم

  

  : فرع

 ري فاستدان الفقهات لقلريهذا الفقإىل   الفقراءحصةبناًء على القول بالبسط لو مل يصل 

  ؟ م ال أنيمن سهم الغارمى عطيهل  ،ني سهم الغارمأخذ يفحتال ي احلال ليف

   .ون املبلغ مصروفاًكسهم ال هذا ءإعطا جواز يفلزم يال  إذ ،ءعطاالظاهر اإل
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 فالظاهر اً الديان مطالبكان فإن،  دينه بالتدريجأداء يقدر على وباً كسكانلو ): ١٨ـ مسألة (

  ئه من هذا السهمإعطاجواز 

  

 ان مطالباًي الدكان فإن، جينه بالتدري دأداءى قدر علي سوباًك كانلو: ١٨مسألة ـ {

  : ني مقاميفالم هنا كقع ال ي}ئه من هذا السهمإعطا زجوا فالظاهر

ٍة  ذُو عسركان وإن﴿: تعاىلالعدم لقوله  الظاهر و،ان وعدمهيجواز املطالبة للد: ولاأل

ردع يبل  ،اةكعطه من الزيد مل يم مبسوط الك احلاكانفلو  هيوعل ،)١(﴾سرٍةيم إىل فَنِظرةٌ

سرة ملحقة يون املكت إالّ أن ،داءاألن من كمت يحىت ه بالصربأمري واملطالب عن الطلب

 يفنه إ إذ ،منه ناريء دإعطال سنة ك يفن كتمي و،ناريدن مائة يه دي علكان لو ما ك،بالعدم

 ولاحلسن األ أبا سألت: دم قالالرمحان بن احلجاج املتق ح عبديق صحيالعرف من مصاد

وهم ، قضائهى رون علقدي ه عندهم البسقوم قد طال حى عل يلن يعن د )عليه السالم(

 كذلكو .نعم: قال؟ اةكهم من الزيدعه فاحتسب به علأ أن هل يل ،اةكون للزمستوجب

   .مهاري وغ،مانيحممد بن سل شمله خربي

  .نيسهم الغارممن ء هذا الشخص إعطا جواز: الثاين

  . ما تقدمكء عطااإل  جوازيفشبهة   بالعدم فالج ملحقاًي التدركان لوأما 

 مدة يفدائه أن من كتميو ،ن مائةيه دي علكانما لو  ك،ناًك متمعرفاً عدي كان لو ماأو

   .احتماالنه يف ف،اًيجين تدريشهر

  .اءن من الوفكم لصدق الغرم وعدم التمالسه من هذا داءاأل: ولاأل

                                                

  . ٢٨٠اآلية : رةسورة البق )١(
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  .ئهإعطا عدم حوط يكن مطالبا فاأل ملوإن

  

 ؤي هذا القسم من اشتراط عدم التهأول يفملا تقدم  قوىاأل هو و،داءعدم األ: والثاين

   .ء هذا السهم فراجعإعطا يف والعسر وحنومها

   .ن عرفاًي العناوك مشمول لتلريهذا الشخص غ أن ومن املعلوم

عدم  تقدم فقد ،)١( منها الغارماليت خلمس الإ حتل الصدقة لغين ال: ثيحد ماأو

 عسر والؤي عدم التهني بيفتنا فال ،شرعاً  هو غينيالذ لقوت السنة كاملالى عل إالّ داللته

  .ه من هذا السهمؤإعطاوز جي يالذ  الغىننيوب، وحنومها

ن يكمل ن إ هنأو ،هيفل يص عرفت التفوقد }ئهإعطا عدم حوط فاألن مطالباًيك مل وإن{

مل  وإن ،ء من هذا السهمعطااإل  والعسر جازؤيهج امللحق بعدم التيمن التدر إالّ ونيقدر املدي

  .هؤإعطاز جي مل قدر عرفاً وإن ،لباًاان مطين الديك

ن إ ءعطاوهو عدم جواز اإل ،ل آخرين املطالب بتفصي الدمسألة يفرمبا فصل مث إنه 

 فهو حمل كذلكن يك لو مل خبالف ما ،سبهكه من ؤه مث وفاريتدانة من غنه االسكمأ

   .اإلشكال

  موجب لعدمري غؤين من الوفاء امللحق بالعسر وعدم التهكالتم أن عرفت قد: قولأ

ه يل عليدل وال ،ئاًي االستدانة شديفت ال إذ ، من االستدانةناًك متمكانولو ى عطيف ،ءعطااإل

  . ظاهراً

                                                

  . ١٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ج: املستدرك )١(



١٥

اً ري فقكان إالّ إذا ، ارجتع منهةي معصنه يفيد أن الغارم فبان بعده إىل اةكدفع الز إذا ):١٩ ـ مسألة(

أبرأه الدائن بعد  إذا ذاك و،وني مدريغ أنه نيتب إذا ذاك و،ه من سهم الفقراءيوز احتسابه علجي هفإن

   .ني لوفاء الدخذاأل

  

 ملا }ة ارجتع منهي معصيفنه يد أن الغارم فبان بعده إىل اةكلزاذا دفع ا :١٩مسألة ـ {

اء بزعم وقف للعلم ء اجلاهل ماإعطال يفهو من قب ،اةك الزيفعل له حصة جيمل  أنه تقدم من

   .ه فراجعيفالم كوقدتقدم بعض ال ،هيفالشبهة  ينبغيه مما ال نأكوهذا  ،العلم

ه يلوز احتسابه عجي هفإن{ نيصناف املستحقأ آخر من صنفاً أو }اًري فقكان إذا الإ{

 أنه يفالم ك الإمنا ،هيفشبهة   وجواز االحتساب ال،هينطبق عليوحنوه مما  }سهم الفقراءمن 

  .ما تقدمكاج ي االحتحوطواأل؟ م الأجازة اإل إىل تاجحيهل 

  .ىخرألو احتسب جلهة  إالّ رجتع منهي هفإن }ونيمد ريغ أنه نيتب إذا ذاكو{

ن كول ،خذه قبل األأبر أذا لوكو }ني لوفاء الدخذه الدائن بعد األأبرأ إذا ذاكو{

   .كعلم بذليالغارم مل 

  

   :فرع

 ،ه من هذا السهمؤإعطا جاز ، غارماًكانسلم وأمث  ،حدأافر اقترض من كال كانلو 

حال العطاء ال حال  املناط هو إذ ،عطيمث ارتد مل  ،اقترض و مسلماًكانن س بأك انعلوو

قترض مث صار ا فاًري فقكان ولو،هؤإعطاجاز  فتقر فاقترض مث ااًي غنكانلو  أنه ما ك،القرض

   .واهللا العامل، زجي مل اًيغن

  اشتراط  إىل االحتساب نظر  جوازيفمن اشترط التوبة  أن خيفىوال 
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 أو ءبرا لو علم باإلما ك،ةي معصخذون األك تص بصورةخي كذل و،ري الفقيفالعدالة 

   .ذاكه وخذ له األوزجيه ال نأو ،ةي املعصيفنه يد أن علم

 اهللا تعاىل شاء نإ يتأيما سك،  املستحقيفث مل نشترط العدالة يفح، كان فكيو

   .عدم اشتراط االحتساب بالتوبة قوىاألف

   :مسألة

 أنه  مبعىن،اخلمس أو اةكالز من جهة كاننه يد أن نيمث تب ،الغارم إىل اةكلو دفع الز

ن سهم ه مأخذ من أدائه ناًكن متمكيث مل يح و،خلمسا أو اةك من الزداراً مقوناًي مدكان

  ؟ م السترجع منه أيفهل  ،نيالغارم

والظاهر  ، وعدمهنيء مثل هذا الغارم من سهم الغارمإعطا جواز ى مسألة علكذل بتىني

 كانفلو .هري غنيوب، ةياة معصكئه للخمس والزإعطاون عدم يك من نيل بي التفصسألة امليف

  مث افتقر،اناًيعط عصياخلمس ومل  أو اةك دفع الزن منكما لو مت ك،ةيء معصعطاعدم اإل

ئه هلذه إعطا عدم كان ولو ،ارجتع منه يعطذا أإو ،عط من هذا السهميوذهب املال مل 

 ،ه مث تلف املالريم تأخكأجاز احلا وخراج له عذر من اإلكانما لو  ك،ةي معصرياحلقوق غ

   .من هذا السهمى عطي هفإن

 ،اة ملثلهك الزءإعطاة عن يث املتقدمة الناهيحادول لألمشم أنه :ولاألى  علليوالدل

بالون ي ن اليالذومنهم  ،طوائفل اةكء الزإعطاث املستطرف املتقدم املتضمن لعدم يمثل حد

 ىترأال  ،صرف أو يذهب يعتناء حىتاملباالة عدم االعدم  معىن إذ ،موال الناسأ يفمبا صنعوا 

نه إ قال عرفاًي مصرف آخر يفصرفه  أو تلف املالمث ، ه حصتهيكشرعط يمل  إذا يكالشرأن 

   بايلي ال
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   .موال الناسأ يفمبا صنع 

  .دائه من هذا السهمأة املمنوع من ي املعصيفشبه الصرف ينه إ :قلتشئت وإن 

ات عنوانال وحنوه من سائر ةياملعصى عدم صدق الصرف عل: الثاينى ل عليوالدل

 ناًيونه دكن مع يمثل هذا الدى  عل،هري وغسراف اإلعنوانكدله االشتراط أ يفورة كاملذ

فراد من أ ألنه ،ث املستطرفي منه حديالذء من هذا السهم عطال اإليه دليصدق علي

   .ال خيفىما كات يشمله املستثني ال و، قطعاًنيالغارم

  

  : فرع

ستعاد يفهل  ،هل ملته مث استبصرأ من نياته للغارمكزى عطوأ ، الشخص خمالفاًكانلو 

  .احتماالن؟ م الهم أمن

   .ن مستحقاًيك مل خذ فاآل،هله أري غيفمصروف  أنه جواز االستعادة من باب: ولاأل

   .مغرور ألنه عدم اجلواز: الثاين

 اة مطلقاًكوز للمستبصر استعادة الزجيهل : قالين  بأ،مي التعمسألة امليف وىلاأل: قولأ

  ؟ م الأهل ملته أمن 

  :ليص التفسألة امليفجود واأل

 .ني صورة وجود العيف إالّ ستعادي فال ،هلهأس من ي لبأنه خذعلم اآلين يك ما مل نيب

   . موجودةني العألنف: ما الثاينأ و.ه مغرورألنف: ولاألما أ

م مل  صرفه أ،ريل تقدى كستعاد علي هفإن ،هلهأس من ي لبأنهعلم ي خذ اآلكان ما نيبو

   .ال خيفىما كال كشإ صورة علم الدافع يف كان وإن ،م ال أكلم الدافع بذل ع،صرفهي

   صور أن :فتحصل



١٨

  .كوك وبعضها مش،قن العدميوبعضها مت ،قن جواز االرجتاعيمت بعضها ،ةيمثان سألةامل

   :مسألة

ما لو ؟ كم الأة ي معصيفن يون الدك يف داًيتقل و أاجتهاداً يرم واملعطالف الغاخت لو

وز له جية فال يراه معصي ألنه ف الدافعيلكفهل املناط ت، ةكوكن آلة مشيبالدى اشتر

  ؟ةي املعصيفن الصرف يك فلم ةيراه معصيال  ألنه ،رماف الغيلكم املناط تأ ،ءعطااإل

   .خذون األيوز للمدجي أنه ماك، ءعطا للدافع عدم اإلحوطاأل

  : مسألة

 مث ه مردداًأخذ أو ،سكبالع أو ،ةي املعصيفمث صرفه  ن بقصد الطاعةي الدأخذلو 

  .يتأي سماكعتبار بالصرف ال بالقصد ون االكفالظاهر ، حدمهاأ يفرف ص

 ،ةياملعص ولو قصد  الطاعةيف الصرف كانه عدم جواز االرجتاع لو يتفرع عليو

   .سك صورة العيف هوجواز

  : مسألة

؟ م الأ ني من سهم الغارمخذفهل له األ، ك ذلون عنيه ومنعه املدءبراإراد الدائن  ألو

 ؤيصدق عدم التهيث يه ومنة حبي علبراء صعباً اإلكان لو بأنه ،سألة امليفل يص التفظهراأل

ال مل إ و،ني من سهم الغارمخذ جاز له األ،ءعطاها جواز اإلين املعلق عليه من العناوريوغ

   .زجي

   :مسألة

 ،ني من الغارمخذاأل وك ذلكهل له ترف، نهيء دإعطاد التربع بيري متربع كهنا كانلو 

   .ل املتقدميصه التفيفظاهر ال؟ م الأ



١٩

  

  : مسألة

ثبت عند   حىتكذلى قام الشهود علأ وني بداًناو وعدظلماً مدععليه ى لو ادع

ل يجاز من سهم السب وإن لظاهر العدما؟ م الأ ني من سهم الغارمخذفهل له األ ،مكااحل

   .وحنوه



٢٠

قه صد وإن  عدم تصديقهحوطفاأل وإال ، أقام بينة قبل قولهفإنمديون  أنه لو ادعى): ٢٠ـ مسألة (

  .به أو مل يصدقه عما لو كذّ فضالً،الغرمي

  

حوط عدم أل فاالإو، بل قولهقُ نةيقام بأ فإنون يمد أنه ىادع لو: ٢٠مسألة ـ {

ى  تشتمل علسألةهذه امل }صدقهيمل  أو ذبهك عما لو  فضالً،ميقه الغرصد وإن قهيتصد

  : صور

من هذا ى عطيفال ، ة بقوله وثقميق الغرية وحلف وتصدنين بال بيالد يدعي أن :وىلاأل

   . بشرائطهوناًي مدكان إذا  قطعاًخذاألله   جازفرضاً يعطأنعم لو ، السهم قطعاً

من هذا السهم  ىعطيف ،سائر الشرائطى وعل هينة عليقامة البإه مع يدعي أن :ةيالثان

   .مناً ضاكان وخذاألز له جي مل  واقعاًن حمقاًيكمل  ولو ،قطعاً

   .ملأه تيف و،ه مع احللفيدعي أن :الثالثه

  : احتماالنه يفو، ميق الغريه مع تصديدعي أن :الرابعة

  لو ملهفإن: ه مبا لفظهي مصباح الفقيفوعلله ، هري الشرائع وغيفما ك ،قيالتصد: ولاأل

قاق من هذا االستح هلأحرمان جل  إىل كذلى د ألميق الغريمع تصد قبل قوله ولوي

  . ىانته ،هيفال كاالستشى نبغيوهذا مما ال ، تهيشرع يقتضيهو مناف ملا  و،مالسه

اة كدفع الزوجوب  تاب والسنةكاحلاصل من الن إ :لفظه مبا  اجلواهريفه يواستدل عل

   الصدقات إمنا: تعاىل وقوله ،اتبكللم أو للغارم أو ريللفق



٢١

وفرق ، مإليهفعها ف ديلكلتن ا أ ال،ون الصدقات هلمى ك علدلي إمنا، خلإ ءللفقرا

   .ني املقامنيواضح ب

صناف  األريبعدم جواز دفعها لغ يقضيا حنوه مم والحتل الصدقة لغين: ورد نعم

 تاءي باإلمرتحقق امتثال األيف املعلوم ري غيف أما ،س منهميل أنه  املعلوميف كذلكوهو ، ةيالثمان

ة عن ءة الرباأصال بل، يفراد النهأونه من كعلم يطالق ومل فراد اإلأحد أونه ك لإليهبالدفع 

 ولوسلم ،شرط الفقر أن ال، مانع وباجلملة الغىن، خروجه عنها يضتقي إليهحرمة الدفع 

ى ل مقتضب، ليه لعدم الدليلدفعها ممن وجبت عل ال اةك الزولا فهو حملل تنونه شرطاًك

تابة واملغرم كالفقر والى صحاب من قبول دعوره األكتجه ما ذيهذا ى وعل. طالق خالفهاإل

  . ىانته ،ق نافعي دقهفإن ،داًيمل جفتأ

 ،يم الشرعكال للحيصلح دلي ال يوجه اعتبار أنه  املصباحيفره كذ ما أما :هيفو

 أمروهذا ، نيفمن الطر يثر احلقوق بالتواطكأتلف  إىل ىد ألك بذليفتكلو ا أنه  إىلمضافاً

 يفتكلو ا أنه ىهذا عل،  مثل زماننايف صاًخصو ،نيني املتدريغالب غ إىل سهل بالنسبة

ال  ماكر كلزم ما ذيع عنه مل علم الرديومل  يق العقالئيونه الطركه لما نقول بك، بالوثوق

  . خيفى

 ه هوريغ و أريالفق إىل ءعطالف باإلكامل إذ ،ال خيفى ه مايف اجلواهر فيفره كذ ما ماأو

   .خذاآل إىل بالنسبة ف آخريلك هذا تيفناي وال، صاليل عن اإلؤوساة وهومكده الزيمن ب
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ون املتطلب كعلم بيفما مل ،  املصارفكتل إىل صاليلف باإلكم يفاملعط، كانف كيو

المه ك يفو، ةينيقية الءالربا إىل تاج حيينيقياالشتغال ال ذإ،  الذمةأربي ه وملؤإعطاز جي مل مصرفاً

  . استقصائها إىل يداع خر الأاالت كشإ

 أما ،لحة نفسهصموضع اخلالف الغارم ملن إ : فقال،سألة امليففصل نه  أكوعن املدار

   . واحداًنة قوالًيبالب الّإقبل دعواه ي  فالنيالغارم ملصلحة ذات الب

  .ئاًي جمد شري غ واحداًقوالً الثاين يف سألةون املك و،عدم الفرق: هيفو

   .حيصحالى ل قول املسلم عتمل محلحي و،ني املقاميفة الوثوق يفا كقوىاألو

 ادعائه يفحمق ما إ ألنه ءعطاتمل عدم اإلحي قد ،ميب الغريذكمع ت يدعي أن :اخلامسة

 يف ميحق للغر ه الألنف ولاألى ما علأ و،قطعاًى عطيفال  الثاينى عل أما ،ما مبطلإ ونيالد

ى  العقالء علإقرار فإن، بيذكتفاد من التطلب منه املسي ال بأنهه إقرار منه بعد خذاأل

   .نفسهم جائزأ

صدق الغارم  ي اطمئن املعطفإن، تقدم من حصول الوثوق واالطمئنان  ماكاملال: قولأ

   .قهصد وإن زجيصل مل حيمل  وإن ،ميذبه الغرك وإن هؤإعطاجاز 

 مين للغريكمل  وإن ،سقط واقعاًي احلق الن إ :هيفف ،ه بالعدمإقرارحق بعد  ال أنه ماأو

   .مكعند احلالزام الغارم إ قراربعد اإل

عدم احلق بال مسقط من  ال ى،الدعو يوجب عدم مضي إمنا قراراإلن إ :واحلاصل

   .وحنوه براءإ

   أما ،تقدمنة ي فالب،ميب الغريذكنة وتي البنيوقعت املعارضة ب لو: السادسة



٢٣

 عدم يف فالشبهة ،نيبالد ميوقال الغر، نيعدم الدى نة عليقامت الب لو ما س وهوكالع

  .ءعطااإل

   .اهللا العامل و،ضربنا عنها صفحاًأ ،ىخر أ صورمسألةللو



٢٤

  .مث صرفه يف غريه ارجتع منه الدين أداء من سهم الغارمني ليصرفه يف أخذ إذا ):٢١ـ مسألة (

  

ه ري غيفن مث صرفه ي الدأداء يفصرفه ي لنيمن سهم الغارم أخذذا إ: ٢١مسألة ـ {

 ري غيفه صرف ري غيففصرفه ، نيدافع للدم من تشخص املال بقصد الملا تقد }ارجتع منه

  .صيده التشخية من بزجاإحمله بدون 

، اتيه روايل عليوالدل.  بالقبضكول امللخ القول بعدم االرجتاع حلصيعن الش يكوح

ماله ك يهاة فك الرجل الزإذا أخذ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن مساعة ما: منها

مدون حي ضة الي فرغنياءموال األأ يفاهللا فرض للفقراء ن إ :قال و:قال ،شاءيصنع ا ما ي

:  فقلت،شاءي نع ا ماصيمبرتلة ماله ى  فهريالفق إىل صلتذا وإف ،اةك الزيهدائها وأب الّإ

   .ثياحلد )١( مالهيه، نعم: قال؟ ج منهاحيتزوج ا وي

ى فه: )عليه السالم(تان من قوله يولالفقرتان األ و،ةحية صركيامللى عل وداللتها

بل هذا من ، ةي املاليف صنقى  علنالتد ال .مبرتلة ماله: )عليه السالم( وقوله ،مالهك

 ،كمالك أو كهذا مبرتله مال: ول لهقي هفإن ،ئاًي شحد شخصاًأى أعطما لو  ك،يف العرريالتعب

ة ريخ الفقرة األيف )عليه السالم( مامولذا قال اإل، اتيع اخلصوصي مجيفها ء استواكد بذليري

مالهيه .  

 ما تقدم من عدم :هيفن كول، ز االرجتاعجيا مال الغارم مل أذا ثبت إ ف،هاريغ: ومنها

   ريس للفقيذا لول ،د جبهة خاصةيي صورة التقيف املطلق كاملل

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل )١(
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  . لهيما تقدم دلك، مإليهئه إعطاه بأمر وشخاصاًأب املال صاحى مس إذا منها خذألا

 ،دييصورة عدم التق شاء هوي اة ماكصنع بالزيه نأو ،ك امللأخبارف من  املنصر:لقوأ

  :  ثالثن له صوراًأفقد علمت ب ،ديي صورة التقيفأما 

 عينأ ،ة املتقدمةيه الروايوقد دلت عل ،هريها لغأخذوز جي فال،  خاصري فقرادةإ :وىلاأل

ن  أهأمرأخذ إذا ي أن وز لهجيوال : هايف و)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،الرمحان ة عبديروا

   . مثل هذا املورديفذن ة اإليمدخلى  الدالة عل)١(ذنهأب إالّ سماة مواضع ميفضعها ي

صرفها ين ها بأعطاأ إمنا ك املالألن ،انةيخ أنه  من بابخذعدم جواز األن إ :قلتن إ

  ؟ مانةأده يون املال بيكف موارد خاصة يف

ن له حق يك مل ، هذا من املصارفكانو ،صالة أي مدخلكن لنظر املاليكلو مل : قلت

 ك املال لقول)عليه السالم( ماماإلر ير فتق،نةايه خخالف نظرى ون العمل عل يك حىتينيالتع

فخالف نظره  ،ة النظريمن باب مدخل أنه ىل علي دل،ا احلقس له هذيل أنه انينه بدون بييوتع

   .انةيخ

وز جيفال  ،ني الديفراد الصرف ألو ما ك،  جهة خاصةيفرادة الصرف  إ:ةيالثان

   هذه يفحوط األ أن وقد تقدم ،ش به مثالًيعين ه بأري غيفالصرف 

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل )١(
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ى بقيف ،علمت انصرافها عن مثل هذا الفرض  فقدك امللأدلة أما ،الصورة اتباع نظره

  : نيأمر نيالتعارض ب

اة هلذه كز الألن ،ن معصوماًيكمل  إذا يني هذا التعيف يعدم احلق للمعط: ولاأل

   .ليه دليدل عليحد ما مل  أتعلقها بنظرفال وجه ل، املصارف

 ك للمالحقاً والعرف عالقةًى ري له كاناملال  أن نيبعد تب إذ ،ون احلق لهك: الثاين

 فإن ،راء للغرماء والفقريعطه مخسة دنانأ: ما لوقال ك،ظرهبن إالّ ون العطاءيك ث اليحب

  . ية بنظر املعطشياملع أو نيون املال للدك ينيعت أن يف كشياد يكالعرف ال 

  .أوىل ينظر املعط ياط بعدم ختطيالقول باالحت وسألة امليففالتوقف  ،كانف كيو

ه بصرف املال أمرما لو ك، خاص من اجلهة اخلاصة أمر يفرادة الصرف إ: الثالثة

وعدم  ،ينيتعهنا عدم حق اليهى قوواأل ،هاريسوة دون غك اليفمن باب حق الفقراء ى املعط

  : نيمرتباع نظره ألالزوم 

 ذإ ، تقدمس ماك مثل هذا بعيف العرف فإن ،ون مثل هذا احلق لهكعلم يمل نه إ :ولاأل

قالوا  ،كسوتك يفوقال اصرفه  ه العبدعطاأمث  ،ري للفقعط درمهاًأ له يقي احلقكلو قال املال

 عدم األصلف ،ملثل هذا حىت كة املاليوالى ل لنا عليوال دل ،يني التعيف كحق ل ال :له

   .ةيالوال

  ء عطاظاهرها اإل أن م منت منصرفة عن مثل هذا ملا تقدكان ولوك امللأدلةو



٢٧

ة الفقراء كيملى وه تدل عل الفقراء وحنكاشتراى علالدالة  دلةاأل إالّ أن ،داًيالمق مطلقاً

   .ينيالتى حد علعدم تسلط أل يضت تقكلوت

ردع من ى  الدالة عل)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،مك احلة املتقدمة عنيالروا: الثاين

 عطه حلاجته وفقره والي فل حمتاجاًكانن إ :)عليه السالم( بقوله ريفقالى  احلج علينيد تعيري

   .)١(شاءيصنع ا بعده ما ي ،قل له حج اي

مث  :)عليه السالم( ماماإلمن قول  ،عقوبيونس بن ي خرب يفعارضها ما ي: ن قلتإ

   .كد املالي ب مطلقاًينيون التعى كالدال عل ،)٢(ف شئتكيعطها أ

 أو اة عند حلول احلولكء الزإعطامقام  هو يف بل ،كذلى دل اخلرب علي ال: قلت

   :ةيهذا لفظ الروا و،بعده

حبس أ أن صلح يلي شهر أيف يحتل عل ايتكز :)عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال

خرجها من حال احلول فأإذا  :فقال ،عدة ي عندون يكلينسأيمن  ئينيجي أن  خمافةئاًيمنها ش

   .اخلرب )٣(ف شئتكيعطها أء مث يختلطها بش  الكمال

 صورة يفن ي الدري غيففقد ظهر مما تقدم جواز االرجتاع لو صرفه  ،كانف كيو

 أيضاً ظهرو ،خذاألى  آخر علعنوان صورة انطباق يفصح االحتساب يال  أنه ماك، ينيالتع

   .الك مشكان ون عمري ديفد فصرفه ين زي ديفصرفه يه لعطاألو أنه 

                                                

  . ٣ح  املستحقني للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح السمتحقني للزكاةأبواب من ٥٢ الباب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٨

: )عليه السالم( الحتمال مشول قوله ، جهة خاصةينيعدم تع ي للمعطحوطاألن إمث 

اي وال قل له حج)من هذا النحوينيل تعك ل،خلإ )١ .   

  

  : فرع

ى جب عليفاة ك من الزكذل ىزجيهل ال ،  نفقتهيفنه فصرفه ي ديفصرفه يه لعطاألو 

  .ه تردديفي؟ زجيم  أ،االحتساب أو عادة اإلكملالا

   .ديس ببعي ول،إليه  حلصول االمتثال بالدفع،اةك اجلواهر االجتزاء عن الزيفواستظهر 

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٩

فلو استدان ،  ال القصد من حني االستدانة،املناط هو الصرف يف املعصية أو الطاعة): ٢٢ـ مسألة (

  . ويف العكس بالعكس، املعصية مل يعط من هذا السهمللطاعة فصرف يف

  

 ني ال القصد من ح،الطاعة أو ةي املعصيفاملناط هو الصرف : ٢٢مسألة ـ {

ن بأ }سك العيف و،عط من هذا السهمية مل ي املعصيففلو استدان للطاعة فصرف  ،االستدانة

 أن هيل عليوالدل، من هذا السهمى عطيف }سكبالع{  الطاعةيفة فصرف ياستدان للمعص

وقد ، مهااحدإ ال القصد ب،ةياملعص أو  الطاعةيف االشتراط هو الصرف أدلة يفه ياملعلق عل

   .هايفرع علتي  وماسألةتقدم هذه امل

  

  : فرع

ى اشتر ما لوك، ةيل من الطاعة واملعصك يفن صرفه كميبه ما ى  واشترئاًيلواستدان ش

قبل الصرف لو  نعم .بالصرفى م مراعكاحلف ، واالستصباحكلت النجس القابل لأليالز

 ال كوذل ، أيضاًعطي مل  مردداًكانولو ، يعطلو قصد الطاعة أ و،عطيان مل يقصد العص

 صورة قصد يف و، الطاعةيفء هذا السهم للمصروف إعطا الالزم ألنبل  ،ة القصديملدخل

  .كعلم بذلين مل يمر األنيوتردده ب ،انيالعص

طمئن الدافع بصرفه ان كول ،كلاشتراه لأل فلو، يافع قوان للدنيتفاء االطمكوالقول با

، ارجتع منه ةي املعصيفل حال فلو صرف ى كوعل ،زجيس مل كوبالع،  االستصباح جازيف

   . فتدبر،الدافعى مان علضبقاء الى قويومع عدم الرجوع 



٣٠

ون له غلة مل يك نأك ،نين بعد حكمت و حاالًداء من األناًكن الغارم متميكمل  إذا ):٢٣ ـ مسألة(

 كان وإن ،الكشإئه من هذا السهم إعطا جواز يفف ،ه بعد مدةأجلل حين مؤجل يد أو اا أوبلغي

  عدم اجلواز مع عدم املطالبة من الدائن قوىاأل

  

 نأك ،نيح ن بعدكمت و حاالًداء من األناًكن الغارم متميكذا مل إ: ٢٣مسألة ـ {

ئه من هذا إعطا جواز يفف ،ه بعد مدةأجلل حيجل ؤن ميد أو اا أوبلغيون له غلة مل يك

ئه من هذا السهم عطاة إليء الغارم املطلقة املقتضإعطا أدلة من تعارض أنش ي}الكشإالسهم 

 كوذل ،مها وحنوؤيوعدم الته نكء هو عدم التمعطاإلاملناط ل أن ومن ، هذه الصورةيف حىت

ن كمتم أنه جلؤاملن ي الدكلة ومالصاحب الغى صدق علي إذ ،هيفما حنن يف صادق ريغ

عدم اجلواز مع عدم املطالبة من  قوىاأل كان وإن{ .ءعطاعدم اإلى قتضي كذل و، لهأيومه

 وحنوه ؤي بعدم التهداءاشتراط األى ملة عل املشتدلةمن األ الثاينون القسم ك لكوذل }الدائن

 إناطة عدم ما تقدميفعرفت  ن قدكول ،ء مطلقاًعطااإلى  املشتملة علولالقسم األى مقدم عل

العسر كء عطا جواز اإليفخوذة أ املاتعنوانالبل املناط هو صدق ، م باملطالبة وعدمهاكاحل

 نتظرين غلة ي هلذا املدكان مطالب وري دائن غكهنا أن رضف فلو ،حنومها وؤيوعدم الته

 طالب الصرب الريلزم الدائن غيف ،سنة لك يفن ي بعشر الديفكث تيت حبكانن كول ،ااأو

 إمكان أو .اةكه من الزؤإعطاجوز يف والعسر ؤي عدم التهعنوان صدق ،لةيملدة الطوهذه ا

   .نكه بعد التمؤالوفاء من حمل آخر مث قضا واالستقراض



٣١

  .ه بعد التمكنؤ االستقراض والوفاء من حمل آخر مث قضاإمكانأو 

  

ره كذ  مانيب ونهايب و،اتي الروايفورة كات املذعنواناملناط هو الن إ :احلاصلو

   .خيفى ال ما ك، عموم من وجه)رمحه اهللا(املصنف 

 نأك }من حمل آخر{ ولنه األيلد } االستقراض والوفاءإمكانأو {: ومثله قوله

  : فله صورتان }نكه بعد التمؤمث قضا{ ن عمرويد يعطيو ديستقرض من زي

نئذ مع يجب حيفا سر وحنومهي والؤيق التهيدون االستقراض من مصايك أن :وىلاأل

جازه أمانة و األعنوان عنده مال بكانما لو  ك،ني من سهم الغارمىعطيوال  ،املطالبة

   .بعد سنة يتأله غلة ت ونكوت ،وقت شاءأي  إىل ستقرض منهي أن يفصاحب املال 

 العسر وؤيق عدم التهيمصادمن  كانبل  ،كذلكون االستقراض يكال  أن :ةيالثان

   .نيمن سهم الغارمى عطيل ب ،بجيحنومها فال و

   :فرع

صدق يث ي حبلةي بعد مدة طوناًك متمكان و،نه فعالًي دأداءن الشخص من كتميمل إذا 

من هذا السهم ى عطيم  أ،ه من هذا السهم جماناًأخذوز جيفهل  ، والعسرؤي عدم التهه فعالًيعل

ما يفوهو حمقق  ،ملوضوعمدار ا م دائرك احلألن: ولالظاهر األ ،سارهي بعد ستعاديمث  ،قرضاً

   .هيفحنن 

   :فرع

 ،سارينه حصل له الي دأداءوقبل  ،من هذا السهم يعط فأنك متمريالغارم غ كانلو 

جعل  أنه ومن، رجعي فال خذته له بعد األكي من ملنشأي ،ه تردديف؟ م الستعاد منه أيفهل 

  .من مالهنه يد يعطي ورجعهيحوط أن األ و،كذلكس يوهذا ل نك املتمريللغارم غ

   :فرع

  من  يعط أمث ،عند نفسه  حىتن ظاهراًكمتم ريالغارم غ كانلو 



٣٢

 وخلف تاًيب منه مي قركانن أ ب، الدفعنيساره حي نيمث تب ،ني الديفالسهم وصرفه 

ها ين املعلق عليلعدم صدق العناو ،م باالرجتاعكفالظاهر احل ، له وارثاًكانو مثالً اًريثك الًما

   .هذا الشخصى ء علعطام باإلكاحل

   :فرع

 ك نفس ذليفن كمث مت، نهي به دىفمن هذا السهم فو يعطأن فك متمريالغارم غ كانلو 

 هلذا  ومصرفاً موضوعاًكان خذ األنيح ألنه ،الثاينالظاهر ؟ م الأاع م باالرجتكحيفهل  ،وميال

   .السهم

  : فرع

  . ى ارجتع الباق،نكمث مت ،ونهيمن السهم بعض د يعطلو أ

  : فرع

مث ، ونهيه لدعطاأو ، من هذا السهمأخذ ونك متمريغ مواله فصارأغصب الظامل  لو

   .ه تردديف؟ م الرجتع أي فهل ، الظامل مالهأرجع

   :فرع

ه من أخذ أو ،مالهى مث لق ،ونهي دىفوو ، من السهمأخذضل ف أو ،لو سرق ماله

   .ه تردديف؟ م الع أ باالرجتامكحيفهل  ،السارق

   :فرع

 ،هيعطيطلب منه ال ي يالذ كانو ،طلب منه آخري وحد ماالًألب من طي كانإذا 

لعدم  ،ءعطاهر عدم اإلالظا؟ مر باحلوالةؤيم أمن هذا السهم ى عطيفهل  ،هيقبل احلوالة عليو

س ممن ال يل و، لهأيتهي ممن هو إذ ،هذا الشخصى م علكها احلين املعلق عليصدق العناو

  .خيفىما ال ك له أيتهي

   .مها مما تقدمكظهرحيخر أهنا فروع و



٣٣

   دين الغارم ملن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاةكانلو ): ٢٤ـ مسألة (

  

 }اةكه زياة جاز له احتسابه علكه الزين الغارم ملن علي دكان ول :٢٤مسألة ـ {

  :  خاصةأخبار ، العامة ونقل عدم اخلالفدلةاأل إىل ه مضافاًيدل عليو

: الرمحان بن احلجاج قال عن عبد ،حي الصحيف )رمحه اهللا( ىنيلكعن ال ما: منها

قوم قد طال حبسه عندهم ال ى لع يلن يعن د )عليه السالم( ولاحلسن األ أبا ألتس

هم من يحتسب به علأدعه وأ أن هل يل ،اةكقضائه وهم مستوجبون للزى قدرون علي

   .)١(نعم: قال؟ اةكالز

عبد ى أيب وعثمان بن عمران على واملعل ناأدخلت : قال، ما عن عقبة بن خالد: ومنها

ا ي الدنيفم اهللا معنا كجعل، م وجوه حتبنا وحنبهاك بمرحباً: نا قالآفلما ر ،)عليه السالم( اهللا

:  قال،نعم فمه: )عليه السالم( عبد اهللا بوأفقال  ،كجعلت فدا: فقال له عثمان ،خرةواآل

، ءيالش لينأسيفء الرجل يجيو:  قال،كساري يف كل اهللا كبار: فقال له، سرؤرجل م ينإ

 ةة عشر والصدقيالقرض بثمان: )عليه السالم( عبد اهللا بوأفقال له ؟ ايتكبان زأس هو يول

 احتسبت ا كاتكبان ز أكانذا إف ،هأعطيت سراًؤمما تقول كنت ك إذا يكذا عل ماو، بعشر

   .)٢(ميعظاهللا   رده عندفإن، ثمان ال تردها عي ،اةكمن الز

   .االحتساب وعدمه بقصد الً أوءعطا اإلنيعدم الفرق ب، مومن املعلو

                                                

  . ١ ح باب يف قصاص الزكاة بالدين٥٥٨ ص٣ ج:الكايف )١(

  . ٤ ح باب الفرض٣٤ ص٤ ج:الكايف )٢(



٣٤

ون يكلته عن الرجل أس: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،عن مساعة املوثق: ومنها

 كان عنده وفاء مبا ريلفق اكانن إ : فقال،اةكه من الزيعطي أن ديري ريرجل فقى ن عليله الد

 ،ها بوجههيفتقلب ي عاجل عمالً أو ي،تيمتاع من متاع الب أو عرض من دارن من يه من ديعل

 أو اةكمن الز هيعطي أن رادقاصه مبا أيأن بأس  نه فاليماله عنده من د  منهأخذي أن رجويفهو 

اته وال كعطه من زي فلئاًي منه شأخذي أن رجوي وفاء وال رين عند الفقيك مل فإن ،تسب احي

   .)١(اةكء من الزيقاصه بشي

   .ليصا التف هذيفالم كال يتأيسو

 وإن كسر قضايأن إ ،ء القرضيالش نعم: قال ،)عليه السالم(عن الصادق  ما: ومنها

   .)٢(اةكحسبته من الز عسرأ

   .)٣(عن املقنع مثله مرسالً ما: ومنها

تفرج به عن  ئاًي شكاة مالكتقدم من ز أن حببتأوإن : يعن الفقه الرضو ما: ومنها

 كسب لحي هفإن، اةكاة فاحسبها له زكقت الز ويكذا حلت علإف ،هي علناًيمن فاجعلها دؤم

   .)٤(اةكجر القرض والزأ كتب ليك وكاة مالكزمن 

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٧ الباب ٥٢٥ ص١ ج:املستدرك )٢(

  . ٢٦ س... باب تقدمي الزكاة و١٤ص:  من اجلوامع الفقيهة،املقنع )٣(

  . خري السطر األ٢٢ ص: الرضاهفق )٤(



٣٥

  

  هاتيتنب

  :ة االحتساب ثالثيفكي: ولاأل

اة ك جعل الزيفون له احلق يكما ك هفإن ،اةكز ريذمة الفق يف ما كعل املالجي أن :وىلاأل

   .ين الذمية والدي اخلارجنيوز جعلها من العجي كذل ك،ك وذلكال وذامن هذا امل

   .طلب منهي كان إذا اةك ز أيضاً ذمة الغينيفوز جعله ما جيهذا ى عل: قلتن إ

   .اةكاملطلوب من طرف الز نئذ هويون حياملد ون الغينيك و،كبذلبأس  ال: قلت

عل جي أن  مثلكان و،ء بنفسهاعطلزمه اإلي وجلعلافد هذا يمل   الغينكعط ذليلو  نعم

  . اةك البحر زاملال الواقع يف

ها لنفسه أخذياة مث كهذه الز: قوليف ، املوجودة عندهني من الع مقداراًأخذي أن :ةيالثان

  .ني الدكعوض ذل

ده ي يف لو جعل ما مثل ما ، بعض املواضعيفثمر ي مع وضوحه ول هذا واألنيالفرق بو

   .نئذ للفقراءي النماء حفإن ،ني للدعوضاً ال جعله قبكذلى مث من ،ةًاكز

 ،ها مقاصةأخذيمث  ، بنفسهري للفقاًكعلها ملجيمث  ، مالهنياة من عكعزل الزي أن :الثالثة

   ، صحتهيف توقف هفإن كهذا مبا عن املدارى ل علكش أقدو



٣٦

ديون ومل مل يقبضها امل وإن ها مقاصةأخذللدين وي حيتسب ما عنده من الزكاة وفاًء أن بل جيوز

  يوكل يف قبضها

  

  .هية للدائن عليوعدم قبضه وعدم وال، ونيلعدم قبول املد

ان فردان ريخواأل ، عن االحتسابعبارة: ولاأل إذ ،قسام الثالثةجواز األى قواألو

فال  : موثق مساعةيف )عليه السالم( قوله إليه يوميما ك، ن جائزانيمرال األكو ،للمقاصة

   .)١(اتسب  أو حي،اةكه من الزيعطي أن دارقاصه مبا أيأن بأس 

اة كعنده من الز تسب ماحي أن وزجيبل { :)رمحه اهللا( نفصره املكصح ما ذيف ،هيوعل

   .} قبضهايفل كويون ومل يقبضها املديمل  وإن ،اصةها مقأخذي وني للدوفاًء

ل ين التفصة مي هذه الروايف وما :بعد نقله موثق مساعة ه اهلمداينيقال الفق: الثاين

س من قدرته أيحد ال إىل  بلغ فقرهيالذاته خلصوص هذا الشخص كء من زعطا باإلمراألك

   .االستحبابى  حممول علداءاألى عل

 فال مانع من احتماله  الشخص اخلاصكذل إىل ئهإعطاب مراأل إىل بالنسبة أما :أقول

 ألن، مثله إىل  بالنسبةباحملتمل الوجو أن  مع،ك بنظر املالينيون التعك دلةاالستحباب أل

ى  علهل حلمليل فال دليالتفص إىل أما بالنسبة و،دلة األك من تلة أخصيهذه الروا

   .االستحباب

   نياة دكالزون لصاحب يك نأكاالحتساب  يترام جواز الظاهر: ثالثال

  

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٧

  .ها مقاصةأخذ وعلها وفاًءجب أو ، املديون باالحتساب عليهإعالموال جيب 

  

د ي ذمة زيفاة ما كجعل صاحب الزيف، ريعمرو الفقى ن عليد ديولز، د الغينيزى عل

   .ني ذمته من الداة مربءاًك زري ذمة الفقيفد ما يعل زجي و،اةكز

   .نيالغارممن سهم  و،جواز االحتساب من سهم الفقراء الظاهر: الرابع

لعدم  }ها مقاصةأخذو فاًء وجبعلها أو ،هيساب علون باالحتي املدإعالمب جي الو{

   .عالماإلى ل عليدل

  : فرع

باالحتساب  ألنه ر العدمالظاه؟ م الأه يفصح الرجوع يفهل  ،اةكن زيلوجعل الد

   .الرجوع جوازى ل عليال دل و،ن عن ذمتهيسقط الدي

  : فرع

ون عط املضميمث مل  ، السهمء الضامن من هذاإعطا ث قلنا جبوازيح ،حداًأمن ض لو

 ،اًيون الضمان تربعكه ليلعدم وجوبه عل أو ،ضمان بالتماسه الكانما لو  كاناًيعص ماإ ،عنه

املال املضمون ى عطمث أ ،اةك ذمة الضامن من الزيفن املال املضمون يفاحتسب صاحب الد

لزم يف ،ك ذمة املاليفاة ك ذمة الضامن والزيفن يوع الدرج اة مبعىنكرجتع الزيفهل  ،عنه

 يالذء هذا املال إعطا يفيكم أ ،اةك الزكء املالإعطالزم يو ،كء الضامن املال للمالإعطا

   .ةيف خرياط غيق االحتيوطر ،ه تردديف ؟اةًك املضمون عنه زهعطاأ

  : فرع

ما لو ك، حمرم إىل ه منجراًإعالمعدم  كان لو مايفون باالحتساب ي املدإعالم حوطاأل

   أخذيف مظنة موت احملتسب وطلب ورثته من الغارم كان



٣٨

   .اة بسبب احملتسبك موجب لتلف الزعالمعدم اإل إذ ،هميعطياة وكمن الز

  

  : فرع

وجب ، نهيء دعطااة إلك الغارم الزأخذعلم الغارم فيمث مل  ،اةكلو احتسب طلبه من الز

  . يذن املعطإ سائر املصارف بيفصرفها  أو ،رجاعها بعد العلم باالحتسابإه يعل



٣٩

لو بدون  و مبا عنده منهاهه عنؤوز له وفاجية اكه الزي من علرين لغيالد كانلو ): ٢٥ ـ مسألة(

  .اطالع الغارم

  

 داًي الدائن زكان لو ما ك}اةكه الزي من علرين لغيالد كانلو : ٢٥مسألة ـ {

   . املثاليفخالد كاة كه الزيملن عل أي }له وزجي{ اة خالداًكه الزليمن ع وون عمرواًياملدو

مبا عنده { . املثاليف  هو عمرويالذون يعن املد أي }عنه{ نيالد أي }هؤوفا{

  .}لو بدون اطالع الغارمو{  عمرونيد من باب دياته لزكخالد ز يعطيف }منها

عدم ى وعل ،مها مما تقدمريمان وغيحممد بن سل وخرب، ياجلواز مرسل القمى دل عليو

   . بعض املوارد املتقدمةيف إالّ هيل علي ما تقدم من عدم الدلعالماإللزوم 

  : فرع

 أن ىبأي الغارم ممن كانلو  مثال؟ م الأ صورة االطالع يفترط رضاء الغارم شيهل 

 ليتأمسى  علسألةالظاهر ابتناء امل ،اةكه زي عليالذد ينه زيد يعط أو ي،دياة من زك الزأخذي

 قلنا فإن ،هاأخذ عن ىبأياة ملن كء الزإعطاصحة  و،ونياملدى ن بدون رضيء الدإعطاجواز 

   .صحيال مل إو ،داء صح هذا األ،باءاة مع اإلكء الزإعطاوصحة  ،ىالرضء بدون عطا اإلجبواز



٤٠

 أو نهيه لوفاء دؤإعطا جاز له ،اةكه الزيمن على الغارم ممن جتب نفقته عل كانلو  ):٢٦ ـ مسألة(

  . ه لنفقتهؤإعطاز جيمل  وإن ،الوفاء عنه

  

 كان ما لو ك}اةك الزهيمن على الغارم ممن جتب نفقته عل كانلو : ٢٦مسألة ـ {

ه لوفاء ؤإعطا جاز{ اةكله الزيمعى  علكان ووناًيمد العبد أو الزوجة أو الوالدان أو الولد

  .}ه لنفقتهؤإعطاز جي مل وإن{، بنفسه }عنهالوفاء  أو نهيد

ى عل يتل اآليشمله الدلي ال و،هيفحنن   العامة الشاملة ملادلةن فلأليئه الدإعطاجواز أما 

 نيللد ال ،ء للنفقةعطا هو اإل املنصرف منهألن ،اة لواجب النفقةكء الزإعطاعدم جواز 

  : ات اخلاصةيبعض الروا إىل مضافاً ،حنوهو

ى  عن رجل عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا ألتس: قال ،سحاق بن عمارإ مثل موثقة

   .)١(هيبأحق من من أ و،نعم: قال؟ نهيد يقضياته كباه من زأ يعطيأنة بنه مؤال و،نيه ديبأ

مة عدم املخصص ي بضمالعموم املتقدم إالّ أن بت خاصة باألكان وإن ةيوهذه الروا

   .ل واجب النفقةكم لكمشول احل يعطي

  : فرع

ون الولد يك نأكل ي هو املعاةك صاحب الزكانما لو يف م حىتكطرد هذا احليهل 

   .عمومهر نعم للالظا؟ ن ولدهياته من دكبوه زحتسب أيفاة كبوه صاحب الزأ وهيب ألوناًيمد

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٨ الباب ١٧٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١

  : فرع

ما لو  ك،اةكصاحب الزى ل عن مصروفاًي الدكانما يف ن حىتيء الدإعطاوز جيهل 

 تهاكباه زأى عطيفاة ك وتعلق به الز الولد ماالًكمث مل ،ة ولدهي ملعشد عن عمروياستدان ز

   .الظاهر اجلواز للعموم؟ نه عن عمروي ديفصرفها يل

  : فرع

 للعموم ،الظاهر عدم الفرق؟ م الأة الغارم املعال وموته ايم حك هذا احليففرق يهل 

  . يتأيما سيفإالّ 

  : فرع

نه ياة لدكه من الزؤإعطاوز جي فهل هشتياجب النفقة فاقترض ملعل نفقة ويعط املعي لو مل

 إالّ إذا اةكه من الزؤإعطاوز جي فال ،ئذي حوناًيل مديون املعى ك علسألة املالظاهر ابتناء؟ م الأ

  . هؤإعطاجوز يف وناًيونه مدك وعدم ، ظلماًمنعه



٤٢

ته على الغارم مث حيسب إحال جاز له ، ملن عليه الزكاة ديان الغارم مديوناًكان إذا ):٢٧ـ مسألة (

يكون ذلك حوط أن  األكان وإن ، عما يف ذمة الغارمحيسب ما على الديان وفاًء أن  بل جيوز له،عليه

  .ةحالبعد اإل

  

 لدائن أي } جاز لهاةكه الزي ملن علوناًيان الغارم مدي دكانذا إ: ٢٧مسألة ـ {

اة كد صاحب الزي زكان إذا مثالً ،}الغارمى عل{ اةكه الزية من علإحال أي }تهإحال{ الغارم

طلب منه ي يالذد ية زإحال لعمرو جاز ،طلب من خالد الغارميوعمرو  ،طلب من عمروي

   .باًيتقر  لعمرووناًي مدكانا بعد مدي لزوناًيون خالد مديكف ،خالدى عل

ى دل علي و،الغارمى عل أي }هيعل{ اتهكد زيهو ز و،اةكه الزي علمن }سبحيمث {

  .ة هذه احلوالةيطالقات االحتساب بعد مشروعإواز اجل

   .اقيرادة اجلمع خمالفة للسإ و،الدائن ان مبعىني اللغة استعمال الديف أر مل :هيتنب

 يالذ أي }انيالدى  ما علسبحين أ{ ديوهو ز اةكزه اليملن عل أي }وز لهجيبل {

   .عمرو هو وطلب من الغارمي

مة ذ يفطلب أما ن إ : قالداًي زنأك ف، هو خالديالذ } ذمة الغارميف عما وفاًء{

  . ملا تطلبه من خالدعمرو وفاًءا ي كاة لكهذه الز يعطأ و،اةكعمرو جعلته ز

 وبعد هذا ، الذمةيف نها حىتيية تعاكلصاحب الز أن تقدم من جوازه ماى دل عليو

  .  الوفاءأدلةلعموم  ،ن ايوز وفاء الدجي ينيالتع

ظهر له وجه يمل  و}ةحالبعد اإل{ االحتساب }كون ذليكحوط أن  األكان وإن{

   .معتد به



٤٣

 اجلواهر يف وتبعه ،شف الغطاءكي ك حميفما ك: لفظه  ماك املستمسيفر كذ نعم

وز احتساب ما جي ذمة الغارم يف عما  للدائن وفاًءداءوز األجيما كف ،داء لالحتساب باألحلاقاًإ

 مثل يف ء حىتعطااالحتساب مبرتلة اإل أن ستفاد من النصوص مني ملا ،كذلكذمته  يف

   .ىانته ،ون بعد احلوالةيكحوط أن  األكان كذل عدم وضوح جلأل و،الفرض

  .راًوجه له ظاه بل ال ،اطيفال ملزم هلذا االحت ،كانف كيو

 اكان إذا مبا ، ذمة الغارميف عما الدائن وفاًءى د جواز االحتساب عليبعضهم قن إمث 

 االحتساب كان  اجلنس واحداًكان إذا نعم .اجيوالظاهر عدم االحت ،من جنس واحد

   .معاوضة إىل  حمتاجاًكان ني جنسكان وإن ،اًيابتدائ



٤٤

 ملصلحة مقتضية لذلك مع عدم متكنه من  الدين للضمان عن الغري تربعاًكانلو ): ٢٨ـ مسألة (

  . املضمون عنه غنياًكانن إ ،ء من هذا السهمعطا جيوز اإل، على قوت سنته قادراًكان وإن ،داءاأل

  

 مع كة لذلي ملصلحة مقتض تربعاًرين للضمان عن الغي الدكان لو: ٢٨مسألة ـ {

 وإن  من هذا السهمءعطاوز اإلجي ،قوت سنتهى  عل قادراًكان وإن ،داءنه من األكعدم مت

ن يكن ما مل يء الدإعطاى املتقدمة الدالة عل دلةطالق األ إلكذل و}اًي املضمون عنه غنكان

 ريضمن بغ  عما لو احترازاً)ملصلحة(: لهد املوضوع بقوي قوإمنا ، فتدبرسرافاإل وةي املعصيف

   .املصلحة ي ذريغ إىل  بالنسبةسراف من اإلد عرفاًعي هفإن ،مصلحة

  : رعف

فمن احملتمل  ،ةي املعصيف الضامن  ضمنهيالذن ي املضمون عنه صرف هذا الدكان لو

 ك انتقال نفس ذلاملفروض إذ ،ةي املعصيفق الصرف يمن مصاد ألنه ،ءعطاعدم اإلباً يقر

  .  ذمة املضمون عنهيفونه كالضامن بعد  ذمة إىل نيالد

   :فرع

  . ءعطام باإلك احللكش أ،اًيامشه أو خمالفاً أو افراًكمون عنه املض كانلو 

  : فرع

   .ئه من هذا السهمإعطا يف اإلشكالفالظاهر عدم  ،رةيلو استدان لضمان اجلر

  : فرع

ت املال وحنوه يب إىل  عنه ارجتعه املضمونعطاأمث  ،الضامن املال املضمونى عطألو 

  . وقد تقدم ،اةك مصارف الزيفصرف يل



٤٥

يقع  أن  قاتله وكادىكما لو وجد قتيل ال يدر، ات البنيلو استدان إلصالح ذ): ٢٩ـ مسألة (

 وكذا لو استدان ،ء من هذا السهمعطا مل يتمكن من أدائه جاز اإلفإن فاستدان للفصل ،بسببه الفتنة

  ،لتعمري مسجد أو حنو ذلك من املصاحل العامة

  

 قاتلهى دريل ال يقتما لو وجد  ك،نيصالح ذات البلو استدان إل: ٢٩مسألة ـ {

 ،}ء من هذا السهمعطادائه جاز اإلن من أكتمي مل فإن  فاستدان،قع بسببه الفتنةي أن ادكو

  .كذلكتالف مال ذا لو استدان إلكو

 ، منها خرب صباحات اليتيطالق الرواإ و،خصصة السامل عن املي اآلوجه اجلواز عموم

مسلم  أو ا مؤمنميأ :)لهآه وياهللا على صل(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( الصادق عن

مة يبضم ،ثياحلد )١(هيقضي أن ماماإلى  فعلإسراف ال و فساديفن يك مل ناًي دكتر ومات

  . ياحل وتي املنيعدم الفرق ب

  .)٢(حممد بن خالدال ؤلس يكالرمحان بن احلجاج احلا ح عبديصح: منهاو

  .اتي املستثنيف س داخالًيل و، قطعاًنيهذا من الغارمن إ ثيوح

  . ك ذلريغمنها و

ث ال ي حبكان و} العامة من املصاحلكحنو ذل أو  مسجدريذا لو استدان لتعمكو{

   .الغالب هو ماك سرافه اإليصدق علي

                                                

  . ٧ ح... على الرعيةمام باب ما جيب من حق اإل٤٠٧ ص١ج: الكايف )١(

  . ١ ج املستحقني للزكاةأبواب من ٤٨ الباب ٢٠٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٦

   فمشكلداءوأما لو متكن من األ

  

رمحه (  عن العالمةلونق، السهم ه من هذاؤإعطا }لك فمشداء من األنكما لو متأو{

  : مورأب كواستدل لذل، اجلواز )اهللا

  : فة السامل عن املخصصية الشريعموم اآل: ولاأل

 إالّ  لغينة الصدقحتل ال: قال أنه )لهآو يهاهللا على صل( النيب عن يرو ما: الثاين

   .)١( حتمل باحلمالةر رجالًك وذ،خلمس

 إليه هو حلاجتنا إمناقة ي احلقيف هأخذ ف،اًي غنكان إذا قبلي إمنا له وضمانهحتم أن :الثالث

   .لفةاملؤكه الفقر يف عتربيفلم 

ى  الدالة علدلةاملخصص هو األ إذ ،م عدم املخصصيتسلفبعدم  ةيعموم اآل أما :هيفو

   .ني مبحث الغارمأول يفتقدم  ما ك،من هذا السهم ء الغينإعطاعدم 

نة يها بقريفبد من التصرف  ال أنه من ، أيضاًاملبحث  صدريفة فبما تقدم يما الرواأو

  هو غينيالذ قوت السنة كلميمن ى  حبملها عل،العسر وؤي بعدم التهات املشترطةيالروا

  .شرعاً

: هيفف، من طرقنا ثابتة رية غيون الرواكمن  )رمحه اهللا( ه اهلمداينيه الفقأما ما أجاب بو

  .ناق ليالدعائم طر و)هم السالميعل( النبوة تيهل بق أيدعائم من طرما تقدم من نقلها من ال

                                                

  . ١٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ٥٢١ ص١ج: املستدرك )١(



٤٧

 من كان إالّ إذا ، أيضاً ال خيلو عن إشكالكان وإن ،ء من سهم سبيل اهللاعطا اإلنعم ال يبعد جواز

  .قصده حني االستدانة ذلك

  

ة يفرض التمامى ونه علك مع ، نفسهيفس بتام يل يفهو وجه اعتبار ما الوجه الثالثأو

  . ليدللباوماً كحم

  .ل املنعيرنا ظهر دلكمما ذن إمث 

 تالفاً ماالً أو ،ةي حتمل ديالذ الغين إىل ا جواز صرفهامأ و: لفظه املصباح مبايففصل و

 فاءيه هلذا الفعل بقصد استيون توليك إالّ أن اللهم ،اإلشكال ةي غايفف ،نيصالح ذات البإل

 ،ديس بالبعيا لم ك، من باب احلسبةكذلى ة علين له الوالأقلنا ب و،املال من وجوه الصدقات

 كان لو أماو. مشوله ملطلق القرباتى  علاهللا بناًءل يه من سهم سبؤفاينئذ استيجوز حيف

 ،استدان فأداها أو ،دها بعدؤي فلم كم بذلزفالت  من ماله تربعاًداء األمر األأولغرضه من 

  . ىاة انتهك للزنيصناف املستحق األيفدراجه إل كشأ

ء الغارم  أن إعطاصافنإلا و،ني مرتبط بسهم الغارمري غكان وإن ،هيل وجيوهذا تفص

سهم ه من ؤإعطاما أ و)رمحه اهللا( نفره املصكما ذكل ك مشنيمن سهم الغارم الغين

   ):رمحه اهللا (فقد قال املصنف ،ليالسب

 ، أيضاًالكشإ عن لوخي ال كان وإن ، اهللالي سبء من سهمعطااإلبعد جواز ينعم ال {

شاء اهللا إن  ل مفصالًي سهم السبيفره كسنذ و}ك االستدانة ذلني من قصده حكانإالّ إذا 

  . تعاىل



٤٨

  : مسائل

دل يو ،اةك به من الزصقاي وإن ،عنهى قضين  أمات الغارم جاز إذا :وىلاأل سألةامل

  : اتيروا ي،كما حى عدم اخلالف عل وةي اآلطالقإ إىل ه مضافاًيعل

:  احلجاج قالالرمحان بن عن عبد ،حي الصحيف )رمحه اهللا( ينيلك عن الما: منها

 ن مبفسديك مل ناًيه دي علكتر ويفعن رجل عامل فاضل تو )ليه السالمع(احلسن  أبا لتأس

نعم: قال؟ نافلأ ولفاة أكعنه من الزى قضيهل  ،سألةال معروف بامل وال مسرفو
)١(.   

من قرض املؤ: قول ي)عليه السالم( عبد اهللا أبا قال مسعت ،ونس بن عماريعن : منهاو

  . )٢(اةك احتسب به من الزكمات قبل ذل وإن ،ك قضاسريأن ، إجرأ ليتعج ومةيغن

 اةكه الزي حلت علرجل: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: عن زرارة قال: منهاو

ورثه أ كانن إ :لفقا؟ ريثكلالبن مال  وهيبأن ي ديفاته كز يدؤيأن يه ديبوه وعلأمات و

قضه يمل  واثريع امليمج عنه من ه عنه قضاًءيقضيفومئذ يعلم به ين مل يه ديمث ظهر عل ،ماالً

ن ي ديفداها ذا أإ ف،هيبأن ياته من دكحق بزأ حدن أيك مل الًورثه ماأن يكمل  وإن ،اتهكمن ز

   .)٣(ت عنهجزأأهذا احلال ى ه عليبأ

                                                

  . ٢ حمن من الزكاةؤيعطى عيال امل أنه  باب٥٤٩ ص٣ج: الكايف )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٨ الباب ١٧٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٩

من طلب : ث قالي حديف )عليه السالم(احلسن  أيب عن، كريبن بى عن موس: منهاو

 مات ومل فإن ،الهيقوت به عي رسوله ماى عل واهللا تعاىلى ستدن عليه فليالرزق فغلب عل

 الصدقات إمنا: قولياهللا ن إ ،ه وزرهي علكانقضه ي مل فإن ،هؤ قضاماماإلى  علكانض قي

   .)١(رم مغكني مسريفهو فق ني والغارمكني واملساءللفقرا

 عن رجل قتل :م مال املقتولكح يفة يالد أن  بابيفة يواملر و،ريبص أيب ةيروا: منهاو

وهبوا ن إ :فقال؟ هبوا دمه للقاتلي أن هؤايأولمال فأراد  ونيه ديعل أو أًخط أو  متعمداًجالًر

 مامعنه اإلى دأ و قتل قاتلهقتل عمداًن إ :فقال؟ تلهرادوا قأم فإ: قلت ،نيدمه ضمنوا الد

  .ثياحلد )٢(ني الغارمن من سهميالد

من ؤقرض امل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يم بن السنديبراهإعن : منهاو

   .)٣(اةكمات احتسب ا من الزو وإن ى،دأسر يأن ، إريل خيتعج ومةيغن

القرض الواحد : )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،هري وغيفريثم الصي هعن: منهاو

   .)٤(اةكمات احتسب ا من الز وإن ،ة عشريبثمان

  : )عليه السالم(قال :  قاليابةح بن سعن الصبا ،هري تفسيفى اشيعن الع: منهاو

                                                

  . ٤ملستحقني للزكاة ح من أبواب ا٤٩الباب  ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٢ من أبواب القصاص يف النفس ح٥٩  الباب ١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢٠٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٥٠

هيقضي أن ماماإلى عل ف،إسرافى عل و فساديفن يك مل ناًي دكتر وا مسلم ماتميأ، 

 نيالعامل وكني الصدقات للفقراء واملساإمنا: قولياهللا ن إ ،كمث ذلإه يفعل قضهي مل فإن

 حبسه فإن ،مام اإل عندله سهم و،ني من الغارمفهو نيوالغارم...  لفة قلوماملؤ وهايعل

  . )١(هيه علامثف

 ،ه وزرهي علكانقضه ي مل فإن: )عليه السالم( مامقول اإل أن باًيتمل قرحي: قولأ

بأنه  ريتوهم الفقي ال و،دائهأنه من كتمل متحيمل  وإن ،وز له االستدانةجي ريالفق أن  إىلشارةإ

نه يد يقضي ال يالذ ماماإل ورجوأبل هو م ،زوراًأ مكاناقترض واحلال هذه مث مات ن إ

  . اهللا العامل و،زورأم

   .هيفالم كم مما ال كهذا احل و،ك ذلريغ: منهاو

  :  مقاماتيفالم كقع ال ينعم

قد  والعامة ابةي الندلة أل،الظاهر نعم؟ م ال أ،ماماإلكداء األ هيالفقى هل علنه إ :ولاأل

  . ما استثين إالّ ان عمومهايد بي مبحث التقليفتقدم 

 الّإ هلم ة عدم جعل الصدقدلةأل ،الظاهر الي؟ ذا السهم عن اهلامش يدؤيهل : الثاين

به ى دؤيمخس  ال وتاًي مكانلو  شمل مثل مايف ، مضطراًكان إذا  أو،املندوبة أو ،من مثله

   .نهيد

الورثة ى عص أو ،وفاته تلف ماله بعد يالذ سهم عن الغينذا الى دؤيهل : الثالث

   دلة وال تصلح األ،ءعطا اإلأدلةطالق ء إلعطاتمل اإلحي ؟ءاعطبعدم اإل

                                                

  . ٧٨ ح٩٤ ص٢ج: تفسري العياشى )١(



٥١

 يف ألنتمل املنع حي و،عن مثل هذا الفرض صرافهانال ،دة هلايمق ء الغينإعطااملانعة عن 

  . ملفتأ ،ساريال د االحتساب باملوت قبليات تقيبعض الروا

ون فرق  يكىت ح،نيعن الدة ك من هذا السهم قصور الترداء األيفشترط يهل : الرابع

مر ؤي هفإن ،تيخبالف امل حنوها وناهكع دار سيمر ببؤيال  ياحل إذ ، اجلملةيفت يامل وي احلنيب

 ستثىنيف يبل حاله حال احل ،شترط القصوري م الأ ،ني الديفالصرف  وناهكع دار سيبب

 ؟ منهأخذ الإ و،خذ من هذا السهمؤينه مل ي بديفي له مال كانن  إنظري مث اتياملستثن

عن  يكاحمل و،ول األكصاحب املدار ودي املبسوط وابن اجلنيفخ يعن الش يك احمل،احتماالن

  .الثاين املختلف يفالعالمة 

  : مورأ ولستدل به لألي أن نكمي يالذو

 أداء علق جواز هفإن ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،املتقدمةحسنة زرارة : ولاأل

اته كحق بزأحد أن يكمل  ورثه ماالًأن يكمل وإن  :ث قاليرث حاة بعدم اإلكن من الزيالد

   .ثياحلد )١(هيبأن ين دم

ة ي الروايفعرب  وإمنا ،م بعدهأ ةكم الترين قبل تقسي ظهور الدنيعدم الفرق بخيفى  الو

ة مقابلته يعدم املدخلى دل علي و،تيون املي ديفونه الغالب كخل لإ نيه ديمث ظهر عل: بقوله

   .خلإ ورثه ماالًأن يكمل وإن  :)المعليه الس(بقوله 

 يفن شرط ي قضاء الديفاة كالز إىل احلاجة أن املستفاد من النصوصن إ :الثاين

  اة مل كت من الزين املياء ديجواز قضى علالدالة  دلة واأل،نيالغارم

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٨ب  البا١٧٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٥٢

   .تيعدم املال للم إىل  منصرفةيهبل  ،مثل الفرض ه حىتيتدل عل

  جوازيفنا ككذا شإ ف،يني هو التعريي والتخيني التعني بمر األ عند دوراناألصل: الثالث

  . عدمهاألصل كان رثاًإن مثل هذا املخلف يء دإعطا

  : مورأ ستدل للثايني أن نكمي يالذو

  .ةيعموم اآل: ولاأل

   .اةكت من الزياملى ن علي باحتساب الدمرعموم األ: الثاين

   .قة عاجزاًي احلقيفرثته فصار و إىل تهكالشخص باملوت انتقلت ترن إ :الثالث

  . تيرث للمإ بعدم داء عدم اشتراط األاألصلن إ :الرابع

   .نيف الطرأدلةة غالب ي خمدوشيكعلخيفى  وال: قولأ

ن املسلم منها ك ولت شرطاًكان وإن احلاجةن إ :ولللقول األ ل الثاينيالدلى رد عليذ إ

 ريت قول بغيعدم املال للم إىل دلةاأل افصروإن ،قطعاً ي احليف ماكات ياحلاجة بعد املستثن

   .صرافنال ايفالم كال يتأيس و،ليدل

من له ى طالق الغارم علإ و،ليصل بعد ورود الدلجمال لأل النه إ :الثالثى وعل

ل خروج ي دليفالم كبل قد عرفت وقوع ال ،األصلم ك اخلروج عن حيفاف كات ياملستثن

   .هيمع صدق الغارم عل الغين

 يفة حيا صرفإحسنة زرارة املتقدمة : للقول الثاين الثاين وولل األيالدلى رد عليو

   .اعتبار هذا الشرط

   ونيتحقق بعد الدي إمناالوارث  إىل ةكانتقال الترن إ :الثالثى وعل



٥٣

   .)١(﴾ٍنيد أو  ِبهايوصي ٍةيِمن بعِد وِص﴿: تعاىلما هو منطوق قوله  ك،ةيالوص

  .صلهأسلم ن إ نقطع باحلسنة ماألصلن إ :الرابعى وعل

 مقام يفالواردة  ةيطالقات القو لتعارض احلسنة مع اإل،لةك مشسألةله فاملكبعد هذا و

بل  ،رثاًإهلم  أن ون الغالبك مع ،رثد بعدم اإلييت بدون تقين امليقضاء دى ان الدالة عليالب

ء من سهم الغارم عطا اإلكان فلو ،قل من لباسهأ ال وئاًي شفلخي ال ريوجد فقياد يكال 

  .اتي الرواك تليف نيرث لببعدم اإل مشترطاً

 والقول بعدم ، من الطرحمورد احلسنة حذراًى  االقتصار علباًيومن احملتمل قر

  : ربعةأت يصور الغارم امل أن  فتحصل، املوردك ذلري غيفاالشتراط 

  . نئذيعنه حى قضيال  و،اًيون غنيك أن :وىلاأل

   .عنه قطعاًى قضي و،لباسه  حىتئاًي شكلمي  الاًريون فقيك أن :ةيالثان

  . الظاهرى عنه على قضي و،نهيلها بدك يفي ات والي املستثنكلمي اًريون فقيك أن :الثالثه

 كان إالّ إذا ،الظاهر القضاء عنه و،نهي بديفات وتيثنت املسكلمي اًريون فقيك أن :الرابعة

  . احلسنةيف آخر ما إىل ،ني الدهيمث ظهر عل ريثك لالبن مال كان و أباًتيامل

عدم  أو ،ن االلتزام بالقضاء مطلقاً ملزامحة احلسنةكل ،داًي بعكانوإن وهذا التفصيل 

 ،الثاين يفان ي مقام البيفة بالقضاء الواردة مر األخبارطالقات األإ و،وللأل بعدأ القضاء مطلقاً

  ون يك إمنا ،هريغ إىل عن مورد احلسنة يالتعد أن مع

                                                

  . ١٢اآلية : سورة النساء )١(



٥٤

  . فتدبر،كة وال قطع لنا بذليالقطع بعدم اخلصوصعند 

   .ضربنا عنها صفحاًأ كذا أو د هذايؤة تي املقام وجوه اعتباريفو

  

  : ةي الثانسألةامل

ى االحتساب عل أن  ملا تقدم منكذل و،ز االحتسابجيمل  مث استغىن ري استقرض الفقلو

احلادث  أو ، القرضنيتد من حاملم  الغىنني بك ذليففرق  وال ،الغارم مشترط بعدم الغىن

   .بعد القرض قبل االحتساب

ة يرواك ،ات اخلاصةي بعض الروا،ما تقدم من العموم إىل  مضافاًكذلى دل عليو

اة ماله مث كز رجل عجل يف :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،حولعن األ )رمحه اهللا( ينيلكال

  . ىانته ،)١(اةكلزا يد املعطيعي:  قال،س السنةأقبل رى عطسر املُيأ

  .خيفى ما ال كاقيدفعه ظاهر السيغة الفاعل ي بصول األيفى  املعطءةاحتمال قراو

 ،)٢(مات احتسب وإن ى،د أسريأن إ :)عليه السالم( املستفاد من قوهلم أن ىهذا عل

  . االحتساب بقاء الفقريفون املناط ك ،حنومها و)٣(اةكعسر حسبته من الزأوإن  أو

  : ربعة أسألةصور امل أن فتحقق

   . حال القرض واالحتساباًريون فقيك أن :وىلاأل

 االحتساب يفال ك وال اش، حال االحتساباًري فق،ل القرض حااًيون غنيك أن :ةيالثان

   .همايف

                                                

  . ٢ ح...معسر أنه  من زكاة من يظني باب الرجل يعط٥٤٥ ص٣ ج:الكايف )١(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٧ الباب ٥٢٥ ص١ ج:املستدرك )٣(



٥٥

  . ني احلاليف اًيون غنيك أن :الثالثة

دم  عيفال كشإوال  ، حال القرضاًري فق، حال االحتساباًيون غنيك أن :الرابعة

  . همايفاالحتساب 

  :  الثالثةسألةامل

نة ؤ مليفيك ما ون له مثالًيكن أ بكوذل؟ م الأاة الشخص لنفسه كء زإعطاوز جيهل 

ونه كذنه لإ ريبغ أو ،مكذن احلاإالدائن ب إىل اةكدفع الزيف ،ون غارماًيك و،اةكقدر الز وسنة

 اة الكخراج الزإبعد  ي ما بقونك ل،إليهدفعها يفم كاته للحاكز يعط أو ي،خراج لإلاًيمتول

  ؟ك ذلريغ وأ ونه عامالًك لإليهدفعها  أو ي،نة سنتهؤمب يفيك

تمل حي و،هكخراجها عن ملإاة كء الزإعطاالظاهر من وجوب  إذ ،الك اشسألة امليف

  . ملأ فت،هايفوز التصرف جي إليهم ك احلام وردكئها احلاإعطابعد  أنه باًيقر

  :  الرابعةسألةامل

 لشمول ،الظاهر نعم؟ م الألصدقة وحنوها ا وارةياة لغرم احلج والزكالز ىعطيهل 

 قاً تصدلفاًأى عطأما لو  ك،سراف اإلعنوانه يصدق عل إالّ إذا ،العمومات له وطالقاتاإل

   .ء درهم إالّ إعطانهس من شأيلمن 

  : ةس اخلامسألةامل

الظاهر ؟ م النه أيفاء د لوني سهم الغارممنى عطي فهل ،عتقهأ وناًي دعبداًى لواشتر

   .ه قهراًينعتق عليمن ى ومثله ما لو اشتر ،سراف اإلعنوانصدق  إالّ إذا ءعطااإل

   : السادسةسألةامل

ث ال ي حب،حنوها أو من اخلراببة ي قرداراً أو ،كذلكدابة  أو ،ضاًي مرعبداًى لو اشتر

تعد معها املعاملة  صلحة ال ملكان إالّ إذا ،سرافمن اإل أنه  فالظاهر،هايفهل العرف أرغب ي

   . متعارفةريغ



٥٦

   : السابعةسألةامل

قائم  للعبد موىل أو ،كذلكللزوجة زوج  أو ،سكبالع أو هينفق عليب للولد أ كانلو 

 ري غكان إذا من سهم الفقراءى عطيفهل  ،مهاحنو أو باقإ أو  فاستقل املعال بنشوز،مورهبأ

ه يف؟ م الأ ،اقترض واحلال هذه إذ ني الغارممن سهمى عط أو ي،ل النفقةين من حتصكمتم

  . ىعطيف قةي الغارم حقعنوانئذ وني ح عرفاًري الفقعنوان من صدق ،تردد

نفقها بسوء ي  الوإمنا ، الشارع قد جعل له نفقةألن ، شرعاًريمن عدم صدق الفقو

  .عالهأله يمع إىل رجع لو ألنه ،ارهياخت

س يل ألنه  املفارقةني الفقراء حمن سهمى عطي  فالري الغارم والفقنيل بيتمل التفصحيو

س يل و،ةي املعصيفن الغرم يكومل  ،غارم ألنه سهم الغارم بعداًمن ى عطيو ، فعالً شرعاًريبفق

   .م الأله يمع إىل  رجعكاننه سواء يد يعطي  ماله فعالً

  :  الثامنةسألةامل

م  أ الفقرعنواناة بكلز من اخذوز له األجي هل ،له شخص آخر تربعاًيعي يالذالشخص 

  . ل تربعاًي نفقة املعيفوجوب بقائه ى ل علي دلال و، فعالً شرعاًري املعال فقألنالظاهر نعم ؟ ال

 باًي فمن احملتمل قر،ك ذليفنه بال منقصة له يء دإعطاراد شخص أ ورماً غاكان لو نعم

  . ما تقدمك ؤيوعدم الته  العسرعنوانلعدم صدق  ،نيه من سهم الغارمأخذعدم جواز 

  :  التاسعةسألةامل

 الغرم وثبات الفقرإتاج حيال  و، املوارد مطلقاً هذهيفنان ية الوثوق واالطميفاكالظاهر 

  نان ياالطم وون الوثوقكلما إ ،الشاهد إىل حنومهاو



٥٧

   .)١(نةيتقوم به الب أو نيتستب حىت: )عليه السالم(قوله  شملهيف ،استبانة عرفاً

 نقل طلبهمي مل هفإن ،)السالم وهما الصالةيعل( نيمن املؤريمأو النيب ةقيما التباع طرأو

الشاهد لبان  إىل تاجحي كانولوى،  مورد الدعويفما ورد  ك،الفقر وحنوه الشاهد يمن مدع

حواهلم من أ وقواهلمأ من ظهريعطون لعلمهم بالواقع خالف ما يوا كانم بأالقول  و،قطعاً

ة ال يفمور العر من اتباعهم األ،عاملون معاملة بعض الناس مع بعضيوا كان )عليه السالم(م أ

  . قةيبعلومهم احلق

  . هذا املوضعيفعلم ردع الشارع عنه يمل  ئيالق عقي الوثوق طرألنما إو

ة املستمرة ريالس إىل  هذا مضافاً،خراناآلده الوجهان يؤيو ،الثاين الوجه هوى قواألو

ما ال كنان ي صورة االطميف وحنوه الشهود ريم من الفق من عدم طلبهنيعلماء املسلمى لد

   .خيفى

  :  العاشرةسألةامل

 أو  عاقالً،اًريب أو كاًريون صغيك أن ني السهم بن الغارم من هذايء دإعطا يففرق يال 

  . كذل إىل شارةما تقدمت اإل ك،طالق النصإل ،جمنوناً

  : ة عشرةي احلادسألةامل

ت كان لو وزوجته وتهيهل بأى اة وصرفها علكالز أخذ يمش اهلاريوز للزوج غجي

 االعتبار فإن ،املخالفة الزوجةى اة علك صرف الزريمن الفقللزوج املؤوز جيما  ك،ةيهامش

 خمالفاً أو اًي هامشكان إذا عال املتربع بنفقتهاملى وز صرفها علجي وهل ، نفقتهيف ال مبن خذباآل

  ه يف ،مهاحنوأو 

                                                

  . ٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل )١(



٥٨

   سبيل اهللا وهو:السابع

  

   .خمالفاً أو اًي املعال غنكان إذا  خصوصاً، العدمحوط واأل،تردد

   :ة عشرةي الثانسألةامل

لولد من اى عطيفهل ، ي هامشريخر غواآل يحدمها هامشألد شبهة  ويف اثنان كلو اشتر

   . ومثلها اخلمس،ه تردديف؟ م الاة أكالز

  . للحالللولد تابعاًا كان ،عقد أو شبهة خراآل ومها زناأحد اثنان كاشتر لو نعم

   . قبل القرعةكل ذلك ،خر شبهة تردداآل ومها عقداًأحد كان لو مايفو

ة يعن املقنعة والنها ماى عل } وهو،ل اهللايسب{ :اةكمن مصارف الز }السابع{

  : مورأه يدل علي و، خاصةغ اجلهاد السائ:اسمواملر

   .يري والتخيني التعني عند الدوران باألصل: ولاأل

  . التبادر :الثاين

 ركذ ، مدانكان رجالًن إ : قال،يفاكعن ال يعقوب املرويونس بن يخرب : الثالث

ء يشى عطي أن ىوصأ وة عند املوتيبوصى وص فأ،مرعرف هذا األي  الكانو ،باه ماتن أأ

 ال كان أنه خربناهأف؟ فعل بهيف كي )عليه السالم( عبد اهللا أبو  فسأل عنه،ل اهللاي سبيف

لوضعته  نصراين أو يهودي يفضع أ أن  إىلىوص أ رجالًإن ول:  فقال،مرعرف هذا األي

 )١(﴾بدلُونهين ي ِإثْمه علَى الَّذافإمنفَمن بدلَه بعد ما سِمعه ﴿: قولياهللا عزوجل ن إ ،همايف

  . ىانته ،)٢(إليهبعض الثغور فابعثوا به  عىني ،هذا الوجه إىل رجخي ما ظرناف

                                                

  . ١٨١ية اآل :سورة البقرة )١(

  . ٤ح نفاذ الوصية على جهتهاإ باب ١٤ ص٧ ج:الكايف )٢(



٥٩

نه إ :ث قالي السائل حالمكومهه ظاهر ي دفع ملا رجالً أن لو: )عليه السالم(له وقو

   .وعدم العمل ا ةيلغاء الوصإاملفهوم منه  إذ ،مرألاعرف هذا يال 

 إذ ،حنوها وليعرب بلفظة ما دون من باعتبار اخل إمنا رجخيما : )عليه السالم(قوله و

   .كعرب بذليما  اًريثك

 مام اإلري اجلهاد خلريل اهللا غياملراد بسب كانلو  إذ ،ة ظاهري ذه الرواوجه االستدالو

ل هو يالسب أن ىدل عليصه باجلهاد ي فتخص،ةيريمور اخل األنيله بى املوص )عليه السالم(

   .نةي قرك هناتكان إالّ إذا ،كد به ذليرأل يطلق السبألما ما ك ف،اجلهاد

ما التبادر أ و،دلةمن األ يتأيو مقطوع مبا س فهاألصل أما ،همايفما خيفى  ال وهذا

   .خيفىما ال  ك،فالظاهر خالفه

 الثغور للمرابطة غالباً إىل البعث إذ ،ىصل املدعأى ال داللة له عل ألنه :أوالًأما اخلرب فو

العامل ذا اخلرب ى لالزم عل فا،مهاأحد نيتعين فال يمر األني ب ترددهمراألى  منته،للجهاد ال

   .ل اهللاي من املرابطة واجلهاد من سهم سبلكز يجتو

ل ين السبأالعامة قائلون ب و،قصده وية هو عرف املوصي باب الوصيفاملتبع ن إ :اًيثانو

ل اهللا هم الفقراء املنقطعون ي سبيف و:ربعةاملذاهب األى تاب الفقه علك يف قال ،هو اجلهاد

   .صحاألى ل اهللا علي سبيفللغزو 

فضلها أمن  أو قيحد املصادأونه كر لكلوجه بالذا اص هذين ختصويك أن نكمي: ثالثاًو

   .ينه باخلصوص ولو عند املوصيال لتع

   ، بن عمرنيخرب احلسك ، باحلجخبار بعض األيفل فسر يالسبن إ :رابعاًو



٦٠

  مجيع سبل اخلري

  

 :فقال؟ ل اهللاي سبيف ءيبش  إيلّىوص أرجالًن إ :)عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال

 فضل من احلجله أي من سبئاًيعلم شال أ فإىن ،ج احليفاصرفه)ىانته ،)١ .  

حسب قصد ى  اخلرب السابق عليف فىت أ)عليه السالم( مامون اإلكد يؤيهذا اخلرب و

  . ياملوص

 ،)عليه السالم( نياملؤمن ريمأعن  يمرو ، االستدالل خبرب آخر اجلواب عننيذا تبو

ه يف كول ، مفروضاًحقاً وباًي هذه الصدقة نصيف كلن إ :ميلث قال لعامله خمنف بن سيح

   .ثيد، احل)٢(لفونمتأ وونكمملو وليناء سبأب وجماهدون و وغارمونكنيمسا واء فقراءكشر

حد أمن باب  أنه ا تقدم مناجلواب م و،ل اهللاي سبكانن مير ااهدكث ذيح

  .قياملصاد

عامة  إىل بل ،بل املشهور ،ثركاألإىل  قد نسب هذا القول و}ريع سبل اخليمج{ :ليقو

  : مورأه يدل عليوى، قواأل هو و،هيمجاع علة اإليالغن وبل عن اخلالف ،نيخراملتأ

  .ةيعموم اآل: ولاأل

 : ـ الربهانيفما ك ـ )عليه السالم(عن الصادق  ،ميبراهإعلي بن ما رواه : الثاين

س ي لنيقوم من املسلم و،نفقوني س عندهم مايل واجلهاد إىل رجونخيل اهللا قوم ي سبيفو

   ماماإلى  فعلري اخلع سبلي مجيف أو ،جون بهحيعندهم ما 

                                                

  . ٥ حنفاذ الوصية على جهتهاإ باب ١٥ ص٧ ج:الكايف )١(

  . ٢ي ح باب ذكر زكاة املواش٢٥٢ ص١ ج:الدعائم )٢(



٦١

   .)١(اجلهاد واحلجى قووا به عل يهم من مال الصدقات حىتيعطين أ

: )عليه السالم(احلسن  أليب قال أنه ،هية عن الفقي املرونيقطعلي بن يحة يصح: الثالث

   .)٢(نعم: قال؟ قاريبأ و به موايلحجأف أاةكاملال من الز يون عنديك

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ، اجلامعيف يةحة حممد بن مسلم املرويصح: الرابع

   .)٣(نعم: قال؟ اةكجه الرجل من الزحيرورة ألته عن الصسأ

عليه (بن علي جعفر حممد  أيب عن ،سالمعن دعائم اإل ،ك املستدريفما : اخلامس

   .)٤(ري من سبل اخلك ذلريغ واحلج وجلهاد ايفل اهللا ي سبيفو :قال أنه )السالم

   .ل باجلهاديد عدم اختصاص السبية تؤي باب الوصيف أخبار كهناو

   .)عليه السالم( عن الصادق ، بن عمرنيعن احلس املتقدم اخلرب: ولاأل

 ،نةي باملد)عليه السالم( يركاحلسن العس أبا سألت: قال ،سن بن راشدخرب احل: الثاين

   .)٥(عتنايشسبيل اهللا : ل اهللا، فقالي سبيفمبال ى وصعن رجل أ

   )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت:  قال، الربهان عن احلسن بن حممديف :الثالث

                                                

  . ٥ ح١٣٤ ص٢ج: تفسري الربهان )١(

  . ٣٦ حصناف اليت جتب عليها الزكاة يف األ٥ الباب ١٩ ص٢ ج:الفقيه )٢(

  . ٢ ح١٩٥ ص٨ج: حاديث الشيعة أجامع )٣(

  . ١٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١بابال ٥٢١ ص١ ج:املستدرك )٤(

  . ١ ححكام الوصاياأ يف ٣٣ باب ١٣ ج:الوسائل )٥(



٦٢

 وحنو ذلك ، وختليص املؤمنني من يد الظاملني،كبناء القناطر واملدارس واخلانات واملساجد وتعمريها

 وكذا إعانة احلجاج ، ودفع وقوع الشرور والفنت بني املسلمني،ح ذات البني كإصال،من املصاحل

  ، مع عدم متكنهم من احلج والزيارة واالشتغال وحنوها من أمواهلم،والزائرين وإكرام العلماء واملشتغلني

  

نه إ :قلت: قال ، احلجيفاصرف : فقال يل: قال؟ ليسب اليف يلى وص أن رجالًإ

   .)١(فضل من احلجال من سبله أيعلم سبال أ فإين ، احلجيفاصرفه : قال؟ لي السبيفى وصأ

   .اًخصوص أو م عموماًيالتعمى الدالة عل خبارهذه مجلة من األ

واملدارس واخلانات بناء القناطر ك{  مطلق السبليفجوز صرف هذا السهم يفه يعلو

صالح إ ك، من املصاحلك ذلحنو و،نيد الظاملي من نيمنص املؤيختل و،هاريواملساجد وتعم

 }نيعانة احلجاج والزائرإذا ك و،ني املسلمنيالفنت ب وررفع وقوع الشرو و،نيذات الب

   .نيون املسلمي وعنياملرابط وني واملدافعنيواحملارب

االشتغال وحنوها من  وارةيالز ونهم من احلجكمع عدم مت ،نياملشتغل ورام العلماءكإو{

 يكء هذا السهم لتارإعطا بل و)هم الصالة والسالميعل( ةئم روضات األريمتع و}مواهلمأ

  د يعن الوح يكما ح ك،واصلّيالصالة ل

                                                

  . ٢٤ ح١٣٨ ص٢ج: تفسري الربهان )١(



٦٣

 بل ، من فعلها بغري الزكاةإليهة مع عدم متكن املدفوع بر جواز دفع هذا السهم يف كل قُقوىاألبل 

  .ذا الوجه إالّ كن مع عدم إقدامه ل أيضاًمع متكنه

  

   .ذا العملصل ه أ)رمحه اهللا( البهبهاين

 نكل ،ن من املصاحل العامةكمل توإن  }ربةل قُك يفجواز دفع هذا السهم  قوىاألبل {

 قدامهإن مع عدم كل  أيضاًنهكمع متبل  ،اةك الزري من فعلها بغإليهن املدفوع كم متمع عد{

 ،شجر أو ل خنليتسب و،اجهميطفال مع احتوختان األ ،ج العزابيومنه تزو ،}ذا الوجهإالّ 

 كاملسوا ووالتربة والسبحة  والزوايلرياحلص ك،ء من آالت العبادةيش أو ،ولكمأ أو ،ماءو أ

 ،مواتز األيوجته ،اجالزائر واحلى  علمرل األيبل ومصانعة الظلمة لتسه ،والسراجواملروحة 

 ،ها من النجاساتريتطهى واظب عليوملن  ،رس واملشاهد املساجد واملداةواملشاهرة خلدم

 طبعها وعةيتب الشكج ي وشراء املطابع لترو،تب للطالبك الوشراء ،تباتكحداث املإو

ائل هم املسأخذ و،الء الجتماع الناس حوهلمكئة الس لعلماء البلدان والويبل  ،نشرهاو

 ،البلدان إىل نيوالصرف لبعث املبلغ ،الدواب هلذه املصاحل وارةيبل واشتراء الس ،منهم

استخراج  و،تهمكشوى تقو وثر زرعهميك لنية للمسلممراالغ ىراض األيفجراء القنوات إو

عانة إبل  ،وبناء الدور للطالب والعلماء، يالقاض وذنجعل راتب للمؤ و،املعادن وونيالع

م يمثل جعل جملس الفاحتة والترح و،)عليه السالم( ءد الشهدايسوجمالس  ب العزاءكموا

  ئه ي يفوالصرف  ، بعد مومسالمرباء اإلكل



٦٤

حد له   مما الك ذلريغ إىل ،هاريسفر وغ أو ارةيز أو  رجوعهم من حجنياستقباهلم ح

   .حصاءإ وال

ع يه مجيفدخل ي إذ ،طلقاً م هذا املصرف وسائر املصارف عموماًنيون بيكف هذاى وعل

   .امكحبعض الشرائط واأل وةي النيففارقها ي وإمنا ،هايد عليزي واملصارف

  

  : وهنا مسائل

   :وىلاأل سألةامل

 ،هيفالم كمها فال املسجد والقنطرة وحنوك وحنومها سالماإل وانمي لإلون قابالًيكال  ما

من هذا ى عط يمثال ،قهي من مصادريثك يف سالمبل اإل ،انميشترط اإليفال  ،كما القابل لذلأو

ف د هذا املصريتقيال  و،ني من شر احملاربنيلمسلم لونوا حصناًيك لنيفار املرابطكالسهم لل

ق يفضل مصادان أي بةي الظاهر من مثل هذه الرواألن ،املتقدم  اخلربيف عتنايش: بقوله

ه من ري غ لعارضهالّإو ،عةيالش إىل صرفيما يفل اهللا ياحنصار سب ضحه الأو و،ليالسب

اة به مع العلم كلزاس باب ايفق ،ةي باب الوصيفورة كة املذي والرواخصوصاً، خباراأل

   .ئز جاريفهما غباختال

ال  أنه ما ك، من هذه املصارفريثك يف سالماإل وانميشترط اإليفال  ،كانف كيو

الت ء من اآليمنه شى شتري ومن ،املدرسة والقنطرة  باينيف سالماإل أو انميشترط اإلي

   .ورةكاملذ

   سالمشترط اإلي و،للحجى عطيمن  ك، بعضها قطعاًيفان ميشترط اإل ينعم



٦٥

   .ة خلدمة املسجدمشاهرى عطيمن ك بعضها يف

 مع خصوصاً ،ل من سبل اهللايه سبألن ف،نيفار املرابطك اليف سالمما عدم اشتراط اإلأ

   .ان منصرفة عنه قطعاًمي املشترطة لإلدلةاأل و،صارحنالا

   .اليون سبيكقبل احلج فال يه بدوما ال ألن ف، احلجيفان مياإل وسالمما اشتراط اإلأو

 أن مع ،املشهورى عل  املسجدرم دخولهحيافر ك الألنف ، فقطسالماشتراط اإلما أو

 صورة يف  خصوصاً، املشترطةدلة الحتمال انصراف األ،هيفعلم باشتراطه يان ال مياإل

   .ملصار فتأحنالا

 بنظر جمتهده أو ،تهداً جمكانن إ يص االشتراط وعدمه بنظر املعطيفتشخ ،كانف كيو

   .اًي عامكانن إ

  : ةي الثانسألةامل

 مورد يف  حىت، اجلملةيفقلنا باشتراطها  وإن ، من املواردريثك يفشترط العدالة ي ال

 ، املدرسةيفن كالسا و،اةكمن الز  املسجد املبينيف ياملصلّك كذل و،انمياإل وسالمشترط اإلي

  .كقامة العزاء وحنو ذلإ يف كاملشتر و،نيل للعابريوالشارب من املاء السب ، اخلانيفالنازل و

 ،قلنا بعدم االشتراط املطلق وإن ، بعض املصارفيفشترط العدالة ي هوإن ماك

 بل صاداً ،ال هللاين سبيك مل ن عادالًيك لو مل هفإن ،اة للقضاءكمن الزى عطي يالذ يالقاضك

   . فتدبر،عنها

  :  الثالثةسألةامل

  املسجديفالصالة  يوز للهامشجيبل  ، اجلملةيفى هامش ريل غيون السبكشترط يال 

    بضوء املصباحءةعبور عن القنطرة واالستضاالو



٦٦

  .كذل حنو و الطرقيفاة كاملوقد من الز

املعاش من هذا ى عطي يالذك ،بعض املوارد يف ي هامشريون غيكن أ وبد ه الوإنما ك

  .ل العلوم وحنوهيبتحص ونه مشتغالًكل السهم

للطالب دار  بىن أو يذاناملشاهرة لألى عطي يالذك ، بعض املوارديفتردد يه وإن ماك

وجه التردد احتمال مشول  ،كحنو ذل أو اةكأ من الزيافة املهيلس الضى دع، أو يىنكللس

   .الحتمال انصرافها ي املساودلةاأل

  :  الرابعةسألةامل

اة ك من الزب مسجداًاأل فلو بىن ، اجلملةيف واجب النفقة ريل غيون السبكشترط ي ال

االبن ى عط أما لو ك بعض املوارديف كشترط ذليه وإنا م ك،ه قطعاًيفجاز لالبن الصالة 

   .اةكت من الزكان اليتافة يالض ك بعض املوارديفتردد ي و،ليلنفقته بقصد سهم السب

  :  اخلامسةسألةامل

 عدم االشتراط يفال كشإ ال؟ م ال هذا السهم أإليهصرف ي من يف شترط الفقريهل 

 االشتراط يفما ال شبهة ك، مها اخلان وحنويفازل  املسجد والنيف ياملصلك ، بعض املوارديف

   . بعض آخريفالم كوقع ال و،الهيع ونفسهى فاق علنإللى عطي يالذكخر  البعض اآليف

 يفدخل ينه  أركذ أن بعد رةك التذيفالعالمة قال  أن اعلم و:قالنه إ كعن املدارو

 من اعتبار احلاجة شأنيال كشإ ،شترط حاجتهميهل  و:ل اهللا معونة الزوار واحلجاجيسب

 ،ريخلل ايحتت سب عانة الغينإمن اندراج و  ـغفران مجع سهمكـ  همانه من أهل السريغك

ه يفون يكد املصاحل مبا ال ييب تقجي و:فقال ،جزم الشارح باعتبار احلاجة بل باعتبار الفقرو

  ث ال ي حبمطلق معونة لغين



٦٧

 ليونه ابن سب أو كالزائر الفقر واج احليفشترط يف ،ةيصناف الباقء من األي شيفدخل ي

حج ا من جهة ياة لكالزى عطي ال ريالفق أن ري الفقنينئذ وبينهما حيالفرق ب و،فاًيض وأ

 ري من غدلة لعموم األصاًيه ختصيف ألن ،لكهو مش و،ل اهللاي سبيفونه كلى عطي و،اًريونه فقك

 ،ان ا بدونهيت فاعلها من اإلنكتمي ل قربة الك يفاملعتمد جواز صرف هذا السهم  و،ليدل

دفع مع ت فال ، شرعت حبسب الظاهر لدفع احلاجةإمنااة ك الزألن ،دييهذا التق إىل  صرناوإمنا

   .ىانته ،ل تردد فاعتباره حمكمع ذل و،االستغناء عنها

  : قسام ثالثةاأل: قولأ

   . لهء هذا القسمإعطا يفشبهة  وال ،نة السنةنه مؤكمي ال يالذ ريالفق: ولاأل

 ئه هذا السهمإعطا يفشبهة  ه النأكهذا  و،ادةي زرينة السنة بغ مؤكلمي يالذ: الثاين

 أمر لو هفإن ،منصرف عن مثل هذا قطعاً ء الغينإعطاعدم ى علالدالة  دلة األألن ،أيضاً

هله أ وهوى بقيفنته صرف بعض مؤي أن نيب و، من هذا السهمأخذي أن نيه بأمرباجلهاد دار 

   . حاجةيف

عدم ى  ال عل،احلج واجلهاد هلمعدم نفقة ى عل إالّ دليال  ميبراهإعلي بن رواه  ماو

س ي لنيقوم من املؤمن أو ،نفقونيس عندهم ما يل واجلهاد إىل رجونخيقوم :  قالهفإن ،نةاملؤ

 فهذا ،دم النفقة املطلقة الظاهر عدم النفقة للحج واجلهاد ال عفإن ،جون بهحي عندهم ما

   .ئه من هذا السهمإعطا جواز يفالشبهة  ينبغي ال أيضاً

   غنياء العرف من األيفعد يث ينة السنة وفوقها حب مؤكلمي يالذ: الثالث



٦٨

ة يمن خصوص روا و،ل الشاملة هلذا القسميطالقات السبإ لتعارض ،لكه مشيف مراألو

 ةيد الرواوالقول بضعف سن، دقة لغينحتل الص ال أنه ى الدالة علدلةاأل وميبراهإعلي بن 

عزم يفة ريثكاة كز  للغينكان إذا شمل مايف  خصوصاً،لك مشحتل الصدقة الصراف وإن

 دلة منصرف عن األهفإن ،ةيرفاه وةي بلهنيفاحلج  إىل سافروني و،غنياءصدقائه األمجاعة من أ

   .ظاهراً

 ن اليالذ نيفار املرابطكالك ، عدم لزوم الفقريفشبهة  ه النأك بعض الصور يف نعم

  .ك لذليفيك من نيس من املسلميل و،باملال إالّ رابطوني

 ،لثالثة إالّ حتل الصدقة لغين ال: قال أنه )ه وآلهياهللا على صل( النيب عنى قد روو

ي منها الغازوعد)١( .  

حتل الصدقة  ال: )آله وهياهللا على صل( املراد بقوله ألن، قال اجلواز للغيني قدمث إنه 

 حتل له ا الأال  ، هلاون بنفسه مصروفاًيكث ي حب،يكحنو التملى  له علحتل ا الأ غينل

  .ل اهللا تعاىلي سبيف املصروف كانولو

 ال  والغين،نفس العمل احملبوبى خرأو ،ون املصرف نفس الشخصيكوباجلملة تارة 

   .العامل واهللا تعاىل ،ةي الثانال، وىلل له من اجلهة األحي

  :فرع

  :ه ثالث صوريف؟ سالماة عن حجة اإلك احلج عن الزيفيكهل 

 صار لو وسالمسقط عنه حجة اإليهذا  و،اةكحج عن الزيف اًريون فقيك أن :وىلاأل

   كذل و،ه حجةيج وجبت علحيمل  وهيبل لو عرض عل ، بعداًيغن

                                                

  .خري السطر ما قبل األ٢٨٠ص: ا يف املعتربكم )١(



٦٩

ج حيمل  وإن ،ه احلجيمن بذل له الزاد والراحلة وجب عل أن ىللنصوص الدالة عل

   . ذمتهيفاستقر

 عرض فإن: ثي حديف )عليه السالم(جعفر  أليب قلت ،ح حممد بن مسلمي صحيفف

 ،)١(بترأجدع أمحار ى لو عل ويستحيع احلج ومل يستطين ممهو : قال ا،يه احلج فاستحيعل

   .ثياحلد

 عرض فإن: قلت له ،ثي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ح احلليبي صحيفو

 إىل .ثياحلد ،)٢(نعم: قال؟ الي سبإليهع يستطيهو ممن أ ،كمن ذل ايج به فاستححيه ما يعل

   .ك ذلريغ

 ألن ، أيضاًعنه يزجي و، مث افتقرسالم اإل ذمته حجةيف قد استقر اًيون غنيك أن :ةيالثان

دل يء هذا السهم للحج ما إعطا أدلة يفس يول ،عاًكمتس لو و منه هو احلج لنفسهاملطلوب

 يفون حال هذا السهم حال املال املتربع به يكف، شخصء مثل هذا الإعطاعدم جواز ى عل

   . وسقط عنهىفكلوحج به أنه 

ه من ؤإعطاوز جيال :  قلنافإن ،من احلج مبال نفسهن كتمي و، بعداًيون غنيك أن :الثالثة

فلو  ،من جهة نفس احلج ال ،حرام وحنوه من جهة ثوب اإل باطالً حجهكانهذا السهم 

 وإن ،ىفكله حة مبايحرام وماء الوضوء للصالة والذبإلاى اشترحج ذا املال و أنه فرض

. وضحة أيفاكوازه فالقلنا جب وإن ،هيفوز الصرف جيما ال يف بسبب صرف السهم اًي عاصكان

   ريل تقدى كوعل

                                                

  . ١ ح وجوب احلجأبواب من ١٠ الباب ٢٦ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح وجوب احلجأبواب من ١٠ الباب ٢٧ ص٨ ج:الوسائل )٢(



٧٠

   .الظاهرى  علسالماف عن حجة اإلكفاحلج 

  :  السادسةسألةامل

 أو جيد التزويأومر ،لطالب للعلما أو ،احلاج، أو يالغاز إىل دفع عن هذا السهم لو

 ، به جرت العادة بعدم االعتناءاليتادة ي الزنيفالظاهر الفرق ب ،حنوها فزاد أو ارةيالز

 ،رجتعيالسالح وحنوها فال  وروباملش وولكأ من املريسيء اليوالشس اب مثل اللخصوصاً

 عنوان بكان إمنا الدفع ألن ،رجتعي هفإن ،لفاًأ فزاد نيفلأ إليه دفع ما لو ك،ريثكء الي الشنيبو

 ذهبي مثله مثل ما مل كانو، ي املعطه هويعل صرف فاملتويليما مل ف ، هذه اجلهةيفالصرف 

   .احلجإىل 

  :  السابعةسألةامل

لعدم  أو ،نهكلعدم متما إ ،إليهفعله املدفوع يمث مل  ،اءيشاألحد هذه  أل ماالًإليهدفع  لو

   . فالظاهر االرجتاع،رادتهإ

ه للحج فصرف عطاأ أو ، بالصلحمرر األجنافاجلهاد  إىل فذهب وه للغزعطاأو ل نعم

مث منع   من املالئاًيورات لو صرف شكع املذي مجيفذا كوه ،مث صد عن احلج  من املالئاًيش

 يفصرف  ألنه ،املتلف من املال إىل الظاهر عدم االرجتاع بالنسبة ،هجلألى  املعطعنوانعن ال

   .لي السب من أيضاًليات السبمقدم إذ ،ل اهللايسب

  :  الثامنةسألةامل

 إىل اشتراه رجع مايمل  ،ج مث ماتيمنه لوازم التزوى ج فتزوج واشتريه للتزوعطاألو 

   . مصرفهايف صرفت ني حعنوانقالب النال ،رث لوارثهإ يهبل  ،اةك الزعنوان

   ثاثاًأو  أ،عبداً أو ،دابةً أو ،اة داراًك من الزريالفقى شترا لو مثله ماو



٧١

   .قرباألى رجتع علي  الهفإن ،اًيمث صار غن ،تهيلب

  :  التاسعةسألةامل

 من كذل ريغ وأ رباطاً أو خاناً أو محاماً أو مشهداً أو من هذا السهم مسجداً لو بىن

وال طائفة خاصة من  يكاملزه كلميوال  ،تفاع بهنال اعاًي مجنيؤمن جاز للم،املصاحل العامة

  . نيمناملؤ

 أولهم من قصد به طائفة خاصة وقصدي مما كحنو ذل أو مدرسة للطالب بىن لو نعم

 لو ل مايقبمن  كان و،ليه حق التبدريحد غال أل وس لهيل و،فالظاهر االختصاص م ،مراأل

   .ه منهأخذمث أراد  ريالفقى عطأ

  :  العاشرةسألةامل

 اًقيعبد به طري نأك ،نفسهى عل إالّ نطبقيمصلحة ال  يفل يقرب عدم صرف السباأل

ات ي الروايفورة كن املذيلعدم صدق العناو ،كحنو ذل أو مسجداً داره يف بين أو ي،خاص به

   .هيعل

جوز له يف ،نيقنطرة لعامة املسلم ما لو بىن ك،هيتصرفه ف  مطلق جازعنوانللو بىن  نعم

  . هايالعبور عل

  : ة عشرةي احلادسألةامل

 لف الأن أحد احلج بأ من شكانفلو  ،لين السب مصرف ابيفة ينأالظاهر اعتبار الش

وز بناء جيلف ال هم مسجد بأيفيكة يد بناء مسجد لقريري كانلو  و،نيفله أؤإعطاوز جي

عد يث يالزائد ح إالّ أن ،ل خاصين له دليكمل  وإن  وهذا،كالف وحنو ذلآمسة مسجد خب

   .ليق السبيون من مصاديك فال سرافاإلمن 

  : ةرعش ةي الثانسألةامل

  د ي مبسوط المامن اإليكمل  أنه إذا ر بعض الفقهاءكذ



٧٢

   ابن السبيل:الثامن

  

ل يصرف سهم السب و،ذنهإ بدون تهيلعدم مشروع ،ب اجلهاديبة سقط نصيغ أو ةيلتق

ى ف منهم عليخ ونياملسلمى فار علكهجم ال إذا ما ك، منها الدفاعاليت سائر املصاحل يف

  . ىانته ،سالمحوزة اإل

ه يف و،)عليه السالم(ذنه إعدم جواز اجلهاد بدون ى لع هذا مبين أن خيفى ن الكول

  . شاء اهللا تعاىلن إ  حملهيف يتأيالم سك

  سفره بذهاب نفقتهيفوهو املنقطع به  }ليابن السب{ :اةكمن مصارف الز }منالثا{

ث مل يح الغالب يف ك وذل،به ملالزمته السفر يمس ،كحنو ذل أو ،تلف راحلة أو ،نفادهاأو 

   .خيفىما ال ك السفر ريثى كطلق عليرمبا س املراد ذا ما يول ،عرف له نسبةي

 يمجاع القطعاإل وةميركة الياآل إىل مضافاً ،نه مصرفاًوى كدل عليف ،كانف كيو

  : أخبار

بناء ل أيوابن السب: قال ،)عليه السالم( عن الصادق ،ميبراهإعلي بن ما رواه : ولاأل

 أن ماماإلى فعل ،هلمذهب ماي وهميقطع عليف طاعة اهللا يفسفار  األيفونون يكن يالذق يالطر

   .)١(طام من مال الصدقاتأو إىل ردهمي

 أنه ،)عليه السالم(ر بن حممد  عن جعف،سالمعن دعائم اإل ،ك املستدريفما : الثاين

ه يقع عل أو يسقط أو يقطع به نفقتهيف السفر يفون يكل الرجل يوابن السب: قال

   .)٢(اللصوص

                                                

  . ١٩ س٢٩٩ ص١ج:  القميتفسري )١(

  . ١٣ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ١ الباب ٥٢١ ص١ ج:املستدرك )٢(



٧٣

 يف  غنياًكان وإن ،وهو املسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته حبيث ال يقدر معه على الذهاب

   بشرط عدم متكنه من االستدانة أو بيع ما ميلكه أو حنو ذلك،وطنه

  

ل اتاز املنقطع به ي السبوابن: )عليه السالم( مام اإلريعن تفس ، أيضاًهيفما : الثالث

  . )١(فقة معهن ال

ى علن إ :هيبأعن  ،)هما السالميعل(عن جعفر بن حممد  ،اتيما عن اجلعفر: الرابع

: الق أن  إىل هذه السهام باحلصصيفاة ماله كالرجل ز يعط ي)عليه السالم(طالب  أيب ابن

ف املنقطع بهيهو الضع و،ليالسب  بينيفب يونص)٢(.   

تلفت  أو  نفدت نفقتهيالذاملسافر  هو{ ليابن السب أن اتياحملصل من الروا }و{

 ةيطالق اآل إل،باالتفاق }ه وطنيف اًي غنكان وإن الذهابى  معه علقدري ث اليراحلته حب

   .اتيالرواو

 هذا يفوقد اختلفوا  }كحنو ذل أو هكلمي ع مايب أو نه من االستدانةكبشرط عدم مت{

 ـ موالهء من أيع شيب أو دانةنه من االستكباشتراط عدم مت اجلواهر صرح يفف ،الشرط

  . ـما هناك

  .ع وحنوه دون االستدانةيمواله بب أيفاعتبار عجزه عن التصرف : كوعن املدار

   .ء منهمايار شعدم اعتب: وعن املعترب

 ت االستدانةكانن إنه إ :قالي أن ينبغي يالذ و:لفظه ما  فقال،ليالتفص: كوعن املسال

  غلب التجار أك له سوراًي ماًأمره حنو وعيمواله بالب أيفالتصرف أو 

                                                

  . ٨ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ١ الباب ٥٢١ص ١ ج:املستدرك )١(

  . ١٣ س٥٤ ص:اجلعفريات )٢(



٧٤

 ،الصدقة إىل اجةرباب احلعد من أيفمثل هذا الشخص ال  ،ةي البالد النائيف نيفاملعرو

ا ق مبي الطريفتساب كن من االكاملتم يالسو يمه القوكحب و، العرفيفل يبل وال ابن السب

 الّإتحمله ي ث الي حباًيرج حاًأمرحنوه  وعيالب أو ت االستدانةكانما لوأ و.نهشأ وناسب حالهي

وثر مثل هذه يال  إذ ،عن االستحقاقهما مانعة يون القدرة عليك فال ،جلاء واضطرارإعن 

  . ىانته ،عرفاً  عن الفقر خروجهيفالقدرة 

 )عليه السالم( مامة اإليمن روا و،هميقطع عليف :ية القميالظاهر من روا: قولأ

تاز املنقطع بهاة يناكقطاع نال األن ،احلرج وبالعسرن كمت وإن ،عرفاًن كم اعتبار عدم الت

ن من كعدم التم يقتضي كذل و،سبابة األي بالطرق املتعارفة لتهرين من السكعدم التمعن 

  جاءن لوي من التجار املثرحداًأ أن ىترأال  ، ماله الغائبيفسب والتصرف كاالستدانة وال

 أو ةي من املخابرة التلفونناًك متمكانوته بنفق ه اللصوص وذهبوايربالء فوقع علكإىل 

 العرف املنقطع يفى سميال  ،سبوعأ أو ومي أقل من يفه احلوالة يتث تأيبلده حب إىل ةيفالتلغرا

   .به

 يالذ من العمال كان و،ربالءك إىل  من بلدة النجف االشرف جاءكان إذا ذاكو

 ال ،جرتهأ لرجوعه بوماًيلعمل ن من اكمت و،نار مث ذهبت نفقتهيوم قدر ربع ديل كشتغل ي

  . العرف املنقطع بهيفى سمي

ن منهم يدستي  دائماًكانون وريثكصدقاء أله  يالذ جاء بعض التجار إذا ذاكو

 العرف من يفن يكمل  ،صاله أيعسر عل ن من االستدانة بالكمث ذهبت نفقته ومت ،سكوبالع

   .ق املنقطع بهيمصاد



٧٥

  ةي معصون سفره يفيكال  أن شترطيو

  

من  ال و،ع والشراءي بالبكمواله هناأ يفالتصرف  ال و،ن من االستدانةكتميمل  لو ،نعم

   . بهمنقطعاً ي مس،نهأسب الالئق بشكهل الأن من يكمل  و،جلبها بالتلفون واحلوالة

فرق يبل  ،ءعطا لعدم اإل موجباًسي لكلمي ع مايب أو ن من االستدانةكالتم أن فتحصل

خبالف  ،ء من هذا السهمعطام اإلك املوضوع حلعنوانب اخلروج عن الوجي فالعسر منهما ال

   .سور عرفاًيامل

قد  و،}ةي معصيفون سفره يك ن الأ{ ليء هذا السهم البن السبإعطا يف }شترطيو{

قابل سفر ي طاعة اهللا ما يفون السفر كاملراد ب أن ىفاملشهور عل ، هذا الشرطيفاختلف 

 يتأي ما و، الطاعةيفنهم يون دك من ني الغارممسألة يف ما تقدم هري ونظ،عم املباحيفة ياملعص

مقابل  ،)١( طاعة اهللايفنفقها يمن ؤ املألن:  خرب بشريف )عليه السالم(املراد بقوله  أن من

   .روهكة ال مقابل املباح واملياملعص

الشرط هو عدم  أن ى وصاحب احلدائق عليفاكسمن اإل إالّ االمجاع يبل قد ادع

 الطاعة ال إذ ، طاعة اهللايفون السفر كهو املنصرف من  أنه صافنإلا و،ةي املعصيفه ونك

 ذن اهللا تعاىلإبى اجلر إذ ،ه فهو طاعةيفل ما رخص اهللا كبل  ،بالواجب واملستحب ختتص

 أن بحيما كؤخذ برخصه ي أن بحياهللا ن إ :)عليه السالم(ورد من قوله   بعد ماخصوصاً

س من يل ألنه روهكذا املكبل و ،خذ بهؤي أن ا أحب اهللافر املباح ممفالس ،خذ بعزائمهؤي

  .خيفى ما ال ك،)٢(العزائم

                                                

  . ٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٤ الباب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح مقدمات العبادةأبواب من ٢٥ الباب ٨١ ص١ ج:الوسائل )٢(



٧٦

  : وهنا مسائل

ما لو خرج عن بلده  ك،ابه وذهابه حمرمانيإ كانمن هذا السهم من ى عطيال  :وىلاأل

ن أو قتلي أن ني فرق بريمن غ ،بلده بقصد قتل آخر إىل جوعراد الرأ مث ، قتل املسلمبقصد

   .م السفركحيف اف كالقصد  إذ ،قتلي ال

 إىل راد الرجوع مث أ،قتليمل  أو خرج من بلده بقصد القتل فذهب وقتل لو: ةيالثان

 إذ ،ةي املعصيفون السفر كللرجوع لصدق   حىتءعطاعدم اإل فالظاهر ،نهكونه مسكبلده ل

   .مل فتأ،ابيلسفر عبارة عن جمموع الذهاب واإلا

م لرجوعه أى عطيفهل  ،مث تاب عند الرجوع ، من بلده بقصد القتللو خرج: الثالثة

س يد ليالرجوع سفر جد أن ومن، موع عرفاًاى ة عليطالق سفر املعصإمن ، احتماالن؟ ال

   .ولالظاهر األ و،ة شرعاًيمبعص

الظاهر عدم  ، للسفرمها سبباًالك كانث يارة حبيالز ولوخرج بقصد القتل: الرابعة

   .غلب احلرام احلالل الّإمع احلرام واحلالل  اجتماه  ألن،ئهإعطا

نقلب ي مل ، فقتله بعض املنازل قهراًيفعدوه  ىأارة فريخرج بقصد الز لو: اخلامسة

   .من هذا السهمى عطيف ،ةياملعص إىل سفره

حمل آخر بقصد  إىل  احمللك ذلمث خرج من ،حمل بقصد القتل إىل خرج لو: السادسة

   .ينيا طولكانول وإن دون األ الثاينالسفر  إىل نسبةبال يعطأ ،ارةيالز

 يفال كشإه والده بالرجوع فال أمر أو ،له احلج مث بدا ،لوخرج بقصد القتل: السابعة

   رض بعد األيفشترط الضرب يوهل  ، السهمء من هذاعطااإل



٧٧

 صلي أن  إىلأجراأو  مثنها أو وبكاملر وولكاملأ وئقة حباله من امللبوسالة اليفاك قدر الإليهدفع يف

   ،حنومها أو عيالب أو لها باالستدانةينه حتصكميحمل  إىل صل أو ي،طره من سفره وبلده بعد قضاءإىل 

  

 يفعط ي السفر بعد مل نشأي حمل القتل ومل يف كانفلو  ،الظاهر نعم؟ الطاعة إىل العدول

راء الدابة للسفر وحنوها الشتى عط ينعم، حنوه أو جارة دارهإء إعطاه بيف احملل للصرف كذل

  .سألة امليف طريفال كشإى عل

  .ضربنا عنها صفحاًأى خرأ صور كهناو

ول كأة حباله من املبلوس واملقة الالئيفاكقدر ال{ ه الشرائطيفاجتمع  إذا }إليهدفع يف{

جرت العادة  إذا }جراأأو { ما جرت العادة باشترائهايف هايشتريل }مثنها أو وبكواملر

ث ال ي حبعاًيسر ريمر بالسؤيوال  }قضاء وطره من سفره بلده بعد إىل صلي أن إىل{ جاراإب

   .ءيشى عل يلوي

 }مهاحنو أو عيالب أو ستدانةباال{ ةيفاكل اليحتص أي }لهاينه حتصكميحمل  إىل صلأو ي{

 من ديزلها ال أينه حتصكميحمل  أو ،حمله إىل ةيفاكئه قدر الإعطا قلنا بوإمنا ،بالشرط املتقدم

دام  الغارم مصرف ما أن ماك ،كذلكدام   مال مصرفاًيون ابن السبك يفة يلظهور اآل ،كذل

 هلمى عطين يالذ الفقراء ريس نظيول ،مطلقاً  احملل الكذل إىل ليهذا ابن سب و،هريال غ كذلك

 إىل  الرديفم ناصة يبراهإعلي بن ة يروا أن هذا مع ،فاالختالى فوقه عل أو حد الغىنإىل 

   .د منهيزوطن ال أال
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 الدابة و النقدني فرق بريمن غ ،قوىاألى نفسه أعاده على ق علييضتلو بال وءيش يلو فضل مما أعطو

   .اةك من الزبأنهعلمه ي ومكاحلا إىل دفعهي ف،احنوه وابيالثو

  

  .ستدانةنه االكميحمل  إىل وصولهى وجه لالقتصار عل ال هذاى فعل: ن قلتإ

ى اجلمود على ال فمقتضإو ،ن مطلقاًكة صورة عدم التميااملنصرف من الرو: قلت

ق له مال ي الطريف كان لو  صورة مايف الوطن حىت إىل مقدار الوصولى عطي أن ظاهرها

   .وطنه إىل نه بسببه الوصولكمي

 ةيطالق اآلإبل  ،عاًيلسفر سرا و، الوطركترى ل عليال دل ألنه  جوزنا قضاء الوطروإمنا

ان هذه ي مقام بيف تسيا لأل ،هيفتنا ال ية القميروا و،هيل علي دلريالتفس والدعائم يتيرواو

  .شاء اهللا تعاىل ن إهيفالم كبعض ال يتأيس و،اجلهة

 فرق ريمن غ ،ىقواأل ىعاده علنفسه أى ق علييء ولو بالتضيش يعطولو فضل مما أ{

وقد اختلفت  }اةكمن الز بأنهعلمه ي ومكاحلا إىل دفعهيف ،هااب وحنويالث و النقد والدابةنيب

 يفما كحه ي وقد تقدم وجهه وتوض،ما هناك طلقاًعادة مثر وجوب اإلك فعن األ،قوال هنااأل

 كان بلده مليف غين  هويالذل يحت البن السبيبأوقد  ،حتل لغين  ال الصدقةألن ،املصباح

 يفمبقدار حاجته  إالّ باحتها لهإ يتقتض  اليهو ،قيثناء الطرأ يفة العارضة له يحاجته الفعل

 يفصرفه ينه مل كمبقدار حاجته ول أو ،حاجتهد من مقدار يز أإليه ولو دفع ،اجهيوقت احت

عنده  يصال ما بقيإه يفعل ،حتل الصدقة له حال ال ىل إبلده فقد صار إىل وصل حاجته حىت

  . ىانته ،مستحقها إىل من الصدقة

 املنقطع ابن ريبل الفق ، بلدهيف لغينتص باخي ل الين ابن السببأ: الً أوهيرد علي: قولأ

   . حملهري غيف ة الصدقة لغينيل بعدم حليفالتعل ،ل قطعاًيسب



٧٩

  .زاد مطلق ما  عدم لزوم ردمن يتأيمبا : اًيثانو

   .قبضله باكمل ألنه ،مطلقاًعادة  اخلالف عدم اإليف خيوعن الش

  .ءعطاها باإلكمل ألنه ،لورد األيفال  ،هاريغ و الدابةنيل بية العالمة التفضيوعن ا

   .الت بالدابةاآل وابيحلاق الثإوعن بعض 

 نيعراض عنها ح جرت العادة باإلاليتمور  األنيل بي التفصسألة امليف الظاهر و:قولأ

 كذلو ،ب ردهاجيفلس وحنوه فال  ك،ل من النقوديقلو ة الزاديثوب البدن وبقك ،ءعطااإل

اد مثل زمث  ، مصرف خاصيفه بالصرف أمر و،ئاًيه شريغى عط العرف قاض بأن من أألن

 ،عن مثلها بل ظاهره صرف النظر ،لزوم رده يالم املعطكفهم من يات ال يهذه اجلزئ

 العرف يف  عدكمثل ذل يفله ى تردد املعط بل لو ، مبالحظة العرف املتعارفكتضح ذليو

 مثلهاالعرف حبساب  وان العادةيحنومها جلر وةريثكالدابة والنقود الكها ري غنيوب .وسوسة

  .ك ذليففالالزم اتباعه  ،ات قد خوطب ا العرفية والرواياآلن إ ثيوح ،ال عنهاالسؤو

   .قوال وردها األ إىل أدلةوبعد هذا فال حاجة للتعرض

له ى صرف النظر عن املال املعط ي ظاهر املعطكان و،اًريل فقيابن السب كان لو نعم

 ل من اخلمس وحنوهيبناء السبعطون أين يالذن ينا املعاصر فقهائيفما هو الغالب  ك،باملرة

   .ريثكء اليالش  حىتب الرد مطلقاًجي مل ،كذلكوم كل

 ،لغالبما هو اك كعراض املالإمع ظهور  ،له جائز قطعاًكيو أو مكاحلا إىل الردن إمث 

 الالزم رد نكا  مثل الدابةيفعرض ي لو مل أنه مع ،عراضنئذ باإلية ساقطة حي الوالألن كوذل

   . بعد قضاء الوطرإليهاملدفوع 



٨٠

نعم لو  ،ليس من ابن السبيه فليال قدرة له عل وإليهاحملتاج نشاء السفر إأراد  و وطنه يفكانأما لو و

بل  تجدد نفاذ نفقتهيمل  وإن ،ه من هذا السهمؤإعطاوز جي كه ذليصدق عليوجه ى تلبس بالسفر عل

  ، ليه اسم ابن السبيصدق علي أن  هذا السهم قبل منىعطي أصل ماله قاصراً فال كان

  

 ىلإ تعذر ففإن ،لهكيوك أو املال ىل إ الالزم الردعراض فهلما بدون ظهور اإلأو

 إىل ضافة الدفعإم بأ ،خر عرض اآليف كواملالم كل من احلاك إىل وز الدفعجيم أ ،مكاحلا

   .احتماالت؟ مستحق

 أو وجوباً }إليهاء السفر احملتاج نشإراد أ ونه وطيف{ الشخص }كانما لوأو{

 إذ }ليس من ابن السبي فل،هيوال قدرة له عل{ بل تربعاً ،إليهتاج حيمها مما ال ريغ و أاستحباباً

 ، أيضاً من هذا اللفظهو املفهوم عرفاً ما ك،ه النصوص املتقدمة هو املتلبس بالسفريدل عل ما

   .هي وجريه غيد من صدقه عليالشه وديفما عن ابن اجلن

 هعن وطن ن بعد بألو واالسم }كه ذليصدق عليوجه ى تلبس بالسفر عل نعم لو{

م ك احلألن }ه من هذا السهمؤإعطاوز جي{ د البعد عشرات املنازل مثاليمقدار مرتل ملر

   . واملفروض هو الصدق هنا،الصدقى معلق عل

 }قاصراً{ ته عن وطنهك حرنيمن ح }صل ماله أكانبل ، اد نفقتهفتجدد ني مل وإن{

 }ليه اسم ابن السبيصدق علي أن من هذا السهم قبلى عطيفال {، م ال أكبذلعلم سواء 

  لعدم حتقق



٨١

  . من سهم الفقراءىعطياً ري فقكاننعم لو 

  

   .مكموضوع احل

قصرت  وعط من سهم الفقراءي لو ملمث  ،}من سهم الفقراءى عطي اًري فقكان نعم لو{

 يتا القميشمله روايمل  وإن وهذا، ق املوضوع لتحقكوذل ،من هذا السهم يعطأنفقته 

 مع صدق االسم املوجب لدخوله )عليه السالم( مام اإلريشمله ما عن تفسين كول والدعائم

  .ةميركة الي اآليف

   . جملس الدرسيف )دام ظله( ر غالبها الوالدكههنا مسائل ذن إمث 

   :وىلاأل سألةامل

، الكشإهذا السهم ئه من إعطا يفف ،ليبن السبسهم اى  عل اعتماداًريسافر الفق لو

ونه كم العلم بوعد، ال املستمر يقطاع به العدم الطارنال ظاهر افإن ،ات لهيلعدم مشول الروا

ما ال ك طالق لغةًصح اإل وإن عرفاًه يل عليطالق ابن السبإ يف كة للشميركة الي لآلمشموالً

   .أحوطه من سهم الفقراء ؤإعطاو خيفى،

  : ةي الثانسألةامل

،  السفر العريفيفيكبل  ،ريوجب التقصيما   مبعىناًيون السفر شرعكالظاهر عدم لزوم 

 إالّ ،هما لفظ السفريف كان وإن والدعائم يتا القميوروا ،جمموعه سبعة فراسخ كان لو ماك

ة ياآل وخصوصاً ،يفبل املنصرف منهما العر، يون املراد منهما السفر الشرعكعلم يمل أنه 

   .از الشامل لهلفظ اتى  اشتملت علماماإل ةيروا و،لقةمط

  :  الثالثةسألةامل

   وماًي نيالتردد ثالث وقامةة اإلينك ،قواطع السفر شرعاً



٨٢

 ،ليونه ابن السبك عنوان للخروج عن س موجباًي لرينع من وجوب التقصميحنومها مما و

وهو  ،يف العريفمن ظهور السفر  ملا تقدم كوذل ،نه من الرجوعك لرجاء متكان إذا خصوصاً

   . مناف لهريغ

  :  الرابعةسألةامل

 ه نفسيفة يون السفر معصيك أن نيبسفره ب يء للعاصعطا اإل عدميففرق ي ال

 لعدم كوذل ،منؤاخلروج لقتل املكته يلغا أو ،نيالوالدى اخلروج مع  وباقالنشور واإلك

   .نئذيون السفر طاعة حك

  :  اخلامسةسألةامل

رجتع منه ي تلف املال مل فإن ،هيفيكه ما ءمث جا ، السهمل من هذايابن السب يعط ألو

   .ونه منقطعاًكارجتع منه خلروجه عن  يبق وإن ،بدله

   :ة السادسسألةامل

تمل حين بضررمل كول ، وطنهيفمنه بعض ما  يشتر أو ي،قرضه املالي من كهنا كانلو 

   .)١(ضرار ضرر وال ال إذ ،عنوانرج عن الخي مل ،عادةً

  :  السابعةسألةامل

وعدم صدق القطع به  نهك لتم، خرج عن االستحقاق،وطنه إىل لوتربع متربع برده

 يفه من هذا السهم لدخوله ؤإعطا فالظاهر جواز ،وذهب املتربع ذهبيفلو مل  ،نئذيح

   .اًي ثانعنوانال

  :  الثامنةسألةامل

 بقدرى عطيم أ؟ ابيللذهاب واإل ىعطيفهل ، ملقصدا إىل فقد ماله قبل الوصول لو

   إىل فذهب الوالد، الكشإه تردد ويف؟ اب فقطياإل

                                                

  . ٣ ححياء املواتإ أبواب من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل )١(



٨٣

  نعم،وطامأ إىل  الرديفة حيصر ية القمي رواألن ،لكنه مشكول، ئه بقدرمهاإعطا

   .ولقرب األ فاأل،كهما لذليفتعرض ي مل مامتا الدعائم واإليروا

  :  التاسعةسألةامل

قدر  إذ ،الكشإه يفه طبع السفر فيقتضيمما د يزقصد أ امليف أو قي الطريفتوقف  لو

  .ي مرسلة القميفما صرح به  ك،ه بقدر الرجوعؤإعطا ل هويء ابن السبإعطان من قياملت

   : العاشرةسألةامل

طالق  إل،ئه من هذا السهمإعطا  جوازيف هريغ والسفر ريثك نيالظاهر عدم الفرق ب

   .دلةاأل

   :ني صورتيف اإلشكالقع  ي،نعم

 ،ءعطاعدم اإل  هناظهراأل و،لياحة بسهم ابن السبيد السيري احاًيون سيك أن :وىلاأل

   . عن مثلهدلةصراف األنال

 ك وذل،لعدم مباالته بالصرف ،قي الطريفالنفقة  ون من عادته نفاديك أن :ةيالثان

   .صراف عن مثلهنالالحتمال ا

   :ة عشرةي احلادسألةامل

 أو ،غرق أو ي،رق أو حي،نهب أو ي،سرق مالهي أن نيل بي صدق ابن السبيففرق  ال

 ثر مماكصرف أ إىل تاجحيرض وحنوه مما  أو مي،نفديفاء يشاأل يلغل أو ،نخسف به أو ي،فقدي

 من ك ذلريغ وأ ،ه الظامل قهراًأخذ أو ي،مله معهحي وطنه فلم يفبعض ماله ى نس أو ي،قدره

   .مور املشاة هلااأل

   :ة عشرةي الثانسألةامل

ئه من إعطا يفف، حنومها أو أحرقه أو  البحريفلقاه لو أ ما ك،تلف ماله بنفسهأ لو

ومن عدم  ،هؤإعطا جوزيف احلال يفل ي ابن السبعنوانه يصدق علي أنه من، الكشإالسهم 

  ة يات املفسرة لآليمشول الروا



٨٤

   .وزجيقطع به فال  أنه هيصدق علي ال إذ ،له

  : الثالثة عشرة سألةامل

افته من هذا ي فالظاهر جواز ض،ق الرجوعي طريفحد  عند أفاًيل ضير ابن السبصا لو

   .شاء اهللا نإ ف مطلقاًي الضيفالم كال يتأيوس ،السهم

  :  الرابعة عشرةسألةامل

املتعارف من ى على عطيبل  ،ليابن السبى ق علييعدم لزوم التض إىل شارةتقدم اإلقد 

  .ع اجلهاتيمج

سفر احلج بالطائرة  كان لو المث؟ وسطاأل، أو دىناألى، أو علباملتعارف األى عطيوهل 

 ماأ وى،علاملتوسط مقابل األى علر  االقتصاحوطفاأل ،متعارف لهاك وارة والباخرةيوالس

   .هيفال كش إفال دىناأل

ى عل ري مثل هذا الزمان بالسيفمر ؤي فال ،زمنة باختالف األكاختالف ذل وذا حتقق

   .الدابة

  : امسة عشرة اخلسألةامل

 أمر أو ،حق ريغ وأ ،حبس حبق أو ،مرض أو ،مثال وعدكحصل مانع عن السفر  لو

  .الكشإل يئه من سهم ابن السبإعطا يفف ،هجللزم البقاء أل، ييضرور

   .لو من وجهخيلعله ال  ، منهريثكال و،ومينصف ك من البقاء ريسي النيل بيوالتفص

  :  السادسة عشرةسألةامل

ل يونه ابن السبك لعدم ،ولمرتله األ إىل ه بقدرالوصولؤإعطافالالزم  ،نالمن له مرت

   .كبعد ذل

  :  السابعة عشرةسألةامل

 ،ةيعل السفر معصجي ال ، العدولرية لغيجنباأل إىل النظر وابياالغتك املتعارفة ياملعاص

  من ى عط ييذه املعاصى فاملسافر املبتل



٨٥

   .ليسهم ابن السب

  : رة الثامنة عشسألةامل

عدم  فالظاهر، بعد عن حملهيمل  وبعد ،السفر فسرق متاعه مثال دلوخرج من بلده بقص

   .لةي قلريقطع مسافة غ لو  مايف كجبوازذل قلنا وإن ،مقصده ىل إئه من هذا السهم للسفرإعطا

   : التاسعة عشرةسألةامل

 يفل يبن السبا صار ما لو ك،ليه ابن السبيف  صاريالذ احملل يف طرنالله مرت كانلو 

 ،ال منهمك إىل رده جاز ،ةياظمك اليفشرف ومرتل  النجف األيفربالء املقدسة وله مرتل ك

   .خرد من اآليزمؤنة أ إىل مهااحتاج أحدوإن 

  :  العشرونسألةامل

 أو ،ماماإل وات عندك صورة مجع الزيفوطنه  إىل ليابن السب وجوب رد الظاهر

 إىل ردهمي أن ماماإلى فعل: ي مرسله القميف )عليه السالم(لقول الصادق  ،هيالفق

ء إعطاوجوب ى  الدالة علدلةاأل أن ما ك،ص لعدم وجوب البسطي ختصهذا و،)١(وطامأ

   .كذلكت ين امليد

  : العشرون وةي احلادسألةامل

ون واجب يك ال أن شترطي ال و، وطنهيفونه كل حال يبن السبا يفشترط الفقر ي ال

ست ي خمارج السفر لألن،  واجب النفقةكان لو وه من هذا السهمؤاإعطصح يبل  ،النفقة

  . من النفقة

 ةشترط العدالي ال و،هيفان مياال وسالمشترط اإلي و،اًيون هامشيك ال أن شترط ينعم

   .ملفتأ

                                                

  . ٢٩٩ ص١ج: القمي تفسري )١(



٨٦

  : ة والعشروني الثانسألةامل

   .طالق لإل،البحر أو الرب أو ق اجلوي من طرونه مسافراًك نيل بي ابن السبيففرق ي ال

  : العشرون و الثالثةسألةامل

  : ناأمره يل عليالدل و،فيل الضيبن السب من اعد رمبا

شباه أ واملنقطع به وفيل الضيابن السب و:ني جممع البحريففقد قال  ،اللغة: ولاأل

  . ىانته، )١(كذل

هم  وليابن السبو :فقال ،املقنعة يك حميف )رمحه اهللا( ديفرها املك ذاليتة يالروا: الثاين

 إىل ف حلاجةيضأراد به من ياف يضم األأ ةيوقد جاءت روا ،)٢(سفار األيفاملنقطع م 

   .ساريو غين  موضع آخريف له كان وإن ،كذل

 ،صحابوعمل مجلة من األ اعتضادها باللغة بعد ةيمل ذه الروابالعبأس  ال: قولأ

ها من يف ة مع ماي الرواألن ،افةيالض إىل اجيصورة االحتى  لزوم محلها علبعدي ال نعم

 ديفما فهمه املكافة يالض إىل اجياالحتى دل عليتنها ما  ميففلعل  ،رسال جمهولة املنتاإل

افتقر  من سنة حىت ثركأ بلده يف قام الغينأ فلو ،ونه مسافراًكلزم ي فال هذاى عل و،)رمحه اهللا(

   هذا السهم افته منيض  جازكالبقاء هناته ي من نكان و،هلهقطع من أناو

                                                

  . )سبل( كلمة ٣٩١ ص٥ ج البحرين:جممع )١(

  . ٣٢ س٣٩ ص:املقنعة )٢(



٨٧

   .ولاأل ل باملعىنين ابن سبيكولو مل 

ن القول جبعله من  أماك، ظاهر ري غولل مبعناه األيونه ابن سبكاط  فاشتركانف كيو

   .استقربناه وسط ما واأل،كذلك مسافراً ال ون حمتاجاًيك مل لو ولي السبابن

  :  الرابعة والعشرونسألةامل

 ألن، الثاين الظاهر؟ م الل من هذا السهم أي ابن سب صاريالذ ولد الزناى عطيهل 

د ولد يتقل  باب عدم جوازيفس منهم بشهادة النصوص املتقدمة ي لهو و،ةيهل الوالاة ألكالز

   .مل فتأ،نقل بعضها أيتيس و،الزنا

  : العشرون و اخلامسةسألةامل

 مث افتقر نيه سنيف يوبق  آخركانم إىل  جاءيالذل الشخص ي من ابن السبعديهل 

نيب  هويالذلمة كاملنصرف من هذه ال ذإ، ال الظاهر؟ راد الرجوعفأ، رق ماله مثالًوس 

   . عرفاًنيبين قريسفر

وطنه  إىل راد الرجوعأ و مثالًمواله فسرق أئاًيبق بعد شيقامة ومل جاء بقصد اإل لو نعم

  .بعديمل 

  :  السادسة والعشرونسألةامل

حمل  إىل جر من وطنهها فلو، وطنه إىل جوعء هذا السهم قصده الرإعطا يفترط شي ال

 ه الوصوليفيكما  من هذا السهم قدر يعطق أيثناء الطرأ يفقطع به نامث  ،طانهيد استيريآخر 

   .ديوطنه اجلدإىل 

  : ابعة والعشرون السسألةامل

 أو ةيت زوجته غنكان لو و،عهميبقدر مجى عطيهله  اصطحب أيالذل يابن السب

اة كالزن أ ووا من شئونهكل  من احتمانشأيتردد ى  عل،ك ذلحنو  أوخمالفة أو ةيهامش

   صرف ومن عدم جواز ، لهأعطيت



٨٨

   .قربأ ول واأل،ورةك املوارد املذيف اةكالز

  :  الثامنة والعشرونسألةامل

 أو حراً ،ىخنث أو اةًأمر أو ون املنقطع رجالًك نيء من هذا السهم بعطا اإليففرق  ال

  . تص بالرجل وحنوهخي أنه ال ،بيل تغليطالق اسم ابن السبإ فإن ،لغبا ريم غ أ بالغاً،عبداً

  :  التاسعة والعشرونسألةامل

تقدم   ملا، وحنومهانيميال ولزم بالشاهدي ال و،ليونه ابن سبك يفة الوثوق يفاك الظاهر

   . هذه املوارديفة الوثوق يفاكمن 

  :  الثالثونسألةامل

ه من هذا ؤإعطال كشي مشتبه وزان نيواملتوسط ب ،احلاللم ولد كولد الشبهة حب

   .السهم



٨٩

ؤه إعطا جيوز ، ولكن مل يعلم من أي األصناف،علم استحقاق شخص للزكاة إذا ):٣٠ـ مسألة (

  .ؤه من غري تعيني اجلهةإعطاعلم استحقاقه من جهتني جيوز  إذا  بل،بقصد الزكاة من غري تعيني الصنف

  

 }صنافاأل أي علم منين مل كول ،ةاك شخص للزاققعلم استح ذاإ: ٣٠مسألة ـ {

 يني تعرياة من غكه بقصد الزؤإعطاوز جي{ أو ابن سبيل وهكذا حدمها أو أ أو مسكنيفقري

  .} اجلهةيني تعريه من غؤإعطاوز جي نيعلم استحقاقه من جهت إذا  بل،الصنف

وجوب ى  علناًء نعم ب،رباءة الاألصل و،ينيالتعى ل عليال دل إذ ،ح واضنيلتأووجه املس

  .كل ذلكشيالبسط 

  

  : فرع

د ييالتق ة بنحوي قصد اخلصوصفإن ،سكعبال أو ليفبان ابن سب ريفق أنه ه بظنعطاأ لو

 ريفق أنه ن ظنكول، لشخصذا اهلء عطااإل إالّ قصديمل  وإن ،كبعد ذل جازأ إالّ إذا ،لكشأ

  . ىفك



٩٠

 سها فإن،  ينعقد نذرههة راجحة أو مطلقاً جل معيناًيعطي زكاته فقرياً أن نذر إذا ):٣١ـ مسألة (

نذره وأعطى  إىل  ملتفتاًكان بل لو ،ت العني باقيةكان وإن ، وال جيوز استرداده،أ آخر أجزفأعطى فقرياً

  غريه متعمداً

  

: متعلق بقوله } جلهة راجحةناًي معاًرياته فقكز يعطي أن ذا نذرإ: ٣١مسألة ـ {

 وزجيال  و،أجزأ آخر اًريفقى عطفأى  سهفإن ، نذرهنعقدي{ المكه يف }مطلقاًأو { ،نذر

الدالة  خبارعض األ بيف ماى ء علعطاه باإلكمل ري الفقألن }ةي باقنيت العكان وإن ،استرداده

عدم  إالّ أن ،طبقهى  للعمل علاًي مقتضكان وإن النذر و،إليه  بعد وصوهلارية الفقكيملى عل

 هذه الصورة يفاحلنث خيفى، و ال ماكاة كالز أمرلعدم امتثال  ال،  موجب حلنث النذرالعمل

  .  حمرم لفرض السهوريغ

ء هلذا عطاون اإليكال  اة حىتك الزأمرد ييوجب تقيال  الوفاء بالنذر أمرن إ :احلاصلو

  . امتثاالًريالفق

 صورة يف حىت يزجي فال، ثبوت حق له تعاىل ون مفاد النذركل الحتمال كشي قدو

ورته ري له احتمل عدم صاملنذور ري غيفصرف املال  لو إذ ،نئذيلقصر السلطنة ح السهو

ل يدل و،جاعهارإ ول األري للفقحوطاأل أن ماك، له  للمنذوراًيها ثانؤإعطا حوطفاأل ،اةًكز

   .خيفىما ال ك رناك ما ذيفناي  النية املال مرتكيعدم تز

 مايف كذل و،أقوىه يف اإلشكال }بل{ يت الفرع اآليف اإلشكال ظهري رناكذ مماو

    مصداق حلنث النذرهفإن }ه متعمداًريغى عطأ ونذره إىل  ملتفتاًكانلو{



٩١

   هألن  أيضاًهدوز استرداجيال  و،فارةكه اليجتب عل و خمالفة النذر آمثاً يفكان وإن ، أيضاًأأجز

  

من  ألنه ،السلطنة القول بعدم قصرى  علبناًء يالنه ومرون من باب اجتماع األيكو

   .عنه ي منهونه حنثاًكمن باب  و،ا مورأ ماةك زهونكباب 

   .وضح أمرفاأل، السلطنة القول بقصرى عل ماأو

رجل : )عليه السالم(احلسن  أليب قلت: اريمهزعلي بن ة يروا د املطلبيؤي و:ليق

 ،م نذراًلف درهأ مسجده بيفتصدق ي أن اجتهحاهللا عزوجل ى قضن إ نفسه نذراًى جعل عل

: قال؟ ديعيم  أكوز ذلجي  أيكلإ  ووجههاالدراهم ذهباً رياجته فصاهللا عزوجل حى فقض

ديعي)ه نظريف و،)١.   

  .ن منهك التمعادة لعدم صدق االمتثال معصحاب باإلبعض األ فىتلذا أو

 ال يته بعد توجه النهيوك له للز املنذورريلغ ي املعطنيصل تعأ أن :رناكفتحصل مما ذ

مل ن إ ارجتاعه وجواز ،ولاأل رية الفقكيوعدم مل ،عادة لزوم اإلحوطفاأل ،الكشإعن  لوخي

ن يكمل  ألنه ،فارةكم احلنث ولزوم ال وعد،مك باملوضوع واحلخذتلف مع علم اآل أو ،تلفي

مع عدم  ـ ءي الشكذل عمراًى عطفأ ئاًي شداًيز يعطين  أنذر لو  مثل ماكانو ،ياًجتر الإ

ء ين الشيكوجب للحنث بعد ما مل  مريعمرو غ ءإعطا فإن ـ يء شخصي النذر بشتعلق

  . اًيشخص

  آمثاًكان وإن ، أيضاًأأجز{: )رمحه اهللا(  قول املصنفيف مواقع النظر ظهري كومن ذل

   أيضاً ألنه استرداده وزجيوال  ،فارةكه الي خمالفة النذر وجتب عليف

                                                

  . ١١ ح باب النذور٤٥٦ ص٧ ج:الكايف )١(



٩٢

  .قد ملك بالقبض

  

   .ملفتأ } بالقبضكقدمل

  : فرع

،  سقط النذر،كحنو ذل أو ،ارتد أو ،اًيغن صار أو ،ذور املنك ذلريقبل الفقي لو مل

   . صورة عدم القبوليف كح بذليعن الفاضل وولده التصر ماك،  النذر حاله حال قبلكانو

 من نشأي ، وجوب قبوله نظريفو:  اجلواهريفقال ؟ م العدم القبول أ ريمث هل للفق

   .ىانته ،منهما الثاين قوة يكعلخيفى   الكان وإن ،اهلبة أو نيالدك أنه توهم

   .خيفىما ال  كقوىاأل قواه هو وما

 ؟م الأس أيال إىل ريخاذر التأوز للنجيفهل ، نيح له بعد احتمل قبول املنذور مث لو

 ك وذل،النذر ساقطف ريخأستلزم التيما   نذريفحق له  ال ألنه ،قرب العدمواأل، احتماالن

   .ديز ءيجم إىل اتهك زريخ تأنذر مثل ما لو

 ريخقلنا جبواز تأ إالّ إذا ،بهبأس  وم الينصف كة القلة ي غايف ريخ التأكانلو  نعم

   .ه شرعاًيف اوز القدر إىل نئذي حريخجوز التأيف، اتيبعض الروا مفاد ما هو ك،اةكالز

   :فرع

   .ما تقدميفالنذر ك نيميالعهد وال



٩٣

 جاز له ،مث تبني له عدم وجوا عليه ها فقرياًعطاأاعتقد وجوب الزكاة عليه ف إذا ):٣٢ـ مسألة (

 مث تبني له عدمه شك يف وجوا عليه وعدمه فأعطى احتياطاً إذا  وأما،ت العني باقيةكان إذا االسترجاع

  .ت العني باقيةكان وإن ،فالظاهر عدم جواز االسترجاع

  

من  مصرف آخر أو }اًري فقهاعطاأه فياة علكذا اعتقد وجوب الزإ :٣٢ ـ مسألة{

 ألنه }ةيباق نيت العكان إذا  جاز له االسترجاع،هيعل  له عدم وجوانيمث تب{ ملصارفا

 مناف ريغ ،)١(هيف هللا فال رجعة كان ما: ثيوحد،  التربععنوان بال ،ةياتك الزعنوانه بعطاأ

  .قة ال اشتباهاًينه هللا حقوكالظاهر إذ ،رناكذ ملا

 مغرور وهو خذاآل إذ ،ن له الرجوعيكة مل ت تالفكان ا لوأل نياء العده ببقي قوإمنا

 هفإن ،تلفهاأ وهاأخذ كومع ذل  باحلالعاملاً خذون اآليك إالّ أن اللهم، من غر إىل رجعي

   .ضامن لعدم الغرور

 ، له عدمهني مث تباطاًياحتى عط فأ،عدمه وهي وجوا عليف{ ياملعط }كش إذا ماأو{

ء عطااإل معىن أن وجه العدم }ةي باقنيعت الكان وإن ،از االسترجاععدم جو فالظاهر

 ، تربعاًكانل ءيه شين عليك مل لو و،أداًء كانء ليه شيعل كانلو  أنه ء بقصدعطا اإلاطاًياحت

ربة املوجب لعدم جواز الرجوع مع اقترانه بقصد القى عط العدم متربع مبا أنيفهو مع تب

   . هللاكانما ث يحلد

    وال،هكجهله وش وخذ علم اآلنيب  وال،هفتلو ني بقاء العنيفرق بي فال ،هيعلو

                                                

  . ٢٢ ح يف الوقف والنحل والصدقة١٢٨ باب ١٨٣ ص٤ ج:الفقيه )١(



٩٤

   .ةيمكح أو ةيموضوع ي حصلت للمعطاليتون الشبهة ك نيب

 من العقاب خوفاً يعطي كانبل  ،عدم التعلق ريتقدى قصد التربع علي مل لو نعم

 اخلالف مع ني صورة تبيفن وجه لعدم جواز االسترجاع يك مل ، التعلقريتقدى احملتمل عل

   .)١(فتدبر ،نيبقاء الع

   .نيهللا رب العامل احلمد و،نياملرسلى وسالم عل، نصفوي رب العزة عما كسبحان رب

  املقدسة الءربك

   ةي هجر١٣٧٦ صفر ١٧

   يازريالش ينياحلس يبن املهد حممد

                                                

  ).دام ظله(إىل هنا انتهى اجلزء الثاين من كتاب الزكاة، حسب جتزأة املؤلف  )١(



٩٥

  فصل

  يف أوصاف املستحقني

  

  :روهي أمو

  حلق من فرق املسلمني وال ملن يعتقد خالف ا،فال يعطى للكافر جبميع أقسامه،  اإلميان:ولاأل

  

  }اةك للزنيصاف املستحقوأ يف فصل{

  :}مور أيهو{

 فال{ )هم السالميعل (عشر ئمة االثينة لأليالوال وسالماملراد به اإلو }انمياإل: ولاأل{

م التاب أك له كانوسواء ، م العتقد باهللا أأسواء  }ع أقسامهيافر جبمكللى عطي.  

مجاع نصوص ه قبل اإليدل علي و}نياملسلمعتقد خالف احلق من فرق ي ملن الو{

  : متواترة

 عن زرارة ،حي الصحيف )رمحه اهللا( هيوابن بابو )رمحه اهللا( ينيلك عن الما: ولاأل

   ،جعفر أيب عن، ية العجليمعاوبن د يبر وبن مسلم حممد وليالفض وكريبو



٩٦

 ،هواء األ بعض هذهيفون يك الرجل يف ما قاالأ )هما السالميعل( عبد اهللاأيب و

ل كد يعي ،هيسن رأحي ومرعرف هذا األي وتوبي مث ،ةيالقدر وةيالعثمان وة واملرجئةياحلرور

س يل: قال ،ك؟ء من ذليعادة شإه يس عليل أو ،حج أو اةكز أو صوم أو هاصالة صال

 ، موضعهاري غيفاة كوضع الز ألنه هايدؤي أن  البد،اةك الزري غكء من ذليشعادة إه يعل

  .)١(ةيهل الوالعها أ موضوإمنا

  .ة قسم من اخلوارجياحلرور: قولأ

ان ميضر مع اإلي قولون الين يالذ أو ،عمل ان قول بالميقولون اإلين يالذ هم املرجئةو

غتسل من جنابة وهدم يمل  وصميمل  وصليمن مل : قول يئث املرجيحاد األيف و،ةيمعص

   .ليائيكم وليان جربئميإى عل مه فهوأ حكعبة ونكال

   .ني جممع البحريف كقل ذلن

  .من حاربه يرأى  علاوكان أو )عليه السالم( اًين حاربوا عليالذة هم يوالعثمان

 يره العالمة السكما ذك ،ة واملفوضةربل من اى كعل خبار األيفطلق ية يالقدرو

   . البحاريف) رمحه اهللا(

 عن )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: قال ية العجليد بن معاويحة بريصح: الثاين

 حال يف هو ول عمل عملهك: قال و:قال أن  إىل،مرعرف هذا األي رجل حج وهو ال

   إالّ هي علجرؤي هفإنة يفه الواله وعري اهللا علمث من، تهنصبه وضالل

                                                

  . ١ جهل الواليةأ باب الزكاة ال تعطى غري ٥٤٥ ص٣ ج:ايفالك )١(



٩٧

   .)١( موضعهاري غيفوضعه  ألنه ،اةكالز

اة هل كلته عن الزأ س:قال )عليه السالم( عن الرضا، بسنده ىنيلكماعن ال: الثالث

   .)٢(اة الفطرةكوال ز، ال: قال؟ عرفي  من اليفتوضع 

اة كز لنان إ :فقال )عليه السالم( جعفر أبا ينيسأل املدا: قال ،سيعن ضر ما: الرابع

س ا ي بالد ليف إين: فقال ،كتيهل وال أيف: فقال؟  من نضعهايفف ،موالنا من أخنرجها

 دعوم غداً إذا قوم إىل تدفعها ال ومإليهبلدهم تدفع  إىل عث ابا: فقال ،كائيأولأحد من 

   .)٣( واهللا الذبحكان وكبويجي مل أمرإىل 

ن  أوزجيله هل  أسأإليهتبت ك:  قال،باللعلي بن عن ، هسندخ بيعن الش ما: اخلامس

  إالّاةكتعط الصدقة والز ال: تبكف؟ ايبصحأ ريحمتاج غ إىل اة املال والصدقةك زدفعأ

   .)٤(كصحابأل

 )٥(ابالنصى لته عن الصدقة علسأ: د قاليزيبن  عن عمر، عنه بسنده ما: السادس

:  وقالاستطعتن إ م من املاءتسقه وال ءيهم بشي تصدق علال: فقال ،ةيديالزى وعل

ة هم النصابيديالز.   

):  السالمعليه(  أليب عبد اهللاقلت: قال، عفور أيب يبنعن أ ،عنه بسنده ما: السابع

   جعلت

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣ الباب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٦ حهل الواليةأ باب الزكاة ال تعطى غري ٥٤٧ ص٣ ج:الكايف )٢(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ باب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  ). ١٤٠ (١١ ح الزكاةأبواب من ١٣  الباب٥٣ ص٤ ج:التهذيب )٤(

  ). ١٤١ (١٢ ح الزكاةأبواب من ١٣ الباب ٥٣ ص٤ ج:التهذيب )٥(



٩٨

  فضلفإن: قلت: قال ،كصحاب أليه: فقال: قالي؟ هاة ملن ك الزيفتقول   ماكفدا

 :قلت: الق ،هميعد علأف: قال؟  فضل عنهمفإن :قلت: قال ،هميعد علأف: فقال؟ عنهم

 ،هميعد علأف: قال؟  فضل عنهمفإن :قلت: قال ،هميعد علأف: قال؟  فضل عنهمفإن

ته  رمحفإن ،ترمحه إالّ أن التراب إالّ اهللا وال: فقال: قال؟ ئاًيال منها شالسؤ ىفتعط: قلت

   .)١(صابعهصول أأى امه علإده فوضع يب أم أومث سرةكعطه أف

اء ميلعل اإل و،د من طرف الباطني الكصابع تلأباطن ى ده عليام إوضع أي : قولأ

  . ى تعطاليتسرة كقدر ال إىل شارةإ كبذل

قلت :  قال)عليه السالم(عن العبد الصاحل ، ب احلداديعقوب بن شعيعن  ما: الثامن

 هناوخإ يفضعها ي: قال؟ اة مالهكصنع بزيف كيرض منقطعة  أيفون يكالرجل منا : له

 مل فإن: قلت ،مإليهبعث ا ي: قال؟ حد أهايفضر منهم حي مل فإن: قلت ،تهيهل والأو

 إالّ همري لغما: قال؟ همريفغ:  قلت،نصبهي من ال إىل عهادفي: قال؟ مإليهملها حيد من جي

   .)٢(جرحلا

: قول أيب يمسعت: قال ،)عليه السالم( عن الرضا ،يوسم األيبراهإعن  ما: التاسع

دفعها أمن  ىلإاة فكز يلو يهل الررجل من أ ينإ: تاه رجل فقال فأوماً أيب ينت عندك

  ى بل: فقال؟ ميكعلمة س الصدقة حمريلأ: فقال ،نايلإ: فقال

                                                

  . ٦١٢ ح الزكاةأبواب من ١٣ الباب ١٥٣ ص٤ ج:التهذيب )١(

  . ٧١٢ ح الزكاةأبواب من ١٣ الباب ١٥٣ ص٥ ج:التهذيب )٢(



٩٩

 تظرناف: فقال ،حداًأ عرف هلا أال إين: فقال ،نايلإدفعتها  فقد عتنايش إىل دفعتها ذاإ

مث قال  .نيربع سنبلغ أ  حىتنيا سنت انتظر: قال؟ حداًصب هلا أأمل  فإن:  قالسنة ا

 موالناحرم أ تعاىل اهللا فإن،  البحريف واطرحها  فصرها صرراًحداًمل تصب هلا أن إ :له

   .)١(عدوناى عتنا عليموال شأو

 ماإ )السالم همايعل( عبد اهللاأيب  وجعفر أيب عن، عن زرارة وابن مسلم ما: العاشر

   .)٢(هتابك يفم موضعها ك اهللا لني ب قد،ةيهل الوالاة ألكالز: قاال

وِم يالْ وؤِمنونَ ِباللَِّهيماً ال تِجد قَو﴿: تعاىلون املراد باملوضوع قوله يك أن تملحي: قولأ

   .اة موادةكء الزإعطا فإن، ةياآل )٣(﴾وادونَ من حاد اللَّهيالْآِخِر 

ن  أوزجيال :  قال،موناملأ إىل تابهك يف )عليه السالم(عن الرضا  ما: عشر ياحلاد

   .)٤(نيفة املعرويهل الوال أرياة غكالزى عطي

، لهمكد يبر وبن مسلم حممد وليالفض وكريب وعن زرارة، عن املقنعة ما: عشر الثاين

   .)٥(ةيهل الوالاة أكموضع الز :ما قاالأ )هما السالميعل( عبد اهللاأيب  وجعفر أيب عن

                                                

  . ٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٩ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

)٣( ٢٢اآلية  :ادلةسورة ا .  

  . ١٠ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(

  . خري السطر األ٣٩ص:  للمفيد،املقنعة )٥(



١٠٠

 ،اة مستحقهاكالز اواتو: قال، )عليه السالم( يرك العسريعن تفس ما: لث عشرالثا

   .)١(ناصباً ال ومنافقاً ال وافراًكتوها تؤ ال

) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةربن زرا ديعن عب، بسنده ينيلكعن ال ما: الرابع عشر

 إىل ةيها ثانيدؤي أن هيهل عل، لها زماناًه أريغ إىل اتهكزى دأرجل عارف : قلت له: قال

ا أعلم ي أوملدها ؤيهال فلم أعرف هلا ي مل فإن: قلت: قال، نعم: قال؟ علمهم إذا هلهاأ

   .)٢(ثياحلد ،ىهلها ملا مضأ إىل هايدؤي: قالك؟ علم بعد ذله فيعل

عن ، )عليه السالم (هيبأ عن ،ثي حديف )عليه السالم( عن الرضا ما: اخلامس عشر

 ال لفهم مايكو أى املعاصى عباده علرب جياهللا  أن من زعم: قال، )عليه السالم(الصادق 

   .)٣(ئاًياة شكقون فال تعطوه من الزيطي

 عينيب ي عن الط،صحابناعن بعض أ  بسنده،ديتاب التوحكعن  ما: دس عشرالسا

تعطوه من  من قال باجلسم فال: قاال ماأ )هم السالميعل (جعفر أيب وعن، حممدعلي بن 

   .)٤(تصلوا وراءه  وال،اةكالز

   احلسن الرضا أليب قلت: عقوب قاليونس بن يعن  ما: السابع عشر

                                                

  . )يه السالمعل( عن تفسري اإلمام احلسن العسكري ١٣ ح٥ الباب ١٥٤ ص٦ج: الوسائل )١(

  . ٢ حهل الواليةأ باب الزكاة ال تعطى غري ٥٤٦ ص٣ ج:الكايف )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٧ الباب ١٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ١١ حعزوجل ليس جبسم أنه  باب١٠١ص: كتاب التوحيد للصدوق )٤(



١٠١

 ال: قال؟ ئاًياة شكمن الز ي حكباأ أن زعمونين يالذ الءؤه يعطأ: )عليه السالم(

  .)١(ةون زنادقكمشر فاركم فإتعطهم 

هم يصلوات اهللا عل( النيب عن، عن آبائه، عنه ،يركالعس ريعن تفس ما: الثامن عشر

 عة حممدياملستضعفون من ش: فقال؟ اةكستحق الزيمن : ل لهيق أنه ثي حديف ،)نيمجعأ

ة من ءالربا وائهيولة أليحسنت بالوال وتهريت بصيما من قوفأ ،بصائرهم  تقون مليالذ ،وآله

املخالفون  أما ،مهاتواأل باءمن اآل م رمحاًك بمس أ،ني الديفم كخوأ كعدائه معرفة فذلأ

ى رم علحي ،الواحد اجلسدكلنا ك و،عتنا منايش وناي موالفإن، صدقةً ال واةًكفال تعطوهم ز

ادفعوهم عن  ون من الربيم املستبصركناوخإتعطونه ن ما يكل و،دقةالص واةكمجاعتنا الز

غسل ي أن مكب أحدحي أ،مكساخ أوهميتصبوا عل أن نزهوهم عن و،الصدقات واةكالز

توسخوا  دن فالعظم من وسخ البأوسخ الذنوب ن إ ،ه املؤمنيخأى صبه عليمث  وسخ بدنه

 نيل حممد احملبن آليم املعاندكاتكز ومكبصدقا  أيضاً تقصدواال و،نيمنم املؤكوإنخأا 

ا ي: ليق، يرم حرم ربنا عزوجل وحيفالسارق كعدائنا أى  املتصدق علفإن ،عدائهمأل

 خمالفتنا يفهم   الني اجلاهلنيف واملستضعفون من املخال)ه وآله وسلمياهللا على صل(رسول اهللا 

ومن ، دون الدرهم  ماالواحد من الدراهمى عطيف: قال؟ معاندون هم لنا مستبصرون وال

  مث  ،فيدون الرغ اخلبز ما

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٢ الباب ١٥٧ ص٦ ح:الوسائل )١(



١٠٢

الب كلسنة أعن  م وضمنتموهاكعراضأتم به يق وما و،كل معروف بعد ذلكو: قال

   .)١( الصدقاتيفم كفوم فهو حمسوب لكعراض ت األيف نيالوقاع والشعراءكالناس 

 )السالمعليه (ى احلسن موسأيب  إىل تبك أنه ،ديسوعلي بن عن  ما: التاسع عشر

 :هيف قوليل يجابه جبواب طوفأ ،ةريثكعن مسائل  وله عن حاله فسأ، البحسيف  وهوتاباًك

م من ك لكحللنا ذلد أق األنحق به تم أنأفاة ك من الزكان فما ،هميفاة كعن الزلت سأو

   .)٢(كانن يأ ومك منكان

 :)يه السالمعل(  أليب عبد اهللاما قاالإ ،عن زرارة وحممد بن مسلم ما: العشرون

الْمؤلَّفَِة  وهاي علَنيالْعاِمل وِنيالْمساك و الصدقات ِللْفُقَراِءإمنا﴿: تعاىل وكت قول اهللا تباريأرأ

مهقاِبيِف وقُلُوبالْغاِرم و الرب يف ونيب وِل اللَِّهي سِن الساللَِّهيِل فَرياب ةً ِمنالء  هؤأكل ،)٣(﴾ض

. قرون له بالطاعةيم أل عاًيالء مجهؤ يعطي ماماإلن إ :فقال؟ فعري ال كان وإن ى،عطي

عرف دون من يمن ى عطي كان لو  زرارةاي: فقال؟ عرفوني وا الكان فإن:  قلت:قال زرارة

ما  فأ،هيثبت عليفن ي الديفغب ريعرف لي من الى عطي وإمنا، وجد هلا موضعيعرف مل ي ال

  عارفاًنيالء املسلمفمن وجدت من هؤ ،عرفيمن  الّإ كصحابأ ونتأوم فال تعطها يال

  : مث قال، عطه دون الناسأف

                                                

  . ٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٧باب ال ١٥٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ الباب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٦٠ اآلية :سورة التوبة )٣(



١٠٣

مسهم املؤخاص يوالباق ،وسهم الرقاب عام ،لفة قلو)ثيداحل ،)١.   

  .ليخوف التطو رهاكمل نذى خرأث يحاد أكوهنا ،ث الواردةيحادلة من األهذه مج

  :  مسائلكوهنا

   :وىلاأل سألةامل

ه باخلصوص يدل علي و، املتقدمةخبار لأل،املنت يف ما ك،فر مطلقاًاكالاة كالزى عطي ال

   .هرياخلرب الثالث عشر وغ

  : ةي الثانسألةامل

ان مي اشتراط اإلأخبار إىل ه مضافاًيدل علي و، قطعاًنينافق من املسلماة املكالزى عطيال 

ن بطي والةااملو وعيظهر التشيمن   مبعىننيمنأما املنافق من املؤ و، أيضاًالثالث عشر اخلرب

 املنصرف فإن ،نيالعشر لو مل نشترط العدالة للخرب و، أيضاًئهإعطافالظاهر عدم  ،خالفهما

   .صورة قة اليحق  املنصرف منها املوايلفإن ،ةي املشترطة للوالخبار بل لأل،هريمن العارف غ

  :  الثالثةسألةامل

 يف ريثكما ك، ك ذلريغ أو  لفتوحام أيضاًب أعداء آل حممدحي يالذ يعيالش

حبهم  أن ىالدالة علات ي للروا،اطاًياة احتكمن الزى عطي ال ،هل زماننان من أياملتجدد

   .همريحب غ املنتج عدم موالة من أ،تمعانجيوحب عدوهم ال 

ما جعلَ اللَّه ِلرجٍل ﴿:  قولهيف ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،اجلارود أيب ةي روايفف

قَلْب ِفِه يف ِنيِمنو٢(﴾ ج(، ذايف ذاغبي وحب ض،قال أن  إىل :أن رادمن أ   

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤اآلية : حزابسورة األ )٢(



١٠٤

 واهللا ،لسنا منه وس مناي حبنا حب عدونا فليفه ك شارفإن ،متحن قبلهي فلعلم حبناي

   .)١(نيافركل واهللا عدو لليائيكل وميربئج وعدوهم

، )ما السالمهيعل(بن حممد   عن الصادق جعفر،ن ساملعن هشام ب ،ريعم أيب وعن ابن

 أو ،قطع لنا واصالً أو ،واصل لنا قاطعاً أو ،اًيمدح لنا غال أو ،عائباً من جالس لنا: قال

 إىل ،)٢(ميوالقرآن العظ نزل السبع املثاينأ يالذب فركفقد  ،اًيلو لناى وعادأ ،عدواً لنا واىل

   .ةريثك الخبار من األمهاريغ

  :  الرابعةسألةامل

تقدم من  ملا ،)ه وآله وسلمياهللا على صل(ب آل حممد حي يلذا يعي الشريغى  تعطال

   .عةيالش أو ةيموضعها أهل الوال أن ىعل الدالة خباراأل

  :  اخلامسةسألةامل

 مضافاً ،صحاباألونه من ك لعدم ،ةيهل الوال من أكانولو ئاة املرجكالزى تعط ال

   .ضيا القائل بالتفوذك و،العموماتإىل 

  :  السادسةسألةامل

   .ث اخلامس عشري للحد،ةيهل الوال من أكان لو واة القائل باجلربكالزى تعط ال

  :  السابعةسألةامل

 ريغ  القاصركان وإن ،نيوم موالكلعدم  ،ركم املنك حيف  ومقصراًاجلاهل قاصراً

   .ظهراألى  مهلة النظر عليفون يكمه من ك حيفو ،معذب

  :  الثامنةسألةامل

  ة ي عن الوالنياخلارج ويفالصو ويخياة الشكالزى عطيال 

                                                

  . ٢ ححزاب تفسري سورة األ٢٩٠ ص٣ج: تفسري الربهان )١(

  . ١٥ ح وما يناسبهي والنهمر األأبواب من ٣٨ البيان ٥٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٠٥

 أو اهللا تعاىل إىل النسبةدة بي العقيفحزام ممن له خلل أ واينيالقاد ويوالبهائ يسروكال

 إىل اةكدفع الزى  الدالة علخبار لألكوذل ،)هم الصالة والسالميعل(ئمة األالنيب أو 

 اقولون مبا قالوين يذالصحاب هم األ أن من املعلوم إذ ،اخلرب اخلامس والسابعك ،صحاباأل

 كظهر ذليما  ك، نقولهقولون ماي ال و،نعتقده عتقدوا مايالء مل ؤه و،عتقدون ما اعتقدوايو

   .هل هذه املذاهبتب أكملن راجع 

  :  التاسعةسألةامل

   .استبصر عادته لوإلزم ي وقبليمثاهلم مل أ إىل امكء زالأحد هؤى لو أعط

  : شرةا العسألةامل

م من فإ ،اتيفركاملالحدة وحنوه من ال يئل برأالقا يمك للحاةكالزى عطيال 

 ،ةي اآل)١(﴾لُِعنوا ِبما قالُوا وِهميديد اللَِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيود إليهقالَِت و﴿: تعاىلق قوله يمصاد

  . أوىلبل هؤالء 

شبه اهللا من :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن املطلب ماى عل الدالة خبارومن األ

   .)٢(افركقدرته فهو  ركنومن أ، كخبلقه فهو مشر

  : ة عشرةي احلادسألةامل

 أن ىل علدتقدم مما  ما و،ث اخلامس عشري للحد،عتقد بالعدليمن مل ى عطيال 

   . باب العدليفورة كاملذ خبار من األكذل ريغ و،صحابموضعها األ

  : ة عشرةي الثانسألةامل

  ما إىل مضافاً ،سادس عشرال  للخرب،اسمةى عطي ال

                                                

  . ٦٤ية آلا :سورة املائدة )١(

  . ١٧ ح حد املرتدأبواب من ١٠ باب ٥٦٠ ص١٨ ج:الوسائل )٢(



١٠٦

  . تقدم

  :  الثالثة عشرةسألةامل

 يف العلة ألن ،استبصر عادة لوب اإلجي ومل ىف كاته للموايلكز املوايل ريغى عط ألو

  .  املوايلريها لغؤإعطا ةيفاكعدم ال

   : الرابعة عشرةسألةامل

 سالماإل ألن، فرهك زمان يف به قةاة املتعلكء الزإعطا هيب علجيافر مل كأسلم الإذا 

   .مال السقوطك يفث يدشمله احلي ات فالي من باب املالبأنهوالقول ، قبله ما بجي

  :  اخلامسة عشرةسألةامل

  : مورأ يفاة كرباب الزأه من ريف غيلك وتمامف اإليلك تني الفرق بالظاهر

 ،طاعةله بال قرواأ إذا العارف ريغ والعارف )عليه السالم( مامء اإلإعطاجواز: ولاأل

 ، العارفري غءإعطاهلم  وزجي اة فالكرباب الزأ خبالف سائر ،العشرون ه اخلربيقتضيما ك

   .ليالتفصى  دال علرياخل بل نفس هذا ،ات املتقدمةي مجلة من الروايف ماك

احلسن  أبو  قال يل،ر املتقدمك ببنى موس  خلرب،تين املي دمامء اإلإعطاوجوب : لثاينا

 يفااهد ك كاناله يع ونفسهى به عل عودي الرزق من حله لطلب هذامن : )عليه السالم(

مل  و ماتفإن ،الهيوت به عقيرسوله ما ى اهللا وعلى ستدن عليفله ي غلب علفإن ،ل اهللايسب

 إمنا: قولياهللا عزوجل ن إ ،ه وزرهي علكانقضه ي مل فإن ،هؤ قضاماماإلى  علكانقضه ي

   كنيالصدقات للفقراء واملسا



١٠٧

  .)١( مغرمكنيمس ريفهذا فق نيالغارمو: قوله إىل هاي علنياملالعو

 ءإعطاوز هلم جي إذ ،نهي دأداءهلم عدم  جوزيف ،اةكرباب الزأه من ريهذا خبالف غو

 قول يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ميمر أيب ةي روايف ما ك،اة لشخص واحدكع الزيمج

 أجزأجعلتها لواحد  وإن ،عاًيهم مجيف جعلتهان إ :فقال ،ةياآل  الصدقاتإمنا: اهللا

  . )٢(كعن

 ينيلكة الي لروا،اةكالناقص من الز دارنفسه املق  من عندمامم اإليوجوب تتم: الثالث

ة يمثان: ر الطوائفكد ذه بعيفو ،ليث طوي حديف )عليه السالم(عن العبد الصاحل ، بسنده

 فضل فإن، ريق وال تقتيبال ض سنتهم يف به ستغنونيما   مواضعهم بقدريفنهم يقسم بيسهم أ

 أن الوايلى  علكان به تفوايكء ومل ي شكنقص من ذل وإن ،الوايل ىل إء ردي شكمن ذل

ه يب علجي ه فالريالف غخبهذا  و.ثياحلد ،)٣(ستغنوا يسعتهم حىت وم من عنده بقدرمي

  .  بالضرورةكذل

 تقدم ه مايدل علي و،هري دون غ،امماإلى وطنه عل إىل ليابن السب وجوب رد: الرابع

ن يالذق يبناء الطرل أيابن السبو :قال )عليه السالم(عن الصادق  ،ميبراهإعلي بن ة يمن روا

   ذهبي وهميقطع عليف ، طاعة اهللايف سفار األيفن نوويك

                                                

  . ٢ ح الدين والقرضأبواب من ٩ الباب ٩١ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ الباب ١٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٤ ح...فال وتفسري اخلمسألن باب الفيء وا٥٤١ ص١ج: صول من الكايفاأل )٣(



١٠٨

  . ثياحلد ،)١(وطام من مال الصدقاتأ إىل ردهمي أن ماماإلى هلم فعلما

  . عدم وجوب البسط أخبار إىل مضافاً ،هةي بالبدكه ذليب علجي  فالماماإل ريما غأو

عليه (عن الصادق  ملا، داءاأل ىعل قادرال ريغ ين احلي دمامء اإلإعطاوجوب : مساخلا

جب يف إسراف ري طاعة اهللا من غيفنفقوها أون يهم دي قوم وقعت علنيالغارمو :)السالم

  .)٢(ل الصدقاتهم من ماكفي عنهم وكذل يقضي أن ماماإلى عل

 قال :هيف و، املتقدميفاك اليف ي املرو)عليه السالم(عن الرضا ، ماني بن سلحممد وخرب

 نين من سهم الغارميه من الديعنه ما عل يقضيف ،ماماإل إىل خربهى نتهينتظر بقدر ما  ي،نعم

ى  له علءيعزوجل فال ش ة اهللاي معصيفنفقه أ كان فإن ، طاعة اهللا عزوجليفنفقه أ كانإذا 

  . ثياحلد ،)٣(ماماإل

 يفنفقه  أكان  لوماماإلى الوجوب على ة علني قرماماإلى ء له عليش ال:  قولهفإن

   .خيفىما ال  ك،هري خبالف غهذا و،الطاعة

ث املتقدم يه احلديما دل علك،  احلديفالعبد املقتول ة يد مامء اإلإعطاوجوب : السادس

  . )٤( من سهم الرقابهموال إىل دفع مثنهي أن نيلم املسإمامى علو :قال ، الرقابيف

                                                

  . ٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ حالدين باب ٩٣ ص٥ ج:الكايف )٣(

  . ١١ حصناف املستحقني للزكاةأ من ٦ الباب ٥٩ ص٩٣ ج:البحار )٤(



١٠٩

 لقول ماماإلى واجبة علا فإ ،ليسهم السبمن ن وحنوهم يعانة ااهدإ: السابع

 هم من مال الصدقات حىتيعطي أن ماماإلى فعل: ي مرسلة القميف )عليه السالم(الصادق 

  . )١(احلج واجلهادى قووا به علي

لعدم  ،مطلقاً د الي املبسوط الماماإل إىل  بالنسبةيه إمناام كحهذه األ أن الظاهرن إمث 

  . همخيظهر من تواريما ى  علكن بذليقهور امل)هم السالميعل(ئمة عمل األ

م إليه ىبجين يالذ  هذا العصريففقهائنا ك ، اجلملةيف ولو ديه املبسوط اليمث هل الفق

 ،هميعل مور وجوب هذه األيف مامل اإلحاكحاله  ،ةينيهلم الرئاسة الد وواتكالز ومخاساأل

 )ه وآله وسلمياهللا على صل(م خلفاء رسول اهللا أو ،ابةي النأدلةلعموم  ،ولبعد األي ال؟ م الأ

  .  موضعهيفررناه ق ماك

  .مله للمخالف فتأيء الفقإعطا ل القول جبوازكش ي،نعم

 بعض هذه يفالم كم الوقد تقد، ول األمراأل إىل  ههنا نظراًسألةرنا هذه املك ذوإمنا

  . مور سابقاًاأل

  :  السادسة عشرةسألةامل

دل ي و،)السالم همايعل( بن جعفرى موسى ن وقفوا عليالذاة الواقفة كالزى عطيال 

  . ث السابع عشرياحلد ،صحابونه من األك وعدم ،طلقةعدم مواالته امل إىل ه مضافاًيعل

                                                

  . ١٧ سطر ٢٩٩ ص١ج: تفسري القمي )١(



١١٠

 قبليهم ممن مل ريوغ ،ةيسانكيال و،ةيليمساعاإل و،ةيالفطح و،ةيديالز و،مثلهم النصابو

  . اً واحداًإمام لوو

  :  السابعة عشرةسألةامل

سوا يم لأل ،هيف نياب واملرت)هيصلوات اهللا عل( ي املهدماماإل يركاة منكالزى عطيال 

   .صحابمن األ ال ونيمن املوال

  :  الثامنة عشرةسألةامل

عتقادهم بتمام لعدم ا، هارية وغيوعيالشكحزاب الباطلة األ ياة منتحلكالزى عطي ال

  . صحابسوا من األيفل ،خيفىال  ما كنيصول الدأ

  :  التاسعة عشرةسألةامل

عرف ي مل كان وإن ،ان الباطلة املتقدمةيد هذه األ يف داخالًكاناة ملن كالزى عطي ال

م أل ،رانيإ  يفة املوجودة فعالًيثر البابكأك ،ذا االسم فقطى سمي كانبل  ،اًئيمنه ش

  . صحابسوا من األيل

  :  العشرونسألةامل

 إىل مضافاً،  للخرب السادس عشر،اًيموال كان لو و،اةكم من الزاسى عطيال 

  . العمومات

  : ة والعشروني احلادسألةامل

 كان وإن ،قونيطيلف الناس ما ال كن اهللا سبحانه  أاة من اعتقدكالزى عطي ال

  . العمومات إىل مضافاً ،اخلامس عشر  للخرب،اً االعتقادات فرضةي بقيف حاًيصح

  : العشرون وةيالثان سألةامل

فمن  ،هريغ واةك الزك تاريف ماك ،نيبعض املسلمى عل فركة الريثك أخبار يفطلق أ قد

 هياهللا على صل( النيب ةي وصيف )هم السالميعل(عن آبائه  )عليه السالم( الصادق عن  ماكذل

القنات : مة عشرةم من هذه األي باهللا العظفرى كعل اي :)سالمعليه ال(علي  ل)سلم وآلهو

  ح كنا ووتيالد ووالساحر



١١١

،  الفتنةيف يوالساع، منهح ذات حمرم كومن ن، مةيح البهكونا،  دبرهايف ة حراماًاملرأ

   .)١(جحيومن وجد سعة فمات ومل  ،اةكع الزومان، هل احلربأوبائع السالح من 

  . ثيحاد من األغري ذلكإىل 

 ألن، ءعطار اإلالظاه؟ م ال أ،عدم اشتراط العدالة ريتقدى اة علكعطون من الزيفهل 

  .ىفتو واة نصاًك الزأداءاملانع عن  فركال ريغ فركذا ال املراد

بعض  إىل مضافاً، اة عن مثلهكء الزعطافر إلك منع الأدلةصراف نال ف:نصاًأما 

  . شد من الفاسق أ هويالذجرء الفاإعطا جوازى النصوص اخلاصة الدالة عل

 يالذمن  املؤحد ما: )عليه السالم(احلسن  أبا عين ي،قلت للرجل، بن بشار ن بشرعف

قال؟ اةكمن الزى عطي :املومن ثالثة آالفى عطي ،مث قال :ى عطي و،عشرة آالف وأ

  . )٢(ة اهللاي معصيفالفاجر و، طاعة اهللايفنفقها ي املومن ألن، بقدر الفاجر

  :  الثالثة والعشرونلةسأامل

 ،اخلالف مانعاً وفركال أو ،ان شرطاًمي واإلسالمون اإلك القول بنيعدم الفرق ب الظاهر

ن ي هذنيفرق ب ثيحادم األإليهى تفاهم العرف امللقحسب مى عة علي الشريفس يلإذ 

  . نهما فرقيهل املعقول ب عرف أيفنعم  ،نيمراأل

 يفخوذة ات املأياخلصوص والشروط ائرسك هذا الشرط حرازإلزم يف، كانف كيو

  . امكحباب األ

                                                

  . ٣ ح...  وجوب احلجأبواب من ٧ الباب ٢٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٨ ح من املستحقني للزكاة٢٤ الباب ١٨٠ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١١٢

  : الرابعة والعشرون سألةامل

وم ك احملسالماإل  بالديفون يكمن ك ،انميوم باإلكان حممي بالد اإليفون يك يالذهل 

  . ملفتأ ،خيفىما ال كاس ي قسالمإله باريتنظ و،لي الدل لعدم، العدمالظاهر؟ ونه مسلماًكب

  : لعشرون اخلامسة واسألةامل

   .ة ضرورةيب زمان الغيفاة ساقطة كست الزيل

 صاهلايإعدم لزوم  رالظاهى فاملراد به عل ،ةياحللى الدال عل ث التاسع عشريما احلدأو

  . دةية شدي احلبس والتقيف كانث ي حخصوصاً ،)السالم وه الصالةيعل( ماماإلإىل 

  : سة والعشرون السادسألةامل

 أدلةصراف نال كوذل ،نيمنتوه وانون من املؤعوامل صيب اليف يان الفعلميشترط اإليال 

  . ئهم مطلقاًإعطا جوازى  اخلاصة الدالة علدلةمع ورود بعض األ ،ان عنهممياإل

عليه (  أليب عبد اهللاقلت: قال ،ريبص أيب بسنده عن) رمحه اهللا( ينيلكة اليرواك

 بلغواي وواؤنش يحىت، نعم: الق؟ اةكعطون من الزيال ي العكتري ووتميالرجل : )السالم

فظ حي:  قال،عرفوني م الإ: فقلت،  عنهمكقطع ذل شون لويعيوا كانن يأمن  ،لواسأيو

 إىل ذا بلغلوا وعدلواإ و،هميبأن يهتموا بدي أن ونلبثيهم فال يبأن يم دإليهبب حي وتهميه ميف

  . )١(م فال تعطوهمكريغ

  . نيسلمال امليئها لعإعطاز يجتو :آخر  خربيفو

                                                

  . ١ ح... ذاإومن من الزكاة يعطى عيال امل أنه  باب٥٤٨ ص٣ ج:الكايف )١(



١١٣

ومن املعلوم مشول مثل هذه العبائر للمعتوه ، ة الرجل املسلميء ذرإعطا :آخر  خربيفو

  . وانون

تتمة هلذه  أيتيس و،عطوني  النيفاملخال وفارك من النيان واملعتوهون وانانيالصب نعم

  . سألةامل

  :  السابعة والعشرونسألةامل

  . احتماالن؟ الم ان أميها اإلي علني العامليفشترط يهل 

: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  االشتراط ملا تقدم من قولحوطواأل، هيفالم كوقد تقدم ال

م وسهم الرقاب عامسهم املؤخاص يباقوال ،لفة قلو.  

  . صاف انصرافها عن العامل وحنوهنإلة فاي اشتراط الوالأدلةأما و

جر ستأيمثل من   ال،بقول مطلقالعامل  إىل  بالنسبةكذلن إ :قالي أن بعدي ال نعم

  .  فتدبر،كوحنو ذل هايسق ولضبط احلساب وعد الغنم

  :  الثامنة والعشرونسألةامل

 ونه اثين كان مبعىنميعدم اشتراط اإل الظاهر؟ فة قلومل املؤيفان ميشترط اإليهل 

 يف ك شاكمع ذل و،نيالشهادتشهد يلفة من املؤ أن ىات الدالة عليواتقدم من الر  ملا،اًيرعش

عن ، ميبراهإعلي بن ة يظهر من روايبل  ،)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب بعض ماجاء به

  . لفةء سهم املؤإعطا يفد فقط ية التوحيفاك )عليه السالم(العامل 

ه وآله ياهللا على صل(رسول اهللا  إىل اديقنالا ودية التوحيفاك فالظاهر ،كانف كيو

تقدم  ما إىل  مضافاًكشهد لذلي و، قلومونه رسوالًكبيب  النرفةمل تدخل مع وإن )وسلم

  . لفة قلوم وسهم الرقاب عامسهم املؤ: )عليه السالم(قول الصادق 



١١٤

  :  التاسعة والعشرونسألةامل

: )عليه السالم( من قول الصادق ،ه تردديف؟ م ال الرقاب أيفان ميشترط اإليهل 

 عاموسهم الرقاب، اشتراط ى ات الدالة عليلروامن ا و،انميط اإللعدم اشتر ياملقتض

  .ثرا وقواكة مع يالوال

به قصد ي مل يفضاإة يهل الوال بأن موضعها أخبار األيفاحلصر الوارد  أن صافنإلاو

ستحق يمن  صارمنها احن املتبادر إذ ، خلتهم سديفصرف يعن مثل الرقاب ممن ال  االحتراز

عادة إ وجوب أدلةذا املنصرف من ك و،نيمنخلته باملؤ  قضاء حوائجه وسديفاة كصرف الز

  .  الفقراءيفاته هو الصرف كاملخالف ز

 مثل القنطرة فإن .)١(ةيهل الوالموضعها أن إ :)هم السالميعل(ه قوهلم يدل عليو

 اخلرب أن  مع،ان من باب السالبة بانتفاء املوضوعميها اإليفشترط ي واملسجد وحنومها ال

   .خيفىما ال ك، خبار األكتلى م علكعموم سهم الرقاب حاى علاملتقدم الدال 

 داللة اخلربعدم و، خبار بعض األيفح به ي للتصر،سالممن اشتراط اإل بد ال، نعم

   .خيفىما ال ك، انميعدم اشتراط اإلى عل الّإ )عليه السالم(املتقدم عن الصادق 

   فرع

 للنص نيمنؤونوا ميك نأو البدات فاركن لزمتهم اليالذمن الرقاب وهم  القسم الثاين

    الرقاب قوم قديفو: قال، ي مرسلة القميف كذلى عل

                                                

  . ١٢ املستحقني للزكاة حديث ٥ باب ١٥٤ ص١ ج:الوسائل )١(



١١٥

س يل و،انمي األيف و، احلرميفد يقتل الص و،الظهار يفو، أ قتل اخلطيففارات كلزمهم 

  . ثياحلد ،)١(منونفرون وهم مؤيكعندهم ما 

  :فرع

ونه كشترط ي هل ،مواله إىل نهع مث دفماماإلى لزم علي أنه  تقدميالذ املقتول حداً العبد

 أدلةانصراف   بعدكذلى ل علي لعدم الدل،العدم الظاهر؟ مناًؤاله مون موكشترط يم  أ،مناًؤم

بل ،  مسلمريحدمها غأ كان  ولوتمل لزوم الدفعحيبل ، ماتقدمك، ة عن مثلهياشتراط الوال

  . ملفتأ ،ر املوىلم تضرعد الظاهرى عه علي تشريفمة ك احلألن،  فرضاًكذلكالمها ك

  :  الثالثونسألةامل

س يل و، مطلقاًاملشترطة له خبار لأل،نعم الظاهر؟ م ال أني الغارميفان ميشترط اإليهل 

  . هلا انصراف عن مثل الغارم

عن الصادق  ،ابةيصباح بن س ان من جهة خربمياشتراط اإل يل ذكستشي قد ،نعم

 ناًي دكا مسلم مات وترميأ: )ه وآله وسلمي علاهللاى صل( قال رسول اهللا: قال ،)عليه السالم(

 ،)٢(كمث ذلإه يقضه فعلي مل فإن ،هيقضي أن ماماإلى فعل، إسرافى  فساد وعليفن يكمل 

مة عدم القول يبضم و،همايلكن ي دأداءلزوم  يمن للمسلم تعط املؤ مقابلةفإن .ثياحلد

  . ثبت املطلوبيت يامل وي احلنيبالفصل ب

  ن  وحن،ماماإلى ء علعطاوجوب اإل هو اخلرب ه هذايدل علي  ماةيغا: قولأ

                                                

  . ١٢ سطر ٢٩٩ ص١ج:  القميتفسري )١(

  . ١٢ ح من اصناف املستحقني للزكاة٦ الباب ٥٩ ص٩٣ ح:البحار )٢(



١١٦

 ما حنن يفناي ال كذل و،العارف ريغ والعارف يعطي ماماإل أن تقدم من ره ملاكنن ال

  . ماماإل ريغ إىل ان بالنسبةميبصدده من اشتراط اإل

  

  :  الواحدة والثالثونسألةامل

  ؟ م الل اهللا أيهم سب سيفان ميشترط اإليهل 

  :نينوعى ل عليالسبن إ :قالين أ بكذل و،لي التفصالظاهر

  .احلج وحنوهكشخاص  باألتعلقي ما :ولاأل

  .اطروالقن بناء املساجدكتعلق باجلهات يما  :الثاين

  : نيقسمى شخاص علتعلق باأليوما 

  . سالماإل أو انميشترط بنفسه باإليتعلق م مما ي ما: ولاأل

  .حدمهابنفسه بأشترط يتعلق م مما ال ي ما: الثاين

  : قسامأفهذه ثالثة 

 ،هيف سالماإل أو انمي عدم اشتراط اإليفال كش إمما ال هذا و،تعلق باجلهاتي ما: ولاأل

بناء  وزجي  فال،ني مصلحة املسلميفونه كشترط  ي،نعم. اب السالبة بانتفاء املوضوعمن بألنه 

 يفل صرف ك فإن ،طاني الشليبل من سب، ل اهللايس من سبيل ألنه ،قطعاً فاركقنطرة للال

م  أني من مصلحة املوالونهك هذا القسم يفشترط يهل  و، حمرمةيه وة هلميمصلحة هلم تقو

 سألةه تردد وامليف ، وحدهسالمون الشرط اإل يك حىت،نيفللمخال لو وونه مصلحةك يفيك

  . ات عدم اجلوازيقرب مبذاق الروا األكان وإن ،تتبعال إىل حمتاجة

  خدمة املسجد ك ،سالمشترط بنفسه باإليشخاص مما تعلق باألي ما: الثاين



١١٧

 يفال كش إه النأك و،احلجكان ميباإل أو ،هيفافر كوز دخول جي ال يالذاحلرام 

  . انمي واإلسالماشتراطهما باإل

سد  واجلهادك ،انمياإل وسالمشترط بنفسه باإليشخاص مما ال تعلق باأليما : الثالث

 صورة عدم يفالسهم  ئهم من هذاإعطا جواز يفاب ياالرت ينبغي ه النأك و،حنومها والثغور

  . اجلهاد ىل إهم واالضطرارريغ

عليه (تقدم من قوله   ملا،لك مشمرفاأل رعدم االضطرا وأ املوايل  صورة وجوديف ماأو

: )عليه السالم( وقوله ،)١(خاص ي والباق،الرقاب عاموسهم  لفة قلومسهم املؤ: )السالم

عتنايهللا شل ايبس)حيقالتن والتتبع إىل ةحمتاج  بعديه وسألة امليفالم كتقدم بعض ال قد و،)٢، 

   .العامل يواهللا اهلاد

  : الثالثون وةي الثانسألةامل

ما دل  و،ةي للوال املشترطةاتيلروا، لالظاهر نعم؟ لي ابن السبان يفميشترط اإليهل 

  . الرقاب خاص و املؤلفةيون عدا سهمى كعل

  :  الثالثة والثالثونةسألامل

 هذه الساعة يف آمن يالذبل املخالف  ،اةكء الزإعطا يفان مدة ميشترط دوام اإليال 

 ،انميشترط بقاء اإلي ه النأوما  ك،هين علي لصدق العناو،من هذا السهمى عطياملعلوم صدقه 

   .عادةومل جتب اإل، ىفك خمالفاً اة مث صاركمن الز يعطفأ مناً مؤكان فلو

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١ الباب ١٤٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ححكام الوصاياأ أبواب من ٣٣ الباب ٤١٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١١٨

   املستضعفني منهمحىت

  

  .داًي جلة فتدبركمش  بعض صورمسألةنعم لل

، ن من املوايلك حال التم يفاملستضعف ءإعطاعدم  ماأ }منهم نيفاملستضع حىت{

  .ةي للوال املشترطةدلة لعموم األ،فمقطوع به

  : قسامأى ه عليف خباراختلفت األ  فقد،منن من املؤكما حال عدم التمأو

  . الثامن املتقدم اخلربكاملستضعف  ئهااإعطى دل عل ما: ولاأل

: قال أنه )السالم همايعل(بن حممد  عن جعفر، سالمم اإلعائ عن د،ك املستدريفوما

نيمناملؤة من يهل الوالأل إالّ اةكالزى عطي وال، حمتاج  ن باملوضع ويليكذا مل إف: ل لهيق

 إىل دعومن إ تعط قوماً الو ةيهل الوال أيفقسم يف موضع آخر إىل بعث اي: قال ،اإليه

من وجد مؤي مل فإن: ل لهيق ،حلقه إىل دهيبى هوأ و الذبحكان لو و،كبويجي مل كأمر

  . )١(نصبوني ن اليالذاملستضعفون ى عطي: قال ،مستحق

  . التاسع املتقدم اخلربك،  البحريف لقائهاإى دل عل ما: الثاين

حضرت : قال يالصلت اهلرو أيب نع، تاب ثاقب املناقبكعن ، ك املستدريف وما

 عةيوعنده مجاعة من الش ،)هم السالميعل(الرضا ى موسعلي بن بن   حممدمامجملس اإل

مل ن إ كجعلت فدا يموال اي :وقال  آخرإليهمث قام : قال أن  إىل، رجلإليهفقام  ،همريغو

  ه يعل(فقال ؟ دفعهمن أ ىلإم فكعتي من شحداًأجد أ

                                                

  . ٣ سطر ٥٢٢ ص١ج: واملستدرك، ٥ سطر ٢٦٠ ص١ ج:الدعائم )١(



١١٩

 يف كانفلما انصرف من  ،إليها تصل فإ املاء يفرم ا ا فداًحمل جتد أن إ :)السالم

 أن  إىل،نيعن الرجل لىننعم تسأ: قال؟ ت عجباًيرأى دي ساي كجعلت فدا: الس قلت له

 قلت؟ دفعهيمن  ىلإعتنا في من شحداًد أجيمل ن إ اةكعن الز سأليني قام هفإن خرما اآلأو :قال

  . )١(هلهاأ إىل ا تصلفإ املاء يفرم ا اعة في من الش أحداًمل جتدان إ :له

  .  منها اشتراء العبداليتاملصارف   سائريفالصرف  جوازى دل عل ما: الثالث

عليه ( عبد اهللا أبا ألتس: ن زرارة قالد بيعن عب،  املوثقيفخ يالش وينيلكفعن ال

 إىل  فنظرإليه كدفع ذلي عاًموض دجيدرهم فلم لف اة ماله أكخرج زأعن رجل  )السالم

 هل ،عتقهاته فأكخرجهما من زأ اليتلف درهم  األكشتراه بتلاده فيزيمن يفباع ي كمملو

  . ثياحلد ،)٢(كبذلبأس  ال ،نعم: قالك؟ ذل وزجي

حال  إىل حتفظ يشرع وعدم مصرف آخر منفمع عدم املؤ:  اجلواهريفقال : قولأ

طالق  إل،هيمجاع علل اإلين حتصكميبل ، جدهخالف أ للمخالف بالى تعط وال ن منهكالتم

   .ىانته ،)٣(ك ذليف وصراحة آخر مجلة منها ظهور و املنعأدلة

                                                

  . ٧ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ٤ الباب ٥٢٢ ص١ج: مستدرك الوسائل )١(

  . ٣ ح... باب الرجل حيج من الزكاة٥٥٧ ص٣ ج:الكايف )٢(

  . ٣٨١ ص١٥ ج:اجلواهر )٣(



١٢٠

 جوزيف، خبارتضمنته الطوائف الثالثة من األ العمل مبا جواز  النظريفقرب ألاو

  : مورأ املعارضة يفقال ي ة ماي وغا،نين املتقدمي لقوة اخلرب،املستضعف إىل هاؤإعطا

 ،هيفحرز دخول املعصوم أ إالّ إذا س حبجةيمجاع لاإلن إ :هيف و،الفعدم اخل: ولاأل

   .سألة امليفوجود املخالف  إىل  مضافاً،ف بعدم اخلالفكيف

 ، بالعمومكذلى ا دالة علإ: هيفو ،ةيهل الوالالدالة بأن موضعها أ خباراأل: الثاين

لعموم  ما مطابقتانأ مع ،نهمايفال تعارض ب، باخلصوص اجلوازى  علنالتان تديوالروا

املشترطة  خباراملنصرف من األن إ بل نقول ،مها مورديف ي بال وجود خمصص قطع،تابكال

  . كح بعضها ذليبل صر، نيفال الصنك وقت وجود هو

صال ين اإلكمي زمانه يفو ، زمان وجود املعصوميفن وردتا ين اخلربيهذن إ :الثالث

 مقابل يفء باالجتهاد يشبه شأهذا ن إ :هيفو. ء للمستضعفعطااإلى مقدم عل  وهو،إليه

 )هم السالميعل(م إليهصال ياإلأن على ، المكوقع هلذا ال  الك ذلمامز اإليبعد جتو ذإ ،النص

ما  ك، جبمع املال والسالحينيمرموا كان )هم السالميعل(م أل ، حمال للخوفكان الغالب يف

  . خبار ملن راجع األكذل ظهري

عف ضء املستإعطاعدم ى الدال عل الثامن عشر تقدم من اخلرب  ملامعارضتهما: الرابع

ما هو  كاملوايل  صورة وجوديف كذلن إ :هيفو .فيدون الدرهم والرغ ما الّإ نيفمن املخال

  . ظاهر



١٢١

 .فاركال أو نيفون املستضعف من املخالى ك لعدم داللتهما عل،ةيمجال الرواإ: مساخلا

 املخالف نصبوني ن اليالذ: وقوله، نصبهي من الإىل  :الظاهرمن قولهن إ :هيفو

  .  مطلقاًاملستضعف ال

 عدم املعارضة بل :هيفو . املاء واشتراء العبديفلقاء اإل خبارن أليمعارضة اخلرب: السادس

  .  منهااًأمر ل موردك يف )عليه السالم( مامجاز اإل أ واحد منهما جائزاًلك كانث يح

ف يضع أنه املعترب يك حميفف بيعقوب بن شعيخرب  أما ،ن سنداًيضعف اخلرب: السابع

ما ال كف يضع وهو من الدعائم فهو الثاين ما اخلربأ و.شاذ أنه ىاملنته يك حميفو، السند

مبثل هذا الضعف لسقط  اعتىن ولو ،هما حاصليف وهو،  اخلربيفة الوثوق يفاك :هيفو .خيفى

  . قدمما تك بهبأس  الدعائم ال أن مع، خبارغالب األ

 يفجواز صرفها ى الدالة علة  الفطريفالواردة  خبار األ:رناكذ د مايؤي وهذا

  . مل فتأ،نيفاملستضع

  .ئها املستضعفإعطا از جويفال كشفال وجه لإل، كانف كيو

ل كهه وج ث استبعدوا هذايوح ،نيربع سنبعد أ  البحريفلقائها  إوزجيقال يورمبا 

ى ق احملال عليلعل هذا من تعل: قولأ: لفظه وس ماألرب اخ  الوسائل بعديفقال   فقد،هيبتوج

وجه املبالغة ى عل وأ، موضعوجد هلا ي ضة فرضها اهللا اليون فركت ا الأملاتقدم من  ،الاحمل

  من املؤ وجودفرض عدم  أن ومعلوم ،مناملؤ ريمنع غيف 



١٢٢

ل اهللا يره فباب سبيتقدى وعل،  حمال عادةنيربع سن أيف إليه الوصول إمكانوعدم 

  . )١(علمواهللا أ، كب من ذلياملستضعفون قر وواسع والرقاب

   .ة املستندي حاشيف ب منه مايقرو

 ال أن ريتقدى عل  البحريفلقائها إب مرله من األي ذيف ولعل ما :ه اهلمداينيوقال الفق

 يفتفق حصوله ياد يك  هو جمرد فرض اليالذ املدة ك تليفعة ي من الشحداًب هلا أيصي

من  أوىلعة يالش إىل صاهلايإتعذر ى تالفها لدإو  البحريفها ءلقاإ أن ىه علي للتنب،رجاخلا

   .ىانته ،)٢(ةيناكل اليسبى هم عليحرمها اهللا علن يالذ نيفاملخال إىل صاهلايإ

ضة يون فركت ال أنه الكشإما أ و،ةي الروا عنهما ظاهريبأيفهان يالتوج أما :قولأ

 عين أةيضع الطولااملو حد له أسيل أنه المكالن إ :هيفف ،عهلا موض وجدي فرضها اهللا ال

  . ري هذا التقديفالم كال أن  إىلمضافاً، املواىل

ن كل، وحنوه  البحريفلقاء جوز اإليف ،نيتيالعمل بالروا قال جبوازي فرمبا ،كانف كيو

 ل بالوصوليلبعد التعنه إ :هيف و،تالفإ أنه احتمال الّإ املقام يفس يل و،نيربع سنأ يبعد مض

 عجل اهللا تعاىل(العصر  ويل إىل تابكال أن ىتر الأ، وجه له  الك ذلإمكانو هلاألإىل 

   .حنوه و البحريفطرح ي )فرجه

  . اجلواب  واجلواب هو،نيولن األياخلربى  علورد ن بعض ماين اخلربيهذى رد عل ينعم

   أو ، مصرف آخريفصرف  والوسائل من ال اجلواهريفره كذ ما ماأو

                                                

  . ٨ حذيل...  املستحقنيأبواب من ٥ الباب ١٥٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٩ سطر ١٠٥ ص٣ ج الفقيه:مصباح )٢(



١٢٣

ل اهللا يسب واملؤلفة ومع عدم وجود املؤمن و، اجلملةل اهللا يفيسهم سب وال من سهم املؤلفة قلومإ

  .نكحال التم إىل فظحي

  

لفة املؤ مثال، بعضها يوتساو ،املفروض عدم بعضهان إ :هيف ف،ل اهللا وحنوهيسب

 إىل رسالواإل ،لوايل اولا تنيف ك ذلوإمنا ،اةكء الزإعطاد ي مرولاس مبتنيوالعاملون وحنومها ل

 يفلقائها  إوأ ،ئها ملستضعفهمإعطا من قل حمذوراًس بأيوبناء املسجد هلم ل ج من العامةاحل

  . البحر

  زمان وجود سائريفوهو جائز  ،ريخ األه اخلربي دل عليالذعتق الرقاب ى بق ينعم

سهم الرقاب   أنتقدم من  ملانيفونه من املخالك وزجي و،ف بعدمهاكيف ،تقدم املصارف ملا

  .عام

ما الصرف أ و، هذه الثالثةنيب ريخم  زمان عدم املوايليفالشخص  أن فتحصل مما تقدم

  . ليفممنوع لعدم الدل  وحنوهنيفل مبنفعة املخالي السبيف

   .ني املوالون ولو عشركان ذاإ أوىل وهبناء املسجد وحنن إ :ن قلتإ

 ،)عليه السالم( مامتعرض له اإليد مل ة البعي غايف مثل هذا الفرض كانث يح: قلت

واشتراء العبد   البحريفلقاء اإلى  الدالة علدلةواأل، ركذ ماى  عل مقدماًكان كولو فرض ذل

 مصرف من كهنا كان لو نه أركفتحصل مما ذ ، عن هذه الصورةةء املستضعف منصرفإعطاو

  . تدبر ف،حد الثالثة األيفن صرف يك لو ملو ، مقدماًكانة ياملصارف االبتدائ

مع عدم وجود املؤمن و، ة اجلمليفل اهللا يلفة قلوم وسهم سب من سهم املؤالّإ{

  . ركذ  بعض مايفوقد عرفت وجوه النظر  }نكحال التم إىل فظحيل اهللا يلفة وسبواملؤ



١٢٤

   :فرع

 أو ،حدهاأو املوايل ي اهلامشنيب أو ،مور الثالثةاأل أحد واملوايل  الغيننيب مراأل دار لو

  .  بعض الصوريفال كشإى عل ،الثاين ميتقد فالظاهر، حدهاأو اجب النفقة املوايل ونيب

  :فرع

ء عطااإل قلنا بعدم جواز أو ، ابتداًءنة السنةمن مؤ ثركأ ريء الفقإعطابعدم جواز  قلنا لو

قرب  فاأل،اةكدت الز وزا، عدد معدوديف ريالفق صرحن او فل،نة السنة مؤئه قدرإعطابعد 

 أيب ابنث يمن حد ملا تقدم ك وذل،نوبات أو ، السنة نوبةنةمن مؤ ثرك أئهمإعطاجواز 

   .خيفىما ال ك وبقاء الفقر الغىن ل صوريتشميطالقه إ فإن ،عفور السابعي

  :فرع

دل ي و،املتقدمة خبار بعض األيفنهما ياملقابلة ب  لظهور،مقابل الناصب املستضعف هو

عليه ( عبد اهللا أيب عن ـ  الربهانيفما كـ  ياخلاز الغفار ة عبدي باخلصوص رواكذلى عل

هل القبلة من أن يكمن مل  و،الف بعضهم بعضاًخي ضروب نيفن املستضع أركذ أنه )السالم

 .)١(  فهو مستضعفناصباً

                                                

  . ١١ ح...منواآيها الذين أ يا : تفسري سورة النساء٤٠٧ ص١ج: تفسري الربهان )١(



١٢٥

  تعطى الزكاة من سهم الفقراء ألطفال املؤمنني): ١ـ مسألة (

  

طفال أل{ همريغو كنيبل واملسا }اة من سهم الفقراءكزالى تعط :١مسألة ـ {

  : خاصة أخبار ،ةيمجاع وعموم اآلإلا إىل ه مضافاًيدل علي و،}نيمناملؤ

 كتري ووتميالرجل : )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت:  قالريبص أيب ةيوار: ولاأل

 شونيعيوا كانن يمن أ ،سألوايو بلغواي ووائنش يحىت، نعم: قال؟ اةكعطون من الزيال أيالع

ن يم دإليهب بحي وتهميهم ميففظ حي: فقال؟ عرفوني م الإ: فقلت ،هم عنكقطع ذلإذا 

  . )١(م فال تعطوهمكريغ إىل بلغوا وعدلوا ذاإو ،مهيبأن يهتموا بدي أن ونثلبيهم فال يبأ

 ذاإة الرجل املسلم يذر :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةجيخد أيب ةيروا: الثاين

وعرفوا  ذا بلغواإف، وابلغ يبوهم حىتأى عطي كانما  ك،لفطرةاة واكطون من الزعيمات 

  . )٢(عطواينصبوا مل  وإن ،عطواأعرف يبوهم أ كانما

 رجل :)عليه السالم(احلسن  يب قلت أل: قال،الرمحان بن احلجاج بدة عيروا: الثالث

  أنمواله يزجي أحر ري ولد صغكه وللملوكيزيه مال  ومواله رجل مسلم ولكمسلم مملو

   .)٣(سبأ ال: قال؟ اةكابن عبده من الز يعطي

عليه ( عبد اهللا أيب عن، سنادعن قرب اإل يعقوب املرويونس بن ي خرب: الرابع

 ،طعاماً واباًيمنها ثهلم  يشترأاة فكهم من الزيعطأ نيملسلمال ايع: قلت له: قال، )السالم

  . )٤(سبأ ال: فقال: قال؟ هلم ري خكذل أن ىرأو

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٦ باب ١٥٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٢ حاة املتحقني للزكأبواب من ٦ باب ١٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٥ باب ٢٠٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٨ سطر ٢٤ص: سنادقرب اإل )٤(



١٢٦

   :فرع

تص بسهم خيوال  ،اةكطفال من مطلق الزء األإعطاورة هو كات املذيمن الروا ظاهرال

  . راديإلو عن خيال ) رمحه اهللا( ره املصنفك فما ذ،الفقراء فقط

   :فرع

 فالظاهر انمياإلى مبا هو مقتض قري ومل زاًير ممصا ولو، طفال األيفان ميشترط اإليال 

  . وابلغ يحىت: الثاين  اخلربيف )عليه السالم(لقوله  ، أيضاًءعطااإل

   :فرع

  . ريعدالة للصغ ال ألنه ،ريبك اليفقلنا باشتراطها  وإن ،طفال األيفشترط العدالة ي ال

   :فرع

ه يف؟ م الطفال أ األيفشترط يفهل ، اة عدم شرب اخلمركء الزإعطا يف شرطنا لو

  . تردد

   :فرع

 مع عدم دلة لعموم األ،نفقةونه واجب الكوعدم ، ةي الطفل عدم اهلامشيفشترط ي

  . املعارض

  :فرع

 فاسقاً أو ،اًيب غن األكان فلو ،ء آبائهم وعدمهإعطا نيطفال بء األإعطا يففرق  ال

 ،وا فقراءكان إذا طفال منهااأل يعطأ ،بعدمه وقلنا شارب اخلمر وأ ،قلنا باشتراط العدالةو

   .دلةطالق األإل

   :فرع

: مثال ،اةكمن الزى عطي كانث ي حباًريبوه فق أكانإن  و،اًي غنكان إذا الطفلى عطي ال

عط الطفل يمل  ،اةك الزأخذي اًريبوه فق أكانو ،اًريثك ورثها ماالً وماتت والدة الطفل لو

  .  املنعأدلةلعموم 



١٢٧

  وجمانينهم

  

  : فرع

  .  بعض النصوص املتقدمةيفل قسم كما صرح بك، ب وموتهاة األي حني فرق بال

   :فرع

 الظاهرى عل يعطأ ،عناد أوالطفل لشبهة  يعطي ال كانن كل و،اًيب غناأل كانلو 

  . دلةلعموم األ

   :فرع

 أدلة لعموم كوذل ه قرضاًريوغأم يه القينفق علأ إذا لطفل من سهم الغرماءء اإعطاوز جي

  . نيالغارم

   :فرع

 مث ماتا هيبوأمع  سافر ما لو ك،هقي من مصادكان إذا ليالطفل من سهم السبى عطي

  .دلة لعموم األك وذل،هلهأ إىل ن من الرجوعكمتم ريغ يوبق

خالف  الب: ك املستمسيفقال  ،دلةلعموم األ }نهميجمان{ اةكمن الزى عطي ذاك }و{

 ،ون انون عارفاًكلعدم ، فمحل نظر الّإ و،هيمجاع علن ثبت اإل إ املستنديفنعم ، ظاهر

 نصرافهااى دعي إالّ أن اللهم ،بالعارف ها اختصاصيفالنصوص املتقدمة   لظهور، حملهيف هوو

ن كل، قطالاإل إىل رجعيمها ري غيف و،البالغ العاقل عينف أيلك للت موضوعاًكانمن إىل 

   .ىانته ،)١( أيضاًهمري غنيء جمانإعطا جواز كذلى مقتض

ء يلها عبارات عن شكعة يالش وةيهل الوالأ و النصوص املشترطةيفالعارف : قولأ

   ،هيطلق عليمن ال  قبال لفاظ عرفاًه هذه األيلق علطيوهو ، واحد

                                                

  . ٢٧٧ ص٩ ج:املستمسك )١(



١٢٨

  هميول إىل  بالدفعبالتمليكما إ ،هريغ وزي املمنيال ب و،ىاخلنث وىثألنا ورك الذني فرق بريمن غ

  

طالق رون اإليبل  ،جمنومى عة عليطالق الشإ يفون كشيهل العرف ال أ أن ى ترولذا

 من ك املستمسضالم املستند ونقك يف ما تعرف كوبذل، حد سواءى ه علريغى وعل هيعل

  . ونس له قطعاًي  خربيفال يمشول الع إىل مضافاً ،اإلشكال

  : فرع

ونه ك وعدم نيمنونه معدوداً من املؤكو اًيونه هامشكوعدم   انون الفقريفشترط ي

سوق خيفى  وال ،تردد  اشتراط عدم شربه للخمريفو ،هيفشترط العدالة يوال  ،واجب النفقة

  .  الطفل ههنايفر كذ ام

  : فرع

  .هريوغ يدوار األني انون بيففرق  ال

 نيب وال ،ىواخلنثى ثألنوا رك الذنيب{ ل من الطفل وانونك يف } فرقريمن غ{

  . دلةطالق األ إلكل ذلك }هريز وغياملم

 نه ال أفالظاهر، نفسهم ابتداًء أيكما متلإ و،يالشرع }هميول إىل  بالدفعيكلما بالتمإ{

  . مانع منه

ة كيله من عدم حصول امليمنهم من التسامل عل ظهري مان إ :لفظه  املصباح مايفقال 

ه يدل علي إمناقواله أ وسلب أفعال الصيبى دلت عل  مافإن ،قابل للمنع بقبض الويل الّإللطفل 

 خمالفتهى ترتب عليوجه ى ء عليلزام والتزام بشإه يف نظائرها مما وقاعاتهيإ عقوده ويف

   ة عباداتهي شرعنايقوولذا  ،عمالهأمطلق   الةخذامؤ



١٢٩

  ميالق واجلد وبمن األ يشرع ن هلم ويليكمل ن إ نيتوسط أمب أو هم مباشرةيف علرما بالصإو

  

ازة املباحات يحكتساب كرد االبل جم ،ام والتزاملزإها يفن يك مل اليتمعامالته  ذاكف

ه من وجوه ولاتنيما يفن أذا الشك و،سابتكازا بقصد االيوز حجيا مما هريغ وةيلصاأل

  . )١(الصدقات

ة كيون امللكقال بي أن مكان إل،غ ذمتهي تفريف إليه االجتزاء بدفعها كس للماليل نعم

 وإن ابأقال  أو ي،هيفه الصرف يوز لولجيما يفتالفها وصرفها إ بعدم ةًاحلاصلة بقبضه مراعا

  حىتكاملالى مضمونة عل نهاكل و،تسابكوزه لالحي يالذاحلطب كه بقبضه ك مليفدخلت 

  .  حاجتهيفصرفها ي

، الطفلء إعطا جوازى املتقدمة الدالة عل خبارطالق األإء عطااإل د جوازيؤي و:قولأ

  . ملأ فت،)عليه السالم( مامنه اإليه لبيء ولإعطاالشرط  كان لو هفإن

  : فرع

  . انع عنهلعدم م ، مصاحل الطفليفصرفه يل الويل ريغ إىل وز الدفعجي

 مباشرة أو{ما إ ،مهاوحنو اباًيث وهلم طعاماً يشتري نأك }هميا بالصرف علمإو{

 قد عرفت عدم اعتبار و}ميالق وب واجلدمن األ يشرع ن هلم ويليكمل ن إ نيمبتوسط أ

هون  هو أيالذف بالصرف كي فموجوداً الويل كان لو مايف  وحىت،يكل التميف حىت الويل

  من  ره صاحب اجلواهركذ وما ، بنظرهميكمن التمل

                                                

  . ١٩ سطر ١٠٦ ص٣ ج الفقيه:مصباح )١(



١٣٠

  .هيفعلم للمذهب قاعدة تنايذمل إ،  تامريغ ، لقواعد املذهبكلضرورة منافاة ذ

ط ي مصاحلهما بتوسيفاة وصرفها ك الطفل وانون للزيك متلركذ ع مايفتحصل من مج

 ،م الن أيزيا ممكان، م ال أكبذل ي رض،نيك مل م أموجوداً  الويلكان سواء ،طيتوس ريغ وأ

  .  جائزك ذلكل

  : فرع

، الصرف يللمعط جاز ،مصلحة يه املعطآ ور،س مبصلحةيلالصرف  هذا قال الويل لو

  . واهللا العامل ،منعه حسب نظره للويل وزجينعم  ،اًيقيبل طر ،اًيس موضوعيل  نظر الويلألن



١٣١

جيوز  أنه ما ك، حيجر عليه بعد ذلككان وإن ،السفيه متليكاً إىل جيوز دفع الزكاة): ٢ـ مسألة (

ئر السهام أعم  من كونه كساظهر على األ أيضاً بل من سهم الفقراء،الصرف عليه من سهم سبيل اهللا

  .من التمليك والصرف

  

 إذ ، زائديكد التملين ق أالظاهر }اًيكه متليفالس إىل اةكوز دفع الزجي: ٢مسألة ـ {

دفع ن إمث ، يكالتمل يقصد املعطي مل ولو، تهكيشخص لنفسه سبب ملل إىل ئهاإعطا نفس

 يفه يعل ه حمجوريفالس فإن ،شترط العدالةيعند من  الإمانع منه  ه اليفالس إىل اةكالز

  . خذ األيف الصرف ال

ه من سهم يوز الصرف علجي أنه امك{ لسفاهته }كه بعد ذليعل جرحي كان وإن{

 يكعم من التملأ هامالس سائركونه ك من ظهراألى  عل أيضاًبل من سهم الفقراء، ل اهللايسب

   .}والصرف

   :فرع

رساله من  إ وجواز،ني من سهم الغارمسرايف اإلرينه غي دأداء  جوازيفه ريه مثل غيفالس

ل ك ،ذاكوه  عبداًكان إذا  واشترائه من سهم الرقاب،لي ابن سبصار ذاإ ليسهم ابن السب

  . للعمومكذل



١٣٢

 نعم لو ، هو األبكان إذا  خصوصا،ملؤمنالصيب املتولد بني املؤمن وغريه يلحق با): ٣ـ مسألة (

   اجلد مؤمنا واألب غري مؤمن ففيه إشكالكان

  

 خمالفاً أو افراًكن مؤامل ري غكانسواء  }هريمن وغ املؤنياملتولد ب الصيب: ٣مسألة ـ {

   }باأل  هوكان إذا من خصوصاًلحق باملؤي{

 بل الولد ، املتقدمة لهلةدلعدم مشول األ، منة فقطؤم املحلاق الولد باألإل كشي: قولأ

ب ة واأليهامش ريم غت األكان ولذا لو خيفى،ما ال كات يفات والعري الشرعيفب ملحق باأل

عرف قوله ال إىل مضافاًك  لذلشهدي ما ك،من اخلمس يعطأ واةكمن الز عط الولدي مل اًيهامش

 فإنش ي قرربوه من سائأ وهاشم مه من بينأت كانومن : محاد مرسلة يف )عليه السالم(

 )١( ﴾ادعوهم ِلآباِئِهم﴿: قولي  اهللا تعاىلفإن ،ءيس له من اخلمس شيل و،الصدقات حتل له

)٢(.   

ء عطا من احتمال اإلشأن ي}الكشإه يفمن فمؤ ريب غ واألمناًاجلد مؤ كان لو نعم{

ون من عطيمات  ذاإة الرجل املسلم يذر :تقدم املةجيخد أيب شمله خربيفة له يلشمول الذر

 وإن ةجيخد أيب وخرب، لدالودلة إىل صراف األنالومن احتمال العدم  .ثياحلد ،)٣(اةكالز

  ة يون املراد من الذركد يؤيله ما ي ذيفن كول ،صدره إىل شمله بالنظري كان

                                                

  . ٥اآلية : حزاباأل سورة )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٠ الباب ١٨٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٦ الباب ١٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣٣

  .ءعطا عدم اإلحوطواأل

  

  . )١(عرفيبوهم أ كانوعرفوا ما :  لقوله، فقطبناءاأل

 يفابن االبن  كان لو مايفء عطابعد القول باإلي عم الن }ءعطا عدم اإلحوطاألو{

  . حنوه و أتاًي م املخالف مثالًب األكانو، لولة اجلديع

   :فرع

ى عطيفهل  ،كذل حنو أو نيافر أو كنيفه خماليبوون أك مع ز عارفاًياالبن املم كانلو 

قبول  يضتق يالصيب إسالم قبول ألن ،لو من وجهخي ء العطاواإل، ه تردديف؟ م الاة أكمن الز

  . ملانه فتأميإ

   :فرع

بعد ؟ م الأاة كمن الزى عطين تولده منه كميمن ها مؤيفو فركدار ال أو انميط دار اإليلق

  . لو من وجهخيه ال ي علل حتفظاًي من سهم السبهؤإعطا و،ه تردديف ،اًيونه هامشكالعلم بعدم 

: )عليه السالم( ه لقولهي علسالمم اإلكان حيمن جر تاب الطهارةك يفروه كذ ما ماأو

هيعلى علي والعلويسالم اإل)كانلما كو ،مكحي  فال شرطاًسالم اإلكانلما ك أن  أو،)٢ 

غري  وأ ،رةالفطى ولد علي دل مولوك أن  أو،ح جانب الغلبةيترج أو ،م بهكحيف مانعاً فركال

  . مل فتأ،ربط له باملقام  فال،ذلك

   :فرع

  . اة ترددكل من اخلمس والزكئه من إعطا يفف ،م الأ يهامش أنه طي اللقيف كش لو

   :فرع

  م أ والده معه كانسواء  ،اة ترددكمن الز ء الطفل املسيبإعطا يف

                                                

  .  ذيله٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٦ الباب ١٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١١ حرثع اإلوان مأبواب من ١ الباب ٢٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(



١٣٤

  .حد أله عبداًتورريص وهذا قبل االسترقاق؟ ال

 اًري فقكان وإن ،فهو اًي غنكان فإن ،ته ملوالهيتبع وءعطا عدم اإليفالم كبعده فال أما 

اةكز أو ه من مخسأخذيه ما يصرف عليفعائلته العبد من  عد .  



١٣٥

  .فضال عن غريهم من هذا السهم من املؤمنني اال يعطى ابن الزن): ٤ مسألة(

  

دل ي و}هم من هذا السهمري فضال عن غنيمنابن الزنا من املؤى عطي ال :٤مسألة {

  : مورأه يعل

ن مما تضمنته النصوص ممها ته وحنويذر ود الرجل املسلمأوالمن  املتبادرن إ :ولاأل

 يفد يفي إمنال يوهذا الدل ،مك احلخارج عن مورد هذا  فولد الزنا،حيسب به بنسب صحتني

   .ريبكالطفل دون ال

ن يكث مل يحف .)١(احلجر للعاهر وللفراش الولد: )ه الصالة والسالميعل(قوله : الثاين

د أوالن الولد من يك مل ،هلعدم صحت أو  لعدم الفراش،هيبأ فراش ملحق للولد بني البيف

   . االختصاصيفسابقه كل يوهذا الدل ،تهيوذرالرجل املسلم 

 وعة أيمن الش و ألزنا مؤمناًون ولد اكعدم ى الدالة عل خبار األ،عمدةالوهو : الثالث

  . حنومها

مساء أالناس ب ي دعامةيوم القي كانذا إف ):ه وآله وسلميعلاهللا ى صل( النيب فعن

  . )٢(مساء آبائهم لطب مولدهمدعون بأيم فإعتنا يشى مهام سوأ

مسائهم أ بعاًيالناس مجى دعيامة يوم القي كانإذا  :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن

 ،مسائهمأدعون بيم فإ )عليه السالم(علي عة يش الّإ ،هميعل من اهللا ستراً ممهاأمساء أو

   .)٣(هم عهريفس يل أن كذلو

                                                

  . ٢ حماء نكاح العبيد واإلأبواب من ٥٨ الباب ٥٦٨ ص١٤ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح... مساءأدعى بتالناس أبواب أن  من ٩لباب  ا٢٣٨ ص٧ ج:البحار )٢(

  . ٧ ح... مساءأالناس تدعى بأبواب أن  من ٩ الباب ٢٤٠ ص٧ ح:البحار )٣(



١٣٦

 عيتيش الإمسائهم أالناس بى دعيامة يوم القي كانإذا  :قال )عليه السالم(علي وعن 

وحميب ،دهميب مواليدعون بأمساء آبائهم لطيم فإ)١( .  

ن أ ب،ربعهم بأيبتليفلن عتنا ياهللا به ش يبتليما : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن

  . ثياحلد ـ )٢( رشدهريونوا لغيك

عليه  (طالبعلي بن أيب ما قاله ليف )ه وآله وسلمياهللا على لص(وعن رسول اهللا 

عتنا يخال حنن وش امهام مأمساء أ ومسائهمأالناس ب يامة دعيوم القي كانذا إف: )السالم

  .)٣(مساء آبائهمأدعون بيم فإنا يوحمب

الزنا  ولد أن ايب بيف )رمحه اهللا( يرها العالمة السك ذاليت خبار من األكذل ريغإىل 

 ،ب الوالدةي وحبهم عالمة ط،عةيال الشخمهام أمساء دعون بأيالناس ن أ و،دخل اجلنةي ال

ن ياخلربكع يللتش أو ،خبارغالب األكة يترطة للوالاملش خبارمة األي بضمخباروهذه األ

  حباجةسألة وامل، املطلوبيفة يفاكوحنومها  )السالم همايعل(ى ركالعس و عن الرضاينياملرو

  . ملالتأ إىل

  فروع

  .حيم الولد الصحك حيفولد الشبهة : ولاأل

  . كذلك الشبهة واحلالل ني بكالولد املشتر: الثاين

  م ك حيفمها أحدالشبهة و أو ، احلالل واحلرامني بكالولد املشتر: الثالث

                                                

  . ٩ ح...مساءأدعى بتالناس أبواب أن  من ٩ الباب ٢٤١ ص٧ ج:البحار )١(

  . ٥ ح...جون من الناسني  من الأبواب من ١١ الباب ٢٧٧ ص٥ ج:البحار )٢(

  . ٨ ح...مساءأالناس يدعى بأبواب أن  من ٩ الباب ٢٤١ ص٧ ج:البحار )٣(



١٣٧

  . مل احلالل فتأولد

  . ولد الدوامكاملتعة  ولد: الرابع

 نيحد اجلانبمن أ ي الوطكان ولو ،الكش إ فالني الزنا من اجلانبكان ذاإ: اخلامس

  . ه تردديفف الّإ و،الكشإ احلالل الوالد فال  طرفكان فإن ،زنا خرلشبهة ومن اآل الًحال

 أو من الزوج ين املكان إالّ إذا ،ة ملحق باحلرامإمكانفرض ى ق عليولد التزر: السادس

  . شبهه

  . ولد احلركمة ولد األ: السابع

  . ولد املعقودةكة للولد احمل: الثامن

،  للزوج وحنوه فهو حاللكان فإن ،ارض وحنوهمن األ جذب الفرج املين لو: التاسع

  . ه تردديفال فإو

 ،لفة وحنوهؤء هذا السهم لولد الزنا من املإعطا  جوازيف اإلشكال ينبغيال : العاشر

  . وه تردد الغارم وحنيفو ،منه ريئه للفقإعطا عدم جواز يف اإلشكال ينبغيما ال ك

 بل ولد ،عةيمذهب الشى ان العقد عليون الولد حالال جبركتص خيال : عشر احلادي

  . قتهيوفق طرى اح علك النيفى جر إذا حالل استبصر إذا ولد املخالف و،سلمأ إذا افركال

  .ثبتيزنا ما مل   ولدبأنه ومكحم ريلسن غمن تناله األ: عشر الثاين

  . لة االبتالء اضربنا عنها لقخر أأوهنا فروع 



١٣٨

  لو أعطى غري املؤمن زكاته أهل حنلته مث استبصر أعادها): ٥ـ مسألة (

  

 كذلى دل علي و}عادها أهل حنلته مث استبصر أهتاكمن زاملؤ ريغى عط ألو: ٥مسألة {

  . وقد تقدم نقل مجلة منها، مجاعاإل إىل مضافاً ،ةريثك أخبار

 يفل عمل عمله وهو ك: ث قالي حديف، )معليه السال( عبد اهللا أيب ما عن: فمنها

 يفضعها ي ألنه اةكالز إالّ ،هيجر علؤي هفإنة يعرفه الوال وهياهللا عل مث من، تهحال نصبه وضالل

  . )١(ه قضاءيس عليام فليالص وما الصالة واحلجأ و،ةيهل الوالا ألألمواضعها  ريغ

 يفون  يك الرجليف ما قاالأ )مهما الساليعل( عبد اهللاأيب  و،جعفر أيب ما عن: ومنها

سن حيو مرعرف هذا األي وتوبية مث يالقدر وةية والعثماناملرجئ وةيهواء احلرورعض هذه األب

 ؟كء من ذليعادة شإه يس عليل أو ،حج اة أوكز أو وصومأ ،ل صالة صالهاكد يعيه أيرأ

 ري غيفاة كوضع الزه  ألنهايدؤي أن والبد ،اةك الزري غكء من ذليعادة شإه يس عليل :قال

  . )٢(ةيهل الوالا أ موضعهوإمناموضعها 

 هل عمل عملكن إ :)عليه السالم( عبد اهللاأبو   إيلّتبك: نة قاليذأعن ابن : ومنها

   ه وعرفه هذاياهللا عل مث من، حال نصبه وأ  حال ضاللهيفالناصب 

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣ الباب ١٤٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح السمتحقني للزكاةأبواب من ٣ الباب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٣٩

  قد ترك منه ركناًكان وإن ،ج بل وكذا احل،جاء ما على وفق مذهبه إذا خبالف الصالة والصوم

  عندنا على األصح

  

 ري غيفوضعها  ألنه ،دهايعي هفإناة كالزإال  ،تب لهيك وهيجر علؤي هفإن، مرألا

  . )١(ه قضائهمايس عليلصوم فلما الصالة وافأ ،ةيهل الوال موضعها أوإمنا ،موضعها

ه يدخل عل إذ )السالمعليه ( عبد اهللا أيب  عندنت قاعداًك: م قالكيابن ح خرب: ومنها

 كتينا بوالي علاهللا من وإن ،نا نقولك الفداء كعلنا لج: فقاال ،ينيديز اكانان يفوك نالرج

 كما ذلكتبعي اهللا فإنالصدقة  والصالة والصومأما  :فقال؟ عمالناأء من يقبل شيفهل 

   .)٢(هريما غأعطيتمسلم و ئمرابعدمتا حق أما كألناة فال كما الزأ و،ماكق بلحيو

  . ةيهل الوالاة أكزموضع ال أن ى من النصوص املتقدمة الدالة علك ذلريغإىل 

جاء ما  إذا خبالف الصالة والصوم{ اةكعادة بالز اختصاص اإلنيله تبكومن هذا 

ح ي وتوض}حاألصى  عندنا علناًك ر منهكتر  قدكان وإن ذا احلجكبل و، وفق مذهبهى عل

  :فروع انيتم ببياملقام 

 ،وفق مذهبهى ما على تأ إذا عادة الصالة والصومإملخالف اى ب علجي ال: ولاأل

  . املتقدمة خبارلأل

                                                

  . ٣ حتحقني للزكاةس املأبواب من ٣ الباب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح مقدمة العباداتأبواب من ٣١الباب  ٩٨ ص١ ج:الوسائل )٢(



١٤٠

مل  أو ،نيال املذهبى ك علما باطالًى أت أو ،عةيوفق مذهب الشى ما على ت أما لوأو

 و أاًيناس أو ،مقصراً أو اً قاصر،همايلكب أو باملوضوع أو مك باحل جاهالًصالًأت ما أي

  . العدم مطلقاً ي تقتضدلةاأل؟ م الب قضائهما أجيفهل  ،مداًعا

عرفت هذا  منذإين : ا جالسنأو )عليه السالم(  أليب عبد اهللامان بن خالديقال سل

 اليت احلال فإن ،تقعل ال :قال؟ قبل معرفيت ما فاتين يقضأ ،نيوم صالتيل ك يف يصل أمراأل

  . )١(ت من الصالةك ما تركعظم من ترها أينت علك

من  حدنقل عن أيمل  ذإمجاع اإلإال نقل ،  من العمل اء مانعاًيس شية ليوهذه الروا

  .  باب الصالةيفل ي فالتفصكانف كي و،صحاب القول بهاأل

ذا كو: لذا عطفه بقوله و، مستحباًكان وإن ،عادة احلجإاملخالف ى ب علجي ال: الثاين

  .احلج

  .كدمة املصرحة بذلعادة فللنصوص املتقعدم وجوب اإلأما 

عليه ( عبد اهللا أيب عن، ية العجليد بن معاويحة بري صحيفما استحباا فلما أو

 ،نيالقبلة ناصب متدهل صناف من أ بعض هذه األيف لته عن رجل وهوسأ و:قال، )السالم

حب أ يقضي: )عليه السالم( فقال ؟سالمحجة اإل يقضي مرا األه فعرف هذي اهللا علمث من

   هل حال نصبه وضاليفل عمل عمله وهو كو ،إيلّ

                                                

  . ٤ من مقدمة العبادات ح٣١ باب ٩٨ ص١ ج:الوسائل )١(



١٤١

ي اهللا علمث منري غيفوضعها  ألنه دهايعي هفإناة كالز الّإه يعل جرؤي هفإنة يفه الواله وعر 

  . )١(ةيهل الوالا ألأل ،مواضعها

عدم قضاء الصوم  يفال كمن االستش مقابل قول العالمة ،حاألصى عل: فصنوقول امل

 ،وقته ري غيفقع منهم ي قد فطار واإل،حيالوجه الصحى رة مل تقع علن الطها بأوالصالة معلالً

  . وجب الّإعادة وب اإلجيه مل كانرء من أيل بشخيذا مل إا بأ احلج يفل يالتفصو

   .مطلقاً أو  بعض الصوريفعادة احلج إوجوب ى الدالة عل خباربعض األ هنان إمث 

 إذا قضاء املخالف عبادتهعدم وجوب  باب يفتاب الطهارة من الوسائل ك يفف

  الناصبكذلكو: ثي حديفقال  )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ريصب أيب عن ،استبصر

  . )٢(حج  قدكان وإن ،ه احلجيعرف فعلإذا 

: )عليه السالم(جعفر أيب  إىل م بن حممد اهلمداينيبراهإتب ك: قالى خرأة ي روايفو

تب كف: قال ،احلج إىل  بالعمرهعاًت متمنت صرورة فدخلتكا خمالف ونأوحججت  إين

  . )٣(كعد حجأ :إليه

  . اهللا شاءن إ  باب احلجيف الم مفصالًكال يتأيوس

  ى ب علجيما ال كف، هاريات وغي الوضعنيعدم الفرق ب الظاهر: الثالث

                                                

  . ١ من مقدمة العبادات ح٣١ باب ٩٧ ص١ ج:الوسائل )١(

  .٢ من مقدمة العبادات ح٣١ باب ٩٧ ص١ ج:الوسائل )٢(

  .٣ من مقدمة العبادات ح٣١ باب ٩٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



١٤٢

   أيضاًعادة اإلحوط األكان وإن ،جزأ أمث استبصر ،املؤمن إىل اةك قد دفع الزكانلو  ،نعم

  

ادة غسل اجلنابة والطهارة عإه يب علجي  ال،عادة الصوم والصالة واحلجإ خالفامل

  . تاب الطهارةك يفور كتردد مذى  عل،ة للعموميثاخلب

وجوب لا الظاهر؟ م ال موضعه أري غيفوضعه  إذا عادة اخلمسإه يب علجيهل : الرابع

  . واهللا العامل ،بجي موضعه مل يفوضعه  ذاإنعم  ،ليللتعل

عادة وجوب اإلى  لفحو،طهما قطعاًيعين مل يالذاة كء اخلمس والزإعطاب  جي:اخلامس

  . هلهاأ رياة غكالزى عطما لو أيف

 عادة اإلحوط األكان وإن ،أجزاملؤمن مث استبصر أ إىل اةكقد دفع الز كان لو نعم{

 يفذا وضعها إف،  موضعهاري غيفوضعها  جزاء هوعلة عدم اإل أن جزاءوجه اإل }أيضاً

  : انأمرعادة اط باإلي ووجه االحت،تفع املعللريفها مل تبق العلة موضع

عدم : هيف و،هالًأ املوايلى ري  الهفإن، اةك الزيفقصد القربة املعتربة  يعدم متش: ولاأل

 ،الشرطجاهل ذا  أنه فرض أو ي،أهالً املوايلى ريمن يف تصوري أن نكمي إذ ،كد ذلااطر

  . وافق احلق فعمل به بقصد التقربي ام إىل مثال فأرشده فسأل املفيت

  أيضاًوعندنا، ث املخالفة ملذهبهمين حء فاسد عندهم معطامثل هذا اإلن إ :الثاين

 ىفكفرض صحته عندهم  ولو، عمال قبول األيفنا ية املعتربة لديوا فاقدة لشرط الوالكل

ا بدون ألل ئها مل تقبإعطا نياة حكالز أن حهيتوض ،عادة وجوب اإليففساده عندنا 

  .  بل جماناًا مل تقع قرضاًألن احتساا كمي  احلال اليف و،ةي هو الواليالذالشرط 



١٤٣

، ضعها موضعهايا مل أ يف عادة منحصر وجه اإلن أول هياملفهوم من التعلن إ :هيفو

عليه ( قوله يف داخال كانموضعها  وضعها لو أنه مع ،عادة وجوب اإلىف هذا انتىفتن اوفل

 الظاهرى عمال عل األة لقبولية الواليشرط أن  إىلمضافاً، خلإ ل عمل عملهكو :)المالس

الصالة والصوم واحلج ك ،حلوقاً ة شرط ولويبل الوال ،ك لذلاًيفون منايكوجه ى س عليل

ى عدم مقتض ك،اًياباستحب عادة حىتاط باإليالحتلعدم وجه  ظهرفاأل، عمال األوسائر

  . ة والصومعادة الصالإ يفاط ياالحت

  : فرع

  . ارجتاع املال من املخالف وعدمه فراجع  بعض املباحث السابقة جوازيفتقدم  قد

  : فرع

بناء ك ،هايفاة كوز صرف الزجي اليتجهة من اجلهات  إىل اةكصرف املخالف الز لو

عادة بعد  من اإلك ذليفيكفهل  ،حنومها أو اشتراء العبد وعتقه أو ،ني للمؤمنالقناطر

  . عةي الشيف الصرف يفالم ك اله هويفالم كوال، لية للتعليفاكال الظاهر؟ م الصار أاالستب

  : فرع

 ،مكال عادة باله اإلي وجب عل،هلها أري غيفاته كز يعيس املطلب فصرف الشكعن اول

 أول يفاملتقدم  بن زرارة الرابع عشر ديعب خصوص خرب و،ة عموماًياشتراط الوالمن ملا دل 

  . نيتحقوصاف املسحبث أ

  : فرع

 ،ةيفاكال فالظاهر ف عدم وجود املوايل ظريفضعف تاملس إىل اتهكدفع املخالف ز لو

  . ديبع ف باملوايليلكختصاص هذا التواحتمال ا



١٤٤

  : فرع

 أنه ظنمن  إىل هعطاأمث  ، باحلق باطناًونه عاملاًكل  طلب املوايليفاجتهد املخالف  لو

ما يف  املوايليفالم كال الم هنا هوك وال،ه تردديف؟ الم ه أيزجيفهل ، شف خالفهكنامث ، موال

  .  فتدبر،اجتهد

  :فرع

  :احتماالن؟ م ال أكذل يزجي فهل ة،يخالف تقامل إىل اةكدفع الز لو

 يفما ك ، عن الواقعةيوجه التقى به عل مور املأءداأجزاء إمنها ، مورجزاء ألاإل: ولاأل

  . ليق ماى سائر العبادات عل

  . سنة واحدةيف نيمرتكى زي ال الامل أن :ومنها

  : أخبارمنها و

  عن العشور)عليه السالم( عبد اهللا باسألت أ: ب قاليعقوب بن شعيعن  ما: ولاأل

  . )١(شاءن إ نعم: قال؟ اتهكتسب ا من زحي تؤخذ من الرجل أاليت

ما :  قال،)هم السالميعل(عن آبائه ، )عليه السالم( عن جعفر ،وينكعن الس ما: الثاين

وز فال حتسبه من ك اليفطرحه يمل  وما ،كتاكمن زوزه فهو ك يففطرحه   العاشركه عنأخذ

  . )٢(كاتكز

 ما: اة قالك الزيف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ص بن القاسميعن ع ما: الثالث

ى لعى بقيال ال  املفإن، استطعتم  مائاًيتعطوهم ش  وال،ة فاحتسبوا بهيمأ م بنوكوا منأخذ

  . )٣(نيه مرتكيزي أن هذا

   )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: مان بن خالد قاليعن سل ما: الرابع

                                                

  .١ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .٣ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٤ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



١٤٥

 أن علميه لوإن،  هلم السلطان فرقأخذيتوه فسألوه عما أ أيب صحابأن إ :قولي

ا مسعون إ مإأبه  اي: فقلت له يرك فجال ف،تسبوا بهحي أن همأمرف ،هلهاأل إالّ حتل اة الكالز

  . )١(ظهرهي أن حب اهللاحق أ ا بيني: فقال؟ حد أكزي مل كذل

ها أخذي عن صدقة املال )عليه السالم( عبد اهللا باألت سأ: قال عن احلليب ما: اخلامس

  . )٢(ديتع أن كمرآ ال: فقال؟ السلطان

 منه أخذي عن الرجل )هما السالميعل(احلسن  أبو أو عبد اهللا أل أبوس ما: السادس

اته ك زيف له كسب ذلحيرج له من املعادن أخي مخس ما وأ ،متهيمخس غن اة ماله أوك زهؤالء

  . )٣(نعم: فقال؟ ومخسه

ن إ ):عليه السالم (هيبأعن  ،)عليه السالم (عن جعفر، يالبختر أيب عن ما: السابع

 نه ما واحفظها عكمن  العشارأخذ مبا كاتك زيف اعتد: قولي كان )السالمه يعل( اًيعل

  .استطعت

  . )٤( باب اخلراج واملقامسة وحنوهايفروها ك ذاليتات ي من الرواك ذلريغإىل 

ى دل علي و،ةية مرة ثانيهل الوالأ إىل جزاء ووجوب دفعهاعدم اال :الثايناالحتمال 

  : مورأ كذل

 يفوضعها  عادة لووجوب اإل وةيهل الوالأاة كموضع الز أن ىلة عل الدادلةاأل: ولاأل

  . همريغ

                                                

  .٤ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٥ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٤ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٥ص ٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٥ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



١٤٦

م املخالف كفطر حب أضاء الصوم لوولذا ورد ق، جزاءاإل يقتضي ة اليالتق أمرن إ :الثاين

  . ثبت اهلاللي مل نيح

 :)عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: سامة قالأ أيب فعن ،اخلاصة خباربعض األ: الثالث

؟ عنا يجتزأاها يإهم يون منا الصدقة فنعطأخذيفتونا أي نياملصدق الءهؤن إ كجعلت فدا

  . )١(هلها ألة الصدقإمنام كموالم أكظلمو: قال أو ،مك هؤالء قوم غصبوإمنا ،ال: فقال

  . ةينيقيالرباءة ال إىل تاج حيينيقياالشتغال ال إذ ،ةيفاكعدم ال يضتقي هفإن األصل: الرابع

  :ردي إذ ،وقع هلا ال خباراأل ري غنيف الطريفورة ك املذدلةهذه األ: قولأ

 خباراأل ورودبعد وقع هلما  ما الإ :من عدمه الثاينو، جزاء من اإلولاألل يالدلى عل

  .  املقاميفاخلاصة 

  .داًيصلح مؤي نعم

 ،اةكقع زياملخالف  إىل داءون األكم يتسلى توقف علينه إ جزاءمن اإل الثاينى وعل

  . حنلته هلأاته كء املخالف زإعطا يفل يمثل هذا الدلى جرالّإو

 أو ،جزاءاإلى  الدالة علخبارومة األك ح:جزاء عدم اإلأدلةمن  ابع والرولاألى وعل

  . همايلورودها ع

  خبار األكقاوم تلي وهو ال ،اءجز عدم اإلأدلةل الثالث من يالدلى بقي نعم

                                                

  .٦ من املستحقني للزكاة ح٢٠ باب ١٧٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٤٧

 ماى عل )رمحه اهللا( خيما فعله الش ك،االستحبابى حمل علا قابلة للأمع  ،ةريثكال

  . كذل ريغى عل أو ، التخلص منهمكانإمى وعلأ ، االستحبابيفعنه  يكح

 ك لصراحة تل،خذها اجلائرأي ة بعد ماياة مرة ثانكقرب عدم لزوم الزفاأل، كانف كيو

  .ها سنداًيماد عل وصحة االعت،داللة خباراأل

  : ر فروعكذ ينبغي سألةم امليولتتم

أنه  عرفي كان لو بل ،كشترط ذليم ال  أة،يء تقعطاون اإلكشترط يهل نه إ :ولاأل

 الثاين  الظاهر،اًيفاك كان وا منه قهراًأخذ ك ومع ذلنيفملخالاء إعطاجواز ى ري موال ال

  .  املتقدمةدلةلعموم األ

ن  إء العشرإعطا نيح أنه الظاهرى راد به علي ولاأل  اخلربيفة ياملشى ق عليالتعل: الثاين

ن السقوط عن  أال ، ذمتهيفى بقيفقصدها يشاء مل  وإن ،تسقط عنه اة حىتكالز شاء قصد

  . تهيمشى ء معلق علعطا اإلنياة حك الزذمته بعد قصد

جعلها من  إىل يقيه طرنأك  اخلرب الثاينيفه ريوز وغك اليفلقاء  اإلنيل بيصالتف: الثالث

لقها ي لو مل الف ماخب ،هايفطمع يمل  أنه مارةأوز ك اليف لقاء اإلفإن ،عدم جعلها ومال الوايل

ن يكفلو مل  ،ورا من مال الوايلريص وهذا فاملناط هى وعل. من الوايلمارة السرقة أ هفإن

  .انزيامل  هوكانحنومها  وصندوق أ أوحساب   دفتركان وإمناوز ك كهنا

  .ىفكبه ي جيف أخذي ما العشار يلقي كانبل  ،ءين شيك لو مل أنه ماك

خفاه  أيالذوز ك اليفسرقه ي وما ،بهي جيف للوايل ما يلقي كانن  بأمرس األكعن اوول

  .سك بالعمر األكانرض حتت األ

  . هايفاط يبد من االحت لة الكمش  بعض صورسألة امليفو



١٤٨

 ه اخلربيدل عل ملا، ة عدم القدرة من التخلصة بصوريفاكالالزم اشتراط ال: الرابع

د جيمل ن إنه إ :قالي أن نكمي و:)رمحه اهللا(ى خنا املرتضيولذا قال ش، الثالث والسادس

 قد و،اة قهراًك الزعنوانه املخالف بأخذي ما مسألة يفداخل   الدفع فهوصلأحة عن مندو

   .ىانته ،)١(ات باحتسابهيتقدم الروا

نه  أالإصل الدفع املندوحة عن أ وجد وإن ):رمحه اهللا( ىاملرتض خنايقال ش: مساخلا

، صل لأل،ابسعدم االحت قوىاألف ،املخالف إىل مندوحة عن دفعه رادة الدفع الإفرض ى عل

 أخبار يفح ي وللتصر،هلها الصدقة ألإمنام كوالمم أك هؤالء قوم ظلموإمنا: وقوله

  . خفاء عنهم ما استطاعاالحتساب بوجوب اإل

تعطوهم   وال،بوا بهة فاحتسيم أم بنوك منأخذ ما: ص بن القاسميحة العي صحيفف

 أن ىل إجب الصربيفنئذ ي وح،نيرته مكيتز أن هذاى على بقي  املال الفإن، استطعتم  مائاًيش

  . ديالم جكوهذا . ىانته ،)٢(ة بهيالوص وبعزله  ولوداءن من األكتمي

من  املستفاد ذإ ،بعض وجبى بقاء علدفع بعض واإلبص لن من التخكمت لو: السادس

  . بقدرها الضرورات تقدر أن ومن املعلوم، م جمعول ضرورةكاحل أن الثالث والسادس اخلرب

ن كاملم املقدار إىل  بالنسبةكن وجب التدارك صورة التميفع املال يمجى عط ألوه فيعلو

  .اهللا العامل و،حفظه

                                                

  . خري السطر األ٥١٤ص: كتاب الطهارة )١(

  .ول السطر األ٥١٥ص: كتاب الطهارة )٢(



١٤٩

هل و، بعضه وأع املال يئه مجإعطا التخلص من يفة يالتور بعد القول جبوازي ال: السابع

  . ه تردديف ،م الذب أكال وزجي

  ولوخذ مطلق األيفيكم أ ،اة واخلمسك الزعنوانب  اجلائرأخذشترط يهل : الثامن

 املتقدمة دلة األفإن، الثاينى ل عليلعدم دل، ولاأل قوىاأل ،نس وحنومهاك احلراسة والعنوانب

  . مل فتأة،اة والصدقك الزعنوانوحنوه ب ر العشاأخذ يف

 أو ،مك احليفاختالف  أو ، املوضوعيفاة لشبهة كقل من الز أ العشارأخذ لو: التاسع

   .ال خيفىما  ك،هلهأ إىل هؤداأرب املال ى  وجب عل،صالس أجنا من بعض األأخذيمل 

ة ياة نقدكمن ز وأ ،ةيوز احتسابه من السنة الثانجيفهل  ،ثرك أ العشارأخذ لو: العاشر

قدر بقدر يف، األصل خالف  االحتساب مطلقاًألن، الظاهر ال؟ مةير بالقي بالتقدنيفلاملخت

  . مل فتأ،ركل ملا ذيدل وال، ليالدل

 إىل مضافاً ، للعمومات،اةك الزه اللص منأخذي احتساب ما وزجيال : عشر ياحلاد

له  ركفذ، )عليه السالم( جعفر أيب  عندكان أنه ثي حديف، ريثكالرمحان بن  ة عبديروا

، ال: فقال؟ اةكزمن العتد به أ كنا فعلت ذلأذا إف: فقلت له:  قال،قيه الطريرجل قطع عل

  . )١(ق املعلومون من احليك أن شئتن إ نكول

ء إعطاسقط عن متام املال بيوهل  ،اخلراج قطعاً اة عن مقداركالزسقط ي: عشر الثاين

  . ما تقدميف سبق هليتفص و،ه تردديف ،اخلراج

                                                

  . ٩لزكاة ح من املستحقني ل٢٠ باب ١٧٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٥٠

 ،اةكحال الز ه اجلائرأخذما لو يفعادة  عدم وجوب اإليفحال اخلمس : الثالث عشر

  . ما تقدمكه ريوغ االحتساب يفالم كوال، السادس  اخلربيفملا تقدم 

 أخذلو  هما حىتيفمة واملعدن حاله يالغن ري غيفهل حال اخلمس  أنه يفى بق ي،نعم

 إذ ،ةيفاكبعد القول باليال ؟ م ال أىفك ،رباح وحنومهامخس األ وأ ،السلطان مخس الغوص

  . ة هلمايما من باب املثال وال خصوصأة ي من الروااملفهوم عرفاً

 هلذه فة مشموالًينفسه خلى ري يالذون السلطان املخالف ك يف كش ال: الرابع عشر

  . العباس ة وبينيمأ  بيننيتمل االختصاص بسالطحي ال و،امكحاأل

ى ري ال يالذعة يالشسلطان  و أ،فةينفسه خلى ري  اليالذالسلطان املخالف  ماأو

ه يف؟  المام أكح هذه األيف ولحال القسم األك فهل حاهلم ،فرضاًى ري و أ،فةينفسه خل

احتمال  إالّ صيوجه للتخص وال، املتقدمة خبارلب األلعموم غا ،ولقرب األواأل، تردد

خلراج واملقامسة  امسألة الم هوكحمل الن إ ثيوح، العرفى  معنت به لدريغ راف وهوصنالا

  . ليضربنا عن التفصأ



١٥١

 ، على وجه التمليككان إذا الويل إىل النية يف دفع الزكاة للطفل وانون عند الدفع): ٦ـ مسألة (

  . الصرف على وجهكان إذا وعند الصرف عليهما

  

وجه ى  علكان إذا الويل إىل الدفع اة للطفل وانون عندك دفع الزيفة يالن :٦مسألة {

 ءعطاة اإليفاكن قد عرفت كل }وجه الصرفى  علكان إذا همايعلالصرف عند  و،يكتملال

  . واهللا العامل ،الصيب  إىلة عند دفعها ولويقت النفو ،الويل إىل ئهإعطا كيبالصإىل 



١٥٢

 إالّ ء الزكاة لعوام املؤمنني الذين ال يعرفون اهللاإعطااستشكل بعض العلماء يف جواز ): ٧ـ مسألة (

 بل ، واستقرب عدم اإلجزاء، من املعارف اخلمسشيئاًأو  ، أو بعضاً كالً، أو النيب أو األئمة،ذا اللفظ

 يعرف أن  بل ال بد يف كل واحد،بأمسائهم )عليهم السالم(ال يكفي معرفة األئمة ه  أنذكر بعض آخر

  يعرف الترتيب يف خالفتهمن أ و، فيشترط تعيينه ومتييزه عن غريه،من هو وابن منأنه 

  

 يف وتبعه )رمحه اهللا( صاحب احلدائق وهو }ل بعض العلماءكاستش :٧مسألة {

امل  }ذا اللفظ الّإعرفون اهللا ي ن اليالذ نيمنام املؤاة لعوك الزءإعطا  جوازيف{ املستند

 }ملعارف اخلمس من ائاًيش أو ،بعضاً أو الًك ،ئمةاألأو النيب أو { اتيل اخلصوصكمن 

  . ق اي عن التصد فضالًصالًأ

 يفيك نه الأ{ املستندصاحب  وهو }بعض آخر ركبل ذ، جزاءواستقرب عدم اإل{

 نهييشترط تعيف ،وابن من من هو أنه عرفي أن ل واحدك يفبل البد  ،مسائهمأئمة بمعرفة األ

الء ؤهى م صاحب احلدائق علكقد ح و} خالفتهميفب يعرف الترتين أ و،هريزه عن غييمتو

  . اهللامر ألنية فهم من املرجئخر اآليفما أ و،اي الدنيفهم ي علسالمام اإلكحأجراء إب

  . ثابت ريغ وهو، انمي مشترط باإلكلذ أن اةكزئهم الإعطاة ما استدل لعدم يوغا

 وال، مر صاحب هذا األعرفي أنه هيلصدق عي  ال: وجه االستدالليف  املستنديفوقال 

   .)١(ه العارفنأو ،ةيهل الوالمن أ أنه علمي

                                                

  . ١١ سطر ٥٠ ص٢ ج:املستند )١(



١٥٣

 مجايل اإلقراراإلى فيكال  و،عترب الفحص عن حالهي؟ لزم معرفته أم اليعرف ما يهل  أنه علميلو مل و

مل  وإن مجايل اإلقرارة اإليفا كقوىاألبل  ،ل جداًكروه مشكما ذ وي،عشر اثىن ومؤمنمسلم  بأين

    خالفتهمب يفيالترت و عن أمساء آبائهم فضالً، أيضاًهمءعرف أمساي

  

؟ م اللزم معرفته أي عرف مايهل  أنه علمي لو مل{: ه ماحاصل أيضاً املستنديفقال  }و{

 ركبل ذ }يعشر من واثىنمسلم مؤ ينأب مجايل اإلرارق اإليفيكوال ، الفحص عن حاله عتربي

جمرد  هل هو أنه ب الفحص عن حالهجيفهل  ،اتيع اخلصوصيعرف مجي بأنها علمن نه لوأ

  . )١(ة العلماءريخالف س ألنه بعدم الوجوب فىتمث أ، عترف ومعتقد لهيمذعن مبا  و أإقرار

 همءمساأعرف يمل  وإن ،ايلمجاإل قرارة اإليفا كقوىاألبل ، ل جداًكروه مشكذ وما{

طالقات إل لشمول العمومات واكوذل } خالفتهميفب يالترت ومساء آبائهمأ عن  فضالً،أيضاً

 أن خصوصاً، صحابنامن أ و،ةيوالهل الومن أ ،عةيم من الشأهم يصدق عليف، الءملثل هؤ

وصاف ث أ مبحأول يفاملتقدم  )عليه السالم( يركعن العس ياملرو ،لثامن عشرث اياحلد

   . املطلب فراجعيفح ي صرنياملستحق

   .نيفمجال عن املستضعد من اإليزة أيلوبعدم مطى الدالة عل خبار بعض األكبل هنا

   يالذن يعن الد )عليه السالم(جعفر  باسألت أ: قال ،ليمساعإة ي روايفف

                                                

  .١٣ سطر ٥٠ ص٢ ج:املستند )١(



١٥٤

نفسهم أى قوا علياخلوارج ض وإن ،ن واسعيالد: فقال؟ جهلهلعباده سع يال 

 شهدأ: قلت ،نعم: فقال؟ هينا علأ يالذ يني بدكحدثأ أما كجعلت فدا: فقلت، هملجبه

، مكتوالأ و،اهللا به من عند مبا جاء قرارواإل ، عبده ورسولهحممداًن أ و،اهللا إالّ له إالأن 

واهللا  هو:  فقال،مكم حقكم وظلميك علأمرت ومكب رقابكومن ر مكعدائأبرء من أو

: قلت ،نيفاملستضع الإ، ال: قال؟ عرف هذاي حد السلم أيفهل : قلت ،هي حنن عليالذ

 وما ،هل اجلنةا من أأأشهد  فإينن ميت أم أيأأر: قال ،مكدأوال ومكؤنسا: قال؟ ممن ه

  . ىانته ،)١(هينتم علأ ت تعرف ماكان

هذه  اركنإعدم  هو املعتربن إ :قالي أن نكمي و: الرسائليف )رمحه اهللا( خيبل قال الش

 من خبارن بعض األم ظهريما ى  عل،ا ال وجوب االعتقاد، اتيها من الضرورريوغ موراأل

  . )٢(افركس بي فلجاحداًن يكذامل إ كالشاأن 

جهلوا وقفوا ومل  إذا  العبادن أول :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةرة زراي روايفف

  . هاري وحنوها وغ،)٣(فروايكحدوا مل جي

 ،)عليه السالم(ن الصادق  عهسنادإب )قدس سره( خيبة للشيتاب الغكعن  دها مايؤيو

 وفضله وهم عرفون حقهي وال يقسمون حبق علين يالذة وهم ياحلق قال هلميمجاعة أن 

  . ىانته ،)٤(دخلون اجلنةي

                                                

  .٨ ح... منواآيها الذين أ يا ، تفسري سورة النساء٤٠٧ ص١ ج:الربهان )١(

  .٧صول الدين سطر أ يف اعتبار الظن يف ٧٥ص: يصارألنسائل الشيخ ا ر)٢(

  .٨ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب ٢١ ص١ ج:الوسائل )٣(

  . ٣ سطر ١٤٩ص: كتاب الغيبة )٤(



١٥٥

مل  وى مبجرد الدعوكان إذا أما و،ينيعشر األثين نيمن املؤمن أنه  دعواهن هذا مع العلم بصدقه يفكل

  . جب الفحص عنهيذبه فك وهعلم صدقي

  

 ما ماأ و،ره صاحبا احلدائق واملستندكذ ما فمن املقطوع عدم اعتبار ،كانف كيو

س يل إذ ،خبالفه يفالضرورة تناد ،الءهؤى ة عليهل الوالأ وه من عدم صدق العارفراكذ

   .خيفىما ال ك نيفمقابل للمخال من هو ال إاملراد ذه العبائر

ة العلماء ريس لسي ا فلقراربعد اإل مورذعان ذه األعن اإل  وجوب الفحصما عدمأو

  . علم خمالفة باطنه لظاهرهي مل يالذ املقر ام هوكحه األي املرتب علألنبل ، ره املستندكذ ماك

 ذاإما أ و،ينيعشر  االثيننيمنؤمن امل أنه  دعواهيفمع العلم بصدقه { له ك}ن هذاكل{

ة يفا كقوىاألن كل }جب الفحص عنهيفذبه كعلم صدقه ويمل وى  مبجرد الدعوكان

ون يكال  أن نكميف ،ل منهين الفحص عنه طلب الدلكمي ة مايغا ذإ ،نانيالوثوق واالطم

  . به واقعاًمذعناً

 ىمارات علألما قامت ايف ما احتمل صدقه حىتيفظهار ة جمرد اإليفاكقال بي أن نكميو

املناط  أن ى علبناًء، سالماإل ظهارإ باب يف خبارض األمن بع ظهري ملا ،طمع أو فخلوأنه 

سبيِل   ضربتم يف إذا يا أَيها الَّذين آمنوا﴿: تعاىل قوله ري تفسيف الربهان يف يفقد رو ،واحد

وا ونيبأَلْقىاللَِّه فَت نقُولُوا ِلمِمناً ال تؤم تلَس المالس كُمميبراهإعلي بن ن ع ،ةي اآل)١(﴾ ِإلَي: 

  رب وبعث يمن غزاة خ) صلى اهللا عليه وآله(زلت ملا رجع رسول اهللا ا نإ

                                                

  .٩٤ اآلية :سورة النساء )١(



١٥٦

 ،سالماإل إىل دعوهمي لكة فدي ناحيف ودإليهى قربعض  إىل لي خيف ديسامة بن زأ

ل رسول اهللا يحس خبأ فلما ى، بعض القريف يكد الفيكس بن اله مرد قالي رجل كانو

 إالّ له إال أن شهد أ:قوليقبل أة اجلبل في ناحيفهله وماله ع أ مج)وسلمه وآله ياهللا على صل(

 رسول اهللا إىل  فلما رجع،د فطعنه فقتلهيسامة بن زأبه فمر  ، رسول اهللاًحممدن أ و،اهللا

: )ه وآله وسلمياهللا على صل(فقال له رسول اهللا  ،كخربه بذل أ)ه وآله وسلمياهللا على صل(

رسول اهللا ىنأو، اهللا إالّ هلإ ن ال أقتلت رجال شهد،قاهلا تعوذا من إمنارسول اهللا  اي:  فقال 

قال  ما  وال،شفت الغطاء عن قلبهك فال :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ،القتل

  شهدحداًقتل أي ال أن كسامة بعد ذلأ فحلف ، نفسه عملتيف كان ما ال و،بلسانه قبلت

 حروبه يف )عليه السالم( نيمناملؤ ريفتخلف عن أم ، رسول اهللامداًحمن أ و،اهللا الإله إال أن 

ا ياة الدنيحلمنا تبتغون عرض ام السالم لست مؤيكلإى لقتقولوا ملن أ وال :ك ذليفزل نأف

 مبا تعلمون كاناهللا ن إ نوايم فتبيك اهللا علفمن م من قبلنتك كذلكة ريثكفعند اهللا مغامن 

  .)١(اريخب

حقن الدم وحفظ   وهوسالمام اإلكحترتب أعظم أ لو إذ ،ل واضحووجه االستدال

ام كحأ لترتب بعض ،ذعانمارت عدم اإل أ مقام ظهوريف ني الشهادتظهارإى هل واملال علاأل

د ي السولذا قال، اةكء الزإعطاة عن يمهس ذه املثابة من األيل  هويالذ خر األسالماإل

  فحص جب اليفقوله ى قته علي تعليف يالربوجرد

                                                

  . ١٢ سطر ١٤٨ ص١ح: يوتفسري القم،  ٢ ج٤٠٦ ص١ ج:الربهان )١(



١٥٧

   .)١(عدم وجوب الفحصة دعواه ويفاك الظاهر: عنه

 ما هوكه مع احتمال اعتقاده إقرارة يفاكالظاهر : يد اخلونساريقة السي تعليفو

  . ىانته ،املفروض

  . سألة امليفد الوالد يواحتاط الس

تقو ن مل يالذم أناه من يقو ماى  علًءبنا ،الءء سهم املؤلفة هلؤإعطا يفال كش إالمث إنه 

  .  فتدبر،بصائرهم

                                                

  . ٧وصاف املستحقني مسألة أ فصل يف ٩٥ص:  على العروة الوثقى السيد الربوجرديتعليقة )١(



١٥٨

. عدم اإلجزاءقوىاأل ف، مث تبني خالفه،ه الزكاةعطاألو اعتقد كونه مؤمنا ف): ٨ـ مسألة (

   بالقبيح وإغراًء، إعانة على اإلمثإليهال يكون ممن يكون الدفع  أن :الثاين

  

عدم  قوىاأل ف، خالفهنيمث تب ،اةكه الزعطاأمنا فؤونه مكاعتقد  لو :٨مسألة {

  . ه فراجعيفالم كقد تقدم بعض ال }اءجزاإل

   :فرع

عدم وجوب   فالظاهر،نيفمث صاروا بعد البلوغ خمال، نيمنطفال املؤأاة كالزى عط ألو

 بعض يفتقدم قد  بل ،جزاءلإل يئهم املقتضإعطاب مرمع األ، هايل عليال دل إذ ،عادةاإل

وت عن ك السةنيعر بقراملش ،عطون من بعدي هم اليبأن يعن د عدلوان إ طفالاألخبار أن األ

  . جزائهإته ويفاكلى عطحال ما أ

  : فرع

  . له املظهر الصيب ذاكو ،ه تردديف ،فركلل  املظهرنيمنؤجمنون املى عطيهل 

   :فرع

ما ك ـ باهللا اذيوالع ـ ن وحنوهايلناس سب اهللا واملذاهب والدمن اعتاد من سفلة ا

مل ن إحوط واأل، ه تردديف؟ م الاة أكالزمن ى عطي هل ، زماننايف بعض السفلة يفشائع  هو

 نيمث تب ،كذلكونه كا الشخص جاهال بمثل هذى عطولو أ، ءعطاعدم اإل ن أقرب هويك

  . عادة فتدبر اإلحوطحاله فاأل

عانة إ إليهون الدفع يكن ون مميك ن الأ{ :اةك للزنيوصاف املستحقمن أ }الثاين{

   )١(﴾وإنالْعد وال تعاونوا علَى الِْإثِْمو﴿: تعاىللقوله  }حي بالقبغراًءإو، االمثى عل

                                                

  .٢اآلية : سورة املائدة )١(



١٥٩

  .ه ردعاً له عنهاك تركان إذا  خصوصاًي املعاصصرفها يفيها ملن ؤإعطاوز جيفال 

  

ولو توسط قصد القاصد ،  العرفيفة تعاون ي املعصيفصرف يء ملن عطااإل أن مةيبضم

  . وحنوه

عليه (احلسن  أبا عينيجل قلت للر:  قال،عن العلل ياملرو بن بشارربشر وخلرب

: مث قال ،الثة آالفمن ثاملؤى عطي: قال؟ اةكمن الزى عطي يالذمن حد املؤ ما، )السالم

ة ي معصيفوالفاجر  ، طاعة اهللايفنفقها يمن  املؤألن، بقدر الفاجرى عطي و،عشرة آالف وأ

 يفصرفها يجل أنه نته ألمؤى ادة عليء الفاسق زإعطاة حرمة ي هذه الروا ظاهرفإن .)١(اهللا

  . ةياملعص

 صدق يف اإلشكالى بقين كل:  مبا لفظهك املستمسيفره كجمال ملا ذ وبعد هذا ال

  .هاية عليصل املقدمة من دون قصد ترتب املعفع عانة مبجرداإل

 وال، ةياملعصى ض علي بال حتركح مبجرد ذليبالقبغراء  صدق اإليف اإلشكالذا كو

ل املنع عن كشأ ك ذلذا منع من صدقهما بدونإف ،غراء اإله مفهوميقتضيما ك ،اإليهبعث 

 ،)٢(هايومحل عل ،اإليهبعث  ة واليمع عدم قصد املعص ي املعاصيفصرفها يئها ملن إعطا

  \. ىانته

 ي املعاصيفصرفها يها ملن ؤإعطا وزجي{ ال أنه يف كالش ينبغ ي}فال{ كانف كيو

  من لزوم  خبارد من األيفملا است } له عنهاه ردعاًك تركان إذا خصوصاً

                                                

  .١ ح٩٨ باب ٣٧٢ ص:العلل )١(

   .٢٨٤ ص٩ ج:املستمسك )٢(



١٦٠

 ني ب)سلم وه وآلهياهللا على صل( النيب لولةيدها حيؤي اليتفاعله  ورك املننيلولة بياحل

  . اسبك امليفور كمذ هو  مماكذل ريوغ ،الصدقة ه من مترأكل نيوب )عليه السالم(احلسن 

 ،ما عن آخرون ك،شترطي م ال أ،ةما عن مجاعك ، املستحقيفشترط العدالة يمث هل 

 شارب نيفصل ب أو ي،شترطيها فال ريغ نيوب ،رط االجتناب عنهاشتيفبائر ك النيفرق بأو ي

  .خالف ،ىعطيفه ري غنيوبى، عطيفال  اخلمر

  : مورأ بولاستدل للقول األو

  ).رمحه اهللا( ىد املرتضينقل عن الس ماى مجاع الطائفة علإ: ولاأل

 أعطيتفلو  ،ةينيقيالربائة ال إىل تاجحي ينيقي االشتغال الفإن ،اطياعدة االحتق: الثاين

  . تهيفاكعلم يه مل ري غأعطيتولو  ، قطعاًىفكللعادل 

  . عانة الفاسقإحرمة ى الدالة عل الظواهر: الثالث

لعن  تعاىلاهللا  أن ىا ترولذ ،منس مبؤيالفاسق ل و املستحقيفان شرط مياإلن إ :الرابع

  . نيمنلعن املؤي ومل ،نيالفاسق

مة عدم يضمب ،يتأيما س ك،اة لشارب اخلمركء الزإعطااملنع عن ى دل عل ما: اخلامس

  . هما حمرمانيلك ألن، هاريوغ  اخلمرنيالفرق ب

ما كن يالد أمرى عانة الفقراء عل إهو اةكع الزيعلة تشر أن ىدل عل ما: السادس

  .يتأيس

  :ع نظري اجلميفو

  اخلالف  تهارمجاع فبعدم حتققه بعد اشاإلأما 



١٦١

 ،منه الدخويل إالّ س حبجةي لفرض عدم اخلالف فهوى عل و،نيخرملتأماء وا القدنيب

  .  موضعهيف ما قررك

لو  أنه  إىلفاًمضا ،طالقات والعموماتبعد اإل يل شرعيس بدلياط فليما قاعدة االحتأو

  .  الشرط الزائديف كش ألنه ،ةءالربا يقتضي كان لاألصل بكمتس

 فسقه يفاملنع عن معونته ى عل إالّ تدل ال ياسق فهعانة الفإى ما الظواهر الدالة علأو

وما ، هاريف بغكي اجلنب فأكلكروهات كاملى عانة علاإلجواز  يمن الضرور ذإ ،وظلمه

ن خلفاء  شأكانما ك،  لدروس احلق سبباًكانا ميف املراد فإنورد من منع بناء املسجد هلم 

   .ودروساً  ازداد احلق مخوالًلما ازدادوا علواًكم فإ اجلور

 ال ،نيفمقابل املخال )هم السالميعل(ئمة فاملراد به املواالة لأل، ناميما اشتراط اإلأو

  . االشتراط أخبار ىل إظهر بالنظريما  ك،ان مقابل الفسقمياإل

 يفمه يتسل ريتقدى فهو عل، احملرمات سائر ىل إمرل املنع عن شارب اخليدل يما تعدأو

عن ى هلذا  .،ةيالشارع خصوص  نظريف لشرب اخلمرن  أمع، قول بهن الاس يمورده ق

   .ةيعظم منه معص أج البنت مبن هويه عن تزونيمل  أنه مع، ج البنت بهيتزو

املنع عن ى دل علي ال ،يتأيما س كجممل أنه اة فمعكع الزيوجه تشرى دل عل ما ماأو

 أنه  إىل مضافاً،نيلدا أمر ريغى عانة علإ كانما يفئه إعطاى بل عل ،ء الفاسق مطلقاًإعطا

   .خيفىما ال ك، مةكح



١٦٢

  .فالقول باشتراط العدالة ممنوع، كانف كيو

  .  للمنعيني اعتبارنيبعض الفقهاء وجه ركذقد مث إنه 

 مربل األ، ركن املنع يونه من باب النهكاة عن الفساق الزم لكمنع الزن إ :ولاأل

  . اعمجتاب والسنة واإلكلف بالكاملى  علنيباملعروف الواجب

  . هذا القائل القول جبواز منعها عنهمى لزم عليف ،بواجب النفقة: أوالً ضالنق: هيفو

باب  من كانمنعها  أن  لو فرضنيلي الدلنيقع التعارض بيق طالبعد اإلنه إ :اًيثانو

  . خراآلى حدمها عل أميفال وجه لتقد ركعن املن يالنه

 ريم غ املراد أن منه ظهريمن املدح  يعيوالش من واملوايل املؤيفورد  مان إ :الثاين

 ريدح غنة امليمن وحنوه بقر فاملؤ، منه)هم السالميعل(ئمة األى ذتأي يالذ املصر الفاسق ااهر

  . ء الفاسقإعطاوز جيمن وحنوه فال ؤء باملعطااإل  جوازث علقي وح،الفاسق

 قبال يف ال، فال قبال املخيفان وحنوه مي املشترطة لإلدلةاأل أن تقدم من اه ميفو

ء يشبه شأوهذا  ،دلة األك تليفمن  املؤدلة هذه األيفمن س املراد باملؤيفل ،الفاسق

سلمان كون يك يالذفراد العدول الزهاد ون املستحق من أفضل أكاالستدالل لوجوب ب

اته يِهم آيت علَيا تِلِإذ وذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم إذا ني الْمؤِمنونَ الَّذإمنا﴿: تعاىلبقوله 

  عة هويالشن أ و،ةياآل )١(﴾اناًميزادتهم إ

                                                

  . ٢اآلية : فالألنسورة ا )١(



١٦٣

  .قربمما هو باخللط أ، وهومن حذا حذ سلمان

  . ةي املعصيفنه ي سفره ودكان إذا ل والغارميء ابن السبإعطا املطلب بعدم دييمثله تأو

  : مورأ الثاينل القول يدلو

ع يان مجي مقام بيفوا مسوقة كه بعدم يأورد عل و،طالقات والعموماتاإل: ولاأل

نوقش  بل لو ،ها الشتراط العدالةيفتعرض يومل ان ي مقام البيف منها اًريثكن إ :هيفو ،الشرائط

  . ك عن ذلع الفقه ساملاًي مجيفطالق إبق يطالق مبثل هذه املناقشة مل  اإليف

ى جزء زائد عل أو  شرطيف كم مث شكعة من احلي الشريفورد   مافإن، األصل: الثاين

  .  عدمهاألصلورد ف ما

حد   ما:)عليه السالم(احلسن  باأ عيني ،قلت للرجل: قال، بن بشار ة بشريروا: الثالث

 ،عشرة آالف أو: مث قال ،ثالثة آالفمن املؤى عطي: قال؟ اةكمن الزى عطي يالذمن املؤ

  .)١(ة اهللاي معصيف ر والفاج، طاعة اهللايفنفقها ي املؤمن ألن، بقدر الفاجرى عطيو

  : موره بأيأورد علو

ة الوثوق يفاك إىل مضافاً ،بالعمل الضعف منجربن إ: هيفو، ف السنديضعنه إ :ولاأل

  . هيفاحلاصل 

ون ك تإمنا ةيالتقن إ :هيفو ،عدم االشتراطى مجاع العامة علإ ألن ،ةياحتماله للتق: الثاين

  . ري وال معارض هلذا اخل،مطلقاً ذا وقع التعارض ال إعراض عن اخلربموجبة لإل

                                                

  .٨ من املستحقني للزكاة ح٢٤ باب ١٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٦٤

 مقدار ف املستحق واجلواب هويال وقع عن تعرؤالس إذ ،ف الداللةيضعنه إ :الثالث

س املراد حده ي ولئهإعطا حدود منحد املؤ ما: املراد من قولهن إ :هيف و،لهى املال املعط

  . ادةي جواب وزميفرض التسلى عل أنه  معمنء املؤإعطاحدود  ما أي ،فهيتعر أي ياملنطق

مه يفرض تسلى  علكذلن إ :هيفو، املنع عن شرب اخلمر معارض خبربنه إ :الرابع

  . خص من هذا فال تعارضأ

 ما: هيف و،ةي املعصيففقها ن أوء الفاسق ولإعطا جوازى دل علي هذا اخلربن إ :اخلامس

  . فراجع اخلرب ريتقدم من تفس

رادة إ ني التفحص عن عدالة الرجل ح من عدمةية القطعريالس إىل له مضافاًك هذا

فحص عن عدالة يما ك، ريفحص عن عدالة الفق أنه حدعرف عن أيفهل  ،اةكئه من الزإعطا

  . مل فتأ،حنوهم و اجلماعة والشاهد واملفيتإمام

 يفعة يء ضعفة الشإعطامن  )عليه السالم( يركتقدم من العس مان إ :قاليبل رمبا 

   . العمليفء ضعفتهم طاإعى على دل بالفحوياالعتقاد 

سأله  و)عليه السالم( عبد اهللا بامسعت أ: قال ن احلليبستدل للمطلب مبا عيبل رمبا 

هم أم يعط فأ،هميف تقول كمسعت حىت اة مايلكة من زيميالبه ليننت أ كينإ: نسان فقالإ

   .)١(النارى  علمرهل هذا األ اهللا حرم أفإن، بل أعطهم: قال؟ فكأ

                                                

  .١٦ من املستحقني للزكاة ح٥ باب ١٥٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٦٥

  .ما تقدمكطفاهلم أ ونيال املسلميء عإعطاورد من  تراط العدالة مااشد عدم يؤيو

   :موربأى عطيفه ري غنيوب ،ىعطي فال ربائكب الك مرتنيل بيصلتفلواستدل 

 :هيفو، بائرك النيمة عدم الفرق بيضمب، ء شارب اخلمرإعطاعدم ى دل عل ما: ولاأل

  . ما تقدمكاس يقنه إ

عفاء إ، سس م بأي قوم ليفقسمها يفل: )ليه السالمع( من قوله ةجيخد أيب خرب: الثاين

  . )١(ئاًي شحداًسألون أي السألةعن امل

 يف ورد يالذ كنياة املسكحد مصارف الز أ إذ،تحباباالسى حممول عل هنإ :هيفو

  . لسأي يالذ أنه هريتفس

؟ كني واملسريله عن الفقأس أنه )هما السالميعل(ا مهأحدعن ، بن مسلم فعن حممد

   .)٢(لسأي يالذجهد منه أ  هويالذ كني واملس،لسأي  اليالذ ريالفق: الفق

اشتراط العفة ى ته الداللة عليغا إذ ى،املدعى دل علي ال أنه  إىلمضافاً ،غري ذلكإىل 

   .ال خيفىما  كي بعض املعاصيفتنا  اليهو

عليه (  قال،اةك علة الزيف )عليه السالم(عن الرضا ، بن سنان حممد  خربيف ما: الثالث

  هل أى هل الضعف والعطف عل والرمحة ألفةالرأ وادةيه من الزيف مع ما :)السالم

                                                

  .٦ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٢ من املستحقني للزكاة ح١ باب ١٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٦٦

  . )١(نيالد أمرى ة الفقراء واملعونة هلم عليتقو وةاملواساى علهلم نة واحلث كاملس

  الفقرفإن ،الفقراء إىل  رجوعهيف ظاهر ريهلم غ ري ضمفإن، جمملنه إ :أواله يفو

  . مل فتأغنياءطة باألتبلها مركالسابقة 

ون كن مع يالد أمرى اة معونة علكون الزك يفناي ال إذ ،املطلبى دل علي النه إ :اًيوثان

ى دل علي مل ،عظم شعائر اهللايذا لك مبلغ داًيعط زأل يق لو أنه ىتر الأ ،له فاسقاًى املعط

  . اشتراط العدالة

ة عما يجنبة أيالرواف ،بائر فقطكخصوص الى تدل عل ر الداللة اليتقدى علنه إ :اًوثالث

  . نيخرعن بعض املتأ الإ ا االستدالل رولذا مل أ، هيفحنن 

فاملستند له هو مضمرة داود  ،هري وغ شارب اخلمرنيل بيالتفص وهو: ما القول الرابعأو

؟ اًئياة شكمن الزى عطي لته عن شارب اخلمرسأ:  قال)رمحه اهللا( خي رواها الشاليت يالصرم

  . تصلح ملقاومة املطلقات والعمومات ا مضمرة البأها يورد علأو .)٢(ال: قال

  :نيء طائفتإعطا عدم سألة امليف حوطاأل: قولأ

 أن من: قاليوما  ،املرة  العمريفمن شرب  ال، هتعاد  هويالذ شارب اخلمر :وىلاأل

 ذا سوطاًك د شارب اخلمرحيل يلو ق أنه ليمرة بدل من شرا ولوى طلق عليشارب اخلمر 

   كانن يمر األيفاستعماهلا  ن هذه اللفظة بعدأمردود ب ،من شرا مرةى وجب احلد عل

                                                

  .٧ ما جتب فيه الزكاة حأبواب من ١ باب ٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

  ).١٣٨ (٩ ح... يف مستحق الزكاة للفقر٥٢ص ٤ ج:التهذيب )٢(



١٦٧

 جوز دفعهاي ف،ونه شارب اخلمركال عدم  و،بائركاب الكال عدم ارت و،عدم اشتراط العدالة قوىاألو

 حوط األانك وإن ،انميراء من أهل اإلقوم فكاخلمر بعد  شاريب وبائركال يبكمرت والفساقإىل 

  ئها لشارب اخلمر إعطاة باملنع عن ي بل وردت روا،اشتراطها

  

 :)عليه السالم(قوله  ك،شرا دائماًى ه عليفما حنن يفنة يالقر و،الالزم اتباع القرائن

تزوجوا من شارب اخلمر ال)وحنوه )١.  

 زينيمن  ك،فين احلني الدكهتيث ياملتجاهر ا حب يعاص امليف ك املنهم:ةيالطائفة الثان

 أن صافنإل افإن ،كذل قتلون النفوس احملرمة وحنوين يالذ الظلمة ناوعلوط وهو من أيو

  . بائر مطلقاًكاجتناب ال شتراط العدالة والامل نقل ب وإن ،ل جداًكالء مشء مثل هؤإعطا

 قوىاألو{ ):رمحه اهللا( فنصاملله تعرف موارد املوافقة واملخالفة لقول ك كومن ذل

 دفعها جوزيف، ونه شارب اخلمركعدم  وال، بائركاب الكعدم ارت  وال،اط العدالةعدم اشتر

 ةيوالوال }انميهل اإلأوم فقراء من كبعد  اخلمر وشاريب، بائركال يبكالفساق ومرتإىل 

ة باملنع عن يبل وردت روا، اشتراطها{ ف املشترط عن خالخروجاً }حوط األكان وإن{

  . املتقدمة ية داود الصرميوا ريهو }ئها لشارب اخلمرإعطا

   :فرع

   .ال خيفىما ك كني واملسري من الفقعمفاملراد به األ،  الفقراءيفقلنا باشتراط العدالة  لو

   :فرع

   نيطفال واانمنهم األ سثىنيقراء  الفيفاشتراط العدالة ى  علبناًء

                                                

  .٨ حشربة احملرمة إالّ  من١ باب ٢٤٩ ص١٧ ج:الوسائل )١(



١٦٨

  حوطنعم يشترط العدالة يف العاملني على األ

  

؟ شترط عدالة آبائهميوهل  ،ئهمإعطاز يهم مع جتويفعدالة  الإمكانلعدم ، وحنوهم

  . ه بعضيفناقش  وإن ،العدم الظاهر

   :فرع

  . ئهم هلمإعطا املستضعفون من هذا الشرط عند جواز ستثىني

   :فرع

 وإن ،ةريبكه ألن الصغائرى عل واملصر بائركلا يبك مرتنيفرق ب االشتراط الى عل بناًء

  . ه بعضيفناقش 

   :فرع

ه يف ،م الرجح أأته يت عطكان تهيمعصل من هانت كن إ عدم االشتراط فهلى  علًءبنا

  .اهللا شاء نإح ي الترجيفالم كال يتأيس و،تردد

   :فرع

  . العدالة  معىنيفها ينظار مشترطأتلف حبسب اختالف خي املراد بالعدالة هنا

 يف يفيك و،لعدالةها ايثان: لفظه ا الباب ما هذيف )رمحه اهللا( اشف الغطاءك ركذ، نعم

ن عاشره وخالطه من ل عنه مسأ إذا ثي حب،ظاهر حاله ىل إحلاصلة من النظرثباا املظنة اإ

  .ىانته ،)١(ماناتانات واأليرباب الدهم احتسبوه من أريغ ته أولأهل حم

 ه النأو ،ه مفصالًيفالم كتقدم ال وقد }حوطاألى  علني العامليفشترط العدالة يعم ن{

  . والوثوق وحنومهااألمانة د من يزأى ل عليدل

 صدقة العشر يليعمن  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قالنيقطعلي بن ية يروا ماأو

ن ثفة يكمل  وإن ،ها مواضعيفضعها ي أن ة فمرهق ثكانن إ :فقال؟ بهبأس من الى عل

  وجوب ى عل الإفال تدل ، )٢( مواضعهايفنت منه وضعها أفخذها 

                                                

  .٣٢ املطلب السادس سطر ٣٥٥ص: كشف الغطاء )١(

  .١ من املستحقني للزكاة ح٣٥ باب ١٩٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٦٩

  . المك الحمل ما هوك،  العاملايب اجليفالعدالة  قاسم ال اليفالوثوق 

   :فرع

   .الثاين الظاهر؟ م استدامةأ شترط ابتداًءيفهل  ، العامليفاشتراط العدالة ى  علبناًء

   :فرع

 أخذانة بيت اخلكان م لونع ،ه تردديف؟ م القط سهمه أسياة فهل ك الزيفخان  لو

  . احتسابه من سهمه مرة األيبل غا، انة قطعاًياخل يساويعط ما يبعضها مل 

   :فرع

 يف ون شرطاًك تإمنافهو ، مانة فقطم باشتراط األ العامل أيفسواء قلنا باشتراط العدالة 

 فوقه من يالذات واحملاسب ناويللح يمثل املستق ال، وات وحنوهكالزمع جي يالذالعامل 

ونه ك  جوازولذا رجحنا سابقاً، تهمانته وعدالأضر عدم ي مثاهلما ممن الأ وإليهرفع احلساب ي

  .حنومها وطفال وجمنوناً

   :فرع

 ء صار فاسقاًعطا اإلني وبعد متام العمل ح،ناًيمأ أو  العمل عادالًنيالعامل ح كانلو 

ما ى  العطاء علنيح  العمل النيح  املناط هوألن ،اة سهمه قطعاًكمن الز يعطأ ،خائناًأو 

  . دلةفهم من األي

   :فرع

 أما ،العدم الظاهر؟ ها أم الكتداررب املال  أو مكاحلاى ب علجيلعامل فهل خان ا لو

 مثلما لو ك ذلكانو، جزاءلإل مقتض  وهوإليهبدفعها  أمرمن  إىل اةك دفع الزهألن فكاملال

تقدم بعض  وقد، مث خان عمرو، إليهفدفعه  عمرو إىل يد ادفع حقي لزقال صاحب املال

  . ء الفقرايف مثل هذا يفالم كال

 أن ىتر الأ، ضمانهى  علليقم دلي ومل ناًيمراه أيجبعل من  ه مأمورألنم فكما احلاأو

  ء يف اليفمث خان  ،اًينصب ابن عمه وال )عليه السالم( ني املؤمنريمأ



١٧٠

  ، بل وال يف سهم سبيل اهللا،وال يشترط يف املؤلفة قلوم

  

عليه (صدر منه ي أن دونده ونصحه يده وتوعي دريغ )عليه السالم( منه ظهريفلم 

  .)عليه السالم(ضمانه ى دل عليء ي ش)السالم

بل قد خان  ،م الحتاد املناط املتقدمي مستقريوالعامل من هذه اجلهة غ  الوايلنيوالفرق ب

الء ك وكذلكو،  ملن راجع ج البالغةكذل ظهري ما ك،)عليه السالم(ه  واحد من والتريغ

  . )ة والسالمه الصاليعل (بن جعفرى  موسماماإل

   :فرع

ع يجعل اجلم وزجيوهل ، ثر منهكأز جعل وجيبل ، ملجعل الثمن للعا جواز قوىاأل

 ،اة منهمك الزأخذم كد احلارااة فأكعطون الزي  قوم الكهنا كان لو ماك،  مصلحةكانما يف

 دلةأمن   الظاهرفإن، تردده يف ،ع املاليجبم الّإى رضي  اليالذذا العامل  الّإن كميمل و

 خرج منه ،صناف دون بعضء لبعض األعطااإل لعدم جواز ي املقتضالقسمة وجوا مطلقاً

  . ملفتأ ي،الباق يبق و،لي واحد وحنوه بالدلريفق إىل ءعطااإل

   .قوىاألى عل  جازهيعنوانه لعطاأ واًريالعامل فق كان لو ،نعم

، فاركن املراد منهم الوى ك عل بناًءقطعاً }لفة قلوم املؤيف{ العدالة }شترطي وال{

ى  علةدي العقيفي الضعنيمنهم املسلم ون املرادى ك علبناًء الظاهرى  وعل،هميا فإمكالعدم 

   .قوىاألهو  ما

 بعض يفشترط ينعم ، االشتراطى ل عليلعدم الدل }ل اهللاي سهم سبيف بل وال{

ن عادال يك و ملل هفإن ، الناسنيلقضاوته ب يللقاضى عطما لو أك ى،خرأمصارفه من جهة 

  . ل اهللاين من سبيكمل 



١٧١

  .وال يف الرقاببل 

  

  .منصرفة عن مثله يمتت فه  لودلةواأل ،ليه لعدم الدلييال معنكب } الرقابيف بل وال{

   ...العامل هو واهللا تعاىل، ركاذل ملي الغارم وابن السبيفشترط ي  الكذلكو

  : لتانمسأ

 ،ةي املعصيفونه مظنة الصرف كنته ل من مؤثرك أء الفاجرإعطاعدم ى  علبناًء :وىلاأل

د يأز ياملؤمن لو أعط أن مللو ع أنه ما ك، الطاعة جازيفصرف د يزأ يلو أعط أنه علم فلو

ما ال كنة ثر من املؤكء الشخص أإعطاجواز ى له بناًء علكهذا  ،زجية مل ي املعصصرف يف

  . ىفخي

  : فرع

 يف بعضهاف رمؤنة السنة ص ي أعطث لوي حبكانالفاجر لو  أن ليهذا التعلى مقتض

 فشهر وشهروم أيفوم يل كلى عط يمثال، صرفهيال  ما بقدر الإه ؤإعطا زجية مل ياملعص

  . ذاكهو

   :فرع

  . ترددى  علكذل عط بعدية مل ي املعصيفنة السنة فصرفها  مؤبقدر يعط ألو

وز جي ه فالي وعل،الو باستصحا و العدالةحرازإاالشتراط لزوم ى  علبناًء الظاهر: ةيالثان

  . فيلك التعنوان يف أخذد وشرط يل قى كما هو مقتضك،  هول احلالالدفع

ال ما ك ةيست مبجديحنومها فل وابالواجبفعل صالة عدم  أوأ انية عدم العصأصالما أو

   .خيفى



١٧٢

   واألحوج فاألحوج،واألفضل فاألفضل، األعدل فاألعدل إىل ح دفع الزكاةاألرج): ٩ـ مسألة (

  

حوج  واأل،فضل فاألفضلواأل ،عدلعدل فاألاأل إىل اةكرجح دفع الزاأل: ٩مسألة {

  . أخبار اجلملة يفح يالترجى ل عليوالدل }حوجفاأل

 )عليه السالم( ولاحلسن األ أبا سألت: الرمحان بن احلجاج قال عن عبد ما: ولاأل

ل سأي اليالذفضل ينعم : فقال؟ هريغى ل علسأيممن ال ى عطيفضل بعض من ياة كعن الز

  . )١(لسأي يالذى عل

إين : )عليه السالم( جعفر أليب قلت: قال ،وينك السنال بن عجعبد اهللاعن  ما: الثاين

 يفاهلجرة ى عطهم علأ: قال؟ هميعطأف كيصلهم به ف أايبصح أنيء بيرمبا قسمت الش

   .)٢(الفقه والعقل ونيالد

ا ي: ث قاليح ،ماينيلرجل الله ا سأ مايف )معليه السال( نياملؤمن ريمعن أ ما: الثالث

فقال ؟ نيملؤمن ريا أمي كشرة آالف فمن املستحق لذلتصدق بعأ أن ديرإين أ نيمناملؤ ريمأ

عة يوا الصنكفما تز، هل الورع من محلة القرآن أيف كفرق ذل: )عليه السالم( نيمناملؤريأم

به  ما أشار إىل الرجلى تهناف، )٣(تابهكة عبادة رم وتالوى تقوون ا عليفمثاهلم عند أ الّإ

  . )عليه السالم( ني املؤمنريمأ

صلى اهللا عليه (النيب ن إ :ث حاصلهي حديف) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ما: الرابع

  ء فقسم يبش يتأ) وآله

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٥ الباب ١٨١ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٥ الباب ١٨١ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٤ الباب ٥٢٣ ص١ج:  مستدرك الوسائل )٣(



١٧٣

م كمناً ناسأفخصصنا به ):  له وسلمآ وهياهللا على صل (مث قال، هل الصفةعض أ بيف

  . )١(زعهم وهلعهمج نايخش

  . عامألناة اك بزنيص املتجمليختصى ات الدالة عليالروا: اخلامس

  . همريفضل من غم أأو ،اةكب بالزرقاألص ايختصى ات الدالة عليالروا: السادس

 املرتبط ألن )رمحه اهللا( فنمقصود املصى تدل عل ما تراها ال ك،اتيهذه الروا: قولأ

 ،رقاب واألنيص املتجمليصختى ات الدالة عليوالروا ،وىلة األي الروايهباملطلب منها 

املفهوم من هذه النصوص مالحظة ن أ و،ةيولالقواعد األى ح مقتضين الترجوالقول بأ

عليه ( نياملؤمن ريمأباه ما عن أيها من باب املثال يف ركون ما ذك ل،اجلهات املرجحة مطلقاً

 املال يل كانلو  :المهك مجلة يفعطاء  اليفة يالتسوى ملا عوتب عل ث قاليح ،)السالم

 ما أراد ني ح)عليه السالم( أنه :أخرىة ي روايفو .)٢( املال مال اهللاوإمناف كيت فيلسو

  . )٣(اهللا فضل فضله عند يل ذكة وليقسم املال بالسوأإين : مضمونه ل مام قايالتقس

م يالتقس هو  تعاىل اهللااة وسائر حقوقكم الزي تقسيفة يولفالقاعدة األ، كانف كيو

   حيبالترج قال يس حىتكالع ال، خرج رباا خرج عنها ما أنية بيبالسو

                                                

  .٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ الباب ١٨٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .١٢٦ ملا عوتب على التسوية يف العطاء رقم ته  خطب١٨٣ص:  الصاحليحب للشيخ ص،ج البالغة )٢(

  .بريوت ط ٤٦ص: انظر الغارات )٣(



١٧٤

.األهم املختلف ذلك حبسب املقاماتومع تعارض اجلهات يالحظ األهم ف

  يال يكون ممن جتب نفقته على املزك أن :الثالث

  

  . ةي مورد الروايف  إالّفاًكي وماًكة يرجح هو التسواأل أن عرفومن هذا ت ،مل فتأمطلقاً

  .}حبسب املقامات كهم املختلف ذلهم فاألالحظ األيومع تعارض اجلهات {

عطون حسب اهلجرة والفقه والعقل ومحلة ي الصدقات املستحبة املتربع ا يفنعم 

  . دلة األيف ركمما ذ مورالقرآن وحنو هذه األ

بعد  ينظر املعطب ء فهو حسعطاما مقام اإلأ و،له حبسب مقام االستحبابكهذا 

  . شاء اهللان إ يتأية والبسط وحنومها مما سيعدم وجوب التسو

  . مل فتأ،الحسب االستحباب رجح حسب النظرباأل  عربإمنا) رمحه اهللا( ولعل املصنف

 }يكاملزى ون ممن جتب نفقته عليك ن الأ{ :اةك للزنيوصاف املستحقمن أ }الثالث{

  . ةريثكوص مجاع نصه قبل اإليدل عليو،  اجلملةيف

مخسة : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحان بن احلجاج حة عبديصح: ولاأل

اله يم عأل ك وذل،ةواملرأ، كواململو، والولدواألم،  ،باأل ،ئاًياة شكعطون من الزي ال

  . )١(الزمون له

  . ليمن التعل ظهريما ك ة الزوجةباملرأ املراد: قولأ

  : ث قالي حديف )عليه السالم(ى احلسن موس أيب عن، سحاقإعن  ما: الثاين

                                                

  .١ من املستحقني للزكاة ح١٣ باب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٧٥

: فقال؟ همياة علكحتسب الز أال حىت قرابيت يمن ذو لزميني يالذمن ذا ف: قلت

كمأ وكبوأ ،قالي؟ مأ وأيب: قلت :الوالدان والولد)١( .  

ون السائل مل كل ابتداًء للولد )عليه السالم( مامون عدم تعرض اإليك أن تملحي: قولأ

ما عدم أو ،م الولدك ح)عليه السالم( نيم بكصل احلأعن   ملا استفسرمث، ن له ولدكي

  . ال مورد السؤيه اليتالقرابة  يسا من ذويما لأل فكلتعرض للزوجه واململوا

خت خ واألمنها األ يعطياة ك الزيف: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ما: الثالث

  . )٢(اجلدة اجلد وال يعطي وال، الةوالعم والعمة واخلال واخل

 الولد ،اةك الزعطون مني مخسة ال: قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ما: الرابع

  . )٣(هميالنفقة على عل ربجي ألنه كواململوة والوالدان واملرأ

 يتعط وال ،ةيهل الوالأ ري غكاة مالكز يتعط أن كايإو :عن فقه الرضا ما: اخلامس

  . )٤(هي فال تعطكنفقت هو يف ل منك وكالولد والزوجة واململو ونيبوة األيل الوالهأمن 

اة كط من الزتع ال :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةجيخد أيب عن ما: السادس

  . )٥(كذل ريغ إىل .ممن تعول حداًأ

                                                

  .٢ من املستحقني للزكاة ح١٣ باب ١٦٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٣حقني للزكاة ح من املست١٣ باب ١٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .٤ من املستحقني للزكاة ح١٣ باب ١٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . من كتاب الزكاة٢٢ص: فقه الرضا )٤(

  .٦ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٧٦

  : خبارتعارض بظاهرها هذه األ أخبار كوهنا

 له يكرجل من موال: )عليه السالم(احلسن  أليب قلت: لبن محزة قا محدعن أ: ولاأل

  . )١(نعم: قال؟ اتةكع زيهم مجيعطي أن وز لهجيأ ،اةكزوله  كقول بيلهم كقرابة 

يل : ت لهقل: قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عن، سحاق بن عمارإعن : الثاين

: قال؟ هم منهايعطاة أفأكالزان بإ ينيأتيفبعض ى فضل بعضهم علأ وبعضهمى نفق علأقرابة 

ون هلامستحق ،قال، نعم: قلت :عطهمأهم ريفضل من غهم أ)٢(.  

لته عن الرجل سأ: قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، اريمهزعلي بن عن : الثالث

  . )٣(نعم: قالك؟ تولونيته وهم يهل ب أيفلها كاة ماله كضع زي

 نيتعط ال: ث قالي حديف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةجيخد أيب عن: الرابع

  . )٤(نياملسلم  سائريف قسم بعضاًأ و،عطهم بعضاًن أكول ،لهاكاة ك الزكقرابت

رجل له : )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال، سحاق بن عمارإعن : اخلامس

 ،داًي شدوتاًها قيفقوم ي هو و،اليمن العوله عشر ، درهموالبن له مائتا  ،ئة درهممناامث

 إذا لهى تر أ،لها من فضأكليمث ، شهرب عنه األيفتغستبضعها ي إمنا ،دهيست له حرفة بيلو

  اله يعى عود ا عليفرجها من ماله خي أن اةكحضرت الز

                                                

  .١ من املستحقني للزكاة ح١٥ باب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٢ من املستحقني للزكاة ح١٥ باب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .٣ من املستحقني للزكاة ح١٥ باب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  .٤ من املستحقني للزكاة ح١٥ باب ١٧٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٧٧

  .)١(ء الدرهميرج منها الشخين كول ،نعم: قال؟ هم ا النفقةيتسع علي

ون له يكسألته عن الرجل : قال ،)سالمعليه ال( عبد اهللا أيب عن ،عن مساعة: السادس

فاف ك هسب مباليك يالذون فضله يك واةكها الزيفه ي وجب علقد و،عمل ايلف درهم أ

: قال؟ سوةك الطعام واليفقوم ي هو ما وإمنا ،دامهمسعه إلي ال و،سومك واله لطعامهميع

اة كبعض من حتل له الزه يعطيفثر  أو ك قلئاًيخرج منها شي فلكاة ماله ذلكز ىل إنظريفل

 ري غيفصلحهم من طعامهم يدامهم وما إ كشتر بذلياله فليعى اة علكمن الز ي مبا بقعديول

سرف  أريون الفقيكف كي: فقلت، سرف من غين أري رب فقهفإن هو منه أكلي وال إسراف

  . )٢(ويتما أ رينفق من غي ريوالفق ،ويتنفق مما أ يالغينن إ :فقال؟ من الغين

احلسن الثالث أيب  إىل تبتك: قال ،يل بن عمران القميمساعإبن  عن عمر: ابعالس

عليه (تب كف؟ ئاًياة شكهم من الزيعطأ أن جوزيف  ونساًء رجاالًولداً يلن إ :)عليه السالم(

   .)٣(كل  جائزكذلن إ :)السالم

ىل  إمايل دفع عشرأ )عليه السالم(صادق لت السأ: قال، كعن حممد بن جز: الثامن

   .)٤(سبأ  ال،نعم: قال؟   ـخ ل ابينــ  ولد ابنيت

  : )عليه السالم( ولاحلسن األ أليب قلت:  قالنيقطعلي بن يعن : التاسع

                                                

  .١ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٢ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .٣اة ح من املستحقني للزك١٤ باب ١٦٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  .٤ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٧٨

 ضرأدفعوها ن إ جي حماوهاة وولدكعنه الزى تقض أن ىوصأ واةكه زيرجل مات وعل

 ئاًيجون منها شرخي ونفسهمأى  ا علعودونيفرجوا خي: فقال؟ داًي شد م ضرراًكذل

  . )١(همريغ إىل دفعيف

 كان و لرجل مخسمائة درهمكان إذا :قال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: العاشر

 يفو ،سومك يف و، نفقتهميفدها يزياله يعى نفقها علي ،اةكه زيس عليل: قال؟ اًريثكاله يع

بأس س م ي قوم ليفمها قسي وحده فلكانال وين له عيكمل  وإن ،طعمونهيونوا يكطعام مل 

عطهم أن كلها ولكاة ك الزك قرابتنيالتعط: قال و،ئاي شحداًسألون أي ال سألةعفاء عن املإ

واخلادم ومن  اة حتل لصاحب الداركالز:  وقال،نياملسلم  سائريفقسم بعضها أ وبعضاً

 نفقة يفدة اياة اخلمسمائة زكعل زجيمل حي واليون له عيكن  أسمائة درهم بعد له مخكان

   .)٢(هميوسع علياله يع

   .يتاف اآلفه عن الرجل اخليفل  سأيالذ ري بصيب أخربك، كذل ريغإىل 

اة ملن له كحتل الز: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هريبن مسلم وغ حممد وخرب

 الهي لعا بالبعض قوتاًمنه يشتري واا منهاكرج زخي و،ن له حرفةيكمل  إذا سبعمائة درهم

  . ثياحلد ،)٣(صحابهأة يالبق يعطيو

   و،ل جداًكمشى  الفتاونيبظاهرها وب خبار األنياجلمع ب أن صافنإلوا

                                                

  .٥ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٦ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .٦ من املستحقني للزكاة ح٨ باب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٧٩

  دوال واأل،علوا وإن كاألبوين

  

 ال أن ه من اشتراطريوغ )رمحه اهللا( ره املصنفكذ ما ويل األاألصلعل جيحوط أن األ

   .ياملعطى ون واجب النفقة عليك

 الثالث فإن،  الثالث والسادسريغ خبارمن األ وىله الطائفة األيعلدل ي و}نيبواألك{

لولة ي عيفب األ كان لو هفإن، لولته فعالًي عيف من يف والسادس ظاهر ،رمهاكذ إىل تعرضيمل 

  .ال خيفىما كاته له ك زولبن األهذا االء إعطا عدم جواز فهم من هذا اخلربيال  خراالبن اآل

 الما  ني بخبارة من األيالطائفة الثان إذ ،نيبواأل إىل بالنسبة خبارال معارض هلذه األو

خص من  أخبارألهذه ان إ ثيوح، شملهما بالعمومي  مانيب و،بالعموم لو ونيتشمل االبو

  . ملها فتأيقدم عليهذه اجلهة 

الثالث من  ه باخلصوص اخلربيدل علي و،ذاكن وهيبود واجلدة لألاجل ك} علواوإن{

ء يعارضها شيال  و،همايفل يعموم التعلى تض والرابع مبقولوبالعموم اخلرب األ ،وىلالطائفة األ

  . ص العام باخلاصيالقاعدة ختصى فمقتض ،بالعموم إالّ ةيمن الطائفة الثان

 الثاين وولاأل ه باخلصوص اخلربيدل علي و،ثىاث واخلنانإلوا وركالذ }دوالواأل{

، واحد مها خرب إذ ،ميالتقدى شاهد عل أقوى نيتفئمن الطا الثاين بل اخلرب ،والرابع واخلامس

  املوثقيف )عليه السالم(اظم كال سحاق بن عمارإل أوس: قال ،واحلدائق )١( اجلواهريفما ك

  قلت :  فقال،حيالصحأو 

                                                

  .٣٩٦ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



١٨٠

؟ هم منهايفاعطأاة كالزن ا أويتأيف ،بعضهمى فضل علأ وبعضهمى عل نفققرابة أ يل: له

فمن : قلت: قال عطهمأهم ريفضل من غهم أ: قال، عمن: قلت، ون هلاستحقي: قال

: قلت ،كمأ وكبوأ: فقال؟ همياة علكحتسب الزأ ال حىت قرابيت يمن ذو لزميني يالذ

   .ىانته ،)١(الوالدان والولد: قالي؟ مأوأيب 

  : قسامة أيواملعارض هلا من الطائفة الثان

قدم يوهذا القسم ، الرابع والثاين ولواأل اخلرب وهو يعارضه بالعموم العادي ما: ولاأل

  . القاعدةى عل وىلالطائفة األ أخباره يعل

 الثالث واخلامس والسادس هو اخلربوي، القو عارضها بالعمومي ما: القسم الثاين

 يفد والالغالب وجود األ أن ومن املعلوم، هلاألى فاق علنإلجواز اى ا تدل علفإ، والعاشر

نهما ي التعارض بألن، هايعل وىل الطائفة األمين القول بتقدكمي ال ك ذلجلهل الرجل وألأ

ص الطائفة ينئذ ختصيفالالزم ح، دوالاألى ا علل منهمكث داللة ين من حيشبه بتعارض التباأ

 ، التوسعةيفالصرف  جوازى ا تدل علأل  ـيتأيماعدا الثالث ملا س ـ خبارذه األ وىلاأل

ا اليتعلى مبقتض وىلن الطائفة األأا بنهميرض بوجه التعايقد  و، مطلقة من هذه اجلهةكوتل

. لتوسعةل صل سد اخللة وال أل ال،صالأاة كمن الزى عطي ال  والغين،أغنياءوم ى كتدل عل

  . كة ذلي بعدم متامرينت خبأن كول

   .اةكمل نقل جبواز التوسعة من الز وىلنا حنن والطائفة األك لو، نعم

   هيف ركذيمل  إذ  مطلقاًكان وإن  فهو،ةيالطائفة الثانمن  الثالث ما اخلربأو

                                                

  .٢١٠ ص١٢ ج:احلدائق )١(



١٨١

  .خبار األني ب مجعاً،هايبد من محله عل ال إالّ أنه التوسعة

 محل هذا نيوب، االستحبابى عل وىلالطائفة األ محل نيب مرمن دوران األ قاليما و

مردود ، خراآلى مها علح أحدية لترجيوأولفال ، المها خالف الظاهرك و،عةالتوسى عل اخلرب

   .ال خيفىما كالتوسعة ى  من محل هذا علريثكب بصعاالستحباب أى بأن احلمل عل

  : وهو خربان، عارضها باخلصوصيما : القسم الثالث

 ،بعد املوت اجلوازى دل علي هذا ألن ،ه عدم املعارضةيفو .التاسع اخلرب: ولاأل

  . قبل املوت  وجوب النفقة وهونيعدم اجلواز حى الا تدل عليتعلى مبقتض وىلوالطائفة األ

ة كيبضعف السند وقلة العدد واملترو ر وقد رده صاحب اجلواه،السابع اخلرب: الثاين

ى، ما عن املنتهك هم جمازاًيطالق الولد علإصلح ين يالذرقاب اتبة واحتماله األكونه مكو

ن أ و،همينفاقه علإ بجيونه ممن ال ك و،هيفاق علنإلن الوالد من اك وعدم متاة املندوبةكوالز

 ،همية علم للتوسعإليهاة ك ودفع الز،مكاحل اختصاص ذا كل: )عليه السالم(املراد بقوله 

  . ةجيخد أيب خبربله  خ مستدالًيما عن الشك

 أن ك ذلانيوب ،ال احتمال االختصاص، إلها خالف الظاهركهذه االحتماالت : قولأ

العلم ى توقف علي ،فقهاءة الريه سيعلى ما جرك، هاريغ إىل ةيمن املوارد الشخص يالتعد

س احملرم اي من القكانال إو ،قطعاً يز التعدجي مل كلاحتمل ذ فلو ،ة املورديبعدم خصوص

واشتمال  ،اةكه الزؤإعطارم  حيي للذولاأل خبار األيفان الضابط يه فبعد بيوعل ،العمل به

   كللمة ى كعل هذا اخلرب



١٨٢

   سفلواوإن

  

 إىل نسبةل باليوجبت التحلاملقام أة يخصوص أن اًيتمل قوحيختصاص  االيفالظاهرة 

ى اوز عل بد من محل اخلرب بل ال ،صالنهما أيعارض ب فال ت،هريهذا السائل اخلاص دون غ

  . عنه بوجه من الوجوه يوعدم التعد ،يمورده الشخص

جائز  يخول دارد: ديمث قال لز ي،حد دخول دارل ألحي ال: قال املوىل لو أنه ىتر الأ

  .د فقطيخمتص بز دخول الدار أن يف كشي بل ال ،ةضفهم العرف املناقي مل ،كل

ها لعمل يفب ير مما ال وىلالطائفة األ أن م التعارضيسلت ريتقدى عل أنه  إىلمضافاً

 دع ما: )عليه السالم(ه لقوله كزم ترب فالاليه الريفما  وهذا اخلرب ،نادراً إالّ افةكالعلماء 

   .)١(كبيري ملا ال كبيري

الولد  أن  إىل مضافاً،هايفل الوارد يلعموم التعل وىله الطائفة األيوتدل عل } سفلواوإن{

  . هميطلق علي

 عموم إذ ،ل املطلب عن مناقشةخيال مل إ و،مجاع باإلك التمسسألةمل ايف نيعاملت: قولأ

 مجاعاإل إالّ هيل علي ال دلكذل و،النفقة  واجيبنيد السافلوالون األى كتوقف عليل يالتعل

   . فقطولاأل يبق يتأيمبا س الثاين يفوقش ذا نإف ، الولدأدلةطالق إو

 أو ،نالل قتل ولد في قولذا لو ،انصرافه عن ولد الوالد ما اطالق الولد فالظاهرأو

  الولد  الإنصرف ي مل ،ذهب أو جاء أو ،نالتزوج ولد ف أو ،نالضف ولد فأ

                                                

  .٣٨ حي صفات القاضأبواب من ١٢ باب ١٢٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(



١٨٣

  . من صلبه

  . قةيحق أنه طالق الولد معإد خارج عن ن ولد الولن القول بأكميف يك: ن قلتإ

 قة لويونه حقكعدم  لولد عن ولد الولد الانصراف اى  املدعفإن، نهماي بيفتنا ال: قلت

 هاري غيفاستعماهلا  أن الباصرة مع إىل طالق تنصرف عند اإلنيالع أن ىترأال  ،هيفاستعمل 

خال عن  ريرث وحنوها غ اإلةيآ واحكة النيآ ومالقاإلة يآاالستشهاد ب و،قةي حقأيضاً

  . صرافنال ايفالم ك الوإمنا ،نةي وجود القرنيقة االستعمال حيحنن نسلم حق إذ ،رادياإل

مجاع وجوب إاة هو كء الزإعطا م بعدم جوازك مستند احلكان فلو، كانف كيو

 كبذلى  الفتوكان ،احكتاب النك  باب النفقات منيفه ريغ و اجلواهريفى النفقة املدع

 باب يفالم كتتمة ال يتأي وس،علم بهيومل  منه الدخويل إالّ مجاعة اإليلعدم حج، الكمش

   .شاء اهللا تعاىل نإالنفقات 

 ولد ألن ،دوالم األك من معارض حنوالالقسمان األ م هوكاملعارض هلذا احلن إمث 

وقد  ،ةيالثامن من الطائفة الثان وص اخلربعارضه باخلصي و،هل األيفو  القرابةيفالولد داخل 

 ،ونه مرسالًكة وكي بضعف السند وقلة العدد واملترو)رمحه اهللا( رده صاحب اجلواهر

 يف الوايفواحتمل  ،اةكاال عن الزؤس سيل و، بهةالصدق وك هبة ذليفواحتماله املشاورة 

 أو بام األيقى لومحله ع ابنيت الوسائل يف ورواه ،عدم وجوب نفقة ولد الولدى ه علؤبنا

   دفعهيون ما يكفاجلد له بنفقته 



١٨٤

 والزوجة الدائمة اليت مل يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غريه من ،اثنإلمن الذكور أو من ا

  األسباب الشرعية

  

   .ىانته ،)١(جهة التوسعةى م علاجلد لأل

عدم ل ،اةكاملال الز بعشرون املراد كوجه من هذه الردود هو احتمال عدم األ: قولأ

  . واهللا العامل ،ولد البنت أو مث عدم وجوب نفقة ولد الولد،  اخلربيفح ا يالتصر

د أوال نيعدم الفرق ب }اثنإلمن ا أو ورك الذمن{: الم املصنفكمن  الظاهرن إمث 

ة يبعد ألكوذل ،البند اأوال يفسلمنا  وإن ،د البنتأوال يفل كشي و،د البنتأوال واالبن

   .تاب اخلمسك يفلمام ك من كذل ظهريما  ك،نةينت بدون القرمشول الولد لولد الب

عدا  ما وىلاة من الطائفة األكئها الزإعطا عدم جوازى دل عليو }والزوجة الدائمة{

 ،ةيمن الطائفة الثان والسادس والعاشرعارضه اخلرب الثالث واخلامس ي و،والثالث الثاين اخلرب

صورة ى ة عليصورة التوسعة والثان ريغى عل وىل األنهما حبمليالقاعدة اجلمع بى ن مقتضكول

  . التوسعة

دها ي قوإمنا ،ها مجعاًيفالبد من محلها عل ،ه التوسعةيف ركذيالثالث مل  اخلرب، نعم

  . هاياة علكجتب نفقتها مل حترم الز  الثيا حفإ ،طعةق عن املنمة احترازاًبالدائ

  ؟ املنقطعة والدائمةمطلقة فتشمل  خبار هذه األيفالزوجة : ن قلتإ

                                                

  .٣٩٧ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



١٨٥

  واململوك

  

م إ :ولاأل  اخلربيف )عليه السالم(نة قوله يبقر ،دها بالدائمةييمن تقبد  ال :قلت

غري و ،هميالنفقة على عل ربجيألنه  :الرابع  اخلربيف )عليه السالم(قوله  و،اله الزمون لهيع

  . ذلك

 وجوب نفقتها سقطي  ملاليت{ :د املصنف الزوجة الدائمة بقولهيوهلذا السبب نفسه ق

، اله والزمة لهيا عأصدق ي  مع سقوط النفقة الهفإن }ةيسباب الشرعه من األريغ وبشرط أ

، اة هلاكء الزإعطاحرمة   هويالذث ذهبت العلة ذهب املعلول يفح، نفقتهاى عل ربجينه  أوال

  . باب النفقات والشروط إىل ولكعدمه مو وسقاطاإل ل جوازيوتفص

   :فرع

ى فمقتض، وهاحن أو اء الزوجةفضإ أو شرط  أوه بنذريفقة علحد واجب الن أصار لو

   .ال خيفىما كاته كئه من زإعطاعدم جواز ل يالتعل

 من الطائفة  أيضاًبل السادس ،ع واخلامس والرابولاأل ه اخلربيدل عليو }كواململو{

  .ة بالعموميالطائفة الثان أخباربعض  إالّ رضهاعاي ال ووىلاأل

عليه (ما عن الصادق  ك،وجوب نفقتهى  الدالة علخبار بعض األ أيضاًهيدل عليبل 

ما أو :)عليه السالم(قال  لعقولاتاب حتف ك يفشعبة علي بن رواه حسن بن   مايف )السالم

ه كته ومملوأمرا وهيووالدولده ى  فعل،لزمه نفقتهيه النفقة ملن ي جتب علاليتالوجوه اخلمس 

  . ثياحلد ،)١(سري العسر واليف كالزم له ذل

 واتكء الزإعطا علة عدم جواز أن املتقدمة من خبارتضمنه بعض األ مة مايبضم

  .وم الزمون لهكالء هلؤ

                                                

  . فاقهاوإنموال خراج األإ وجوه ٢٤٨ ص العقول:حتف )١(



١٨٦

 وإن ،حوط بل وال للتوسعة على األ،فاقنإلء زكاته إياهم لإعطا فال جيوز ، أو مطيعاً آبقاًكانسواء 

   ال يبعد جوازهكان

  

 ره املصنفكما ذيفالم ك الإمنا ،مكصل احلأ يف إلشكالا ينبغيفال ، كانف كيو

تاب ك يفله يتفص يتأي الماًكبق  اآليف فإن }عاًيمط و أ آبقاًكانسواء {:  من قوله)رمحه اهللا(

  . شاء اهللا نإ النفقات

ى  الدالة علدلةاأل ذإ ،ديالسى علم وجوب نفقته عليبق مل آلالعبد ان إ :وحاصله

م إ: )عليه السالم(ظهر من قوله يما ك، املتعارف إىل  منصرفالعبدى فاق علنإلوجوب ا

  . كذل ري وغ، ممن تعولحداًاة أكتعط من الز ال: وقوله. اله الزمون لهيع

   :فرع

 املدبر و،ىعمح واألي والصح،ةماأل و والعبد،ري والصغريبك الني بك اململويففرق  ال

 كل ذلك، سوب والفارغكال و،جرأت واملرهون واملس،م الولدأ صوره ويفاتب كوامل

  .طالقلإل

 الظاهر؟ م ال أ،هاينفاقه علإعدم  و أ عجز الزوجني حكذلك ريوهل املزوجة من الغ

  . تابةكال والعتق وريالتدب و ببات النفقاتولةكة مؤريثك فروع سألة امليفو ،ولاأل

 وإن ،حوطاألى ال للتوسعة عل وبل ،فاقنإلاهم ليإاته كز{ لياملع }ءإعطاوز جيفال {

عن حممد بن ، ةية املروريخ األةيفاق للتوسعة الروانإلجواز اى دل علي و}بعد جوازهي ال كان

علي عن  ة الثالثةي والروا،جواز التوسعة أخبارة من ي نقلناها بعد الطائفة الثاناليته ريغ ومسلم

هل أ أن من املعلوم  إذ،ن منهاقياملت  التوسعة هو القدرجلء ألعطااإل إذ ،ار املتقدميمهزبن 

  ت يالب
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هما يفس يتان لية العاشرة وهاتان الروايوالروا ،ع هذه الطوائف اخلمسةيشمل مجي

اة كلزا إىل ار املنصرفيمهزعلي بن ة يطالق رواإبل  ، مال التجارةاة منكون الزكشعار بإ

ن إ السادس بل اخلرب ، التجارةاة مالكوا زكعدم ى  علنالديحممد بن مسلم   وخربالواجبة

ها يفه يقد وجب عل: قال ألنه ،مال التجارة ري غيفقل من ظهوره  فال أاًحين صريكمل 

   .ال خيفىما ك، لف درهماأل إىل  راجعري الضمفإن ،اةكالز

 ريغ وهو ،كبذل شعارإة ي الطائفة الثانيفات املتقدمة ياخلامس من الروا  اخلربيف نعم

. د لهيبل مؤ ،باملطلب مضر

: سحاق مبا لفظهإ ومساعة يتي بعد نقل رواك املستمسيفره كذ ما أن نيرناه تبكذ ومبا

ورة كاملذ خبارواأل، عرفت النفقة مما ء واجيبإعطااملنع من ى علد مبا دل يطالق مقن اإلكل

ما مع ي سال و،ظاهر رياة الواجبة غكالز إىل منها يالتعد و،جارةاة مال التك زيفظاهرة 

اة مال ك زأداءى ال عليالعى التوسعة علح ي من باب ترجكذلون يك أن قرب احتمال

اة كدفع الزن أ و،فاق الالزمنإلاى عل موردها صورة عدم القدرة أن  إىلمضافاً ،التجارة

   .راديإلو عن خي  ال،)١(خلإ ،مه ال للتوسعةيلتتم

 م اليمتللت أنه ماأ و،بة فقد عرفت وجودهاة الواجكء الزإعطاى ل عليما عدم الدلأ

ها من باب يلث حممول علالثا  واخلرب، التوسعةيفح ي صرالعاشر اخلرب أن عرفت للتوسعة فقد

   .نيقاملت القدر

                                                

  . ٢٨٨ ص٩ ج:املستمسك )١(
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 عبد اهللا أبا سألت :قال ريبص أيب عن ما ،تقدم ماى  علمضافاً املطلبى دل عليو

 من أخذي أن  ألهريثكال يدرهم وهو رجل خفاف وله عة ئمنااعن رجل له مث )عليه السالم(

: قال، نعم: قال؟ فضلياله ويبه عقوت ي  دراهم مايفربح يحممد  باا أي: فقال؟ اةكالز

فضليم ك قال ،يدر أال: قال؟: نصف القوت فال فضل عن القوت مقداري كانن إ 

اة كز ماله يفه ي فعل:قلت: قال، اةك الزأخذصف القوت  نقل من أكان وإن ،اةك الزأخذي

 طعامهم يفاله يعى وسع ا علي: قال؟ صنعيف كي: قلت :قال، ىبل: قال؟ تلزمه

لحقهم  ياله حىتيعى اة فضه علك من الزأخذهم وما ريه غولاني ئاًيمنها ش يبقيم وسوكو

   .ىانته ،)١(بالناس

ما له يفه يفعل : جواب قول السائليف ىبل: )عليه السالم(نة قوله ية بقريوهذه الروا

  . املستحبة فتدبر اة الواجبة الك الزيفالم كال  أنىتدل عل، اة تلزمهكز

بعد  إالّ أنه نياة النقدك زيف غالبها كان وإن التوسعة جوازى ات الدالة عليالروان إمث 

اة ك زنيل بيول بالتفصعدم وجدان قإىل  مضافاً، ارية عن ابن مهزي املروة الثالثةيطالق الرواإ

  .كذلكاة كل زك أن يف كالشى بقي مها الرين وغيالنقد

 ،لي املعرياة غكالء من ز هؤأخذجواز ى الة علالد خبار للمطلب األداًيعد مؤيومما قد 

 املقام يف و،هريمن غ أو ليوا من املعكها يففرق ي ء واحد فالياة شكالز أن مةيبضم

  . ليرها خوف التطوك مل نذنيفمن الطر خرلمات أك

   ل للتوسعة بقولهيء املعإعطا  جوازه اشترطري لغ تبعاً)رمحه اهللا( فناملصن إمث 

                                                

  .٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٥٩ ص٦ ج:الوسائل )١(
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 عندهم من جتب نفقته عليهم ال كان إذا مإليه نعم جيوز دفعها ،إذا مل يكن عنده ما يوسع به عليهم

  عليه كالزوجة

  

دها يية الثالثة بعد تقيالروا إذ ،ه ظاهركمدرو }هميوسع به علين عنده ما يكذا مل إ{

من  ثركة أريثكلة الالعائ يلعاشرة عدم مال للرجل ذمن ا  الظاهرفإن، ركذ بالعاشرة تنتج ما

 ك تليفة ريثك بالعائلة اليفكن تكمخسمائة درهم مل ت أن ومن املعلوم، مخسمائة درهم

  . زمنةاأل

خا من يشن إ :)عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال ريبص أيب عن  ماكذلى دل عليو

ن إ أما :نيعبن أى سيفقال له ع، تاجحم  وهونيبن أعى سيل عسأ، قال له عمريأصحابنا 

 ت حلماًي اشتركتيرأ ألين: فقال؟ مل و:فقال له، منها يكعط أن الكول اةكن الزم يعند

 ، حلاجةني رجعت بدانق مث متراًني وبدانقماً حلنيت بدانقي فاشتر رحبت درمهاًإمنا: فقال ،متراًو

اهللا ن إ :مث قال سهمث رفع رأ ساعةجبهته ى ده علي )عليه السالم( عبد اهللا بوفوضع أ: قال

 لو مل و،تفون بهيك  ماغنياءموال األ أيف فجعل ، الفقراءيف مث نظر، غنياءموال األ أيف نظر

   .ىانته ،)١(جحي وتصدقيتزوج ويو يتسيكشرب وي وأكلي عطه مايفلى  بل،فهم لزادهميك

من  ثركأوم يل ك يفتاجون حيهذا النحو من املخارج ى ة مبقتضريثك العائلة الفإن

   .ال خيفىما ك اللحم والتمر إىل مضافاً، هاريوغس ابواملاء والل اخلبز إىل اجهميحت النيدرمه

   الزوجةك ،هيعل هم الي عندهم من جتب نفقته علكان إذا مإليهوز دفعها جينعم {

                                                

  .٢ للزكاة ح من املستحقني٤١ باب ٢٠١ ص٦ ج:الوسائل )١(
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  .للوالد أو الولد واململوك هلما مثالً

  

صرفها يولده ل إىل اتهكدفع زي أن له وزجيالد فالو } هلما مثالكالولد واململو وأللوالد 

الوالد ى ست زوجة الولد واجبة النفقة عليالوالد ولى لوالد واجب النفقة عل األن،  زوجتهيف

  . هيفصارف هلا عن مثل ما حنن   وال،طالقات اإلكذلى دل عليو ،ال خيفىما ك

ل كش أفقة الولد عرفاًعد من ني والزوجة وحنومها مما كقة اململونف كان لو مايف، نعم

  . خالفه قوىاأل كان وإن ،كذل

  ال،لولتهيع هو يف ها ممنريغ وزوجة أ بقدر مثال اة للولدك الزن الدفع من إمث الظاهر

ئه إعطا ني اجلائز حفإن ، من له بعض النفقةمثله مثل إذ ،إليهفاق نإلعن ا ستغيني ن أبقدر

  . بقدر الناقص ظاهراً

  : وهنا فروع

له  وزجيما ال ك، اتهك من زؤهإعطاوز جيم ولد احلالل فال كد الشبهة حبول: ولاأل

  . اتهكه من زيبأء إعطا

اته كه من زؤإعطاوز له جيوال  ،نفقتهى عل ربجيم الولد فال كس حبيولد احلرام ل: الثاين

  . اةكء ولد الزنا مطلق الزإعطا ملا تقدم من عدم جواز

 يفما ك ربل له احلج، باه شرعاًس أيل ألنه  للزايناتهكء زإعطاالزنا لولد  وزجي: الثالث

  . ملاخلرب فتأ

اته للطرف كء زإعطاله  وزجي فالولد ال الزنا من طرف دون آخر كان لو :الرابع

ال ما كح هلذا الولد ي الطرف الصحءإعطال كشي و،ه للطرف الزاينؤإعطاوز جي و،حيالصح

   .خيفى
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س ك والعائه عنه شرعاًفتنالاته للمالعن كه زؤإعطا وزجيولد املالعنة : اخلامس

  . لكمش

ا أل ولده يف جاز له صرفها اًريونه فقكاا لزوجها لكالزوجة زى عطأ إذا :السادس

  . هرياة غكبل من ز ،اتهكست من زيل

 باب يفه يفالم كال يتأيس؟ م ال هذه املسائل أيفم النسب ك حيفهل الرضاع : السابع

  . شاء اهللان إ النفقات

 ، منهائاًيش يعطي أن النفقة واجب يفاته كراد صرف زأ إذا ليستحب للمعي: لثامنا

ع يصرف اجلم جوازى دل عل مة مايبضم، عضخراج البإ من خبارتقدم من األ ه مايدل عليو

  . ثياحلد ،)١(لهاكاته كضع زي: اريمهزعلي بن  خربك

 كس مبملويل ألنه هكنا مبلقل إذا ك اململوك مملويفاة كصرف الز جواز الظاهر: التاسع

  . نئذيح

ن كتميمل  إذا هاياته علكجوز صرف زيف ،م الزوجةك حيفست يمة احملللة لاأل: العاشر

  .  من نفقتهاكاملال

   .خيفىما ال كم االبن كس حبيبناء لمن األ يالدع: عشر احلادي

 يف أو ضي احليف ون االبن منعقداًك نيب م بعدم اجلوازك احليففرق ي ال: عشر الثاين

  . كع ذلي حال اخللو عن مجيف انعقاده ني وبها،شباهأالصوم و أو افكاالعت أو االحرام

  جازت أمث  ،جازةها قبل اإلأاة فضولة ووطأمرج بتزو لو: الثالث عشر

                                                

  . ٣ من املستحقني للزكاة ح١٥ باب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )١(
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  . التتبع إىل  حتتاجسألةوامل ،ه تردديف؟ م الم أك احلوم ذاكفهل الولد حم

شباهه وأ افركاح الكون الولد املنعقد بنيك احاًك قوم نلكلن إ ثيح: الرابع عشر

  . سك وبالع،اتهكه من زؤإعطا زجيمل  استبصر أو سلم أفلو ،ونه حالالك بوماًكحم

ون يكهما هل شباهأ وهخت أواحه أمه أك املنعقد من نيولد اوس: شراخلامس ع

  . ولد أنه قربه تردد واأليف؟ م ال أسالمم بعد اإلك ذا احلموماًكحم

ونه ولد ك ل،باه قطعاًأته اكزى عطي  احلالل املنعقد من ولد الزنا الولد: ادس عشرالس

  . نهما شرعاًيس لعدم النسبة بك وبالع،ءعطااإل قوىاأل؟ لزايناجده  يعطيوهل ، زنا

، ه تردديفو، الظاهرى م الزوجة علكست حبيل لكاملشى زوجة اخلنث: السابع عشر

  . مل فتأ،الًكمشى  نفس الزوجة خنثكان إذا ذاكو

 ،حنوها وت ابنة موطوء الزوج أكان ما لو ك،الزوجى الزوجة احملرمة عل: الثامن عشر

  . م الزوجةكست حبيل

  فال،ونه ولد زناك ب شرعاًوماًكس حميلسن لمن تناله األ أن قد تقدم: شرالتاسع ع

  . ذاكوه، اته لهكه زيبأء إعطا وزجي

صل  أك هناكان إالّ إذا ،مهوم بعدكونه واجب النفقة حمك كوكاملش: العشرون

 فإن ،ونه طالقاًك صحة يف ك شلفظاًى جرأت زوجة مث كان ما لو ك،هيقتض ييموضوع

  . ةوجوب النفق ية البقاء تقتضأصال

  واجب النفقة ى للشخص التوسعة عل وزجي أنه ينيقد تب: الواحد والعشرون
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  : فنقول، اجلملةيف

  : هنا فروعاًن إ

 الظاهر؟ م الاة نفسه أكحد من واجب النفقة من زل واى كعة علالتوس وزجيهل : أ

وسع به يون عنده ما يكال  أن ترطشينعم  .مهاريوغ العاشر والثالث ي ملا تقدم من خربولاأل

  . هميعل

 الظاهر؟ م النفسه أى اة للتوسعة علك الزكمن ذلاستعمال نفسه  وزجيهل  :ب

 ني بيفمع التالزم العر العاشر ما تضمنه اخلرب ك، النفقةيفادة ياة زكالز جعل فإن ،ولاأل

ى عل جواز استعماله حىتى  دال علك لذلمامه اإلينفسه بدون تنبى هم وعليالتوسعة عل

  . نفسه

، )١(منه  هوأكلي وال: ه بقولهيفعن مساعة صرح  يالسادس املرو اخلرب: ن قلتإ

  . نفسهى اة علكالتوسعة من الز ومقتضاه عدم جواز

اة ك زمسألة يفما تقدم  ك هذا اخلربألن ،االستحبابى بد من محل هذا عل ال: قلت

 ون هذا اخلربيك نعم .خراجهاإب جي التجارة الاة مال كز أن ومن املعلوم ،مال التجارة

 يففت كورة ك الصورة املذيفهل األ إىل خرجت أاة مال التجارة لوكز أن  إىلرشاداًإ

   .خرج لنفسهألو  االستحباب دون ما

خرج  أث لوينته حبعه ملؤي جبميفيكمن الغلة   له مقداركاند وحده ويز كان لو :ج

ه يف؟ م ال نفسه أيفاته كصرف ز وزجيفهل  ،اةك من الزخذاأل إىل احتاج اًرياته صادر فقكز

  ن قال بأي رمبا كان وإن ،ل النصوص املتقدمة لعدم مشو،تردد

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٤ الباب ١٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(
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 جوازى على دل بالفحو ي، أيضاًنهمم أنه دم تقيالذال للتوسعة يالعى الصرف عل

  . نةصل املؤنفسه ألى الصرف عل

ه تردد تقدم يف ،الين له عيكمل  إذا نفسه للتوسعةى اته علكصرف ز وزجيهل  :د

   .ج  فرعيفوجهه 

ف يضيفمرة من الغذاء ى عل الإ قدري ال كان ذاإما  مشول التوسعة لنحو هرالظا: ـه

 ئاًيمثنه شى ف عليضيفحلم اجلاموس ى عل الإ قدري ال كان إذا وما ،اةكمن الزى خرأ مرة

  . وحنوهس اب الليفذا كو ،نحلم الضأى شتر ياة حىتكمن الز

 نأك ،التوسعة مطلقا  ال،مثال هذا الشخصأل من التوسعة قدرها املتعارف الظاهر: و

ثل  ملدلة لعدم مشول األكوذل، قسام من املرقرز مع أ مطبوخ األأكلي ألناة كف الزيضي

  . كذل

 ،هرياة غكهم من زيوز التوسعة علجياة نفسه كال من زيالع ى التوسعة علوزجيما ك: ز

ما دلت  ك،ةي املعشيفالناس  لحق الشخص بسائري ألن اةك من الزخذاأل هو جواز ارياملعإذ 

 أخذ واة للتوسعةكل الزي املعأخذ نيه بيففرق ي ال كوذل، ريبص أيب ة املتقدمة عنيه الروايعل

  . كملعال لذلا

ء إعطا أدلة من انصراف ،ه تردديف؟ م الل من التوسعة أين املعكشترط عدم متيوهل 

 أن ومن ،وزجي فال الواجبة تهن قائم بنفقكل متمي له معكانعن مثل من  رياة للفقكلزا

عدم استواء  اة هوكء الزإعطا يف واملناط ،التوسعة صل النفقة الل هو أياملعى الواجب عل

بعد ي وال ،املتعارف هو التوسعة ذإ، قام امليفالناس املتعارف وهو موجود  سائرالشخص ل

  . ملفتأ الثاين



١٩٥

النفقة  اله الواجيبيعى للتوسعة عله رياة املتعلقة بغك من الزخذل األيوز للمعجيما ك: ح

  . ليهم املعيوسع عليمل  إذا نفسهى علللتوسعة  رياة الغك من زخذللمعال األ وزجي

 ، الشخص للمتعارفةاعدم مساو اة هوك الزأخذ يفاملناط  أن تقدم من ه مايدل عليو

 سألته عن الرجل ،)عليه السالم( ولاحلسن األ أيب عن ،ح ابن احلجاجيصح إىل مضافاً

وسعون ي وا الكان إذا وسع بهيفاة ك من الزأخذيه مؤنته أيفيكخوه أ أو عمه ون أبوه أويك

   .ى انته،)١(سالبأ: قال؟ هيف إليهتاجون حي ل ماك يفه يعل

اة ك الزأخذالوالد ى ونه واجب النفقة علكمع جوز لالبن  )عليه السالم( مام اإلفإن

  . للتوسعة

  .ال خيفىما ك، المكخ خارجان عن حمل الألالعم وا، نعم

  :عشرة نىت اثسألةامل صور أن  هذه الفروع وسابقتهايفرنا كذ  من جمموع ماينيقد تبو

 أو سهاة نفكصرف زيما أن إ ،نيريال التقدى كوعل، اليمع الع أو ،هوحدما إألنه 

ل ى كوعل، للتوسعة أو صل النفقةون الصرف أليكما أن إ ،ريل تقدى كوعل، هرياة غكز

سار يذا الحظت مع هذه الصور إو ،املعال أو لي املعأخذيما أن إ ،التوسعة من صورصورة 

   إىل شارةاإل يتأيس و،ني وعشراًربعوعدمه صارت الصور أارد  وأ لياملع

                                                

  . ١ من املستحقني للزكاة ح١١ باب ١٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٩٦

  . شاء اهللا نإبعض هذه الفروع 

ها من أخذوز جيالتوسعة فهل  ها الزوج قدريعطيت الزوجة موسرة والكان لو :ط

ومن انصرافها عن ، جوزيفاة كالتوسعة من الز جوازى طالق ما دل علإمن ؟ م الاة أكالز

   .اطيه موافق لالحتنأوما ك ،الثايند بعي ال و،وزجي  موسرة فاليه اليتمثل هذه الصورة 

ملا عن ، منه  هوولاتنيال أن الهيعى ه للتوسعة علرياة عن غك الزأخذيستحب ملن ي: ي

 أن  إىل،فقال ،هاأخذي أن صلحياة ملن كه عن الزسألت: لعن مساعة قا ،هري تفسيف ياشيالع

فقلت  ، درمهاًنيسمخصاحب ى رم علحي ومثائة درهماة لصاحب الثالك الزوقد حتل: قال

ة فلو قسمها ريثكال يمثائة درهم له ع صاحب الثالكانإذا  :قال؟ ون هذايكف كي و:له

  . ثياحلد ،)١(الهيها لعأخذيل وعفف عنها نفسهيم فلفهيكنهم مل يب

  . مل فتأ،بنفسه منها  هوولتنايالن أ و،الهياة نفسه لعك زأخذراد ا ي أن تملحين كول

 واجب يفاة كجواز صرف الزى ات الدالة عليبعض الروا ظاهر: والعشرون الثاين

 نة خربيقراالستحباب بى بد من محلها عل ن الك ول،ء بعضها للخارجإعطاالنفقة وجوب 

باب قل االستحأن إمث  ،تهيهل بأ يفاة كع الزيء مجإعطا جوازى الدال عل اريمهزعلي بن 

   ةية اخلامسة املروي للروا،اخلارج إىل ء درهمإعطا

                                                

  .٦٣ ح تفسري سورة الرباءة٩٠ ص٢ج:  العياشيتفسري )١(



١٩٧

  . ملأ فت،املتقدمة سحاق بن عمارإعن 

 يفاته كصرف ز ما لويفاخلارج  إىل اةكخراج بعض الزإب جيهل : الثالث والعشرون

 كبد من محل تل ولذا ال ،محد بن محزةعن أ ي املروول األللخرب ،الثاين قوىاأل؟ م القاربه أأ

  . االستحبابى خراج البعض علإ وجوب يفالظاهرة  خباراأل

 أو الهي عةعاً لنفقيا مجإليه حمتاج اة وهوكه الزيفضل ملن وجبت علاأل:  والعشرونابعالر

ة مر اآلخباراأل  بظاهر عمالً،هري غاةكمن ز عوضها أخذي ورج بعضهاخي أن ،للتوسعة

  . االستحباب ملا تقدمى اة احملمولة علكخراج بعض الزإب

اة لنفسه ك من الزخذألللزوج ا وزجية يت الزوجة هامشكان لو: مس والعشروناخلا

 ،اتيه الروايما دلت علك ،خذ لآلاًكن ملوك تخذاة بعد األك الزألن ،هايفاق علنإلوا

 أخذ  املمنوع منه هووإمنا ،هلهأى فاق علنإلومن املصاحل ا،  مصاحلهيفجوز له صرفها يف

ولو ، نهشأ  منك ذلكان إذا يافة اهلامشي ضري للفقوزجيه وإنما  ك،اة ابتداًءكمن الز ياهلامش

   .ياهلامش ري غةافيض يجوز للهامشيفم كس هذا احلكنعي و،اةك الصرف من الزكان

 أو ،هلب فرضاً أيب دأوالمن  كان لو ماك، اًي هامشكاململو كان لو :السادس والعشرون

 مة شخصأد ي سأخذ أو ،تهيذر أسرناتناسل مث  حىت فاركبالد ال يف يارتد بعض السادة وبق

اة لنفسه ك الزأخذ ريالفق للموىل  جاز،القول بصحتهى  علماأل ولد ملوىلون الكاشترط و

  .  الزوجةمسألة يف ملا تقدم ،الهيمن ع ه مبا هويوالصرف عل



١٩٨

ا كان ما لويف تصوري و،كذلك والزوجة افراًك كاململو كان لو :السابع والعشرون

 أخذ لزوج والويلل  جاز،حدمها خمالفاًأ كان أو ،افرةكالزوجة  يسلم الزوج وبقأفن يافرك

  . هم ملا تقدميعلوالصرف اة لنفسه كالز

 ،صل النفقةأ أو ، للتوسعةهمياة نفسه علكل صرف زكشيع الثالثة  هذه الفرويف، نعم

  . ملفتأ

 وزجي  الهفإن ، وحنوه املستغينب األنية وبيالزوجة املستغن نيفرق ب: الثامن والعشرون

، س واجب النفقةينئذ ليح ألنه ،ب املستغينيالقرى ه علريغ أو اة نفسهكل صرف زيللمع

 ريالفقجوز للزوج يفه يوعل ،ت موسرةكانولو  الزوجى ا جتب نفقتها علفإخبالف الزوجة 

  . هاياة لنفسه للصرف علك الزأخذ

 زوج واملوىللل  جازكذلك كاململو أو ولد زنا ت الزوجةكان لو: والعشرونالتاسع 

  . هماياة للصرف علك الزأخذ

ذا كو، اًيهامش املوىل كان لو ما ك،كاململو لنفس خذاأل كان لو مايف كل ذلكشي نعم

 أو  بنت زنايه اليتاة لزوجته ك الزأخذله  زجي مل اًيهامش كان لو  الزوجفإن،  الزوجةيف

  . مل فتأ،زوجته املوسرة

 إذا نفسهاى اة للتوسعة علك الزأخذهلا  وزجي رة الن الزوجة املوس أالظاهر: الثالثون

ذا كو، ها للتوسعةأخذللزوج  جاز وإن ،هايوسع علي أن ن منكمتي ال وزوج معسراً الكان

 أخذ لعدم جواز كذل و،كذا اململوك و،بنت زنا أو ،ةياهلامش أو ،ةافركال أو ،وجة املخالفةالز

   وىل املوأخذ جاز وإن ،اةكمن الز الءهؤ



١٩٩

  .ع عائلتهماية مجدار إ للشرائط بقدرنين اجلامعيريالزوج الفق

عرف مما  م غالبها قدكح أن  مع،ليرها خوف التطوكضربنا عن ذأة ريثكوهنا فروع 

  . سبق



٢٠٠

وأما من ،  الفقرجل من سهم الفقراء وألكانؤه لواجيب النفقة هو ما إعطااملمنوع ): ١٠ـ مسألة (

 أو ابن ، أو سبيل اهللا،م أو املؤلفة قلو، أو الغارمني، منهمكان إذا غريه من السهام كسهم العاملني

  . من أحد املذكورات فال مانع منهكان إذا ، أو الرقاب،السبيل

  

 كنيواملسا } من سهم الفقراءكانهوماالنفقة  ه لواجيبؤإعطااملمنوع  :١٠مسألة {

  . نةكواملس } الفقرجلوأل{

 كان ذاإ نيم العاملسهك{ ةيالست الباق }ه من السهامريمن غ{ ءعطااإل }ماأو{

حد أ من كان إذا ،الرقاب أو ،ليابن السب أو ،ل اهللايسب أو ،لفةاملؤ أو ،نيالغارم أو ،نهمم

  .}فال مانع منه{  النفقةعنوانب الن ي هذه العناوجلعطوا ألأو }وراتكذامل

 أدلة عموم ،وحنوه من مجاعة من الفقهاءنقل عدم اخلالف  إىل ه مضافاًيدل عليو

  . ك املنع عن مشول ذلأدلةور قة مع قصالنف ورات لواجيبكاملذ

 مضافاً، ةلنفقء لعطااإلها هو يفورة كالت املذيلد بالتعي املنع املؤأدلةنصرف من امل ذإ

  . ب من سهم الرقاباشتراء األ اة الولد وجوازكب من زن األيما دل من قضاء دإىل 

ن ي دهيبأى رجل علعن  )عليه السالم( عبد اهللا باسألت أ: قال ق بن عمارسحاإن فع

  . )١(هيبأحق من ومن أ، نعم: قال؟ نهيد يقضياته كباه من زأ يعطيه مؤنة أيبوأل

                                                

  . ١ من املستحقني للزكاة ح١٨ باب ١٧٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٠١

سأله بعض أصحابنا عن : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،يشيالوا حممد أيب وعن

  . )١(كبذلبأس   ال،رقبة ريخى اشتر: قال؟ اة مالهكاة زكمن الزباه أى رجل اشتر

 اة ماله فاعتقه فهوكباه من زأرجل ى اشتروإن  : املقنعيفق وعن فقه الرضا والصدو

  .)٢(جائز

 ال، نعم: قال؟ قاريبأو ج به موايلحفأأاة كاملال من الز ي عند:نيقطعلي بن ية يوروا

  . )٣(سبأ

:  املستند من قولهيفلفه كما ت إىل تاجحي فال ،خيفىما ال ك ديالعب من املوايل والظاهر

 يفاة املمنوع عنها هلم كن الز أالّإالنفقة  عم من الواجيبأ كان وإن قاربواأل واملوايل

رجح ي و،هتعارضان بالعموم من وجيف ،ل اهللاي سبيف أو  أعم من سهم الفقراء أيضاًاتهيروا

  . )٤(ى انته،ةيطالق اآلإملوافقة  اوز

  . من وجوه ه نظريفو

د من يعن ابن اجلن يكما ح كانولذا  ،سألة امليفاب ياالرت ينبغي فال، كانف كيو

  . فاًيضع، إليه معلال بعود النفع ، رقبته اكفياته لكمن زاتبه كم إىل ديسدفع ال عدم جواز

                                                

  .١ من املستحقني للزكاة ح١٩ باب ١٧٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٣٠ باب العنف سطر ١٤ص:  وعن املقنع،١٠ سطر ٢٣ص: الرضا فقه )٢(

  .١ من املستحقني للزكاة ح٤٢ باب ٢٠٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  .١٤ سطر ٥٢ ص٢ ج:املستند )٤(



٢٠٢

 م مطلقاًأ ،املسافة فقط يل بقدر طيء ابن السبإعطاهل الالزم  أنه يفالم كالى بق ينعم

عدم   الظاهركان وإن ،الثاين يقتضيالم مجلة من الفقهاء كطالق إ ، أيضاًالنفقة بقدر حىت

  . هريوغ يد الربوجرديس للوفاقاً زاد عن نفقة احلضر ماى عل صارتاالق قوىاألو، رادم لهإ

   :فرع

م اته أكء قرضه من زإعطا وزجيرض فهل الق ىل إاضطر ب النفقة حىتعط لواجي لو مل

قتها فال ل بذهاب ويسقط عن ذمة املعين فال يالدكون كون النفقة تى ك علكذل ينبت؟ يال

   .شاء اهللا تعاىل نإ باب النفقات يفل يالتفص أيتيس و،جوزيف م ال أ،وزجي

   :فرع

سقطت  استغىن  وحنوه حىتنيمثل الزوجة من سهم العامل رياجب النفقة غوى عطأإذا 

   .ال خيفىما ك، صورة الفقر هو يف إمنا وجوب النفقة ألن، نفقته

  :فرع

 الفقر عنواين رية غتن السيالعناوى حدته إلاك من زةجب النفقء واإعطا وزجي ماك

 غارماً أو عامالً كان لو ماك، هين عليحد العناوطباق أنالاته كه زأخذ وزجيفهل  ،نةكواملس

  ؟ م ال أ،كحنو ذل أو ،اته فقطكل معه زيابن سب وأ، نهي دأداءن من كتم يال

اة ك من الزخذ له األوزجيه نأو ،صنافحد األونه أكو ،مةكاحل من وجود ،ه تردديف

  الكوذل ،حنوهتاء وي اإلدلةاأل ظاهر أن ومن، هرياة نفسه وغكونه من زك نيفرق بي فال

  .  املقاميفصدق ي

   :فرع

   فهل ،حنوه أو ونه عامالًكه ليالنفقة عل  واجيبيفاته كصرف ز لو



٢٠٣

م باه من سهأى  أعطلو  مثال،واجب النفقة هلم صار  نفسه منها لوولاتن وزجي

 ،ولاأل قوىاأل؟ م ال نفسه أيفاته كبوه زصرف أين  أوزجيبنفسه فهل  هو مث افتقر، نيالعامل

  .اةك الزعنوانرج عن خي كوبعد ذل، اًكمال ب صار األألن

   :فرع

 اة بالولد جازك تعلق الزمث، نيريوما فقك حال يف الولد يفوصرفه  استدان الوالد لو

ب استدان األ أن  واملفروض،بن األيء دإعطا  جلواز،ه منهاين والده املصروف عليء دإعطا

اة بالوالدمل كلق الزتع  ولو،ن نفسهيء الولد دإعطا إىل رجعي بأنه قال يده حىتللو لنفسه ال

  . هري غيف  مصروفاًكان وإن ،نهي دكذل أن املفروض إذ نه منهاي دءإعطاز جي

   :فرع

 النفقةكن ي الدري غيف ك مث صرف ذل، مثالنيواجب النفقة من سهم الغارمى عط أول

 يف كما جاز ذل ك،تسب من سهم الفقراءحي  وال، ارجتع منهكحنو ذل أو  الدائنهأبرأأو 

  . الفقراء سائر

ء إعطا وزجي ها مع عدم حالة سابقة الريم غونه من النفقة الواجبة أكتبه املش :فرع

 يف بالعام كالتمسمن  هو إذ ،ريل فقكاة لكء الزإعطا  بعموم جوازاًك متس،هجلاة ألكالز

النفقة   قدرعنوانله معنون بيتعلى خل مبقتضإ عطوني مخسة ال: قالي فال ،ةيالشبهة املصداق

ى بقي و،ع شئونهيبقدر مج ريل فقكاة لكء الزإعطاوم قن اخلروج عن عمي فهو املت،الواجبة

لشبهة  انيفرق بي وهل ،مل فتأخذله األ جوزيف  اخلروج ساملاًكوك املشيفعموم العام 

  . ه تردديف ،م الة أية واملصداقيالصدق

   :فرع

 ةاة املتعلقكئه من الزإعطا عدم ،صلونه واجب النفقة مع عدم أكملشتبه  ايف حوطاأل

  . ملأ فت،ل ملا تقدميباملع



٢٠٤

مل يكن  إذا  الزكاة من غري من جتب عليهأخذي أن جيوز ملن جتب نفقته على غريه): ١١ـ مسألة (

  ه على إنفاققادراً

  

 إذا هيمن جتب عل رياة من غك الزأخذي أن هريغى ملن جتب نفقته عل وزجي :١١ مسألة{

 أدلةمع عدم مشول  ،خبارة واأله عموم األدليدل عليو }نفاقهإى  علقادراً{ لياملع }نيكمل 

  . ما ادعاه بعضهمى ه عليفعدم اخلالف  إىل مضافاً ،اة لواجب النفقةكء الزإعطاعدم 

شمل يخل مطلق إ )١(اةكعطون من الزي مخسة ال: )عليه السالم(قوله : ن قلتإ

 :قال لو  مثل ماكوذل ،الءؤهلاة كعدم وضع الزى ون داال عليكف ،فاق وعدمهنإلا صوريت

وعدم صرفه ، نفسهى ماله عله صرفه من يففرق ي ما الكف ،غين ألنه اةكمن الزى عطي د اليز

  . فاق وعدمهنإل باليام املعيه قيفما حنن يففرق ي  ال،كذلك

ت العلة فذا انتإ ف،اةكهلم الزعل جينة مل  املؤيفكوم مكم لأل يوم من التعلملفها: قلت

  . املعلولى انتف

ون يكعن الرجل ، )عليه السالم( ولاحلسن األ أيب عن، ح بن احلجاجيده صحيؤيو

 يفه يوسعون عليال وا كانن إ وسع بهيفاة ك من الزأخذيه مؤنته أيفيكخوه أ أو عمه أبوه أو

  . )٢(سبأ ال: )عليه السالم( فقال؟ إليهاج تحيل ما ك

ما ك ،ام بالنفقةيمن الق ىلن املوكتميمل  إذا اة للموايلكة الزيحلى لة علالدا خبارواأل

لو اة ك الزفإن، اوقد تقدم شطر منه ،هاشم بين موايل إىل اةكالزدفع   باب جوازيفروها كذ

  .م منها مطلقاًوهلاز تنجيسة مل  اخلمالءن جمعولة هلؤك تمل

   .مال السقوطك يف اإلشكالف، كانف كيو

                                                

  . ١قني للزكاة ح من املستح١٣ باب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .١ من املستحقني للزكاة ح١١ باب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٠٥

أبناء ك ،اًري فقكان وإن ،إليهل الدفع كشيال ف باذكان ا إذأما و،الًن باذيكن مل ك قادراً ولكانأو 

  . ءين عندهم شيكمل  إذا غنياءاأل

  

بعد القول بعدم يته مل ة للئامكاهللى شرف علأ حىتنفسه ى عل نفق الغيني لو مل ،نعم

ون يكف ،صالاة له أك عدم جعل الزدلةاأل  ظاهرألن، اة لسده الرمقكئه من الزإعطا جواز

  . هممن باب األ الإموال الناس ال سائر أ حإليهاة بالنسبة كحال الز

  نعم لو،م السابقكاحلى دل عليه ما يدل عليو }ن باذاليكن مل كول  قادراًكانأو {

شة بدون ين من املعكتمي ألنه اةك من الزخذاألى  قدم عل،هجبارإم وك احلان من مراجعةكمت

  . اةك الزأدلة فال تشمله شرعاً و عرفاًاًيونه غنكاة مع كالز

؟ م الاة أك من الزخذاألى هو مقدم علفهل  ،ة من واجب النفقةقن من السرك متما لوأ

ى صل(ان مع رسول اهللا يفسيب  أه قصة هند زوجةيما دل عل ك،قةالسر  جلوازولقرب األاأل

  . )ه وآله وسلمياهللا عل

ان يفس باأن إ : فقالت)وسلمه وآله ياهللا على صل(رسول اهللا  إىل تء جااأ يفقد رو

 كمن ذلى فهل عل ،علمي  وهو ال منه سراًخذآ ما إالّ يولد وينيفيكما  ينيعطيح ال يشح

ولو بالسرقة  ،ل له شرعاًل ماومع جع،  باملعروفكولد ويكفيك ماى خذ: فقال؟ ءيش

  . اًريون فقيك ال

ة يعدم مال مبعىن }اًري فقكان وإن ،إليهل الدفع كشيف باذالً{ لياملع }كان إذا ماأو{

   بل }ءين عندهم شيكمل  إذا غنياءبناء األأك{ هلذا الواجب النفقة



٢٠٦

ح يبل صر ،اًاة قطعك للزخوذ موضوعاًأمل العدم صدق الفقر، بعدم اجلوازالقول  نياملتع

  . عدم اجلواز خبارمجلة من األ

اهللا ى صل(قال رسول اهللا : قال ،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،عن زرارة، زين حرعف

لنا ما ق ،يلقو الحملترف و وال يمرة سو يوال لذ حتل الصدقة لغين ال: )سلم وه وآلهيعل

  .)١(نفسه عنهاف يك أن ىعل قدريها وهو أخذي أن ل لهحيال : قال؟ هذا معىن

  . مبحث الوصف الثالثأول يفاملتقدمة  خباربعض األكو

: قال ،)عليه السالم(العامل  أو ،)عليه السالم(صادق عن ال ،ميبراهإعلي بن وعن 

 م هم أى ل علي والدل،اهلمينات من عهم مؤيون وعللسأين اليالذالفقراء همن اليالذ 

 الْأَرِض يعونَ ضرباً ِفيستطيِل اللَِّه ال ي سب ن أُحِصروا يفيالَّذِللْفُقَراِء ﴿: تعاىل قول اهللا لونسأي

الْجاِهلُ حي مهبِبسأغنياءس مِرفُهعفُِّف تعالت ال ي ِمن مِإلْحافاًيماه اسئَلُونَ الن٣(،)٢(﴾س( . إىل 

  . دة للمطلبيؤامل خبار من األغري ذلك

 الثاين واحملقق ،اني الدروس والبيفد ي والشه،تبهك مجلة من يفعن العالمة  يكاحملن إمث 

ل لواجب النفقة من ي املعريء غإعطاجواز   وبعض آخركدار امليفد ي والس، فوائد الشرائعيف

 بصدق الفقر احلدائق يفما ك ك ذلني معلل،صل النفقة والتوسعةعم من أأ ،اة مطلقاًكالز

ندرج يف ،عرفاً سنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر قوت الكلمي وعدم خروج من مل ،عرفاً

   ة والعموماتيحتت اآل

                                                

  .٨ املستحقني للزكاة حأبواب من ٨باب  ١٦٠ص ٦ ج:الوسائل )١(

  .٢٧٣اآلية : البقرةسورة  )٢(

  .٧ من املستحقني للزكاة ح١ باب ١٤٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٠٧

  . اةك الزري الفقأخذجواز ى الدالة عل

 نفقتها ألن:  قال،مكالزوجة من هذا احل  استثىنن مطلقاًيالء اوزبعض هؤ ،نعم

  .  معهاكالعوض وزاد بعضهم استثناء اململوك

 مث قال ما ،الرمحان بن احلجاج املتقدم  عبدحيبصح : اجلواهريفما ك  أيضاًواستدل هلم

ة حصلت هلم مبا يفاكن الأمعلال ب، ساريرة فمنع مع البذل والك التذيف  للفاضلخالفاً: لفظه

وهو ، حي شرح املفاتيفوتبعه ، جرتهأب ستغينيشبهوا من له عقار أفقة الواجبة فم من النهصلي

 وخرب ح بن احلجاجيدل من صح مشول ماى ودعو ،اًيومع الفارق ثان، أوالاس يقى ما ترك

نها ي بفإن ولو سلم ، واضحة املنع،هرياة املنفق وغكز ،اةكء الزإعطا وازعدم جى الشحام عل

من  ح للثايني والترج،ها تعارض العموم من وجهرية وغياجلواز من اآلى دل عل  مانيوب

  . وجوه

 إمكان ضرورة ،هريملنفق وغ انيه بيففرق   اليالذ  الغينيفل يالتعل ظهورى ذا دعوكو

 فال ك ذلريغى عل أو عود النفع له تاء معه باعتباريعدم صدق اإلى  علاًيبنل ميون التعلك

ح عدم ي ترجيفح ياملفاتى  شرحه عليف ربك األذستاطنب األأ وإن ،اجلواز قوىاأل أن يفب ير

ن  أالإاللهم  ،مجاعإقم يمل ن إ  الزوجة مع فقرهايف  أيضاًرنا اجلوازكذ ماى بل مقتض، اجلواز

نفقة الوالد  خبالف ،دهاؤيمل  إذا ضمنها املنفقيولذا  ،عضهاالعوض عن بكن نفقتها فرق بأي

 ،وماًيفما ويه ي علك متلإمناا  أالإ كذلكت كان وإن ابأه يفناقش ي  قدكان وإن .والولد

  نئذ يحوا ك و،نة السنة مؤكعدم مل هوالذي رجها عن حد الفقر خي ومثله ال



٢٠٨

 عدم جوازى مجاع علن اإلكل ،اًيل ثانيومع الفارق بالدل، أوالاس يالصنعة ق يذك

ى  انته،)١( أيضاًزاحتمل بعض الناس اجلوا وإن ،لهين حتصكميالزوج وبذله  ساريا مع وهلاتن

  . الم اجلواهرك

 ،ن منعهكميفة يفاكحبصول ال ما صدق الغينأ و:المهك مجلة يف ك املستمسيفوقال 

ن واجب النفقة يكمل  إذا الباذل سرال املؤيء عإعطا واز جيف ال ظاهراًكشإن يكذا مل ول

   .ى انته،)٢(فارق رينهما باللزوم وعدمه غيالفرق ب و،هيعل

  :هيفما خيفى  وال ،ءعطااإل جوازى استدلوا به عل اة ميهذا غا: قولأ

ن إ :هيفف، الفقرقة عن وصف  وعدم خروجه بوجوب النفعرفاً قوهلم بصدق الفقرأما 

قول باخلروج عن ن الوحنن  ،سارهيل ويمبجرد بذل املع  عدم صدق الفقريف كشيالعرف ال 

فاق نإلوجوب ا والبذل وساريبل نقول باخلروج بال، وجوب النفقةمبجرد  صدق الفقر

عط هذه املائة فقراء أ: لعبده قال املوىل لو أنه ات العرفيهيمن بدى وقد نر ف ال كي،عاًيمج

مال الراحة ك يفدهم أوالبنفقة  ني القائمنيواملثر بناء التجارأ املال كبد ذلالعى عطأمث  ،لبلدا

 مل كنإ: قال لهيو ، للعقاب للمال مستحقاًوضامناً ،مواله مر ألاًين العبد عاصاكوالسعة 

 قم أحديمن مل  ذهن من لفظ الفقراء هوال إىل بل املنسبق ،غنياء األأعطيتبل  راءتعط الفق

  . كيك قابل للتشريبق تبادر غيمل   مثل هذا التبادريف كيك قبل التشلو و،هينته واجبة علمبؤ

                                                

  .٣٩٨ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

  . ٢٥١ ص٩ ج:املستمسك )٢(



٢٠٩

صدق ما ى النفقة شاهدان عل جيب السلب عن مثل واوصحة التبادرن إ :واحلاصل

قابل لالستدالل  ريغ مور األمثل هذه إذ ،ك فالعرف ببابك شك ذليف كل يبق وإن ،ناهيادع

   .خيفىما ال ك

لهم بذل ين ملعيالذالنفقة   مثل واجيبفإن ،حة زرارة املتقدمةيصح إىل مضافاًهذا 

  . )١(ف نفسه عنهايكن  أقدريوهو : )عليه السالم(ق قوله يمصاد أظهر من ساريو

 أخذل حي ال أن  والزمه،حد تربعاًأى فق أحد علن أول هذا شامل ملثل ما: ن قلتإ

  . جائز قطعاً أنه  مع،اة للمعالكالز

اة كء الزإعطا جوازى  عل الدالةدلةحة باأليص هذه الصحيختص يالصناعة تقتض: تلق

 ،عوهلم الشخصين يالذقارب اة لألكء الزإعطاى الدالة علاملتقدمة  خباراأل كيللمعال التربع

عليه (ص قوله يص مثل ختصيهذا التخص و،لياة املعكة لزيمة القطع بعدم اخلصوصيبضم

 هو يف ل منكو: )عليه السالم (وقوله. )٢( ممن تعولحداًأ اةكال تعط من الز: )السالم

   .ياة للمعال التربعكء الزإعطا جواز أدلةشباهما بأ و،عطهت فال كنفقت

  .ي باملعال التربعضق من النكالم املستمسك ضعف نيوذا تب

ل يالنفقة مع بذل املع ت لواجيباملطلقا و عدم مشول العموماتنيله تبك كوبذل

   صاًيختص أو ،املقطوع به ما هوك بل وشرعاً ،عرفاً  لعدم صدق الفقرختصصاًما إ سارهيو

                                                

  . ٨ من املستحقني للزكاة ح٨ باب ١٦٦ ص٦ ج:لوسائلا )١(

  . ٦ من املستحقني للزكاة ح١٤ باب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢١٠

  . ف جداًياحتمال ضعى شباهها مما تقدم علأوة املتقدمة يللروا

  . م العرفكح إىل يرشادإة يون هذه الروا كقوىاأل، نعم

من  رالظاه ذإ، دلأخالف مطلوم ى عل فهو، الرمحان بن احلجاج ح عبديما صحأو

 ة عدم جوازيوزك مر،خلإ إليهتاج حي ل ماك يفه يوسعون علي وا الكانن إ :قول السائل

  .  صورة التوسعةيف خذاأل

تاج حي ل ماكل بيام املعي صورة قيفالم كال إذ ،عن املقام جنيبفهو أ، ريل تقدى كوعل

  . امهيق صورة عدم يفة ي والروا،إليه

ونه كخل ب إب النفقة مبن له عقارالمة املشبه لواجالعى  علرداً ره اجلواهركذ ما ماأو

ب جين له العقار ملن م مكء حإعطا )رمحه اهللا( س مراد العالمةيل أن :هيفف ، مع الفارقاساًيق

من  عدي ما الك أنه اني ب ظاهراً)رمحه اهللا( بل مراده ،اساًيون ق يك حىتجزافاًه ريغى نفقته عل

له ه مع بذري غة نفقيفون يك من كذلك ،اةكه الزؤإعطا وزجي ولذا ال،  عرفاًاًري فقله العقار

اة كعن الز حب العقارمنع صا أن ومن املعلوم ،دلةشمله األيفال  ، عرفاًاًريعد فقي ساره اليو

ن إ :قال ي حىت حمضاًس تعبداًيول، هيفما حنن يففالعلة موجودة   عدم الفقرجلأل الّإس يل

ه ريغ و اجلواهريفورة كلمات املذكة اليجمال لبقى بقي له الكوبعد هذا  ،قاس مع الفاريالق

  . ترتبط باملطلب مما ال

 الولد من أخذة شئون ولده فراإدن من كتمي  الاًري فقكانلد االو أن فرض لو، نعم

اة ك الزأخذمبجرد  هو إذ ،اةكبعد عدم لزوم رده للزي مل ،الوالد مث استغىن سنة اة قدركالز

   ونه واجب النفقةك خرج عن اًينغ ث صاريح و،اًيغن صار



٢١١

   زوجة املؤسر الباذل إىل  عدم جواز الدفع يفاإلشكال ينبغيبل ال 

  

 مث صار اةك الزري الفقأخذ لو مثل ما ألنه ، تردد أيضاًك ذليف كان وإن ،الوالدى عل

 ىل اهللا تعاألن ،اةكمن الز  هذا املقدارخذ مستحق ألري الواقع غيفون يك أن  الحتمال،اًيغن

 ،موال األمن يما بقيفله التصرف  وزجيفال  ،س منهم فعاليوهذا ل ،اة للفقراءكجعل الز

 أخذله  وزجي ال أنه ماكف ،ستغينيه هذا سبوعأنه بعد  أمر األأولعلم من  لو ومثله مثل ما

 واحتمال، مك احليفة للجهل والعلم ي مدخلال إذ ، هناكذلك عسبوأمن  ثركأاة مبقدار كالز

اة كللز رية الفقكي مالأدلةراف  مردود بانصك امللدلة ألاًكمال اة صاركه للزأخذرد مبجأنه 

  . عن مثل هذا املورد

 وصورة ،سارهي وله مع بذلهي صورة استغناء معيف ي رد الباقحوطفاأل ،كانف كيو

  . استغنائه بنفسه

  . غىنوحنومها بعد ال  البايلرياخللق واحلصس ابمثل الل م لزوم ردقرب عداأل نعم

 ماى وهذا عل }سر الباذلؤزوجة امل إىل الدفع  عدم جوازيف اإلشكال ينبغي بل ال{

 لعدم صدق ،املنفق وبذله واضح ساريل واجب النفقة مع كئها لإعطا جوازرناه من عدم كذ

  . الفقر

  : مورأ كذلى قاموها علأ اليت دلة األألن ،مي مستقريره اجلماعة فغكذ ماى أما علو

  : املعترب يك حميفوقال ، اع املتقدم نقله عن اجلواهرمجاإل: ولاأل



٢١٢

   ، ممتنعاً منهكان إذا البذلى جبار الزوج علإ إمكانبعد عدم جوازه مع يبل ال 

  

نها ك لتم،مجاعاًإ ،ةيت أم عاصكانعة ي مط،نةكن سهم الفقراء واملسالزوجة م ىتعط ال

  . )١(من النفقة

  . خالفمجاع مع وجود املعدم اإل: أوالًه يفو

  . هيفة ي فالحجني املانعأدلة يفورة ك الوجوه املذكتل إىل  استنادهإمكان: اًيوثان

 يف  اجلوازنيالفرق ب و،وماًيف وماًي  املؤنة قوةًكلمي يالذالصنعة  يا ملحقة بذإ: الثاين

  . نة قبال البضع خبالفهم املؤكا متلأ هذه يف النفقة واملنع واجيب سائر

 الصنعة يحلاق بذوجه لإل الن ياوز مبىن ما هوك، صدق الفقر ريتقدى علنه إ :هيفو

نة قبال ون املؤكو، كذلكعتربها ياً ومل يذا الصنعة غن رع اعتربالشا إذ ،اس مع الفارقيقألنه 

فاق مع نإل النفقة بعدم ثبوت وجوب اواجيب  سائرني الزوجة وبنيق بيلتفرا و،يالبضع حدس

ون  يكحىتحجة  إىل ستندي الفرق ال إذ ،هي وجري الزوجة غيفبوته ث وبي القريفاة كبذل الز

  . مك للحمفرقاً

 يف اإلشكال بنحو النفقة حىت ها من واجيبري الزوجة وغنيرق بفالف ،كانف كيو

  . وجه له  ال،ما فعله املصنف ك،ولدون األ الثاين

ا أل }تنعاً منه ممكان إذا ذلالبى الزوج عل جبارإ إمكانبعد عدم جوازه مع ي بل ال{

  منعوا عن  إذا غنياءاأل حال سائركون حاهلا يكف ،ة ممنوعة حقهايغن

                                                

  . ٧سطر فقة  فروع مسألة منع الزكاة من الواجب الن٢٨٢ ص:املعترب )١(



٢١٣

 ه النفقة باذال للتوسعةيون من علكقة حباهلم مع ئالم للتوسعة الإليه عدم جواز الدفع حوطبل األ

  .أيضاً

  

ذا حال كبل و ،ن من دفع الغاصبكاة مع التمك الزأخذ هلم وزجي ن اليالذمواهلم أ

 إذا  السرقة منهإمكان صورة يف تقدم عدم اجلواز بل قد، النفقة الزوجة من سائر واجيب ريغ

  .  احلرجأدلةرفعه يث ي جداً حبن عسراًيكمل 

ه النفقة يون من علكة حباهلم مع قسعة الالئم للتوإليهالدفع   عدم جوازحوطبل األ{

 خذ األأدلةشمله ي وال ،فقرقدم من عدم صدق الملا ت قوىاأل بل هو } أيضاًتوسعةباذال لل

وذا  ،كذلى قدامه علإلعدم  أو ،نهكلعدم متما إ ، عدم بذل املنفقيف لصراحتها ةللتوسع

وجه   ال،فاقنإلل زجيمل  وإن  للتوسعةخذعن مجاعة من جواز األ يكل احملين التفص أظهري

  . له

   :فرع

ه لعدم يفاق علنإلوب اة وعلم املعال بوجيمصداق أو ةيل لشبهة صدقيبذل املعي لو مل

غة ظنها يالزوج صى جر أما لوك، السرقة منه ازاة وجك الزأخذله  زجي مل ،الشبهة واقعاً

ن من كدامت تتم اة ماك من الزخذهلا األ وزجي فال ،ن طالقاًكا مل تبأ والزوجة عاملة طالقاً

  . السرقة من زوجها

  . م ترددك احليفباالختالف ف أو داًيتقل أو اختلفا اجتهاداً لو نعم

   :فرع

 أو حداًا وليون املعك نياة بكهم من الزأخذمن عدم جواز  ركما ذيففرق ي ال

ذا لو كو، خذ له األزجيا بنصف نفقته مل ل منهمكقوم يد أب وابن ي لزكان فلو ،متعدداً

  . بأ و هلند زوجكان
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 املعطي هو كانسواء  ،رية إذا كانت فقالزوجة املتمتع ا إىل جيوز دفع الزكاة): ١٢ـ مسألة (

  فاق أو للتوسعةنإل لكان وسواء ،الزوج أو غريه

  

 كان  سواء،ةريت فقكان إذا الزوجة املتمتع ا إىل اةكدفع الز وزجي :١٢مسألة {

 ازجوى  الدالة علدلةلعموم األ }للتوسعة أو فاقنإل لكان وسواء ،هريغ أو هو الزوج ياملعط

 وإن  لفظ الزوجةفإن ،ئها للزوجةإعطا منع أدلةشملها يال  و،كنيئها للفقراء واملساإعطا

 وحنوه ختصص ون لهالزم: )عليه السالم(ل بقوله يالتعل إالّ أن ةت شاملة للمنقطعكان

  .النفقة لعدم وجوب نفقتها ء واجيبإعطا منع أدلةشملها يذا ال كو، العموم

  . ك ذليف اإلشكال ربك األذستاعن األ يكح نعم

 هفإن ،حياملفاتى  شرحه عليف ربك األذستاوقع هنا لأل ب مايومن الغر: واهر اجليفقال 

ه ما يف  أيضاًهذا: ها قاليفاق علنإلدم وجوب اعة لعت امليفة اجلواز ريعن الذخكى ح أن بعد

 املتعة رمبا يف و،ورمبا وقع اشتراط عدم النفقة ، النفقةأخذن من كتتم  الدائمة رمبا الألن، هيف

 ريصي  فعدمه ال،نآلاملتعارف الغالب ا هوما  ك،نتها مؤيفك ومع عدمه رمبا ت،اطقع االشتري

ة يقابل اليف بضع الدائمة نيوب  بضعهانيتفاوت ب ال أنه  مع،ة املؤنةيفاكبل العلة عدم ، علة

ء البضع من إعطا العقد وقاعيإوبعد ، نة منهكقاع العقد ومتميإ فعندها العوض عند ،للعوض

ب النفقة لزوجها  أو ،ها عدم النفقةيلشترط عي اليتحاهلا حال الدائمة ون يكدون عوض 

نها من ك مع مت،وض شرعاً من العنينك املتمري الفقراء غيفدخال نفسها إاة بك الزأخذوت

  نة ل املؤيالعوض وحتص
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 أو هبها للرحميمن عنده مؤنة السنة وك يه إذ ،ك ذليف يشرع به فالبد هلا من عذر

فمع العذر  ،ت حراماًكان أن  بعده حالالًياة علكعل الزجي وتلفهاية القلة ويال غيبعوض قل

عدم  اعتبارى  فعل،ون حراماًيكما مع عدمه أو،  بال شبهةهركما ذك مرون األ يكيالشرع

  . )١(ذستاعن األ يكاحملى انتهـ خذاأل الدفع وال وزجي  الخذ األيفة ياملعص

 هبهي يالذاملال  ي ذنيان الفرق بي بري غ،رهاكلذا التعرض همني ال، وجوه للنظر هيفو

ى  الدالة علدلة األفإن ،ن من الزواج الدائمكتمت اليت املنقطعة نيب و،ليعوض قلعوضه بيو

، ة لعدم مال هلااملرأ دون ،شمل هذا الشخصي فعالً أو  مؤنة السنة قوةًهدء من عنإعطاعدم 

 إىل الشخص نفسه من موضوعخراج إن  أ مع،عرفاً وموال شرعاًس من األي البضع لفإن

رم هو  احملوإمنا ،سكبالع أو التمام ىل إوضوع القصرخراج نفسه من مإك س حمرماًيموضوع ل

 ق املاء حىتيهري نأك يم اضطراركموضوع ح إىل ياريم اختكخراجه من موضوع حإ

  . مميالت إىل طرضي

ج ينة من التزوكأة متم املرتكان لو أنه )رمحه اهللا( ذستاره األكذ ماى تفرع عليومما 

  مع،دالة وعدمها اشتراط العى مسألةاة علكها الزؤإعطاة وتوقف يت عاصكانفلم تتزوج 

 لو  ماسألةهذه املى فرع علتي و، ملثلهادلةعن مشول األ  مع قطع النظر،ةيهيخمالف للبدأنه 

   ك ذلكانث يحب ،قطاعنالمرأة معدة لات كان

                                                

  . ٤٠٢ ص١٥ ج:اجلواهر )١(
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   الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو حنوهالزوجة إىل وكذا جيوز دفعها

  

   ؟اة أم الكالز من خذ واألك ذلكوز هلا ترجي فهل ،نفقتهاب يفيك كانو ،شغلها

لهن للناس ين من النفقة بواسطة حتلكتميماء إ  للموىلكانلو   ماسألةأبعد من هذه املو

  ؟ اةك من الزخذه واألكفهل له تر ،الف شئواخين مما يكومل 

 خرواآل، حدمها موجب لغنائهأ نيعملى  علالشخص قادراً كان لو مايفتردد ي قد منع

اة لتتمة مؤنته ك من الزأخذي والثاينعمل ي أن وزجيفهل  ،اًريمعه فقى بقيبل ك وجب ذلي ال

عليه  (وقوله .ي مرة سويلذ وال: )عليه السالم( لصدق قوله ، العدمحوطواأل؟  المأ

  . وحنومها من سائر العبارات ،)١(ف نفسه منهايك ن أقدري وهو: )السالم

 كانلو  أما ،التعارف وحنومها وث املشقةي من حيني متساونالالعم كان لو مايفهذا 

  هلجرة وطنهمهااستلز أو ،ونه خالف شأنه الالزم حفظه أو ك،املشقة ريثكجرة الزائدة األ ذو

العمل   جوازيفال كشإ فال ،اةك عن الزفكفهم من الشرع لزوم مثله لليمما مل  خرأبالد إىل 

  . اةكالزنته من م مؤيوتتم جرةألال يالقل

ة مع سقوط وجوب نفقتها ريت فقكان إذا ة الدائمةالزوج إىل دفعها وزجيذا كو{

 وجة الزفإن، اة هلاكء الزإعطاحرمة  خبارون مشمولة ألكت ئذ اليا حأل }حنوه أو بالشرط

   دلي خبار األك تليفل الوارد يلالتع إالّ أن ت مطلقةكانوإن 

                                                

  .٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(
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سار يا مع إليهوز الدفع جيحنوه ال  أو الزوج من جهه الشرطى ا علاملتمتع لو وجبت نفقة  ،نعم

   .الزوج

  

ب جي ها ممن الريغك سقطت النفقة صارت ذاإ ف،دامت واجبة النفقة احلرمة ماى عل

  . حدأى نفقته عل

  ؟ م الة بالشرط أالنفقهل تسقط  أنه يفالم كالى بق ي،نعم

 يفما تقدم  ك،م الأ ي بدون مرجح شرعكهلا ذل وزجيهل  ،السقوط ريتقدى مث عل

  . ذستاالم األك

وز الدفع جي  ال،حنوه أو هة الشرطالزوج من جى وجبت نفقة املتمتع ا عل لو نعم{

 كذلو :)عليه السالم( عموم قوله يف فتدخل ،نئذيللزوم نفقتها ح }سار الزوجيا مع إليه

اله الزمون لهيم عأل)عليه السالم (قوله و.)١(:  هميالنفقة على عل ربجيألنه)غري و ،)٢

  . ذلك

ا ذات النفقة الواجبة أل ، دون املتمتع اةاملراد بالزوجة هنا الدائم:  اجلواهريفقال 

 أو ذرن اليفوجبت نفقتها  لو نعم.  النصوص السابقةيف م مدارهاكعرفت دوران احل  قداليت

 من نذرن إ :ذستاشف األك يفو، روكل املذين القول بعدم اجلواز للتعلكمأا مهريوغالشرط أ

  . )٣(ىانته ،م واجب النفقةكه حبينفق علي أن حلف أو عاهدأو 

   لى كعل و،م ال أ،زوجما إ املشترط أو  الناذرألن ،ةيمثان الصور: قولأ

                                                

  .١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٣ الباب ١٦٥ ص٦ ج:ائلالوس )١(

  .٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٣ الباب ١٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .٤٠١ ص١٥ ج:اجلواهر )٣(
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  .باذل أم الا مإ وعلى كل تقدير ،م الأ ساريله ما إ ريتقد

 ت الزوجة موسرةكان فإن، اً باذالً موسراملشترط زوجاً أو ون الناذريك أن :وىلاأل

ن كمل ت وإن ،وسرةا مألاة كه من الزريغ أو ئها الزوجإعطا  عدم جوازيف ةشبه  فالأيضاً

عليه (شملها قوله يف ،هياة لوجوب نفقتها علكئها من الزإعطان من كتمي موسرة فالزوج ال

  .  وحنوهالهيم عأل: )لسالما

   .يال العارض ياألصللزوم ال وحنوه ينصرف من هذا التعلامل: ن قلتإ

  .حنوه أو صرافنال الحتمال ا، ترددسألة امليف كان وإن ،مسلم ريصراف غنالا: قلت

 إىل قة الشرط راجعةيون حقك تنأ ب،طالق االشتراطإء عطااإل  جوازيفشترط يه يوعل

 يف  أيضاًأيتياالشتراط  وهذا ،امه بنفسهيون الشرط قيك أن اة الكمن الز لو و،اام بنفقتهيالق

  .ةي التالبعض الصور

  . عرفاً أو اً شرعاًريوا فقكن لعدم كتمي  الزوج الري غكذلكو

ا من وهلاتن وزجيت الزوجة موسرة ال كان فإن، باذل ري غ موسراًون زوجاًيك أن :ةيالثان

 خذاأل أو النفقةى زوجها عل بارجإن كم أفإن ،ن موسرةكمل ت وإن .فقردم ال لعاة مطلقاًكالز

 لفقرها بدون الزوج قطعاً رياة غكها من زأخذن جاز كميمل  وإن ،قدم يوجه شرعى منه عل

  . مانع

ى ل الدال عليشمله الدليفه ي لوجوب نفقتها عل،ه تردديفاته هلا فكء الزوج زإعطاما أو

 ا حوطاألى تف عليكاته مل كها زعطا أولو ،وجب للوضع املاته للمعالكل زيء املعإعطا

  . تاءي اإليف كللش

  ف كل بالسأي ممن كانما لو ك،  باذالً معسراًوجاًون زيك أن :ثةالثال
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 مع عساره اإليصدق علي هفإن فق تربعاًنله م كان لو بل، وهحن و مؤنة زوجته أيفيكف

من   ال،اةكها من الزأخذ عدم جواز يفل اكشإت الزوجة موسرة فال كان فإن، باذلأنه 

اته هلا ملا تقدم كء زإعطا للزوج وزجيت معسرة فال كان وإن ،سارهايه لريمن غ الزوج وال

امه ا يه مع قيقتها علب نفجيون هلا من يكدامت  ا ماأل الزوج ريوال لغ، وىل الصورة األيف

  . مل فتأ،عرفاً و أ شرعاًاًريتعد فق ال

 ،اةك الزأخذهلا  زجيت موسرة مل كان فإن، باذل ري غون الزوج معسراًيك  أن:الرابعة

ها أخذت معسرة جاز كان وإن ،سارهايه لريمن غ  وال،هيمن الزوج لوجوب نفقتها عل ال

 أدلة ملا تقدم من  أيضاًاة الزوجك بل من ز، وعرفاًة شرعاًريوا فقكالزوج ل رياة غكمن ز

  . دارة شئومإنه من ك صورة عدم متيفهم يته وصرفها علي بهلاته ألكء الزوج زإعطا جواز

، ناري بدتاباًك راًمد عي باع زنأك ،سارهي وزوج مع بذله ريون غيك أن :اخلامسة

 عدم يفال كشإ فال  املعال موسراًكان فإن ،د بنفقتهيام زي ضمن العقد قيفه يوشرط عل

 اة وهوكملوضوع للزلعدم وجود ا ،اة غربهكمن ز ال و،لياة املعكمن ز ه الأخذجواز 

 ،شرعاً ريبفقس يل ألنه ،لياملع رياة غك زأخذن من كتمي فال ن موسراًيكمل  وإن ،ريالفق

ام ي الشرط القكان فإنل ي املعاةك من زخذما األأ و،هيقوم بنفقته مع وجوا عليلوجود من 

ه يوعل ،هرياة غكه من زؤإعطا وزجيما ك، ه منهاؤإعطا اة جازكمن الز لو و،بنفقته مطلقاً

نفقته من  ريديل ياملع أن علم ما لويفل ياملع رياة غكه من زأخذ بعدم جواز ل القولكشيف

  ام بنفقته من نفسه مل يالشرط الق كان وإن ، الواقع سواءيف مر األألن، اةكالز
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  .  وعرفاًز لغنائه شرعاًجي

 زجي مل وسراًم  املعالنكا فإن ،دم بذلهساره وعي زوج مع ريون غيك أن :السادسة

ه من أخذ  جازاًري فقكان وإن ،هيل صرفها عليوز للمعجي ما ال ك،طلقاًاة مكه من الزأخذ

ن كمألو  و،اًيعله غنجي ه مع عدم بذله الريغى  نفقته علوجوب إذ ،ل قطعاًي املعرياة غكز

  . ما تقدمكحنوه تقدم  أو جباراإل

ى عل ربجيألنه  :)عليه السالم(ن مشول قوله  م،ترددففيه ل ياة املعكه من زأخذأما و

قرب من صراف هنا أنالبل القول با ،الصورةصراف عن مثل هذه نالمن ا و،هميالنفقة عل

 يف كء للشعطا عدم اإلحوط واأل،ها دونهيوه علال وحني لصدق الع، الزوجةيفالقول به 

  . مل فتأ،ةيبهة املصداق الشيف بالعام كمتس  الفقرأدلة بعموم كبل التمس ،تاءيصدق اإل

 زجي مل  موسراً املعالكان فإن ، باذالًونه معسراًكزوج مع  ريون غيك أن :السابعة

 إالّ إذا ،ه تردديف؟ هياة والصرف علك من الزخذل األيلمعمث هل ل ،اة مطلقاًكه من الزأخذ

 الإ و،نهمن شئو النذر أو ن هذا الشرطيكما مل يف عدم اجلواز قوىاألبل  ، من شئونهكان

 ضمن العقد يفه يشترط علي وري للفقئاًيش ع الغينيبين اة بأكء الزإعطاال لعدم يجلاز االحت

  . ه منهاينفق عليفاته كه زيعطي مث ،امه بنفقتهيق

 كان وإن، شمل مثل هذا القدري  الرياة للفقكالز من خذجواز األن إ :واحلاصل

  . ول األيفدد  تر علىهيه علريغ أو اة نفسهكصرف ز  جازمعسراً

  . مل الصورة اخلامسة فتأيفالم املتقدم كه اليفل في املعرياة من غك املعال الزأخذأما و
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قسامها من مها بأكعلم حي و،والبذل ساري زوج مع عدم الريون غيك أن :الثامنة

  . السابقة الصور

  . الم املصنف من وجوه النظرك يفله علم ما كوذا 

  :شف الغطاء املتقدم قالكالم ك بعد نقله مجلة من )ه اهللارمح( صاحب اجلواهرن إمث 

 إذا ما ال، به ستغينيوجه ى مثال عل  النذركان إذا  مباكد ذلييتق ينبغين كل: قلت

عدم استحقاق ى  علبناًء ،عي اجلمنيبل لعل املتجه عدم الفرق ب ،حنوه مثال و شهراًكان

   .ىانته ،)١(هين عليالدك هنأو ،ما نذره الناذرى له عل املنذور

م  أ، النذرني وب،ابه الوضعجيإالقول بى  علصوصاًخ ، الشرطنيفرق بيفهل  هذاى وعل

  . ه تردديف؟ ال

                                                

  . ٤٠٢ ص١٥ ج:اجلواهر )١(
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 سقوط نفقتها من جهة كانإذا الفقرية  الزوجة الدائمة إىل يشكل دفع الزكاة): ١٣ـ مسألة (

  .لتمكنها من حتصيلها بتركه ،النشوز

  

تها من  سقوط نفقكان إذا ةريالفقالزوجة الدائمة   إىلاةكل دفع الزكشي :١٣مسألة {

اة ك زنيعدم الفرق ب يقتضيارة الق العبطإ و}هكلها بترينها من حتصكلتم جهة النشوز

  . هريالزوج وغ

  :سألة هذه امليفقوال  فقد اختلفت األ،كانف كيو

ذهب و ،هيمجاع علاإلى دعو  املعتربيفعن احملقق و، اجلوازعدم  إىل فاملشهور ذهبوا

: املنتى قته علي تعليففقال  اجلواز إىل )دام ظله( يازريالشى د عبداهلاديبعض منهم الس

   .زاجلوا قوىاأل

 ي املقتضريل فقكء لعطاهو اإل و،قام عام فوق امليفون يك بأنهستدل له ي أن نكميو

 ،ء لواجب النفقةعطاعدم اإل وخمصص وهو ،هري واجب النفقة وغنيطالقه عدم الفرق بإب

ام ي عدم القكان ولو قمي فلو مل ،ل بنفقة املعاليام املعيصورة ق هو يف قن منهياملت القدرو

  .ءعطالإل م للعام اوزك احلكانبسبب من املعال 

، العدم إىل حيل وترجيم التوقف مع ظهور إىل )رمحه اهللا( صنفاملكوذهب بعض 

 ظهريما ك، هاي علريلفق صدق ايف كمة الشيبضمى مجاع املدعون وجهه اإليك أن نكميو

  . خلإنها كلتم: من قوله

 إمنا وركل املذين التعلكل: ما لفظه اع عن املعتربمج بعد نقل اإل)١(ك املستمسيفوقال 

 إىل  بالنسبةكذلكهو ما ك، ريعة عدم صدق الفقيء املطإعطاع من املان كان لو  املنعيف يدجي

  ما كاللزوم نفسه  كانلو  أما ،جنيبء األإعطا

                                                

  .٢٩٦ ص٩ ج:املستمسك )١(



٢٢٣

 ن هلا رفعهكمأ وإن ،بالنشوزاها يإه ؤإعطا ء الزوج جازإعطا إىل سبة بالنكذلك وه

   .ىانتهـ ،جنيب األيفما ، ك لصدق الغىن الرفع موجباًإمكانون يكأن إالّ 

 مع صدق ،هاي علري لعدم صدق الفق،ء مطلقاًعطاعدم اإل قوىاألف، كانف كيو

عليه ( عبد اهللا أيب عن ،عن زرارة ،زي حرعن ،ة عشرةي احلادسألة امليفة املتقدمة يالروا

  .هايعل )السالم

 يفحد  من أاإلشكالعدم   غناها فالظاهر صورةيف أما ،الناشزة  صورة فقريفله كهذا 

  . ئهاإعطا عدم جواز

 ،اةك الزوج من الزأخذ نيجة بي النتيفعدم الفرق   وهو،المك سألة امليفى بق ينعم

ها من يصرف عليناشزة  أو عةيت مطكانسواء ما فإ ،ا صورة فقرمهيف الناشزة أخذ نيوب

  . ملاة فتأكالز

الم كاالشتراط فال ى  علما بناًءأ و، املستحقيفعدم اشتراط العدالة ى  علله بناًءكهذا 

  .دامت مصرة ئها ماإعطا عدم يف

   :فرع

 قال بعد هفإن ، املستنديفما اختاره  ك،نةكّاملم ريها غيم املعقود علك احليفمثل الناشزة 

   .ىانته ،)١(ركنة ملا ذكاملم ريها غيذا املعقود علكو:  ما لفظهم الناشزةكان حيب

   :فرع

ذا كو؟ اة الزوجكها من زأخذوز جيفهل  ،منقطعة وون الزوجة دائمة أك يف كش لو

لو و ، بهأخذ يصل موضوعأ ك هناكان فلو؟ م النة أك مموأ؟ وا ناشزة أم الك يف كش لو

  . واهللا العامل ،لي تفصهيفن فيك مل

                                                

  .٣٤ سطر ٥٢ ص٢ ج:املستند )١(



٢٢٤

   :فرع

  . ال الظاهر؟ م النشوزكهل الشقاق حب

   :فرع

ال ما كا زوجة أل ولاأل قوىاأل؟ م الأم الزوجة كة حبيهل املعتدة بالعدة الرجع

   .خيفى



٢٢٥

  أنفقها عليها وإن الزوج إىل جيوز للزوجة دفع زكاا): ١٤ـ مسألة (

  

دفع { ناشزة ريم غأ  ناشزة،م منقطعةت أكانائمة د }وز للزوجةجي :١٤مسألة {

 ،دهاأوالى وعل }هاينفقها علأ وإن{ دلة لعموم األكلاملستحق هلا وذ }الزوج إىل ااكز

ى  الصرف علك ذلدارة شئونه ومنها إليفجوز التصرف يف له اًكئها له صارت ملإعطاا بأل

  . الهيع

ت كان الزوجة لو أن اًرنا سابقكولذا ذ ،اةكونه زك عنوانرج عن خينه إ واحلاصل

  .  للشرائط الزوج مستجمعاًكان إذا هاياقدة لسائر الشرائط جاز صرفها علف أو ةيهامش

ث منع من دفع الزوجة يح ،هيبابو من ابن إالّ نيلتأ املسني هاتيفنقل اخلالف يمل مث إنه 

 يفد ين اجلنوخالف اب ،ةيمامن اإليه من دجعل أنه مايلعن األ يكبل احمل ،زوجها إىل ااكز

 ومل نقف ،ولدهاى وعل هاياة علكفاق من هذه الزنإلوز اجي مل أنه عنه يكة فاحملي الثانسألةامل

العدم مبفهوم ى ل علي واجب النفقة دليفاملمنوع  حصرى  الدالة علدلةبل األ ،ليدلى هلما عل

  . احلصر

   :فرع

 رينهم غكل ،ندها منقطعوأوال ووجها وز،خذت الزوجة جامعة لشرائط األكان لو

 أن ه تردد منيف ،م الهم أيفاق علنإلاة واك الزأخذ للزوجة وزجيفهل  ،الشرائط يجامع

دارة املرتل إر يد تاليت بعض الزوجات يفى ما نركولدها من شئوا  وزوجهاى فاق علنإلا

 لوزوجها وولدها وى علفاق نإل منها االيت شئوا يفهلا صرفها  جوزيفها كلمياة كها الزأخذف

   ينيوا هامشكان



٢٢٦

  .ةيسباب اخلارجه بسبب من األيها ممن جتب نفقه علريذا غكو

  

فها مع عدم وجوب نفقتهم رمص ريغ يفقة ياة حقكصرف للز أنه ومن ،حنوه وأ

  . ولقرب األواأل ، االشتغالاألصلو ،اةكاها عن الزيإئها إعطاة يفاك يف كشيف ،هايعل

 ون املنفق مستحقاًك مع حد تربعاًأى خص علفق شن أول  ماسألةهذه املى تفرع عليو

 ؟م اله مستحقاً أين املنفق عليكمل  إذا فاقنإلا بقدر اة حىتك الزه منأخذ وزجيفهل  ،ةاكللز

  . اهللا العاملو

 كانالنفقة مما  ومنذور ريجاأل ك}هيها ممن جتب نفقته علريغ{ مثل الزوجة }ذاكو{

نفقها أ وإن لياة للمعكالزهم ؤإعطا جوزيف }ةيسباب اخلارجبسبب من األ{ الوجوب

  . دلة ملا تقدم من عموم األ،هميعل

اة كالز إىل تاجحي وإمنا، نفسهدارة إل من ين املعكء متعطااإل  جوازيففرق ي المث إنه 

اة من املعال كه الزأخذ  معىنكاننفقة نفسه ى  عل قادراًكانلو  أنه توهمي ال و؟م الللمعال أ

ن من نفقة نفسه كالتمرج عن االستحقاق بخيل ال ياملع إذ أن ،فسه نيفاته كصرف املعال ز

ة ياتك عن الزكرج ذلخي و،املعالى ه علك ملون صارفاًيكف يعطأ ما كلمينئذ يوح، فقط

  . هكمالأسائر ك ريصيبل  ،خذباأل

 املداورة مسألة يفرنا ك ملا ذ،موره املتعارفةأدارة إ ري غيفله صرفها  وزجي ال، نعم

  . فراجع



٢٢٧

   جاز له دفع زكاته لهعال بأحد تربعاً إذا ):١٥ـ مسألة (

  

طالق إ إىل ه مضافاًيدل عليو }اته لهكله دفع ز  جازعاًحد تربذا عال بأإ :١٥مسألة {

  : النصوص اخلاصة بعض ي،كمجاع احملواإل ، وعمومهادلةاأل

 يل: قلت له: قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عن ،سحاق بن عمارإموثق ك

: قال؟ هم منهايعطأاة أفكن الزابإ ينيتأي وبعضى فضل بعضهم علأ وبعضهمى نفق علأقرابة 

نمستحقو، قال ،نعم :قلت :عطهمأ ،همريفضل من غهم أ)قد تقدمو ثياحلد ،)١.  

  .يل معال تربعكم عام لكبل احل ،ك ذليفة للقرابة يومن املعلوم عدم اخلصوص

 هما عن الفق منها ،عدم اجلوازى  بعمومها علوردت بعض النصوص الدالة قد، نعم

  . )٢( فال تعطهكنفقت هو يف ل منكو: يالرضو

 حداًاة أك الزوال تعط من: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةجيخد أيب عن ما: ومنها

  . ممن تعول

  . ركعمومهما خمصص مبا ذ أن ال خيفىن كول

 أن كايإه يفقال  ألنه ،صيعمومه التخصقبل يفال  ي الرضوه الفقيف ما أما :ن قلتإ

   نيبوة األيهل الوالمن أ يتعط وال ،ةيهل الوال أري غكاة مالكز يتعط

                                                

  .٢ حني للزكاة املستحقأبواب من ١٥ الباب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٩ سطر ٢٣ص: فقه الرضا) ٢(



٢٢٨

  . ثياحلد ،)١( فال تعطهكنفقت هو يف ل منك وكوالولد والزوجة واململو

ال مل إ و،عم منهمن املراد به األو كيقتضي هذا العموم ني اخلمسة وبني املقابلة بفإن

  .  للعطفن وجهكي

ص يالتخص إالّ أن ،صي قابال للتخصكان وإن  عمومهافإن ،ةجيخد أيب ةيما رواأو

 الاة ك الزأدلة وعمومات ،القرابة فقط يمن ذو يعء املعال التربإعطا وهو ،بقدره قدري

  . ةجيخد أيب ةيوا خمصصة برواك لفرض يفكت

  : هنا ثالث طوائفإن : واحلاصل

   .ياملعال التربع  حىتء مطلقاًعطااإل جوازى دالة علالعامة ال خباراأل :وىلاأل

  . اًيوجوب أو كان اًي تربع،ل معالكء إعطاعدم ى ة الدال علجيخد أيب خرب: ةيالثان

 ،قرابة ي ذكان إذا يء املعال التربعإعطا جوازى سحاق الدال علإموثق : الثالثة

  . ءعطااإل  عدم جوازيف الرحم داخال يذ ريغى بقيف ،ة ذا القدرجيخد أيب خصص خربيف

 النصوص يف ه مع ضعف السند معارضة ملفهموم احلصريالفقه فف خرب أما :قلت

ها يد ا العموم ورد عليرأة فلو جيخد أيب ةيما رواأ و، مخسةيفء عطااإل لعدم جواز، احلاصرة

ء عطااإل  جوازيفحد نقل اخلالف من أيمل  أنه هذا مع ، من املعارضةهفقال خربى ما ورد عل

   .همريقارب دون غلأل

                                                

  . ٨ سطر ٢٣ص: فقه الرضا) ١(



٢٢٩

 خاألكه يب نفقته علحي ال يب الذي القرني فرق بري من غ،للتوسعة أو فاقنإله لري عن غفضالً

  جنيب األنيب و،دهمأوال واخلال والعم ودهأوالو

  

اة كز عيني:  ما لفظه)رمحه اهللا( عبارة املصنفى عل ي بعض احلواشيفقد وقع مث إنه 

   .ىانته ،وموضوع البحثاملفروض  ما هو ك،املال

  .شاء اهللا تعاىلإن ها يفالم كال يتأيوس ،اة الفطرةكخراج زإ ىل إه ناظرنأكو

 ممن حداًاة أكتعط الز الأن  ةجيخد أيب ةيما رواأ و:م قال ما لفظهكيد احليالسن إمث 

  . )٢(االستحبابى عل وأواجب النفقة ى فمحمول عل ،)١(عولي

ون املعال كن لسحاق املتضمإ بعد موثق ستحباب مطلقاًاالى وجه للحمل عل ال: قولأ

  . مل فتأ، قرابةكان إذا هريفضل من غأ يالتربع

  . اته للمعالكدفع ز يل التربعي للمعوزجي أنه يفال كش إفال ،كانف كيو

دارة إبسبب  ررج عن موضوع الفقخي املعال ال إذ ،لياملع ريغ أي }هري عن غفضالً{

 أنه ما ك،اته لهكه دفع زريل وغيل من املعكل جوزيففقره ى اق علب  فهوحد شئونه تربعاًأ

  . ه برضاهيه وصرفه علرياة من غك الزأخذل ي للمعوزجي

ملا تقدم  وزجي ه فالري غنيوب ،إليهاته كدفع ز جوزيفل ي املعنيبالفرق ب قاليرمبا  نعم

عليه (قال  )م وآله وسلهياهللا على صل( النيب المك ري تفسيف )عليه السالم(جعفر  أيب من قول

   .)٣(ف نفسه عنهايك أن ىقدر علي ها وهوأخذي أن ل لهحي ال: )السالم

                                                

  .٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٤ الباب ١٦٧ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢٩٦ ص٩ ج:املستمسك) ٢(

  . ٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٣٠

  . عدمه وونه وارثاً له لعدم الولد مثالك ني فرق بريمن غو

  

انصراف هذه اجلملة خيفى  ن الكول ،ف نفسه عنها قطعاًيكن  أقدري املعال ممن فإن

ة اكخ وابن العم عن الزالة األي عيفن يالذوالعم خ  األأخذلذا ورد جواز  و،هيفعما حنن 

  . ملللتوسعة فتأ

للتوسعة من  أو فاقنإلل{:  بقوله)رمحه اهللا( املصنف شارأدفع هذا االحتمال  إىل ولعله

 }دهمأوال وده والعم واخلالأوال وخاألكه يب نفقته علجي  اليالذب ي القرني ب فرقريغ

 بناًء، هريغ و الوارثنيعن بعض العامة الفرق ب يكاحملن إمث  ،}جنيب األنيوب{ك ذل وحنو

  .  اجلواهريفما  ك،نال وهو معلوم البط،الوارثى نفقة املوروث عل أن ىمنه عل

 له ونه وارثاًك ني فرق بريومن غ{:  بقوله)رمحه اهللا(املصنف  شارأا  هذنالبط ىلإو

طالقها بعد إ ودلة األعموم ىمجاع املدعاإل إىل ه مضافاًيدل عليو }عدمه ولعدم الولد مثال

  . وركل املذيفساد التعل



٢٣١

وعدم كوم ممن جتب ء الزكاة لألقارب مع حاجتهم وفقرهم إعطايستحب ): ١٦ـ مسألة (

.لى ذي الرحم الكاشحع: )عليه السالم( قال ؟أي الصدقة أفضل: ففي اخلرب ،نفقتهم عليه

  .ال صدقة وذو رحم حمتاج: ويف آخر

  

م ممن وكوعدم قارب مع حاجتهم وفقرهم اة لألكء الزإعطا ستحبي: ١٦مسألة {

 عن، وينكعن الس ياملرو }ري اخليفف{ .هميفالشرائط اجتماع سائر و }هيجتب نفقتهم عل

الصدقة أي { )ه وسلمه وآلياهللا على صل( رسول اهللا لئس: قال ،)عليه السالم( عبد اهللاأيب 

ى عل يطوي يالذ اشح هوكال و})١(اشحكلالرحم ا يذى عل: )عليه السالم(قال ؟ فضلأ

  . جنبه أي شحهكالعداوة 

   .)٢(}رحم حمتاج صدقة وذو ال{: هيالفقيف رواه  }آخر{ خرب }يفو{

  . عطهمأ ،همريفضل من غهم أ: )عليه السالم( قال ،سحاقإ موثق يفو

خت والعم والعمة واخلال خ واألمنها األى عطي: اةك الزيفالشحام   خربيفو

  . ثياحلد ،)٣(الةواخل

  . الوصف الثالث فراجع  صدريف وقد تقدم ما

   .جنيباألى هم وعليع عليستحب التوزيبل  ،اتهكع زيمجهم ؤإعطاره  يكنعم

                                                

  .١ ح الصدقةأبواب من ١٢ الباب ٢٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .١٣ ح٣٠٨ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه )٢(

  .٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٣ الباب ١٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٣٢

 ك قرابتنيتعط ال: ث قالي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةجيخد أيب فعن

  . )١(نيسلمامل  سائريف قسم بعضاًأ وعطهم بعضاًأنهم كول ،لهاكاة كالز

ن كول ،لهاكاة ك الزك قرابتنيتعط ال: ثي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن

  .غري ذلك إىل .)٢(نياملسلم  سائريفقسم بعضها أ وعطهم بعضاًأ

ء إعطا جوازى دلت عل خباراالستحباب ألى عل مرراهة واألكالى عل ي محلنا النهوإمنا

  . رقابلها لألكاة كالز

 له قرابة يكرجل من موال: )عليه السالم(احلسن  أليب قلت:  قال محزةبن محدفعن أ

  . )٣(نعم :قال؟ اتهكع زيهم مجيعطي أن وز لهجياة أك وله زكقول بيلهم ك

ضع يلته عن الرجل سأ: قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، اريمهزعلي بن وعن 

  . )٤(نعم: قالك؟ تولونيته وهم يل به أيفلها كاة ماله كز

واجب  ريرقاب غاألى مل علحي أن ومن حمامله ،ثي هذا احلديفالم كوقد تقدم ال

  . المك حملل الون شاهداًيكفالنفقة 

 داللة بعض هذه يف كان وإن ،نيمكء من احلي شيف اإلشكال ينبغي فال ،كانف كيو

   .ال خيفىما ك نظر خباراأل

                                                

  .٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٤ الباب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٥ الباب ١٧٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٥ الباب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٥ الباب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٣٣

  . وكذا العكس،جينة التزوؤلصرف يف م لولده إىل يدفع زكاته أن جيوز للوالد): ١٧ـ مسألة (

  

ذا كو ،جينة التزو مؤيفولده للصرف  إىل اتهكدفع زي أن للوالد وزجي :١٧مسألة {

 ،املنصرف منها إذ ، املنع ملثلهأدلةوعدم مشول ، رياة للفقكء الزإعطا أدلةطالق إل }سكالع

 أن فرض لو  حىت، الواجبةقةس من النفيج لي والتزو،ء للنفقةعطااإل  بعضها هويفاملصرح  بل

 إىل عوديقة ي احلقيفء عطا اإلكان وإن ،اةكء من الزعطااإل مه املطلقة جازأج بيد التزويريباه أ

  .وحنوه  املهرعنوانمه بأ

فرق  ما ال ك،الرابعة إىل هاريوغ وىل الزوجة األنيج بيء للتزوعطااإل  جوازيففرق  وال

املتعارف مع ى ج علي التزويف روالالزم االقتصا ،تع ااملتم أو  الدائمةأخذرادة إ ني بك ذليف

  . اةكه من الزؤإعطا زجيف مل راد فوق املتعار أفلو ،السعة

  .ل اهللايوز من سهم سبجي كنيه من سهم الفقراء واملساؤإعطا وزجيما كمث إنه 

 إىل رجع النصفيفهل  ،مث طلقها قبل الدخول ،ولدهاة كب زوجته بزاأل مهر أولو

  . ولبعد األيوال  ،ه تردديف ،باأل إىل مأ اةكالز

ب ألا إىل رجعيفاملهر  ،ك ذلحنو أو اختلعت أو أة مهرها للزوجوهبت املر لو ،نعم

  .قطعاً

 وإن ،ه تردديف؟ مةء الشتراء األعطاوزاإلجيوهل  ،ليفاق للتحلنإلل ايذا القبومن ه

وا كلها لواجب النفقة لعدم يل حتصياملعى ب علجيمة مما ون األكلعدم  قرب اجلوازأل اكان

  .املتعارفةمن النفقة 

 إىل رثهاإ انتقال يفال كشإ فال ،اة ولدهكمهرها من زأ اليتب ت زوجة األتما ولو

  الزوج 



٢٣٤

  . اة ترددكفسخ زلبا  رجوع املهريفو ،اةك الزعنوانخلروجها عن 

 قترأ ولو ،اةًكز قرب رجوع املهرصله فاأل العقد من أنالشاف بطكنالرجع  ا لومأ

 أنه ما ك،اةكرجع زيبل ، ين له الباقيكمل  لة املهرياة قلكتزوج ببعض الزنفسه فى ب علألا

ن الشأ بل مقدار ،اة ابنهك مهره من زعيعط مجينه مل ن له شأيكمن مل س فتزوج كلو ع

   .ال خيفىما كختتص بواجب النفقة   السألةوهذه امل ،فقط

   :فرع

، ه تردديف ف،والدهى نفق من نفسه علي أن رطبش جنيب أرياته لفقكاالبن زى عط ألو

 أن ومن املعلوم ،اة شرعت جماناًكالز إذ ،ياشتراط املعط ة جوازيقرب العدم لعدم معلومواأل

  . مل فتأ، معلوم الصحةريال غيمثل هذا االحت أن  مع،ةي من املالللشرط قسطاً



٢٣٥

 ،فاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراءنإلولده ل إىل جيوز للمالك دفع الزكاة): ١٨ـ مسألة (

  . من سهم سبيل اهللا لتحصيل الكتب العلميةإليهكما جيوز له دفعه 

  

خادمه من  أو جتهزوى فاق علنإلولده ل إىل اةكالز دفع كللمال وزجي :١٨مسألة {

 وزجيوال  }ل اهللاية من سهم سبيتب العلمكل الي لتحصإليه له دفعه وزجيما ك ،سهم الفقراء

ست من يتب لك وال،دالوالد هو نفقة الولى  الواجب علألن ، من سهم الفقراءإليهالدفع 

 ،ل واجب النفقةك يفهذا  يرجيبل ، لد لوالدهالو يعطيس بأن ك العوزجي كذلكو ،النفقة

  :  اجلواهريفلذا قال و

ه ريغ وأ ك عندها من تعول به من مملوكان إذا نفقتها ري غيفقال جبوازها ي قد ،نعم

 كمل ة مبعىنيعلها غنجي الزوج الى قتها عل ووجوب نف، السامل عن املعارضدلةاألطالق إل

ذا كو. ةيثيا من الزوج املنفق من هذه احلوهلاتن بعد جوازي بل ال ،نة السنة هلا وملن تعولمؤ

 السامل عن معارضة دلةطالق األ إل،هاري وغك املداريفما صرح به  ك،النفقة ها من واجيبريغ

 ،)١(فاقنإلم لإليهاة كرادة املنع من دفع الزإ يفل يل مبالحظة التعخصوصاً، هنا بعد ظهوره ما

   .ىانته

ه تردد من يف؟ ون من النفقة الواجبةكن واجب النفقة ت من شأاليتمث هل نفقة الدابة 

   منها نفقة اليتع لوازمه يامه جبمي ق،نالقوم بنفقة في نال ففهم العرف من قوهلم

                                                

  . ٣٩٩ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٢٣٦

 ،ست من النفقةيا لبأتب كال يفما قلنا ك ،هاريغ إىل صرافنالاحتمال ا ومن ،الدابة

تعرضة لنفقة الزوجة ات امليالروا إذ ،النفقة  من واجيبهري الزوجة وغنيل بيتمل التفصحيو

ى دل علي بل صرحت مبا ،عورا وحنومها وسترها ام الزوج بسد جوعتيتضمنت وجوب ق

  . النفقةواجب   سائرنينها وبيالفرق ب

  ؟ جب النفقةسائر واكم أ ،ليالتفصى  علبناًء ،الزوجةك كململومث هل ا

ل ي وتفص،كع شئون اململويجبم  املوىلامي وجوب قدلةعلم من األيمل  إذ ،ولقرب األاأل

  .  باب النفقاتيفالم كال



٢٣٧

 على قادراًيكون  أن من جتب نفقته عليه بني إىل ال فرق يف عدم جواز دفع الزكاة): ١٩ـ مسألة (

  إنفاقه أو عاجزاً

  

ون يك أن نيه بيب نفقته علجيمن  إىل اةكدفع الز  عدم جوازيففرق  ال :١٩مسألة {

   .}عاجزاً أو هنفاقإى  علقادراً

 وزجي هفإن، فاق والقادرنإلعن ا  العاجزنيل بيفصالت إىل شارةقد تقدمت اإل: قولأ

   .الثاين خبالف ول األيفالدفع 

فقد اختلف  ول األيفما اجلواز أ و، اجلملةيفه يفشبهة  فال الثاين يف ما عدم اجلوازأ

  : مورأستدل هلم ي أن نكمي يالذو، عدم اجلواز إىل  ومجاعة)رمحه اهللا( فنصملفذهب ا ،هيف

  . ةينيقية الءالربا إىل تاج حيينيقياالشتغال ال إذ ،ك عند الشاألصل: ولاأل

   .اة لواجب النفقةكء الزاإعطاملانعة عن  خبارطالق األإ: الثاين

  . مجاعاتمعاقد اإل: الثالث

 ، صورة العجزيف اجلوازى  الدالة علدلةد األو بعد وركش النه إ هيف فاألصل أما :أقول

  . وركصل املذفال جمال لأل

  :هيفف، خبارطالق األإأما و

النفقة ى عل ربجي والزمون له :)عليه السالم(نة قوله يا بقرأل ،قطالعدم اإل: أوالً

 ال صورة العجزيف  أن ومن املعلوم ،قةالنفى عل دة بصورة اجلربيمق ،مها وحنو)١(هميعل

  . عنوانصدق الي

                                                

  . ٤ و١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٣ الباب ١٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٣٨

ما ك، حال العجز اجلوازى دل عل مباطالق خمصصة اإل ريتقدى عل خباراألن إ :اًيثانو

   .يتأيس

 ،سلم وجودها طالق هلا لوإوعدم  ،أوالمجاع عدم اإلبفمجاعات طالق معاقد اإلإما أو

  .تها ثالثاًيوعدم حج ،اًيقن ثانياملت هلا القدربل 

ة ياة من اآلك الزأدلةطالق إه بعد يدل عليو ،اجلواز إىل  مجاعة من الفقهاءوذهب

  : أخبار ،ليبصورة قدرة املع الّإ املخصصة ريغ خبارواأل

ل حت: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،هريعن حممد بن مسلم وغ ما: ولاأل

ا بالبعض منه يشتريو ،اا منهاكرج زخيله حرفة ون يكمل  إذا اة ملن له سبعمائه درهمكالز

  . )١(صحابهة أيالبق يعطيو، الهي لعقوتاً

لته عن الرجل سأ: قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،اريمهزعلي بن ة يروا: الثاين

دها بصورة ييا بعد تقفإ ،)٢(نعم :قالك؟ تولونيته وهم يهل ب أيفلها كاة ماله كضع زي

قد تقدم االستدالل ا و ،د املطلوبيف تات املانعةياملفهوم من الروا فاقنإلاى ة علعدم القدر

  .  أيضاًللتوسعة

ذا إف، القدرة والعجز ل من صوريتك يففاق والتوسعة نإلا د جوازيفا تإ: واحلاصل

  . صورتا العجز يبق خباراأل نة سائري بقرخرج منها صورتا القدرة

ه عن الرجل يفاملسئول  ريبص أيب وخرب والعاشر السادس اخلرب :واخلامس والرابع الثالث

   يفالثالث  إىل شارةاإل ونوالتقدم األ وقد ،اففاخل

                                                

  .٦ من املستحقني للزكاة حديث ٨ الباب ١٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣ من املستحقني للزكاة حديث ١٥لباب  ا١٦٩ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٣٩

هم من يفاق علنإلوز اجي فال ،من سائر السهام أو  من سهم الفقراءكون ذليك أن نيما ال فرق بك

ب جيمتام ما إ ني بحوط الظاهر األىذا ال فرق علك و،فاقنإله اريوز لغجي كان وإن ، أيضاًل اهللايسهم سب

ء إعطاه جاز له يب علجينفاق متام ما إلو عجز عن  ه أن مجاعةنع يكح وإن ،ء متامهإعطا نيب وهيعل

   .دامهمإعن  أو سائهمكإما لو عجز من  ك،ةيالبق

  

بعض  تضمنه يالذالتوسعة  وازج أن  إىلمضافاً ، مبحث الوصف الثالث فراجعأول

  . صورة العجزيفصل النفقة ء ألعطااإل جوازى على دل بالفحوي خباراأل

 صورة عجزى  وعمران علكحممد بن جز يتيمحل روا إىل حاجة  فالهلكهذا  بعدو

  . ما فعله مجاعةكاملنفق 

 ، صورة القدرةيف وزجي ال نعم . صورة العجزيف اجلواز  هونيفاملتع ،كانف كيو

  .  اجلملةيفاشف الغطاء ك لخالفاً

 من سائرأو { كنيواملسا }الفقراء من سهم كون ذليك أن نيفرق ب ما الك{

 كان وإن ، أيضاًل اهللايهم من سهم سبيفاق علنإلا وزجيفال { همي املنطبقة علريغ }السهام

 ارةشوقد تقدمت اإل ،كذل ل للجهاد وحنويم من سهم السبيعطي نأك }فاقنإله اريلغ وزجي

له ك كوذل، اله حال الغينح إذ اللوازم النفقة عن سائر رينئذ بقدر غيحى عطي أنه إىل

  .  املنعأدلةطالق إل

ب جي متام ماإ ني بحوط األالظاهرى عل{ املصنف ومجاعة مبىنى عل }فرق ال ذاكو{

 زه جايب علجي نفاق متام ماإعن  عجز لو أنه عن مجاعة يكح وإن ،ئه متامهإعطا نيه وبيعل

  دامهم إعن  وأسائهم كإعن  عجز ما لو ك،ةيء البقإعطاله 



٢٤٠

 لكنه ، نوع من التوسعة أيضاًاأل الواردة يف التوسعة بدعوى مشوهلا للتتمة خبارإلطالق بعض األ

  .ءعطال فال يترك االحتياط بترك اإلمشك

  

وع من  ن أيضاًاأل مشوهلا للتتمةى  التوسعة بدعويفالواردة  خبارطالق بعض األإل

  .}ءعطا اإلكاط بتري االحتكتري ل فالكنه مشك ل،التوسعة

 ريغ خبار ملا تقدم من األ،صورة العجز يف مطلقاً  القول باجلوازنيبل املتع قوىاألو

ان يوب ،اايتعرض لبن الائل السابقة  املسيفرناها كث ذيح و،لي قماكاة التجارة كاملرتبطة بز

  . ة فراجعي ثانداللتها



٢٤١

لفقره ما إ ، لنفقتهمل يكن ذلك الغري باذالً إذا جيوز صرف الزكاة على مملوك الغري): ٢٠ ـمسألة (

  . أو مطيعاً العبد آبقاًكان سواء ،أو لغريه

  

 ، لنفقتهباذالً ري الغكن ذليكمل  إذا ري الغكمملوى اة علك صرف الزوزجي :٢٠مسألة {

 يفن إ : االستدالل نقوليفقبل الشروع  }عاًيمط أو  العبد آبقاًكان سواء ،هريلغ أو لفقرهما إ

  : خبار طوائف من األكباب اململو

مع  ،هريولغ لشامل للموىل ااة مطلقاًك من الزكء اململوإعطاعدم ى ما دل عل :وىلاأل

  . حواله من سائر أكذل ريغ إىل ،م ال أكان  آبقاً،هريالبذل وغ

 ك مال اململويفس يل: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،انن بن سعبد اهللافعن 

  . )١(ئاًياة شكعط من الزيولو احتاج مل  ،فل له ألف أكان ولو ،ءيش

عن  ا حاضرنأوله رجل أس: قال ث آخري حديف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعنه

ن له من يكاحتاج مل   ولو،لف درهمألف  له أكان ولو، ال: قال؟ اةكه زيعلأ كمال اململو

  .)٢(ءي شاةكالز

 رجل يفما تقول : )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال ،سحاق بن عمارإوعن 

حال  إذا هاكيزين  أالعبدى فعل: قلت: قال أن  إىل؟ثركأ أو ،أقل أو ،هب لعبده ألف درهمي

   .)٣(ئاًياة شكالعبد من الزى عطي وال ،هايفعمل له ي إالّ أن ،ال: قال؟ ه احلوليعل

                                                

  .١ ح من جتب عليه الزكاة٤ الباب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من جتب عليه الزكاة٤ الباب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح من جتب عليه الزكاة٤ الباب ٦١ ص٦ ج:الوسائل) ٣(



٢٤٢

لته سأ: قال ،)هما السالميعل(بن جعفر ى ه موسيخأعن ، تابهك يف جعفرن علي بوعن 

  .)١(ال: قال؟ اةكمن الزى عطي كعن اململو

  . البحثا هذأول يفوقد تقدم  ،هكاته ململوكز ء املوىلإعطاعدم ى ما دل عل: ةيالثان

   . اجلملةيفاة ك من الزك اململوولاتن جوازى ما دل عل: الثالثة

حتل الصدقة أ: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال ،عرج األعبد اهللا د بنيفعن سع

   .)٢(نعم: قال؟ هاشم بين ملوايل

 ه اختصاص اخلمس ببينيفر كذي ليث طوي حديف ،)عليه السالم(وعن العبد الصاحل 

  . )٣(م وهم والناس سواءليهاوقد حتل صدقات الناس ملو: قال أن  إىل،هاشم

هاشم  لته هل حتل لبينسأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،راجل بن ديوعن مج

  . ثياحلد ،)٤(مليهاحتل ملو: قال؟ مليهاحتل ملو: قلت ،ال: قال؟ الصدقة

اته ك من زل شهاباًسأ ي)عليه السالم( عبد اهللا بو أكان: مون قاليوعن تغلبة بن م

   .مليهاهم دون موياة علك حرمت الزوإمنا، ليهاملو

   خبارهذا بعض األ

                                                

  .٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٤ الباب ٢٠٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:سائلالو) ٢(

  .٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٢٤٣

وعللوه  ،ئه مطلقاًإعطااعة بعدم وقد صرح مج ،كاململو إىل اةك دفع الزيفالواردة 

  :موربأ

ى مجاع املدع فلإلئاًي شكلمي النه إ أما ،يكاة متلكء الزإعطا وئاًي شكلمي النه إ :ولاأل

  .ةياآل ،)١(﴾قِْدريال عبداً مملُوكاً ﴿: تعاىلقوله  إىل مضافاً ،ج احلق واخلالف اةكعن ز

العبد  :م قالواأ، )هم السالميعل( عبد اهللاأيب  وجعفرأيب  ويعن عل، وما عن الدعائم

  .  العبدك عدم ملأدلة من غري ذلك إىل .)٢(ه موالهكما مل الّإ ئاًي شكلمي ال

 ،ةي اآل)٣(﴾ِللْفُقَراء﴿: تعاىلقوله ى  فلحرف الالم الداخلة عليكاة متلكالز أن ماأو

 ريالفق إىل عتدف إذا اةكالز أن ىعل الدالة دلةاأل و،غنياء الفقراء واألني بيك التشرأدلةو

   .شاءيف كيها يفتصرف يه كصارت مل

 مراألى  منتهته مطلقاًكيصح القول مبلاأل بل ،ة العبدكينقول بعدم مل نا الإ: أوالًه يفو

ن ذ ألستاعن األكى ح جلواهر ايفبل ، اإلشكالور مسلم كمجاع املذاإل و،هيعل احلجر

ستناد  احملتمل بل املظنون اسألة مثل امليفس حبجة يمجاع لاإل أن  مع،كثر قائلون بامللكاأل

 تدل يه إذ ،صالة ال داللة هلا أي واآل،منقوله مجاع حىتة اإليل حبجي ولو ق،دلةاأل إىل نيالقائل

 أظهرات يطرحها لروا أو  محلهاة البد منيالروا و،كعدم املل ء اليشى عدم القدرة على عل

  ى منها داللة عل

                                                

  . ٧٥اآلية  :سورة النحل )١(

  .١١٥٥ ح٣٠٧ ص٢ ج:الدعائم) ٢(

  . ٦٠اآلية  :سورة التوبة) ٣(



٢٤٤

 هميعل(نا عنهم يرو ما  هذا معىن:ةي هذه الروا آخريفقال  أنه  إىلمضافاً ،ةكياملل

  .  من صاحب الدعائماًونه اجتهادكاشف لكال ،)السالم

 وركع املذيتاب البكته بإحال وىل البحث فاألن هنا حمل هذايكث مل يفح ،كانف كيو

  . هيف

ن ك لك واالشتراكقلنا باملل وإن األن ،يكاة متلكء الزإعطامطلق  أن سلمن ال: اًيانوث

 تين امليء دإعطاو ،الطفلى الصرف علك ، فقط ال الصرفيكالتمل يكقصد املز إذا كذل

 لعدم دخول ،اًيكس متلي لهفإنل يبذل له من سهم السب إذ خصوصاً ،هااشتراء العبد وحنوو

  .ةياآل )١(﴾ِل اللَّهي سب ويف﴿: تعاىلبل قال  ،ةي اآليفه يالالم عل

 ،خبار الطائفة الثالثة من األيفاة مما تقدم كه للزولاتن جوازى دل عل ما إىل هذا مضافاً

ة كي اجلواب عن عدم مليف )رمحه اهللا( عظمخ األيره الشكذ ما إىل له فال حاجةك كذلبعد و

من ى ترائي ما قد ك،اهايإهم يكة الفقراء متلحصم كح أن ثبت إذا نعمي إمناه ألنف: العبد بقوله

مبرتلة ماله  يفه ريالفق إىل ذا وصلتإف: )عليه السالم(مثال قوله ومن أ ،ةي اآليفالالم  ظاهر

ة وارد مورد ي ومثل هذه الروا، الالم لالستحقاقفإن ،ممنوع وهو .)٢(صنع ا ماشاءي

  . ىانته ،)٣(فىال خيما ك يكوجه التملى ون الدفع علكغالب من ال

  اة كء الزإعطال يشمله دلي فال ،مبواله العبد غينن إ :ني املانعأدلةمن  الثاين

                                                

  . ٦٠اآلية  :سورة التوبة) ١(

  .١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤١ الباب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .١١ س٥١٨ص: كتاب الطهارة) ٣(



٢٤٥

قم لعدم ي لو مل أما ، بنفقة العبدقائماً ىلاملو كان لو ميستقي إمنا كذلن إ :هيفو. ريللفق

   .انه فاليعص أو نهكمت

نع عن امل أخبار يفر كولذا ذ ،العبدى عل ىلنفاق املوإوجوب  :دلتهممن أ الثالث

  : نا العبد مانعيف كان ف،نفقتهى عل ربجي بأنهمعللة  ،واجب النفقة

  . دلة من األول الوجه األيفانه يوقد تقدم ب ،ةيالرق وهو ،املانع الذايت: ولاأل

  .املوىلى لزوم نفقته عل وهو ي،املانع العرض: الثاين

ه من ؤإعطا وزجي  النفقة الل واجبكو املوىلى العبد واجب النفقة علن إ :احلاصلو

  . اةكالز

  . العبدى فاق علنإل وجوب ادلةفألى، ما الصغرأ

  . هيالنفقة على عل ربجيه نأو الزم النفقة بأنهت اليفللتعلى، ربكما الأو

ه يفاق علنإلباقائماً  املوىلدام  ئه ماإعطاعدم   هودلةاد من األستفي ة مايغان إ :هيفو

اة له كء الزإعطاعدم  أن  ظاهرهفإن ،خل إربجيألنه  :ه قولهيعلدل يو ،هذه الصورة ريدون غ

 صورة يفئه إعطاى الدالة عل  اجلواز إىل أدلةمضافاً، ه القائم ايب نفقته علجي له من ألن

  . عنه العجز

 ،احتاج وحنوها اة ولوكمن الزى عطي العبد ال أن ىاملتقدمة الدالة عل خباراأل: الرابع

  . هايعلاوزة  بارخومة األكح: هيفو

 ينبغي ه التبنفق قم املوىليمل  إذا  مايف اجلملة يفاة كء العبد من الزإعطا جوازن  إمث

  . هيف اإلشكال



٢٤٦

  .  مواضعيفالم كقع ال ينعم

 ملا تقدم من عدم ،العدم قوىاأل؟ م الاة أكبق من الزء اآلإعطا وزجيهل نه إ :ولاأل

  .  الناشزةيفاجلواز 

 ، املنع ملثلهأدلةمع عدم مشول ، ريفق ألنه ،ءعطااإل قوىاألباذل ف ريغ وىلامل كان لو نعم

   .ال خيفىما ك )رمحه اهللا( الم املصنفكمفروض  وهذا هو

 غين ألنه اةكه من الزولاتنز للعبد جيفاق مل نإلاى عل الغين ىلاملو ن جربكمأ إذا :الثاين

  .  اجلربإمكان نيح باملوىل

 للعموم مع ، للتوسعةإليهالدفع  وزجيصل النفقة العبد أل إىل الدفع وزجيما ك: الثالث

  .  املنعأدلةعدم مشول 

  .  للعمومات،ةي البقأخذله  وزجينصف نفقته  ه بقدريعل نفق املوىلي لو: الرابع

تقدم   ملا،عبدهاته لكئه زإعطا  عدم جوازيفال كش إفال ،اًيغن املوىل كان لو :اخلامس

  . املانعةدلةمن األ

اة ك له زكانو ،هيالتوسعة عل أصلها أو أو ن من متام نفقتهكتمي  الاًريفق كانلو  أما

ى ء بالصرف عليشبه شأ ألنه ،تاءيلعدم صدق اإل الثاينل بيق؟ ها العبد أم الؤإعطا وزجيفهل 

 فإن ،لياة نفس املعك باب التوسعة من زيف املتقدمة دلة لألمطلقاً اجلواز قوىاألو ،النفس

 صورة عدم يفهم ياته علكفاق من زنإلا خبار تضمن بعض األاليتت وحنوه يلبلمة أهل اك

 يفة ريثكد يت العبكان اليتات يالروا  أزمنة صدوريف خصوصاً ،ن شامل للعبد قطعاًكالتم

  . الدور



٢٤٧

املزوجة  وريبكال وريمة والصغاأل العبد ونيام بكحمن األ ركذ  مايففرق  ال: السادس

طالقات والعمومات املانعة هم لإلرياتب واملبعض والقن وغكها واملريغم الولد وأها وريوغ

  . واوزة

ه له من ريوغ ء املوىلإعطاجواز  فالظاهر ،وه وحنداملسجى وقف العبد عل إذا :السابع

ون حاله مع يكف ،كرج عن امللخيف بالوق إذ ،باذال بل ولو ،اًيغن  املوىلكان ولو، اةكالز

  . اته لهكل زيء املعإعطا  تقدم جوازيالذ يالتربعحال املعال  بذل املوىل

هم يوز للموقوف علجيفهل  ،العلماءكعة جلما أو ،ةي للذروقفاً  العبدكان إذا :الثامن

 ،همكونه مملوكلعدم ، اجلواز  النظريفرجح  األكان وإن ،ه تردديف؟ م الام له أكء زإعطا

  . ه وبذلهين املوقوف علكمع متاه يإاة ك الزاملوقوف له ري دفع غيفالم كذا الكو

 ملا تقدم ،هيفاق علنإلن من اكتمي  الكانن إ ي اهلامشكاة ململوكدفع الز وزجي: التاسع

  . اجلوازى ث الدالة عليحادمن األ

  . كات املنع عن ذلي بعض الروايفقد ورد  نعم

صدقة من حتل ال وال ،م منهمليهامو: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،فعن زرارة

  . )١(هميم علليهابصدقات موبأس  ال و،مليهاب ملويالغر

ى خمزوم عل  من بين بعث رجالً)ه وآله وسلمياهللا على صل(النيب ن إ :رافع أيب وعن ابن

   حىت: فقال؟ ب منهايصت ي كاصحبين: رافع أليب الصدقة فقال

                                                

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٤ الباب ١٩٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٤٨

   اًيون هامشيكال  أن :بعاالر

  

 )ه وآله وسلمياهللا على صل(ى النيب ت فأ،لهأ فأس)سلمه وآله وياهللا على صل( النيب آيت

  . )١(حتل لنا الصدقة ا الوإننفسهم القوم من أ موىل: فسأله فقال

نة يراهة بقركالى ا علممن محلهالبد  ،ةيوضعف الثان وىلمجال األإتان مع يوهاتان الروا

والنسخ  ،وىل األيف )هللارمحه ا( خيما عن الش ك،ةيالتقى مل احلمل علتحيو ،اوزة خباراأل

  . ةي الثانيف الوسائل يفما ك

ه يدل عليو }اًيهامش{اة ك الزخذآ }ونيك ن الأ{ :نيوصاف املستحقمن أ }الرابع{

  : ةريثك أخبار ، متواتراًنيبل املسلم ،نيمن املؤنيمجاع بنقل اإل إىل مضافاً

  من بينناساًأن إ :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ص بن قاسميعن الع: ولاأل

صدقات ى ستعملهم علي أن لوهفسأ ،)ه وآله وسلميلاهللا عى صل(توا رسول اهللا أهاشم 

؟ به أوىلفنحن  هاي علنيللعامل  جعله اهللا تعاىليالذون لنا هذا السهم يك: وقالوا، ياملواش

 وال ل يلحت الصدقة الن إ املطلب عبد ا بيني ):آله وسلم وهياهللا على صل(فقال رسول اهللا 

  . )٢(مكريم غيك علثراًؤم تروينأ: قال أن  إىلقد وعدت الشفاعة ينكول ،مكل

 عبد اهللاأيب  وجعفر أيب عن ،لهمكوزرارة ، حممد بن مسلم و،ريبص أيب عن: الثاين

   )ه وآله وسلميلاهللا عى صل( قال رسول اهللا :قاال ،)هما السالميعل(

                                                

  .٦ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ١٤ الباب ١٩٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٤٩

 :حرم عل اهللا قدن  وإ،الناس يديساخ أ أون الصدقةإقد  ها ماريمنها ومن غ ي

  . )١(املطلب عبد حتل لبين  الةالصدق وإن ،حرمه

حتل الصدقة  ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ان بن سنعبد اهللاعن : الثالث

  . )٢(هاشم من بين رائهمظلن الوس ابلولد الع

رجال قال ن إ :ثي حديف ،)عليه السالم(عن الرضا  ،يوسم األيبراهإعن : عالراب

  . )٣(ىبل: فقال؟ ميكس الصدقة حمرمة عليلأ: هيبأل

قال رسول : ه قالسنادإب ،فة الرضاي صحيف يالطربسعن الفضل بن احلسن : اخلامس

  . )٤(حتل لنا الصدقة ت اليهل بنا أإ: )ه وآله وسلمياهللا على صل(اهللا 

هما يعل(عن جعفر بن حممد  ،هيبأعن ، ي العلوعبد اهللابن ى سيعن ع: السادس

 فالصدقة لنا ،اخلمسا بدلنا أنا الصدقة يهو ملا حرم عل الإله  إاهللا الن إ :قال ،)السالم

  . )٥(رامة لنا حاللكوال، ضةيواخلمس لنا فر ،حرام

ره من فضائل العترة كما ذيف ،)عليه السالم(عن الرضا  ،ان بن الصلتيعن الر: السابع

  فلما جاءت : )عليه السالم(قال  ،مونوخراسان حبضرة املأق لعلماء العرا

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

   .١٦ص: صحيفة الرضا )٤(

  . ٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٧ ص٦ ج:ائلالوس) ٥(



٢٥٠

  الصدقات ِللْفُقَراِءإمنا﴿: فقال ،تهيهل بونزه أ، ونزه رسوله ،نزه نفسهالصدقة قصة 

 ابِن وِل اللَِّهي سب يف ونيالْغاِرم و الرقاِبيِف والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وهاي علَنيالْعاِمل وِنيالْمساكو

 يلذ أو لرسوله أو لنفسهى مس أنه كء من ذلي شيف فهل جتد ،)١(﴾ضةً ِمن اللَِّهيِل فَريالسب

ونزه  ،)ه وآله وسلمياهللا على صل(ونزه رسوله ، ملا نزه نفسه عن الصدقة تعاىل ألنه ،القرىب

 ،الناس يدي أوساخ أيهو، حممد وآلهى  الصدقة حمرمة علألن ،هميبل حرم عل ته اليهل بأ

صطفاهم ا وفلما طهرهم اهللا عزوجل، )٢(ل دنس ووسخكم طهروا من أل ،حتل هلم ال

  . ره لنفسه عزوجلك ره هلم ماكو ،لنفسه يرض هلم ما يرض

ه ياهللا على صل(قال رسول اهللا : قال أنه ،)هما السالميعل(د بن حمم عن جعفر: الثامن

 أليب عبد ليفق ،ساخ الناس أولصدقةان إ ،يتيبهل وال أل حتل الصدقة يل ال: )وآله وسلم

  . )٣(نعم: قالك؟ رجها الناس من ذلخي اليتاة كالز: )عليه السالم( اهللا

اة كت من زأكل بايلأ وما ،اة مفروضةكحتل لنا ز ال: قال )عليه السالم(عنه : التاسع

  . )٤(هايعمل علنها وأكلن أن  صدقات الناسنا منين اهللا حرم عل، إشربت من مخر وأ

                                                

  .٦٠اآلية : سورة التوبة) ١(

  . ١٠ ح قسمة اخلمس ذيلأبواب من ١ الباب ٣٦٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١٤ ح... من حرمة الزكاة على٧ الباب ٧٦ ص٩٣ ج:البحار) ٣(

  .٧٦ ص٩٣ ج:البحار) ٤(



٢٥١

 :خم ري بغد)ه وآله وسلمياهللا على صل(قال رسول اهللا : م قالرقد بن أيعن ز: العاشر

يتيهل بوال أل حتل يل الصدقة الن إ ١(اخلرب( .  

 كعجب من ذلأو :)عليه السالم(الم له كومن ، عن ج البالغة: رعش احلادي

: فقلت ،ئهايق وأة يق حيا عجنت برأك ،اومعجونة شنأ ، وعائهايفطارق طرقنا مبلوفة 

  . )٢(تيهل البأنا يله حمرم علك ك فذل،دقةم صاة أكأصلة أم ز

 حبِه  آتى الْمالَ علىو﴿: تعاىل قوله يف )عليه السالم( مام اإلريعن تفس: عشر الثاين

راء  الفق)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب لقرابةى عطأ: )عليه السالم( قال )٣(﴾ الْقُرىبيذَِو

ى أي تاميوال: قال أن  إىل،دقةهم عن الصأجلقد   اهللا تعاىلفإن ،صدقة  البراً أو ةيهد

  . )٤(ةصدق  الهاشم الفقراء براً من بينى تاميال

 يف، )عليه السالم( نيمن املؤريعن أم، تابهك يف س اهلاليليم بن قيعن سل: الثالث عشر

 كنيواملساى تاميوال ىبالقر ياهللا بذ ن عىنيالذفنحن : )عليه السالم( قال ،ليالم له طوك

ه وآله ياهللا على صل(ه يرم اهللا نبكأ ،باًيص سهم الصدقة نيفعل لنا جيمل  ألنه ،نايفل يوابن السب

  . )٥(ساخ الناس أوطعمناي أن رمناكأو ،)وسلم

                                                

  .٧٥ ص٩٣ ج:البحار) ١(

  .٤٢٦ص: ج البالغة) ٢(

  .١٧٧اآلية : سورة البقرة) ٣(

  .٤٢ ح٦٩ ص٩٣ ج نقال عن البحار،٢٧٢ص: مامتفسري اإل) ٤(

  .١٦٣ص: كتاب سليم بن قيس اهلاليل) ٥(



٢٥٢

 ريأم و)ه وآله وسلمياهللا على صل(رسول اهللا  أن  من،مانورد عن سل ما: الرابع عشر

 ،د بن حارثةيوز ،املطلب ومحزة بن عبد، طالب أيب ل بنيوعق ،املقداد و،باذرأ و،نيمنملؤا

 طبقاً يل هيب ا مواليتي: فقلت هلا، مواليتى فدخلت عل: انقال سلم ،دخلوا بستان موالته

 :ي نفسيففقلت  ، من رطبفجئت فحملت طبقاً: قال ،طباقأة ت سكل: فقالت، من رطب

 ،دقةهذه ص: فقلت ،هيدي نيفوضعته ب ،ةي اهلدأكلي و الصدقةأكلي ال هفإن هم نيبيف كانن إ

ه وآله ياهللا على صل( رسول اهللا كمسأ و،لواك: )ه وآله وسلمياهللا على صل(فقال رسول اهللا 

  . ثياحلد ،)١(املطلب ومحزة بن عبد طالب أيب ل بني وعقنياملؤمن ريمأ و،)وسلم

 )عليه السالم( ني احلسطفالنالون أيوا كان وفةكهل الأ أن من  رويما: اخلامس عشر

، نا حرامية علالصدقن إ وفةكهل الأ اي: لثومكم أ فصاحت م اجلوز واخلبز وبعض التمر

  . رضاأل إىل ا يفواههم وترمأطفال واأل يدي من أك ذلأخذوصارت ت

  . ةيتاآل املباحث يفى خرأ ةمجل يتأيوس، اتيهذه مجلة من الروا

 أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةجيخد أيب عارضها ما عني ات الياهذه الرون إمث 

اهللا ى صل(ى النيب  حترم علوإمنا، ا حتل هلمفإهاشم  رادها من بيناة من أكاعطوا الز: قال

  . )٢(ئمةاألى  من بعده وعليالذ ماماإلى  وعل)ه وآله وسلميعل

   وىلاأل إذ ،اة والفطرةكون الزأخذيوا كان )هم السالميعل(ئمة األ أن ورد من ما وال

                                                

  . ٣٥٨ ص٢٢ ج:البحار )١(

  .٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٧ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٣

ه من سائر السهام ريغ و سهم الفقراءنيال فرق ب و،ه مع عدم االضطراررياة من غكت الزكاناذا 

   ل اهللايسب ونيسهم العامل حىت

  

حممول  أو طرح سنده ميفبعد الغض عما :  اجلواهريفولذا قال  ،فة معرض عنهايضع

بعض الصدقات ى عل و أ،كذل إىل ضطري  بعده المامواإليب الن أن انيوب ،حال الضرورةى عل

   .ىانته ،)١(غري ذلك أو ةمام واإلتص بالرفعة عنها منصب النبوةخي اليتاملندوبة 

  .ال خيفىمل  بعض احملامل تأيف كان وإن

  .  فراجعكتقدم ذل وقد ،خراجهم اإليتولى ة حممولة عليوالثان

 مع{ كانو }هرياة من غكت الزكانذا إ{ يه إمنا ياهلامشى اة علكحرمة الزن إمث 

 هو و شرط ثالثك وهنا،ني الصورتيفه أخذمن جواز  أيتيملا س يمن اهلامش }عدم االضطرار

اة الواجبة مل ك الزيفالم كال كانث ي وح،خذ أيضاًالجاز األإ و،اة مندوبةكن الزوكعدم 

  .  هلذا الشرط فعال)رمحه اهللا( فنصتعرض املي

 ه من سائر السهام حىتري سهم الفقراء وغنيب{ خذاأل م جوازعد يف }فرق وال{

هاشم بسهم  بينى  الصدقة علميتص حترخي ال:  املستنديفقال  ،}ل اهللاي وسبنيسهم العامل

  املبسوط والسرائر عن قوم جوازيف ونقل ،طالقات لإلهم مطلقاًيرم علحيبل  ،الفقراء

    والظاهرنيعاملئهم من سهم الإعطاالصدقات وى استعماهلم عل

                                                

  .٤٠٦ ص١٥ ج:اجلواهر) ١(



٢٥٤

تاب قسمة الصدقات من اخلالف ك يفده ما كؤي و،م من العامةأ املختلف يفما ك

ف كيو ي،صحاب الشافعأبعض من  ىل إوازونسبة اجل، عدم اجلوازى مجاعنا علإى من دعو

   .ىانته ،)١(ص املتقدمةيحة العيقات وخصوص صحطالده اإلريف كان

ات ي للروا،هيف فال شبهة كنيالفقراء واملساهم من سهم أخذعدم جواز  أما :أقول

  . كنيهم من سهم الفقراء واملساأخذها قن منياملت  القدرفإن، عدم اجلوازى اصة علاملتقدمة الن

ص من ياملتقدمة عن الع وىلة األي للروا أيضاًهيف اإلشكال ينبغي فال نيما سهم العاملأو

  . هاشم  لبينني العاملء سهمإعطا ) وآله وسلمهياهللا على صل( النيب منع

 وحنوه احلفظكللعمل  ياهلامش ستاجرالو  أنه  بعض املباحث السابقةيفتقدم  نعم

مثل هذا منصرف  و، عملهءزاإبل ب ،اةك الزعنواننئذ بيحى عطي ال ألنه عدم املنع فالظاهر

ا من ة الصدقات وحنوهية الذاهب جلباي الروايفالعامل املراد به  إذ صية العي عن رواقطعاً

  . واؤع شيام جبميالق

 وزجي كان وإن ،كمها لذلب النفقة وحنوواج والغين جاريجبواز است: ومن مث نقول

عم املنع يو:  فقالنيعن العامل املستاجر يلغطاء اهلامشاشف ا كلذا استثىن و، أيضاًعمالتهما

  . خلإن يجر املستأري غني والعاملكنيسهم الفقراء واملسا

                                                

  . ٢٢ملستحقني للزكاة سطر وصاف اأ يف ٥٣ ص٢ ج:املستند )١(



٢٥٥

 الرقاب مع يفلفة وما سهم املؤأ و:اشف الغطاء قالكه يفمل  فقد تأ سهم املؤلفةماأو

: قال أن  إىل، سلسلته مسلميفن يكهلب ومل  أيب ةيونه من ذر أو كيما بارتداد اهلامشفرضه

   .ىانته ،)١(ملتأى فعل

الناس الدال  يديأوساخ ا أبأ بعض النصوص يفل يه للتعلنأكو: ك املستمسيفقال 

لفة لعدم استحقاقهم هذا ملؤسهم اى منطبق عل ريغ هو و، هلمميركاها تيمنعهم إ أن ىعل

   .ى انته،)٢(ميركالت

 ن مل تقويالذن ياملوحد ونيلفة باملسلم اختصاص سهم املؤابقاًقد استظهرنا س: قولأ

  وال،شفكالم الك يفجمال للموضوع املفروض  ه فالي وعل، النصوصيفما  ك،بصائرهم

   .مل فتأكمسالم املستك يفل يللتعل

 من ،ه املوضوع تأمليف حتقق يالذ يلفة للهامشء سهم املؤإعطا يف ف،كانف كيو

ى حرمتها عل ذا ظاهركو ،ئهم مطلقاًإعطالعدم  يضقتعمومها امل وطالق النصوص أإ

  . جبهة الفقر زاء العمل الإنئذ بي حخذاأل أن  مع عامالًكان وإن ،ياهلامش

 نيالفقراء والعامل ي بسهمميص التحر اختصايفة ومن بعض النصوص املتقدمة الظاهر

 املنع عن أدلةانصراف  إىل  مضافاً)هما السالميعل(بن حممد  لتاسع املتقدم عن جعفرا اخلربك

  . لفةمثل سهم املؤ

 واملرتد أ إىل ل له مضافاً ومث،شف الغطاءكعن  هيفمل أأما سهم الرقاب فقد تقدم التو

   ة الولديمة واشتراط رقاأل يامشج اهليهلب بتزو أيب ةيونه ذرك

                                                

  . ٢٠ سطر ٣٥٦ص: شف الغطاءك )١(

  . ٣٠٤ ص٩ ج:املستمسك )٢(



٢٥٦

 ومن ،دلةطالق األ من املنع إلنيمل تعارض احتمالووجه التأ، قول بهالى ه عليمنها عل

  : لوجوه اجلواز

رامة كبال أوىل كالف أن  ومن املعلوم،اًميركونه تك النصوص بيفاملنع معلل ن إ :ولاأل

  . ةي ذلة العبوديفبقائه إسبب   هويالذمن املنع 

 عن  هلم عوضاًكاملال إىل  تدفعوإمنا، صالأاة ك الزيفعدم تصرف الرقاب : ينالثا

 ة العبد املقتول وحنوه اليدك تقدم مشول الرقاب له يالذقسام الرقاب أ بعض يفبل  ،رقام

  . صال فراجعأ يرتبط باهلامشي

  .  املنع عن مثل الرقابأدلةانصراف : الثالث

  . نيالفقراء والعامل ي بسهممياختصاص التحرى لة علة الدايما تقدم من الروا: الرابع

 ه التأملي علكانن كل: شفكم الالك بعد نقل ك املستمسيف فنيما سهم الغارمأو

   .ىانته ،)١( رقبتهكفكفراغ ذمته إ ألن ني سهم الغارميف أيضاً

 ألن كوذل  ـة هناياملتقدمة آت  اجلوازأدلة بعض كان وإن  ـالعدم قوىاألن كول

: )عليه السالم(ث قال ي بعض النصوص حيفنهما ي ولذا مجع ب،سهم الفقراءكونه كه بشاأل

مغرمكنيمس ريفهو فق )٢( .  

 إىل لفةؤ سهم املماأ و:شف قالك اليفف ،واحد ريه غيفمل أل اهللا فقد تيسهم سب ماأو

   ديوقال الس ،ملتأى فعل }ل اهللايوسهم سب{: قوله

                                                

  . ٣٠٤ ص٩ ج:املستمسك )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٦ الباب ٢٠٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٥٧

اة كز أما ،ل اهللاي املتخذة من سهم سبفقاوسائر األ واملدارس و اخلاناتصرفه يفتببأس نعم ال 

   .ها لهأخذببأس  فال ياهلامش

  

صرف امل إذ ،ه حمل تأمليانطبقت علن إ ل اهللايع من سهم سباملن: قتهي تعليف يالربوجرد

  . ىانته ،)١(شخاصاأل ها هو اجلهة اليف

  : لفظه شف ماكالى  علاإلشكالبعد : هر اجلوايفوقال 

صدقة  أنه عدي ل اهللا مما اليفراد سهم سبأبعض  إىل  بالنسبةكلذكهو  نعم

 مما جرت كذل وتقاع ا وحننالوقاف العامة املتخذة منه وا بعض األيفالتصرف كهم،يعل

مع  ،اةك من الزةت متخذكان وإن ،هريوغ ي اهلامشنيها بيف عدم الفرق يفقة ية والطرريالس

 يفال كش إ الهفإن ،إليهد مستحقها بعد الوصول ياة من كالز ي اهلامشولاتنكقة ي احلقيفا أ

   .ى انته،)٢(واضح ما هوكنئذ ياة حكوا زك ضرورة عدم ، لهكذل ازجو

  وسائراملدارس و اخلاناتيفبتصرفه بأس  نعم ال{ :)رمحه اهللا( ولذا قال املصنف

   .}ل اهللايوقاف املتخذة من سهم سباأل

 ، املنعقنيوبعضها مت ،قن اجلوازيبعض املوارد متن أ و،ليقد تقدم التفص: قولأ

  . عادةالم باإلكل اليطن اللذا  و،وبعضها مشتبه

ي تص باهلامشخي مما كانصرف لو املن إ :ها حاصل الدرس مبيفد الوالد يوفصل الس

   ونياهلامش إالّ هايعل عربي ث اليحب يمشاهلا بناء قنطرة بباب دارك

                                                

  . ٩٦ص:  على العروةيتعليقة الربوجرد )١(

  . ٤٠٧ ص١٥ ج:اجلواهر )٢(



٢٥٨

 يففق احنصاره ات وإن العامة مور دون مثل األ،هميف علقة صري احلقيف ألنه وزجيفال 

   .ىانته ي،اهلامش إالّ هيف يصلي  الة مسجداًي قريف بىن ما لوك ،ياهلامش

ث الثالث ي وخصوص احلد،املنع لبعض الوجوه املتقدمة قوىاألل فيما سهم ابن السبأو

النص كخل إ حننف: )سالمعليه ال( قوله فإن ،)عليه السالم( ني املؤمنريمعن أ ياملرو عشر

  .  وجعل له اخلمس بدهلا،عل له الصدقةجي مل ينيل من اهلامشيابن السب أن يف

هاشم عوض   موضوع لبينن اخلمسه بأيفوحنوه مما صرح  السادس ذا اخلربكو

ال إو،  الصدقة لهاشف لعدم وضعكل الي سهم ابن السباخلمس أدلةال ممة اشتي بضم،اةكالز

  . هذا السهميفمل من تأ رأولذا مل  ،ال خيفىما ك هها عرفاًين اخلمس شبيكمل 

ى مجاع املدعملة بعد اإل اجليفه يدل عليو }له هاأخذببأس  فال ية اهلامشاكما زأ{

  . ةريثكنصوص 

: ل قاليث طوي حديف ،)عليه السالم(عن العبد الصاحل  ،صحابناعن بعض أ: ولاأل

هلم من صدقات الناس  عوضاً،املطلب عبد بين ينعي ، جعل اهللا هذا اخلمس خاصة هلموإمنا 

  . )١(بعضى بصدقات بعضهم علبأس   وال، من اهللا هلمهاًيترت

 اليتلته عن الصدقة سأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،د الشحاميعن ز: الثاين

  . )٢(بعضى نا صدقة بعضنا عليرم علحي ومل ،اة املفروضةك الزيه:  فقال،هميحرمت عل

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٨٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٥٩

 عن )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال يل بن الفضل اهلامشيمساعإعن : الثالث

فتحل صدقة أ: قلت ،اةك الزيه: فقالي؟ ه هاشم ما بينى  حرمت علاليتالصدقة 

  . )١(نعم: قال؟ بعضى بعضهم عل

اشم ه صدقات بين: قلت له: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،عن زرارة: الرابع

 حتل )ه وآله وسلمياهللا علصلى (صدقة الرسول ن إ نعم: فقال؟ حتل هلم بعضى عضهم علب

حتل هلم   وال،ل هلمبعض حتى  وصدقات بعضهم عل،همريهاشم وغ ع الناس من بينيجلم

   .)٢(بينسان غرإصدقات 

لته عن أس: قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب محد بن حممد بنأعن : اخلامس

 ،)٣(بعض حتل هلمى ن صدقات بعضهم علكول ،ال: فقال؟ هاشم صدقة حتل لبينال

   .ثياحلد

بعض  إىل نايخرجت وخرج بعض موال: قال ي اجلعفررام أيب كعن ابن: السادس

 جعفر بن حممد  أليب عبد اهللاةيسقا إىل شبهها فدفعناأق وما يلعقامثل نة يمنتزهات املد

 كان يالذ املوىل  إيلّفقام ي فميفت مترة فوضعتها ولا فتن،دقةللص ها متريفو )هما السالميعل(

بن حممد   جعفرعبد اهللا بو أىفوا ويخراج التمرة من فمإفعاجل  ي فميفصبعه إدخل أف يمع

  فقال له ؟ ء تصنعيشك أي مال: فقال له؟ خراج التمرةإاجل عيوهو  ،)ا السالممهيعل(

                                                

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٨ حستحقني للزكاة املأبواب من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٦٠

عبد  بوفقال أ: قال. هاشم حتل لبين صدقة الالصدقة وال  هذا متركجعلت فدا: املوىل

بأس بعض فال ى ما من بعضنا علأ ف،نارينا من غي حمرم علك ذلإمنا: )عليه السالم( اهللا

  . )١(كبذل

 لته هل حتل لبينسأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ل بن دراجيعن مج: السابع

صدقات  إالّ حتل هلم م والليهاحتل ملو: الق؟ مليهاحتل ملو: قلت ،ال: قال؟ م الصدقةهاش

  . )٢(بعضى بعضهم عل

 يف الإهاشم  حتل الصدقة لبين ال: قال )هما السالميعل(بن حممد  عن جعفر: الثامن

  .)٣(بعضى وصدقة بعضهم عل: قال أن  إىلنيوجه

  . خبار من األكذل ريغإىل 

 ،اة املندوبة فقطكعض من الزء بعضهم لبإعطا ورد مما ظاهره اختصاص جواز ما ماأو

حل لنا أو: ثي حديفقال  أنه ،)هما السالميعل(بن حممد  عن جعفر يدعائم املروال خربك

  . )٤(اةكز ريبعض من غى صدقات بعضنا عل

 معارضة ، وضعف السند،صحابالم األك يفمجاع املسلم مع معارضته لإل: هيفف

 ،الصدقات  سائريفاة وعدمها ك الزيفراهة كالى  فالبد من محله عل،املتقدمة خبارلبعض األ

  . ملفتأ

                                                

  . ٩ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٩١ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٤ الباب ١٩٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٢٥٩ ص١ ج:الدعائم )٤(



٢٦١

 فيجوز استعمال اهلامشي على جباية صدقات بين ، حىت سهم العاملني أيضاًمن غري فرق بني السهام

ا وعدم كفاية اخلمس وسائر إليهمع االضطرار أي للهامشي  زكاة غري اهلامشي له أخذ وكذا جيوز ،هاشم

  .مكان مع اإل فيوماًر الضرورة يوماًالقتصار على قد حينئذ احوط ولكن األ،الوجوه

  

 ه املنع باخلصوصيف ورد يالذ }نيسهم العامل حىت ، أيضاً السهامني فرق بريمن غ{

طالق النصوص  إلكوذل }هاشم ة صدقات بينيجباى عل يجوز استعمال اهلامشيف{

املورد  أن خصوصاً ،ال خيفىما كوم ا ك حمني العاملوعمومها وما ورد من املنع عن سهم

  .يني اهلامشريوات غكة زي جلباكان

 يف كذل }و اإليه مع االضطرار يللهامش أي له يمشاهلا رياة غك زأخذ وزجيذا كو{

 ،بعضى وات بعضهم علكزكهم ياملنطبقة عل }الوجوه ة اخلمس وسائريفاكعدم { ظرف

 وماًيالضرورة  قدرى لع نئذ االقتصاري ححوطن األكول{ الناس اة املندوبة من سائركوالز

  : الباب أخبارولنقدم  ،}مكان مع اإلوماًيف

 العدل ما كانلو نه إ :ث قالي حديف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،فعن زرارة

 : مث قال سعتهمهيف كان تابه ماك يفاهللا جعل هلم ن إ ،صدقة إىل مطليب وال ياحتاج هامش

ئاًيد شجي ال إالّ أن حد منهمحتل أل  والصدقة ال،تةيمل ا حلت لهئاًيد شجيمل  إذا الرجلن إ، 

   .)١(تةيل له املحيون ممن يكو

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبوابمن  ٣٣ الباب ١٩١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٦٢

 أبايلاة مفروضة وما كحتل لنا ز ال: قال أنه ،)هما السالميعل(وعن جعفربن حممد 

ها ونعمل أكلن أن  صدقات الناسنا منين اهللا حرم عل، إشربت من مخر واة أكت من الزأكل

  . )١(هايعل

؟ م الصدقةكذا منعتم اخلمس فهل حتل لإف: ل لهيقنه إ )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن

حل أانا ما يإس منعهم يول ، حقنانيب الظاملصنا بغيحرم اهللا عل ل لنا ماحي ما ، واهللاال: قال

  . )٢(نايلنا مبحل لنا ما حرم اهللا عل

: قال ،)هما السالميعل(ه يبأعن  ،بن حممد عن جعفر ،هيبأعن ، ي العزرمعبد اهللاوعن 

قة  وصد، فشربواصابوا ماًءأ فوا عطاشاًكان إذا ،ني وجهيف إالّ هاشم حتل الصدقة لبين ال

  . ات املرتبطة باملطلبيهذه بعض الروا .بعضى بعضهم عل

   . حاهلايفا وهلاتن جوازى بعد االتفاق عل ، حد الضرورةيفقوال اختلف األ قدمث إنه 

واستدل  ،ةيافكال ن من اخلمس بقدركعدم التم ن هويخرأماء واملتالقدفعن مجلة من 

  : مور بأكلذل

خ واحملقق ي وابن زهرة والش)رمحه اهللا( ىد املرتضيلس ادعاه ايالذمجاع اإل: ولاأل

   .هريغ و اجلواهريفلمام كما نقل ك، والعالمة

ات يته بالروامعارض و،سألة امليف ووجود املخالف ،مجاع منقوالون اإلكبعد : هيفو

   ن حمتمل االستناديكمل ث يح ون حجةيك إمنامجاع اإلن إ ،املتقدمة

                                                

  . ٧٦ ص٩٣ ج:البحار )١(

  . ٧٦ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٢٦٣

   .ةيت اآلدلةاأل إىل  حمتمل االستنادمجاع وهذا اإل،ليالدلإىل 

هذا ى قويو: ث قاليح ،مجاع بعد دعواه اإل)رمحه اهللا( ديما استدل به الس: الثاين

 ،هاشم وعوضهم باخلمس منها بن ىعلقة حرم الصد ن اهللا تعاىل بأخباراأل املذهب بظاهر

  . ىانته ،)١(هم الصدقةيذا سقط ما عوضوه به مل حترم علإف

 فمع نيلاملا وقرتغنائهم بأ هو السإمنااملنع ن إ :ث قاليح عن املعتربما ب منه يوقر

   .)٢(خرل هلم اآلحيتعذره 

  والعرفاً الته باملنع عن العوض يحل يقتضي ال خرآبضه يء وتعوي شميحترن إ :هيفو

ولده ى عطمث أ ،مكهذه ل:  وقالده داراًأوالالوالد مجاعة من ى لو أعط أنه ىتر الأ ،شرعاً

مث  ، الدارك تليف  سهماًكل ي عوض عدم جعلك بانفرادكهذه ل: وقالى، خرأ داراً ربكاأل

 اًيكنت شركا منعت عنه ذإف ،عوضاً يت داركان إمنا: قولي أن ن لهيكبها الغاصب مل صغ

  .  املعوضيف

 يك احملكانولذا  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ة املتقدمةيرنا الرواكذ ماى دل عليو

 ك وذلماًي وتعظفاًيهم تشري حرمت علإمناا بأعللوه و ،عن مجاعة من العامة القول باملنع

  . حاصل مع منعهم اخلمس

 إىل وضة بالنسبةت من املعاالثابن إ هيف و:ليرد هذا الدل إىل اًريمش  اجلواهريفوقال 

   الناسى اة وعوضهم بفرض اخلمس علكهم الزيحرم عل أي مكاحل

                                                

  . ٨٥ ص:تصارالنا )١(

  . ٥ املمنوع عن اخلمس يعطى الزكاة سطر ي يف اهلامش٢٨٣ ص:املعترب )٢(



٢٦٤

  . )١(ن وعدمهكة للتمي مدخلريمن غ

 ،اة حبالهك الزأدلةعموم ى بقيف ، قاصرة عن مثل هذا الفرضمي التحرأدلةن إ :الثالث

املتقدمة الدالة  خبارألده باييتأ إىل مضافاً ، املنعأدلةطالق إ يف قصور أي عدم وجود: هيفو

  . دةي حال الضرورة الشديف الّ إعدم اجلوازى عل

 املنع خمتص وإمنا ،اة مطلقاًكللز ي اهلامشأخذجواز ى ة الدال علجيخد أيب خرب: الرابع

اخلمس  ده بصورة قصورييتق  بعد)هم السالميعل(ئمة  واأل)ه وآله وسلمياهللا على صل( بالنيب

 ،)عليه السالم( مامواإل ،)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب نياملقابلة ب :هيفو. دلة األني بمجعاً

 مضافاً ،صيقبل التخصي ث اليحب يللهامش اجلوازطالق إ يفح يالصرك ينياهلامش  سائرنيوب

ون يكف ، مجعاً أيضاًة اجيخد أيب د خربييلزم تقيف ،ة حلال الضرورةياملتقدمة املبن خباراألإىل 

  . تةي املأكلدة اوزة هلم يرورم الشدض واخلمس  ظرف قصوريفم وهلانت احلاصل جواز

  .اليد له دلجن الفهذا القول مما  ،كانف كيو

 مقدار إىل )رمحه اهللا( فصن وامل،عنه يك احمليفوذهب مجاعة آخرون منهم ابن فهد 

  . لةيوم وليالضرورة وفسروه بقوت 

  . بسد الرمق ري التقديبوعن األ

  : انأمرملقام  ايف: قولأ

                                                

  . ٤١٠ ص١٥ ج:اجلواهر )١(



٢٦٥

 الضرورة  حاليفخذ إالّ له األ وزجي ال أنه قوىاألو ،اةك من الزخذاأل جواز: ولاأل

وماً يف وماًيم أ ،ة مطلقاًيقوت السنة الضرور در بقخذوز له األجينئذ فهل يح و،ئاًيد شجين البأ

 ني وب،لسنةمتام ا  بقدرخذاأل وزجيفال ثناء  األيفء ي احتمال حصول شنيفصل بيم أ ،مطلقاً

  ؟ جوزيفالقطع بالعدم 

 ، مستلزم لالستعمالري غخذاأل إذ ،ولاأل  النظريفقرب واأل ،لاقواحتماالت بل أ

 د ماًءجيضطره العطش واليون حاله حال من يكف ،خذ ال األولا منع عن التنإمنال يوالدل

  . لها حال الضرورةمستعي من اخلمر ل داره دناًيفضع يف

صل أث يمن ح ث التعارض اليحمن  كل ذلكشراء حمتاجون أ فقك هناكان إذا نعم

  . السنة  مقدارأخذ

حال شرب كحاله  إذ ،سد الرمقى ادة عليعدم الز قوىاأل و،ولاالتن مقدار: الثاين

  . ات املتقدمةي الروايف كما صرح بذل ك،تةي املأكلو اخلمر

  : ث قاليالم احلدائق حك يفما  ظهريذا و

 حلت له ئاًيد شجيمل  إذا الرجلن إ :)عليه السالم(قوله ن إ :قالي أن نكميو: قولأ

 وإن اةكالز أن ىن مبع،ت حمرمةكان أن  هذا احلال بعديفاة كل الزي حتلانيه بيفد يرأ إمنا تةيامل

 حتل له ئاًيد شجيمن مل أن  ما ك، حلت هلمئاًيدوا شجيمل  نهم مىتكل ،هميت حمرمة علكان

تة فال داللة ي من املكلاأل بقدر تقدرياة كمن الزهم  أن أخذأما و.ك ذله قبليتة احملرمة عليامل

   ليالتحل إىل ميتقال من التحرنالن ااي هو بإمنال يملة فالغرض من التمثوباجل ،هيالم علك اليف



٢٦٦

ى زاد عل وإن ، منهاخذ األاة جازك الزولاحل هلم تن نئذ مىتيوح ، االضطراركانمل

   .ىانته ،)١(الضرورة قدر

 ىل إناظر ،)٢( فشربواصابوا ماًء فأوا عطاشاًكانإذا  :)عليه السالم(ن قوله  أوالظاهر

 ،كلنفسه عن اهلال له الشرب حفظاً وزجياة كالز إالّ دجي  اليالذالعطشان  إذ ،حال الضرورة

 واجلوع أ أو  من العطشهي علاًيوقع الشخص مغش إذا بصورة ما س خمتصاًي سد الرمق لفإن

 هذا يفشرب هذا املاء يمل ن إبأنه علم  وأخاف  ما لو ك،كلخاف ذ إذا عم مايبل  ،حنومها

  . هذه احلالةأجل من ن اضطراره فعالًيكمل  وإن ،داًي شدمرض مرضاً أو احلال تلف

 هفإن ،تغط بهي لو مله يعلى شخيث ي حب،غطاء لربد وحنوه إىل احتاج  لو ماكومثل ذل

  . لته الباردةي للا غطاًء يشتريم ووي اليفاة ك الزأخذي أن له وزجي

 الرتفاع ، وجب ردها قطعاً،هينطبق عليها مما رياة مث وجد غكلز امث إنه إذا أخذ

وجد  لو أنه يكركال يعن حواش يك احملكانولذا .  الضرورة تقدر بقدرهافإن ،الضرورة

  . اةكمن الز يبعد وجوب استعادة ما بقيثناء السنة مل  أيفاخلمس 

  . خذها باألكلمي ريالفق أن ى ملا دل عل،خذاة باألك الزكمل قدنه إ :قاليال 

  .  الضرورةجلا ألوهلاتنيمن يف املصرف ال هو يف إمنا كاملل: ا نقولألن

                                                

  . ٢٢ ص١٢ ج:احلدائق )١(

  . ٧ حلزكاة املستحقني لأبواب من ٣٢ باب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٦٧

تقدم من  عارضه ماي وال ،ضرورة حال الخذاأل فقد عرفت جواز ،كانف كيو

مطلق  ألنه ، منع اخلمس صورةيفلة يمن عدم احل) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ثياحلد

   .ىخرات األينة الرواي حال الضرورة بقرريد بغيقيف

قال يقد  ،احتماالن؟ م ال أحال االضطرار يفاة كه من الزأخذا م يضمن اهلامش يمث هل

 يالذ زمن ااعة يف مال الناس ري الفقأخذكه للضرورة  أن أخذفروض املألن ،بالضمان

  . موجب لعدم ضمانه مدفوع يز الشارع للهامشيوجت أن واحتمال ،ضمانهى نصوا عل

  .  حال ااعةضبالنق: أوال

 ،مسلم عند الفقهاء ما هوك، ذنرتفع بالضرورة واإلي ال يم الوضعكن احلبأ: اًيثانو

ه من كلزم تداريفه يوعل ،اضطراراً شارب اخلمر أو تةي املكلم أل جناسة الفون حاله حاليكف

  . وجد ه لوريغ واخلمس أ

  . جائر ريغ وهو ي اهلامشري غيفه من اخلمس مستلزم لصرفه كتدار: قالي ال

نه من اخلمس يد يء اهلامشإعطال يمن قب بل هو، ياهلامش ري غيف س صرفاًيهذا ل: قلت

  . هيفما  ال خيفىو

بعد القول ي  وال،ه تردديف؟ م التة أي املأكلكحملرمات ا سائرى اة علكقدم الزيمث هل 

  . ملفتأ ي،ث املتقدمة التساويحاد من بعض األظهري انك وإن ،ميبالتقد



٢٦٨

   :فرع

 ،الضرورة ه بقدرولاله تن حق السادة جاز الإ ياهلامش ريد غجي فلم مرس األكانع لو

الضرورة وهو   هوكاملال إذ ،ك املاليفلعدم الفرق  ،اةكللز ي اهلامشولا تنيفما اخترنا ك

  . اةك الزمسألة يف رناكذ ما تبعه سائري و،ني املقاميفموجود 

   :فرع

  ماولاله التن زجياة خمتص حبال الضرورة مل كللز ي اهلامشولاتن أن ما اخترنا منى عل

ء إعطا وزجيقلنا  وإن ، منهاخذله األ زجيل مل ن من العمكفلو مت، اليها سبريغ إىل وجد

  . من العملناًكمتم كان وإن من اخلمس ياهلامش

قرب  واأل،احتماالن؟ اةك من الزولأم التنأ ،شأنهالالئق ب ريقدم العمل غيوهل 

، حنو مهاتة وشرب اخلمر ويامل ىل إاالضطرار  واملناط هو،ةقالئال ريعمال غ األنيل بيالتفص

  .زجيال مل إو هذه الدرجة جاز ىل إضطرارلما وصل االكف

  ؟ م البردعه أ لف الويليك فهل ،اةكالز ي طفل اهلامشولاتن لو :فرع

ه ياهللا على صل( النيب أخذا ورد من مل ،بعد القول بالوجوبي  الكانإن  و،احتماالن

 ،كواملستدر  البحاريفما  ك،)هم السالميعل(الصدقة من فم بعض ولده   متر)سلموآله و

  . )ها السالميعل(لثوم كم أذا ما تقدم من قصة كو

   :فرع

 )١(﴾فْلَح من تزكَّىقَد أَ﴿ : قول اهللايفقال نه إ )هما السالميعل(بن حممد  عن جعفر

  . ثياحلد ـ )٢(اة الفطرةكزى دأ: قال

                                                

  . ١٤ية آلا :علىاألسورة  )١(

  . ١٦ ح١٠٩ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٢٦٩

رضها  فاليتاة ك الزيه: قال؟ اة الفطرةكل عن زئس أنه )عليه السالم( جعفر أيب وعن

آتوا  وموا الصالةَيأَقو﴿: تعاىل مع الصالة بقوله نيمنع املؤيمجى اهللا عزوجل عل

  .)٢()١(﴾الزكاةَ

  . ه تردديف؟ م ال أ،كذلكاملوضوع  أو مكاهل باحل اجلولامث هل تن

                                                

  . ٥٦اآلية : سورة النور )١(

  . ه ذيل٢٣ ح زكاة الفطرةأبواب من ٦ الباب ٢٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٧٠

   هو زكاة املال الواجبة وزكاة الفطرةإمنام من صدقات غري اهلامشي عليه احملر): ٢١ـ مسألة (

  

اة كز  هوإمنا{ ياهلامشى عل أي }هيعل ياهلامش ريم من صدقات غاحملر :٢١مسألة {

 ي املقتضاألصل إىل ضافاًم صارحنالاى دل عليو ،التسعةاء يشباألتتعلق  اليت }املال الواجبة

  : ةريثك أخبار ،اةكالز ري غميلعدم حتر

هاشم  بينى  حرم علإمنا: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ، بن سنانعبد اهللان فع

   .ثي احلد)١(الناسى اة املفروضة علكمن الصدقة الز

 عن الصدقة )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: قال ياهلامشل بن الفضل يمساعإوعن 

  . ثياحلد ،)٢(اةك الزيه: فقالي؟ ههاشم ما  بينى  حرمت علاليت

 ك تلإمنا: فقال؟ هاشم حتل الصدقة لبينأ :له قلت ،يم اهلامشيبراهإبن  وعن جعفر

  . ثياحلد ،)٣(حتل لنا الناس الى الصدقة الواجبة عل

 حرمت اليتل عن الصدقة سأ أنه ،)المعليه الس( عبد اهللا أيب عن ،د الشحاميوعن ز

  . ثياحلد ،)٤(اة املفروضة املطهرة للمالك الزيه: فقال؟ هميعل

   .يت سلفت وتأاليت خبار من األكذل ريغ إىل ، أيضاًذا املضمون خره اآلوخرب

  : انأمرستدل له ية ما يوغا .}اة الفطرةكز{ هميذا حترم عل ك}و{

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٧ الباب ٥٢٤ ص١ ج الوسائل:مستدرك )١(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةبوابأ من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣١ الباب ١٨٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٧١

  . مجاعاتاإل  سائريفما : هيفو، يكمجاع احملاإل: ولاأل

  : خبارطالق بعض األإ: الثاين

 الصدقة ك تلإمنا: فقال؟ هاشم حتل الصدقة لبينأ: قلت له، يحة اهلامشيصحك

   .خلإ )١(حتل لنا الناس الى الواجبة عل

خبارات واألي اآليفاة كطالق الزإمث بعد  ،اةك الزيف اة تنحصركد بالزييا بعد التقفإ 

   .تم املطلوبيطرة اة الفكزى عل

موا يقأو :قول اهللا عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، بن عمارسحاق إفعن 

  . )٢(نيمناملؤى افترض اهللا علاليت   الفطرةيه: قال اةكتوا الزآالصالة و

لته عن صدقة سأ:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،ديم بن عبد احلميبراهإوعن 

 يه اةكالزا توآموا الصالة ويقأ:  مما قال اهللايه: فقال؟ اةك مبرتلة الزيهواجبة الفطرة أ

  . )٣(واجبة

س ياة ولكنزلت الز: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،مكوعن هشام بن احل

  . اتي من الرواك ذلريغ إىل .)٤(طرةت الفكان وإمنا ،والمللناس أ

 اعتبارى مجاع علظهر من اإليما  ال بل لو ،اهرالم صاحب اجلوكجمال ل وبعد هذا ال

اة ك الزيف ن القول باجلوازكم ألكذل إىل الفطرة بالنسبةاة كاة املال وزكاحتاد مصرف ز

  املنساق من هذه النصوص من ى  علاراًالفطرة اقتص

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣١ باب ١٨٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١١ح  زكاة الفطرةأبواب من ١ باب ٢٢٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١٠ ح زكاة الفطرةأبواب من ١ باب ٢٢٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح زكاة الفطرةأبواب من ١ باب ٢٢٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٧٢

  هيست حمرمة عليسائر الصدقات املندوبة فل واة مال التجارةكلو ز واة املندوبةكأما الزو

  

ه ريغون املراد من ى كللمال الشاهد عل ريه صفة التطهيف ركذ  ماخصوصاً ،املالزكاة 

   .ىانته ،)١( خالفهحوط األكان وإن ،مطلقاً اجلواز ىقوي يالذف، كانف كيو.  أيضاًكذل

 يفالم كح اليوتنق ، اجلواهريفا إليه شار أاليتة الشحام يتردد من جهة روايقد  نعم

  . باب الفطرة

ست حمرمة يالصدقات املندوبة فل لتجارة وسائراة مال اكز  املندوبة ولواةكما الزأو{

مجاع بل اإل ، واحدريما اعترف به غ ك،ننايه بيفجده أخالف  بال:  اجلواهريفقال  }هيعل

   .ىانته ،)٢(ة فوق االستفاض وظاهراًاًحيمنه صر يكبل احمل ،هيه عليبقسم

:  فقال ما لفظه،ميالقول بالتحر يائخ البهيعن العالمة والش  احلدائقيفن نقل كل

العامة  ثركأ وعن علمائنا رة مع نقله القول باجلوازك التذيف )قدس سره( والعجب من العالمة

 أنه )عليه السالم(  الباقرمامعن اإل يرو وما: وقال. ميالتحر إىل إليه تاب املشارك اليفذهب 

 حرم إمنا: فقال؟ رب من الصدقةتشأ: ل لهيفق ،نةيه واملدك منيات بي من سقاشربي كان

  نا الصدقة يعل

                                                

  . ٤١٣ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

  . املصدر )٢(



٢٧٣

   .ىانته ،)١(ته العامةي من ما تفردت بروااملفروضة

رمحه (الم العالمة ك أن  املستنديف ركن ذكل،  موافقته)رمحه اهللا( يمث نقل عن البهائ

املندوبة  يف اجلوازى  ادعاء الشهرة عليفناي  فال، مطلقاًيني اهلامشيف  المام خصوص اإليف )اهللا

  . هاشم لبين

  : ةريثك أخبار ،األصلمجاع وه قبل اإليدل عليو

حرمت  لو: قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،الرمحان بن احلجاج ن عبدفع

  . )٢(صدقة نة فهوية واملدك منيل ماء بك ألن، ةكم إىل خنرج أن نال لحينا الصدقة مل يعل

حتل  أ:قلت له: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يم اهلامشيبراهإبن  عن جعفرو

 غري ذلكفأما  ،حتل لنا الناس الى  الصدقة الواجبة علك تلإمنا: فقال؟ هاشم الصدقة لبين

  . اه عامتها صدقةية هذه املكم إىل رجواخي أن استطاعوا  ماكذلك كانولو  ،س به بأسيفل

هاشم  بينى  حرم علإمنا: قال ،) السالمعليه( عبد اهللا أيب عن ، بن سنانعبد اهللاوعن 

اه ينا هذه امليحلرمت عل ،هذا أن ال لو: مث قال ،الناسى اة املفروضة علكمن الصدقة الز

  .نةية واملدك منيما بيف اليت

قع ين رمبا كول ،املنطوق  باملفهوم أو أيضاًهيدل عليوتقدم ما  ،خبارلة من األهذه مج

  : نيالم من جهتكال

                                                

  . ٢١٨ ص١٢ ج:احلدائق )١(

  . ١ ح زكاة الفطرةأبواب من ٣١ الباب ١٨٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٧٤

  . مطلقاًميالتحرى خر دالة عل أأخبار بخبارمن جهة معارضة هذه األ :وىلاأل

ان فنشرب يوحنن صب نا منرك: قال ي اجلعفرعبد اهللام بن حممد بن يبراهإفعن : ولاأل

 بين اي: فقال ،)هما السالميعل(بن حممد   فدعانا جعفر،اء الصدقة املسجد من ميفمن ماء 

  . )١(ين مائال تشربوا من هذا املاء واشربوا م

عليه ( مامث قرر اإليح ،يرام اجلعفر أيب كعن ابن ،ث السادس املتقدمياحلد: الثاين

   .يونه من صدقة اهلامشك لكله ذل جاز أوإمنا ، الصدقة مطلقاًمي حتر)السالم

 ،من الصدقة الواجبة ياشتر عنه قد يون املاء املنهكواجلواب عنهما احتمال : قولأ

عليه (ح الشرب من مائه ي لترجولاأل حتمال اخلربا إىل مضافاً ، املاءيفائن كال ذا التمركو

   .يرشادإ أو راهةكلل يون النهيكف املاء ك الشرب من ذلميحتر  ال)السالم

لته عن سأ: قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب محد بن حممد بنما عن أ: الثالث

: فقلت ،بعض حتل هلمى عضهم علن صدقات بكول ،ال: فقال؟ هاشم الصدقة حتل لبين

نة وعامتها ية واملدك منياه املتصلة بيف تصنع ذه املكي ةكم إىل خرجت إذا كجعلت فدا

  :  قلت،ئاًيها شيفسم  :قال؟ صدقة

                                                

  . ٢ ح زكاة الفطرةأبواب من ٣١ باب ١٨٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٧٥

  . )١(هذه هلمو :قال ،هريع وغي ابن بزنيع

ال هذا السؤ إىل ن املقام حمتاجاًيكال مل إو ، الصدقة املندوبةميمنها حتر  الظاهرفإن

ل شبهة ك اجلواب عن جل ألكانلعله  )عليه السالم( ماماستفهام اإلن إ :هيفو ،واجلواب

ل كش أكان وإن ،وا هلمكجاب باجلواز لاه املتعلقة م أيل باملكشأنه إذا إ ثيحب، مبقتضاها

  . وا مندوبةكجاب باه أيامل سائر إىل بالنسبة

حتل الصدقة  ال:  قال،)هما السالمعلي (هيبأن ع ، بن حممدتقدم عن جعفر ما: الرابع

ى  وصدقة بعضهم عل، فشربواصابوا ماًءأ فوا عطاشاًكان إذا ،ني وجهيف الّإهاشم  لبين

  . بعض

نة يبقر ولو ـ الظاهرن إ :هيفو. قسم ثالث من الصدقة عدم جواز احلصر  ظاهرفإن

صرافها من الصدقة نالاة كص الزبل خصو ، الصدقة الواجبةيفالم كال أن  ـاوزة خباراأل

  . اجلملةيف املطلقة

قال رسول اهللا : قالأنه   أيضاً)هما السالميعل(مد بن حم تقدم عن جعفر ما: اخلامس

 ،وساخ الناسالصدقة أن إ ،يتي بهلوال أل حتل الصدقة يل ال: )ه وآله وسلمياهللا على صل(

  .)٢(نعم: قالك؟ رجها الناس من ذلخي اليتاة كالز: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاليفق

ره يبل تقر ، له)عليه السالم( مام وعدم ردع اإل، فهم السائل حرمة مطلق الصدقةفإن

ى دالة عل ،حمرمة خرأ صدقات  أيضاًكهنا أن يفالظاهرة  اة من الصدقة احملرمةكن الزبأ

  . املطلوب

                                                

  . ٨ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ باب ١٩١ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٧٦ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٢٧٦

ما  ،)هما السالميعل( مامإلا و الصدقة املندوبة للنيبمياحتمال اختصاص حتر: واجلواب

   .يتأيما سك نفسهمن من صدقات أيكمل 

 ات اوزة للصدقة املندوبة هو الصدقات املندوبة لسائري الرواكمورد تل: ن قلتإ

  . الناس

بعضها  أن ما ك، هلمكانبل  ،الناس  الصدقات لسائركون تلكت ال أن تملحي: قلت

  . نصر أيب  خربيف إليه ريشأما ك  هلم قطعاًكان

 هلم كان وإن ،اوهلاهلم تن زجي ب مليسان غرنإل كانن إ لصدقة املندوبةان إ :واحلاصل

اه يمن امل ريثكون كعاد ستب االإدفعه ي وهذا االحتمال ال ،همريغهلم ول جاز ،)هم السالميعل(

 يفالم كبعض ال يتأيوس، مضر ريواالستبعاد غ ،)هم السالميعل(نة هلم ية واملدك منيالواقعة ب

  .هذه اجلهة

من الصدقة  ي اهلامشولاتن جوازى اه دالة عليامل أخبارن كهذا مل تى فعل: ن قلتإ

  ).هم السالميعل(ت هلم كاناه ياه مبيامل أخبار الختصاص ،املندوبة مطلقاً

ى  الصدقة الواجبة عليفاحلاصرة للصدقة احملرمة  خبارال للمطلوب األي دلىفك: قلت

  . مل فتأ،سألةهذه امل  صدريفما تقدمت كالناس 

 ،قلنا باستحبااإذا  لياخل واة مال التجارةكون حال زيك وركاملذ مث بعد هذا احلصر

   .اة مال التجارةك زيفاملنت  يال بعض حمشكش فال وجه إل،الصدقات املندوبة حال سائر

فائدة  وال؟ م الأ )ما السالمهيعل( مامواإل هل الصدقة املندوبة حتل للنيب :ةياجلهة الثان

  : فنقول ،خباران وجه بعض األيب الّإ سألةق هذه املية لتحقيعمل

    الصدقة املندوبة بالنسبةيفتوقف يقد  ،نعم:  اجلواهريفقال 



٢٧٧

 ،هين حرمتها عليديالشه رة وثاينكبل عن التذ ،)سلمه وآله وياهللا على صل(إىل النيب 

له ن أ و،هياملتصدق على تبته علمر علو وصدق وتسلط املت، والنقص،ها من الغضاضةيفملا 

هل نا أإ: )عليه السالم(ولقوله  ،كشرف من ذلأ وأجل و ومنصب النبوة أرفع،هياملنة عل

 نسبته  املعتربيفبل  ، أيضاًن اجلوازيآخر ظاهرح مجاعة وين صركل ،حتل لنا الصدقة ت اليب

اة كالزكفرادها أبعض إىل  بالنسبة أقوى ولولعل األ ،طالق أهل العلم لإلثركنا وأئعلماإىل 

وس ؤحتت ر توضع اليتكسة يوبعض الصدقات اخلس ، أيضاًوساخ األيه اليتاملندوبة 

 )عليه السالم( مام واإل،)ه وآله وسلمياهللا على صل(ق مبنصب النبوة يلي وحنوها مما الى املرض

نا يت علحرم لو: )هم السالميعل(وقوهلم  ،ك ذليف )له وسلمآه وياهللا على صل( النيبك

غضاضة   العامة والوقافاألك يه اليتباحة مثل هذه الصدقات إى  تدل علإمناخل إ الصدقة

  .ىانته ،)١( منها ال مطلق الصدقاتولا التنيف هميعل

 هم حىتيعل )هم السالميعل(هم ريصدقات غ املنع من الظاهر من النصوص: قولأ

  : بحثان املقام ميفف ،نفسهم املندوبةأ دون صدقات ،املندوبة

  : أخباره يدل عليو ،هلمنفسهم أ صدقات ولاتن جواز: ولاأل

جعلت صدقاا ) عليها السالم(فاطمة ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن احلليب

   .)٢(املطلب عبد هاشم وبين لبين

   صدقات رسولن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ماني بن سلوعن القاسم

                                                

  . ٤١٤ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

  .١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ باب ١٨٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٧٨

  حتل لبين)عليه السالم(طالب علي بن أيب  وصدقات )آله وسلم وهياهللا على لص(اهللا 

 هذه يف )هم السالميعل(ئمة لمه من اخلارج من تصرف األنع مة مايبضم ،)١(هاشم

   .الصدقات

ع يبز أيب  ابنني عيف )هم السالميعل(تصرفهم ى تقدم من داللته عل ما رنص أيب وعن

   .صدقةت كانا أت هلم مع كاناليت 

هاشم بعضهم  صدقات بين: قلت له: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،وعن زرارة

ع الناس يحتل جلم) صلى اهللا عليه وآله(الرسول صدقة ن إ ،نعم: فقال؟ هلمبعض حتل ى عل

   .ثياحلد، )٢(همريهاشم وغ من بين

ى عل شمل اجلوازذا تك و،ملندوبةا تشمل الصدقة اهعموم و أخبارطالق هذه األإ فإن

 وقد تقدم ،ال خيفىما ك مانع منها من هذه اجلهة وال ،)عليه السالم( ماماإل ع الناس حىتيمج

 ،)هم السالميعل(م وا من صدقاى كاه علي امليف )هم السالميعل(تصرفهم البد من محل أنه 

 يتأيا س عامة ملوقافاًوا أكمن  واهرره اجلكذ  ال ما،وا هلمكون وجه التصرف يكف

  . البحث

  : أخباره يدل عليو ،مندوبة هلم  صدقات الناس ولوولاتن عدم جواز: الثاين

   مل )ه وآله وسلمياهللا على صل(النيب ن أ و،ث سلمانيتقدم من حد ما: ولاأل

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ باب ١٨٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٢ باب ٩٠ ص٦ ج:وسائلال )٢(



٢٧٩

 ،اة بعدكع الزي مندوبة لعدم تشرتكانا  أالظاهر أن مع ،الصدقة  من مترأكلي

سلمان ن أ وخصوصاً ،)وآله وسلمه ياهللا على صل( عتقدة بالنيبن مك تة مليودليها وخصوصاً

  .اة متعلقة بسلمانكن زكومل ت ،ب منها فوهبها الطبقهستوا

عليه ( ي والوص)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب ري امتناع غكانفلم : ن قلتإ

  . )السالم

  . راهة وحنوهاكلعله لل: قلت

م اة أك زمأصلة أ: فقلت :)عليه السالم(قوله  فإن ،قدم عن ج البالغةت ما: الثاين

مل  وإن ،دقة مطلقاًحرمة الصى دل علي ،خلإ )١(تي البهلنا أيله حمرم علك كفذل ،ـصدقة

  . نة املقابلةيبقر اةكن زكت

  . فما وجه حرمة الصلة: ن قلتإ

  . ل الرشوةي من قبواكون وجهها يك أن نكمن املم: قلت

  .  اللحم)ه وآله وسلمياهللا على صل(رة لرسول اهللا ي برءهدا إلاملتضمنة خباراأل: الثالث

رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(ه يبأعن  ،)عليه السالم(عن الصادق  ،ناوفعن ابن عل

هلا ى وقض عتقأالوالء ملن ن أها بيفى  قض،نيئيرة بشي بريفى  قض)سلم وه وآلهياهللا على صل(

  . )٢(هأكلببأس ة اليهد يهدته فهها فأي به علما تصدق أن ىقض و،عتقتأ ني حيريبالتخ

                                                

  . ٤٢٦ص: ج البالغة )١(

  . ٣ ح٩٣ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٢٨٠

رة يبرى وصدق عل: ثيحد يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، اهللا احلليب ديوعن عب

رسول اهللا ن إ :الت فعلقته عائشة وق)ه وآله وسلمياهللا على صل(رسول اهللا  إىل دتههبلحم فأ

 )ه وآله وسلمياهللا على صل(ول اهللا اء رس فج، الصدقةأكلي  ال)ه وآله وسلمياهللا على صل(

رة يبرى صدق به عل ا رسول اهللاي: قالت؟ طبخين هذا اللحم مل ما شأ: فقال ،علقواللحم م

 فجرت ه،بطبخ أمرمث  ،ةيهلا صدقة ولنا هد  هو:فقال،  الصدقةأكلت ت النأوفأهدته لنا 

  . )١(ها ثالث من السننيف

علي قال :  قال)هم السالميعل(ه  آبائعن ،)هما السالميعل (بن جعفرى وعن موس

 ت تدوركاناتبتها عائشة كملا  أنه  منها،اتيربع قضرة أي بريفجرت : )عليه السالم(

ه ياهللا على صل( النيب فقال ،د واخلبزيا القدإليه يعائشة فتهد إىل يوتأت كانل الناس وتسأو

ه وآله يهللا علاى صل(فقال  ،رةيرتتنا به ب أما إالّ ،ال: فقالت؟ هكلآء يهل من ش: )وآله وسلم

  . ثياحلد ،)٢(هأكل ف،ةيها صدقة ولنا هديعل ه هويهات :)وسلم

ى النيب ت مندوبة علكان  الصدقة ولوأكلعدم جواز ى عل خبار داللة هذه األفإن

   .خيفىاد يك  ال)سلم وه وآلهياهللا على صل(

  . )ه وآله وسلمياهللا على صل( هذا لعله خمتص بالنيب: ن قلتإ

 من )مه وآله وسلياهللا على صل(  للنيبكانع ما يمج أن اتي بعض الروايفوردت : قلت

  ما  ك،ربع من النساءمن أ ثركج أيتزوإالّ ) عليهم السالم( ئمة لألكاناخلصائص 

                                                

  . ٧ ح٧٤ ص٩٣ ج:البحار )١(

  . ١٢ ح٧٥ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٢٨١

  .هريوغ  البحاريف )رمحه اهللا( يره السكذ

 ،ن صدقة واجبةك تمل زاجلو أن مع بداهة) عليها السالم(لثوم كم ما تقدم عن أ: الرابع

املتقدم  واخلرب، ستفاد من هذا اخلربي أن نكميبل  ،والتمر منها ون اخلبزك داًيبع احتملناوإن 

اهللا ى صل( النيب ريغ حىت )هم السالميعل(ت يهل البعامة أى  حرمة الصدقة علةغعن ج البال

  . )هم السالميعل(ئمة  واأل)ه وآله وسلميعل

 اليتاة كالز: ث قال السائليح )هما السالميعل(بن حممد  فرعن جعما تقدم : اخلامس

   .املطلوبى ته علوقد تقدم وجه دالل ،نعم: )عليه السالم(قال ك؟ لرجها الناس من ذخي

 ىدلت عل ات مايعارض هذه الرواي وال، خبار األتبك يفده املتتبع جي مما ك ذلريغإىل 

  ملا سبق من احتمال،ةكم إىل نوا من اخلروجكمتيهم مل ي الواجبة علريحرم الصدقة غ لوأنه 

القول  ية الترقيبل غا ،نصر أيب  خبربداًيؤ م، هلمتكان اليتة الصدقة املندوبة يون املراد حلك

 ):هم السالميعل(ده قوله يؤي و، االضطراركان مل)هم السالميعل(اه خاصة هلم ي املكة تليلحب

 عطاشاًوا كانإذافتدبر  .  

ى صل(ى النيب  املندوبة علة الصدقةيلمن استدالله حل املعترب يك حميف ما رله ظهكوذا 

 مةيبضم ،)١(ل معروف صدقةك: )ه وآله وسلمياهللا على صل(بقوله  ،)ه وآله وسلمياهللا عل

 الصدقة يفالم كال أن  إىل مضافاً،خلإ صدقة كل ذلكله املال و يهديستقرض وي كانأنه 

   أن املعلوممن  و،ةيااز قة الياحلق

                                                

  . ٥ ح الصدقةأبواب من ٧ الباب ٢٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٨٢

 ،ا للفقراءى صاملو والصدقات املنذورةك ، أيضاًهي علنياتكبل ال حترم الصدقات الواجبة ما عدا الز

 ي اهول الذك املالكان إذا أما و،نيي اهلامشري من غهدفع عني من كان إذا املظاملكحنوها  وفاراتكالو

  ،ال أصالكشإاً فال يدفع عند الصدقة هامشي

  

 )ه وآلهياهللا على صل( النيب ث قاليح ،ةماماإلى طلق الصدقة علما أك ،زة جمايالروا

؟ هذاى تصدق عليمن  :)ه وآله وسلمياهللا على صل(ته صالبعد  دخل بعض نيصحابه حأل

 املراد ألن ،ه نظريفو: عن احملقق بقولهى املنته يك حميفجاب ولذا أ ،ة لهمام اإلكد بذليري

 ف طلباًيمساعدة الضع ول سد اخللةيبسى ج علياحملاو إىل  املالدفع منيبالصدقة احملرمة ما 

 إذا للسلطان قالي ولذا ال ،رضقة والياهلدكل التردد يسبى ماجرت العادة بفعله عل ال جرألل

   .ىانته ،)١(تصدق أنه ة بعضيقبل هد

 هيعل{ اة الفطرةكز واة املالكز }نياتك الزاعد رم الصدقات الواجبة ماحت بل ال{

 من كان إذا املظاملك ،رات وحنوهافاك وال،ا للفقراءى  واملوص،الصدقات املنذورةك اًأيض

 فال اًيدفع عنه الصدقة هامشي يالذ اهول ك املالكان إذا ماأ و،يني اهلامشريدفع عنه من غي

  . ف ذهكيف ياة اهلامشكة زيلحل }صالأال كشإ

                                                

  . ٥٢٥ ص١ ج:املنتهى )١(



٢٨٣

  منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاًطأحو و،إليه يف الواجبة عدم الدفع حوطولكن األ

  .مثل زكاة مال التجارة

  

 منه عدم دفع مطلق أحوط و،إليهالواجبة عدم الدفع { الصدقة }يف حوطن األكول{

 يفل اقوقد اختلفت األ أنه اعلم }اة مال التجارةك مثل زالصدقة ولومندوبة خصوصاً

  :اة املفروضةك الزريالصدقة الواجبة غ

ع الصدقات يحلاق مجإتبه ك مجلة من يفخ واحملقق والعالمة يد والشيعن الس يكفاحمل

  . اةكالواجبة بالز

 يف الثايند ي والشه، اجلامعيف يكرك وال،حي التنقيف واملقداد ، القواعديفوعن العالمة 

  .حلاق عدم اإلك وصاحب املدار،كالروضة واملسال

  : مورأ بولاستدل للقول األ

 ، املعتربيف واحملقق ، اخلالفيفخ يوالش، تصارنال ايفد ياملنقول عن السمجاع اإل: ولاأل

  .مجاع من وجوهة مثل هذا اإلي ما تقدم من عدم حج:هيفو

ن إ :)عليه السالم(عن الصادق  ،صيخرب الع ك،ات املتقدمةيبعض الرواطالق إ: الثاين

  . )١(مكوال ل يلحتل  الصدقة ال

حتل  الصدقة الوإن  :)هما السالميعل( عبد اهللايب أ وجعفر أيب عن ،الفضالء وخرب

  . )٢(املطلب عبد لبين

  س ابحتل الصدقة لولد الع ال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ابن سنان وخرب

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبوابن  م٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٨٤

  .  من املطلقاتكذل ريغ إىل .)١(وال لنظرائهم

اة دون ك الزيفالصدقة احملرمة  احنصارى دة مبا دل عليهذه املطلقات مقن إ :هيفو

 يخربك ،سألةهذه امل  صدريف صارحنالاى  الدالة علأخبارما تقدم مجلة من ك ،هاريغ

  . د املطلقاتيقي كوبذل ،هاري وغينيوفضل اهلامشم يبراهإأيب  والشحام

  . ةينيقية الءلزم اخلروج عنه بالربا يينيقياالشتغال ال إذ ،ةيفاكة عدم الأصال: الثالث

  . املتقدمةدلةه بعد األموقع ل  الاألصلن إ :هيفو

رها ك ذاليتل ي التفاصيفالم كال إىل يداع  وال،اجلواز مطلقاً قوىاأل أن وذا حتقق

  . العامل واهللا ،هرياة وغك رسالة الزيف )رمحه اهللا( خيالش

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٨٥

  يثبت كونه هامشيا بالبينة والشياع): ٢٢ـ مسألة (

  

 وقد تقدم ،نة مطلقاًية البيحجى ملا دل عل }نةيب بالاًي هامشونهكثبت ي :٢٢مسألة {

  . هريد وغي باب التقليف سألة هذه امليفالم كبعض ال

: ث قالي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب ملا عن ،م الأفاد العلم أسواء  }اعيوالش{

والذبائح ،حك واملنا،اتيالوال ،احلال ها بظاهريف خذالناس األى ب علجياء يشمخسة أ، 

  . )١(بساألنوا ،والشهادات

: ث قال لهي ح،ل ابنهيمساعإ قصة يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،الوارد وللخرب

منون فصدقهم املؤكذا شهد عندإف .غري ذلكو.  

اح والوقف والعتق ك والنسب واملوت والنكاملل وم الفقهاء بثبوت القضاءكولذا ح

ل مورد شهد به ك إىل رد املوابعضهم عن هذهى بل قد تعد ،والرق وحنوها باالستفاضة

اق يه سيدل عليما  ك،القول واالشتهار املراد بالشهادة هنا هو أن ومن املعلوم ،منوناملؤ

 أنه دي باب التقليفتقدم  وقد ،القضاء باب يفالم كومتام ال ،ليمساعإ قصة يفالوارد  اخلرب

  . وردل مك يفته يمال حجاحتى قويبل  ، هذه املوارديفق مستقل قبال العلم يطر

  .راديإ عن لوخي  مثل املقام اليف خصوصاً ،تهيالقول بعدم حج أن نيله تبكوذا 

 ،ة قول الثقةي عموم حجيفن ثقة تندرج ي املخربنين بيكمل  إذا مايفله كهذا ن إمث 

 رنا علم الثبوت بالعلم والتواتركومما ذ ،هي االعتماد علإمكاند ي باب التقليفال فقد عرفت إو

  . قطعاً

                                                

  . ٣ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٨٦

  هإقرارة له بأخذ مؤإليهحرم دفع الزكاة  وإن ال يكفي جمرد دعواهو

  

 ،ةيولو من القرائن اخلارجنان يصل االطمحيمل  إذا ةياهلامش } جمرد دعواهيفيك وال{

ادعاء  أو تفاء بادعائهكاال والظاهر: لغطاءاشف اكوقال ى، ة الدعويحجى ل عليلعدم دل

  الفقريفه ؤادعا أما ،دعواهى طلب احلجة منه عل حوطاألو ،ذبكآبائه هلا مع عدم مظنة ال

م كة حية والرضوية واملوسوينية واحلسياحلسنكالدعاء للنسب اخلاص م اكح و،فمسموع

   .ى انته،)١(االدعاء للعام

  . فراجع، لفقرا ي قبول قول مدعيف املتقدمة دلة املقام بعض األيف يتأي أنه ال خيفىو

 له ةخذا مؤإليهاة ك دفع الزن حرمإ{ م ال أاًينه هامشوك يفول قوله بسواء قلنا بق }و{

 ـ،املتواتر أو ضيفاملست ي النبويفما ك ،نفسهم جائزأى العقالء عل إقرار إذ }هإقرارب

 ىعل إالّ قبل شهادة الفاسقال أ : ينياجلراح املدا  خربيف )عليه السالم(لقول الصادق و

  . )٢(نفسه

 نينفسه من سبعى أصدق علمن املؤ: ) السالمعليه(عن الصادق  ،ومرسل العطار

   .)٣(هي علمناًمؤ

  . قرارتاب اإلك يفروها ك ذاليت من النصوص كذل ريغو

صل أ أو مارةأنع من العمل باحلجة من مي إمنا قرارن اإل بأك املستمسيفل كشأو

 ،)٤(مل فتأكفراغ ذمته بذلإ وكاملال إىل ضافةال باإل، ون للمقرك تاليتام كحاأل إىل ضافةباإل

  .يانته

                                                

  . ٢٤ سطر ٣٥٦ص: شف الغطاءك )١(

  . ٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧١ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح...قرار  من حكم اإل٣ الباب ١١١ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٣١٢ ص٩ ج:املستمسك )٤(



٢٨٧

  ليس امشي يعطى من الزكاة ال لقبول قوله أنه ولو ادعى

  

م سواء كل حك إىل النفس العمل مبقتضاه بالنسبةى عل قراراإل جواز معىنن إ :هيفو

قبل  أال: )عليه السالم( من قول الصادق اًي جلكظهر ذلي ما ك،كللمال أو  للمقركان

ع ي مجيفز شهادته يجأشهد شاهد من اخلارج  لو أنه ماكف ،نفسهى عل إالّ شهادة الفاسق

ى شهد الفاسق عل  لوكذلك ،العلمكون الشهادة كت ام الناشئة من هذه الشهادة حىتكحاأل

  . نفسه

،  الفقراءيفقسمه : وقال د ماالًيلزى طعأحدنا لو أ أن ىرولذا ت ،ذا مرسل العطاركو

ن يكمل أ: قولي أن ك للمالكان ،د من املالي زهعطاأف نا غينأ: من ظاهره الفقرحد مث قال أ

  . نفسهم نافذأى  العقالء علإقرار

 ،اجلواهر يك حميفم كستبعد احلي ولذا مل ،سألة امليفال كش فال وجه لإل،كانف كيو

  . واهللا العامل

بعد ينتان مل ينعم لو تعارض الب ،هياالستفاضة قدمتا عل وأنة يه والبإقرارتعارض  ولو

  . دي باب التقليفما تقدم كل منهما ك بخذاأل جواز

 يف يفح النايترج فالظاهر ،اهوقسم بعدم ادتهيقولون بسياعان فقسم يتعارض الش ولو

  . اةكء الزإعطا يف ء اخلمس الإعطاعدم 

من ى عطي فال ، بالزمهماخذالظاهر األف ،ة ومرة خبالفهاي مرة باهلامش،نيإقرارولو أقر ب

  . مل فتأ،اةكاخلمس وال من الز

ماض  قراراإل إذ }لقبول قوله اة الكمن الزى عط، ييس امشيل أنه ىادع ولو{

  . هو نفعه ما إىل ه ال بالنسبةي علرما هو ضر إىل بالنسبة



٢٨٨

  ة العدم عند الشك يف كونه منهم أم الصالبل أل

  

 يف )رمحه اهللا( ه اهلمداينيالفققال  }م الأونه منهم ك يف كة العدم عند الشصالبل أل{

   :ضي باب احليف ةيونبطة أيون املرأة قرشك يف ك الشمسألة

ا إليهرجع ي اليتمارات األ إىل صها الرجوعيق تشخية فطريالقرش وةيق النبطيما مصادأو

تساب املعول نالة عدم اأصالجع ولو اشتبه املصداق فاملر ،سابألنها من اريص غي تشخيف

  مثل مايفها يبل االعتماد عل،  حتقق النسبةيف كشي اليتع املوارد ي مجيفالعلماء ى ها لديعل

ولذا ال  ،ن العقالء قاطبةذها أيفوز كبل املر، ذهان املتشرعة أيفاملغروسة  موره من األيفحنن 

 ،شخاص حمققغلب األأ إىل هذا االحتمال بالنسبة أن مع ،اًيونه قرشكحد باحتمال أ عتيني

، هيفوهذا مما ال شبهة  ،خالفه رتبون آثاري وليهإلتفتون ي  الك ومع ذلون مظنوناًيكبل رمبا 

عدم حتقق ى هم علؤ وبنااألصلالعلماء ذا  و وجه عمل العقالءيني تعيف اإلشكال وإمنا

مة اعتبارها كه الغلبة وحؤمنشون يك أن بعدي وال ،خالفها ب آثاريوترت ،ةكوكالنسبة املش

   .ىانته ،)١(هم انسداد باب العلم غالباًيلد

  لثبوت النسباًقي الشارع طرينيبعد تع ذإ ،الكشإعن  ختلو  السألةله فاملكذا وبعد ه

 مل إذا  خصوصاً،ةيوا عقالئكفرضت  قة ولويذه الطره هلؤمضاإعلم يمل  ،االستفاضةأي 

 ستبعد جداًي هفإن ،اةكه الزخذله أليون تفصكن احتملنا ته بأينان بعدم هامشيصل االطمحي

 ما نيل بي النظر التفصيفقرب  فاأل،اةكنئذ من الزيئه حإعطا  جبوازحد من الفقهاءام أالتز

   الناس إىل بالرجوع لوو ن استعالم نسبهكمأ

                                                

  . ١٨سطر الزكاة  من كتاب  من الد الثاين٥٤ ص١ج: مصباح الفقيه )١(



٢٨٩

  .طيقلالكها هول النسب ؤإعطاوز جيلذا و

  

 ما مل نيب و،يس امشيل أنه ه مبجرد ادعائهؤإعطا وزجي فال ،اع وحنوهيصل الش حيحىت

هل ن استعالم حاله من أكمي ومل ،حدل وطنه معه أهأس من ي لباًيغر كان لو ماك، نكمي

 لو ببعضو ن بقولهأ اطمفإن ،اًيونه هامشكه عدم ؤنئذ ادعايل حقبي هفإن ،ةيفوطنه بسهولة عر

  .نيميال إىل اجهياحت حوطال فاألإ و،القرائن فهو

 يفرد ي  ومل،نةيقية الءالربا إىل تاج حيينيقي االشتغال الألن فنيميالئه بدون إعطاعدم أما 

ه وحنو يقول مدع )هم السالميعل(ئمة عض األ من قبول بءالفقراى  قبول دعويفورد  املقام ما

  . ورةك املذسألة امليف مما تقدم كذل

 ومن ،م باهللا فصدقوهكلف لحمن  أنه ىدل عل  فلعموم مانيميه مع الؤإعطاما أو

وجوب ى  علدلة من األلكغري ذ إىل ،ءيش يفس من اهللا يرض به فليحلف له باهللا فلم 

   ).رمحه اهللا( ىخ املرتضي هذا العموم الشيفمل تأ وإن ،احلالفق يتصد

  .د تتبعيمز إىل  حمتاجةسألة فاملكانف كيو

 }طياللقكالنسب ها هول ؤإعطا وزجي{ كة العدم عند الشأصال جلأل أي }ولذا{

   .ال خيفىما  ك،ةياهلامش ي مدعيف مما قلنا ريثكه يفى تتأ يوال ،ه اهلمداينيملا تقدم من الفق

 ـ رانيإى عن بعض قركى حيما ك ـ ينية ختتص باهلامشي قريفط ياللق كان لو نعم

س كس املطلب انعكعن اول أنه ما ك،اةكئه من اخلمس دون الزإعطا بعد القول جبوازيفال 

  . م قطعاًكاحل

  

  



٢٩٠

 ،ئهإعطا عدم حوطفاأل ،امشي بالزناء زكاة غري اهلامشي ملن تولد من اهلإعطايشكل ): ٢٣ـ مسألة (

  .مس فيقتصر فيه على زكاة اهلامشيوكذا اخل

  

 حوط فاأل،بالزنا يملن تولد من اهلامش ياهلامش رياة غكء زإعطال كشي :٢٣مسألة {

   .}ياة اهلامشكزى ه عليفقتصر يفذا اخلمس كو ،ئهإعطاعدم 

 جوازعدم ى دل علي ما نيقوصاف املستحفصل أ  الرابعة منسألة امليفقد تقدم : قولأ

ث ياة فحك الزكانوع لفقراء السادة ماخلمس موضن إ ثيوح ،اة لولد الزناكء الزإعطا

قرب  فاأل، مستحق اخلمسيفان وحنوه ميقول باشتراط اإلولذا ن ، اخلمسيفنتياة كالز فيتنت

م أ يلهامشت لكانسواء  ،اةك الزمن من اخلمس وال بالزنا ال يء املتولد من اهلامشإعطاعدم 

  .  فراجع، املقاميفدة يلفروع املف وقبلها بعض اسألة املك تليفتقدم   وقد،مله فتأريغ

   :فرع

 اًك صارت ملخذألا ا بعدأل ، منهاأخذاة بة وحنوها ممن ك الزأخذ يللهامش وزجي

 يف كبل قد صرح بذل ،شاءيف كيه يفله التصرف  جوزيف ك امللأدلةه يما دل عل ك،خذلآل

  . رة املتقدمةيتقدم قصة بر ما إىل ه مضافاًيدل علي و،اتيالروابعض 

 ،نه ملا تقدم فوق شأيه اليتوز اهلبة جي فال طين املع اهلبة من شأونكت أن شترط ينعم

 الصدقة عنوانب ياة للهامشكء الزإعطا ياهلامش ريجوز لغيف ،املختارى عل ة الصدقةيومثل اهلد

   . واهللا العامل،املندوبة وحنوها

  هاشم بن  إىل هيبأه الصدقة الواجبة هو من اتصل بي حترم عليالذن إمث 



٢٩١

وز جي  فال،هاشم يخاملطلب أ أو )آله وسلمه وياهللا على صل( النيب ناف جدم عبد

 :فنبعد قول املص  اجلواهريفبل قال  ، املطلب مجاعةيف وخالف ،من اخلمس الّإمها ؤإعطا

بل  شهراألى، انته ،ظهراألى خاصة علمن ولد هاشم الواجبة  هم الصدقةين حترم عليالذف

 خاه املطلب والأبه  حلقا فأ،دي واملفيفاكس لإل خالفاً،هيمجاع علل اإلين حتصكميبل  ،املشهور

   .الم اجلواهرى كانته ،)١(تاب اخلمسك يف كوضحنا ذلما أ ك، ضعفهيفب ير

  : مورأهاشم منه ب يخأتاب اخلمس لعدم استحقاق املطلب ك يفواستدل 

  . ة عدم االستحقاقأصال :ولاأل

  .ةينيقية الءالرباى عل ينيقيلشغل التوقف ا: الثاين

   .يتأيما كل ي مع وجود الدلألصللمسرح  النه إ :اهميفو

ن يالذالء وهؤ :)عليه السالم( املرسل عن العبد الصاحل :منها، خباربعض األ: الثالث

تابه ك يفرهم اهللا كن ذيلذا )ه وآله وسلميهللا علاى صل( النيب جعل اهللا هلم اخلمس هم قرابة

ى، ثألنر منهم واكنفسهم الذألب املط عبد  وهم بنو)٢(﴾نيتك الْأَقْربريِذر عشوإن﴿: فقال

مه من أت كانومن : قال أن  إىل،حدمن العرب أ ش واليوتات قريهل بأهم من يفس يل

  ش يقر بوه من سائرأ و،هاشم بين

                                                

  . ٤١٥ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

  . ٢١٤ اآلية :سورة الشعراء )٢(



٢٩٢

ادعوهم ﴿: قول ي اهللا تعاىلألن ،ءيله من اخلمس شس يل له ول الصدقات حتفإن

١(﴾ِلآباِئِهم(.  

 ،الصدقة لولد العباسحتل  ال: ابن سنان  خربيف )عليه السالم(قول الصادق : ومنها

  . )٢(هاشم لنظرائهم من بين وال

لد حد من وأل وال ،د العباسحد من ولحتل الصدقة أل ال :سيابن خن خرب: ومنها

  . )٣(املطلب لنظرائهم من ولد عبد وال ،)عليه السالم(علي 

سناده عن إخ بيرواه الش مثل ما ،خبارضة هلذه األمعار أخبار بعض كوهنا: قولأ

 إىل مطليب وال يالعدل ما احتاج هامش كانلو  :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،زرارة

  .ثياحلد، )٤(ةصدق

 وهو ال، خبار األك تليف ظاهر احلصر الّإعارضه ي وال ،رةيغاالعطف املمن   الظاهرفإن

ه وآله ياهللا على صل( النيب ةي ذريفاخلمس  احنصارى دل عل لعارضها ما الّإو ،صلح معارضاًي

  . )وسلم

ى تاميوال: هيفو ،)هما السالميعل(حدمها عن أ ،صحابهأعن بعض ، كري عن ابن بماك

  . )٥(همريغ إىل رج منهمخي فال ،ل منهميالسببناء أو ، منهمكني واملسا،الرسولى تامي

                                                

  . ٥اآلية : حزابسورة األ )١(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٩ باب ١٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٢١٦ ص١٢ ج:احلدائق )٣(

  . ٦ ح هاشم من الزكاة يف ما حيل لبين٣٦ ص٤ ج:االستبصار )٤(

  . ٢ ح قسمة اخلمسأبواب من ١ الباب ٣٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢٩٣

ه ياهللا على صل(ل من آل حممد يبناء السبأ وكنيواملساى تاميوالنصف لل :آخر  خربيفو

  . ثياحلد )١()وآله وسلم

  . )٢(حممد وآلهى  عل الصدقة حمرمةألن :)عليه السالم(عن الرضا   خربيفو

بناء أنهم وكيآل حممد ومساى تامي نية بيسهام الباققسم الثالثة اليمث : آخر  خربيفو

  .ك ذلريغإىل ، )٣(لهميسب

هاشم   بينيف صارحنال اأخباراملستفاد من  حبمل احلصر خبار األنيهذا فاجلمع بى وعل

  احنصارأخبارما حتمل  ك، أيضاًاملطلب  استحقاق بينيفناي  الكوذل ،يفضااإل احلصرى عل

  . هاشم  استحقاق بينيفاني لئال كذلى  عل)ه وآله وسلمي علاهللاى صل( آل الرسول يفاخلمس 

 وإن ،ملطلبا  عدم وجود بينجل ألكانات ي لسان الروايفهاشم   بينيف ولعل احلصر

 يس الشافعيوا نسب حممد بن ادرأو ، مخسةداًأوالروا له كذ خيرباب التوارأ بعض كان

  . إليه املذهب إمام

 رياة من غك الز،نيمرال األكعقبه من ه حبرمان كتر يغنبي اط الي فاالحتكانف كيو

  .السادة واخلمس

 كانو: ذهب قال الك سبائيف ده مايؤي و،ةي زرارة للتقباحتمال خرب: قاليبل رمبا 

ه ياهللا على صل( النيب قال  حىت،عدمها بكذلى بنومها على ه هاشم وجريخأ بلفاًاملطلب متأ

ى قة علومن مث حرمت الصد ،إسالم ة والي جاهليففترق هاشم ومطلب يمل : )وآله وسلم

   ،عاًياملطلب مج وبين ،هاشم بين

                                                

  . ٢ ح قسمة اخلمسأبواب من ٣ الباب ٣٦٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١٠ ح قسمة اخلمسأبواب من ١ الباب ٣٦٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١٢ ح قسمة اخلمسأبواب من ١ الباب ٣٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٩٤

  .ىانته ،)١(ي الشافعإليهما ذهب  ك،احك النيفة ي للهامشفواً ك املطليبكانو

   .شاء اهللا تعاىل نإ تاب اخلمسك يفح يد توضيهلذا مز يتأيوس

                                                

  ...  سانإلنل علم اض يف فول الباب األ٥ص: سبائك الذهب )١(



٢٩٥

  فصل 

  يف بقية أحكام الزكاة 

:وفيه مسائل

 ،طلبها إذا سيما ،الفقيه اجلامع للشرائط يف زمن الغيبة إىل  نقل الزكاةحوطفضل بل األ األ:وىلاأل

  أعرف مبواقعهاألنه 

  

  }اةكام الزكحأة ي بقيف فصل{

  : عشرون }ه مسائليفو{

 ،بةيلغ زمن ايفة اجلامع للشرائط يالفق إىل اةك نقل الزحوطل بل األفضاأل :وىلاأل{

  :لةأ هذه املسيفقوال اختلفت األ ،}واقعهاعرف مبأ ألنه طلبها إذا مايالس

ه اجلامع يالفق ىلإ و،عامله مع حضوره وأ ماماإل إىل وجوب الدفع واحلليبد يفعن املف

  . بةيع الغللشرائط م

   وجواز،  حال احلضورماماإل إىل وابن زهرة وجوب الدفع يوعن القاض



٢٩٦

  .بةي زمن الغيف كقسمة املال

 تالغالك موال الظاهرة األيف  خصوصاًماماإل إىل لة احلميوأول إىل ذهب مجاعةو

  .بةيه اجلامع للشرائط زمن الغيالفق ىلإو ، حاضراًكان إذا يملواشوا

  .  واالستحباب،عدم الوجوب إىل دائقاحلوذهب صاحب 

 ،)عليه السالم( مام واإل)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب فيلك تيفالم تارة كال: قولأ

 يفى خرأو ،املختار ما هوك ابةيقلنا بعموم الن بة لوي زمن الغيفه يف الفقيلك توفائدته ظهور

  : انأمر املبحث يف ف،كف املاليلكت

ئمة  واأل)ه وآله وسلمي علاهللاى صل(ى النيب  الصدقات علأخذوجوب  الظاهر: ولاأل

  : مورأه يدل عليو ،)هم السالميعل(

 مر األفإن ،ةي اآل)١(﴾ِهميتزكِّ ودقَةً تطَهرهمخذْ ِمن أَمواِلِهم ص﴿: تعاىلقوله : ولاأل

  .ظاهره الوجوب

  : مورأه بيورد علأو

آخرونَ اعترفُوا ِبذُنوِبِهم و﴿:  قوله سبحانهيفمن تقدم  إىل عائد ريالضمن إ :ولاأل

  . همريمن غاألخذ  عنهم خذلزم من وجوب األي  وال)٢(﴾خلَطُوا عمالً صاِلحاً

 ريس الضمي ول،حد ألكم عام لكاحل أن اتية مبعونة الروايمن اآل الظاهرن إ :هيفو

  .  فقطكئأول إىل راجعاً

ملا نزلت : )عليه السالم( عبد اهللا بوقال أ: ابن سنان قالعن  ،ابن حمبوبى فقد رو

   يفزلت نأو ،هم اكيتطهرهم وتزمواهلم صدقة ذ من أخاة كة الزيآ

                                                

  . ١٠٤ اآلية :التوبةسورة  )١(

  . ١٠٢ اآلية :التوبةسورة  )٢(



٢٩٧

اهللا  أن  الناسيفى ه فنادي مناد)ه وآله وسلمياهللا على صل(اهللا رسول  أمررمضان  رشه

هم من الذهب ي ففرض اهللا عزوجل عل،م الصالةيكما فرض عل ك،اةكم الزيكفرض عل

 ،بيوالزب والتمر ريعومن احلنطة والش ،والغنم بل والبقروفرض الصدقة من اإل ،والفضة

ء يتعرض لشيمث مل : قال ،كذل ى هلم عما سوىفوع ،رمضان  شهريف كم بذلى فناد

 :ني املسلميفى ه فناديمناد أمرفطروا فأمن قابل فصاموا وه احلول يحال عل مواهلم حىتأمن 

مث وجه عمال الصدقة وعمال :  قال،مكم تقبل صالتكموالوا أكها املسلمون زيأ

  . )١(الطسوق

مواهلم أمن  خذ :لهقو: قلت له: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،وعن زرارة

 النبات يفالصدقات :  قالاةكآتوا الزو  هو قولههم اكيتز وصدقة تطهرهم

 تدل اليتات ي من الرواغري ذلك إىل ،)٢(اة الصومك الذهب والفضة وزيفاة ك والزناويواحل

  . ةيعموم اآلى عل

ون يكعطوا ليال مو أيهبل  ،اةك الزيهة ي اآليفون الصدقة يك أن نيتعي النه إ :الثاين

ختلفنا بسببها موالنا  اهللا هذه أا رسولي : قالوامأ ي روهفإن ،ذنبوه من التخلفأفارة ملا ك

 أن تأمرما  ):سلمه وآله وياهللا على صل( فقال ،لنا رنا واستغفر فتصدق ا عنا وطهكعن

  . )٣(اتيهذه اآل زل اهللا تعاىلنأف ،ئاًيم شكموال من أخذآ

  ن أ وبد ال ذإ ،اةكوا زكتقدم من العموم و  مايفتنا ة اليالرواهذه ن إ :هيفو

                                                

  . ١ ح ما جتب فيه الزكاةأبواب من ١ الباب ٣٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١٨ ح ما جتب فيه الزكاةأبواب من ١ الباب ٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١٠٤ اآلية  تفسري سورة التوبة١٧٨ ص١٦ج:  أيب الفتوح الرازيتفسري )٣(



٢٩٨

م كح ظهار إلره املخلفون سبباًكذ ما ـ ةيصحة هذه الروا ريتقدى عل ـ ونيك

ولو  ارفطقصة احلجاب وقصة اإلك ،ةيسباب شخصأة يلكام الكحلغالب األ أن ما ك،اةكزال

  . هاريوغى وقصة النجو ،بعد النوم

علم مساواة ي  وال)ه وآله وسلمياهللا على صل(النيب  إىل طاب متوجهاخلن إ :الثالث

 للنيب) عليهم السالم(ئمة  األةالبد من القول مبساوا نه إ:هيفو ، له)هم السالميعل(ئمة األ

  :جبهات) صلى اهللا عليه وآله(

  ...هيس بنبأمت فتأسى :)عليه السالم( نياملؤمن ريمعن أ ، ج البالغةيفما  :وىلاأل

  . )١(ةكمنن اهللأيال فال إو

ه ياهللا على صل( النيب ع خصائصيمج أن من، ة عن البحاري من الرواتقدم ما: ةيالثان

 ام العامةكحمن األما إخذ األن إ :فنقول ،تسعإالّ نكاح  )هم السالميعل(ئمة  لأل)وآله وسلم

  . ن البد من القول باملساواةيريال التقدى كوعل ،ما من اخلصائصإو

 رجوا اللَّهي كان رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن  كُم يفقد كان لَ﴿: تعاىلقوله : ثالثةال

 يفل يدل الدل إالّ إذا واجب كذلك فاالقتداء الرجاء واجبن إ ثي فح)٢(﴾وم الْآِخريالْو

: تعاىله االستدالل بقول رية للمطلب نظيواالستدالل ذه اآل ،عدم وجوبهى مورد خاص عل

  .والنفر ذارنإلوجوب اى  عل)٣(﴾لَعلَّهم يحذَرونَ﴿

  عن ، يحسان الواسطعلي بن عن ، ياشيعن الع ، الربهانيف ما: الرابعة

                                                

  . ٢٨٥ص: ج البالغة )١(

  . ٢١اآلية : حزابسورة األ )٢(

  . ١٢٢اآلية : سورة التوبة )٣(



٢٩٩

خذْ ِمن ﴿ :لته عن قول اهللاسأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،صحابناأبعض 

ه وآله ياهللا على صل( بعد رسول اهللا مامإل ايفة يجار ﴾ ِبهاتزكِّيِهمِهم صدقَةً تطَهرهم وأَمواِل

  . )١(نعم: قال؟ )وسلم

 الناس ماماإل ربجي: قال أنه ،)هما السالميعل(حممد بن  عن جعفر ، البحاريف: اخلامسة

   .)٢(﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم﴿: قولي  اهللاألنمواهلم أاة من ك الزأخذى عل

ه يعط فعليمل  وإن ، وحنوهني قرض الغارممامء اإلإعطاوجوب ى لدل ع ما: السادسة

ما  ك،تمع عندهجيمع مل جي لو مل إذ ،هياة علكوجوب مجع الزى تضاء علدل باالقي هفإن ،وزره

  . ملاة فتأك مثل الزام خصوصاًكح عن األمن مترد الناس غالباً ال خيفى

عليه ( نيمناملؤ ريعن أم ،تابهك يف  اهلاليلسيبن قم يعن سل له ماك كد ذليؤيو

 همإمام وتمي  بعد مانياملسلمى  علسالمم اإلكحم اهللا وك حيفالواجب : قال أنه ،)السالم

تاروا خي أن رجال قبل  والداًيقدموا ي  والعملوا عمالًيال أن اًيمهتد و أكان ضاال ،قتلأو ي

 يبجيم حجهم ويقيهم وأيف جيبيف ،القضاء والسنة ب عارفاً ورعاً عاملاًفاًيف عاًإمام فسهمألن

    بعضها قابالكان وإن ،دلة وهذه األ،)٣(صدقام

                                                

  . ١١١ ح١٠٦ ص٢ج: ي وتفسري العياش،٤ حالرباءةـ تفسري سورة التوبة  ١٥٦ ص٢ ج:الربهان )١(

  . ٧ ح٨٦ ص٩٣ ج:البحار )٢(

  . ١٨٢ص: كتاب سليم بن قيس الكويف )٣(



٣٠٠

  . رناكة ملا ذيفاك جمموعها يف إالّ أن ،للخدشة

  : مبا لفظهماماإل إىل  رد القائل بوجوب الدفعيف احلدائق يفره كما ذ: الرابع

 ،ماماإلى وب نصب العامل علوجى دل عل  مانيبأي ــ  نهمايق بيفولعل وجه التو

وجوب طلب ى عل خبارص ما دل من األيختص هو  ــخراج اإلكاملال تويل  جوازنيوب

ه وآله ياهللا على صل(زمانه ك مرامه باأليده وقي بزمان بسط إليهجوب الدفع  ووك لذلماماإل

 ك لذلكاملال تويل جوازى وما دل عل ،)عليه السالم( نيمنؤامل ريمأ خالفة  وزمان)وسلم

عة يها فرخصوا للشيترتب علية وما يالوال أمرام بيم عن القدهي لقصر )هم السالميعل(بزمام 

نئذ ي وح،ة ودفع املشاعة والشهرةي ملقام التق،هم محلها ونقلها هلميوجبوا علي صرفها ومل يف

ما صرح كاالستحباب ى ة عليمحل اآل إىل تاجحي  وال،ةياآل  لظاهرخبارألا هذه يف ةفال منافا

قلناه ما رواه  عضد ماي ومما ، هذا البابيف خبار األنينها وبي بيفصحاب لدفع التنابه األ

عليه ( جعفرأيب  إىل قبل رجلأ: قال، تاب العلل بسنده عن جابرك يف )هس سردق( الصدوق

  مواضعهايف فضعها ،هذه اخلمسمائة درهم  اهللا اقبض مينكرمح: فقال ا حاضرنأو )السالم

عليه السالم( جعفر بوفقال أ ،اة مايلكزا فإ( : تام ياأل وكانري جيفنت وضعها أبل خذها

قسم ي هفإن )عليه السالم(قام قائمنا  إذا ون هذايك إمنا ،ني من املسلمكناوخإ يف وكنيواملسا

  . )٢(احلدائق المى كانته ،)١(منهم والفاجر  خلق الرمحان الربيفعدل ية ويبالسو

                                                

  . ٣ ح١٢٩ الباب ١٦١ ص:العلل )١(

  . ٢٢٣ ص١٢ ج:احلدائق )٢(



٣٠١

 زمان يف  حىتماماإل إىل م وجوب الدفعي لعدم تسل،قيف صحة هذا التوعدم: أواله يفو

  . ديبسط ال

 :)عليه السالم( نيمناملؤ ريمأعن  ،اتيعن اجلعفر ةيتة اآلي الروااًحيه صريدل عليو

هذه السهام باحلصصيفاة ماله كالرجل ز يعطي )ريد أمية بسط يمع معلوم، ثياحلد )١ 

  . )عليه السالم( نيمناملؤ

هما يعل( هيبأعن  ، بسنده عن جعفر)رمحه اهللا( ينيلكطالق ما رواه الإ كذلكو

 املال ربى ت عليتأ إذا :قال له ،بعث مصدقه إذا )عليه السالم(علي  كان: قال ،)السالم

  . )٢( فال تراجعهكعن  وىلفإن ، اهللاكعطاأ اهللا مما كتصدق رمح: فقل

أنه  ):ه وآله وسلمياهللا على صل( اهللا عن رسول ،)عليه السالم(علي ده ما عن يؤيو

مى لف الناس علحي أن ىمونونها مأيفهم : قال وصدقا .  

ا ي :قولين ه بأأمر ووفةكمصدقه من البعث  أنه ،)عليه السالم(علي عن  ومثله ما

 ،هيول إىل نهدؤم حق فتكموالأ يففهل  ،م حق اهللاك منخذاهللا آل م ويليكلإ رسليناهللا أ عباد

  . )٣(ملفتأ، فال تراجعه، ال: قال قائل منهمن وإ

 أداء  جوازنيوب )هم السالميعل(عليهم اة ك الزأخذجوب  وني بيففال تنا ،كانف كيو

  . اجلمع ذا الوجه إىل تاج حي بنفسه حىتكاملال

                                                

  .  كتاب الزكاة٥٤ ص:اجلعفريات )١(

  . ٥ حدب املصدقأ باب ٥٣٨ ص٣ ج:الكايف )٢(

  . ٧ ح٩ باب ٨٥ ص٩٣ ج:البحار )٣(



٣٠٢

 مامات عن اإل وهو اجلمع للصدق،مكوجبت رفع هذا احلة أيالتق أن رادأنه إ :اًيوثان

  هويالذ مامه من وجوب طلب اإليفن رتبط مبا حني نه الكول ،بهبأس فال  ،)معليه السال(

  .ةيرتفع بالتقيم كل حك إذ ،المكحمل ال

الفقهاء ى ب علجيفال  )عليه السالم(زمان احلجة  إىل ه سقوط الوجوبراد بأوإن 

هم يعل(ئمة  األةمساوا أي  ـلوعلم و:الث قي املستند حيفالمه كما فهمه من كة ياجلبا

 ،همريغ إىل ىتعديفال  ـ  الصدقةأخذجوب  ويف )ه وآله وسلمياهللا على صل(  للنيب)السالم

ون يك ل،سلطام بل حبال ظهور ، متصاً خمكون ذليك أن نكميف د لنا قطعاًيفامل ما هوك

   .ىانته ،)١( احلدائقيفره كما ذ ك،ركاملصاحل والعساى  هلم علعوناً

 ون هذايك إمنا: )عليه السالم( قوله ألن ،كذلى تدل عل  الورةكذة امليالروان إ :هيفف

 ،)عليه السالم( ماماإل إىل ءعطاراد وجوب اإلي أن تملحي ،خلإ )عليه السالم(قائمنا  مقاإذا 

  . ةيم بالسويراد به التقسي أن تملحيو ،اةكللز )عليه السالم( مام اإلأخذراد ي أن تملحيو

 من ري بدنان)عليه السالم(رضا  إىل بعثت :قال ،غين بزمدفوع مبا رواه اب ن الثاينكل

: تب خبطهكف ،صلة ي والباقنياة مخسة وسبعكها زيف أن خربهأ إليهتبت كف، يهلقبل بعض أ

قبضت)ثياحلد ،)٢ .  

   ،ن الدفع للوجوب بأشعارإ يملعطالم اك يفن يكمل  ذإ ،ديبع: ولواأل

                                                

  . ١٠ سطر٥٨ ص٢ ج:املستند )١(

  . ٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٥ باب ١٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٠٣

 ،إليه شعارإ يالم املعطك يفو ،ةيبالسوم ي الثالث وهو التقسنيتعيفف بالداللة كيف

  .ك ذليفح يصر )عليه السالم( مامالم اإلك أن ما ك، مواضعهايفضعها : ث قاليح

 السابقة دلةسقوط الوجوب املستفاد من األى تدل عل ورة الكة املذيوباجلملة فالروا

  . قوم احلجة يحىت

 )ه وآله وسلمي علهللاى صل(ى النيب وجوب مجع الصدقات على ه فما دل عليوعل

 ةيالفقى د لوجوب اجلمع عليف م،ابةيعموم النى مة ما دل عليبضم ،)عليه السالم (مامواإل

  .  واهللا العامل،اطيقل من االحتوال أ ،أيضاً

ه ي علاهللاى صل(النيب  إىل لف بالدفعكم ه هل هونأو ،كف املاليلك تيف: الثاين مراأل

  ؟ م ال أ،بةي زمن الغيفه يوالفق ،)عليه السالم( مامواإل ،)وآله وسلم

  : مورأ ولستدل به لألية ما يغا إذ ،الثاين الظاهر

 خذ وجوب األنيمة التالزم بي بضم،ةياآل مواهلمخذ من أ: تعاىلقوله : ولاأل

  .  لغواًخذ وجوب األكان الإو ،ءعطاووجوب اإل

 يفورد  أنه ما ك،خراج اإلكة املالي والنيوب خذ وجوب األني بيفتنا النه إ :هيفو

 ، جواموعدم وجوب )هم السالميعل(ئمة ال الناس عن األة وجوب سؤريثكث يحادأ

  .)١(نا اجلوابيس عليال ولم السؤيكعل: )هم السالميعل(قوهلم ك

ه يهللا علاى صل(ى النيب ب علجي أنه ةي الوالنيوب خذ: تعاىل قوله نيون اجلمع بيكف

  الم ك يفما  وذا ظهر ،عط بنفسهي ممن مل خذاأل) معليه السال( مام واإل)وآله وسلم

                                                

  . ٩ي ح صفات القاضأبواب من ٧ الباب ٤٣ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٠٤

ء عطاستلزم وجوب اإلي  الخذ باألمرن األبأ ركث ذي حهفإن ،تهيا يك حميفالعالمة 

ا ألن. به فهو واجب إالّ تم الواجبي وما ال،ءعطاتم باإلي إمنا خذ األقال وجوبي ال: قال

ء عطان اإليك مل خذ باألكان وإن ،ءعطااإلى توقف عليمل  بالطلب كانن إ هنا مراأل: نقول

 ،خذه األيعل ملن وجب مقدوراً كان لو ون واجباًيك إمنا به الإتم الواجب ي  ما الألن ،واجباً

   .ىانته، )١(ون واجباًيك  فالخذه األيملن وجب عل مقدورريغ ريء الغإعطاو

 كاملال تويل زجواى  علدلةة عن األيطالق اآلإد بسبب ين رفع الكمي فال ،كانف كيو

 أو اة بنفسهكق الزيوتفر ،ب األني وقضاء د،اةكونقل الز ،شراء العبدنصوص  ك،خراجلإل

ى لعدم الشاهد عل ،دي حبال عدم بسط الهاعيد مجييجه لتقو ال أنه ما ك،كذل ريغ إىل ،لهكيو

   .ملهذا احل

خراج  لإلكلاملا تويل  جوازيف خباراأل أن مع: )رمحه اهللا( ىخ املرتضيولذا قال الش

مورد  ما هوك )هم السالميعل(ئمة األ يدي أصها بزمان قصوري وختص،حصاءاإل حدفوق 

 تاجحي إالّ أنه  وعد منها الصدقات،ربعة للوالةأ: املرسلة نيما بقرين سكمأ وإن ،خباراأل

 ،)٢(صي هذا التخص عنىبأيثرها كأ أن ص معيوجب التخصي  الكبمجرد ذلف ،ليدلإىل 

   .ىانته

   ،نهاي اجلمع بنيوب ،االستحبابى ة علي محل اآلنيب مردور األينئذ يحو

                                                

  . ٢٩٧ ص٢ج: حكامانظر اية األ )١(

  . ٢٢ سطر ٢٥٢ص: كتاب الطهارة )٢(



٣٠٥

  . يفاجلمع العرى مقتض بل هو ،ريثكهون بأ الثاينو ،ركذ ات بنحو ماي الروانيوب

تلة املقان إ :هيفو ،ار الصحابةكنإها مع عدم ياله علتاة وقك الزركب أيب مطالبة: الثاين

 ،مسلم ريغ اركنإلعدم ا أن مع ،بزعم العامة اةكصل الز أأداء امتناعهم من جلت ألكان

ء من يوش ،الي دلكان اركنإلنه اكمي زمان يف من املعصوم كان لو اركنإلعدم ا أن  إىلمضافاً

   .معلوم ري املورد غيف مورهذه األ

 عماهلما )ه السالميعل( نيمنؤامل ريمأ و)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب أمر: الثالث

  . ماريمعلوم من س ما هو ك،اتة الصدقيجلبا

ن  أالإاللهم  ،)هم السالميعل(م إليهوجوب الدفع ى لته علوجه دال يل ظهريمل : قولأ

  . تقدم ه مايف و، لغواًكان الإ وستلزم الدفعيالبعث ن إ :قالي

ه وآله ياهللا على صل(النيب  إىل تحب الدفعسيعدم وجوب الدفع هل ى  علمث بناًء

  .احتماالن؟ م اله أيوالفق) ليه السالمع( مامواإل )وسلم

  : مور وعللوه بأ،االستحباب فاملشهور

 التسامح أدلةول مشن إ :هيف و، التسامحأدلةمة يبضم ،مجاعة من العلماءى فتو: ولاأل

  . ه موضع خالفيالفقى ملثل فتو

  لالستحبابون سبباًيكمثل هذا الوجه ال  أن مع: هيفو ،مبواقعها بصرم أإ: الثاين

  . ليتم الدلية فال يمن الفق بصر أكان  رمباكاملال أن ي،م شرعكح  هويالذ



٣٠٦

  . هيف ما :هيفو ،عن اخلالف يكمجاع احملاإل: الثالث

مع : هيفو ،كل وحنو ذلي التفضيف النفس ىم رفع للتهمة وهوإليه الدفع يفن إ :الرابع

  .الثاين رد الوجه يفتقدم  عدم االطراد ما

ما ك مراأل كانلو مث إنه : مث قال ،صاحب احلدائق االستحباب ركنأه ريله وغكوهلذا 

مع  ،كئمة عن ذلصحاب األف غفل أكيف ،ماماإل إىل كدعونه من استحباب محل ذلي

 شهاب بن عبد ربه لسأي كان )عليه السالم(الصادق  أن  حىت،مإليهالتقرب ى هم علكال

   .ىانته ،)١(ليهااته ملوكمن ز

الرضا  إىل اةكرسال الزإة يرواقد تقدم  إذ ،طالقاإلى ره علكا ذمك مرس األيل: قولأ

عم  األيفالم كال أن مع ،)عليه السالم (جعفرأيب  إىل ىت أيالذة الرجل يروا و،)عليه السالم(

ان يتإ خبار األيفوقد وردت  ،)عليهم السالم (ئمة واأل)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب من

  .  فراجع،هري وغىفأو يبأبن اك )وسلمه وآله ياهللا على صل(النيب  إىل امكب بزصحابعض األ

وا كانولذا  ،ةي للتقكان )هم السالميعل(ئمة األ إىل  عدم الدفعللع أنه  إىلمضافاً

  .من مجعهم السالح واملال  اجلورنيعند سالط  ملا اشتهر،قبلوني  ال)هم السالميعل(

 احلدائق يفره ك ما ذكذلك ،تحباب الدفعد اسيفت ال  املشهورأدلة أن ماكاجلملة فوب

  . د عدم االستحبابيفي ال

   الربهان يف امب )عليه السالم( ماماإل إىل دل الستحباب الدفعستي أن نك مي،نعم

                                                

  . ٢٢٤ ص١٢ ج:احلدائق )١(



٣٠٧

 إىل تاجحي ماماإل أن من زعم: )عليه السالم( عبد اهللا بوقال أ: بسنده قال ىنيلكعن ال

: قال اهللا عزوجل ،مامقبل منهم اإلي أن تاجونحي  الناسإمنا ،افرك الناس فهو يدي أيف ما

اكيمواهلم صدقة تطهرهم وتزخذ من أ هم، )١( .  

اته عن ك زءاملر يخيف أن ى أنه :)عليه السالم( نيمنؤامل ريمعن أ  اجلملة مايفده يؤيو

  . )٢( من النفاقكخفاء ذلإ: وقال ،هإمام

احتمال ما إ ،حوطاأل لب فضلاأل:  بقوله)رمحه اهللا( ره املصنفك ذحوطوجه األن إمث 

واهللا  ،وجبما اخلروج عن خالف من أإ و، ووجوب الدفعخذ وجوب األنياملالزمة ب

  . العامل

 ،هيفقوال) عليه السالم( مام واإل)ه وآلهياهللا على صل( النيب طلبهايمل  إذا مايفله كهذا 

عليه ( مام واإل)ه وآله وسلمياهللا على صل(النيب  إىل جوب الدفع ويفشبهة  طلبوها فال لوأما 

ة ي النقلدلةاأل إىل افاًمض ، اجلملةيفن يبل الد ،ات املذهبي من ضروركبل ذل ،)السالم

 أدلة لعموم ،ةيهلن متعلقة بالواجباب اإلك تلو مل و،ةيهم املولومرا أويفان يحرمة العصك

  .هاريوغ مراأل أويلة الرسول وطاعإ

 أنه دي عن الشهنقالً جلواهر ايفف ،ه خالفيه بعد طلبه ففيالفق إىل جوب الدفعو ماأو

 مام لإلنائب ألنه ،لهكيو أو طلبها بنفسه بة لوي الغيفه يالفق إىل ب دفعهاجيذا كو: ليق: قال

   إمنا ي والساع،مام لإلكان ع ماي مجيفابته عنه يمنه لن أقوىبل ، يالساعك

                                                

  . ٥ ح من تفسري سورة التوبة١٥٦ ص٢ ج:الربهان )١(

  . ٥٧ ح٢٨ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٣٠٨

  . )١( عمل خمصوصيف مامل لإلكيو هو

القول بوجوب ى  عثرت علوإمنا ،كبقائل ذل ظفر مل أ:معةلّل صفهاينح األ شريفن كل

بلغ ي إمنا ي الساعفإن، يالساعكونه ك  مننعإمنا:  بل قال،ابتداًء بةي الغيفله كيو أو إليهالدفع 

ومل  ،منه مرتبة ومنصباًى لعونه أ كيدجي وال ،هيخبالف الفق ،مامطاعة اإلإطاعته إ فماماإل أمر

   .ىانته ،ءيل شك يفه يطاعة الفقإ ب)هميصلوات اهللا عل(هم من أمرعلم بي

 و أماًك الشرع حيفة يون للطلب مدخليك أن لزمي وال ،ولاأل قوىاألو: قولأ

 يوالنه مره األيبل للفق ،كعم من ذلابة أي النأدلةمن  الظاهر إذ ، اجلواهريفما  ك،موضوعاً

: ث قالي ح)رمحه اهللا( ىخنا املرتضيطلق ش أولذا ،احل العامة واخلاصة مطلقاًطبق املصى عل

ه ي والراد عل،هي منعه رد علألن ،عامة وجوب الدفعابة الي النأدلةى فمقتض هيطلبها الفق ولو

ف يع الشري التوقيف )عليه السالم(  ولقوله، مقبولة ابن حنظلةيفما  كاهللا تعاىلى راد عل

 ميكعل م حجيتفإ: ث قاليحادرواة األ إىل ةث الوقائع احلاديف وجوب الرجوع يفالواردة 

   .ىانته ،)٢(ا حجة اهللاوإن

  . ابةي النأدلة من غري ذلكول: أقول

علم له وجه يه مع الطلب مل يالفق إىل لة الدفعيفضف بأناملصى ن فتو أوذا ظهر

  .ح فتدبريصح

   .سألةهذه املل ي ذيف ك لذل)رمحه اهللا( الم عند تعرض املصنفكتتمة ال يتأيسو

                                                

  . ٤٢١ ص١٥ ج:اجلواهر )١(

  . ٢٥ سطر ٥٢٠ص: كتاب الطهارة )٢(



٣٠٩

 فيجوز للمالك مباشرة أو باالستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء ، عدم وجوبهقوىلكن األ

  وصرفها يف مصارفها

  

مع الطلب  وال ابتداًء  الهيالفق إىل عدم وجوب الدفع أي }عدم وجوبه قوىاألن كل{

  . من االستثناء يتأيما يف الّإ

 }يفالفقراء وصرفها ى قها عليتفرل كيباالستنابة والتو وأباشرة  مكللمال جوزيف{

 ،مجلة منها رك وحنن نذ،ه بنفسه عدة من النصوصيجواز تولى دل علي و}مصارفها{ سائر

  . سبق بعضهاوإن 

قبض ا اهللا كرمح: ضر فقالاا حنأو )عليه السالم( الباقر إىل قبل رجلأ: جابر  خربيفف

بل : )عليه السالم(فقال  ،يلاة ماكا زفإواضعها  ميفهذه اخلمسمائة درهم فضعها  مين

ون يك إمنا ،ني من املسلمكناوخإ يفو ،كنيتام واملساي واألكانري جيفنت وضعها أخذها 

  . )١(والفاجر  خلق الرمحان الربيفعدل يو ةيوقسم بالسي هفإنقام قائمنا  إذا هاذا

ل عن رج سأله بعض أصحابنا: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنى، شيوعن الوا

  . )٢(كبذلبأس   ال،رقبته ريخى اشتر:  قال،اة مالهكاة زكن الزباه مأى اشتر

  ى عن رجل عل )عليه السالم( عبد اهللا باسألت أ: قال ،ن عمارسحاق بإوعن 

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٦ باب ١٩٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٩ باب ١٧٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣١٠

حق من ومن أ ،نعم: قال؟ نهيد يقضياته كباه من زأ يعطي أ،ؤنةه ميبن وأليه ديبأ

  . )١(هيبأ

 له قرابة يكرجل من موال: )عليه السالم(احلسن  أليب قلت: قال، محد بن محزةوعن أ

  . )٢(نعم: قال؟ اتهكع زيهم مجيعطي أن له وزجياة أك وله زك بقوليلهم ك

اة كاملال من الز يون عنديك: )عليه السالم(احلسن أليب قال  أنه ،نيقطعلي بن يوعن 

  . )٣(نعم: قال؟ قاريبأو حج به موايلأفأ

  . )٤(عطه دون الناسأ ف عارفاًنيالء املسلمؤمن وجدت من هف:  زرارةةي روايفو

  .هارياة وغكات نقل الزيوروا

عليه ( ماماإلن إ :قالين ة اخلاصة بأزجا من باب اإلكان لهكهذا  أن تملحي وال

ة خمتصة يالوال أن  مع،دفعوا ماى مضأ أو ،نفسهمأام بك هلؤالء السؤال دفع زجازأ )السالم

شارة لإل املتضمنة حىت رية غريثكات الياق هذه الروايباء س إلكوذل ،)سالمعليه ال( مامباإل

  .حد عن أكنقل ذليولذا مل  ،ال خيفىما ك ك عن ذل)هم السالميعل(حقهم  بأنه

عن مورد  يالتعد وزجيهل  أنه يفالم كقع الي وإمنا ، هذايفم كال فال ،كانف كيو

  لفة عامل واملؤلل  حىتك املالءإعطاهذه النصوص بالقول جبواز 

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٨ باب ١٧٢ ص٦ ج:وسائلال )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب باب د ظ من ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٢ باب ٢٠٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١١ باب ١٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣١١

ز تضمن جواتعها يمج وأ غالب هذه النصوص فإن ،ص خاصبه ن رديمها مما مل ريوغ

 فالك؟  ذلوزجي م ال أ،ل اهللاي الرقاب وسبيف وني والغارمكنيء الفقراء واملساإعطاب التويل

 ةلكا الوقسمها بنفسه جلوازيس ووات الناكز جيبياته لكء شخص من زإعطا كللمال وزجي

   .يم الشرعكاحلا إىل هاسلمأو ي

ذا ك بل و،لفة املؤونه منك عنوانان بميف اإليء املسلم الضعإعطاله  وزجي ذا الكو

ى فعل :ةي الروايف وركاملذ أن  إىل مضافاً،هيفة خاصة يلعدم ورود روا ،ليء ابن السبإعطا

  .وطام من مال الصدقاتأ إىل ردهمي أن ماماإل

  : مور أل،ولاأل قوىاأل

 ونه من املصارف قطعاًكمع  ا النحو ذكتصرف املال  عدم جوازألن ،األصل :ولاأل

 يتعط أن يكب علجي: لعبده قال املوىل لو ثل ماوهذا م ، املقاميفل وهو مفقود يدل إىل تاجحي

  جوازاألصل فإن،  مينزةجاإ إىل تاجحيء عطااإلن إ قليومل  ،نال وفنالف ونال لفكمال عشر

  . جازةإله بنفسه بدون ايولت

بل  ،اتي هذه الروايفورة كة هلذه املوارد اخلمسة املذيعدم فهم اخلصوص: الثاين

اة هلذه املصارف كالز أن  بنفسهكاملال تويل جوازى ات املتفرقة الدالة علياملستفاد من الروا

  . كد املاليارها بيواخت

  : خباربعض األ: الثالث

طالب علي بن أيب  أن ،) السالمماعليه(ه يبأعن  ،بن حممد عن جعفر ،اتي اجلعفريفف

   هذه السهام باحلصص يفاة ماله كالرجل ز يعطي :قال) عليه السالم(

  



٣١٢

 يفب يونص ، الرقابيفب يونص ،الؤب للسيونص ،ماو ولنسباًيهل العفة نصأ للفقراء

  . )١(ف املنقطع بهي وهو الضع،ليالسب  بينيفب يونص ،نيالغارم

  . ليء ابن السبإعطا جوازى علة تدل ي هذه الروافإن

 أيب عن ،ي عن حممد القسر،هري تفسيفى اشيعن حممد بن مسعود الع ،ك املستدريفو

ـ  )٢(من قال اهللايف مثنها ،نعم: فقال؟ لته عن الصدقةسأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا

  . ثياحلد

 )٣(﴾ الصدقاتإمنا﴿: تعاىل قول اهللا يف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ميمر أيب وعن

  . )٤(ك عنأجزجعلتها لواحد أ وإن ،عاًيهم مجيفجعلتها ن إ :ة فقالياآل آخر إىل

؟ لته عن الصدقةسأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يوعن حممد بن القسر

  . ثياحلد، )٥(نيمن سهم الغارمى عطي  وال،من قال اهللايفقسمها أ: فقال

  .صنافع األيء مجإعطا جوازى ل علي فقط دلنيئف خاصة من الغارم استثناء طوافإن

عرف ي ولذا مل ،قصائهااست إىل حاجة وال ، تقدم بعضهااليت خبار من األكذل ريغإىل 

  .حدل عن أيالقول بالتفص

 جوازى دل عل  ماماأ و،خراج بنفسه لإلكاملال تويل واز جيفالم كهذا متام ال

  : ةريثكصوص نل فكيالتو واالستنابة

                                                

  . ٥٤ ص:اجلعفريات )١(

  . ٢ ج وتفسري العياشى،٢٧ سطر٤ ح من املستحقني للزكاة١٥ الباب ٥٢٣ ص٢ ج:املستدرك )٢(

  . ٦٠ية آلا :سورة التوبة )٣(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ باب ١٨٥ ٦ ج:الوسائل )٤(

  . ٨٠ ح تفسري سورة الرباءة٩٤ ص٢ج:  العياشيتفسري )٥(



٣١٣

ى عل صدقة العشر يليعمن  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال ،نيقطعلي بن يفعن 

ن ثقة فخذها يكمل  وإن ، مواضعهايفضعها ي أن  ثقة فمرهكانن إ :فقال؟ بهبأس  من ال

  . )١(مواضعها يفنت منه وضعها أ

 إذا ينإ: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: ث قالي حديف ،وعن شهاب بن عبد ربه

 أما ،كبذلبأس   ال،منع: قال؟ قسمهايثق به أمن  إىل دفعها منهاأتها فخرجأ ايتكوجبت ز

  . )٢(نيحد املعطأأنه 

 أخذي أن ل للرجلحيأ: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال ،ل بن جابريمساعإوعن 

  . )٣(كل ذل الفطرة مثيفو ،نعم: قال؟ تصدق ايفا إليهتاج حيهو ال  واةكالز

اة كالز يعطيالرجل : )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال ،ساريد بن يوعن سع

 ،الدالة صراحةً خبار من األكذل ريغ إىل ،نعم: قال؟ ئاًي منها شأخذيأ ، أصحابهيفقسمها ي

  . )٤(املطلبى  علالتزاماًأو 

 ،شترط العدالةي وال ،نيقطيث ابن يه حديما دل عل ك،لكي الويفلزوم الثقة  مث الظاهر

   .من العادل إالّ صل الوثوقحي  البأنهال ث اشترطها معلي للمستند حخالفاً

                                                

  . ١ ححقني للزكاة املستأبواب من ٣٥ باب ١٩٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٥ باب ١٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٥ باب ١٩٤ص ٦ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٠ باب ٢٠٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣١٤

 مصرف وجوب صرفها يف يقتضي ما كون هنايك بأن ،ابجيوجه اإلى ه علينعم لو طلبها الفق

فه يلكتنه إ ثي من حإليهه الدفع يب علجي مقلداً له كان و، شرعاًك املوجبة لذلحبسب اخلصوصات

  رناكما ذك أحوط كان وإن ،ال رد طلبه يالشرع

  

فرقون يعلماء الرجال والفقهاء ى ولذا تر ،حصول الوثوق بدون العدالة قطعاً: هيفو

  .  اجلملةيف الثقة والعادل نيب

 يفوجوب صرفها  يقتضي ما كون هنايكن اب بأجيوجه اإلى ه عليطلبها الفق نعم لو{

 من إليهه الدفع يب علجي ، لهلداً مقكانو ، شرعاًكة لذلات املوجبيمصرف حبسب اخلصوص

ث يح ، للمستندوفاقاً }رناكما ذك أحوط كان وإن رد طلبه ال يفه الشرعيلكتنه إ ثيح

 كانو ،إليهه وجوب الدفع د الراجح عنكان إالّ إذا ،إليهب الدفع جي ه اليطلبها الفق لو: لقا

وعدم  ،مع علمه بوجودها عنده الّإ  أيضاًيلب احلتموز له الطجي وال ، لهاة مقلداًكرب الز

   .ىانته ،)١(دفعها بنفسهى قدامه علإ

ون ك ني فرق بريمن غ ،ه مع الطلب مطلقاًيالفق إىل عرفت وجوب الدفع ن قدكول

ونه ك نيفرق احلال بي ما ال ك،ة عامةي نوعبل مصلحة ،هارية وغية املوجبة شرعياخلصوص

 باب يفا إليه ابة املشاري النأدلةطالق  إلكل ذل ك،هري وغنيض احملش لبعوفاقاً؟ م القلداً له أم

  . ديالتقل

   .ىوجه الفتوى  طلبه هلا علكان إذا مايف: مبا لفظه يد الربوجرديوفصل الس

                                                

  . ٢٠ سطر ٥٨ ص٢ ج:املستند )١(



٣١٥

 ـ )١(م ال مقلداً أكان سواء ،وجوب الدفع فالظاهر ،مكوجه احلى  علكان إذا ماأو

   .ىانته

ى جب العمل به عليفم كما احلأ و،املقلدى عل الّإالعمل به لزم يال ى الفتون إ ووجهه

   .قوليل ما ك يفه يطاعة الفقإه يب عل جييابة فالعامي النأدلةمن عموم  ركذ  ما:هيفو ،عياجلم

ل ك بقول خذاأل يللعام  جاز،وعدمه ءعطا وجوب اإليفاختلف الفقهاء  لو ،نعم

  . ملم مطلقاً حمل تأك احليفه يطاعة الفقإن أ وما ك،ديحبث التقل يف ملا تقدم ،واحد منهما

 يفطاعة بعدم وجوب اإل: ه آخريوقال فق ،مكاة بنحو احلكقهاء الزحد الفأطلب  فلو

  . العمل بقولهك تريفبأس  ين للعاميكمل  ،مثله

ه مع يطاعة الفقإخ بوجوب يشوال بعد نقله جزم اجلواهر ركم ذكيحلد ايالسن إمث هذا 

 يفم كهو احل اهللا تعاىلى مبرتلة الرد عل  هويالذمورد الرد احملرم ن إ :هيفو: الطلب ما لفظه

مور املراد منها األ أن واملظنون، مجالإختلو من   واحلوادث الواقعة ال،عم املقامي فال ،اخلصومة

ورة كة املذيما مبالحظة احلجيالس و،شمل املقاميفال  ،ماماإل إىل هايفبد من الرجوع   الاليت

 ريغاملقام ى  به علكفالتمس  لالحتجاج وقطع العذرون مورداًيك املختصة مبا ليالذ يف

   .ىانته، )٢(ظاهر

ة ي عموم اآليف  مطلقاًون املرجع جمتهداًك مسألة يفد ي باب التقليفلمنا كقد ت: قولأ

   .املطلوبى  علنيتي الروانيوداللة هات

                                                

  . ٩٦ص: العروة الوثقى على يالتعليقة للسيد الربوجرد )١(

  . ٣١٥ ص٩ ج:املستمسك )٢(



٣١٦

 مبجرد طلبه من إليهب الدفع جي هفإن ،ضور زمان احليف )عليه السالم( مامطلبها اإل إذا خبالف ما

  . أمريل ما ك ث وجوب طاعته يفيح

  

 إذا خبالف ما{ ،عادةل املقام باإليط نراد فاليالم من اإلك هذا اليفما  ظهري كوبذل

 هفإن،  زمان احلضوريف )عليه السالم( ماماإل{ أو ،)ه وآله وسلمي علاهللاى صل( النيب }طلبها

ما  ك،عقال ونقال }أمري ل ماك يفث وجوب طاعته ي من ح،د طلبه مبجرإليهب الدفع جي

  . تقدم

عليه ( ماماإل أو )ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب طلب لو أنه يف املقام يفاختلف مث إنه 

أم  يزجيهل  ،بنفسه بل وضعها هو ،إليهعها دفياة فلم كالعام الز ونائبه اخلاص أوأ) السالم

  ؟ ال

عن  لوخي صحاب ال لألالتعرض هلا تبعاً إالّ أن ىلة اجلدويت قلكان  وإن،سألةوهذه امل

 جزاءالقائلون باإل: ل فنقو،الئهكوو هيلفقلملة بالنسبة  اجليففادا إ إىل مضافاً ،نيالتمر

 ، واملانع منه مفقود،مستحقها إىل اةك وهو دفع الز،جزاء موجودلإل ين املقتضاستدلوا بأ

ا توجب عدم أما أ، واملخالفة حرام قطعاً ،إليه الدفع يف ماماإل أمرخمالفة  الّإس يل وهو

نه إ ثيح ، املسجديفى فصل  الداريف بالصالة ماماإل أمري أن مثل فهو ،هيل عليجزاء فال دلاإل

 ماماإل أمر إذا كذلكو ،كذلى لل عيصالته باطلة فال دل أما أن ،راماً ففعل حمامخالف اإل

 ،مامث خالف اإليح  فعل حراماًهفإن ، املسجديف إليهفدفعه ،  الداريف إليهد ينه لزيدفع ديأن 

  . كد بعد ذليطلبه زيفال  ينه قد قضين دكل

   اة عبادتان والعبادةك فالصالة والز،اتيات والتوصلي التعبدنيالفرق ب :هيفو



٣١٧

، يهالزم الني دائماً مر األفإن ،للعبادة مرم األوجب عدي ماماإل يو ،مراأل إىل تاجحت

 )عليه السالم(ه يون حال يكف ي،ريغ إىل تدفع  معناه الكان ، إيلّادفع: مامذا قال اإلإف

 كلزتصح ا ما الكف، اهللا تعاىل يحال الكذلك ،ه سبحانهياة مع   ماماإل يتصح مع 

 يوالنه ، عنهااًيون منهك الصالة تفإن املسجد يفعن الصالة ى  إذ كذلك و،)عليه السالم(

تحقق يالتوصل  أن املفروض إذ ،اتي التوصليف يخبالف النه ، العبادة توجب الفساديف

ونه ك إىل املغصوب مع االلتفات املاء يفده يغسل  إذا ماك ، فعله حراماًكان وإن مبجرد فعله

  . مغصوباً

 يبعد  يىال مقتض ذإ ،س تاماًي ل،موجود ي املقتض:قول املستدل أن ومما تقدم ظهر

   .اهللا تعاىل يبعد  يمقتض ال أنه ماك ،ماماإل

ت أيمل  إذ ،جزائهإ دفعه لزم عدم مامجاز اإلخالف ودفع مث أ إذا هذاى فعل: قالي ال

  . ؤهجزاإ يمن الضرور أنه  مع،بالعبادة

دفعه  الدائن ما جازأ إذا ما ك،سقاط اإلكذل  معىنكان ماماإل جازأ إذا :قاليه ألن

  . نهيسقاط دإجازته إ ن معىنكل ،نهيع دت بدفأيمل  ه وإنفإن ،هريغ إىل ونياملد

 ،عن الضد يالنه يقتضيء يبالش مرون األى كمتوقف عل وركاجلواب املذن إ :قالي ال

  . هيقتضي ال أنه وقد ثبت

مل نقل  وإن  من املقاماملستفاد عرفاً أنه ىبل املدع ،كذلى توقف علي ال: أوالًقال يه ألن

  . كانل مك كان ميفبالداللة 



٣١٨

 ،ك بذل)عليه السالم( مام اإلأمرى باملورد اخلاص لد نحصر ييلكبال مراألن إ :اًيوثان

  . مل فتأ،ما سواهيف أمرفال 

 حد عشرأ إىل اها بعضهمأا ة رمبريثك أدلة فقد استدلوا ب،جزاءدم اإلما القول بعأ

 يف فراجع ،لو جواب القول األيفرنا كذ ما إىل رجعي وبعضها ،ن بعضها خمدوشكل ،اليدل

  . مهارياملقاصد وغى منتهو  اجلواهركذل

 يفما كاة ك بدل عن الزهفإن ، باب اخلمسيفالم كال ظهرياة ك الزيفرنا كومما ذ

 يرجيرناه هنا كذ الذي لينفس الدل أن  إىلضافةباإل ، املبدل منهمكم البدل حكوح ،دلةاأل

ة يفاكل  فال معىن، نفسهمام لإل)عليه السالم( مامسهم اإل أن كذلى ضاف علي و، اخلمسيف

  . مام اإليفله ك هذا ،هريغ إىل ئهإعطا

 مباشرة أدلةطالقات  إل،هيعنه الفقى  وإن جزاءاإل الظاهرف ،هيالفق إىل ما بالنسبةأ

  .ءعطا لإلكاملال

  .  فحاله حالهماماإلكه ين الفقأجزاء بستدل لعدم اإليورمبا 

ء له عطان عدم اإلأوب ،ابةي النأدلةقلنا بعموم إن  و،ةيلكالهذه ى ل عليدل النه إ :هيفو

  . ئمةاألى الراد علكهم يوالرد عل ،هيمع طلبه رد عل

 ،ضوعات اخلاصة املويف ة اليام الشرعكح األيفهم ي الرد علكمن ذل الظاهرن إ :هيف ذإ

 قوللوا ،طاعتهإت بشبه وجما أ أة أومرااح كبن وجة أوزه بطالق اليالفق أمر لو أنه فهل

ف خارج عن يضع ،عن بعض الفقهاء صدر وإن ،مور مثل هذه األيف طاعة حىتبوجوب اإل

  . طالقاتمنصرف اإل

   وام من احلرب والسلمكن احلاملوضوعات العامة املرتبطة بشأ ،منع



٣١٩

ل صنف ك ب يفجيما ال ك ،صيوز التخصجيبل  ،ةيصناف الثماناألى ب البسط علجيال : ةيالثان

صها بشخص يوز ختصجيبل  ، هو الثالثةيال مراعاة أقل اجلمع الذ و،تعددت نإ أفرادهى البسط عل

   .واحد من صنف واحد

  

 بل معىن ،شبهما أاحلوادث الواقعة و وهميطالق الراد علإ يفشبه داخلة ما أ واملعاهدات

 مورهذه األأن ) عليهم السالم( ئمةنواب األو) صلى اهللا عليه وآله( وم خلفاء الرسولك

  .  ممرتبطة

  . ةيوجه للخصوص ال إذ ،ن فقطي باملقلدك ذلتصخي ال أنه علميومما تقدم 

 ختارا كما أشبه ذلى أو  خرء واآلي بشأمرأحدمها  جمتهدان كهنا كان لو ،نعم

 يف نيقي الطرنيب ريلف خمكامل أن الشرح من هذا يفرناه ك ملا ذ،هما شاءيأ اتباع يفلف كامل

  . ماًكمها حاحد أكان إذا ما ريغ

 ما ال ك،ص ببعضهايوز التخصجيبل  ،ةيصناف الثماناألى ب البسط علجي ال: ةيالثان{

 هو يالذقل اجلمع اعاة أمر وال{ فراداأل }تعددتن إ هفرادأى ل صنف البسط علك يفب جي

ال كشإبال  }ن صنف واحدصها بشخص واحد ميختص وزجيبل { ل صنفك يف }الثالثة

مذهب  أنه ىاملنتهى دعا ما ك،ك املدارك ذليفاخلالف عدم ى وقد ادع ،ننايخالف ب وال

  . مجععلمائنا أ

الم ك نقل كاملستمساملقاصد وى  منتهيف و،هيه عليمجاع بقسماإلى  اجلواهر دعويفو

  .هي علنيتكواجلواهر ساى واملنته كاملدار

  : ةريثكات الي الرواكذلى دل عليو

  : تعاىل قول اهللا يف ،)ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن ،ميمر بوأما رواه  مثل



٣٢٠

 أجزجعلتها لواحد أ وإن ،عاًيهم مجيفجعلتها ن إ : فقال،ةي اآل)١(﴾ الصدقاتإمنا﴿

  . )٢(كعن

 يكرجل من موال: )عليه السالم(احلسن  أليب قلت: محزة قال أيب محد بنح أيوصح

  . )٣(نعم: الق؟ اتهكع زيهم مجيعطي أن وزجي ،اةك وله زكب قوليلهم كله قرابة 

ما  أو ،هيبأن ي ديفصرفها  أو ،انريقارب واجلاة لألكء الزإعطا جوازى دل عل ومثله ما

  . هاريغ إىل ،كشبه ذلأ

 رسول اهللا كان:  قالثي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يح اهلامشيوصح

 يفهل احلضر أوصدقة ، ي البواديف يهل البواددقة أقسم صي )ه وآله وسلمياهللا على صل(

ى، ري ضرها منهم وماحيما  قدرى علقسمها ي وإمنا ،ةينهم بالسويقسهما بي وال ،هل احلضرأ

 ضرهاحيما  قدرى على ري ما كنع ذلصي وإمنا ،ء موقت موظفي شك ذليفس يول

  . )٤(منهم

: ث قالي حديف ،)عليه السالم( عن العبد الصاحل ،صحابنا بعض أعن ،وعن محاد

وصدقات  ي البواديف يقسم صدقات البوادي )ه وآله وسلمياهللا على صل( ل اهللا رسوكان

   ة حىتيمثانى ة عليقسم بالسوي  وال،هل احلضر أيفهل احلضر أ

                                                

  . ٦٠ اآلية :التوبةسورة  )١(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ الباب ١٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٥ الباب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ باب ١٨٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٢١

ى ة عليصناف الثمانضره من أحيمن  قدرى قسمها علين كول ،ل سهم مثناًكهل أي عطي

وال ى مسم ء موقوت والي شك ذليفس يل ،سنته ل صنف منهم بقدر كغيني ما قدر

 وإن ،ل قوم منهمكسد فاقة  ي حىت،ضرهحيوما ى ري ما قدرى  علكصنع ذلي إمنا ،لفمؤ

  .)١(همريغ إىل  فضل عرضوا املال مجلةك ذلفضل من

  . مهاريغ وك الوسائل واملستدريفورة كات املذيها من الرواريغإىل 

ى عطين أو ةيصناف الثماناألى ع عليعن بعض العامة وجوب التوز يكا حن رمبكل

 إمنا﴿: تعاىل لظاهر قوله كوذل ، ورمبا احتمله بعض منا،ثركأ أو ل صنف منهم ثالثةكل

 يفء بلفظ اجلمع يوقد ج ،االختصاصك أو املل أنه الالم  ظاهرفإن )٢(﴾الصدقات ِللْفُقَراِء

  . نهميع بي فالالزم التوز،ل صنفك

ى شبه مجع حملوما أ الفقراء ألن ،عابيتلزم االس وركاملذ ل بالظهوريق لونه إ :أوالًه يفو

  . د العموميفي كوذل ،بالالم

ى بلفظ اجلمع عل ركذيومحل ما مل  ،لها بلفظ اجلمعك ركصناف مل تذاألن إ :اًيوثان

  . سكمن الع أوىلس يل ركذ ما

هذا ى فعل حبصته عليذا   فما،شبهأوما أ  عاملكون هنايك  ما الاًريثكنه إ :وثالثاً

  ي؟ الرأ

   يف إىل  بالنسبةكلذل معىن ال إذ ،لكالى دخل عليالالم مل ن إ :بعاًورا

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ باب ١٨٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٦٠اآلية : سورة التوبة )٢(



٣٢٢

  .شبهما أ ول اهللايسب

 هلم كنه مل أال ،ة هم املصرفيالء الثمانهؤ أن ةياملنصرف من اآل أن  إىلضافة باإلهذا

 ،ةيالء الثمانؤ سبحانه جعل مجلة الصدقات هلهفإن ،حق االختصاص حنوى خمتص م عل وأ

ل واحد ى ك علموزعاًـ  د مثالًيصدقة زكـ جزائها أل جزء من كون يكن  ألزميفال 

د يرأ إذا ال ،فرادع األيد من اجلميرأ إذا عيد التوزي تفإمنا مع باجلمع مقابلة اجلفإن ،منهم

 إالّ ةيالثمانى ف توزع عل كي، مثالنيربعالشاة الواحدة من أ أن كذلى لنة عيوالقر ،اموع

  . صالوارد أ ري غكوذل ،ةميالق إىل ليبالتحو

  . ةي بالسواً قامسكان )عليه السالم( مامون اإلكع من يد وجه التوزيؤيرمبا  ما ماأو

 من احملاباة م ما عمله عثماني لتحطكفعل ذلي كان إمنا )عليه السالم( ماماإلن إ :هيفف

بل  ،كعل ذلفي )ه وآله وسلمياهللا على صل(ن الرسول يكال فلم إو ،هي عل واجباًكانه نال أ

 ،ةميرك ال)ه وآله وسلمياهللا على صل(ته ريمن راجع سى عل ال خيفىما ك ،طاءع اليففرق ي

   .تاب االقتصادك يف كوقد فصلنا ذل

 ،)عليه السالم( عبد اهللاأيب  إىل بسنده، ياشي ما رواه العيفرنا الوجه ك مما ذنيوقد تب

  . اخلرب ،)١( من قال اهللايفمثنها  ،نعم: )عليه السالم(فقال ؟ لته عن الصدقةسأ: قال

   .قةي حقنيوجوب التثم الء الاملصرف هؤ أن فاملراد

                                                

  . ٨٠ ح تفسري سورة الرباءة٨٤ ص٢ج:  العياشيتفسري )١(



٣٢٣

 أقلها ستحب مراعاة اجلماعة اليتيبل  ،وجودهم وصناف مع سعتهااألى البسط علستحب ين كل

ة يمقتضى خرأن هذا مع عدم مزامحة جهة كل ،ل اهللايسب وليابن السب ل صنف منهم حىتك ثالثة يف

  . صيللتخص

  

نسان واحد من إ صيصحاب جلواز ختص من األجد تعرضاًمل أ  وهو أين،ءيش يبق

  .كشمل ذليم هنا المهك كان وإن ،اةكل الزك بنيالعامل واملؤلفة أ

ة ريلف ل له أكان إذا ما ك،لكشيف اةكمن الز ريبك  قدرنيبل يالتفص ن الظاهركل

 ، له شاة مثال جازكان إذا ماأ، فهيل تأديرينسان إ أو سان عاملنإلها لكها يعطيفة مثال يذهب

  .كعن ذلى الفتاو ودلة انصراف األجلوهذا أل

 ،صحيا مل يفل مورد انتك يفف ،مةكء حسب الصالح واحلعطاون اإليكن  أبعدي بل ال

 وزجي  وبدوما ال،اًريثك كان ولو ف والعمل جائزيلالتأ ء بقدرعطااإلن إ :قالي إالّ أن اللهم

  . ديس ببعيوهذا ل ،ةيل بالعشعرياملوضوع  إذ ،الي قلكانوإن 

ستحب مراعاة يبل  ،صناف مع سعتها ووجودهماألى ستحب البسط علين كل{

هذا مع عدم ن كل ،ل اهللايسبول يابن السب  حىت،ل صنف منهمك يفقلها ثالثة  أاليتاجلماعة 

ل عن بعض ب ،نهميالثالثة ب مور األيفبال خالف  }صيللتخصة يمقتضى خرأمزامحة جهة 

  . ليدلى ظفر هلم عليمل  أنه  الفقهاءبعض ركقد ذ و،ولم األكاحلى مجاع علاإلى دعو

عليه (اظم كعن ال ،لةية محاد الطويوروا ي،اشية العيما تقدم من روا ل هويالدل: قولأ

  : هايفو ،)السالم

سهم للفقراءأة يمثانى  وجهها اهللا علاليت اجلهة يففوجهه  ه الوايلأخذفركذأن   إىل 

   متام



٣٢٤

 سنتهم يفستغنون به يما  ضعهم بقدر موايفنهم يقسم بي: مث قال ،صنافة األيالثمان

  . لكالى م عليالتقس هذا اخلرب  ظاهرفإن. )١(ريتقت ق واليبال ض

دل ي كوذل ،ليابن السب ول اهللاي سبيف إالّ لك اليفة تضمنت لفظ اجلمع ياآلن إمث 

 ولاأل ث فسريح يالقم ري تفسيفهذان فلما  أما ،نفل صكمجلة من ى م عليالتقسى عل

نص  يالقم ريتفس أن  ومن املعروف،قيبناء الطرأب الثاين ريوتفس ،اجلهاد إىل رجونخيبقوم 

  . ة واملقنعياهلداكات يالروا

  .ةي التالسألة امليف يتأيم الثالث فسكاحل إىل ما بالنسبةأو

 ري تفسيه إمناه يات الدالة عليالروان  استحباب البسط بأيفل كستشين رمبا كهذا ل

 دلت فإن ،عيللتوز ان املصرف الية لبياآل أن رمتك ذ وقد،هاريتفس إىل حيتلو أو ةميركة الياآل

  .ن مستحباًيكدل مل يمل  وإن ،اً واجبكانالبسط ى ة علياآل

ة يانمثون املوارد الك فإن ،ةميركة الي من اآلني االستفادتنيمنافاة ب  البأنه :ب عنهيجأو

نة يبقر ،هميعلدب البسط نيوم مصارف كو ،ص البعض ايختص زوجب جواي مصرفاً

  . ساننإلها ايول علبصاف انإلة العدل واقاعد

ه يعطين  أجازه وإن فإن ،ريعطه للفقأ: وقال ،د عبده درمهاًيزى عطأ إذا ماك كوذل

 ال عاًيطه هلم مجيعي أن رفاًفضل ع األكانن يء متعددوجد فقرا إذا نه أالإ حداًا واًريفق

  . حدهم فقطأل

  : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن يرو د استحباب البسط مايؤيو

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ الباب ١٨٤ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٢٥

ا نسمة  يشتريمائة والستمائة اة اخلمسكتمع عنده من الزجيلته عن الرجل سأ

  . )١(ن حقوقهمي آخرظلم قوماًي إذاً :)عليه السالم(قال ؟ تقهاعيو

استحباب ى دل علي كوذل ،الظلم احلرام قطعاً وسع اللم معناه امل املراد بالظفإن

 )عليه السالم(علي  و)وآله وسلمه ياهللا على صل( النيب اهتمام إىل فةضاهذا باإل ،البسط

ى الواحد عل قسم اخلبزي كان )عليه السالم( اًيعل أن حىت ،مإليه احلقوق الواردة يفبالبسط 

سبعة  فقسم املال واخلبز ه خبزيعل وه مالءث جايح ،ثيحاد بعض األيفما  ك،قسامأ

 يفت املال ي قسم بكذلك و،وفة السبعةكس حملة من حمالت اليل قسم لرئى كعطأو ،قسامأ

 ،اةكها الزجل جعلت ألاليتمة كاحل إىل ضافةا باألذه ،ةي متساوقساماً البصرة أيفو نةياملد

 قربالبسط أ أن ومن املعلوم ،صرفوم ريفقى بقي ال أن مةكاحل أن اتي الروايفث صرح يح

   .مةكهذه احلإىل 

سهم ى عط ي حىت، املصارفنية بيم بالسويالتقسى تدل عل  الدلةاأل أن صافنإلا نعم

ثرة الفقراء وقلة بعض املصارف كبل الغالب  ،سهم الفقراء مثالًكل يوسهم ابن السب لفةملؤا

قسم غالب املال  ي)عليه السالم( ماماإل و)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب كانولذا  ،خراأل

  . مإليه الفقراء ومن يف

 ثرك أل اهللاي سبكان إذا مثال ،اجاًياحت ثرك املصرف األميفضل تقدن األ أمث الظاهر

  ى ضرورة قدم عل ثرك املؤلفة أكان ذاإو ،هريغى  قدم علاًاجياحت

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ باب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٢٦

  ب مبقدار فضلهيادة النصيص أهل الفضل بزيستحب ختصي: الثالثة

  

اهللا ى صل( النيب مي تقسيفات املختلفة الواردة يستفاد من الرواي كوذل ،ذاكه وهريغ

 من كذلك و،بعض حسب املصلحةى له البعض عليوتفض ، للغنائم)ه وآله وسلميعل

 كبل لعل خالف ذل ،شبهأقرباء ومن  األمياة من تقدك باب الزيفقرقة الواردة تات امليالروا

ى ل عليل املعيتفض ك،بعضى لبة علل بعض الطيتفضى قهاء علة الفريولذا جرت س ،روهكم

اهللا ى صل( النيب ةريا متخذة من سفإ ،ذاكوه عمل أقليمن ى ثر علكعمل أيمن  و،ارد

فهم يد تأليريملن  يعطي و،جلامن الر ثركأالفرس  يلذ يعطي كانث يح ،)ه وآله وسلميعل

 إىل  شد احلبلجل ألكانة يالسو ب)السالمعليه (علي م يتقس أن وقد تقدم ،همريمن غ ثركأ

 كل ذليتعد )عليه السالم(راد  فأ،م عثمانكعة حيت صنكاناحملاباة ن إ ثيح ،املضاداجلانب 

  .  أيضاًد البسطيات تؤي الثالثة رواسألة امليف يتأيس و،ليعدم التفض ال

الثة من ء ثإعطا ال ،ن جهة مرجحةكمل ت إذا عابيفضل االستاأل أن ،ومما تقدم ظهر

  . ره املصنفكذ ماى ل صنف علك

ره كذ ماى عل }فضله ب مبقداريادة النصيهل الفضل بزأص يستحب ختصي: الثالثة{

ن ي الَّذيستِويهلْ ﴿: تعاىل قوله يفه مشمول للعموم الوارد ألنو ،صحابمجع من األ

   .)١(﴾علَمونَي ال نيالَّذ وعلَمونَي

                                                

  . ٩اآلية : سورة الزمر )١(



٣٢٧

  . همريغى العقل عل وأهل الفقه و،جانباألى لهم عليتفض وبقار األحيستحب ترجي أنه ماك

  

مها مما ري وغ)١(﴾ن أُوتوا الِْعلْم درجاٍتيالَّذ ون آمنوا ِمنكُميرفَِع اللَّه الَّذي﴿: تعاىلوقوله 

   .اهللا تعاىل فضل عندأم أى دل عل

خصوص  إىل ضافة باإل،استحباب املفاضلةى  علنالديطالق واملناط اإل أن ومومن املعل

رمبا قسمت  إين: )عليه السالم( جعفر أليب قلت: قال وينك السنال بن عجعبد اهللا خرب

ن والفقه ي الديفاهلجرة ى عطهم علأ: قال؟ هميعطف أيكيفصلهم به أ ايبصح أنيء بيالش

 ،امهرياة واخلمس وغكطالقه شامل للزإ إالّ أن ،ءي مطلق الشكان وإن ومورده ،)٢(والعقل

  .  أيضاًكد ذليؤيما  أيتيو

أهل الفقه والعقل  و،جانباأل ىلهم عليقارب وتفضاألح يستحب ترجي أنه ماك{

 ،تقدم بعض ماك  العامة واخلاصةدلةه األيدل علي و، واحدريره غكذ ماى عل }همريغى عل

ه ياهللا على صل(ه  وقول،)٣(صدقة وذو رحم حمتاج ال: )سلم وه وآلهياهللا على صل(وقوله 

  . )٤(اشحكالرحم الى ذى عل: فقال؟ فضلالصدقة أأي سئل ث ي ح)وآله وسلم

  نفق قرابة أ يل: قلت له ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عن ،سحاقإة يوروا

                                                

)١( ١١اآلية : ادلةسورة ا .  

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٥ باب ١٨١ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٤ ح الصدقةأبواب من ٢٠ باب ٢٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح الصدقةأبواب من ٢٠ باب ٢٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٢٨

عليه (قال ؟ هم منهايعطاة أفأكان الزبإ ينيأتيفبعض ى فضل بعضهم علأ وضهمبعى عل

  .)١(عطهمأهم ريفضل من غهم أ :قال ،نعم: قلت؟ امستحقون هل: )السالم

 أن ديرأ  إين)عليه السالم( نياملؤمن ريما أي: قال ،ماينيث الي حديفوعن ابن طاووس 

: )عليه السالم( نياملؤمن ريمل أ فقا،نياملؤمن ريما أي كف فمن املستحق لذلتصدق بعشرة آالأ

ا يف ،مثاهلمعند أ إالّ عةيوا الصنكتز  فما،هل الورع من محلة القرآن أيف كفرق ذل قوون

  . )٢()عليه السالم( نياملؤمن ريمما أشار به أ إىل لالرجى تهناف تابهكعبادة رم وتالوة ى عل

دخل  إذ ،ةك مب)عليه السالم( عبد اهللا أيب نت عندك: قال ،ي االحتجاج عن اهلامشيفو

:  لعمرو)عليه السالم(قال الصادق : قال أن  إىل،ديعبهم عمرو بن يفناس من املعتزلة أه يعل

 الصدقةيفما تقول  ِللْفُقَراِءإمنا﴿: ةيه هذه اآلي علأفقر؟ قاتدالص ساك وِنيالْمالْعاِمل وني 

ة أجزاء يمثانى قسمهما علأ: قال؟ نهميسم بف تقكيف ،نعم: قال ،ةيآخر اآل إىل )٣(﴾هايعلَ

 صنف منهم عشرة آالف كانن إ :)عليه السالم(قال  ،ة جزًءيل جزء من الثمان كيعطفأ

 ؟لت للعشرة آالفوثالثة جعلت هلذا الواحد مثل ما جع ني ورجلواحداً وصنف رجالً

 يهل البوادأ و صدقات أهل احلضرنينع بصذا تكو: )عليه السالم(قال  ،نعم: قال

  اهللا ى صل(فخالفت رسول اهللا : )عليه السالم(قال  ،نعم: قال؟ ها سواءيففتجعلهم 

                                                

  . ٢ حقني للزكاة املستحأبواب من ١٥ باب ١٦٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١١٩ص: مهج الدعوات )٢(

  . ٦٠ اآلية :التوبةسورة  )٣(



٣٢٩

   أهل السؤالى سأل من الفقراء عليمن ال و

  

ه وآله ياهللا على صل( رسول اهللا كان ،تهري سيفبه ى تل ما أك يف )ه وآله وسلمعلي

قسم ي ال هل احلضر أيف وصدقة احلضر، يهل البواد أيف يهل البوادقسم صدقة أي )وسلم

ء ي شك نفسيف كان فإنى، ريما ى نهم وعلضره محي ما قدرى علقسم ي إمناة ينهم بالسويب

ه ياهللا على صل(رسول اهللا  أن يفتلفون خي لهم الكختهم ينة ومشيهل املد فقهاء أفإنمما قلت 

  . )١(صنعي كانذا  ك)وآله وسلم

 )ه وآله وسلمياهللا على صل(رسول اهللا  إىل بعثنه إ :)عليه السالم(علي ث ي حديفو

 ك ذليففوجد  ، مخسة نفرنيب) آلهصلى اهللا عليه و(من بذهبة فقسمها رسول اهللا يمن ال

 من نيما أنأو تأمنوىنإالّ  :فقال ،)وسلمه وآله ياهللا على صل(صحاب رسول اهللا  من أناس

   .)٢( ومساًءالسماء صباحاً خرب ينيتأيالسماء 

 سألةواملسألة ذه املرتبط ي مما ك الوسائل واملستدريفاملوجودة  خبارها من األريغإىل 

   .السابقة فراجع

 القرآن يف سبحانه فقد مدحهم اهللا }الأهل السؤى راء علل من الفقسأي ومن ال{

  . )٣(﴾سئَلُونَ الناس ِإلْحافاًيال ﴿: م بقولهكياحل

اة كعن الز )عليه السالم( ولن األاحلس أبا سألت :الرمحان بن احلجاج قال عبدو

ى ل علسأي  اليالذ فضل ي،نعم: فقال؟ هريغى ل علأسي ن الممى عطيفضل بعض من ي

  . )٤(لسأي يالذ

                                                

  .  بريوتيعلم األ طبع موسسةي الطربس١١ سطر ٣٦٤ ص٢ ج:االحتجاج )١(

  . ٧٠ ص٩٣ ج:البحار )٢(

  . ٢٧٣اآلية : سورة البقرة )٣(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٥ باب ١٨١ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٣٠

 لكن هذه جهات موجبة للترجيح يف ،أهل التجمل من الفقراء إىل ويستحب صرف صدقة املواشي

   وقد يعارضها أو يزامحها،حد نفسها

  

 يف ألن ،الكشإبال  }هل التجمل من الفقراءأ إىل ىستحب صرف صدقة املواشيو{

  . )١(﴾حني تسرحونَفيها جمالٌ حني ترحيونَ و لَكُم﴿و: تعاىلقال ،  مجاال هلمكذل

 قة اخلف والظلف تدفعصدن إ :)عليه السالم( عبد اهللا بوأقال  ،خرب ابن سنان يفف

رض خرجت األأ مما زيفقل بالكي والفضة وماما صدقة الذهب فأ ،ني من املسلمنياملتجملإىل 

الء  هؤألن: فقال؟ ذاك ههذا رف صاكيو: قلت: قال ابن سنان ،نيفللفقراء املدقع

  .)٢(ل صدقةكالناس و ن عنديمر األأجلم إليهدفع يفستحون من الناس يمتجملون 

 ن أوأ ،ألصقهم بالتراب فقرهم قد نأكالتراب  وزن محراء مبعىنى الدقعاء عل: قلت

  . الترابى التراب جللوسهم ونومهم عل هم آثاريعل

عام ألنصدقة اى تعط: ث قالي حديف ) السالمعليه( عبد اهللا أيب عن، يوعن اهلامش

 ،اةك صدقة وزعاًي مجكان وإن ،موالرفع من صدقات األ أاألالتجمل من الفقراء  يلذو

  . )٣(موالوا صدقات األأخذي أن ستحونيهل التجمل ن أكول

  امحها ز أو يعارضهايوقد  ،نفسها  حديفح ية للترجن هذه جهات موجبكل{

                                                

  . ٦ اآلية :سورة النحل )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٦ باب ١٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٦ باب ١٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٣١

. حينئذ مالحظة األهم واألرجحمرجحات أخر فينبغي

 األفضل فيها فإن ،خبالف الصدقات املندوبة، ر به اإلجهار بدفع الزكاة أفضل من اإلسرا:الرابعة

  .ء سراًعطااإل

  

 يراه املعطيما  هو اريواملع }رجحهم واألنئذ مالحظة األيح ينبغيف خرأمرجحات 

 حسب ما يعطي كان ) وآله وسلمهياهللا على صل(الرسول  أن ا تقدم من ملتبعاً ،صالحاً

  .  واهللا العامل،ة الراجحة شرعاًيوين الدنكل ،ةيويدن وأة يني مصلحة دكانسواء ى، ري

 فإن ،خبالف الصدقات املندوبة ،به سرارفضل من اإلاة أكدفع الزبجهار اإل :الرابعة{

  . ه مجلة من النصوصيدل عليو ، واحدريره غكذ }ء سراًعطاها اإليففضل األ

  الصدقات للفقراءإمنا﴿: تعاىل قوله يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب نفع

 كانلما كو ،هرسراإفضل من أه نالعإ فيكفرض اهللا عللما كو: قال أن  إىل﴾كنياملساو

ة ينالعانقه فقسمها عى اة ماله علكزمل حي رجال ن أوول ،هنالعإفضل من اره أسرإ فتطوعاً

  . )١(الًي مج حسناًك ذلكان

 إذا  املفروضألنه نأكو ، ومستحبل واجبكم لكعموم احل ظهريث يومن هذا احلد

  الهفإناملستحب  أما ،وم بالواجبقي ال أنه بتهي لدفع غ موجباًكان الناس وعلنه تبعه سائرأ

اء ي لشوائب الرون موجباًيكد ق جهاراإل إالّ أن ت رمبا حتصلكان وإن ةي والتبع،هيفة بيغ

   ميفضل من تقد أ من احملذورخفاء حذراًاإل ميفتقد

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبوابمن  ٥٤باب  ٢١٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٣٢

  . ةي هو التبعيالذه يفب املرغوب للط جهاراإل

 وإن﴿ : قول اهللا عزوجليف ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،سحاق بن عمارإوعن 

 ريغة ينالاة عكالزن إ ،اةكالزى  سويه:  فقال)١(﴾ لَكُمريتؤتوها الْفُقَراَء فَهو خ وتخفُوها

   .)٢(سر

ِإنْ ﴿:  قول اهللا عزوجليف )عليه السالم( جعفر أيب عن ،عن رجل، كريوعن ابن ب

ختفوها وإن  :قلت: قال ،اة املفروضةكالز عىني:  قال)٣(﴾يتبدوا الصدقاِت فَِنِعما ِه

تمان ك والفرائض ظهارإستحبون يوا كانم إ ،النافلة عيني: قال؟ توها الفقراءوتؤ

  . )٤(لنوافلا

 محل  رجالًن أول: ث قالي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،وعن ابن سنان

  . )٥(بي عك ذليفه ين عليكة مل ينالها ععطاأاة فكالز

 يهتبدوا الصدقات فنعما : تعاىل قوله يف )عليه السالم(قال : وعن املقنعة قال

 يف كذل:  قال،مكل ريخ الفقراء فهوتوها ختفوها وتؤوإن  ،ضةي الفريفنزلت : قال

وقال : قال  غضب الربيفتط صدقة السر: )عليه السالم( عبد اهللا بووقال أ: لقا ،النافلة

 ،م وون احلسابي غضب الرب ومتحو الذنب العظيفل تطيصدقة الل: )عليه السالم(

  .)٦(املال  العمر وتثمريفد يتز وصدقة النهار

                                                

  . ٢٧١اآلية : سورة البقرة )١(

  . ٢ حستحقني للزكاة املأبواب من ٥٤ باب ٢١٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٢٧١اآلية : سورة البقرة )٣(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٤ باب ٢١٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٤ باب ٢١٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(

  . ٤ سطر ٤٣ ص:املقنعة )٦(



٣٣٣

  بل قوله بال بينة وال مينيقُء زكاة مايل أو مل يتعلق مبايل شي أخرجت :ملالكقال ا إذا :اخلامسة

  

  . اتيها من الرواريغإىل 

عليه (علي ما تصدق  ك، مزاحمجلة ألينالها عءإعطا  استحباب صدقة السريفناي وال

 ة املستحب الية الواجب وسرينالطالق عإ أن ما ك،بصدقة مستحبةة ينالع وسراً )السالم

 )عليه السالم( نيارة احلسيزك ،سكبساته العالم وعة العمل أي من طبكانما يف ،سك العيفناي

 ريغ إىل ، انالعن من اإلكتمي صالة الصبح ملن الك و،ة غالباًينالاا عيتإ البد من اليت

  . كذل

  قبل قوله بال،ءيش تعلق مبايلي مل أو ،اة مايلكأخرجت ز: كل املالقا إذا :اخلامسة{

 كوذل ،مهاري وغكاملقاصد واملستمسى  منتهيفما كال والخالف كشإبال  }نيمي النة ويب

ما مل يف ة عدم القهرأصالو، الثاين يفة عدم التعلق أصالو ،حيالصحى حلمل قول املسلم عل

 علمياحلج مث مل  أو ه الصالةي وجبت علبأنهعلم  إذا ما ك،لفكملاى ف عليلكعلم بقاء التي

 وجلملة من ،دامهاأ أنه احتمل إذا هماي عدم جواز قهره علاألصل فإن ،الم ما أى هل أتأنه 

  : النصوص

 كان: قال ،)عليه السالم (هيبأعن  ،)عليه السالم( عن جعفر ،اثياملوثق عن غك

 اهللا كتصدق رمح:  املال فقلربى ت عليتأ إذا : قال لههبعث مصدق إذا )عليه السالم(علي 

   .)١( فال تراجعهكنع  وىلفإن ، اهللاكعطاأمما 

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٥ باب ٢١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٣٤

  ، ذبهكم لعيما مل 

  

 ريمبعث أ: قولي )عليه السالم( عبد اهللا ابأمسعت : قال ،ةياود بن معيح بريوصح

 يكق وعللنط اعبد اهللا اي:  فقال له،تهايباد إىل وفةكالمن  اًمصدق )عليه السالم (نياملؤمن

اهللا  م ويليكلإ رسلينأاهللا  بادع اي :مث قل هلم: قال أن  إىل، لهيكشر اهللا وحده الى بتقو

 ك قال لفإن؟ هيول إىل دوه فتؤم من حقكموال أيففهل هللا  ،مكموال أيفم حق اهللا ك منخذآل

  . ثياحلد، )١(طلق معهناف منهم منعم كنعم لأ وإن ،فال تراجعه ،ال: قائل

ستعمله يتبها ملن يك كان اليت ج البالغة يفة ياملرو )عليه السالم( مامة اإلي وصيفو

 يفم حق اهللا ك منخذفته آلياهللا وخل م ويليكلإ رسلينأ اهللا عباد: مث تقول :الصدقاتى عل

 وإن ،فال تراجعه ،ال:  قال قائلفإن؟ هيول إىل دوهم من حق فتؤك أمواليففهل هللا  ،مكموالأ

  . )٢(طلق معهناف ، منعمكنعم لأ

اهللا ى صل(رسول اهللا ى : قال أنه ،)عليه السالم(علي عن  ،سالموعن دعائم اإل

  . )٣(مونونها مأيفهم : وقال ،صدقامى لف الناس علحي أن )ه وآله وسلميعل

: ذا قال إوما ،ءيش تعلق مبايليمل : كقال املال إذا شمل مايات يق هذه الرواطالإو

رتفع يومثله ، يم ظاهركم بالقبول حكاحل إذ }ذبهكعلم يمامل { كن ذلكول ،اةكدفعت الز

   هلذه ات حىتيواحتمال اطالق الروا ،علم عدمه إذا مايف

                                                

  . ١ حعامألن زكاة اأبواب من ١٤ باب ٨٨ ص٦ ج:لوسائلا )١(

  . ٤٦١ص: ج البالغة )٢(

  . ٢٥٥ ص١ ج:الدعائم )٣(



٣٣٥

  .ش عنهيالتفت وبالتفحصبأس مع التهمة ال و

   تعلقت بهي اجلنس الذري من غكان وإن ،ال خمصوصم نها يفييتع واةكوز عزل الزجي: السادسة

  

فرغ يمن ال  إىل دفع أنه علم وأ ،علم اشتباهه لو ومثله ما ،ملنصرفالصورة خالف ا

  . نئذية حينه اخلارجي عيف وأ ،هت ذميف لبقاء املال ،ذمته

ن  أ فالظاهر،دفعت: وقال الثاين ،مل تدفع: ولن قال األ بأكتنازع العامل واملال ولو

ى نة علين الب أ فالظاهر،تعلق: وقال العامل ،تعلقيمل : كقال املال ولو ،كاملالى  علنةيالب

  . العامل

 يرض إذا }ش عنهيبالتفحص والتفتبأس  ال{ شتبه أو يذبيك بأنه }ومع التهمة{

وز جي ال إذ ،سه البأيفرض فيمل  أما إذا ،هك مليفوجب التصرف ي كانما يف ،ك بذلكاملال

  . بدون رضاه ري مال الغيفالتصرف 

 صورة عدم يفب الفحص جيوهل  ،ش مطلقاًيالتفت ب التصرف جازوجيمل  إذا نعم

ة أصالومن  ،ربااأ إىل صاهلايإنقاذ احلقوق وإ ممامن شئون اإل أن من ،احتماالن؟ حرمته

  . عدم الوجوب

اة ك من فصل زني الرابعة والثالثسألة امليفما تقدم  ك}اةكعزل الز وزجي: السادسة{

تعلقت  مثال } تعلقت بهيالذاجلنس  ري من غكان وإن ، مال خمصوصيفنها ييتعو{ الغالت

   .اكاجعل دراهم ميف اة باحلنطةكالز



٣٣٦

  حصاألى  علمهحق وعدت وجود املسني فرق بريمن غ

  

ن يدي له من الشهداًيف رسالته مستيفعظم خنا األيه شيما نص علك: ك املستمسيفقال 

   .ىانته ،)١(دفع البدل جوازى طالق ما دل عل إل،ومجاعة

 بلده يفبدهلا مبال أبل  ،بلد املال إىل اةكصرف الزي لو مل: املقاصدى  منتهيفوقال 

ال كش إوال ،نقليخالف  رين غ مما صرح به مجع مكوذل ،هل بلده جاز أيفدل وصرف الب

   .ىانته ،صحاب األنيه بيف بعدم اخلالف ك املداريفبل جزم  ،تملحي

ما صرح ك ،اًيميق و أكان اًي مثلمة مطلقاًيوالق ي، املثليفاملثل  املراد بالبدل هو: قولأ

بدل احلنطة ي أن ال ،طالقاته اإليلودل ع ،شرعةتة املري سكذلى وجرت عل ،به بعض

 ،هري وغدلةطالق األإستفاد من ي  خالف ماك ذلفإن ، باللنبناريبدل الدي ن أوأ ،مثال ولفبال

  . اةك تتعلق ا الزاليتجناس ل األص اخلامسة من فسألة امليف ك ذليفالم كوقد تقدم ال

 بل ، واحدريغ ما اختار ك}صحاألى تحق وعدمه عل وجود املسنيفرق ب ريمن غ{

 يفال كش إعزل فال أما إذا ،عزليما مل وعدمه  الدفع فوراً وجوب يفن حمل الرتاع ل بأيق

  . عزل إذا ما ن االختالف موجود حىت أن الظاهركل ،ريخجواز التأ

 ريخ جواز تأأدلةطالقات إصورة العزل  يف ريخ التأجوازى دل عليف ،كانف كيو

  . قام امليفوخصوص بعض النصوص  ،اةكالز

                                                

  . ٣١٩ ص٩ ج:املستمسك )١(



٣٣٧

بأس  ال: لقا ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،مصحح محاد بن عثمان: ولفمن األ

  . )١(نيها شهرريختأ ونياة شهركل الزيبتعج

الرجل حتل : قلت له: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ة بن عماريمصحح معاوو

  . ثي احلد،)٢(سبأ ال: قال؟ احملرم إىل ؤخرهايفرمضان   شهريفاة كه الزيعل

 الرجل يف: قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ح ابن سنانيصح: ومن الثاين

ه وآخره ثالثة أول نيون بيكفلتمس هلا املواضع ي بعضاً يبقي وقسم بعضهايفاته كرج زخي

  . )٣(سبأ ال: )عليه السالم(قال ؟ أشهر

 يف يحتل عل ايتكز: )يه السالمعل(  أليب عبد اهللاقلت: عقوب قاليونس بن يوموثق 

قال ف؟ عدة يون عند يكلينسأيمن  بئينجي أن  خمالفةئاًيحبس منها شأ أن يل صلحيأ، شهر

ف كيعطها أء مث يها بشطختل  الكن مالخرجها مأحال احلول فإذا  :)عليه السالم(

  . )٤(كضريال  ،نعم: قال ،م يليستقيثبتها أوتبتها كنا أ فإن: قلت: قال ،شئت

 نيكمل  ألنه إذا ، ملن قال بالفرقفاًخال ،نيشمل الصورتيات يطالق هذه الرواإو

   س صاحبهي ليالذن يثل الدم ألنه ،فيلكه تين عليك مل املستحق موجوداً

                                                

  . ١١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ باب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٩ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ باب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٣ باب ٢١٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢باب  ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٣٨

ي بالتعد إالّ ضمنهاية ال انأمده ي ون يفكنئذ فتيح و،ةيالصورة الثانى  االقتصار علحوط األكان وإن

  طيالتفرأو 

  

وز منع احلق جي ال إذ ،ريخ التأيف فال حق له  املستحق موجوداًكان أما إذا ،موجوداً

  . املطالب عن صاحبه

هذه النصوص  رن ظاهأ باإلشكالو ،هذا القولى حجة على النصوص والفتو: قولأ

بناء أو ،ل اهللاين سهم سبد بأيؤي رمبا اجلواز أن ما ك،هيفما  ال خيفىعدم وجود املستحق 

ل ك يفوجد ي ل اليوابن السب ،اًجيعمر تدري ثالً املسجد مفإن ،ريخه من التأيفبد  ل اليالسب

  . د للمطلبي عن جوازه مؤفروض استحبابه فضالًفالبسط امل ،وقت

 وجبخالف من أ من خروجاً }ةيالصورة الثانى عل  االقتصارحوطاأل كان وإن{

  . ةيالفورى  للنصوص الناصة علاتباعاًو

 كاتكز يتعط أن ردتأإذا  :قال ،)عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن ،ريبص أيب ةيرواك

  .)١(خرها بعد حلهاؤت أن كس ليول ،سن فال بأيشهر أو قبل حلها بشهر

لته عن الرجل حتل سأ: قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، يشعرح األيوصح

 مىت: فقال؟ واحد وقت يفدفعها  يخرها حىتؤيأ ،أوقات ثالث يف السنة يفاة كه الزيعل

  . )٢(خرجهاأحلت 

  . بعض احملاملى محلها عل يقتضي ك هذه وتلنين اجلمع بكل

  ما نص  ك}طيالتفر وأ يبالتعد الّإضمنها ي مانة الده أي يفون كنئذ فتيوح{

                                                

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢ باب ٢١٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥٢ باب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٣٩

  .حدوا ريه غيعل

 أدلة هشمليف ،ريتالف ملال الغإ ألنه ،هيفال كشإط فال يوالتفر يالضمان مع التعدأما 

باحة الشارع إى مقتض ألنه كط فذليالتفر ويما عدم الضمان بدون التعدأ و،تالفاإل

  : بعض النصوص إىل ضافةباإل ،مانةأد يده يف ،ريختأال

اة من كخرج الرجل الزأإذا  :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،ريبص أيب حيصحك

  . )١(هيء عليم فضاعت فال شإليهرسل ا أ أو ماله مث مساها لقوم فضاعت

خرجها من ماله فذهبت ومل أإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ديح عبيوصح

  . ك ذلريغ إىل .)٢(منها ئحد فقد برسمها ألي

  .الضمان وريخواز التأ جني لعدم املنافاة ب:وا قال،الضمان إىل ن ذهب بعضكل

  .ن عدم الضمادلةاأل اهرن ظوأبل نقول ب ،املنافاة يدع ننا الإ :هيفو

  : الضمانى ات الدالة عليوبعض الروا

اة كعث بزرجل ب: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: قال ،ح حممد بن مسلميصحك

دفعها ي فلم وجد هلا موضعاًإذا  :فقال؟ تقسم ه ضماا حىتيماله لتقسم فضاعت هل عل

ه يس عليهلها فلأ إىل  فبعث اإليهدفعها يهلا من  دجيمل  وإن ،دفعها يهلا ضامن حىت  فهوإليه

   .ح زرارةي وحنوه صح،)٣(دهيجت من ا قدخرألضمان 

                                                

  . ٣ حاملستحقني للزكاة أبواب من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٤٠

  . لها بعد العزليوز تبدجيال و

  

ما يفرسال خراج واإلال من اإلك أن ، هذه الطائفة والطائفة السابقةنياجلمع بى مقتض

 حيطالق صحإرج عن خيما ن إ :كتمسفقول املس ،وجب عدم الضماني ا موضعاً هلدجيمل 

  . ملالتأ إىل حمتاج )١(ريبصأيب 

  فجواز،اة بعد العزلكا زنهيي تعيفالنصوص  لظهور }لها بعد العزليوز تبدجي الو{

ذا  ك،رث عدم ترتب األاألصلو ،ل مفقوديدل إىل تاجحيوهو  ،هيته عليوالى توقف عليل يالتبد

  .ك املستمسيف

  .)٢(هيفال رجعة ما جعل هللا ف: )عليه السالم( بقوله  أيضاًستدل لهيوقد 

  .)٣(ئهي قيفالعائد ك صدقته يفالعائد : )عليه السالم(وقوله 

  : نيأمرى توقف عليعدم اجلواز  إذ ،ليالتبد بعد جوازين الكل

  . اةك زنيتعنه إ :ولاأل

  . لهيصح تبدي اة الك زنيتع مان إ :والثاين

 وزكبل املر ،لنصوصا نسلم ظهور  وال،هيل عليدل اة الك زنيتع أنه :ولاألى د علريو

  . كذل قبل ما  ال،اةك زنيدفع تع أنه إذا ذهان األيف

د يب صار رجتع املال بعد ماا أنه ظاهرمها إذ ،نيتي الروايف اإلشكال ظهريومنه 

  . صالء بدهلما أإعطاادة االرجتاع بدون رإ يفظهورمها  إىل ضافةباإل ،املستحق

                                                

  . ١٩٥ ص٩ ج:املستمسك )١(

  . ١ ح الوقوف والصدقاتأبواب من ١١ باب ٣١٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

  . ٤ح الوقوف والصدقات بوابأ من ١١ باب ٣١٧ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٣٤١

ذا ك و،هياخلسارة عل و بالنسبةري للفقحي الركان ،اةك الزأداءاجتر مبجموع النصاب قبل  إذا :السابعة

  . اةكنه للزيع ولو اجتر مبا عزله

  

املة الواقعة عصحة امل و،رياة للفقكالشراء بالز از جوأدلة ظاهرن إ :الثاينى رد عليو

 الروضة من منع خروجه فما عن شارح ،لهاي تبدوزجياة ك زنيما تع أن اةكه الزيف ماى عل

  .هيبدال له وجه وجاإل منع عدم جواز وأ ،كعن املل

 ريلعدم بقاء فق ، املاليفون جعل هذا احلق كاملستفاد من  أن  إىلضافةباإل هذا

 بدالصل باإلحي كوذل ،املصلحة وريالفق ىل إصال هذا القدريإالواجب  أن ،مصلحة معطلةو

  . صل الظهورأسلمنا ن إ ك ادعاه املستمسيالذ ضعف الظهوريوذه االستفادة  ،أيضاً

اة ك الزأداءقبل { ه النصابيف مبجموع ما أي }مبجموع النصاب اجتر إذا :لسابعةا{

 ،صاحب املال املتجر كان إذا مايف }هي واخلسارة عل،بالنسبة{ واملصلحة }ري الربح للفقكان

  .اة الغالتك من مسائل زني الثالث والثالثيف سألةوقد تقدم امل

  الدلةاأل إذ ،ارةه خسين علكلحة مل تللمص يم الشرعكحلاا اجتر إذا نه أن الظاهركل

  . عدم الضمان يقتضي ته اوزة لالجتاريفعموم وال ،تشمله

 نيتعنه إذا إ: هيفو ،اةك زنيتعي بأنهقلنا ن إ }اةكنه للزي وعمبا عزله اجتر ذا لوكو{

ما  ك،ربح ة فاليون املعاملة فضولك فت،ره املصنفكذما ى له التصرف عل زجياة مل كز

مل  يم الشرعكاحلا جازأذا إو، يرعم الشكجازة احلاإراد بعد أ إالّ إذا اللهم ،صالأالخسارة 

 سألة امليف الواردة دلةستفاد من األي كذلن إ :قالين  أالإ ،هيون اخلسارة علكن وجه ليك

   مبجموع السابقة من االجتار



٣٤٢

  ته الوفاء قبلهكدرأ إذا اةكه من الزي ما علأداءة بيجتب الوص: الثامنة

  

ة ي الثانسألة امليف جازة الويلإنهما بيوجه لالستفادة بعد الفرق ب ن الكل ،النصاب

   .وىل األسألة امليف جازة الويلإوعدم 

م كجازة احلاإب اجترن إ وىل األسألة امليفاة كالزى ون اخلسارة علكت أنه علميومنه 

مصلحة   االجتاريفى  ملا رأكذل كيرعم الشكجاز احلاأ إذا ون الربح لهيكبل ، يالشرع

  . بدون الربح ولوى خرأمصلحة  أو اةكالز

داء قبل األ أي }بلهته الوفاة قكدرأ إذا اةكه من الزي ما علأداءة بيجتب الوص: منةالثا{

 وأ ،تنفذ أصال ا الأ بأن علم داءق األين طركمل ت أما إذا ،داءق األية طريت الوصكانن إ

  . ةيوجوب الوصى ل علي فال دل،وصيمل ن  وإىا تعطأعلم 

  وهو،املتعارف ما هوكة يقيحمتمل الطر وأ ،داءق األية طريت الوصكان إذا ماأ

 ري غكذل ركذ  قدهفإن ،مجاع والنصباإلة يالوص فوجوب ،لمات الفقهاءكاملنصرف من 

 ،هيفف  وجدان اخلاليف اجلواهر نيفبل  ،هيفب ير  الكبل عن املدار، صحابواحد من األ

  . املقاصدى  منتهيف كذلكو

عليه (قوله  ك،ةيوجوب الوص ومانةاأل أداء وجوب أدلةمله عموم شي هفإن ،ما النصأ

 إىل ةبالنسب قن منه هوي املتفإن. )١(ةيتة اجلاهلية مات ميمن مات بال وص :)السالم

نه ون املراد ميك  أن أو،الواجبات إىل راد بالنسبةون امليك أن نيه دائر بأمر إذ ،الواجبات

  مطلق  إىل الندب بالنسبة

                                                

  . ٨ ححكام الوصايةأ أبواب من ١ باب ٣٥٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٣٤٣

 مثل قوله ، الواجبيفنظائره مستعمل  وخصوصاً ،خالف الظاهر الثاينن كل ،ايالوصا

  . )١(ةيتة اجلاهلي زمانه مات مإمامعرف يمن مات ومل : )عليه السالم(

 مات يالذ املال يفورد  ده مايؤي و، مسلمئمراحق ى توي ال أنه ىدل عل وما

 الّإ جاء هلا طالب وفإن ،اي مث توص: )عليه السالم( وارث من قوله لهعلم ياحبه ومل ص

  .ك املستمسيفاستدل ما ،  اللقطةيفوحنوه ورد . )٢(كل ماليسب كيفه

 احملتمل  ودفع الضرر،خرة اآليفة ضرر حمتمل بالعذاب ي الوصك تريف أنه  إىلضافةباإل

وا أَموالَكُم بينكُم أكلال ت﴿ شملهيف املال بالباطل لأكة من يعد عدم الوصيبل و ،واجب

   .ةيلوصتاب اك يفله ي وتفص،داتيواملؤ ها من العموماتريغ إىل .)٣(﴾ِبالْباِطِل

ن له يك لو مل وون منفذاًيكما  وأ، يبه الثبوت الشرعصل حية ما ياملراد بالوصن إمث 

  .يفيك حدمها الة بدون أيجمرد الوص إذ ،يثبوت شرع

  فالظاهر، وقتهيفبعده ى دؤي بأنهة مع علمه يومن الوص ، بنفسهداءن من األكمت وول

فه فال يلك تداءاألن إ :قالي إالّ أن اللهم ،ريل تقدى ك املقصود حاصل علألن ،امهني بيريالتخ

  .م املقايفمفقود  ل وهويبدل الإف يلك هذا التكتري أن له زوجي

 إىل ه بالسجنيم علكح إذا ما ك،داءع معه عن األنقطي  ماكدارإ الوفاة كدراإمث مثل 

   ريخالتأ أو ،قطاعنالاحتمل ا إذا مثلهما ما و،كذلك ريفسالت أو ،بداأل

                                                

  . ٢٣ ح...ي  والنهمر األأبواب من ٣٣ الباب ٤٩٢ ص١١ ج:الوسائل )١(

  . ٧ حةمام والء ضمان اجلريرة واإلأبواب من ٤ باب ٥٥٣ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

  . ٢٨٣اآلية : سورة البقرة )٣(



٣٤٤

  سائر احلقوق الواجبة  وذا اخلمسكو

  

  . حنوه و أ بسبب سفراًي عقالئاحملرم احتماالً

 ريمن املعاشرة بغعدم الطالق  إذ ،ر مثل هذه الصويفه يبعد وجوب الطالق علي بل ال

  .كت الزوجة بذليرض إالّ إذا اللهم ،حسانإح بي فالواجب التسر،املعروف

م كحذا إف ،نواع الضررأعظم من أ ألنه ،لهى م الشرعكطالق احلا بعد جوازيال بل 

ما ، كيم الشرعك طلقها احلا،رض بالطالقيومل  ،كشبه ذلأ ما واة أياحلى ه باسجن مديعل

رمحهما اهللا ( ء الغطااشفك نيخ حممد حسيالش وصفهايناحلسن األ وبد أي السكبذل فىتأ

  .  باب الطالقيف سألةح امليوتنق )تعاىل

  . لكلا يفل يلوحدة الدل ،لناسل أو هللا سبحانه } الواجبةاحلقوق ذا اخلمس وسائركو{

 ،اهميفل يلوحدة الدل ،ناًيع وأ ذمة اليفوا ك نيام بكح ما تقدم من األيفالفرق مث إنه 

 يه اليتاحلقوق  إىل  بالنسبةكب ذلجيما كنه  أ والظاهر، بعض الفقهاءكما صرح بذلك

  هيعل

 قد دفن كانذا إف ، ترتبط به بعد املوتاليتاحلقوق  إىل ب بالنسبةجي كذل ك،ألنا

عليه (وقد قال  ،ةتالف حق الورثإ من كان الإ و،عالمه اإلي وجب علكان ميفنة يفد

  . )١( مسلمئمراحق ى توي ال: )السالم

  ون عدم يكلشهادة وحنوها مما حتمله من ا ما إىل  بالنسبةكبعد ذلي بل ال

                                                

  . ٣١٥ ص١ج: ايلئ اللغوايل )١(



٣٤٥

نه إذا إ ثيحب  له الداريالذ ياملدع إىل شاهد بالنسبة هو مثال ،اعهاي لضة موجباًيالوص

قال ، ةيه الوصيعلب جي هفإن ،ر الدار ظلماًك املنأخذي ، مجعمام أوأ وبةتك ورقة ميفشهد يمل 

  .)١(﴾ال تكْتموا الشهادةَو﴿: حانهسب

ه يوتنب رشاد اجلاهلإ و،ركعن املن يباملعروف والنه مر لألون مصداقاًيك  ماكذلكو

 رثةالوى وجب تلفه عليله من احلقوق مما  ما إىل بالنسبةة يبعد وجوب الوصي بل ال ،الغافل

  .  مسلمئمراحق ى توي الق يمن مصاد ألنه ،وصيمل ن إ

م كاحلى  انتف،حنوه ويرالذمثل الوقف  ال ، للهبة قابالًكان إذا وهب املالذا  إنعم

  . بانتفاء موضوعه

:  قال،ةي الدروس وجوب العزل مع الوصيفد ياملقاصد عن الشهى منتهكى حمث إنه 

  . بة منقطعةيغاب صاحبه غ  قديالذن يالدكوا كولعله ل

 الوقت يف الوصول يف أو ،أربابه  إىل أصل الوصوليفة ي للعزل مدخلكانن إ :قولأ

  .صل عدم الوجوبألاف الإ و،املقرر وجب

 ما ك،داًيتقل أو اًه اجتهاديوص واختلف هو إذا ةيفكيال إىل ة بالنسبةيوهل جتب الوص

ل مصاحل ك يفه الصرف يوصى أ ور،السادة فقط إىل مامم اإل وصول سههي رأكانإذا 

 وال ،فهيلكت  حسبداءه األيالواجب علفه فيلكت هذا أن من ،احتماالن؟ م ال أ،نياملسلم

   يفصرفه ي أنه علمي لكياته لوي حيفه يعطين  أوزجي ما الكف ،اته ومماتهي حنيفرق ب

                                                

  . ٢٨٣اآلية : سورة البقرة )١(



٣٤٦

   هي الوارث مستحقاً جاز استحبابه علكانلو و

  

وهو  يواقع ال يف اجتهاديلكت أنه ومن،  بعد وفاتهكذل ك،ثالالف اجتهاده مخي ما

  . واهللا العامل ،قربأ وهذا ،ةيفكي الينيا تعي الوصايفعتد يولذا مل  ،أيضاً ي الوصبنظر يدؤي

ته موجباً لتزحزح ي عدم وصكان إذا ،س له احلقيان من له احلق ممن ليب بجيمث إنه 

 كان أنه إذا ما ك،ة بهي له ابن من زوجة جمهوال للورثة وجب الوصكانذا إف ،هلهاحلق عن أ

  .رم الورثة من حقهمحيانه لئال ي ابن له وجب ببأنهمون زعيثة س له والوريل له ابن متبىن

  .  منها ذا القدريفتكنة ريثك سألة املوفروع

  مثال،كربه بذلخيمل  وإن اتهي حيف }هياحتسابه عل  جاز الوارث مستحقاًكان ولو{

س واجب ي ليالذ ري وارثه ابن عمه الفقكاناة وكنه ز عشرة مكان وناريلف د له أكان

قل له مبا ي لمه وملسيمل  وإن ،ةاته العشري حيفه يتسب علحي أن له وزجي هفإن ،هيفقة علالن

 أو ميوجوب التسلى ل علي الدلال إذ ،تيل املما رثه هويلما ك أن زعم الوارثي أن وجبأ

   .اةي حال احليف عالماإل

 ،لمامكمن  ظهريما كال كش إخالف وال الورثة بالى االحتساب عل مات جاز ولو

 خرج منه واجب ،همريشمل الورثة وغيمطلق  ريتحقاق الفقاسى دل عل  ماألن كوذل

  قلت،نيقطعلي بن يح يصح إىل ضافةباإل ،طالقحتت اإل يقالباى بقياة وي حال احليفالنفقة 

 كم ذل ضرأدفعوها ن إ جياة وولده حماوكه زيرجل مات وعل: )عليه السالم(احلسن أليب 

   نفسهمأى عودوا ا عليفرجوا خي: )عليه السالم(فقال ؟ داًي شدضرراً



٣٤٧

   .هريغ إىل ء منهيستحب دفع شين كول

   . املرجحاتع من حضره من الفقراء خصوصاً مريغ إىل اةكعدل بالزي أن وزجي: التاسعة

  

  . )١(همريغ إىل دفعيف ئاًيرجون منها شخيو

 بصرف اًيونه حك نيملناط بحدة اولو ،ريالغ إىل  استحباب الدفعيفصحاب ولتسامل األ

د يرفع الي و،تاًيونه مك ني وب،نيوا حمتاجكان إذا  بعض املباحثيفما تقدم ك عائلته يفاته كز

 إىل ء منهيستحب دفع شين كلو{ : ولذا قال املصنف، الوجوبيفحة ي الصحعن ظاهر

طالق إل ،م الواجب النفقة أ الوارث كانسواء  ريالغ إىل استحباب الدفع مث الظاهر }هريغ

 يفاة كل الزكه ؤإعطا وزجيه ريغ أن حبجة بواجب النفقة س االستحباب خاصاًيفل ،ليالدل

   .ةايحال احل

 أن ى الدالة علدلة األخصوصاً ،من وحدة املناط ،احتماالنك؟ ذلكهل اخلمس و

 اخلمس عدم يف األصل ف،اةكخاص بالز ريالغ إىل ل الدفعيدل أن من و،اةكاخلمس بدل الز

  . باب الدفعاستح

 واملصاحل بال }من حضره من الفقراء ريغ إىل اةكعدل بالزي أن وزجي: التاسعة{

 الدفع أدلةطالق  إلكوذل ،قوال الفقهاءأمن  ما حضرينيف جد خمالفاًأما مل  ك،الكشإ

   .يتأيما ك د آخربل إىل اةك نقل الزأدلةه يدل عليبل  ،ضرحيوملن مل  الشامل ملن حضر

   باًي قركان إذا ماك ضرحي مل يالذبعد  األيف }رجحات مع املخصوصاً{

                                                

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ١٤ باب ١٦٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٤٨

 إالّ إذا م من باب استحباب قضاء حاجة املؤمنإليهنئذ الدفع يفضل حنعم األ ،نيوا مطالبكان وإن

  .زامحه ما هو أرجح

  

  . ات املستفادة من الشرعيمهاأل شبه منما أ  أوجماهداً ولم أهل عأأو 

  . ضرحي من مل ةيتسقط أمه  الاملطالبة إذ }نيوا مطالبكان وإن{

جحات من املر  احلضوركانبل رمبا  ، من حضرميفضل تقداأل يمع التساو نعم

 )ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب أمر كذلى دل عليما  ك،ضرحياملزامحة ملرجحات من مل 

ه وآله ياهللا على صل(النيب  إىل رسلهاء أي زاد شفإن ،هل حملهأ يفصرفها يأن اة كالز ملن مجع

عرض ي يالذ هو املعترن إ ثيح )١(﴾الْمعتر وأَطِْعموا الْقاِنع﴿: بل وقوله سبحانه ،)وسلم

 )عليه السالم( يوالوص )سلمه وآله وياهللا على صل( النيب بالثابت من دأ ما هوكو ،بنفسه

  . دات والشواهديها من املؤريغ إىل ،هممن حضرى علموال م األيمن تقس

جابة إ أي }ؤمنم من باب استحباب قضاء حاجة املإليهنئذ الدفع يحفضل نعم األ{

 ،اةكط الزيقلنا باستحباب تبسمث إنه إذا  }رجح أزامحه ما هو إذا الإ{ حاجته إىل مناملؤ

 ،ن وقتهاحي مل اليتللمصاحل  أو ،ضرواحين مل يالذصناف فمن املرجحات حفظ قسم منه لأل

  .  اخلمسيف يتأياة ك الزيف وما تقدم ،بناء املدرسةل أول يبناء السب ألفظ قسماًحي نأك

                                                

  . ٣٦اآلية : احلج سورة )١(



٣٤٩

  غريه مع عدم وجود املستحق فيه إىل  ال إشكال يف جواز نقل الزكاة من بلده:العاشرة

  

ه مع عدم وجود املستحق ريغ إىل اة من بلدهك نقل الز جوازيفال كشإ ال: العاشرة{

مجاع رة اإلكوالتذى وعن املنته ،هيفب ير ال أنه كوعن املدار ،خالف ال والكشإبال  }هيف

  .هيعل نيتكرا ما نقلناه ساكاملقاصد ذى ته ومنكاملستمس و،هيعل

ح زرارة ي صحيف ف،ربااأ إىل اةكالزصال يإ أدلة طالقاتإه قبل النصوص يدل عليو

 ،قسمها فضاعتياته لكله زخ أ إليهعن رجل بعث  )عليه السالم( عبد اهللا باألت أس: قال

أهال ففسدت د هلا جي مل هفإن: قلت ،ضمان يدؤاملى  علالرسول والى لس عيل: فقال

فسدت فهو هلا ضامن  أو  فعطبتهالعرف هلا أن إ نكول، ال: قال؟ ضمنهايت أريوتغ

  . )١(رجها خيحىت

اة كث بزرجل بع: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: ح حممد بن مسلم قاليوصح

دفعها ي فلم هلا موضعاً وجدإذا  :فقال؟ سمتق ا حىته ضمايهل عل ،ماله لتقسم فضاعت

ه يس عليفلهلها أ إىل  فبعث اإليهدفعها يد من جيمل  وإن ،دفعها ي فهو هلا ضامن حىتإليه

إليه  ملا دفع ون ضامناًيك إليهى وصي يالذ ي الوصكذلكو ،دهيخرجت من  ا قدألضمان 

   .)٢(ه ضمانيس عليد فلجي مل فإن ،إليهبدفعه  أمر يالذوجد ربه إذا 

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٥٠

  .  سائر املصارفن من الصرف يفكتميمل  و،كن مرجو الوجود بعد ذليكمل  إذا كب ذلجيبل 

  

ون يكالرجل منا : قلت له: قال ،)عليه السالم(عن العبد الصاحل  ،ب احلداديوعن شع

 فإن :قلت ،تهيهل والأه وناوخإ يفضعها ي: قال؟ اة مالهكبزصنع يف كيرض منقطعة أ يف

  . )١(مإليهبعث ا ي: قال؟ حدأها يفمنهم  ضرهحيمل 

اة خنرجها كلنا زن إ :فقال ،)عليه السالم( جعفر أبا أل املدائينس: س قاليوعن ضر

 من حدأها يفس ي بالد ليف ينإ: فقلت ،كتيهل وال أيف: فقال؟  من نضعهايفموالنا فمن أ

  . )٢(ميهإلبلدهم تدفع  إىل بعث اا: قالفك؟ ائيأول

املراد  أن ماك ،ك ذلهما أشب أو احلوالة  أونيعم من نقل العأد بالنقل املرا أن مث الظاهر

 يفإىل حملة لها من حملة قنين ومثله احملالت بأ ، الصحراءيف كانشمل من يف ،كانبالبلد امل

من ه ريسان وغنإلعم من اراد باملستحق أامل أن ما ك،لك اليف لوحدة املناط ،بلد واحد

  . املصارف

ن من الصرف كتميومل  ،ك ذلالوجود بعد ن مرجويكذا مل إ{ النقل }كب ذلجيبل {

 تحققي  الك وذل،مانة األأداءووجوب  اةكخراج الزإ لوجوب كوذل }املصارف  سائريف

 الشمله يف ،صاحبه إىل صال احلقيإوجب عدم ي هرسالإوعدم  ،ه حقألنو ،رسالباإلإالّ 

   . هذه املدةيف للحق ك هال أيضاًريخأالت إذ  مسلمئمراحق ى توي

                                                

  . ٧ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ باب ١٥٣ ص٦ ج:ائلالوس )١(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥ باب ١٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٥١

   اةكنئذ من الزيمؤنة النقل حو

  

 وما داءخراج واأل صدق اإليفناي ال يالذ يفالعر بالرجاء املقدار املراد أن مث الظاهر

  .رسالب اإلجي هفإن ،كشبه ذلأما  أو ،ن سنة مثالًين بعد عشركرجا التم فلو ،شبهأ

طمئن ي ال أنه جو البقاء سنة معري اليالذفاهلرم  ،ريخأ جواز التيفتلف الناس خيو

ء بطااإل وزجينما ي ب،صالي اإليفسراع ه اإليب علجي ،ستودعها عندهي كثقة هنا ده والأوالب

  . كذلكس يمن ل إىل بالنسبة

 إذ ،رسالن املقام من وجوب اإليكاملصارف مل   سائريفن من املصرف كمتن إمث إنه 

 داءء واألعطااملصارف لتحقق اإل  سائريففضل الصرف األ نكابل  ،وجه للوجوب ال

   .ال خيفىما كاملصارف   سائريفبصرفها 

 هفإن }اةكمن الز{ خلإب جيبل : ره بقولهكذ  ماكان نيح أي }نئذينة النقل حؤمو{

  . ل اهللاينوع من سب

 الربائة من وجوب األصلو ،ن الصرف ملصلحة املستحقأ بكتمسسعلله امل ما ماأ

حة يت صحكان وإن ةء الربافإن ،اةكزالن الصرف م يقتضي ال كذلن إ :هيفف ،نةؤل املحتم

مل  إذا هوجه ري غيفصرف املال  حيبي الصرف ملصلحة املستحق ال ونك إالّ أن ، نفسهايف

  . املقامى ق الصرف عليوجب تطبيل ي دلكن هنايك

ما من مصلحة أمع  ،كاملالى ل والوزن علكيجرة الأ أن ىل إثركولذا ذهب األ

ن احلق يكمل  إذا مايف كواستدالل املستمس  استداللناني الفرق بيفجة يالنت وتظهر ،املستحق

اب الشارع جيإ فإن ،شبهأة والوقف وما ي اخلمس والوصيفما  ك،نة النقلمؤى  علمنطبقاً

   ىون الصرف علكوجب يسان بدفعها نإلاى عل



٣٥٢

  وجدي أن  إىلاحلفظ ولنقل اني بريتخيونه مرجو الوجود فكأما مع و

  

الصرف  جبواز: قالين رمبا كول . له مصرف خاصنينفس املال املعى عل سان النإلا

  : مورمن نفس املال أل

  . وحنوهكة ذمة املالءة براأصال: ولاأل

قال  إذا  مامثل فهو ،لزوم الصرف بداللة االقتضاءى دل عليل الدفع يدلن إ :هيفو

فهل  ،قيالغر إىل  حتملهاليتنة يفجرة للسء األعطا إل مالزماًكذل كانو ،قي الغرذنقأ: الشارع

 س هوكون العيكم أ ،قادنإل عدم وجوب اجلن الصرف ألة مءصل الرباأ بكتمسي أن نكمي

  . ذنقأل ي من دلاملستفاد عرفاً

 ،هي علس واجباًيللنقل لفالزائد  ،ء اخلمس مثالإعطا  هوكاملالى الواجب علن إ :الثاين

ى س علياة لك الزيفنة ؤون املى كاستدل ذا املختلف عل ،من اخلمس ديزأ بوج الإو

  .كاملال

ف توقف يلك التن أداءإ ثيفح ،هريغاب جيإ يفستلزم ني اب اخلمس الجيإن إ :هيفو

  . ل االقتضاءيمن باب دل وأ ،ذل املال وجب مقدمةبى عل

  .عد من رفع املانيزأ يقتضي م اخلمس وحنوه اليتسلن إ :الثالث

رفع املانع   الداءصال واأليون الالزم اإلك بل الظاهر ،الظاهر خالف كذلن إ :هيفو

  .فقط

ورات تدل كاملذى سو  املال حق آخريفس يل أنه ى الدالة علدلةاألن إ :قالين رمبا كل

من  املتفاهم عرفاً بل هو ، املال حق آخريف كانال إ و،وراتكذنة من نفس املؤامل أن ىعل

  والنذرون حال الوقفيكف ، نفس املاليفنته ؤم أن العرفى ريث يح ،ءيشجعل املال ل

  . مل فتأ،اةكالزى ل والوزن علكيجرة الأ أن  املبسوطيفخ ي ولذا ذهب الش،كمها ذلريوغ

   }وجدي أن  إىل النقل واحلفظنيب ريتخيفونه مرجو الوجود كما مع أو{



٣٥٣

  ، سائر املصارفن من الصرف يفكتمعدم ال وضمن مع عدم الرجاءيتلفت بالنقل مل  ذاإو

  

أفراد  نيف بك امللرينهما ختي بريتخيف ،داءء واألعطان مصداق لإليمرال األك ألن كوذل

  .واحد ري غيريبالتخ فىتوقد أ، يلكال

 لتوقف الدفع ،م املستحقطالقه وجوب النقل عند عدإ من ك ملا عن املدارخالفاً

ل ك وزجيسراع اإلى ل علي دلذ الإو ،نيمر األالكتحقق بيالدفع ن إ :هيفو ،هيالواجب عل

  . واحد منهما

 صورة يف ظاهرنه إ :هيف ف،وجوب النقلى س املتقدم الدال عليح ضريصح ما ظاهرأ

  . ةولامدد متط إىل كذلكه يفاحلال ى بقية يهل الواله أيفس ي ليالذالبلد  ذإس أيال

ة يام الشرعكحسائر األك ،لرجاء وعدمهبا م منوط بالواقع الكاحلن إ :قاليمث قد 

  . مل فتأ، للواقعم تبعاًك احلكانخالف الرجاء وحنوه  ذا ظهرإف ،ةياملنوطة باملوضوعات الواقع

  سائريفن من الصرف كضمن مع عدم الرجاء وعدم التميذا تلفت بالنقل مل إو{

ات السابقة يه بعض الروايقتضيو ،ك املستمسيفما ك، ال ظاهركشإبال  }املصارف

  . ةيت اآلسألة امليفحقة والال

 ،نتكمأ إذا مايف منها احلوالة اليت و،ةيفن العريون النقل حسب املوازيك أن ب جي،نعم

جازة  إة العدم الأصالووجه عدم الضمان  ،مونأم ريغ الثاين كانذا  إالنقل باملسافر ال

 يفلناس  مال اأكلز الشارع يجيما ك الضمان نيجازة وب اإلنيب منافاة ال إذ ،الشارع

   .املخمصة مع الضمان



٣٥٤

  .  الضمانحوطأما معهما فاألو

  

 ،ليدلما خرج باليف الإ عدم الضمان نيجازة وب اإلني بيفتالزم عرنه إ :قاليرمبا  نعم

   .س املقام من املستثىنيول

وبال ، ل الصورك يفال كش إ بالىفكالفقراء واملصارف  إىل  نقل ووصللومث إنه 

املوجه  مرامتثل األ ألنه ،هيعلمجاع رة واملختلف اإلكوالتذى املنتهبل عن  ،ليما قكخالف 

  . اةكء الزإعطا بإليه

 صورة يفعن النقل ى  ألنه ،جزاء الروضة عدم اإليفد يعن الشه يكرمبا ح نعم

  . ره املستندكما ذك ،عن الدفع ال خراجعن اإل يالنهن إ :هيفو ،وجود املستحق

 كومع ذل ، املستقبليفذا رجا وجود املستحق إف } الضمانحوطما معهما فاألأو{

هما الضمان يفف ، نقل وتلفكومع ذل ، سائر املصارفيفن من الصرف كمت أو ،نقل وتلف

 أول يفحتا زرارة وحممد بن مسلم املتقدمتان ينها صح ماليت الضمان أدلةلشمول  ،أحوط

وجود املستحق الشامل  صورة عدم يف النقل أدلةطالق ل عدم الضمان إلتمحيو ،سألةامل

  . خر وعدمه املصارف األإمكان ولصوريت، الرجاء وعدمه لصوريت

خرجها من أإذا  :قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،د بن زرارةيح عبيصحك

  . )١( منهائحد فقد برسمها أليله فذهبت ومل ما

  رجل خرج الأإذا  :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ريبص أيب وعن

                                                

  .٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٥٥

ء ي فال ش،م فضاعتإليهرسل ا أ أو ،مساها لقوم فضاعتمث  ،اة من مالهكالز

  . )١(هيعل

اته كبعث بزيعن الرجل  )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قالني بن أعكريوعن ب

  . )٢(ءيه شيس عليل: قال؟ عيتض أو قفتسر

اة كبعث بزيالرجل  ،كجعلت فدا: )عليه السالم( جعفر أليب قلت: قال ريبص أيب وعن

نا نت أك ولو ،ته عنهأجزأقد : فقال؟ قيه الطريقطع عليف ،رضأ إىل ماله من أرض

  . )٣(عداأل

ائفة الطن إ :قالين ة بأيللطائفة الثان وىللطائفة األص اي بتخصني الطائفتنيواجلمع ب

رة وجود  صويفالضمان ى دلت عل وىلوالطائفة األ ،عدم الضمان مطلقاًى ة دلت عليالثان

 ،ضمني مع عدم املستحق ال و،ضمنيمع وجود املستحق  أنه نهمايفاجلمع ب ،املستحق

رتل وجود سائر املصارف يما  ك،ملستحق مرتلة وجود املستحقرتل رجاء وجود اينئذ يوح

  . املستحق من باب املثال إذ ،مرتلة وجود املستحق

  . ره املاتنك ذيالذاط يالحت الالزم اكانن منعهما كمي نيلين الترتيهذن إ ثين حكل

   وقوله ،اًوجد هلا موضعإذا  :)عليه السالم(قوله  أن نيليما وجه منع الترتأ

                                                

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٦ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٩ باب ١٩٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٥٦

 كان وإن ، ظن السالمة يفك مع االشترا،ديالبع أو بيالبلد القر إىل ونيك أن ني النقل بال فرق يفو

  . دي للبعحن مرجيكب ما مل ي القرق يفيالتفر وىلاأل

  لو مع وجود وخرالبلد اآل إىل جواز النقل قوىاأل: ة عشرياحلاد

  

 فإن ،الرجاء ال ،وعدمه يالفعلظاهرمها الوجود  .هالعرف هلا أن إ :)عليه السالم(

دوران  وىلالطائفة األ ظاهر أن ما ك، املستقبليفرجا وجوده  وإن ،ضمني مل الًههلا أ دجيمل 

 سائر وجد وإن ،ضمنيد املستحق مل جي مل ذاإف ،املصارف سائر مدار تحق المدار املس مراأل

  . ة الندرةي غايفبل عدم وجود املصارف  ،املصارف

وجب ي  الومع عدم املستحق ،وجب الضمانيفالنقل مع وجود املستحق  ،هذاى لوع

  . مل فتأ،املصارف موجوداً  سائركان وأ ، املستقبليفرجا وجود املستحق  وإن ،الضمان

 أو بيالبلد القر إىل ونيك أن نيب{ دمهع وث الضمانيمن ح } النقليففرق  وال{

ى خراحمللة األ إىل  النقلنيعرفت عدم الفرق ب بل قد } السالمة ظنيف كد مع االشترايالبع

ال ما ك البلد من باب املثال فإنى، خرأرض أ إىل  أوبلد آخر إىل كذلكو ،آخر بلد إىل أو

   .خيفى

ن يكمل  ب ماي القريفق يالتفر{ السالمة ظن يفهما يمع تساو }وىل األكان وإن{

  . السالمة غالباً إىل قربأب يالقر إذ }ديمرجح للبع

  مع وجود  ولو ،خرالبلد اآلإىل { اةكللز }النقل جواز قوىاأل: ة عشرياحلاد{



٣٥٧

   كما أفىت به مجاعة، عدمهحوط األكان وإن ،املستحق يف البلد

  

 يفاختلفلوا  فقد }به مجاعة فىتأما  ك، عدمهحوط األكان وإن ، البلديفاملستحق 

ى ر واملنتهيوابن محزة والتحر احلليب واالقتصار ود واملبسوطيهب املف فذ،فاًيلكالنقل ت جواز

 إىل همريرشاد وغاإل يالقواعد وحواش يحواش و والروضةكواملختلف والدروس واملسال

 ، املستندما يفكن ياملتأخر يثر متأخركأ إىل  املنسوببل هو ،ما نقل عنهم ك،اجلواز

  .اختاره هوو

بل عن  ،عدم اجلواز إىل ث ذهبوايح ،رةكرشاد والتذإلللخالف والشرائع واخالفاً 

  .هيمجاع علمائنا علإرة ك بل عن التذ،املشهور أنه احلدائق

حرمة   عدماألصل إذ ،ة اجلوازأصال إىل ضافةه باإليدل علي و،ولاأل هو قوىاألو

  : خبارلة من األمج ،اة الشاملة لصورة النقلكصال الزيإ أدلةطالقات إ ىلإو ،النقل

ن أه ل أقسمهاياة كالز يعطي الرجل يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ح هشاميصحك

  . )١(سبأ ال: )عليه السالم(فقال ؟ هاريغ إىل هايف  هواليتء منها من البلدة يرج الشخي

رج خيعن الرجل  )عليه السالم(الث احلسن الث أبا لتسأ: أمحد بن محزة قالح يوصح

: )عليه السالم(فقال ك؟ ذل وزجيفهل  ،هناوخإ يفصرفها ي وخربلد آ إىل اته من بلدهكز

نعم)٢( .  

   يف )عليه السالم( عبد اهللا بوقال أ: قال، منصور أيب ة درست بنيوروا

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٧ باب ١٩٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٧ باب ١٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٥٨

  . )١(الربع أو بعث بالثلثيأن بأس  ال: قال؟  بلدهريبلد غ إىل بعث ا الرجلياة كالز

ة من جهة مالحظة فقراء البلد يوول لألكذلن أ و،لصدم القول بالفمة عيبضم

  .ومصارفها

 ،اةكبعث الزى ا دل عل ممغري ذلك إىل ، السابقةسألة امليفاملتقدمة  ريبص أيب ةيواور

 ىلإو )ه وآله وسلمياهللا على صل(الرسول  إىل بعضها وأ وامكبعثون زيوا كان نياملسلمن أو

  . نفسهم بالد أيفاملصارف  أو ،مع غلبة وجود املستحق ،خلفائه

 ، باملالراًي النقل تغريفن أ وب،رةك التذيفمجاع املنقول باإل: استدل للقول الثاين

ة مع ء الربايفشبهة  اة والك الذمة مشغولة بالزفإن ،وبقاعدة االشتغال ،التلف إىل  لهضاًيوتعر

  .ةين النقل مناف للفوروبأ ،ع النقلمخبالفها  ، البلديفق يالتفر

العالمة نفسه خالف ن أ وخصوصاً ،مجاع مقطوع العدماإل إذ ،ال خيفىل ما ك اليفو

  .تبهكض  بعيف كذل

  .ريل تغركحرمة ى ل عليعدم الدل إىل ضافةباإل ،ريل نقل تغرك أن وال نسلم

  .ةءواالشتغال مرفوع بالربا

  .ىوصغرى ربك الوجه الرابع يف اإلشكالو

   :اتي القائلون باملنع جبملة من الروااستدل أنه ماك

ن يال حتل صدقة املهاجر: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح احلليبيصحك

  . )٢(نيعراب للمهاجرصدقة األ وال ،عرابألل

                                                

  . ٢ حاة املستحقني للزكأبواب من ٣٧ باب ١٩٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٨ باب ١٩٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٥٩

اهللا ى صل( رسول اهللا كان: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يح اهلامشيوصح

هل  أيف هل احلضرأوصدقة ، يهل البواد أيف يالبوادهل أقسم صدقة ي )مه وآله وسليعل

  . )١(احلضر

رجها خناة كلنا زن إ :)عليه السالم( جعفر أليب ث قاليح، املدائين تقدم من خرب وما

أحد من س ا ي بالد ليفإين : فقلت، كتيهل والأ يف: فقال؟  من ننفقهايفف ،موالنامن أ

  . )٢(مإليهبلدهم تدفع  إىل بعث اا: ) السالمعليه(فقال ك؟ ئايأول

  .بيعقوب بن شعية يومثله روا

 ،اة مع وجود املستحقكنقل الز إذا الضمانى الدالة عل خبار باأل أيضاًاستدلوا أنه ماك

   .خيفىما ال  خبار االستدال ذه األيفو

ذا توقف إ ف،لنقلالنقل وعدم ا ال ،نيعراب واملهاجرجعل املناط األ :ولاأل اخلرب ذإ

 كذلكو ،ة جازيقر إىل ةيد نقلها من قريرأ إذا ما ك،النقلى عراب علعراب لألصدقة األ

  . نةيهل املد أيفة كهل م تقسم صدقات أنأكن يصدقة املهاجر إىل بالنسبة

 الإدل يال )ه وآله وسلمياهللا على صل(عمل الرسول  إذ ،صالها أيفداللة  ال: والثاين

   .الوجوبى عل ال ،اجلوازى عل

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٨ باب ١٩٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٣٧ باب ١٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٦٠

   أيضاًهذا القولى جزاء لو نقل علن الظاهر اإلكلو

  

هل أ كن هنايكمل  إذا مايف أنه ىدل علي كذل إذ ،خارج عن حمل الشاهد: لثوالثا

 ما يفني ء الي واثبات الش،نقلي ة مليهل الوالأ ك هناكان أنه إذا ى علدليومل  ،ة نقليالوال

  . عداه

  .صالأنهما يتالزم ب وال ،يفيلكم التكاحلى عل ال، يعم الوضكاحلى دل علي: والرابع

ى ها لزم محلها عل نفسيفات يمتت داللة هذه الروا لو أنه  إىلضافةهذا باإل

 وخلفائه )ه وآلهياهللا على صل( النيب نة نصبيبقر و،نيات اوزينة روايبقر ،االستحباب

  . )عليه السالم( مام زمن اإليفوفة كال ونةياملدك ،زكاملرا إىل تهايجباعمال الصدقات و

بل  ،هيفخالف  النه إ ليبل ق } أيضاًهذا القولى نقل عل جزاء لواإل هرن الظاكول{

تمال الروضة  الح خالفاً،هيمجاع عل اإلكواملداررة واملختلف كوالتذى عن اخلالف واملنته

  . جزاءث احتمل عدم اإليح ،ما نقله املستندك

 مسلم ح ابني صحيفو. ف عنهيلكاة ماله فسقط التكزى دأه ألن فجزاءما وجه اإلأ

  . املستحق إىل ة الضمان الدفعيفجعل غا دفعها يفهو هلا ضامن حىت :السابق

حة يصح إىل مضافاً ،إليهبالدفع  أمر من ريغ إىل ه دفعهاألنجزاء فه عدم اإلما وجأو

  :فىال خيهما ما يفو. حتل ال: )عليه السالم(ال ث قياملتقدمة ح احلليب

جزاء مع نع من اإلمي ومثله ال ،عرضاً الّإاملوضوع  نيتع  حرمة النقل الألنف: ولاألأما 

  . ك املستمسيفما ك مرموافقة األ

   حمورها املهاجر إذ ،صالأحة يفقد عرفت عدم داللة الصح:  الثاينماأو



٣٦١

 إىل دفع يف بلدها فيجوز ال، ال يف أهلها،وظاهر القائلني بعدم اجلواز وجوب التقسيم يف بلدها

  تلفت بالنقل يضمن إذا  وعلى القولني،الغرماء وأبناء السبيل

  

  . النقل وعدمه ال ،عراباألو

 يفالدفع  جوزيف ،هلهاأ يف  بلدها اليفم يوجوب التقس واز بعدم اجلنيالقائل وظاهر{

  .ضمنيتلفت بالنقل  إذا نيلوالقى عل و}ليبناء السبأ والغرباء إىل بلدها

 أن  لوضوحكجعل احلصة هلم ذل معىن ذإ ،ه وال خالفيفال كشإل فال يء السببناأأما 

  .  انقطعيالذهل بلده أل  بلد آخريفها يعطين ل من أهل البلد بأيبناء السبس املراد أيل

 ما ك،أهل البلد يفم يتالزم التقس حرمة النقل ال إذ ،هيفشبهة  النه إ ليما الغرباء فقأو

عرفت عدم  وقد، حة احلليبيتمل من صححي باستثناء ما كذلى علل تد  الني احملرمأدلةأن 

  .داللتها

 ،هذا االحتمالى البلد عل ري غيفهل البلد أ إىل دفعي أن ق لهحي ال أنه عرفيومن هذا 

  . هل البلد أيف  البلد اليفاملناط إذ 

صناف ض األ البلد بعيفن يكن مل  بأ،ذا تعارض البسط مع البلدإف ،قلنا بالبلد لومث إنه 

من   حضرملنى عطي وإمنا ،سقط البسطي أنه  باحلرمةنيالقائل  فظاهر،لفةاملؤ والرقابك

طالق إ خالف ك ذلكاننقل بالنسبة قالوا بال وإن ،هميعل  آخرأخذوهذا م ،صنافاأل

  . دلتهمأ

 مجاعاًإضمن ي تلفت بالنقل اذإ{ النقل وزجي النقل ومن الزوجيمن  }نيلالقوى وعل{

  . لنصوص الضمان املتقدمة ،ىاملنتهما عن ك

   ،املستحق إىل ن من دفعهاكمت إذا د املنت مباي للمستند ق تبعاًك املستمسيفو



٣٦٢

  نة النقل عليه ال من الزكاةؤم أن كما

  

 إىل ن من الدفعكمت إذا مايف كقول بذلي إمناالقائل حبرمة النقل  إذ خيفى،ال  ه مايفو

  . املستحق

ة بقاء أصال إالّ الضمانى علل يدل ال ألنه  عدم الضمانرمبا احتملف ،كانف كيو

ى مل علحي أن البدح يوالصح ،لي مرفوع بالدلاألصلو ،لمح حممد بن مسيوصح ،فيلكالت

 )عليه السالم(وخصوص قوله ، الضمانعدم ى ة الدالة علينة املطلقات القويبقر ،االستحباب

  .داعنا ألأنت ك لوو :املتقدم ريبص أيب  خربيف

 :ح قاليالصح إذ ، من وجهعموماً ريبص أيب  خربنيب وحي الصحنيبن إ :قاليبل رمبا 

 ضامن  فهووجد هلا موضعاًإذا،قالاخلرب و :  ءيه شيس عليخرج مث مساها فلأإذا، إذ 

ذا إف ،عم من وجدان املوضع وعدمهخراج أ واإل،اج وعدمهخرعم من اإلع أوجدان املوض

 ،بعدم الضمان اخلرب وقال ،ح بالضمانيال الصحق  هلاوجد املوضع وبعث خمرجاً

  . ماًكة عدم الضمان حمأصالون يكو ،تساقطانيو

  . ن عموم مطلقي اخلربني فب،خراجن النقل بدون اإلكمي ال: تن قلإ

 ،خراجإ بعث بدون هفإن ،اةكاة مع الزكه الزيف اممل ماله كبعث ين  بأ،نكميبل : قلت

  . اإلشكالا االحتمال من  وجه هذيفما  ال خيفىن كل

وجه  لها فالكاة ك لزوم دفع الزاألصل ألن }اةكمن الز ه الينة النقل علؤم أن ماك{

  ل ي من سهم سبخذاأل تمل جوازحي رمبا كان وإن ،ء منها للنقلي شخذأل



٣٦٣

 منه لو أوىل وذا بلك و، البلد مع وجود املستحق يفكان وإن ،ضمنيه مل يذن الفقإ النقل بكانلو و

   . نقلهامث أذن له يف ،ة العامةيبالوال  قبضها عنهله يفكو

  

باجلباة مع غلبة وجود اة ك مجع الزكد ذليؤيو، جهة مرجحةت كان إذا خصوصاً، اهللا

  . نيسهم العاملئهم من إعطااة وك نفس بالد الزيفاملستحق 

 } البلديف مع موجود املستحق كان وإن ،ضمنيه مل يذن الفقإ النقل بكان ولو{

النقل مل  بماماإل أمر إذا ماكف ،)عليه السالم( مامون مبرتلة اإليك و،ه ويلي الفقألن كوذل

عامل  إىل هعطاأ إذا عدم الضمانى دل عل  ماكد ذليؤيو ،هي الفقأمر إذا كذل كضمني

  . كمنصرفة عن ذل يعدم النقل فهى  الدالة علدلةاأل أما ،الصدقة

ه يذن الفقة إليظهر موضوعي ال: ث قالي حكسال املستمكشإ يف اإلشكال ظهريومنه 

  . اًيونه ولكه ناشئة من يذن الفقإة ي موضوعفإن ،)١( من قبل الشارعذوناً مأك املالكان بعد ما

ا عنه  قبضهيفله كو لو{  عدم الضمانيف }منه أوىل وبل{ ضمان ال }ذاكو{

 امنأكذا قبضه فإ ف،ض القبيف الكينئذ وي حكون املاليك ذإ } نقلهايفذن له أة العامة مث يبالوال

ى  علنيكذا تلف مل إو ،له نقله قبض املال جاز إذا ريالفق أن ومن املعلوم ،ريالفق إىل وصل

  . ضمانكاملال

مة عدم النقل كن املعلوم من حأه بيذن الفقإ يفلنا كشأ إذا ك ذليفل كستشين رمبا كل

   إىل وصول املال

                                                

  . ٣٢٨ ص٩ ج:املستمسك )١(



٣٦٤

 جاز ،بلد آخر إىل اةكال له من بلد الزنقل ما أو ،اةكبلد الز ري غ له مال يفكانلو : ة عشريالثان

   ،هيلو مع وجود املستحق ف و بلدهه يفياة عما علكاحتسابه ز

  

املقصود من هذا  إذ ،الة وعدمهاكتلف بالوخي  الكذل و،مصارف البلد وفقرائه

ب عرال صدقة األحي ال أنه ى ما دل علخصوصاً ،نيريلتقدال اى كفوت عليع يالتشر

  . مل فتأ،سكن وال العيللمهاجر

مصرف من  أنه الة مباكق له الوحي كذلك ،ة العامةيالة بالوالكله الوق حيما كمث إنه 

فرق  ال أنه تقدموقد  ،ريالفق إىل نئذ قد وصليح ألنه ،قراء سائر الفيف كذلكو ،املصارف

  . خمالف للغرضنه إ ليق إالّ إذا لهمال ،هريهل البلد وغ أنيب

 إىل اةكماال له من بلد الزنقل  أو ،اةكبلد الز ري غيفله مال  كان لو :ة عشريالثان{

 يفه ياة عما علكاحتسابه ز جاز{ اةك الزبلد ري غيفنسان إطلب من ي كان وأ }بلد آخر

 النقل يف اإلشكال ذإ ،هكتر وىل األكان )ولو( :قوله }هيفمع وجود املستحق  بلده ولو

  . ذه الصورة منحصر

 ملا خالفاً ،واحد ري غكوقد اختار ذل ،لعدم صدق النقل كذل وزجي افإمن ،كانف كيو

ومن جهة  ،باملال ري من جهة صدق النقل املوجب للتغر،ك ذليف اإلشكالعن الروضة من 

  . النصيفالوارد  لحي ال  ظاهرخصوصاً ، بالبلدنياملستحق مة نفعكون احلك

 ، أيضاًلزم القول ا هنا ،ىلنص والفتوة اقلنا حبرمة النقل من جه لو أنه صافنإلوا

 يفه منع يال عليمت دلن إ  املنع عن النقلأدلةبعض  أن صافنإلوا: ك املستمسيفولذا قال 

  . )١(نياملقام

                                                

  . ٣٢٨ ص٩ ج:املستمسك )١(



٣٦٥

ء من هذه من النقل  وليس شي، له دين يف ذمة شخص يف بلد آخر جاز احتسابه زكاةكانوكذا لو 

.ء منها فال إشكال يف شي،ازه وعدمهالذي هو حمل اخلالف يف جو

 مع الضمان لو إليه جاز له نقلها ، املال الذي فيه الزكاة يف بلد آخر غري بلدهكان لو :الثالثة عشرة

  . ولكن األفضل صرفها يف بلد املال،تلف

  

 إذا مايفه يعل }اةك احتسابه زجاز آخر  بلديف ذمة شخص يفن يله د كان لو ذاكو{

شبه من باب ما أ أوجعلها مدرسة  مثال جاز ت له داركانذا  إذاك و،اةك للز مصرفاًكان

  . ل اهللايسب

ال كشإ فال ،وعدمهه  جوازيفحمل اخلالف   هويالذء من هذه من النقل يس شيول{

 فهل ،ول البلد األيفاة كبعد تعلق الز بلد آخر إىل موالهأ وتقل هون اوول }ء منهاي شيف

 ال أنه ومن ،هل البلدأ إىل صالي اإليفمة ك من احل،احتماالن ،ال أو من النقل كه هناؤإعطا

  . مل فتأ،اةكنقال للزى سمي

ت كان إذا ما ك} بلدهريغ  بلد آخريفاة كه الزيف يالذاملال  كان لو :الثالثة عشر{

من  ألنه }تلف  مع الضمان لوإليهله نقلها  جاز{ ربالء املقدسةك يف هو و العمارةيفمزارعه 

 املستند يفما صرح به ك ،املالبل بلد  ،ساننإلا ىنكس حمل سياد بالبلد ل املرفإن ،اةكنقل الز

  . هريوغ

 دلة األألن كوذل ،افةكالعلماء  إىل ما نسب ك} بلد املاليففضل صرفها ن األكول{

   هنإ :كفقول املستمس ، البلد شاملة لهيفاة كصرف الزى علالدالة 



٣٦٦

 طيتلفت عنده بتفر وإن ،كة العامة برئت ذمة املاليلوال اعنواناة بكه الزيقبض الفق إذا :الرابعة عشر

  . املستحق اشتباهاًريلغى أعط أو بدونهأو 

  

  .لو من نظرخي ال،)١(هل سوايه دليعل ظهري ال إذ ، االستحبابيفالعمدة 

 ىفك ه،ايش ل بلد عشرك يف له كان إذا ما ك، البالديف متفرقاً يوك املال الزكانا ذإو

  .نقالًى سميال ألنه ، البالدكتلمن  أي يفها ؤإعطا

 جلأل الدارى اشتر  ولو،من النقل هو إذ ، بلد خامسيفها يعطي أن ح لهصي ال نعم

ى  من النقل علكان،  بلد آخريف الدار أن واحلال ،عنده  هويالذها كمن مال مثال املدرسة

ن من يكبلد املال مل  ري غيفبضه الثمن املال وق  بلديف اليت الدارى اشتر ولو ،نيحد االحتمالأ

  . النقل

 ألن }كة العامة برئت ذمة املالي الوالعنواناة بكه الزيقبض الفق إذا :الرابعة عشر{

  . ريل الفقكيه لوعطاأ إذا ماكون يكف ،قبضه قبض املستحق

تلفت  إذا نعم }اشتباهاًاملستحق  ريلغى عطأ أو بدونه أو طي عنده بتفر تلفتوإن{

 هيالفقى ن عليكال مل إ و،ملستحقا ريئه لغإعطا يفسامح  إذا ذاكو ،هيط ضمن الفقيعنده بتفر

  .  ضماننيماألى س علي ول،نيمه أألن،  ضمانأيضاً

 مصرف هلا فال أنه ه مبايها للفقعطاأ أما إذا ، أيضاًهيه حاله حال الفقيل الفقكيون إمث 

  .  عدم الضمانيفال كشإ

   يفاف كه هلا يقبض الفقأن  يفاة كة مثل الزياحلقوق الشرع سائرن إمث 

                                                

  . ٣٢٨ ص٩ ج:املستمسك )١(



٣٦٧

 ال من كاملالى الوزان عل والكيجرة الأت كانوزن  أو لكي إىل اةكاحتاجت الز إذا :اخلامسة عشر

   .اةكالز

  

 ريها غعطاأ أو فرط وتلفت عندهيمل ا ذإه يالفق أما ،تلفت عنده وإن ،فيلكسقاط التإ

  . ة وقد عمل اين الظاهريوازلف بالعمل باملكم ألنه ، أيضاًأربي هفإن ،ملستحق واقعاًا

ال والوزان كيجرة الأت كانوزن  أو لكي إىل اةكاحتاجت الز إذا :سة عشراخلام{

ن إ املقاصدى  منتهيف بل ، املستنديفما ك، شهر األظهراألى عل }اةكمن الز  الكاملالى عل

  . )١(اةكسب به من الزتحي أن :ث قاليح ، للمبسوطخالفاً، ثركه األيعل

جبان يفل والوزن مقدمة له كيوال ،اةك الزأداءلف بك مكن املالأب: ولللقول األاستدل 

  . هيجرة علون األكفت ،ب مقدمة الواجبه من بايعل

لف كم حد آخرال أذ إ و،جرة من دفع األكة املالءصل براأب: واستدل للقول الثاين

  .اةكون من الزيكن أ و فال بدكبذل

ى ن علك مل تريالفق إىل  النقليفجرة أ إىل حتاجتا إذا ماكف ،هيالفقك كن املالوبأ

  .ك املالكذلك ه،يالفق

جرة أ نيفرق ب ذ ال، إاةكجرة من نفس الزون األكد يؤين جعل حصة للعامل وبأ

فرق أي  و،ريالفق أو هيالفق إىل كوصلها املالي النقل حىت إىل احتاج إذا جرة النقلأل وكيال

  .هيالفق أو  العاملكعل املالجي أن نيب

  هو  وثركه أي علكانجرة ذا وجبت األإف ،معلوم ر قدكاملالى ن الواجب علوبأ

                                                

  . ٢٢٨ ص١ ج:املبسوط )١(



٣٦٨

  .خاص مبقدار إالّ  املاليفحق  ال أنه ى ما دل عليفناي

 فال وجه ، املانعد من رفعيزأ يقتضي مانات الم األي وتسلكد املالية بمانأاة كن الزأوب

  . هيجرة عللوجوب األ

  .ل اهللايفتشمله حصة سب، تعاىلمجلة سبل اهللا صال من ي اإلجلل ألكين الوبأ

 ك املالنيوبالفرق ب، ل املشهوري دليف منقطع مبا األصلن  بأ:لكب عن اليجأو

ومل  ،ل اهللاياة من سهم سبك منه الزيالذت املال ية من بيه الشرعي مصارف الفقفإن ،هيوالفق

ن القدر وبأ ،المك الأولنقل جرة الأكل كيجرة الأون كن أبو ،كاملال إىل  بالنسبةكثبت ذلي

  .املعلوم  القدريفست داخلة يما مقدمتها فلأ، اةكالز املعلوم هو

نه إ :هيفف ،هارياب غجيإ يفستلزم ني اة الكاب الزجيإن  هلذا االستدالل بأكرد املدارأما 

ال  ،يفل الناي الدلجل أليف فالن،اة واخلمسكالز الإ املال يفحق واجب  ال أن دلةقد ثبت باأل

الواجب رفع  أن ال ،اة املستلزم للمقدمةكء الزإعطا دلةاأل ن ظاهرأ وب،ءياب الشجيإ جلأل

  . ة حمل نظريصال من مجلة السبل املشمولة لآلي اإلجلجرة ألون األكن أوب ،ع فقطاملان

استلزم  إذا  خصوصاً،بل منع ،شةة حمل مناقيجوبعض هذه األ أن صافنإلن اكهذا ول

 ،اةكربع مبلغ الزك به عتداً مله ماالًكي مما استلزم اًريثك املال كان مثال ، بهتداً معتاء ماالًياإل

اة بالنسبة ك والزك املالنياحتمال التحصص ب و،ك بذللفاًك مكون املاليك أن بعد جداًي هفإن

 أن  فاحتمال،كال مال املال لكيال إىل  احملتاجةيهاة كالز أن بعده ي،املال هلماجل أن أل

   اة منكجرة من الزألون اكت



٣٦٩

مثال  ،غارماً وعامالً واًريون فقيك نأك شخص واحد تعدد أسباب االستحقاق يف إذ :السادسة عشر

   .باًيل سبب نصكب ىعطي أن جاز

  

 للنقل جرةاأل أن السابقة سألة امليف وقد عرفت خصوصاً ،ب جداًيل اهللا قريسهم سب

  . واهللا سبحانه العامل ،ثباتاًا واًيف ننيلتأ املسيف دلة األك مع اشترا،اةكمن الز

 اًريون فقيكن أك ، شخص واحديفسباب االستحقاق أتعدد  إذا :السادسة عشر{

ى  منتهيفقال  }باًيل سبب نصكبى عطي أن  جاز،مثال وغارماً{ اةكالز يب جي}وعامال

ل ب ،تملحيال كش إوال ،نقلي ك ذليف بل الخالف ،م مما صرح به مجعكاحلن إ :املقاصد

املعروف  أنه ك املستمسيف و،علمائنا إىل رةك التذيفونسبه  ،ك املداريفه يفب ي الرىفن

ن إ :هيفو ،فرادن األيصورة تبا إىل طالقانصراف اإلى  احلدائق دعويفن كل .)١(طالقلإل

  . صراف ممنوعنإلا

 مثال ،ءاعطاإل زجيلو ال التعدد مل  أنه  صورةيف الإمثرة هلذا الرتاع  نه ال أالظاهر نعم

 ،صحيف املعروى  علهفإن ،نيه من سهم العامليعطن أن ردناأمث حد غناه  إىل اًرينا فقيعطأ

ن يكدفعة واحدة مل  يعط وأنيمجع قدر السهم أما إذا ،صحي صاحب احلدائق ال يرأى وعل

  . ءي شيفمن مورد الرتاع 

صح ي  الهفإن ،ريسهم الفقمن  يعطأمث ، حد الغىن إىل نيمن سهم العامل يعطأ إذا أما

   سه وهوك بعاًريصح تنظيهل  املشهورى عل أما ،احلدائقى رأ ىعل

                                                

  . ٣٣٠ ص٩ ج:املستمسك )١(



٣٧٠

اة دون ك ورثه أرباب الز،ال وارث له ومات إذا اةكمن الزى شتري ي الذكاململو: السابعة عشر

  )عليه السالم( ماماإل

  

؟ تفاء املوضوعنالصح ي ال أو ،مث من سهم العامل ،ريم الفق من سهأوالء عطااإل

 هذا يفسه املوضوع حمقق خبالفه ك عيف إذ ،نيبل املتع ،قربأ الثاين كان وإن ،احتماالن

  . الفرع

رباب ورثه أ ،وارث له مات وال إذا اةكمن الزى شتري يالذ كاململو: السابعة عشر{

  :  مخسةسألة امليفقوال األ })عليه السالم( ماماة دون اإلكالز

ون يكرثه إ أن كذل ومعىن ،ةيصناف الثمان األ وهم،اةكرباب الزأوارثه ن إ :ولاأل

من  ريثكوهذا القول اختاره مجع  ،اةكلز مصارف ايف له مام صرف اإليفاة كالزك

 أنه  احلدائقيفو ،ثركه األيعل أن كبل عن املدار ،املقاصدى  منتهيفما ك ،صحاباأل

 يفو ،ناءه علمايعل أن ىواملنته وعن املعترب ،مةيشهرة عظ نه املشهور أ اجلواهريفو ،املشهور

  . اًحيه صريمجاع علاإلى  رسالة جده دعواملستند عن

 ، الشرحيفولده  و، القواعديفما عن العالمة  ك،)عليه السالم( ماموارثه اإلن إ :الثاين

  . إليهل يامل وعن املعترب

 ،د ومجاعةيفما عن امل ك،اةكزمصارف ال سائر  ال،اثه للفقراء خاصةريمن إ :الثالث

  .  أنه أحوطك املداروعن

 ،رثه هلمإ الفقراء فبسهم ياشتر ولو ،مامه لإلثرإبسهم الرقاب ف ياشتر لونه إ :الرابع

  .  واملقداد)رمحه اهللا( ديما عن الشهك

   نيوب، ماماثه لإلري حتت الشدة فمكان يالذ العبد نيل بيالتفص: اخلامس



٣٧١

  . عن بعض يك ح،اثه للفقراءريه فمريغ

 وأ ،ماماثه لإلري قصد سهم الرقاب فمفإن ي،كمدار قصد املز دوري رماألن إ :السادس

 ،اةكهل الزاثه ألري فمناًي معقصد سهماًيمل  أو ،موعقصد ا وإن ،اثه هلمريسهم الفقراء فم

  . ما عن احلدائقك

عن  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، زرارةد بنيمبوثق عب: ولاستدل للقول األ

من يفباع ي كمملو ىل إ فنظرإليه كدفع ذلي د موضعاًجيلف درهم فلم اة ماله أكج زخرأرجل 

عليه (قال ك؟ ذل وزجيهل  ،عتقهاته فأكخرجها من ز أاليتلف درهم  األكده فاشتراه بتليزي

صاب ماال أواحترف ف  اجترحراً صارعتق و ملا أهفإن: قلت ،كبذلبأس  ال ،نعم: )السالم

منون ؤرثه الفقراء املي: قال؟ ن له وارثيكمل  إذا رثهي  فمن، وارثس لهي مث مات ولاًريثك

  . )١(مباهلم ي اشتر ألنه إمنا،اةكستحقون الزين يالذ

 يالذ مرعرف هذا األي كمملو: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: وب قاليأح يوبصح

؟  ماالكمات وتر  هوفإن: قلت ،عتقهأاشتره و: فقال؟ عتقهأاة وكه من الزيشترأه يحنن عل

  . )٢(بسهمهم ياشتر ألنه اةكهل الزاثه ألريم: )عليه السالم( فقال

  ما  ك، الداللةيف اإلشكالو، وىلة األي سند الروايف اإلشكال أن ال خيفىو

                                                

  . ٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ باب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٣ باب ٢٠٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٧٢

 والداللة ،السند حجة إذ ، حمل نظركعن املدار الثاين و، عن احملققولاأل صدر

 سالمتها عن كانمل ،ىقوأ يالقول ا عندن إ :قشة احملقق قال بعد املنافإن ،واضحة

ت كان وإن وىلة األيأن الرواب :كوقال املدار ،)١(العمل اى  منا علنيطباق احملققإ و،املعارض

  . )٢(حة السند واضحة الداللةية صحية الثانيالروا إالّ أن ،فة الداللةيضع

عتق يبل  ،ريس بفقيل ألنه ،اءعتق من سهم الفقري ن العبد الأب: واستدل للقول الثاين

مل  ألنه ،س وارثه املعتق لهيول ، بسهم الرقابنيسوا مربوطي والفقراء ل،سهم الرقابمن 

ة يالروان إ :هيفو ،وارث لهوارث من ال   هومامواإل ،وارث له من ال فهو ،عتقه تربعاًي

  . ة ال تدع جماال هلذا القولحيحة الصريالصح

 ألنه ، الفقراءيفته كة صرف تريقن من الرواياملت  القدرنبأ: واستدل للقول الثالث

   .وىلة األي الروايف كصرح بذل

 إىل عوديبة ي زمن الغيفوارث له  اث من الري مألن ،نه أحوطإ :ك املداريفوقال 

 ،صرحت بالفقراء وإن ةيالروان إ :هيفو ،)٣(ني القولني بم جامعاًإليهدفع ون اليكفالفقراء 

 ،الفقراء من باب املثالن أ و،طالق املصرفإة ية الثانيومن الروا ،منها ن الظاهركل

   .س حبد ملزمينه لكل ، حسنايباط االستحبيواالحت

                                                

  . ٨ س٢٨٤ ص:املعترب )١(

  .٢٩٠ ص:املدارك )٢(

  .٢٩٠ ص:املدارك) ٣(



٣٧٣

  .  الفقراء فقط صرفه يفحوطن األكول

  

 ،هلممباى اشتر ألنه رث هلمفاإل بسهم الفقراءى اشترن إبأنه : واستدل للقول الرابع

  . ماماإل إالّ وارث له بسهم الرقاب فالى اشتروإن 

 ،وارث له اث من الري مأدلة نيقة مجع بي احلقيفوهذا  ،به الثاينما استدل للقول ك

  . وارث له رث من الإ أدلةى مة علك املقام حمأدلةطالق إن إ :هيفو ، املقامأدلةو

شبه  أما وبالسهم املطلق أ أو ،ل اهللايبسهم سب ياشتر لو أنه ا القولهذى مقتضن إمث 

   .ال خيفى ك ذليف مع مناقشة  أيضاًمامرثه لإلإ ونيك ،كذل

 ،ه من سهم الرقابلشدة فاشترا حتت اكان إذا ن العبدبأ: واستدل للقول اخلامس

ه من ء اشترافإن ،ةشدن حتت اليكمل  إذا خبالف ما ، مبال الفقراءشتريمل  ألنه ،ماماثه لإلريفم

مة كاملقام احلا أدلةطالق إما عرفت من : هيفو ، املقامأدلةشمله يف ،شبهأما  أو ليسهم السب

  . ل االستحساناتيلمات من قبكبعض ال أن  إىلضافةإلبا ،ةيول األدلةاألى عل

قصد  وإن ، ملا تقدمماماثه لإلريقصد سهم الرقاب فمن إبأنه : سادسواستدل للقول ال

 ألنه ، مطلقاًةاكهل الزاثه ألريقصد اموع فم وإن ، املقامدلةاثه هلم ألريلفقراء فمسهم ا

  . طالقم اإلكيتقدم من حت ما: هيفو ،اثه للمجموعريفم باموع ياشتر

   .ك ذليف وىلة األيملا عرفت من ظهور الروا }راء فقط الفقيف صرفه حوطن األكول{

   ل اهللاي سبيفاة كصرفت الز أنه إذا اتيستفاد باملناط من الروايرمبا مث إنه 



٣٧٤

 ما عوز دفجيبل  ،مؤنة السنةى اة علكفع الزد ب االقتصار يفجيال  أنه قد عرفت سابقاً: الثامنة عشر

قدر ى  االقتصار علحوط األكان وإن ،إليهدفع يثر ما ك فال حد أل،دفعة يعطأ إذا غناهى د عليزي

اً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم جيتدرى عطأنعم لو  ،تهفرحه يفك ال تي احملترف الذفاف خصوصاً يفكال

  فاقنإللا زاد  مأخذه يعل

  

رباب منها أل يون ما بقيكتفاع نالسقطت عن ا ومث هدمت ،شبهما أ أو بناء قنطرةك

  . واهللا العامل ،ديس ببعي وهذا ل،كشبه ذليما يفذا ك وه،اةكالز

 ،نة السنةمؤى اة علك دفع الزيف ب االقتصارجي ال أنه قد عرفت سابقاً: الثامنة عشر{

 كان وإن ،إليهدفع يما  ثركحد أل  فال،دفعة يعطأ إذا غناهى د عليزيا دفع م وزجيبل 

 نعم لو ،ه حرفتهيفك ال تيالذ احملترف يف خصوصاً ،فافكال قدرى عل  االقتصارحوطاأل

صناف أ يف كتقدم ذل }فاقنإلزاد ل  ماأخذه ينة السنة حرم عل مؤ فبلغ مقداراًجيتدر يعطأ

  . اة فراجعك للزنياملستحق

 جواز فالظاهر ،هيفيكم ال ه أأخذ يالذلف ه األيفيكه نأوجة ااحل  مقداريف كش ولو

ه ي علطرأيهل  أنه يف كش نه لوكل ،استصحباب الفقر أي ،ةيفاكحباب عدم الص الستخذاأل

  . خذاأل وزجيان فال يفاملرجع استصحاب عدم الطر ،خوذأمن امل ثركأ إىل تاجحي ما

  الزائد دفعة والأخذرع ح الشايبيف يكه ن أو ه مشهوراًاالًكشإال املقام مث أيفن إمث 

  . جة واحدةيالنت أن  معاًجيحه تدريبي

   ني وب،املوضوعاتى ام علكحق األي تعلنيب ع دائري التشريف مراألن إ :هيفو



٣٧٥

  امهريغ ونيلنقدااة ك زني فرق بري من غ، أيضاً طرف القلةحد هلا يف ال أنه قوىاألأو 

  

 مضبوط ولواأل ،تحساناتستنتاجات واالسم واالستنباطات واالكاحلى قه عليتعل

 مورا أفإم ك خبالف احل،صةيادة والنقيس قابال للزيدد لاملوضوع حم إذ ، مضبوطريغ الثاينو

 ،ولمن ضرر األ ثركأ الثاين ضرر و،جمهولة قابلة ملختلف االستنباطات واالجتهادات

 إذا :قال أنه ماك، تعطه  فالاًي غنكانذا إو ،عطهأ فاًري فقكان إذا : املقام قاليففالشارع 

ه حاجت عطه مقدارأ: قولي أن من أوىلوهذا  ،فطرأ مسافراً كانذا إو ، صام حاضراًكان

ومن سهل  ،صومي ه الصوم الي من صعب عل:قولين أ و،د من حاجتهيزوال تعطه أ ،ةيالسنو

 ،جتهاداتصة وااليادة والنقي للزنالقاب سرياج ومفهوم اليمفهوم االحت إذ ،صوميه يعل

  السفريف فطارمة اإلكت حكان وإن ،واحلضر ومفهوم السفر، والغىن خبالف مفهوم الفقر

  .  منه ذا القدريفتكل ني هذا املبحث طويفالم كوال ، احلاجةريء للفقعطامة اإلكوح ،سريال

ن ياة النقدك زني فرق بري من غ، أيضاً طرف القلةيفهلا  حد ال أنه قوىاألو{

  . قوال مخسة أسألة امليف ،}مهاريوغ

 مجلة يفاجلمل والسرائر والعالمة  يك واختاره حم)رمحه اهللا( ره املصنفكذ ما: ولاأل

املقاصد عن العالمة ى  منتهيفبل  ،همريالوسائل وغ وكدان وصاحب املداريهتبه والشكمن 

  . هيمجاع علاإلى رة دعوك التذيف

   من عشرة ولالنصاب األ يفب جيما  ريالفق إىل ىعطيقل ما أن إ :الثاين



٣٧٦

 تصارنالتبه واك مجلة يفخ يوالش ، املقنعةيفد يفواختاره امل ،مخسة دراهم أو ،طيقرار

 صحاباأل ثركأه ين عل أبل عن املعترب ،همريرائع وغوالش ابن زهرة واحلليب ووالصدوقان

ة يالغنو تصارنالبل عن ا ، القدماءنيب املشهور إىل بل عن مجع نسبته ،تايالروا أشهرو

  . هيمجاع علاإل

اختاره  ،درهم أو اطانريق الثاين النصاب يفب جي ما ريالفق إىل ىعطيقل ما أن إ :الثالث

  . اتي املصريفد يوالس  وسالريفاكساإل

  .  املقنعيف الصدوق ما عن ك،نارينصف د ريللفقى عطي قل ماأن إ :بعالرا

ى عطين  أوزجي  الذهب فاليفأما  ،الدرمهان والثالثة ريللفقى عطيقل ما أن إ :اخلامس

  . دراهممخسة أو ،ناريصف دنإال 

 أدلةطالقات إف ،رية عدم التقدأصال إىل ضافةه باإليدل علي و،ولالقول األ هو قوىاألو

 أو درهم إىل تاجحيل يابن سب إذ ،هايفقل األ وزجيسائر املصارف  أن ىلإو ،مةكاة حمكالز

 أو مصلحة تقوم بدرهم أو رهمغارم لد أو ف بدرهمتأليلفة مؤ أو عامل عمل مبقدار درهم

 كان إذا خصوصاً ،ريالفق إىل  بالنسبةكذلكف ،من درهم ثركئه أعطاوجه إل ال ،ما أشبه

ه يفه يتأ تاليتس سنته رأ إىل وم ييفذ ماله وبقن إذا ما ك،درهم نة سنته مبقدارنقصه عن مؤ

  : خبارمجلة من األ ،وم درهمي هذا اليف مصرفه كانو ،نته مؤجلاملال أل

اهللا ى صل( رسول اهللا كان:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يح اهلامشيصحك

هل  أيف هل احلضرصدقة أ و،يهل البوادأ يف يهل البوادقسم صدقة أي )ه وآله وسلميعل

  ضره حي ماقدر ى قسمها علي إمنا ،ةينهم بالسويقسمها بي وال ،حلضرا



٣٧٧

  . )١(ء موقتي شك ذليفس يل ىريو ،منهم

 يديس ا ييل وزجيهل  )عليه السالم(الصادق  إىل تبتك:  قال،الصهبان أيب حيصحو

ي؟  علك والثالثة الدراهم فقد اشتبه ذلنياة الدرمهكمن الز يناوخإلرجل من ا يعطأأن 

  . )٢( جائزكذل: تبكف

صلوات اهللا ( ي هنا اهلاد)عليه السالم(ن املراد بالصادق  أالظاهر: كار املديفقال 

  . )٣(من رجاله ألنه ،)هيعل

محد بن أ يدى يتب علكصحابنا بعض أ أن ،اجلبار عن حممد بن عبد ،هيوما رواه الفق

اة كمن الز يناوخإلرجل من ا يعطأ ):هما السالميعل( يركحممد العسعلي بن  إىل ،حاقسإ

  . )٤(شاء اهللان إ افعل: تبكف؟  والثالثنيالدرمه

؟ املصدقى عطي  ما:قلت له: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ح احلليبيبل وصح

  . )٥(ءيله ش قدري وال ،ماماإلى ريما : قال

 فإن ،البسطى طالقات الدالة علاإل إىل مضافاً ،ري الفقنينه وبيعدم الفرق بى  علًءبنا

 ،ولاب األقل من النصأ ريء الفقإعطاب الإون بسطه يك ال ،مثال ول له النصاب األكانن م

   .هريوحنوه غ

                                                

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٨ الباب ١٨٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٣ الباب ١٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ سطر ٢٩١ ص:املدارك )٣(

  . ٣ ح١٠ ص١ج: من ال حيضره الفقية )٤(

  . ٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٣ الباب ١٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٣٧٨

 عما يف و،هو مخس دراهم و الفضة من الفضة يفول النصاب األ عدم النقصان عما يفحوطن األكول

  هو نصف و الذهب من الذهب يفولالنصاب األ

  

االستحباب بعد وضوح عدم جمال ى عل خرل األاقوات األيات حتمل روايذه الرواو

   .ىربكوى  املقام موهون صغريفمجاع إل كن  وإ،االشتغال وحنوه مع النصكصول لأل

 مسعته :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،والد أيب حيصح يفه: اتيما الرواأ

من  فرض اهللا تعاىل قل ماأ وهو ،قل من مخسة دراهماة أكأحد من الزى عطي ال: قولي

  . )١(قل من مخسة دراهماة أكتعطوا من الز فال ،نيموال املسلم أيفاة كالز

دفع من ين  أوزجيال: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،عبد اهللاو ،ةية معاويوروا

  . )٢(اةكقل الزا أفإاة أقل من مخسة دراهم كالز

  . )٣(ناريقل من نصف دأى عطي أن اةك الزيف وزجي وال: )عليه السالم(ى والرضو

ة ياالستحباب لنصوصى ر عليلتقد محل اني الطائفتني بيفاجلمع العر أن ومن املعلوم

  . عدم اجلواز أخبار ظهور و،اجلواز أخبار

مخسة   الفضة وهويفة ضالف من ول النصاب األيف عدم النقصان عما حوطن األكول{

  نصف   الذهب وهويف من الذهب ول النصاب األيفوعما ، دراهم

                                                

  . ٢ حستحقني للزكاة املأبواب من ٢٣ باب ١٧٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٢٣ باب ١٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ٣٦ سطر ٢٢ص: فقه الرضا )٣(



٣٧٩

 أول من ذلك مراعاة ما يف طأحو و، أيضاً مراعاة مقدار ذلك يف غري النقدينحوطدينار، بل األ

بل ال يكون أقل من شاة، ويف البقر ال يكون أقل من تبيع،  ففي الغنم واإل،النصاب من كل جنس

  . حد النصابأولوهكذا يف الغالت يعطى ما جيب يف 

  

ن ن بأي النقديفحصرها ى  علبناًء ،النصوص املقدرة  ملا عرفت من ظاهركوذل }ناريد

  . عام والغالتألن ايف ا املثال حىتاملراد منهمن إ مل نقل

 ، املثالون املرادى ك علبناًء } أيضاًنيالنقد ري غيف كذل  مراعاة مقدارحوطبل األ{

  . ثركأك أو ذل ين تساويالنقد ريعنده من غ اة ماك زكان إذا مايف كذل أن ال خيفىن كل

فال  نارينصف د وأ ،اته أقل من مخسة دراهمكعنده من احلنطة ز  ماكان إذا ماأ

بعون رت له أكان إذا كذلكو ،إليهر بالنسبة يوعدم استحباب التقد  عدم وجوبيفال كشإ

  . ني النقديف ولقل من النصاب األمة الشاة أيق و،بلمخسة من اإل أو شاة

من جهة فهم عدم  }ل جنسكن  النصاب مأول يف مراعاة ما ك من ذلأحوطو{

  . ة للذهب والفضةيخصوص ال ذإ ،اتيمورد الروا إىل سبةة بالنياخلصوص

 يفذا ك وه،عيقل من تبون أيك  ال البقريفو ،قل من شاةون أيك بل ال الغنم واإليفف{

اط معارض يهذا االحت أن صافنإلن اكل }النصاب حد أول يفب جيما  يعطيالغالت 

  املقدارأدلةبعد انصراف ي وال ، النصابأول من ثركأن عنده يكمن مل يفباستحباب البسط 

  .ريتعدد الفق إذا مايفذا كبل و ،هذه الصورة ريغ ىلإ



٣٨٠

   الزكاة الدعاء للمالكأخذ يستحب للفقيه أو العامل أو الفقري الذي ي:التاسعة عشر

  

واهللا  ،نيخر النصاب بواحد وحرمان اآلأولص يمن ختص أوىلهم ي البسط علفإن

  . العامل

اة الدعاء ك الزأخذي يذال ريالفق أو العامل أو هيستحب للفقي: شرالتاسعة ع{

 فبعضهم ذهب ،ك ذليففقد اختلفوا  )عليهما السالم (مامواإلالنيب  إىل بالنسبة أما }كللمال

 والدروس كرشاد واملسالواإل تربعن املبسوط واخلالف واملع يك وهو احمل،الوجوبإىل 

خذْ ِمن ﴿: تعاىل قال ،ةميركة الياآل هر ظاك ذليفوحجتهم ، ثركاأل إىل بل نسب ،همريوغ

مهرطَهقَةً تدص واِلِهمكِّ وأَمزِبهايت ِهملَ ولِّ عيصنّإ ِهم كَنس كالتمر األفإن ،)١(﴾ هلمص 

  . )ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب مبرتلة) عليه السالم( ماماإل و، الوجوبيفقة يحق

 مام دون اإل)آله وسلمو هي علاهللاى صل(ى النيب قول بالوجوب عليد من ولذا مل جن

 ن مل)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب صالةى دل عل ما كذلى دل عليو ،)عليه السالم(

  . اةكالزى عطأ

اة ك الزأداء الصحابة بأمر وهميوصل عل: تعاىلملا نزل قوله  أنه اللثاىل  غواىليفف

ه ياهللا على صل( النيب له عافد ،ىف أبو أوجل امسهاة ركالز حضرأ و من امتثلأولف ،إليهودفعها 

  . )٢(أوىف أيب وآل ىفى أيب أواللهم صل عل:  فقال)وآله وسلم

                                                

  . ١٠٣ اآلية :التوبةسورة  )١(

  . ١٩ ح٢٣٢ ص٢ج: ايلئالل غوايل )٢(



٣٨١

حد أى أت إذا كان:  قالأوىف أيب  بنعبد اهللاعن  ،هري تفسيفالفتوح  أيب خيوعن الش

 فجاء ،نالآل فى اللهم صل عل:  قال)ه وآله وسلمياهللا على صل(بصدقة عند رسول اهللا 

  . )١(ىف أيب أوآلى اللهم صل عل: دقة عنده فقال بصوماًأيب ي

صدقات املبسوط  إىل املنسوب  وهو،عدم الوجوب إىل وبعض آخرون ذهب

ب جي ن الدعاء البأ و،األصل بكواستدلوا لذل ،رشاداإل ورةكالتذ ري غيفواخلالف والعالمة 

 ،دم الوجوببع أوىل) المعليهما الس( مامواإل النىب  القبض وهويف فنائبه ،مجاعاً إريالفقى عل

ة جلها ريثك مراوه بأأمر أنه  مع،بالدعاءه ي ساعأمري مل )عليه السالم( نياملؤمن ريمبأن أو

ونوا يكمل  )هم السالميعل(ن ياهرئمة الطاأل أن اتين بعض الروام ن الظاهربأ و،سنن وآداب

  . دعوني

ع يزيل بن يمساعإد بن سناده عن حممإب ،ماماإل إىل اةك باب دفع الزيف الوسائل يفف

ها يف أن خربهأ إليهتبت كو، يهلأ قبل بعض من ريبدنان )عليه السالم(الرضا  إىل ثتبع: قال

الدعاء  ركذي فلم ،ثي احلدقبضت: تب خبطهكف ،صلةى لباق وانياة مخسة وسبعكز

  . اةكلصاحب الز

 النيب اسيذا ثبت فقإو ،ابتث ريمجاع غ واإل،لي مرفوع بالدلاألصلن إ :لك اليفو

 ،)ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب يف لوجود النص ،مع الفارق ريبالفق) صلى اهللا عليه وآله(

من ى خرأ مجلة ماماإل ركذيما مل  ك،العدمى دل علي ال) عليه السالم( مام اإلركوعدم ذ

   .امكحاأل

                                                

 ٣٥اب  ب١٩٤ ص٦ج: الوسائل. ٣ املسألة ٢٠ سطر ١٨٠ ص١٦ج: )يالفخر الراز(تفسري الشيخ أيب الفتوح  )١(

  .٦من أبواب املستحقني للزكاة ح



٣٨٢

  . ة العامةيقبض بالوالي يه الذيالفق إىل  بالنسبةحوطبل هو األ

  

 إىل ضافةباإل ،إليهصوهلا  و وقتيفدع ي مل ماماإل أن ىتدل عل ع اليابن بزة يوروا

 ن هلمك سكن صالتإ :قوله تعاىل  ظاهرفإن ،وعدم حضوره ياملعط  حضورنيالفرق ب

   .ياملعط  حال حضوريف كذلأن 

  .قرباأل  هوولفالقول األ ،هذاى وعل

 يف كولالشترا يسه للتأيعل موجب ني ب،هيففقد اختلفوا  ،هيالفق إىل بالنسبةأما 

ون ى كل عليدل دلي مل إذ ،وب عنهاملنى ترتب عليه ما يترتب عليفه نائب ألن و،فيلكالت

  ).ه وآله وسلمياهللا على صل( النيب م من خصائصكحلهذا ا

ه ريس صالة غيل إذ نك سكن صالتإ: ولقوله ،صل قائل باالستحباب لألنيوب

دعائه  إىل نكسي ه مستجاباًؤ دعاكانث يح ) وآله وسلمهياهللا على صل( النيب فإن ،ناًكس

   .)عليه السالم( مامواإل )سلم وه وآلهياهللا على صل( النيب ريخبالف غ، يعطنفس امل

  . الوجوبى قتضياط يولذا فاالحت ،ال خيفى ما :هايفو

 }ة العامةيقبض بالوالي يالذه يالفق إىل  بالنسبةحوطاأل بل هو{: ولذا قال املصنف

بعد ي ن الك ل،عدم دعائهمى ة علري فالسريالفق أما ،نائب عنه ألنه ، العاملكذلكو

  . االستحباب للعلة واملناط

ى وفتو، خبارتقدم من األوما  ةياآل  الدعاء بلفظ الصالة لظاهروزجينه  أمث الظاهر

 واضحة ،ةكاء واملالئيبألن الصالة صارت خمصوصة باألن ،كة املنع عن ذليبعض الشافع

  .)١(﴾رحمةٌ وِهم صلَوات ِمن ربِهميِئك علَأول﴿:  قال سبحانه،نعامل

                                                

  . ١٥٧اآلية : سورة البقرة )١(



٣٨٣

 ومن ظاهر ،مراأل من ظاهر ،احتماالن؟ ون الدعاء ذا اللفظيك أن بجيوهل 

  .قربأ الثاينو ،ليالتعل

  .ةي اآليف ولعموم العلة ،ة للفظيخصوص ال إذ ،لغةل كصح بيو

 الظاهر أن ومن ،طالقمن اإل ،احتماالن ؟ الصالةفهل جتب ،اةك الزكرسل املالذا أإو

  . قربأ الثاين ولعل ، حال املواجهةيفونه كل يمن التعل

  .مة التسامحي بضميفيك يالذ رب ملا تقدم من اخل،م الصالةياب تعماستحب مث الظاهر

 يفى عط خبالف ما لو أ،ة دعاء واحديفاك فالظاهر ، جملسيفمرات ى عطولو أ

  .جمالس

  دعاًءكان ،ه وتقبل منهي له ووسع علكاللهم بار: قولي نأك الدعاء يفزاد  لوو

  .ادةيزو

مل  إذا بي الترتيف  الواو ظاهرفإن ،ةياآل لظاهر قبله  ال،نهيح أو والدعاء بعد القبض

  . بيالترتى  عل)١(﴾كُميِديأَ وفَاغِْسلُوا وجوهكُم﴿: تعاىلولذا استدلوا بقوله  ،نةين قركت

: اةكالزقال لصاحب  إذا ما ك،ه املال ملشروعيحول الفق إذا الدعاءستحب يوهل 

  . للعلةكبعد ذلي ال ،عطها ملصارف املسجدأ

 يصلي أن ستحب لهي هل ، خزانة الفقراءيفن وضع املال ه بأي الفقهو ي املعطكانولو 

  .احتماالن؟ نفسهى عل

ب  أو جيستحب الدعاءيفهل  ،ستعد للبذلي مل ألنه ،بالقوة يك املال من املزأخذولو 

  .احتماالن؟ م الأ

  من  هي قبض الفقنيفرق ب نه ال أمث الظاهر

                                                

  . ٦اآلية : سورة املائدة )١(



٣٨٤

ن  أل لظاهركي الويفتمل العدم حيرمبا  و،نئذيل حيصل والدعاء لألكيولا أو ليصاأل

  . املقاميفن املفقود كالدعاء للس

 ،نهاللهم شاف اب: فقال ،ضين مرب ا لهكان إذا ما؟ كهي الدعاء لبعض ذويفيكوهل 

  . قرب العدم األكان وإن ،احتماالن

:  فقالضاًيمر يك املزكان إذا ما ك،مطلقاً  الجلهة خاصة يك الدعاء لنفس املزيف نعم

  .احتماالن ،اللهم شافه

 وإن ،ولالظاهر األ؟  مرةل أو ك،مرة دعوي فهل قساطاًأاة الواحدة كقسط الز ولو

  .ول األيفوجوب قلنا بالن إ للعلة الثاينعد استحباب بي  الكان

  . دعاء واحدىفكسان واحد نإلوات متعدده كمجع ز ولو

  .همياللهم صل عل: قولي كانغة اجلمع ي دعاء بصىفكوام كناس بزأجاء  ولو

 ومن ،طالقمن اإل ،احتماالن ،دعو لهي فهل منافقاً أو خمالفاً أو فاجراً يك املزكان ولو

 :له بلفظ دعا إذا ماأ. تي دعاء امليفما  ك، لعنهلزمي يالذ املنافق خصوصاً ،هلسوا بأيم لأ

فرق عن يوذا ، نيمر األني بون مجعاًيك أن بعدي فال ،وحنوه )ىاللهم وفقه ملا حتب وترض(

   .هيقاس علي ت فالياملنافق امل

بعد ي ولذا ال ،سمعي ث الي الدعاء حبيفيكفال ،العلة مساع لظاهر الالزم اإلن أالظاهر

  .صمأ يك املزكان إذا شارة لهلزوم اإل

  . واهللا العامل ، منها ذا القدريفتك نخرأ املقام فروع يفو



٣٨٥

   يكره لرب املال طلب متلك ما أخرجه يف الصدقة الواجبة واملندوبة:لعشرونا

  

 }املندوبة و الصدقة الواجبةيفخرجه  ما أكره لرب املال طلب متليك: العشرون{

 يف بل ،الكش إالصدقات بال سائر أو اة املندوبةكالز ك}واملندوبة{ اة والفطرةكالزك

  .هيمجاع علاإلى دعوى املنته وبل عن املعترب ،هيفعدم اخلالف ى دعو اجلواهر

شمله ما دل يف ، رجوعبأنهو ،اةكالز أخبار بعض يفما ك ،ا وسخ املالبأواستدل له 

 إىل يدؤيفسة كمن املما ريالفقىي  رمبا استحبأنهو ،ئهيالراجع بقك صدقته يفالراجع  أن ىعل

وجب يها يففالرجوع  تطهرهم: تعاىللقوله  اة طهوركن الزبأ و،استرجاع بعضها

  .رجوع الوسخ

   .خيفىال  ل ماك اليفو

ذا إف ، املال وسخيفبقائها  أن ،اةكعم من الزون الصدقة أك: ولاألى رد علي أنه مع ذإ

  . كاملال إىل بعد رجوعها أو ريقا وسخ عند الفأى ل عليدل وال ،خرجها ختلص املالأ

  . شمل مثل االشتراء وحنوهي الرجوع الن إ :الثاينى وعل

  . الثمن رض املقام باالشتراء بقدرفن إذ ى،خص من املدعأ بأنه: لثالثاى وعل

  . ول األيفمبا تقدم : الرابعى وعل



٣٨٦

  . تايورة للرواكد بعض الوجوه املذييبعد تأي وال ،كذلى ات تدل عليالروا نعم

تصدق الرجل بصدقة مل إذا  :)عليه السالم( عبد اهللا بوأقال  ،ح منصوري صحيفف

  . )١(اثري ميفستردها االيهبها والستويها واليشتري أن ل لهحي

  ومل تشترهايكلإترجع  تصدقت بصدقة الإذا  :)عليه السالم(عنه  ،خر اآلهحيوصح

  . )٢(تورثإالّ أن 

 اًيعلن إ :)عليه السالم(ه يبأعن  ،)عليه السالم( رعن جعف ،ناو بن علنيوعن احلس

 إالّ له وزجي وال ،هاأكلله  وزجي ه فاليمن تصدق بصدقة فردت عل: ولقي كان )عليه السالم(

 يفرجع ي العبد مل كهللا فرد ذل عتق عبداًأ  رجالن أو فل، مرتلتها مبرتلتها العتق هللاإمنانفاقها إ

  . )٣( الصدقةيفرجع ي  الكذلكف ، جعله هللايالذ مراأل

 ال وعهايبيصدق بصدقة مث ردت فال من ت: )عليه السالم(قال : وعن ابن فهد قال

صلح له ردها بعد ي وال ، مبرتلة العتاقةيه إمنا ،ء مما جعل لهي شيف هللا يكشر ال ألنه ،لهاكأي

  . )٤(عتقي ما

تصدق الرجل إذا  :قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،سالموعن دعائم اإل

   أن ها بعدكلمين  أوال ،ستوهبهاي أن وال ،هايشتري أن ل لهحيبصدقة مل 

                                                

  . ١ ح الوقوف والصدقاتأبواب من ١٢ باب ٣١٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح الوقوف والصدقاتأبواب من ١٢ باب ٣١٩ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

   .٦٢ص: يعدة الداع )٣(

  .٢ ح الصدقةأبواب من ٢٤باب  ال٢٩٤ ص٦ج: الوسائل )٤(



٣٨٧

  املالك أحق به من غريه وال كراهة كان ،نعم لو أراد الفقري بيعه بعد تقوميه عند من أراد

  

  . هاريغ إىل .)١(اث حلت لهريدارت له باملن إ افإ ،اثريبامل إالّ تصدق ا

 يف فىتأ وإن ،مجاع املتقدمنة اإليراهة بقركالى بد من محلها عل ات اليا الرون هذهكل

 نينها وبيوللجمع ب ، الصدقةيفالرجوع   الباب بعدم جوازعنوان يف كالوسائل واملستدر

 )٢(مهاِسقْيخرجها فلأإذا   الصدقةيف :)عليه السالم(عن الصادق  ،حة حممد بن خالديصح

  . )٣(بعهايردها فليمل  وإن ،حق ا أرادها صاحبها فهو أفإن ،نمثى ذا قامت علإف ،ديريمن يف

شبه الشامل ة وما أافة والصلح واجلعالي التجارة والضأدلةطالق إ إىل افةضهذا باإل

   .ىمجاع املدعمن وجهة الشهرة واإل ات مقاومتها ولويالروا كن تلكتميللمقام مما ال

حق أ ك املالكان ،راده عند من أميه بعد تقوعي بريراد الفق أنعم لو{: صنفاملولذا قال 

   .ال خيفىما كتقال نالاء ا أحنع سائريالبومثل  }راهةك  وال،هريبه من غ

طالق النصوص إ خالف بل هو ظاهر ري هذا غ:كقول املستمس أن علميومنه 

  . )٤(علم وجههي مل ،املتقدمة

                                                

  .١٢٧٥ ح٣٤٠ ـ ٣٣٩ ص١ ج:الدعائم )١(

  .فليقومها: يف نسخة الكايف والتهذيب )٢(

  .  ذيله٣ حعامألن زكاة اأبواب من ١٤ الباب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  . ٣٣٥ ص٩ ج:املستمسك )٤(



٣٨٨

 أو حيصل للمالك ،وال يشتريه غري املالك ،تفاع بهنال ال ميكن للفقري اناو من حي جزًءكانوكذا لو 

 مبرياث إليهعاد  إذا بإبقائه يف ملكهبأس ال  أنه  كما، أيضاً تزول الكراهة حينئذهفإن ،ضرر بشراء الغري

  .وشبهه من اململكات القهرية

  

 رين للفقكمي ال{ ناوي حريغ أو }ناويح من جزًء{ ما تصدق به }كان ذا لوكو{

راهة ك تزول الهفإن، ري ضرر بشراء الغكصل للمال أو حي،ك املالريه غيشتري ال و،تقاع بهنالا

  .هيمجاع علاإلى بل عن املنته ،ح بهي واحد التصرريغما عن  ك} أيضاًنئذيح

 يف ري مصلحة الفقول الفرع األيفو، ري الشارع الحظ مصلحة الفقألنه نأكو

  . االشتراء

من : قاليما رمبا  إىل مضافاً ،هةراكوجب رفع ي ال ضررل ي دلنأكف أما الثاينو

  . املتقدمةوصانصراف النص

 }ةيات القهركاث وشبهه من اململري مبإليه عاد إذا هك مليفبقائه إببأس ال  أنه ماك{

  . ه بعض النصوص املتقدمةيدل عليو ،هيمجاع علاإل عن املعترببل  ،خالف ال والكش إبال

 ،فاء من الصدقةياالست ويلكشراء أو  ء نفس الصدقة شرانيفرق ب نه ال أمث الظاهر

  . بعضها أو ل الصدقةك شراء ني فرق بما ال ك،لوجود املناط

مشمول  ري غهفإن ،ساننإل اك من ذلكالنسان فاشتراها املإ ىل إريباعها الفق ما لوأ

  . املتقدمةدلةلأل

اء بعد البقي ال كان وإن ،احتماالن؟ م الاهة أركالى فهل تبق ،ريالفق استغىن ولو

  . ملحمل تأ ري الفقءصورة بقا إىل صرافنالوا ،قطاللإل



٣٨٩

ذحبها يفه شاة يعطي نأكء، يالش ريون قد تغيك أن نيفرق ب نه ال أالظاهرن إمث 

 كان وإن ،ال أو ، الثمركاملال يشتريزرعه ويف ه بذراًيعط أو ي،حم منه اللكاملال يشتريو

  . الكشإ حمل سألة لبعض فروض املدلةمشول األ

  لهدلةل األ مشويفف ،ض الدجاجة مثاليب وأ ،ما لو ولدت الشاة ك، نتاج الصدقةماأ

  .نهماي بفرقاًى ري العرف ال أن ومن ،ء املتصدق بهيس الشيل أنه من ،احتماالن

  . ه مثل االسترجاعكلافته أليض وهيفالتصرف  ريباحة الفقإ أن والظاهر

  .دلةمشمول لأل ري غكاملال من إليه لدخول داره املنتقلة ريافة الفقيمثل ض نعم

فهل هو  ، منهكمث شراء املال ،مثال ري لالسترجاع بشراء ولده من الفقكلاحتال املا ولو

بعد يال فال يبدون االحت أما ،خول للمناطد الدبعي  الكان وإن ،احتماالن؟ دلة األيفداخل 

  . راهةكعدم ال

 ،قصن أوأد منه يزأ أو الثمن ر بقدكاملال يشتري أن نيراهة بك اليففرق  المث إنه 

  . صرافنالد ليز االشتراء باأليفراهة ك رمبا احتمل عدم الكان وإن ،طالقلإل



٣٩٠



٣٩١

  فصل

يف وقت وجوب إخراج الزكاة

  

 ،ه بدخول الشهر الثاين عشرنالوقت تعلق الوجوب فيما يعترب فيه احلول حو أن قد عرفت سابقا

   ويف الغالت التسمية. ال الثاينول عشر من احلول األاحتسب الثاين وإن ،ه يستقر الوجوب بذلكنأو

  

  فصل {

  }اةكخراج الزإ وقت وجوب يف

 ه بدخول الشهرناله احلول حويف عتربيما يفوقت تعلق الوجوب  أن عرفت سابقاً قد{

 الشرط يفو ي، املواشيفاة ك الشرط الرابع من شرائط وجوب الزيف كتقدم ذل }عشر الثاين

  . ني النقديفاة كجوب الزالثالث من شرائط و

 .الثاين  الولمن احلول األ عشر الثايناحتسب  وإن ،كستقر الوجوب بذليه نأو{

 سألة امليفو ،تاة الغالكمن فصل ز وىل األسألة امليف كتقدم ذل }ةي الغالت التسميفو

  . منهالسادسة 



٣٩٢

الصرم يف النخل  ويف الثاين هو اخلرس و،وقت التعلق  هوول وقت وجوب اإلخراج يف األنأو

  . والتصفية يف احلنطة والشعري،والكرم

 وأما ،وجوب اإلخراج ولو بالعزل فوري أن :ثالثها ، أقوال؟وهل الوجوب بعد حتققه فوري أو ال

  الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخري

  

اخلرص والصرم  هو الثاين يفو ،وقت التعلق  هوول األيفخراج  وقت وجوب اإلنأو{

هل الوجوب بعد { أنه يفالم كال يبق }و، ري احلنطة والشعيفة يفوالتص ،مركال و النخليف

  : ثالثة }قوالأ{سألة  امليف }؟ال أو يحتققه فور

  . ة مطلقاًيالقول بالفور: ولاأل

  . ة مطلقاًيالقول بعدم الفور: الثاين

ه يف جوزيفم يالتسل وما الدفعأو، يزل فورع بالخراج ولووجوب اإلن إ :ثالثها{

  . س بواجبيالدفع فل مبعىن الفور أما ،ل واجبالعز أو خراجاإل مبعىنر فالفو }ريختأال

  . هيمجاع علاإلى  املنتهيفو ،املقنعة  لظاهر تبعاًنالذهب الفاض: ولالقول األ ىلإو

مجاع اإل وعن السرائر ،ةريالذخ وكدان واملداريوالشه يذهب احلل: القول الثاين ىلإو

  . هيعل

  .ديفامل إىل رةك التذيفونسبه  ،ةي املبسوط والنهايفخ يذهب الش: الثالقول الث ىلإو

   اجلواهر يف و،هو الثالث تند واختارورة املسكقوال املذاألكى ح



٣٩٣

الواجبات كالدفع أن ى مجاع علاإلى وادع ،ةتس إىل لاألقوى أو ،ورفعدم ال اختار

  . مدا العمراليتقة املطل

طالقات  واإلاألصل إىل ضافةه باإليدل عليو، الثاينالقول  قوال هومن األ والظاهر

   :اخلاصة خباراأل ي،والتراخ ل من الفوركالشاملة ل

 نياة شهركل الزيبتعجبأس  ال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ح محاديصحك

  . )١(نيها شهرريختأو

اة كه الزيل الرجل حتل ع:قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ةيح معاويوصح

 يف إالّ هيحتل عل ا الفإ: قلت: قال ،سبأ ال: قال؟ احملرم إىل خرهاؤيفرمضان   شهريف

  . )٢(سال بأ: قال؟ رمضان  شهريفعجلها يفحمرم 

اته كرج زخي الرجل يف: قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ح ابن سنانيوصح

 ال: قال؟ أشهره وآخره ثالثة أول نيون بيكفع لتمس هلا املواضيبعض  ىبقي وقسم بعضهايف

  . )٣(سبأ

ع م ريخ التأجوازى دل علي إذ أنه ،ه نظريفن كل ،ك املداريف به كمتس وإن ،وهذا اخلرب

  . مل فتأ،ة لهيخصوص الالعزل  أن ديرين  أالإاللهم  ،العزل

   يف يل علحت ايتكز :)عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: عقوب قاليونس بن يوموثق 

                                                

  . ١١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ باب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٩ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ باب ٢١٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ باب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٩٤

؟ عدة يون عند يكلينمن بسأ ئينيجي أن  خمافةئاًيشحبس منها أ أن صلح يلي أ،شهر

: قال ،تف شئكيعطها أمث  ،ءيختلطها بش  الك مالخرجها منأحال احلول فإذا  :فقال

  . )١(كضريال ،نعم: قال؟ م يليستقيثبتها أتبتها وكنا أ فإن

 ميد تقيفخص ر )هما السالميعل( نياء عن الصادقج قد:  قال، املقنعةيفد يفة امليوروا

 ربعة عند احلاجةأ و، أيضاًأشهرة وجاء ثالث ،ن عنهيها شهرريخن قبل حملها وتأياة شهركالز

  . )٢(سبابعرض من األيوما  ،كذلإىل 

 مرس األيل أنه صول األيفثبت نه إ :هيفو ،مراأل استدل بظاهر فقد ،ما القائل بالفورأ

  .ورفلل

ن إ :هيفو ،املستحق مطالب أن كش وال ،دائها عند املطالبةأجب يفمانة أا بأو

الشارع  أن يفالم كن الكل ،مانةأا أ كش  الهفإن ،ريخ التأ جوازيفة يفاكات السابقة يالروا

  .اة باملالك أصل تعلق الزيفاملناقشة  إىل هذا مضافاً ،هاءداأف جعل كي

 :هيفو ،ليجب التعجيف ،اةكتاء الزيإب أمرألنه  ،اهللا سبحانه مطالب هواملستحق ووبأن 

جهة من  ورفوجب ال )عليه السالم( مامطالب اإل لو نعم. الفورى دل علي  المراألن إ

  .ماماإل مرا أوسائركة خارج

 ردتأإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا بوقال أ:  قال،ريبص أيب ةيروا ك،اتيوببعض الروا

  . )٣(خرهاتؤ أن كس ليول ،سن فال بأيشهرو  أبل حلها بشهر قكاتكز يتعطأن 

                                                

  . ١ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٤٩ الباب ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٢٣ سطر ٣٩ ص:املقنعة )٢(

  . ٤ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٥٢ باب ٢١٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٩٥

لته عن الرجل حتل سأ: قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، يشعرح األيوصح

 مىت: فقال ، وقت واحديفدفعها  يخرها حىتؤيأ ثالث أوقات يفالسنة  يفاة كه الزيعل

  .)١(خرجهاأحلت 

 كذلكو ،هريخ تأوزجي لصوم الا أن بي بتقر،امياة بالصكه الزيتشبى دل عل بل وما

  . اةكالز

 كل وزجي وال ،ا مقرونة بالصالةأل ،هاريخ تأها والمي تقدك لوزجي وال: يوالرضو

  .)٢(اةك الزكذلكو ،ون قضاًءيك إالّ أن هاريخ تأال و الصالة قبل وقتهاميتقد

  . خبار نصوص األيه اليتوحنوه عبارة املقنع 

: قال ،)عليه السالم(لولده احلسن  )عليه السالم(علي ة ي وصيفد يفرواه امل وما

هلها عند حملها أيفاة كبالصالة عند وقتها والز بين اي يكوصأ)٣( .  

 : بعضيفوضعف الداللة  ، بعضيفبعد ضعف السند  خباراالستدالل باألى عل رديو

 ألن ،خبار األك تليفناي ال ماى عل خبارمحل هذه األ ورفدم الع أخبار نيوب نهاياجلمع بأن 

  .النصى ل علمحي الظاهر أن ومن املعلوم ،ظاهرة خباروهذه األ ،نص ريخ التأأخبار

  :لعدم وجوب الدفع فوراً ،لياستدل القائل بالتفص

ضة املتقدمة املصرحة جبواز يفوباملست ،ونسيوثقة مبو،  السامل عن املعارضاألصلب

  .ة مبدداًيمق أو اة مطلقاًك الزريختأ

   .ونسيخراج مبوثقة واإلولوجوب العزل 

                                                

  . ١ حاملستحقني للزكاةأبواب  من ٥٢ باب ٢١٣ص  ج:الوسائل )١(

  . ٣٦ سطر ٢٢ص:  الرضاهفق )٢(

  .٢٢١ص:  للشيخ املفيدمايلاأل) ٣(



٣٩٦

 أو نيلغرض مستحق مع إالّ ،خراج اإلإمكان و الدفع مع وجود املستحقري عدم تأخحوطاألو

  ديزاأل بل الثالثة وني الشهر،لو مع عدم العزل ونئذيجوز حيفضل فاأل

  

ق ي وجب بدونه بطرداء األإمكان عدم وجب العزل مع ألنه إذا ،محزة أيب ةيوبروا

  .بكع املرمجاوباإل .أوىل

  :ال خيفىل ما ك اليفو

  توجب محل مايه و،خراجاإل ومع عدم العزل ريخأالت  جوازيفح ياملوثقة صرإذ 

  .نوع من الرجحانى عداها عل

  .إليهن االستناد كميف كيف ،سألة امليف طالقاًإمجاع إوال 

تلفة  أوقات خميفطراف البالد إ إىل صلياملصدق  أن يفشبهة  ال أنه عدم العزلد يؤيو

 يالذهم املصدق يتأ يسهم حىتنفأاة بكعزلون الزيوا كانم ما أومن املعلوم ، خراًتأ وتقدماً

 كان فإن ،هري وغ)عليه السالم( مام بعثه اإليالذ املصدق يفما  ك،شبهغنام وما أقسم األي

  .مإليهصوله و خرتأين يالذ إىل م املصدق بالنسبةين جمال لتقسيك مل العزل واجباً

 املشهور ل اختاريبالتفصوال  للقول بالفوريفاكل اليرناه من عدم الدلك ذيالذ وهلذا

  . ةيم الفورن عديخرمن املتأ

 ،خراج اإلإمكان والدفع مع وجود املستحق ريخ عدم تأحوطاأل{ كانإن  }و{ هذا

  . املصارف سائر أو من مستحق }فضلاأل أو نيمستحق مع تظاركان{ حيصح }لغرض الإ

   طالقإل }ديزاأل ن والثالثة بليمع عدم العزل الشهر  ولونئذيجوز حيف{



٣٩٧

  ،وركاملذ تظارنالنئذ العزل مث اي ححوط األكان وإن

ل ك يفن  الشأما هوك ،بلغ التهاون واالستخفافي مل جلوازه ما ياملقتض ريخ التأأدلة

  . واجب مطلق

 ،ةيل نفسمة العزك حنأكو }وركاملذ تظارنالنئذ العزل مث ايح حوط األكان وإن{

رادة إوعن  ،هيفوجب ابتعاد النفس عن الطمع يمصرف  جلسان من ماله ألنإلعزله اي  مافإن

  . رياخلى  النفس علديونوع من تعو ،اديقنالطاعة وانوع من اإل أنه ما ك،موالهأه مع أكل

 يفخ يالشك، ريخ عن التأنيقوال املانعأ مجلة من نياطه بيحت ايفاملصنف مجع ن إمث 

 جازأ يالذ الدروس يفد يالشهك و،ن بعد العزليشهر وأ  شهراًريخأجاز التأ يالذ ةيالنها

 وأ حوجاأل وأ فضلاأل تظارنالجازه أ يالذان ي البيفو ،ميالتعم أو فضلاأل تظارنال ريخالتأ

راد أ إذا ريخجاز التأأ يالذ ري التحريفالعالمة ك و،مهالاإل إىل دؤي الطلب منه ما مل معتاد

 جازأ يالذ  احملرريفابن فهد ك و،ن فوراًيب املوجودين بشرط دفع نصكل ،ميعمالت يكاملز

  .  للبسطريخالتأ

ء عطاومن اإل ،البسطعم من م األيوبالتعم ،صنافاألى لبسط البسط علواملراد با

  .ن مثاليلفقراء متعدد

 ،ن مطلقاًيشهر أو شهراً ريخث جوزوا التأيح ،ماً ومجاعة جز،الًيم الثايند يالشهكو

  .ةي ملزكان إذا خصوصاً

 إىل لهايعة من ميومما عرف من الشر ،اتيل واضحة مما تقدم من الرواك الأدلةو

  . ءيل شك يففضل ح األيترج ىلإم ويالتعم



٣٩٨

  . الدفع يضمنإمكانلف بالتأخري مع ولكن لو ت

  

  .  الفصل السابق فراجعيفملا تقدم  }ضمني الدفع إمكانمع  ريخ تلفت بالتأن لوكول{



٣٩٩

 فلو أخر ،املناط يف الضمان مع وجود املستحق هو التأخري عن الفور العريف أن الظاهر): ١ مسألة(

  ساعة أو ساعتني بل أزيد فتلفت من غري تفريط فال ضمان

  

 عن الفور ريخ التأ الضمان مع وجود املستحق هويفن املناط  أالظاهر :١مسألة {

ه نأك }ال ضمانط فيتفر ريلفت من غد فتيز بل أنيساعت  ساعة أوخرأ فلو ،يفالعر

علم من ي مل اليتة ي الفورمراو األألن كوذل ،كملستمس ايفما ك إليهصراف النصوص نال

هاجم وما  املناوياحل يورم قيقاذ الغروإن قيطفاء احلرإ بمراواالك مراملتصل باأل القرائن الفور

بل عدم  ،املتصل عرف الفورالفهم منها ي  مقابل السعة اليف اًيفور مر األكانبل  ،شبهأ

 يفالعر اختالف مراتب الفورى املستفاد من النص عل  املرتبة من الفوركاملضر بتل ريخالتأ

  .ةياخلارج وةي بسبب القرائن الداخلاختالفاً مراو حسب تفاوت األأيضاً

 مورون علم املأيكن ن بأكأم وإن ،يقياحلق  الفورألن ،مراملتصل باأل  قلنا الفوروإمنا

 تاجحي  العمل الكان و أ،هأمرمن  مرهاء اآلطاع مبجرد انتأو ، املقدماتأي من قبل فهمراألب

 كذل إالّ أن ،ى من امش جرنيبالش مراآل فبمجرد تلفظ يه باملشأمر إذا ما ك،املقدماتإىل 

   .نةيبالقرإليه إالّ صار ي ة اليدقة عقل

 يفل يمن الدل هاره الفورحسب استظ  هوإمنااملصنف بالساعة وشبهها  ديحتدن إمث 

 إىل ل اهللاي سبيفاحتاج الصرف  إذا ما ك،كقل من ذل الفور أكانفرمبا  الإ و،ريباب الفق

 إالّ كتتحر  الاليتة يطفائارات اإليالسالتوسل ب إىل هؤطفاإواحتاج   مثال احترق مسجد،كذل

   عدي ك ذليف  الفورفإن ،جرة األأخذبعد 



٤٠٠

 وأما مع حضوره فمشكل ، عندهتحق من حينه مع عدم كونه حاضراًاملس إىل  أمكنه اإليصالوإن

  . مطالباًكان إذا خصوصاً

  

ل اهللا ي سبكان إذا ما ك،كمن ذل ثرك ألفور اكانرمبا  أنه ما ك،بالساعات بالدقائق ال

عن الزمان  ريخ التأفإن ،عيابسأ واماًية تطول أيعيت له مقدمات طبكان كوذل ، مثالًالدفاع

  .  من املوارد املختلفةكذل ريغ إىل ،الفور ضري له يعيالطب

 م هوكن احمل أفالظاهر؟ م ال أ الفوريفنايذا ساعة هل  كىل إريخالتأ أن يف كش ولو

  . ة عدم الضمانأصال

ى ل عليدل نئذ واليصال حيباإل أمر ال إذ }نهياملستحق من ح إىل صالينه اإلكم أوإن{

  . الضمان

مع  أمرون يك ال أن نكاملممن  إذ ،وعدم الضمان مرأل عدم انيتالزم ب ال: قالي ال

 ريتلف مال الغ أولذا لو ،ةيام الوضعكحتالزم األ ة اليفيلكام التكحأل افإن، وجود الضمان

  . هيعل أمر ال أنه مع ، ضامناًكانالنوم  حال يف

 يفما تقدم كة ي الضمان هنا التبعأدلةستفاد من امل إالّ أن ،كح ذليصح: قاليه ألن

  . الفصل السابق

 كان إذا  خصوصاً،لكما مع حضوره فمشأ و، عندهونه حاضراًكمع عدم { ن هذاكل

 خرأ كومع ذل، حاضر مطالب ريوالفق يكاة موجودة عند املزك الزتكان إذا ما ك}مطالباً

ن إمث : ما تقدم عند قولنا  والسر،طالق نصوص الضمان شامل لهإ فإن ،تنيساع وأساعة 

   .خلإد املصنف يحتد

  رض ياملستحق مل  أن ،ة املطالبةيوخصوص



٤٠١

ه يف فإن ،ن مطالباًيكمل  إذا  خبالف ما، املستحقأمر واهللا أمره خمالفة يفجتمع يفبالبقاء 

  .  اهللا فقطأمرخمالفة 

 حق الناس من جعل اهللا كان وإن ، حقان حق هللا وحق للناسكانرمبا نه إ :واحلاصل

  . الصالةكتركحق واحد  كانورمبا  ،السرقة مثالكسبحانه 

  . املصارف املستحق حضور سائر مثل حضورن إمث 



٤٠٢

 لكن املالك  موجوداًكان فلو ،يشترط يف الضمان مع التأخري العلم بوجود املستحق): ٢ـ مسألة (

  .معذور حينئذ يف التأخري ألنه مل يعلم به فال ضمان

  

  موجوداًكان  فلو،حقتالعلم بوجود املس ريخ الضمان مع التأيفشترط ي :٢مسألة {

 ،هلوجدان األى على لفتو النص وايفعلق الضمان  ألنه }ضمانفال علم به ي مل كن املالكل

  . وحممد بن مسلم زرارة يحي صحيفما  ك، عدم الضماناألصل كانهل د األجيذا مل إف

 ال إذ ،املوضوعات  سائريفمل نقل بوجوبه  وإن ،ن الظاهر وجوب الفحص هناكل

 صحي فحص الي داره ومل يف كان إذا ساننإل افإن ،بدون الفحص هالد هلا أجيمل  أنه صدقي

  سائريفقول به ي بوجوب الفحص هنا من ال: ولذا قال، ينالجد الشخص الفال أ: قوليأن 

  . املواضع

 وألفة  وجد املؤفإن ، فقطري الفقصناف العدم وجدان مطلق األ ارين املع أمث الظاهر

  .مطلق املصرف ملستحقومراد املصنف با.  ضامناًكاندفع يومل  شبهأما  وأل اهللا يسب

الوجدان  إذ ،هالأوجد هلا إليه ألنه دفع ي أن فالالزم ،عرف املصرفيوجد ثقة  ولو

 وال ،وجد أنه لهكين وجد بومل قاليولذا  ،مع الواسطة وأ ، بال واسطةعم من الوجدانأ

  . جد أال ينإ: قولي أن صحي

ه يل علكشأو }ريخ التأيفنئذ يح ه معذورألن{: بقولهل عدم الضمان املصنف علن إمث 

   املقام مل يف ريخ التأيفة ياملعذرو إذ ،لي علبأنه كاملستمس



٤٠٣

  .النص مفاد ون مراد املصنف هويك أن بعدي ن الكل ، الضمانيف لنجتعل موضوعاً

ه ؤإعطاارف املتع هم بقدرعطاأ ونياملستحق وجد بعض إذا مايفمث هل الضمان مرفوع 

  :احتماالن ؟ون الضمانيك فبدونه ،ل هلمكء الإعطام الالزم أ ،ةياة بقكمن الز يوبق ،ملثلهم

عرف هلا ن إ نكلو ،)١(إليهدفعها يد هلا من جيمل وإن  :)عليه السالم(من قوله 

  . عدم الوجدان املطلق فالضمانيفن ي الظاهرهالأ

الف آاة عشرة كت الزكان إذا فمثال ،ةيرفن العياملوازى ات منصبة عليالروا أن ومن

س ي وهذا ل،هالًأة يلتسعة الباقد لجيمل  أنه  صدق عرفاً،لفأله ى عطين  أرين الفقأ شكانو

  . ديببع

 ، موسم خاصيف البلد يفوجودهم ل املتعارف يبناء السب ألجزًء خرد ألو أنه علميومنه 

 ارياملعن  أالظاهر أن رناه منكذ  مايفناي وهذا ال ،هالأد هلا جي مما مل كان ،كفتلف قبل ذل

   .ال خيفىما ك ،خلإصناف م وجدان مطلق األعد

                                                

  . ١ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٠٤

 مع عدم التأخري املوجب كان فإن ،فتِللو أتلف الزكاة املعزولة أو مجيع النصاب م): ٣ـ مسألة (

لك  مع التأخري املزبور من املالك فكل من املاكان وإن ،للضمان يكون الضمان على املتلف فقط

  واألجنيب ضامن

  

 أما ،اةكالزى ملتشمل علا }ع النصابيمج واة املعزولة أكلو أتلف الز: ٣مسألة {

 ،اةكمل تتلف الز إذ ،كذلكس يبل فللإل وىلالنصب األكاة كالزى املشتمل عل ريالنصاب غ

  . ملأ فت،ني العيفس ي لك مثل ذليفاة ك الزفإن

}فتِلم{ نون مثل الصيب لف الكمماقلنا بعد إذا وام ضما }مع عدم كان فإن 

 ،كاملالى ال ضمان عل ذإ }املتلف فقطى ون الضمان عليكاملوجب للضمان  ريالتأخ

 ،ه مستحقألن ري والفق،مربوط به ألنه كواملال، ويل ألنه يم الشرعكواملطالب من املتلف احلا

م كملطالب احلاان إ ثيح ،تالف مدرسة موقوفةإ مثل يفروا كما ذ ك،عاًيفاحلق هلم مج

ون املقدم يكفاء يات االستي خصوصيفنه مع اختالف الثالثة  أوالظاهر ،قف والطالباوالو

  .  وبالذاتأوال الويل ألنه ،كاملال هو

 كفاملال }ضامن جنيب واألكل من املالك فكمن املال املزبور ريخأ مع التكان وإن{

 يف وىلمثل النصب اخلمس األ ريغ يفن هذا كل ،تالفضامن باإل جنيب واأل،طيضامن بالتفر

 املال ني عيفاة كن الزكمل ت إذ ،كضامن للمال جنيب واألري ضامن للفقكفاملال الإ و،بلاإل

  . ملفتأ



٤٠٥

 وجيوز له ،رجع على املالك رجع هو على املتلف وإن ،وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء

  .فع من ماله مث الرجوع على املتلفالد

  

ى عل هو رجع كاملالى رجع عل وإن ،هما شاءيأ إىل العامل الرجوعأو  هيللفقو{

  . املتلفى الضمان عل  قرارفإن ،املعروفة يدي تعاقب األسألةمل }املتلف

بل  ،ةياتك الزيف نيمال مع ال إذ }املتلفى  الرجوع علله الدفع من ماله مث وزجيو{

 إىل ن له الرجوعيكاملتلف مل  إىل لو رجع املستحق أنه وواضح ،اة بالذمةكتعلقت الز

  . كاملال

ن له يكال مل إ و،ف مغروراًن املتليكمل  إذا مايف  هوإمنااملتلف  إىل كاملالرجوع ن إمث 

 له كان الّإ ون مغروراًيكمل  إذا مايف كاملال إىل عدم رجوع املتلف أن ماك ،إليهرجوع 

  . وباب الغرور تالف باب اإليفورة كحسب القواعد املذى  علكاملال إىل الرجوع



٤٠٦

  ال جيوز تقدمي الزكاة قبل وقت الوجوب على األصح): ٤ـ مسألة (

  

 ني للصدوقوفاقاً }صحاألى اة قبل وقت الوجوب علك الزميتقد وزجي ال :٤مسألة {

 إىل  املستند نسبتهيف بل ،نيدي والشهني والفاضليفاكسواإل احلليب ويد واحللي والسنيخيوالش

 ىل إ اجلواهريفو ،الشهرة إىل تب نسبتهك بعض اليفو ،شاذ الإن يخرتأامل وعامة القدماء

  .هيمجاع علبل عن اخلالف اإل، مةيالشهرة العظ

 أيضاً هيف و،إليهل يامل  وعن املعترب،ميفجواز التقد يلميالدو عن العماين يك للمحخالفاً

  . ديفمذهب املأنه 

 فال ك ذلقبل أمر فال ،ت الوجوبتوجه وقي إمناتاء يباإل مر األألن: ولقرب األواأل

وجوا  أو ،اة بعد حصول الشرائطك وجوب الزعدمما  إ لزمميصح التقد ه لوألنو ،اةكز

  : اتي من الرواوجلملة ،دلةالمها خالف األك و،اًيثان

ون عنده املال يكالرجل  )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: د قاليزيبن  ح عمريصحك

س يلنه إ ،هيل علحيه احلول ويول عل حين حىتكول ،ال: فقال؟ سنةنصف الى مض إذا هكيزيأ

 شهره يف الإرمضان  حد شهر أصومي وال ،اةك الزكذلكو ،لوقتها إالّ ةصال يصلي أن الحد

   .)١(حلت إذا ىد تؤإمناضة يل فرك و،قضاًء الإ

ثلث ى مض إذا هالرجل مال يكزيأ: )عليه السالم( جعفر أليب قلت ،ح زرارةيوصح

  . )٢(قبل الزوال وىلاأل يصليأ ،ال: قال؟ السنة

                                                

  . ٢ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٥١ الباب ٢١٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ٣ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٥١الباب  ٢١٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٠٧

 ال: قال؟ د املاليفي الرجل عن )عليه السالم( عبد اهللا باسألت أ: قال لىبرواه احل وما

  . )١(ه احلوليول عل حيه حىتكيزي

  . هاريختأ وهامي تقدكل وزجي وال: قال ،)عليه السالم( يوالرضو

: عند وفاته قالى وصأ أنه ،)هما السالميعل( بن عليعن احلسن  ،ديفرواه امل وما

هلها عند حملها أيفاة كوالز ،وقتها بالصالة عند بين اي يكوصأ.   

  . ات ذا املضمونيها من الرواريغإىل 

  . اتيملة من الرواجب: استدل للقول الثاين

؟ انرمض  شهريف احملرم فعجلها يف الإه يحتل عل ا الفإ: قلت: هيف و،ةيح معاويصحك

  . )٢(سبأ ال: قال

 نياة شهركل الزيبتعجبأس  ال: لقا ،)عليه السالم(عن الصادق  ،ح محاديوصح

  . نيها شهرريختأو

ه يتأيألته عن رجل س: قال ،)عليه السالم(عن الصادق  ،عن رجل ،نيعن احلسو

  . س فال بأ حمتاجاًكانن إ :فقال؟ السنة أول يفاته كه من زيعطيفاحملتاج 

اته كعجل زيعن الرجل لته سأ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ريبصيب  أوعن

  . )٣(س فال بأأشهرمضت مخسة إذا  :فقال؟ لقبل احمل

                                                

  . ١ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٥١ الباب ٢١٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

  . ١٠ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٤٩ الباب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  . ١٢ حستحقني للزكاةأبواب امل من ٤٩ الباب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٠٨

 قبل كاتكز ينت تعطكن إ :)عليه السالم(قال الصادق  ،رواه املستطرفات اوم

  . )١(خرها بعد حلهاتؤ أن كولبأس  ن فاليشهر أو هرحلها بش

ها مي تقديفرخص  )هما السالميعل( نيجاء عن الصادق:  قال، املقنعةيفد يف املرواه وما

 إىل ربعة عند احلاجةأ و، أيضاًأشهر وجاء ثالثة ،ن عنهيها شهرريخن قبل حملها وتأيشهر

  .خبارها من األريغ إىل ،)٢(سبابعرض من األيوما  ،كذل

  : وجوهاً خبارحول األ املشهور ركوقد ذ

 بعد اجلمع يه إمناة يالتقن إ :هيفو ،ربعةمذهب ثالثة من املذاهب األنه  ألةيالتق: ولاأل

تاب ك يف الغروب مسألة يفره كما ذ كه اهلمدايني مبذهب الفق إالّ إذا أخذاللهم، الداليل

   .الصالة

 ،هري وغنيبي التهذيفخ ي عن الشما ك،رضقل اليسبى  علميالتقد أن ىمحلها عل: الثاين

عجل  رجل يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،حولح األيصح ك،اتينة بعض الروايبقر

اة ك زكانن إه فإن ،)٣(اةكالز يد املعطيعي: قال؟ س السنةأقبل ر ي املعطسرياة ماله مث أكز

  .  قرضاًكان إذا خبالف ما ،يفك

 ،مةيرض املؤمن غنق: قول ي)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ونس قالي خربو

  . )٤(اةك احتسب به من الزكمات قبل ذل وإن ،كسر قضاين أ، إجرل أيوتعج

   .القرضى  الداللة عليفمها ريومثلهما غ

                                                

  . ٢٦ سطر ٤٨٤ ص:السرائر )١(

   . باب تعجيل الزكاة٣٩ ص:املقنعة )٢(

  .١ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٥١ الباب ٢١٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

  .١٠ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢٠٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٠٩

 وللمالك ،علم باحلالن إ  ويضمن تلفه القابض، على ملكه مع بقاء عينه املال باقياًكانفلو قدمها 

  عوضه  مع بقائه أو احتساباحتسابه جديداً

  

صحة ى تدل عل خباروهذه األ ،اةكوا زك يفة حيرورة صكاملذ خباراألن إ :هيفو

 عنوان بميلتقدون اكد يؤي و،اةكئها زإعطاعدم صحة ى دل علت وال ،مث االحتساب راضقاإل

  . مدة له قراض الاإل إذ ،د املدةياة حتدكالز

عدم وجوب ى  املانعة علخبارومحل األ ،االستحبابى اوزة عل خبارمحل األ: الثالث

  . شبه بالتربعأهذا اجلمع ن إ :هيفو ،ميالتقد

 اجلمع إمكانوعدم  ،ملشهور عنهاعراض ا إل،هلهاأ إىل اوزة خبارعلم األ رد: الرابع

  .يريللتخ معىن  والنيطائفت النيب

اة كاملفروض عدم وقوعه ز إذ }نهيه مع بقاء عكملى  علاًي املال باقكانقدمها  فلو{

 ال إذ ،اةكقع زي مل بأنهفرض علمه ى عل  حىت،هكل م فال وجه خلروجه عن،هاريقصد غيومل 

  . هكسبب ناقل عن مل

 ألنه ضمان  وجهل القابض فالكعلم املالن إ ،}علم باحلالن إ ضمن تلفه القابضيو{

جهال فال  وإن ، لهتلفأمن ل ي لشمول دل،ض الضمانالقابى س فعلكانع وإن ،مغرور

 أن ومن ،احترام مال نفسه هدرأ كاملالأن  ه اخلالف منيفعلما ف وإن ،مغرور ألنه ضمان

  . باحة إن سبب ناقل واليكمل  أن ل االتالف شامل له بعديدل

  ب عوضه ااحتسأو { اةكوقت الز إىل } مع بقائهداًي احتسابه جدكوللمال{



٤١٠

  .غريه إىل  وله العدول عنه، القابضمع ضمانه وبقاء فقر

  

وقد  ،اةكالز رياحتسابه لغ وأ }هريغ إىل وله العدول عنه ،القابض فقروبقاء  مع ضمانه

   .نيصناف املستحقأ  فصلأول يف ك ذليفالم كتقدم ال

 نيح إىل فهل الالزم بقاء الشرائط ،اةك الزعنوان بالدفع مقدماً قلنا جبواز لومث إنه 

  ؟ م ال أخذاآل شرائط الوجوب وفقرك ،الوجوب

  .ميتسقط بالتقد الشرائط الذ  إ،تحقاقبقاء صفة االسى  املنتهيفعن العالمة  يكح

ن ي الدأداء ميتقدك كان ف،مستحقه إىل داهأحق  ألنه ،عن بعض العامة العدم يكوح

  .ما اختاره العالمة قوىاألف. خيفىال  ما: هيفو. جلاألى عل

صرف ي نأك ،صنافاأل سائر إىل نسبةقولون ا بالياة ك الزميوهل القائلون بصحة تقد

ومن اختصاص  ، من املناطاحتماالن؟ م ال أ،ليه البن السبيعط أو يل اهللاي سبيف منها ئاًيش

  . ري اوزة بالفقدلةاأل

خرج الصنف عن  إذا هيعل و،املناط إىل ضافة باإل،دلةطالق األ إل،ولاأل ن الظاهركل

؟ م الأ  غينيالذ ريالفقك فهل هو ،قاعتنالسقطت عن ا مث قنطرة عمر إذا ما ك،ةيفالصن

  . احتماالن



٤١١

يعطيه  أن  جيوز، وقت وجوب الزكاة عليهئ ومل جي شيئاًيعطي فقرياً أن أراد إذا ):٥ـ مسألة (

 وبقاء الدافع ، بشرط بقائه على صفة االستحقاق، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة،قرضاً

  واملال على صفة الوجوب

  

 أن وزجي ،هيعلاة ك وقت وجوب الزئجي ومل ئاًي شاًريفق يعطي أن ا أرادذإ :٥مسألة {

صناف أ  فصليفما تقدم  ك}اةكه زيذا جاء وقت الوجوب حسبه علإف ،ضاًه قريعطي

 مث  قرضاًاًمسجد بىن ما لوكصناف األ سائر إىل  بالنسبةكذل وزجين هل كول ،نياملستحق

  .احتماالن؟ ال أو ،همته من حصل مث حسبيابن سبى عطأ أو ،ل اهللايحسبه من سهم سب

رجل  ينإ :عثمان بن مهرانقال له  ،ةيعق خربك، دلةطالق بعض األإو ،من املناط

عليه ( عبد اهللا بوفقال له أ؟ ايتكبان زإ س هويء وليالش لينأسيو الرجل ئينيحي وسرؤم

ما ك نت موسراًك إذا يكذا عل وما ،والصدقة بعشرة ،ة عشريالقرض عندنا بثمان: )السالم

ى دل عل  ماخصوصاً و،)١(اةكحتسبت ا من الز اكاتكبان زإ كانذا إف ،هأعطيت ،لتقو

  .تياملى اة علكن زيدالاحتساب 

 ولبعد األي ن الكل ،ري الفقهو وموردهى ه عليف قتصريف األصل خالف كذل أن ومن

  .األصلد عن يان لرفع اليفاكطالق واملناط واإل

   }صفة الوجوبى صفة االستحقاق وبقاء الدافع واملال على بشرط بقائه عل{

                                                

  . ١٢ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٤٩ الباب ٢١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٢

 كان وإن ،هريغ إىل الدفع و منهخذاالستحقاق األى  بقائه علعوز مجي بل ،كه ذليب علجيال و

  .  منهخذعدم األ وهي االحتساب علحوطاأل

  

صفة االستحقاق فقد  أما ،تسبه منها حياة حىتكه زين عليكقط الوجوب مل س ذ لوإ

  . تقدم

 يفشترط ي ما ال ك،نا اجلوازفهمن إ  البقاءشترطي بل الي مثل املسجد وابن السيف نعم

  ال أيضاً الرقابيف و،قبضنا منه املالن إ غارماً ين بقأاجه بي احتيف يبقن إ الغارم البقاء

  .ك ذلريغ إىل ،شترطي

 اشتراط الوصف ،تين املي مبعونة احتساب دخصوصاً ،لي املستفاد من الدلألن كوذل

  . مل والتتبعالتأ إىل جة حباك مع ذلسألةوامل ،ما خرجيف الإء عطا حال اإليف

 منه خذالستحقاق األاى مع بقائه عل وزجي بل{ االحتساب }كه ذليب علجي وال{

 هللا كانما  :)عليه السالم(ه قوله ينطبق عل ياة حىتكن ما دفعه زيكمل  إذ }هريغ إىل والدفع

  . ن عن واقعهيتقلب الد اته الك وقت زيفته احتسابه داإرو ،هيففال رجعة 

 يف مراأل ه لظاهرنأكو } منهخذه وعدم األي االحتساب علحوط األانك وإن{

 من تفرج به عن مؤئاًي شكاة مالكتقدم من ز أن حببتأوإن  :)عليه السالم(قال  يضوالر

 من كسب لحي هفإن ،اةكاة فاحسبها له زكقت الز ويكذا حلت علإف ،هي علناًيفاجعلها د

  .)١(اةكالقرض والز جر أكتب ليكو ،كاة مالكز

  .هيف فال داللة ،رشاد مقام اإليفبل  ، مقام الوجوبيفس ي لمرن األكل

  اط ي االحتبأنه: قالي ورمبا

                                                

  . ٢٣ ـ ٢٢ص: فقه الرضا )١(



٤١٣

ء بقصد االحتساب نوع من عطااإل إذ ،هي عل هللاكانما من جهة احتمال صدق 

  . ء هللا سبحانهعطااإل

 إىل نيملع اناريالد يتعط أن تقصد أن مثل فهو ،هللاء يعل الشجي القصد الن إ :هيفو

  . سبحانهون هللاكفهل هذا من ال ،ريالفق

  . رجاع بل لعله ظاهرهم جبواز اإل،هرياملستند وغ فىتأذا كو

  .)١(احتمالهك أو قول بوجوب ذلى قف علمل أ :ك املستمسيفوقال 

ه يعطيل أو ،آخر ريه لفقيعطيل ريه من هذا الفقأخذي أن نيفرق ب اط الياالحتى علمث إنه 

  .همايفل يدة الدللوح ،لصنف آخر

 ،هارياة واخلمس والفطرة واملظامل وغكز النيه بيففرق  ء بقصد االحتساب العطامث اإل

اة ك االحتساب من زنيب وى،خرسنة أ اة هذه السنة أوك ز االحتساب مننيفرق ب ما الك

  . عندهاليته رياة غكز أو نفسه

 ،سكن وبالعيديا سكان إذا اة مث احتسابه مخساًكحتسبه زيقرضه لين  أوزجي كذلكو

  . ذاكوه

                                                

  . ٣٤٣ ص٩ ج:املستمسك )١(



٤١٤

 أنه  كما،فالزيادة له ال للمالك ، فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلةه قرضاًعطاألو ): ٦ـ مسألة (

غريه يسترد عوضه ال  إىل  خرج عن االستحقاق أو أراد املالك الدفعفإن ، النقص عليهكانلو نقص 

  عينه كما هو مقتضى حكم القرض

  

 ولدال ك}منفصلة وأ{ السمن ك}ادة متصلةي فزاد عنده ز قرضاًهعطاألو  :٦مسألة {

 ،تاب القرضك يفروا كما ذ ك، للمقترضاًكصبح ملي القرض ألن }كللمال ادة له اليفالز{

  . ربا ألنه  املقرضكادة للماليون الزكت أن صلح اشتراطي وال ،هك مليفادة حدثت يفالز

س ي والناقص ل،ةميقال أو  املثلأداء بلفكم ألنه }هي النقص علكاننقص  لو أنه ماك{

ل ك لكانجهة زاد من جهة ونقص من   ولو،مة ما اقترضهيست قيمة الناقص لي وق،مثال

مة حال يالق أو املثل عتربينئذ ي حهفإن ، اهلزالريغ النمو إذ ، وهزلناوياحلى من ما لو ك،مهكح

  . االقتراض

 مةيق أو مثالً }سترد عوضهيه ريغ  إىل الدفعكراد املالأ أو تحقاق خرج عن االسفإن{

 كانن إ ني االرجتاع للعفإن ،ونه الزماًك من }م القرضكحى مقتض ما هو ك،نهيع ال{

 خالف ك ذلكان بدون الفسخ كان وإن ،لزوم القرضى خالف مقتض  الفسخ فهوعنوانب

  .سلطنة املقترض

 قربء أيشاقترض ونفس ال ب رد ماجيث يح ،االرجتاع جبواز  قول آخركهنان كل

 ،كترض التداراملق أو املقرضى  علكاننقص  أو ذا زادإف ،مةينفسه من املثل والقإىل 

  .تاب القرضك يف ك ذليفالم كل اليوتفص



٤١٥

  .رد املثل أو القيمة إالّ  ليس عليه أيضاًبل مع عدم الزيادة

  

  .ملا عرفت }مةيقلا أو رد املثل الّإه يس علي ل أيضاًادةيبل مع عدم الز{

 ، القرضعنوانب اة املعجلة الك الزعنوانء بعطااإلصحة ى بعض الفقهاء بنوا علن إمث 

 ،صلة لألية مساوفآ بكان إذا ه ضمانين عليكوقد نقص مل  ذا اراد االسترجاعإه فيوعل

 ك صرح بذل، فال وجه للضمان جماناًكانن الدفع أمدفوع ب ديالواحتمال الضمان لقاعدة 

  . املقاصدى منته

صح  ي حىتس عقداًيالدفع لن إ :قالي إالّ أن اللهم ،نا اشتراط الضمانصح ه ينعم

 ونيكف ، ضمن عقد وحنوهيف إالّ ون ملزماًيكث يصح الشرط حبي  الهفإن ،وركرط املذالش

  . ةيل الشروط البدائيمن قب

 زرع احلنطة أو ،مةي القعنواناة بكض املدفوع زيخ البفر أم ما لوكح عرفيومما تقدم 

   .بصتاب الغك يفروا ك مما ذك ذلريغ إىل ،هاري بغخلطهاأو 

  جوازيفاة كاة املعجلة حال نفس الزك الزعنوانب أو ل قرضاًيحال التعج أن مث الظاهر

  .نيء العإعطاشترط يفال  ،مة واملثليء القإعطا

 أن بل ملا دل من ،كم اخلمس املعجل لوحدة املالكاة حك الزيفرناه هنا كذ م ماكوح

  . الكشإى عل تاب اخلمسك يفرناه كما ذ ك،اةكالزاخلمس بدل 



٤١٦

 من  بعضاً، ما أقرض الفقري يف أثناء احلول بقصد االحتساب عليه بعد حلولهكانلو ): ٧ـ مسألة (

 سواء ، لعدم بقائه يف ملكه طول احلول، سقط الوجوب على األصح،النصاب وخرج الباقي عن حده

ه بعض النصاب أمانة بالقصد عطاأ نعم لو ، فال حمل لالحتساب،ت العني باقية عند الفقري أو تالفةكان

  املذكور

  

 ،ه بعد حلولهيثناء احلول بقصد االحتساب علأ يف ريقرض الفقأما  كانلو  :٧مسألة {

  . ه شاة قرضاًعطاأو ربعون شاةأت له كان ما لوك } من النصاببعضاً

سقط الوجوب { نصاباًس ي لني وثالث تسعاًفإن ،املثال ك}دهعن ح يوخرج الباق{

 أن عرفت سابقاً وقد }ه طول احلولك مليفلعدم بقائه { املشهور ما هو ك}صحاألى عل

 بأنهالمه  كيك حميف وعلله ،بالوجوب ث قاليخ حي للش خالفاً،اةك تعلق الزيف شرط كذل

 قد كنكل ، حاصل عندههنأك فكذلكون يكوما  ،نيوجه الدى عل  هوإمناعجله يما  أن ثبت

حاصل  ريفالنصاب غ ،وني املدك مليف الدائن والدخول كوجب زوال ملين يالد أن عرفت

  .طول السنة

 بقاء شرط يف ثرؤي ال نيبقاء الع إذ }تالفة أو رية عند الفقي باقنيت العكانسواء {

ى على بقين القرض خ القائل بأيالشى رأى عل خالله حىتإ يفتلفها فواضح  أما ،النصاب

  . ني فقدت العقد إذ ، املقرضكمل

ثناء  أيفل النصاب يتبدن أ و،ني الديفاة جتب كالز أن خ منيثان للش يرأى نعم عل

  . مطلقاًاة ك وجبت الز،اةكسقط الزي احلول ال

   وركذمانة بالقصد املأه بعض النصاب عطاأنعم لو  ،فال حمل لالحتساب{



٤١٧

بقي على  إذا  بعد حلول احلول فله االحتساب حينئذ،مل يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقري

  .االستحقاق

  

 نئذ بعد حلول احلوليفله االحتساب ح ،رينه عند الفقيسقط الوجوب مع بقاء عيمل 

  . نئذيماع شرائط الوجوب حتج ال،الشرائط ئروتوفرت سا }االستحقاقى عل يبقإذا 



٤١٨

 مث حال احلول جيوز ،اللو استغىن الفقري الذي أقرضه بالقصد املذكور بعني هذا امل): ٨ـ مسألة (

  االحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين

  

ال كشإهذا املال فال  ريبغ }وركقرضه بالقصد املذأ يالذ ريالفق استغىن لو :٨مسألة {

 ،اةك الزهؤإعطان كمي ال والغين، حال االحتساب غين ألنه ،هيصح االحتساب علي ال أنه يف

شبه ما أ أو ،الغارم أو ،ل اهللايسب أو ،لي ابن السبعنوانك  آخرعنوانه بيحسبه عل إالّ إذا اللهم

   .ة للغىنيفاملنا رين غيمن العناو

البن ى  تعطاليتاة كالز أن ال من جهةكشإه يل علي احتسابه من سهم ابن السبيف نعم

ة اكمن الزى عطي أن مثل  فهو،صل هناحي  الكوذل ،وطنه إىل  وصولهجلأل  هوإمنال يالسب

  . مل فتأ،بلده إىل ذهب اي ال أنه علمي ل وهويالبن السب

ى بقائه عله لياالستحباب علوز جي هذا املال مث حال احلول نيبع{ ريالفق استغىن ولو

 ن اليه دين علكل نةوممن له مؤ ، أعم ممن المؤنة لهري الفقفإن }نيبسبب هذا الد صفة الفقر

  .دائهأن من كتمي

خرج عن يف اًيورته غنريه لصي جواز االحتساب علفمنع من يلعن احل يك للمحخالفاً

  .فتما عر: هيفو. موضوع االستحقاق

باالسترجاع  ألنه ،ه منهأخذبعد  ريالفقى رده علي أن من منع االحتساب جازوقد أ

ه أخذ يفمة ظاهرة كح  البأنهلف املختي ك حميفه يل علكشأ و،هي الرد عل فجازاًري فقصار

  .مر نفس األيفعدمها  يقتضي مة الكاحل ن عدم ظهورأ بكاملدار يكحم يفورده  ،ودفعه



٤١٩

  . أيضاًوجيوز االحتساب من سهم الغارمني

املدار قيمته يوم القرض ال ن إ : وقلنا قيمياًكان إذا  أو بارتفاع قيمته،وأما لو استغىن بنماء هذا املال

  . مل جيز االحتساب عليه،داءيوم األ

  

 مراعاة الشمول يقتضي وضع القانون العام فإن ،القانونباب  استتيهمة كاحل: قولأ

  . ه املوضوع واحدةيفس يوما ل ه املوضوعيف ما نيجة بيت النتكان وإن ،هيفطالق واإل

 ما إىل لهآ مكان وإن ، صورتهيفتام  ريل غيبه بدل فىتأاستدل ملا  ياحلل أن ال خيفىمث 

 فراجع ،هي علاإلشكالمتنع من ورود  ية احللراد إن ظهوركل ،ه اجلواهريل علكش فأ،رناهكذ

  . واجلواهر السرائر

 كدارامل يك حميف كذلى ما نبه عل ك} أيضاًنياالحتساب من سهم الغارم وزجيو{

  . رناهكما ذ ك،هيمنطبق عل بل وسهم آخر ،هريوغ

مثال اقترض شاة  }اًيمي قكان ا إذمتهيبارتفاع ق وأبنماء هذا املال  غىنما لو استأو{

ون لصاحب الشاة بدرهم يمد أنه واحلال ،نيمتها مخسيمث صارت ق ،متها درمهاًيون قكال ح

  . وم القرضيمة يفقط ق

 مل داءوم األيمة يق املدار كانلو  إذ }داءوم األي الوم القرض يمته يق املدارن إ وقلنا{

  . واضح ما هوك اًيون غنيكء به ين للمقترض شيك

 اًي غنكان السابقة مما سألةاملكس ي فل،اةك الزريبغ غين ألنه }هي االحتساب علزجيمل {

  .ةاكبنفس الز

  ل واحد كب  مبا صارنيقد اقترض من شخص كانلو مث إنه 



٤٢٠

ى مقتض ألنه ،ل واحد منهماكاة عن كسقوط نصف الز فالظاهر ، واحتسبااًيمنهما غن

  . تمل القرعةحيو ،ح بال مرجحيوعدم الترج ،قاعدة العدل



٤٢١

  فصل

  ن العبادات فيعترب فيها نية القربةالزكاة م

  

  }فصل{

 يتأ ية حىتيمور التوصلست من األيا لفإ }ة القربةيها نيف عتربيفاة من العبادات كالز{

 :)عليه السالم(طالق قوله  إلكوذل ،ةيالنجاسة والطهارة اخلبثك ، اخلارجيفمبجرد حصوله 

اتيعمال بالن األإمنا)يالباق يات وبقي خرج منه التوصل،ل عملكشمل ي اطالقه فإن ،)١.   

  . حمله مفصاليف ركشبه مما ذأوما  ،)٢(ةيبن إالّ عمل ال: )عليه السالم(ذا قوله كو

 اليتاملعامالت  جارة وسائراإلك ،ةيالعباد رية غيشائنإلا مورست من األيا لأما ك

 مما )٣(﴾نيعبدوا اللَّه مخِلصيِل إالّ وامرأُما و﴿: تعاىل لقوله كوذل ،ة دون القربةيالن إىل حتتاج

 يف وركمذ ن مشهوريمر األيف اإلشكالو ،بالقربة إالّ ىتأ تتة الي الشرعمراواأل أن ىدل علي

  . ة فراجعيصولتب األكال

                                                

  . ١٠ ح مقدمات العباداتأبواب من ٥ باب ٣٥ ص١ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح مقدمات العباداتأبواب من ٣٣ ص١ ج:الوسائل )٢(

  . ٥اآلية : سورة البينة )٣(



٤٢٢

 هيب علجي هفإن ،اًيهامشى  فأعطيهو هامش واةكز وه مخسيون عليك بأن ،هي مع تعدد ما علينيالتعو

  همايمن أ أنه نيعيأن 

  

 فعن املعترب، يوزاععن األ إالّ نقلي خالف ريمجاع املسلم من غاإل إىل ضافةاإلهذا ب

  .هيعلمجاع ها اإلريغ واجلواهر وكواملدارى ة واملنتهركوالتذ

جتمع مع   القربة املطلقة الألن ،خالصاإل ركر القربة عن ذك بذىفتك املصنف انأكو

  . خالصاإلضد 

 }اًيهامشى عطأف يهامش اة وهوكه مخس وزيون عليك نأه بي مع تعدد ما علينيالتعو{

  . ةي للخمسنيتع يللهامشى هامش ريغ يعط املكان ولو ،ةياتك للزنيتع ي اهلامشريغى عطأ لوإذ 

ل ى كطباق علنالبه قابل ا أيت املألن كوذل }همايأمن  أنه نيعي أن هيب علجي هفإن{

ى ل علكستشين رمبا كل ،به مورأت باملأي فلم ،ون انطباقيك  الينيبدون التع و،واحد منهما

 ، املقاميف كذلكمها احدإى عطان وأاتكه زي علكان إذا مايف ينيوز عدم التعجيما ك بأنه كذل

 ،ست تامةيل )ون انطباقيك الينيبدون التع( بأنه تقول اليت فاملقدمة ني املقامنيفرق ب  الهفإن

  : طباق احتماالتنالة ايفكي يفه فيوعل

 هفإن ،ناراًي دهعطاأد في لزناريه دي علكان إذا ما ك،حدمها املرددأى طباق علنالا: ولاأل

  .حدمها املرددأى نطبق علي

اة كه من الزيواحد مما عل كانذا إف ،ل واحد منهماكنصف ى طباق علنالا: الثاين

   .اة ونصف اخلمسكنصف الزى عطأفقد  ،مخسةى عطوأ ،مثال ريواخلمس مخسة دنان



٤٢٣

 هفإنالفطرة  واة املالكه زي علكان إذا ذاك وبل ،ينيب التعجي هفإن ،فارةك واةكه زيل عكانذا لو كو

  حوطاألى  علينيه التعيب علجي

  

  وال،داق املردداملصلعدم وجود  ،ولوجه لأل ال إذ ،ق بالقرعةيلزوم التطب: الثالث

ل منهما كمتساو من  ريء غيحدمها وشأ منهما من ل واحدك يفة لنصيوأولال  إذ ،للثاين

سواء  ،لكمش أمرل كل والقرعة لكمش أمر فهو، خررباع من اآل وثالثة أاأحدمهالربع من ك

  . ما عممها بعض الفقهاء ك،واقعاً أو ،ال ظاهراًك مشكان

 ،مع عدم التعدد  حىتيني احتمال لزوم التع، مطلقاًينيالتع إىل اجي مقابل عدم االحتيفو

 صورة العمل كاشترا و هيني لزوم التعيف املناط ألن: هقتي تعليف يد الربوجردي السما قالك

  . )١(مرتعدد األ قصده ال إىل حدهاأاج ختصصه بيواحت ،ثركأ أو نيعنوان نيب

  .قصده إىل تاجحيفال  يطباق مع الوحدة قهرنالان إ :هيفو

 ووقف أ أو  ونذراةكز أو }ينيب التعجي هفإنفارة كاة وكه زيعل كان لو ذاكو{

  .لك اليفة املناط مها لوحدريغ

 }حوطاألى  علينيه التعيب علجي هفإن ،اة املال والفطرةكه زي علكان إذا ذاكبل و{

ما ذاتاًي مغاكشف عن ذليكما  ك،قتانيما حقأليفما ك اماًكحأ ووقتاً وسبباًواً  وموردر 

  .كاملستمس

 فإن ،قةيحقوجب اختالفهما ت وهذه االختالفات ال ،قة واحدةيا حقألتمل العدم حيو

   ةيات الفردي اخلصوصيفاالختالف 

                                                

  . ١ فصل الزكاة من العبادات سطر ٩٧ ص الربوجردى على العروة الوثقى:تعليقة )١(



٤٢٤

 بل مع ،جهل نوعه وإن ، الذمةه الدفع بقصد ما يفيفيك هفإنه يعل الذي احتد احلق إذ خبالف ما

   ،اً مثاليما وجب ثان أو ،أوالًه يما وجب عل ينويبأن  مجايل اإلينيه التعيفيك  أيضاًالتعدد

  

  . نيقتيحق نيب  الني شخصنيختالف بل االيمن قب يفه ،ةيالذات مور األيف ال

جهل  وإن ، الذمةيفه الدفع بقصد ما يفيك هفإنه ي عليالذاحتد احلق  إذا خبالف ما{

علم  وأ ،مس من االبلخل أوة  شانيربعا ألأعلم ين مل كل ،ه شاةيعل أن علم إذا ما ك}نوعه

  . رباحألمخس ا و أرتكمخس ال أنه علمين مل كل ، من اخلمسناراًيه دين علأب

 نيربعأاة كز أو اهيا مخس مخس شأم علين مل كل ،ه شاةيعل أن علم إذا كلذكو

  .جهل نوع احلق وإن ، الذمةيف بقصد ما يفيك هو اًي هامشكان إذا يفعها للهامش دفإن ،شاة

ى أي صح انطباق اخلارج عل ي الذمة حىتيفتعدد  ال إذ ،ل واضحك اليفوالسبب 

  . ينيالتع ىل إرمحتاج األيفواحد منهما 

ما  و أ،أوالًه يما وجب عل ينوين بأ ،مجايل اإلينيه التعيفيك  أيضاًبل مع التعدد{

ء إعطا يفيك هفإن ، وشاة مخساًاةًك شاة ز،شاتانه يت علكان إذا ما ك} مثالاًيوجب ثان

 ينفس اهلامش يعطي مث ،اةكز أو  من مخسأواله يوجب عل ا ملاأبقصد  وىلاألالشاة  ياهلامش

 دفعة واحد طهما معاًيعي أن يفيك بل ،اًيه ثانيوجب عل ة بقصد مايثانشاة   آخراًيهامشأو 

 رياة لغكوالز يون اخلمس للهامشيك أن بقصد ي هامشريغ خرواآل يهامشحدمها  أيكنيلشر

  . مصرفهما إىل ء اخلمسإعطااة وكتاء الزيإة بطاع لتحقق اإلكوذل ،ذاكه وياهلامش



٤٢٥

عام ألنمن ا أنه  نية اجلنس الذي خترج منه الزكاة أيضاً وكذا ال يعترب،لوجوب والندبوال يعترب نية ا

   أو متعدداًيكون حمل الوجوب متحداً أن  من غري فرق بني،أو الغالت أو النقدين

  

 كشبه ذل أما و والقضاءداءاأل  وال، للمستندخالفاً }ة الوجوب والندبي نعتربي وال{

  . موراعتبار هذه األى ل علي عدم الدلة مني حبث النيفملا حقق 

 أو الغالت أو عامألنمن ا أنه اةك خترج منه الزيالذة اجلنس ي ن أيضاًعتربي ذا الكو{

ربعون شاة أما عنده يفدفع الشاة  إذا ما ك،ل منهاى كنطبق عليما ى عطأ إذا مايف }نيالنقد

 وإن ،ل ما عندهى كطباق علنال امة القابليالق النقد باعتبارى عطأ أو ،بل مثالًومخس من اإل

  . عنده النقدان مثالكان إذا ما ك، خمتلفاًاألصل يفلزم دفعه ي  ماكان

 يف ينيلزم التعيوهل  }متعدداً أو متحداًون حمل الوجوب يك أن ني فرق بريمن غ{

شاة بدون  يعطي أن بل له ،ملزي ال أو ،اهيشاة الش أو ،بلا شاة اإلأ ينوي نأك ،املتعدد

  :ل ذاهبك إىل ذهب ،احتماالن؟ همايأشاة بقصد  أو ،دقص

 كذا أو عن هذا ألنه ،حدمهاأن قع عي اهول ال أن ومن، ينية عدم لزوم التعأصالمن 

  . وجود له حدمها املردد الأ وعن ،ح بال مرجحيترج

ه يفال كش إشبه فالأما  أو التناصفى هما عليلكون املدفوع عن يك أن قصد إذا ماأ

  . دمما تقك



٤٢٦

 عنده أربعون من الغنم ومخس كانكما لو ،  أو متعدداًيكون نوع احلق متحداًأن بل ومن غري فرق 

 فال جيب تعيني ،عامألن عنده من أحد النقدين ومن اكان أو ،حلق يف كل منهما شاةا فإن، من اإلبل

   من ذلكءشي

  

ربعون  عنده أانكما لو  ك،متعدداً أو ون نوع احلق متحداًيك أن فرق ريبل ومن غ{

ن ومن يالنقد دحأ عنده من كان أو ،ل منهما شاةك يف احلق فإن ،بلمن الغنم ومخس من اإل

عام نوع احلق ألن ايفو ،ن نوع احلق النقداني النقديف إذ ، نوع احلق هنا متعددفإن }عامألنا

 أو ،ناًين عينقدلاة اكونه من زكة يشترط ني اة الك الزعنوان ب مطلقاًناراًيع دذا دفإف ،عامألنا

  . مةيعام قألناة اكمن ز

مقطوع  أنه كوعن املدارى، ما عن املنته ك،مجاعاًإ }كء من ذلي شينيب تعجيفال {

تعلق ى  علًء بناكل ذلكشين كل:  بقولهك املستمسيفه يل علكشأ و،صحابالم األك يفبه 

 لوما  ك،ن متعددةون املتعلقة برهوياة حال الدكون حال الزيكنئذ يح إذ ،نياة بالعكالز

 إليهذا دفع إف ،هاي عله رهناًري عشرة وجعل بع مث،هاي علاستقرض عشرة وجعل فرسه رهناً

 فإن ،صح قبضه وفاًءيومل  ،ل منهماكسقط ينه مل ي بعنينيحد الد أنيعيعشرة دراهم ومل 

 املقام يفو ،دون الفرس رية حترر البعي الثاننيع لو أنه ما ك،ريدون البعالفرس   حتررول األنيع

ت يقاه فتلفت بيشالنواها عن  ذاإ هفإن ، التلفيفم كتلف احلخيذا كو: قال أن  إىل،كذلك

   .ىانته ،)١(هيء عليش اه اليوقد تلف الش ،بلنواها عن اإل  ولو،بلاإلاه كه زيعل

                                                

  . ٣٤٧ ص٩ ج:املستمسك )١(



٤٢٧

  : فاحملتمالت مخسة ، مثال الرهنيفدفع عشرة مطلقة ن إ :قولأ

  مايفدفع شاة  إذا  حال ماكون حال ذليكف ،ينيعت حدمها بالع عن أقت أن :ولاأل

  . نيوعشرى حدإ نصابه مائة وكان

ومان قضاء يه ي علكان إذا مايف كروا ذلكما ذ ك،نيهن الرأولع عن قت أن :الثاين

 عن السنة ولوم األي الكان ذاإما يف فائدته تظهر و،ماأوهلقع عن ي هفإن ،وماًيام فصام يالص

 كاننه إ ثيح ،الرمضان الثالث إىل وم واحدي كانو ،ةيعن السنة احلال الثاينوم يقة والالساب

 هفإن الثاينوم ي عن الكان إذا خبالف ما ،تهيدوف الثاينه قضاء ي جتب علولوم األي عن القضاًء

ان مر األكان إذ مايف ال ، وثانأول ك هناكان إذا مايفن هذا االحتمال كل ،هية عليفد ال

  . دفعة

حدمها أو ،اق له خارجاًمصد  الينيتع حدمها بالأ ألن ،ءيع عن شقت ال أن :الثالث

مال ى ة عليون العشرة باقكوت ،هيلما مها عى الرهنان على بقيف جح،مر ح بالي ترجنياملع

  . الراهن

طلق  إذا ما، كيل الظاهرك شامل للمشكوذل ،لكمش أمرل كا لأل ،القرعة: الرابع

 ،قلمها طااحدإقال  إذا ما كيل الواقعكواملش ،ةيمسأو   هل هنديها أ يف كمث ش ،واحدة

   .الثاينل يه من قبيفوما حنن  ،نةية معأمرا الطالق نيقصد حيث مل يح

  هويالذ ي لوجود املقتض،قرباأل  وهذا هو،م التناصفكون احليك أن :اخلامس

 كقصد فيمل  أنه  لفرض، اجلملةيف كوقد قصد الراهن الف ،نيوحدة النسبة للعشرة مع الرهن

  الرهن كاك انفأدلةطالقات إشمله يف ،وعدم املانع ،حدمهاأ



٤٢٨

   فيكفي جمرد قصد، املدفوع من جنس واحد مما عليه أو الكانسواء 

  

 ري من البعكفي نأك، سركون جمال الحتمال اختالف اليك وبعد هذا ال ،ء املالإعطاب

  . كشبه ذلأما  و أ،مخاسأأربعة ومن الفرس  ،اخلمس

  .العمل إىل حتتاج شهوراملى ا علفإقرعة ما الأ

قع يه لئن وج ما ال ك،وركوجه له بعد التناصف املذ ء فهو اليقع عن شي ال أن ماأو

  . ةيما لعدم اخلصوصأوهلعن 

 يني بال تعكان إذا اميف كذلن إ :هيفف، الثاينالنصاب كحدمها تقع عن أ أن أما

  .ملقام ايف ي اخلارجينيواملفروض وجود التع، يخارج

س ه مخي علكان إذا ما ك،اة واخلمسك الزيفمثله ى  الرهن جريفالم كذا حتقق الإو

غري  و أ،مخس ونذر أو ،اةكوقف وز أو ،مخس واةكه زي علكان أو ،رتكرباح ومخس الاأل

 أو نه لهأقصد ي ومل ناراًي دهعطاأمث  ،ري الصغ لولدهناراًيود دي لزناراًي دوناًي مدكان أو ،ذلك

  . ردا من املوغري ذلك إىل ،لولده

ه يف مث فسخ ما ،نيحد الثمن فدفع أ،اريحدمها اخلأ يف نيه مثنا جنسيعل كان لو ماك

ه نصف الثمن للجنس يعلى بقي و،التناصفى نصف ما دفع علسترد ي أن  لهفإن ،ارياخل

قدم فطرة عن نفسه وزوجته قبل الغروب وماتت الزوجة قبل  أو ،اريه خيفن يك مل يالذ

  . عن نفسه الثاينالنصف  يعطي مث ،سترجع النصفي أن  لهفإن ،لغروبا

   جمرد قصد يفيكف ،ال أو ،هي املدفوع من جنس واحد مما علكان سواء{



٤٢٩

 فأخرج ،ناف حاضران أو غائبان أو خمتل،ناف متساويان أو خمتلنال له ماكان بل لو ،كونه زكاة

  يني بعد ذلكالزكاة عن أحدمها من غري تعيني أجزأه وله التع

  

 وأغائبان  وأ حاضران ،نافخمتل وأان ي متساونالله ما كان لو بل ،اةكة زونك

 كانما  ك،قصد املطلقين مل بأ }ينيتع ريحدمها من غأاة عن كخرج الزأ ف،نافخمتل

 املخرج ينيلزوم تعى ل عليدل ال إذ }هأجزأ{ حدمهاأ عنوان بل قصد عن ال أو ،املفروض

 كذلك مهاأحد عنوانء بعطان باإليالدى ؤديما كف ،ونيالد  حال سائرةاك حال الزفإن ،منه

  .  املقاميف

 طالق حىتله اإل أن ما ك}كبعد ذل ينيوله التع{ يني عدم لزوم التعاألصل فكش ولو

أحدمها عل ربع املدفوع عن جين أالنسبة بع باختالف يله التوز أن ما ك،توزع بالتناصفي

  .ذاكهور،  عن اآلخخررباعه اآلوثالثة أ

مستحق  أي املستحق إىل  الدفع،نيئي شكد املالي بألن ،ك بعد ذليني له التعكان وإمنا

 ،يني التعيف بقاء حقه األصلف ،هيل عليدل  بالدفع اليني التعيف فسقوط حقه ،ينيالتع و،رادأ

فما  ، تقدم وجه الصحةقد و،صطهبانايتاال و،ل من السادة ابن العمك كذلى ل علك أشقدو

 املدفوع من جنس كان مايف يد الربوجرديال السكشإ أن ما ك،قرباأل ن هوتاره املكذ

 ، من جنسهكانما  إىل  من جنس واحدكان ما نيصرف املدفوع حني بأنهه يواحد مما عل

  .متهيبدله وق أنه قصد إىل هريغ إىل تاج انصرافهحيو

 يف نيفهو متع يصلاألوع من نفس الواجب  املدفكانن إبأنه م كيد احليد السييتقو

   صرافن اال إذ،ملأحمل ت ،ينيجمال للتع وال ،نفسه



٤٣٠

   .اةكة مطلق الزيع مع نيالتوزى وقيبل  ،اة عنهما وزعتكالزى ولو نو

  

وجه   نفسه اليف نيوالتع ،ثباتمربوط بعامل اإل  هووإمنا ، عامل الثبوتيفله  معىن ال

   . القصد بدوننيعتت القصد ال إىل احملتاجة موراأل إذ ،له

 ،ليالتفصى  علزة عرفاًكة مرتيمجالة اإلي هذه النألن }هما وزعتاة عنكالزى نو ولو{

 زاًكونه مرتكث يهذا من ح  هو سبقيالذناصف تومرادنا بال ،نئذ بالنسبةيع حيون التوزيكو

 كان إذا ما ك،ون النسبة خمتلفةكقد ت إذ ،يقيالنصف احلق ث مالحظة النسبة اليومن ح

 ،اهي عن الشثلثاً ،ثالثاًأتقع ا فإ ،شاة واحدةى عطوأ ،أربعون شاةو ،بعرةأ عنده عشرة

  . بعرة عن األنيوثلث

مل بأنه إذا  كمسال املستكشإف ،ما تقدم ك}اةكة مطلق الزيع مع نيالتوزى قويبل {

حمل  ،)١(ينيخاص من التع حنو ألنه ، بال مرجححاًي ترج أيضاًون هويك اًيع منوين التوزيك

رمحه ( الم املصنفك يف وركع املذي التوزكانو: اًريخولذا قال أ ،ازاًكارت يمنو ألنه ،لاكشإ

نه ي الفرق بونيكو ،مجالباإل  ولونياة عن املالكون املدفوع زكقصد ى عل ه مبينريوغ )اهللا

  . )٢(مجالل واإلي ما قبله بالتفصنيوب

                                                

  . ٣٤٨ ص٩ج :املستمسك )١(

  .٣٤٨ ص٩ ج:املستمسك )٢(



٤٣١

 كما جيوز له التوكيل يف اإليصال ، الزكاةأداءجيوز للمالك التوكيل يف  أنه ال إشكال يف): ١مسألة(

  الفقري عن املالك إىل  ينوي الوكيل حني الدفعول ويف األ،الفقريإىل 

  

له  وزجيما  ك،اةك الزأداء يفل كي التوك للمالوزجي أنه يفال كش إال :١مسألة {

ما دل  ك،لكياة قابلة للتوكالز فإن ،سائر املصارف إىل أو }ريالفق إىل صالي اإليفل كيوالت

 قبول ورم األيف األصل أن )الفقه(  بعض مباحثيفعرفت  بل قد ،مجاعه النص واإليعل

  . ليما خرج بالدل الإالة كالو

ما ك ،اةكللز يدؤامل ألنه }كعن املال ريالفق إىل  الدفعنيل حكيالو يوني ول األيفو{

  . ك املستمسيف

 هوهذا ما مسا ،علفال وةي النيف ليكل الوك سواء و مطلقاًكلزم املالينه  أالظاهر: قولأ

 يفل كيمساه املصنف الو وهذا ما ،فقط ل الفعيف لكيل الوكو وأ ،داء األيفل كياملصنف الو

  .صالياإل

ون كت وال ، هذه العبادةأداءب مورأامل  هوك املالألن  مطلقاًكة املالين إىل تاجحي وإمنا

  .تهيبن الّإ كة عبادة عن املالالعباد

 ولو. ازاًكارت أو قةي حق،املصرف وأ ريالفق إىل  للوصول املقارنةيها إليهتاج ة احمليوالن

 إىل اةكدفع الز أنه لكيالو إىل ءعطا اإلنيح ينوي كفاملال ،كاز بعد موت املالكرت االكان

 وإن ، مبحث الوقفيفما قالوا  ك،اهللا تعاىل إىل قربة ، زمان الدفعيف ريالفق أو املصرف

 داء جعل األيفاف كاز املوجود حال الدفع ك االرتفإن ،كقف عن املالالوى البطون تتلق

   قد ك املالكان ولو ،ةي بالنمقارناً



٤٣٢

علم أ و،كان ميف فوضع املال كاملال ذا احتضر إفحاله حال ما ،ري تسلم الفقنيمات ح

  . اةكته الدفع عنه زي وصيفتب ك وأ ،اةكز أنه حنوها تابة أوك بخذاآل

 وسائط مامواإل يالساع ولكي والو، مباشرةكاملال من املالى قتلي ريقالفن إ :واحلاصل

ل دوا املاأن أ ب،ةيسوا النكع بل ولو ،نووا هميمل  وإن اةك صح زكاملالى نو  فلو،فقط

  . نووا هم وإن اةكصح زي مل كاملال نويولو مل  ،حنوه وأ التربع عنوانب

دفع قربة   ولو،صخالاإلل كيالوى نو وإن صحي مل اًءي ركدفع املال لو أنه هرظيومنه 

  . اًءيل ركيدفع الو وإن صح

ة ين إىل تاجحيشبه أوما اف كواحلج والصوم واالعت الصالة أداء يفالة ك مثل الويف نعم

فاعل هذه  أن مجاع من ملا علم بالنص واإلكذل و،ة املنوب عنهين إىل ضافةباإل ،الفاعل

 إذا فيلكسقط بسببها التي ومل ، اخلارجيف مور هذه األمل تتحقق الإ و،ةيالن إىل تاجحي موراأل

ة ياملال رية غيالعباد مور األنيوب ،ةية املاليمور العباد األنيففرق ب ،ةيت الفاعل ا مع النأيمل 

ة النائب واملنوب ينى ا تتوقف علفإة يخبالف الثان ، فقطكة املالينى علتتوقف  وىلاأل أن يف

   .عنه معاً

 ال ،نينسان متدإ أنه الناسى ري أن  بأن أراد،اًيائي رجاراًي حجه استداء ألجرهأاست فلو

ائب باحلج نجاء ال لو نعم .ابةيف عن نفسه مل تصح النيلك هذا التسقاطإنه قصد احلج وأ

   خرآنسان إاملتربع باحلج عن ك كانقربة عنه 



٤٣٣

 نية حي للنكاملال  البد من تويلاين الثيف و،لكيالو إىل  الدفعني ح أيضاًةي للنكاملال  تويلحوطاألو

   .ريالفق إىل لكي دفع الونيح إىل  استمرارهاحوطاأل و،لكيالو إىل الدفع

  

 سقوط احلج يفو ،علمهى عل بل وال ،املنوب عنهى رضى توقف التربع علي ث اليح

  بعض مباحثيف مسألةوقد تعرضنا لل ،احتماالننئذ يح لف باالحجاجكامل  العاجزيف عنه

   .هالفق

  .لهوجه  ال ،اةكللز يد املؤبأنه كل املستمسيتعل أن ظهريومما تقدم 

 }لكيالو إىل  الدفعني ح أيضاًةي للنكاملال  تويلحوطواأل{: ملصنفن قول ا أما ظهرك

  .  جزماًكاملال تويل بل الالزم هو، ينبغي ماى س عليل

 إىل  الدفعنية حي للنكاملال البد من تويل الثاين يفو{: ن قول املصنف أما ظهرك

بل ، ينبغي ماى س عليل }ريالفق إىل لكي دفع الونيح إىل رها استمراحوطواأل ،لكيالو

شاء نإلاكة ي فالن،اةكن زويكاملصرف  وأ ريالفق إىل  الدفعنيح أن كاملال ينوي أن الالزم

 ،سنةد من بعد ي داره لزكجر املالؤيما  ك،لينهما زمان طوي بكان وإن ،أتعلق باملنشي يالذ

  . بعد سنة ري الفقأخذمربوط ب ء احلايلعطا اإلوهنا ،وجد العلقة بعد سنة يشاء احلايلنإلفا

 : بقولهاًريخه أاستثنا باستثناء ما ،سألة هذه امليفالم املستند كتم يرناه كذ ماى وعل

  .  الثالث عشرسألة من فروع املول األيفالمه كفراجع  )الإ(

مل نقل  إذا مايف  هوإمنا كل دون املالكية الويورة ن صيفعدم الصحة  أن ال خيفىمث 

  . كمن مال املالى عطأل كيالو إذ ،من التربع أوىل املقام كان الّإ و،اةكبصحة التربع بالز



٤٣٤

 وإن الفقري إىل ينوي بعد وصول املال أن له ،دفع املالك أو وكيله بال نية القربة إذا ):٢مسألة (

 وأما مع ، كغريها من الديون، أو تلفها مع ضمانه،قاء العني يف يده بشرط ب،تأخرت عن الدفع بزمان

  .تلفها بال ضمان فال حمل للنية

  

 إىل بعد وصول املال ينوي أن  له،ة القربةيله بال نكيو وأ كذا دفع املالإ :٢مسألة {

 ريالفق إىل وصول املالى تاء صادق علياإل إذ }عن الدفع بزمان{ ةيالن }خرت تأوإن ريالفق

ما يفمث استرجعها  ، هبةًه ماالًعطاأ إذا ذاكو ،نيصح احتساب الديولذا  ،بقاًء و أحدوثاً

  . اةكمث احتسبه ز صح االسترجاعي

علم يمل  ذاإ ماكتلف مع الضمان لوا }تلفها مع ضمانه وأ ،دهي يف نيبشرط بقاء الع{

وز جي  الهفإن ،القربة وني  وملاةك الزعنوانه بعطاأ بأنه ريوعلم الفق ،ةب باشتراط القركاملال

 ، ذمتهيفن يالدكفهو  ، ضامناًكان واحلال هذه تصرف فلو.  املاليفنئذ ي التصرف حريللفق

  .}وني من الدهاريغك{ نياحتساب الد جوازعرفت  وقد

 كواملستمس جلواهره ايما نص عل ك}ةيحمل للن ضمان فال بالما مع تلفها أو{

 ما الكف ،املال تلف من دون ضمان أن وقد فرض ،ةيد النتاء مبجريصدق اإلي ال إذ ،مهاريوغ

  .  املقاميف كذلكاة كف زيه الضأكلصح احتساب ما ي

أو (  فقول املصنف،لكيلوة اي السابقة عدم اشتراط نسألة امليفعرفت   قدكمث إن

  . كمستدر )لهكيو



٤٣٥

كما جيوز ، داءك يف األ الوكالة عن املالعنواناحلاكم الشرعي ب إىل جيوز دفع الزكاة): ٣مسألة (

  .ويل عام على الفقراء أنه عنوان وجيوز ب، الوكالة يف اإليصالعنوانب

  حني الدفع أيضاً تويل املالكحوط واأل،الفقري إىل  يتوىل احلاكم النية وكالة حني الدفع:ولففي األ

  .احلاكمإىل 

  .الفقري إىل حني الوصول  إىلستمرة وإبقاؤها م،إليه يكفي نية املالك حني الدفع :ويف الثاين

  

  

 ،داء األيف كالة عن املالك الوعنوانب يم الشرعكاحلا إىل اةكدفع الز وزجي :٣مسألة {

 ،نيمر األنيعدم الفرق ب وىل األسألة امليفعرفت  قد }صالي اإليفالة ك الوعنوانب وزجيما ك

  . هريغ و أكان ماًك حا،لكية الويب نجي وال ،كة املاليهما نيلك يفب جيبل 

  . مباشرة ريفق إىل ىعطأه نأك ف،واملصارف }راءالفقى عام عل ويل أنه عنوانب وزجيو{

 املصنف من مبىنى عل }ريفقال إىل  الدفعنيالة حكة ويم النكاحلا توىلي: ول األيفف{

  . ة والفعلي النيفل كيوأنه 

 يفت بل قد عرف ،ملا تقدم }مكاحلا إىل  الدفعني ح أيضاًكاملال  تويلحوطواأل{

  . نيهذا هو املتع أن وىل األسألةامل

 إىل  الوصولنيح إىل ها مستمرةؤبقاإ وإليه الدفع ني حكة املالي نيفيك:  الثاينيفو{

   .اةك الزجلأل ريالفق إىل ءعطاون اإل كينوي أن يفيكبل  }ريالفق



٤٣٦

  . هيعل  املوىلريد الفقينئذ يده حي ألن ،إليه الدفع ني حكاملال ينوي  أيضاً: الثالثيفو

  

 املال كانما يفبعده  وأ ،ريالفق إىل ءعطادها قبل اإليلزم جتدية يد عن النيرفع ال إذا نعم

  . ما عرفتك مع ضمان  تلفاً تالفاًكان وأ ،اًيباق

 }هيعل املوىل ريد الفقينئذ يده حي ألن ،إليه الدفع حني كاملال ينوي  أيضاً: الثالثيفو{

 يفما أ و،هيف هللا فال رجعة كانوما  ،اةكز صار ألنه ،نكتمي  الثالث اليفراد استرجاعه  أفلو

ما عرفت ك ،اةكن زيك مل ريالفق إىل صليدام مل ما  ألنه ،فله االسترجاع الثاين وولاأل

   .وىل األسألة امليفوجهة 

 ما ك،اةكاملصرف مباشرة وقع ز ىل إوأمباشرة  ريالفق إىل كدفع املالإذا  أنه ال خيفىمث 

 صار ريالء الفقكم وأ عنوانم بإليه دفع فإن ،هيالفق وأ يالساع أو ماماإل إىل فعدأنه إذا 

 ريالفق إىل صالي اإليف كالء املالكم وأ عنوانم بإليهدفع  وإن ،له استرجاعه زجياة ومل كز

  . اة بعدكقع زيمل  ألنه له استرجاعه املصرف جاز وأ

د ي ألن ،اةك زأجزأفقد  ، للمستحقل اخلاصكيالو إىل دفع أنه إذا املشهورن إمث 

  .ليصد األيل كيالو

ل كيقامة الوإن ا بأواستدل هلم ،ك ذليفالة كوابن الرباج منع الو سين عن ابن ادركول

 يف كش اة والكن الذمة مرنة بالزوبأ ،ثبتيل ومل يالدل إىل تاجحي ك ذليفل كمقام املو

س يل لكي الوألن ،هيفة ءعلم بالربايه فال ريغ  إىلميما التسلأ، املستحق إىل مهاية بتسلءالربا

  صناف حد األأ



٤٣٧

  .ةيالثمان

 ريل الشتراط قبض الفقيوجود الدلعدم الة بعد ك الوأدلةطالق إل ،خيفىال  ما: هيفو

  . باملباشرة

 ىل إودفع هوة يالفق إىل كدفع املال  لو،كة املالية نيفاكرنا من كذ ماى  علبناًءمث إنه 

ل املال كيالوى عط فأ،ئر املصارف سايفاملصرف  أو ،ء مشاهرات الطالبإعطا جلله ألكيو

  . اةكه حلصول مقومات الزي والفقك ذمة املالؤ وترب،اةكونه زك بكذل ضريحنوه مل  واًءير



٤٣٨

  .يكون هو املتويل للنية أدى ويل اليتيم أو انون زكاة ماهلما إذا ):٤مسألة (

  

ى ادع }ةيللن ون هو املتويليكاة ماهلما كانون ز وأم يتيال ويلى دذا أإ: ٤مسألة {

 يفنائب عنهما  ألنه ك املستمسيفوعلله  ،ك ذل يفاإلشكالعدم اخلالف و  اجلواهريف

 ،)١(شرائط الصحة سائركة ي النيفة ناب عنهما يالنى ذا فرض توقف صحته علإف ،داءاأل

   .ىانته

   .الويلى ة علي عدم وجوب الناألصل: قالي ال

ون حاله حال يكف ،هياة علكخراج الزإ وجوب أدلة بعد األصلجمال هلذا  ال: قالي هألن

صورة الصالة  ه هويالواجب عل أن تملحي ث اليح ،ري صالة الطواف عن الصغأداء يف الويل

  . تهايدون ن

صالة  يصلي أن صح لهيما  ك،اتهكخراج زإبنفسه  توىلي أن ميتيصح لليمث هل 

بل  ،موالهأ يفحلجره عن التصرف  جازة الويلإ بكون ذليك أن لزمي مراألى منته ،الطواف

اة قسم من ك الزألن ،قول بصحة صدقتهيعند من  ذن الوىلإ إىل اجهيعدم احت ينبغي

  ؟من الصدقة املستحبة أوىلبل  ،الصدقة

حرام  باب اإليفا إليهتاج حي ما ال ك،ةيالن إىل تاج الويلحي نئذ اليوح ،نعم الظاهر

  . وصالتهوالطواف 

                                                

.٣٥١ ص٩ ج:املستمسك )١(



٤٣٩

 بأنهل كستشيوانون فال  اة مال الصيبكخراج زإ ستحب للويلي أنه قد تقدممث إنه 

  .وانون مال الصيبى اة علكب الز عدم وجومسألةو ،سألة هذه املنين اجلمع بكميف كي

  



٤٤٠



٤٤١

  

  

  احملتويات



٤٤٢



٤٤٣

  

  ٧........................................... ـ أقسام الدین١٦مسألة 

  ١١.................................... دینه مؤجالكان إذا  ـ١٧مسألة 

  ١٣......................... دینه بالتدریجأداءقدر على  ـ لو ١٨مسألة 

  ١٥...............................غیر مدیون أنه تبین إذا  ـ١٩مسألة 

  ٢٠....................................مدیون أنه  ـ لو ادعى١٨مسألة 

  ٢٤............................ ـ صرف سهم الغارم في غیره٢١مسألة 

  ٢٩.................................... ـ المناط في الصرف٢٢مسألة 

  ٣٠......................... الغارم متمكنا بعد حینكان ـ لو ٢٣مسألة 

  ٣٣.......................................حتساب ـ كیفیة اال٢٤مسألة 

  ٣٥...........................................................تنبیهات

  ٣٩.................................... الدین للغیركان ـ لو ٢٥مسألة 

  ٤٠........................................... ـ فروع الغارم٢٦مسألة 

  ٤٢............................. دیان الغارم مدیوناكان ـ لو ٢٧مسألة 

  ٤٤.......................ن الغیر الدین للضمان عكان ـ لو ٢٨مسألة 

  ٤٥............................ ـ الدین لتعمیر المسجد وغیره٢٩مسألة 

  ٤٩..............................................فروع في موت الغارم

  ٧٦............................................................مسائل

  ٨٩.................. ـ العلم باإلستحقاق والشك في األصناف٣٠مسألة 



٤٤٤

  ٩٠.....................ً معیناًیعطي زكاته فقیرا أن  ـ لو نذر٣١سألة م

  ٩٣..................لیس بفقیر أنه عطى للفقیر ثم علمأ ـ لو ٣٢مسألة 

  

  في أوصاف المستحقین فصل

  ٢٩٤ ـ ٩٥

  ١٢٥...........................ء الزكاة ألطفال المؤمنینإعطا ـ ١مسألة 

  ١٣١..............................السفیه إلى  ـ جواز دفع الزكاة٢مسألة 

  ١٣٢....................ن الجد مؤمنا واألب غیر مؤمكان ـ لو ٣مسألة 

  ١٣٥...................................ء الزكاة لولد الزناإعطا ـ ٤مسألة 

  ١٣٨.................................... ـ لو استبصر المخالف٥مسألة 

  ١٣٩..............................................................فروع

  ١٥١...................................... ـ النیة في دفع الزكاة٦مسألة 

  ١٥٢.............................ء الزكاة لعوام المؤمنینإعطا ـ ٧مسألة 

  ١٥٨............... ـ ال تعطى الزكاة لمن یصرفها في المعصیة٨مسألة 

  ١٧١..............................................................فروع

  ١٧٢................................. ـ األفضل التقسیم بالسویة٩مسألة 

  ١٩٠..............................................................فروع

  ٢٠٠............ء الزكاة لواجب النفقة من سهم العاملینإعطا ـ ١٠مسألة 

  ٢٠٤................................لم یكن المعیل قادرا إذا  ـ١١مسألة 

  ٢١٤..........................الزوجة المتعة إلى  ـ دفع الزكاة١٢مسألة 

  ٢٢٢.............................. الزكاة للناشزة؟ى ـ هل تعط١٣مسألة 

  ٢٢٥..........................الزوج إلى  ـ الزوجة تدفع الزكاة١٤مسألة 



٤٤٥

  ٢٢٧............................المعال تبرعا إلى  ـ دفع الزكاة١٥مسألة 

  ٢٣١........................قاربألء الزكاة لإعطاستحباب ا ـ ١٦مسألة 

  ٢٣٣............................ ـ جواز دفع الوالد زكاته لولده١٧مسألة 

  ٢٣٥....................... ـ الوالد یعطي الزكاة لولده ولزوجته١٨مسألة 

  ٢٣٧..................ء الزكاة لواجبي النفقة في الجملةإعطا ـ ١٩مسألة 

  ٢٤١........................ ـ صرف الزكاة على مملوك الغیر٢٠مسألة 

  ٢٦٧..............................................................فروع

  ٢٧٠.................................. ـ المحرم الزكاة الواجبة٢١مسألة 

  ٢٨٥.............................. ـ طریق إثبات كونه هاشمیا٢٢مسألة 

  ٢٩٠................................ ـ ولد الحرام عن الهاشمي٢٣مسألة 

  

  في بقیة أحكام الزكاة فصل

  ٣٩٠ ـ ٢٩٥

  ٢٩٦.........................................مامء الزكاة للفقیه واإلإعطا

  ٣٠٠............................................ المالك زكاتهأداءجواز 

  ٣٠٤................................... والفقیهماماإل إلى إستحباب الدفع

  ٣٠٩..........................................ستنابة والتوكیلالللمالك ا

  ٣١٠........................................ء المالك كل األصنافإعطا

  ٣١٤............................................. والفقیهماملو طلبها اإل

  ٣١٦........................................ ودفع بنفسهماملو خالف اإل

  ٣١٩.....................................ال یجب البسط على األصناف

  ٣٢٠................................................المصرف هم هؤالء



٤٤٦

  ٣٢٦....................................ستحباب تخصیص أهل الفضلا

  ٣٣١.........................................اإلجهار بدفع الزكاة أفضل

  ٣٣٣..............................................عدم لزوم بینة ویمین

  ٣٣٥..................................................جواز عزل الزكاة

  ٣٤١................................داءاإلتجار بمجموع النصاب قبل األ

  ٣٤٢....................................... الزكاة والخمسأداءالوصیة ب

  ٣٤٧..................................غیر من حضر إلى ء الزكاةإعطا

  ٣٤٩.........................................................نقل الزكاة

  ٣٥٦.......................................النقل ولو مع وجود المستحق

  ٣٦٥............................................جواز النقل مع الضمان

  ٣٦٧..............................................جرة الكیل على من؟أ

  ٣٦٩....................................ستحقاقلو تعدد األسباب في اال

  ٣٧١...............................لزكاة من اىرث المملوك الذي یشترإ

  ٣٧٤............................................دفع الزكاة بقدر الكفاف

  ٣٨١..................................... الزكاةأخذالدعاء للمزكي عند 

  ٣٨٥........................................هإعطاالمالك ال یسترجع ما 

  

  في وقت وجوب إخراج الزكاة فصل

  ٤٢٠ ـ ٣٩١

  ٣٩٩......................أخر مع حضور الفقیر إذا  ـ الضمان١مسألة 

  ٤٠٢................شتراط العلم بوجود المستحق في الضمانا ـ ٢مسألة 

  ٤٠٤........................كاة أو جمیع النصابتلف الزأ ـ لو ٣مسألة 



٤٤٧

  ٤٠٨........................... ـ تقدیم الزكاة قبل وقت الوجوب٤مسألة 

  ٤١٣.....................................ء الفقیر قرضاإعطا ـ ٥مسألة 

  ٤١٦................................ ـ لو زاد القرض عند الفقیر٦مسألة 

  ٤١٨............................. ـ لو سقط الباقي عن النصاب٧مسألة 

  ٤٢٠.......................حتساب من سهم الغارمین ـ یجوز اال٨مسألة 

  

  ٤٤٢ ـ ٤٢١ فصل

  ٤٣٣................................... الزكاةاءأد ـ التوكیل في ١مسألة 

  ٤٣٦.............................. ـ لو دفع المالك من دون نیة٢مسألة 

  ٤٣٧..........................الحاكم الشرعي إلى قسام الدفعأ ـ ٣مسألة 

  ٤٤٠.............................. ـ ولي الیتیم ینوي حین الدفع٤مسألة 

  ٤٤٣........................................................المحتویات

  

  

  




