
١

  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  الثالث والثالثوناجلزء 



٢

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

   املصادرمنقّحة ومصححة مع ختريج

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٣

  

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  

  اخلمسكتاب 

  

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

   الرمحن الرحيمبسم اهللا

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  فصل

:أشياءسبعة ، وهي فيما جيب فيه اخلمس

  

  فصل{

  }أشياءهي سبعة  وجيب فيه اخلمس،فيما 

 املفهوم من  فإن بعض الروايات،ر بعض منها يفك ذ ال ينايفكذل و،يستقرائ يف السبعة اصراحل

إذا  مفهوم العدد ما هو الشأن يفك املنطوق، ر يفك ما ذىما سو ى عليقيد مبا دل أن  الروايات يلزمكتل

 : مث قال،حسناً وخالداً ورم ثالثة رجال زيداًكأ :م، فلو قال املوىلك احلكوم بذلكء آخر حميظهر ش

ما ك، خبار األمثل هذا غري نادر يف و،األول األمر  مفهوم العدد يف الثايناألمر يقيد ظاهر ،رم حممداًكأ

اجلميع ر كالسر يف عدم ذ وغريمها، وويةكجناس الزاأل وما يف مبطالت الصيامك ، العرفهو غري نادر يف

 واضح للمطلع بأساليب ما هوكالبعض  اليت تسبب ذكر مورسائر األ أو كثرة االبتالء بالذي يذكر

  . العرفالم يفكال

درج أا  فإمن،يف ستة أو ،يف مخسة أو ،الشهيدكهي الغنائم  وما من حصره من الفقهاء يف واحدأ

  .ني يف الفقراءكدرج املساأ سبعة الذي اة يفك املستحقني للزأصنافمن جعل ك بعض،  يفقسامبعض األ

 حالة سابقة كانت هناك فإن ال؟ أم مس هل فيما اخلشياءاأل يف بعض كان فلو شكيف كو

    خروجه يفكالشيء الذي من املؤنة يشك



٦

بأن إال  لالستصحاب، وىان جمركها ي ف دخوله يفكمن املؤنة يشن ك مل ييء الذيالش أو عنها

ما كاالشتغال  أم ،ةيالنقل وةيدلتها العقلأ الرباءة لعموم األصلانت الشبهة بدون حالة سابقة فهل ك

 إىل  املانع عن الرجوعيل االجتهادي لوجود الدل الظاهر الثاين،مهاريغ و املقاصدىمنته وملستنداختاره ا

  .ي العملاألصل

 منها املفهوم ، خاصةأشياء  احلاصرة للخمس يفخبار باأل،األصل إىل استدل القائل بالرباءة مضافاً

إال  اخلمسس يل: قولي )السالمعليه ( عبد اهللا أبا  مسعت:ح ابن سنانيصحكما سواها، ي فاخلمسعدم 

  .)١( الغنائم خاصةيف

من  و من الغنائم،أشياء من مخسة اخلمس:  قال)عليه السالم( عن العبد الصاحل ،مرسل محادكو

  .ةي املباحث اآلت بعضها يفأيتي ات اليتيهما من الرواأشبهما  و.)٢(املالحة ومن املعادن ونوزكال والغوص

 فال داللة ،ةيانت تقكإال ومطلق الفائدة،  ى علهاي فالالزم محل الغنائم فىلاألوة يالروا أما :هيفو

   .مذهب القائل ى علهايف

ب القائل ي تقر يفأيتيما كها مطلق الفائدة يون الغنائم فك ها فالظاهرأشبهوما  ةية الثانيالرواوأما 

  .باالشتغال

مة ي الغن فإن،)٣(﴾ٍء غَِنمتم ِمن شيما ﴿ :تاب فقوله سبحانهكال أما :السنة وتابكقد استدل بالو

  النفل  و:مث قال. نفلتهإذا ماً ي غنمته تغن:هل اللغة، فعن الصحاحأره مجع من كما ذك مطلق الفائدة يه

                                          
  .١ ح ما جيب فيه اخلمسأبواب من ٢ باب ٣٣٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ ح ماجيب فيه اخلمسأبواب من ٢ باب ٣٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤١اآلية : نفالسورة األ )٣(



٧

   .نفالاجلمع األ ومة،ي الغنكيبالتحر

   .ء بال مشقةيمة بالفوز بالشينغ الري تفس:عن القاموسو

  .تسبةك الفائدة املي هصلاأل مة يفي الغن:نيعن جممع البحرو

مة دار ي غنن الذهن مشوباً مبعينكيمل إذا  عرفاً، طالق املتبادر من هذه اللفظة عند اإليبل ه: أقول

   :هلا مبطلق الفائدةأيضاً  الفقهاء ري تفسىلذا نر واحلرب،

ع يأنه مجنا موضوعها بأصحابوقد عمم :  الفائدة، مث قالاألصل مة يفيالغن:  قال،رت العرفانكفعن 

   .ستفاديما 

ده يستفيما  أن ى علناإمجاعبل عن اخلالف . املشهورةالسبعة  قساممة لأليان مشول الغنيعن البو

 إىل ني بعض احملققكبل نسب ذل. مةي الغندخل يفيالصنائع  واسبكامل و التجاراتأرباح من نساناإل

  .مهريغ ونيديالشه ونيالفاضل ويالطربس وابن زهرة وخيالش ودياملف

 الشاذإال  صحابع األيمج إىل مةي عموم الغنىعن احلدائق دعو وه،ي علمجاعاض اإليعن الرو

ة يل من فسر اآلك من كستظهر ذلية، بل ريالذخ وك املداريبصاح ويليردباأل الشاذراد بألعله  ومنهم،

  .مبطلق الفائدة

  :منها  اليتكا صرح بذلة ممي املباحث اآلت يفمنها مجلة أيتي ات اليتي الرواي فه،السنةوأما 

فاد الناس من أل ما ك يف: ؟ فقالاخلمس عن )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: موثق مساعة قال

  .)١( ريثك أو ليقل

  اعلَموا أَنما و﴿ : قلت له: قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مكخرب حو

                                          
  .٦ ح ما جيب عليه اخلمسأبواب  من٨الباب  ٣٥٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٨

يش ِمن متفإنٍء غَِنم ِللر و هسموِل ِللَِّه خ١(﴾س(،قال  :وميوماً بيفادة  واهللا اإليه.)٢(   

  .ني الواردة ذه املضامحاديثمها من سائر األريغإىل 

  :أمور بكذل ى علأوردقد و

 أموال من نسانبه اإليصيمة ما يدة بأن الغني عبيبأ وريثابن األكهل اللغة أح بعض ي تصر:األول

  .خص األعىنمة باملي للغنري تفسكذلن إ :هيف و.هل احلربأ

  .بالعكس كما عرفتنه إ :وفيه.  التبادر:الثاين

تعلق ا ي  اليتمورسائر األ و الغنائمنيب أو الفوائد، و الغنائمني قابلت بات اليتيبعض الروا: الثالث

ون املراد غنائم دار ك مما ظاهره ، املقاتلةني بقسامة األربعقسم األي :ر الغنائمك قال بعد ذاليت و،اخلمس

 مبعىن أا  يفشكالاإلإمنا  ونة،ي غنائم دار احلرب بالقرمة يفير استعمال الغنكنن نا الإ :هيف و.رب فقطاحل

  .مة احلاصلة من دار احلرب فقطيالغن

املورد ال ن إ :هيف و.نقاعي قغزوة بين أو  قصة حرب بدرنزلت يفا إ ثية، حياق اآليس: الرابع

  .هاي وردت ف اليتة باملورديل آكص يلزم ختصإال صص، وخي

  .ضربنا عنها لشدة ضعفهاأفة يخر ضعأت إشكاال كهناو

                                          
.٤١اآلية : نفالسورة األ )١(

.١٠نفال حاأل و باب الفيء٥٤٤ ص١ ج:ايفكصول الأ )٢(



٩

  .من أهل احلرب الغنائم املأخوذة من الكفارـ  األول

  

 ان من الشبهة يفكإذا إال ه االشتغال، ي فاخلمس لزوم  يفكش ل ماك  يفاألصلان فكف يكو

  يف صدق الغنيمةكحق يش ى علنسانما لو حصل اإلكال،  أم نه هل هو من الفائدةأ واملوضوع،

  . فهو خارج موضوعاًكما ال يقبل ذل أما  مخسه،خراجالفائدة عليه مما هو قابل إلو

  :أشياء ةان فاخلمس يف سبعكيف كو

، بل عن ك يف ذلإشكالال خالف وال  و}هل احلربأفار من ك الغنائم املأخوذة من ال:األول{

 عليه، بل لعله من مجاعغريمها اإل واملستند وواهرما يف اجلكالرياض  و والذخريةكاملدار والغنية

  .ضروريات الدين

  .تاب اآلية املتقدمةكيدل عليه من الو

مثل عدو و :فيه و،)عليه السالم(صحيح ابن مهزيار عن الباقر ك: من السنة متواتر الرواياتو

  )١(.يؤخذه ماله ويصطلم

إال له إال  أن شهادة ى علشيء قوتل عليهل ك:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،بصري أيب خربو

لينا إ يصل حىت شيئا اخلمسيشتري من  أن حدحيل أل ال و لنا مخسه، فإنن حممداً رسول اهللاأ واهللا

  )٢(.حقنا

ون كي وون يف لوائهمكنا يأصحاب يف الرجل من ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،صحيح احلليبو

  )٣(.يطيب له وهيؤدي مخس:  قال،معهم فيصيب غنيمة

                                          
.٥ حما جيب فيه اخلمس من ٨ الباب ٣٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ حما جيب فيه اخلمس من ٢ الباب ٣٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٨ حخلمسما جيب فيه ا من ٢ الباب ٣٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٠

 يبق قسم ماي و،اخلمسرج منه خي: مة قالي الغن يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عن ابن سنانو

  )١(.ك ذلويل وهي من قاتل علنيب

 املعادن، ونوز،كمن ال: أشياء من مخسة اخلمس:  قال،ناأصحاب عن بعض ،محدأخرب حممد بن و

  . اخلامسيوافظ الرحيمل  و،)٢(هيقاتل علي ياملغنم الذ والغوص،و

ة أربعرج من خي اخلمسو : قال،املتشابه ومك احمل يفي اخلرب املرو يف)عليه السالم( ي علعنو

  )٣(.من الغوص ونوز،كمن ال ومن املعادن، و،نيكبه املسلمون من املشريصي يمن الغنائم الذ: وجوه

حدمها أسألت :  قال)عليه السالم( احلسن أيب  أو)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب مساعةو

  )٤(. الغنائميفإال  اخلمسس يل: ؟ فقالاخلمس عن )هما السالميعل(

 البحر ورج من املعادنخيما يف: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: خرب عمار بن مروان قالو

  .)٥(نوز اخلمسكال وعرف صاحبهيمل إذا احلالل املختلط باحلرام  ومةيالغنو

   )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، واحدريغ عن ،ريعم أيب عن ابنو

                                          
.١٠ ح اخلمسهي فبجي من ما ٢الباب  ٣٤١ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١١ ح اخلمسهي فبجي من ما ٢الباب  ٣٤١ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.١٢ ح اخلمسهي فبجي من ما ٢الباب  ٣٤١ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.١٥ ح اخلمسهي فبجي من ما ٢الباب  ٣٤٢ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.٦ ح اخلمسهي فبجي ما  من٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)٥(



١١

  من غري فرق بني ما حواه العسكر وما مل حيوه .اإلماميكون بإذن  أن  باملقاتلة معهم بشرطقهراً

  

 ريعم أيب  ابنينس و،مةيالغن والغوص، واملعادن، ونوز،كال ى عل:أشياءمخسة  ى علاخلمس: قال

  )١(.اخلامس

 مث ، لهكان ذلك وخذ صفوه،أأتاه املغنم إذا أنه  )صلى اهللا عليه وآله(اهللا  عن رسول يرواملو

   .هين قاتلوا علي الناس الذني بأمخاسة أربعقسم يأخذ مخسه، مث ي وأمخاس مخسة يبق قسم ماي

  .ةريثك الحاديثها من األريغإىل 

 إعطاءعدم  أو سرقة أو لةي منهم غخذما أوأما  ال خالف، وإشكال بال }قهراً باملقاتلة معهم{

  .شاء اهللا تعاىلن إ هيالم فك الأيتي فسأشبهما  أو لقرضهم

قول  ى عل،لو العام والنائب عنهما أو }اإلمام{ أو  الرسول}ذنإب{ اجلهاد }ونكي أن بشرط{

   .تاب اجلهادك ما حقق يفكه ي جواز اجلهاد للفقيريمن 

ذن إ ري قوم بغيغزإذا :  قال)عليه السالم(عن الصادق  ، عن رجل مساه،ه خرب الوراقيدل عليو

  .)٢( اخلمسلإلمامان ك فغنموا اإلمام قوم بأمر يغزإذا  و،لإلماملها كمة يانت الغنك فغنموا اإلمام

 خيما عن الشك ،}وهحيمامل  ورك ما حواه العسني فرق بريمن غ{،  واحدري غكصرح بذلو

   هم، بل بالريغ واملقداد ونيديالشه والعالمة وابن محزة وياحللو

                                          
  .٧ ح اخلمسهي فبجي من ما ٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٦ حنفال األأبواب من ١الباب  ٣٦٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



١٢

  . وحنوهاشجار واألراضي وغريه كاألواملنقول

  

عمل  ودلة األطالق إلكذل و،كما عن املدارك ني املسلمإمجاعه ي اجلواهر، بل علما يفكخالف 

 ر قد حواه،كن العسكيلو مل  وهمسخي وفارك الأموالأخذ يان كث ي، ح)صلى اهللا عليه وآله (الرسول

  .ون خارجاً عن ساحة اجلهادكين  أركه العسيوحي أن  عدممعىنو

 مجاعه اإلريغ وكما عن املشهور، بل عن املدارك }حنوها وشجاراأل وراضياألكه ريغ واملنقولو{

  . باملنقولاخلمس املسألة صاحب احلدائق فخصص املخالف يف وه،يعل

  :أموراستدل له ب واستدل هوو

  .وهاحن وراضي الرباءة عن مخس األأصالة: األول

تب ك من قد تتبعت ما حضرين و:ول، قالحي ونقليما ي فاخلمس أن  يفخبارظهور األ: الثاين

 ى علدلي ما ى علهايها فلم أقف فريغ وةربعتب األك الأخبار ى علالوسائل املشتمل والوايفك خباراأل

 ى علاهن مءي شقف يفأمل  وتعلق ا اخلمس،ي مة اليتي الغنحنوها من ما قدمناه يف ورضدخول األ

 حي صرنيب ا ما فإها،يلإة املشار ي اآلري تفس الواردة يفخبار األحىتمة، يق أو ناًي عاخلمس إخراجوجوب 

  )١(.خباره هذه األية مبا دلت عليص اآلين ختصكمينئذ فيح وول،حي ونقليصها مبا ي ختصظاهر يفأو 

: ، قالاخلمس إىل هاي فإشارة  بدوننيء للمسلم املفتوحة عنوة يفرضاأل أن ى علما دل: الثالث

   من نيء للمسلميف أا ى علدلتإمنا املفتوح عنوة  إىل حنوها بالنسبة وراضي األ الواردة يفخباراأل أن مع

                                          
  .٣٢٥ ص١٢ ج:احلدائق )١(



١٣

 صرف حاصلها يفي وعمرهاي وقبلهاي اإلمام إىل مرهاأن أ وامة،يوم القي إىل وجديمن س ووجد

  .نيمصاحل املسلم

ر كها لذيعدم التعرض ف ورب،ي خمنها و املفتوح عنوة،رضم األك ح الواردة يفخباراأل: الرابع

  .رضر لتعلقه برقبة األك بالذوىلأان كها ليان ثابتاً فكها، ولو ياة فكر الزكة مع ذيلك بالاخلمس

  :دلته من نظرأ ما يف  خيفىوال: أقول

 ى جمركوكاملش أن ة، بل قد عرفتي االجتهاددلةجمال هلا بعد األ ن الرباءة ال فأل،األولما أ

  .ةيصول العملاأل إىل  لو وصلت النوبةدلة األطالقلالشتغال إل

  الوسائل يف يفياملروكضاً، يأ بالرقبة اخلمس تعلق خبارح األي فالظاهر خالفه، بل صر،الثاينوأما 

 انك ما نفالاأل وءيقول الفيمسعته :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن، عن حممد بن مسلم،نفالباب األ

بطون  أو  خربةأرضان من كما  وهم،يديعطوا بأأ وقوم صوحلوا وها هراقة الدماءين فكي مل أرضمن 

 لإلمامهو  و،شاءيث يضعه حي ،ان هللا فهو لرسولهكلرسوله، فما  و فهذا هللا،ءيله من الفكة فهو يودأ

 ،)١(﴾وجفْتم علَيِه ِمن خيٍل و ال ِركاٍب رسوِلِه ِمنهم فَما أَ ما أَفاَء اللَّه علىو﴿ :قولهوأما  .بعد الرسول

 انكفهذا مبرتلة املغنم،  )٢(﴾ رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى ا أَفاَء اللَّه علىم﴿ :قولهوأما  ، هو هذاىترال أ :قال

   كقول ذليأيب 

                                          
  .٦اآلية : سورة احلشر )١(

  .٧اآلية : سورة احلشر )٢(



١٤

  )١(.يما بقياء الناس فك مث حنن شرسهم القريب و سهم الرسولني سهمريس لنا غيلو

انت هلم كما  إىل ث قسمهاي ح،رضه األيم فكمصب احل أن  جتد صراحة هذا اخلرب يفكنإف

ن ها، أليون فكمشترأيضاً هم  و،نيبعضها للمسلم وان بعضها هلمكما  و،ءا يف أل)هم السالميعل(

  .ضاًيأ )عليه السالم( اإلمامن منهم ي الذنيل املسلمكها ي فكشترياملفتوح عنوة 

قلت : ث قالي حد يفك عن مسمع بن عبد املل،اإلمامباحة حصة إ باب لوسائل يف ا يفياملروكو

لف درهم وقد جئت خبمسها أمائة أربعت الغوص فأصبت يل ونتك ينإ: )عليه السالم( عبد اهللا يبأل

  يفكل تعاىل  جعله اهللاي الذك حقيه وعرض هلاأ وكحبسها عنأ أن رهتك ولف درهم،أ نيمثان

خرج ألها لنا فما ك رضار األيس أبا اي ،اخلمسإال  منهاخرج هللا أما  ورضلنا من األ ماو :فقال. ناأموال

طيبناه لك ار قد يس أبا اي: فقال يل. لهك املال كيلإمحل أنا أ : قلت له: قال.ء فهو لناي من شمنهااهللا 

 كحملل هلم ذل و فهم حمللونرضعتنا من األيشيدي أيف  ما كان ليك مالك، وكلّإوحللنا لك منه فضم 

  .ثي احلد،)٢(قوم قائمناي أن إىل

 )عليه السالم(نه ك هلم، لرضمخس األ أن  ذهن مسمع منان يفك ملا اإلمامر ي تقرمنهان الظاهر إف

   رضاأل أن هو و،ك فوق ذلنيب

                                          
.١٢ حنفال األأبوابمن  ١الباب  ٣٦٨ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٢ حنفال األأبواب من ٤الباب  ٣٨٢ ص٦ ج:وسائل ال)٢(



١٥

  .ني خبالف املوالرضهم األيهم حمرم علين خمالفأ و،لها هلم باعتبار آخرك

 تاب حتف العقول يفك  يف،بن شعبة ي عل عن حسن بن،باب النوادر  يفك املستدر يفياملروكو

 أموالمن  )صلى اهللا عليه وآله(  النيبكمسأو: هيف و،)عليه السالم( عن موالنا الصادق ،ليث طويحد

ل ي خكفد ى علوجفيمل  ألنه ، لنفسهاب سبع حوائطكال ر وليه خبيوجف علي ما مل ريالنظ وظةي قربين

وجف أنه كل وهودي الأموال يه ونةيام من املديأة ثالثة ريانت مسكا  فإربيخوأما اب، كر الوأيضاً 

ن  رسوِلِه ِم ما أَفاَء اللَّه على﴿ :قسمة بدر، فقال اهللا ى علها حرب فقسمهايانت فك وابكر وليه خيعل

ين الْأَغِْنياِء ابِن السبيِل كَي ال يكُونَ دولَةً ب ومساكِنيالْ و  والْيتامى  فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُرىب أَهِل الْقُرى

و كُمما ِمنو ذُوهولُ فَخسالر آتاكُمهنع هاكُموانا فما نهرسوله مما  ى عل اهللاءفاأل ما ي فهذا سب)١(﴾ت

  .ثياحلد )٢(ابكر وليه خيوجف علأ

خبالف ) صلى اهللا عليه وآله(انت للرسول ك ك فديأراض أن ح الداللة يفيما تراه صركنه إف

 ل يفيره احلدائق من عدم الدلك، فما ذاخلمسها يف) صلى اهللا عليه وآله(ان للرسول ك رب اليتي خأراضي

  . حملهريغ

 ره املصباح منكان جمال ملا ذك ملا كذللو ال الرابع، و ول الثالثيظهر اجلواب عن الدليمما تقدم و

    املفتوحةراضياأل  أنىعلما دل أن 

                                          
  .٧اآلية : سورة احلشر )١(

.٣ ح٥ يف متعلقات اخلمس الباب ٥٥٦ ص١ ج:كاملستدر )٢(



١٦

  عموم من وجه الجتماعهما يفنيلي الدلنيب ذإفة، ية الشريد باآليية بالتقي آبري غني للمسلمكمل

 أقسامة بسائر ياختصاص اآل و املفتوحة عنوة باخلمس،أدلةاختصاص  و من املفتوح عنوة،أمخاسة ربعاأل

  . فتأمل،ومةك باحل املفتوحة عنوةأدلة ى عل تقدمحىتة يومة لآلكاملغنم، وال ح

امها كحأان ي ب يفوردا موأما  :ث قالي للمصباح ح القول الثاينظهر وجه النظر يفي أنه ماك

  )١(.أخذه السلطاني يء عدا اخلراج الذي شمنهامن تقبل  ى علسيل أنه منهاظهر ي أنه نصاففاإل

خذها اجلائر، أإذا ب  ال جتاة اليتكل الزيعة من قبيونه حملال للشك احتمال )رمحه اهللا(ر كمث ذ

  . خراجهاىمن تقبلها سو ى علبجين ال كل وها،يظهر ثبوت اخلمس ففاأل

اة فقط ك تعلق الزاة يفك الزأدلةل ظهور يهو من قبإذ ، يان فهو بدوكالظهور لو ن إ :وجه النظر

جناس  األكلت ى عل جعله اهللايد الذياملال الوح أن دلة األك من تليالظاهر البدوإذ  التسعة، شياءباأل

 اة اليتك االجتزاء بالزنيفرق ب وها،يفأيضاً  اخلمسد وجوب يفي بعضها ببعض دلةن مجع األكاة، لكالز

هو إذ ه، ية خبالف ما حنن فياة ثانكح بعدم زيل الصريورد الدلإذ ه، ي ما حنن فنيب وأخذها اجلائري

  .دلةخالف األ ى علاحتمال

 رض األ يفاخلمسون ك ىعل أي هذا ـ ى علتفرعي و:اً بقولهريخأ )رمحه اهللا(ما ما فرعه أ

   رضة رقعة األيكم مبلكاملفتوحة عنوة ـ جواز احل

                                          
٥مس يف الغنائم سطر  اخل١٠٩ ص٢ جمصباح الفقيه )١(



١٧

احتمل إذا ونه عامراً حال الفتح كن علم بإ ود مسلمي حتت منهاء يما لو وجد شياملفتوحة عنوة ف

   .ىانته )١(نوابه أو )عليه السالم( اإلمامان بامضاء ك بأن ، بوجه سائغاخلمسمن سهم إليه انتقاله 

 عدم م املفتوح عنوة يفكمها حكون حكي مخساً ال منهاؤخذ ي ياملقدار الذإذ  ،هيع وجيهذا تفرو

طراف انت األكما لو يطراف ف ببطالن بعض األإمجايل علم كن هناكيمل إذا ن هذا كها، لك متلإمكان

  .صول األما قرر يفكثمر هذا االحتمال يمل إال  لالبتالء، وحمال

دفعه يال  أو ،كعتقد بذلي  زمن من الفتحت يفا إ ثي حرضس األيلو علم عدم ختمإنه مث 

 عطاءما لو اجتمع شرائط اإليعطاؤها من باب اخلمس فإ أو ع بعضهاي بيم الشرعكان للحاك ،اناًيعص

د يان ي صورة احتمال جر يفاخلمس إعطاء عدم صالة ألرض البعض من األإعطاء أما اآلخذ، إىل بالنسبة

 .االستصحاب ى عل الصحة مقدمةأصالةون كوجه له بعد  ح، فاليوجه صح ى علهاي علنيبعض املسلم

  .ال آخرجمللمسألة و

 أرض جواز التصرف يف ى علدليار بأن ظاهرها يس أيب ةي روا ناقش يفياحملقق االنصار مث إن

ظهر من يما كخالف االتفاق   أنه، والظاهراإلمامنائب  أو إىل اجلائر إىل  خراجهأداء رياخلراج من غ

  .نتهىا ، اخلراجأرضله من يقب واإلمامحصة  ىعل أو نفال األأرض ى علن محلهكمي و،احملقق الثاين

   ى عل الدالةدلة األ يفكدخل ذلأ أنه ن الظاهر من اجلواهركل

                                          
  .٩يف الغنائم سطر اخلمس  ١٠٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



١٨

  .حبفظ ومحل ورعي وحنوها منها ، املؤن اليت أنفقت على الغنيمة بعد حتصيلهاإخراجبعد 

  

  .ستارشف األك عن كنقل ذل وعة،يباحة للشاإل

ة يمصب الرواإذ ، نفال األريالم غكل، بل ظاهر الي الدلإطالقخ بعد يص الشي ال وجه لتخص:أقول

ما اختاره بعض ك اخلمسالقول بلزوم  أو من قول اجلواهرما إ ، فالبدأشبهما  ونفالحول اخلمس ال األ

عة، ي للشاخلمسباحة إ ى عل الدالةحاديثه سائر األيمل علحيما  ى علاريس أيب ثيمل حدحي ون،ياملتأخر

  .شاء اهللا تعاىلن إ ه مفصالًيالم فك الأيتيما سك

  .}منهاحنوها  ويمحل ورع و حبفظ،لهايمة بعد حتصيالغن ى علنفقتأ  املؤن اليتإخراجبعد {

 ،اخلمسبعد  أو اخلمسل قب أا الم يفكوقع الإمنا  و،ني املقاتلنيتقسم ب  الأشياء ة سبعكهنا: أقول

  .النفل واملرضخ واجلعائل واملؤن والقطائع وايالصفا و السلبيهو

 ناريمة مثالً مائة ديانت الغنكإذا ، فاخلمسبعد  أو اخلمسقبل  أا  فقد اختلفوا يف،ما املؤنأ

تة عشر ون سكي فنيالثمان ى علاخلمسقول بأن ي بعد املؤنة اخلمس فالقائل بأن ،نيانت املؤنة عشركو

 يبقي ون مؤنةي عشرإخراج مث ،ن مخساًي عشرإخراجقول بي قبل املؤن اخلمسالقائل بأن  وناراً،يد

   . ستوننيللمقاتل

استدل  و،اخلمس املؤن قبل إخراج إىل همريغ والروضة واجلواهر واللمعة وقد ذهب الشرائعو

   اخلمس الواجب يف أن لو شك بالرباءة من مخس املؤن، فكلذل



١٩

  . من الغنيمة على فعل مصلحة من املصاحل)عليه السالم( اإلمام ما جعله خراجإوبعد 

  

  . الزائدةةربع الرباءة عن األاألصلان كعشرون  أو ستة عشر

خذ مؤنته من أخذ منه، بل  بدون األاخلمس ى علس من العدل الصرفيه ل فإن،بقاعدة العدلو

  .نيسهم املقاتلأ

  .اممقه للإطالقالشامل باخلمس بعد املؤنة  أن ى علمبا دلو

  .ث خترج املؤن قبل اخلمسياخلمس حها ي ف اليتشياءه بسائر األيبالتشبو

 طالقهم، فقالوا بوجوب اخلمس إلريغ وتبهماك بعض ن يفيديالشه و عن اخلالفيكخالفاً للمح

 ل،يقاوم الدلي  المر استحساينأقاعدة العدل  ول،يجمال له مع الدل  الاألصل  فإنة فال جمال للرباءة،ياآل

 استثناء املؤن كظاهر ذا أن  إىل مضافاً،شمل املقاميث ياخلمس بعد املؤنة حب أن ى عل ملا دلإطالقال و

  .حصل القطعإذا إال اس يه قيالتشب و تعلقت بعدها، صرفت قبل تعلق اخلمس ال املؤن اليتاليت

ال من  وني من سهم املقاتل الاإلمام املؤن من سهم إخراج منه أحوط و هذا،حوطاأل أن ال خيفىو

  يف اآليتايفك عن اليستدل مبرسل محاد املروي أن إال اللهم ،ني اجلانباط يفي االحترضا لتع،سهم السادة

  .ديس بالبعيما لكه شامل للمقام إطالق  فإن،أشبهما  و اجلعائلإخراج

املراد من  أن هرالظا و}فعل مصلحة من املصاحل ى علمةي من الغناإلمام ما جعله إخراجبعد و{

ناً ي عاإلمامعلها جي  اليتشياء األيه واجلعائل و،أشبهما  وليهو درع القت و األعم من السلبكذل

 دي للعبيعطي يهو الذ والرضخ و احملاربة، يفنينار لبعض الساعيمائة دكمة يق أو ،ةية الفالنياجلارك

  .كلنحو ذل أو قاًي جماناً تشونيء لبعض الغامنهو العطا والنفل و،ةمي الغنهم ممن ال حق هلم يفريغ والنساءو

  استدل ، مورل واحد من هذه األك قد اختلف الفقهاء يفو



٢٠

  .القائل بالوجوب بالعموم

ل ك أن ستفاد منهيث ي حالً فله سلبهيمن قتل قت ظاهر مثل وواستدل القائل بالعدم بالرباءة،

  . منه اخلمس )صلى اهللا عليه وآله( خذ النيبأنقل يمل  والسلب له،

 ،ليقول غنمت سلب القتي فالقاتل مة،يع لصدق الغني اجلمالظاهر لزوم اخلمس يف: قاليرمبا 

اخلمس ـ إذ سائر الغنائم،  ى علهم اليهذا فاخلمس عل ىعل وذا،كه و،ذاكقول غنمت ياعول له و

   .ق به اخلمس قد تعلةميء من الغنيل شك، فني نفس العقه ـ يفي حتقأيتي وةيظهر من اآليما ك

 الم،ك ال الغنائم فهو خروج عن حمل الرباحهؤالء هو مخس األ ى عليون اخلمس الذكأما 

  .مةي اخلمس بعنوان مخس الغنإعطاء ن الرتاع هنا يفساوق القول بالعدم، أليو

 ،أشبهما  واعول له وأخذ اخلمس من املقاتليمل  )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ثيحدوأما 

 كان ذلكأخذ حصة من اخلمس، فلعله ين كيمل  )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن  موضعهقق يففقد حت

  .) وسلمصلى اهللا عليه وآله(أخذها يال  و تتعلق ؤالء اليتمخاس عن األبدالً

 اإلمام:  قال، عن زرارةينيلك رواه اليالذك واحد من النصوص االستثناء، رين ظاهر غكل واهذ

تقع السهام أن شاء قبلي ما يعطي ونفلي ويجري.)١(   

عليه ( قال ،أيتيما ك صفو املال استثىن أن  بعد)عليه السالم(ه  فإن رواه عن العبد الصاحل،يالذو

  ه، ينوي مما ك ذلريغ و املؤلفة قلومإعطاء من مثل ،هينويع ما ي املال مجكسد بذلي أن وله: )السالم

                                          
  .٢ حنفال األوابأبمن  من ١الباب  ٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)١(



٢١

  .لإلماما  فإ، والسيف القاطع والدرعهقة واملركب الفارروارية الوبعد استثناء صفايا الغنيمة كاجل

  

ن مل إ و،ك ذلمن ويل ى عليقسم الباق وهلهأ خرج اخلمس منه فقسمه يفأء ي شك بعد ذلين بقإف

   ـ)١(ء هلميء فال شيبق بعد سد النوائب شي

  .قربأان فاالستثناء كف يك و،كظهر منه ذلي مها ماريغإىل 

 أو ماهلاك أو تعجبه جلماهلا ونسان تروق اإلاليت أي }ة الروقةياجلاركمة يا الغنيصفابعد استثناء و{

ال  و،شاءإذا  }لإلماما إف{ أشبهما  و}الدرعو ف القاطعيالس وب الفارهكاملرو{ أشبهما  أو نسبها

  .هايمخس ف

  )٢(.صحاب واحد من األريه غيما نص علك:  اجلواهرقال يف

ه مجلة من النصوص، يدل علي و،ك املستمسما يفكمجع أعلماؤنا إليه  ذهب ىعن املنته و:أقول

خذ أأتاه املغنم إذا  )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ان رسول ك :)عليه السالم( عن الصادق ،يح الربعيصحك

  .أقسام مخسة يقسم ما بقي له مث كان ذلك وصفوه

 موالأخذ من هذه األي أن  صفو املاللإلمامو :قال )عليه السالم( عن العبد الصاحل ،مرسل محادو

قبل  و له قبل القسمةك، فذليشتهي أو بحياملتاع مما  والثوب والدابة الفارهة وة الفارهةيصفوها اجلار

  .)٣( اخلمسإخراج

                                          
.٤نفال ح األأبواب  من١الباب  ٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٩ ص١٦ ج:اجلواهر )٢(

.٤ حنفالمن األ ١الباب  ٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٢٢

  .)عليه السالم(ا أيضا له  فإوكذا قطائع امللوك

  

 اإلمام: )عليه السالم(ل سألته عن صفو املال؟ قا: )عليه السالم( عن الصادق ،ريبص أيب عنو

  )١(.مة، فهذا صفو املاليتقسم الغن أن الدرع قبل وف القاطعيالس وب الفارهكاملر وة الروقةيأخذ اجلاري

 القرآن، لنا حنن قوم فرض اهللا طاعتنا يف:  قال)عليه السالم( عن الصادق ، املقنعة يفيواملرو

ة ي من اجلار، من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمةماماإلب أحصفوها ما ي عيني، لنا صفو املال ونفالاأل

ثر عن السادة ما جاء به األ ى علمتاع أو قي من رقك ذلأشبهما  والثوب احلسن، والفرس الفاره واحلسناء

  .)٢( )هم السالميعل(

 ال اإلمام أن دهيؤي وس،يالتخم ومي قبل التقسكاملشعرة بأن ذل أو ةحيات الصريها من الرواريغإىل 

ه، فال ين نقص عنهم فعلإ و،زاد عنهم فلهن إ )عليه السالم(اؤه كشر و،الظاهر ى علق اخلمس مبالهلتعي

  .صفوه ى عل لوضع اخلمسيداع

 البالد له شئون البد من  يفاألولونه الشخص ك لاإلمامإذ  واضحة، يع فهيمة هذا التشركما حأ

م مما ال كان فاحلكف يك و.ايمبثل هذه املزاإال  ال تقدم كتل ومام سائر الدول،أ ومام الناسأحفظها 

  .عدالة نوابه واإلمام الشتراطنا عصمة ،جحاف عن اشتراط عدم اإلحنن بغىن و،هيشبهة ف

س يراد به رئيإمنا  و،كة السم املليال خصوصإذ الرؤساء، كهم يلإمن  و}كذا قطائع امللوكو{

   .})عليه السالم(له أيضاً ا إف{ومة كاحل

                                          
  .١٥ حنفالمن األ ١الباب  ٣٦٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

  .٤٠ س٤٥ ص:املقنعة )٢(



٢٣

  اإلمامذا كان الغزو بغري إذن إوأما 

  

ه يدل علي وتاب اجلهاد،ك ما فصل يفك، مجاع اإلىه دعوي واحد، بل علريما صرح به غك

  :ض النصوصيدلتها مستفأا فتشملها ي الصفادخوهلا يف إىل ضافةباإل

عليه (، قال نفاله األيث عد في حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب داود بن فرقدك

  )١(.كوقطائع امللو: )مالسال

  )٢(.لإلمام فهو كان للملوكما و :هيف و)عليه السالم( عن الصادق ،سحاق بن عمارإخرب و

ها يس للناس فيل و،لإلماملها ك كقطائع امللو: )عليه السالم( عبد اهللابو أ قال ،خرب داودو

  )٣(.ءيش

 ريهم من غيديأ ان يفك ما ك امللووايفله صو :)عليه السالم( مرسالً عن العبد الصاحل ،خرب محادو

  .ك ذلريغ إىل ،)٤(له مردودكن الغصب  أل،وجه الغصب

  : ربعةأقوال أه ي فف}اإلمامذن إ ريان الغزو بغكإذا وأما {

  . لإلمامله ك أن  بل املخالف له نادر،ملشهورا ما هو :األول

 لإلماممة يسالم فالغناإل إىل للدعاءان احلرب كإذا  ما نيل بي ما اختاره احلدائق من التفص:الثاين

  .الغلبة وجب اخلمس وان للقهركن إ و،ال مخسو

  .  لآلخذيالباق ولإلمامون اخلمس كاه املستند من ك حي الذ:الثالث

   ما اختاره :الرابع

                                          
.٦ حنفالاأل من ١الباب ٣٦٦ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٢٠ حنفالاأل من ١الباب ٣٧١ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٦ حنفالاأل من ١الباب ٣٦٦ ص٦ ج: الوسائل)٣(

  .٤ حنفالاأل من ١الباب ٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٢٤

مخسها  إخراج حوط وإن كان يف زمن الغيبة فاأل،لإلمام االستيذان منه فالغنيمة إمكانفإن كان يف زمان احلضور و

 فما يأخذه السالطني يف هذا األزمنة من الكفار باملقاتلة معهم ، إذا كان للدعاء إىل اإلسالممن حيث الغنيمة خصوصاً

  .لدعاء إىل اإلسالما وإن كان قصدهم زيادة امللك ال ،حوطمن املنقول وغريه جيب فيه اخلمس على األ

  

س يل ولهك }لإلماممة يذان منه فالغنيت االسإمكان و زمن احلضوران يفكن إف{: املصنف بقوله

ال من  }مةيث الغني مخسها من حإخراج حوطبة فاألي زمن الغان يفكن إو{ه ريغ و لآلخذمنهاء يش

فما {طرة يمة وحب السيان للغنكمقابل ما  }سالمكان للدعاء إىل اإلإذا خصوصاً {حيث فاضل املؤنة 

 من املنقول{ أشبهما  وربا وسرقة ولةيغ  ال}قاتلة معهمفار باملكزمنة من ال هذه األ يفنيأخذه السالطي

  .}سالماإل إىل  ال الدعاءكادة املليان قصدهم زكن إ وحوطاأل ى عله اخلمسيب فجيه ريغو

ة مرسلة يبه روا أن عن الروضة و،هريغ وك املسالما يفكاملشهور  أنه فقد عرفت: األولما القول أ

ه ي علمجاع اإلي دعويعن احلل و عندنا،لإلماممة يانت غنك ىن املنتهع وقائل خبالفها ظاهراً، ال أنه إال

  .اًحيصر

  ).اإلمامذن إب(مرسلة الوراق املتقدمة عند قول املصنف ك ،اتيه بعض الروايدل عليو

بون غنائم يصي فاإلمامبعثها ية ي السر:)عليه السالم( عبد اهللا يب قلت أل،ة بن وهبيح معاويصحو

قسم  وللرسولو تعاىل  اخلمس هللامنهاخرج أ اإلمامأمره أمري ها مع يقاتلوا علن إ :ف تقسم؟ قاليك

   )١(.حبأث يعله حجي لإلماملما غنموا كان ك نيكها املشريونوا قاتلوا علكين مل إ و،أمخاسة أربعنهم يب

  مل  أو ن قتالكيمل ن إ : مفهوم الصدرفإن

                                          
  .٣ حنفالاأل من ١الباب  ٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)١(



٢٥

 مصرف كس هنايث ليح ول،ي الذ يفنيقد صرح بأحد املفهوم وء،ي شنيس للمسلمي لريمأن كي

  .لإلمامون كي أن نيتعيونه سائر الغنائم ـ ك ـ بعد عدم اإلمامذن إان بدون كإذا ما يآخر ف

الغلبة  وان الغزو للقهركإذا ما يوجوب اخلمس ف ى عله استدل فإن،ما قول صاحب احلدائقأ

ون كظاهره ن إ ثيسالم باملرسل املتقدم، حاإل إىل ان للدعاءكإذا ما ي فلإلمامونه ك ىعل وة،ي اآلإطالقب

عليه ( لإلمامون كي يالذ أن صحابالم األك وخبارن الظاهر من األأل: قال. سالماإل إىل احلرب للدعاء

قع من خلفاء يما كسالم، ف باإليلكالت ووجه اجلهاد ى علؤخذيهو ما إمنا ذنه إ ريان بغك  مىت)السالم

 ن سرقةكي من مامل كحنو ذل وغصباً وغلبةً و ال ما أخذ جهراً،وجههذا ال ى علفاركجهادهم ال واجلور

  .نتهىا ،)١()عليه السالم(ذنه إ ريمة بغيون غنكيه  فإنلة،يال غو

س ي املورد ل فإنة،ي الرواإطالقد ييوجب تقي  الكذلكون عمل اخللفاء خارجاً كن إ :هيفو

  .ةيعموم اآل ى عل اخلارج، فاملخصص مقدماألمرف بيكخمصصاً ف

 الرجل  يف:)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح احلليبي بصحك فقد استدل لذل،القول الثالثوأما 

ب يطي و مخسنايؤدي: )عليه السالم(مة؟ قال يب غنيصيون معهم فكي لوائهم فون يفكينا أصحابمن 

   )٢(.له

  . املقدمةقاوم املرسلةي فال )هم السالميعل(ذم إون غزوه بكه باحتمال يلوا علكشأو

  خص من أ يهإذ املرسلة،  وحةي الصحنية برضامع ال: أقول

                                          
  .٣٢٢ ص١٢ ج:احلدائق )١(

.٨ ح اخلمسهي فبجي من ما ٢الباب  ٣٤٠ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٢٦

  .كبعد االلتزام بذليال  و،نيمة بعض املواليحة لغنيالصح و،مةيم عام الغنك املرسلة حل فإناملرسلة،

 جع يفريذان، في االستإمكانصورة  ى علمحل املرسلة ى علما اختاره املصنف فالظاهر ابتناؤهوأما 

   .ةيموم اآلع إىل هاريغ

 ،ذاني االستإمكانهو زمن حضوره بدون  وة،ية الثانير مفهوم الشرطكذي مل )رمحه اهللا(أنه كو

  .سالم ما تقدم عن صاحب احلدائقاإل إىل ة الدعاءيوجه خصوص أن ماكلعدم االبتالء فعال، 

  .ك املستمسما يفك طالق خالف اإل)رمحه اهللا( ما فصله ،حال أي ىعلو

ما ، لعموم )عليه السالم( لإلماممة يون الغنك خبار األنيق اجلمع بيستند جعل طرصاحب امل مث إن

حة يعة بعد اخلمس لصحيحلها للشأ اإلمامن كه، ليلإ عائدة )عليه السالم(ذنه إ ريمة بغيالغن أن ىعلدل 

   .احلليب

لقول صد، فاااملق منتهى ه يفيل علكشأما كل العام، يالتحل ى علحة ال تدليالصحن إ :هيفو

  .قربحة له هو األيص مورد الصحيرناه من ختصك ما ذةضافإاملشهور ب

 ال، أم  اخلالفةى سواء ادع،السين أو يعي السلطان الشيون الغازك ني بك ذلال فرق يفمث إنه 

  .ما عرفتك طالق لإلكل ذلكسالم، اإل إىل الدعاء أو ان قصده التوسعةكسواء و

 الغنائم ك مثل تلالالزم يف أن  اخلمس احتمالإخراج بعدم فتواه واط املصنفيلعل وجه احتو

  وا خاصة مبا كة ال تشملها ليالروا وةي اآلمة يفيالغن أن  من جهة،مةي مخس املؤنة ال مخس الغنإخراج



٢٧

 بل اجلزية املبذولة لتلك السرية خبالف سائر ،ومن الغنائم اليت جيب فيها اخلمس الفداء الذي يؤخذ من أهل احلرب

  .د اجلزيةأفرا

  

افر ك الأموالمن قسم  ألنه ،لآلخذال ون املال حالكيذنه إ، فبدون اإلمامذن إانت املقاتلة بك

  .رباحسائر األكبعد املؤنة  إالّه اخلمس يلزم فيال  واسب،ك املأرباحون من مجلة كياحملارب، ف

 ،صدااملق منتهى ما يفك }هل احلربأؤخذ من ي يها اخلمس الفداء الذيب فجي من الغنائم اليتو{

  أي،منهابل هو :  قال،هي اجلواهر تردد فيف وها،ريغ وشف الغطاءك والروضة وكاملسال وعن الدروسو

 ،)١(لم فتأ،منهة عبرادة ما عدا السإنئذ حبث، ملنع يه حي وجوب اخلمس فان يفكإن  و األعم،قطعاً باملعىن

  .نتهىا

  .قرب ما اختاره املاتن للصدق عرفاًاألو

ه مما ري غنيب و،مةيه الغنيصدق عليبدل املغتنم ف ألنه ان بعد الغلبةك ما ني بكل املستمسيصتفوأما 

مة يالغنإذ ظهر وجهه، ي فلم ،إشكال وخص حمل تأمل األمة باملعىنيونه من الغنكان بدون الغلبة فك

ما كبعدها،  أو ثناء احلربأ ها يفي وسواء حصل املسلمون عل،ونكاملشر أو صادقة سواء غلب املسلمون

  .من راجع العرف ى علكذل خيفى ال

ال ا ماإلمامما لو وضع ك }ةي السركة املبذولة لتلياجلز{خص األه اخلمس باملعىنيب فجي ما }بل{

  فار بعد ك تؤخذ من ال اليت}ةيفراد اجلزأخبالف سائر {انت مقاتلة هلم ك ة اليتي السركتل ىعل

                                          
  .١٣ ص١٦ ج:اجلواهر )١(



٢٨

  . ما صوحلوا عليهومنها أيضاً

  

 ست من الغنائم عرفاًيل ونيا ملصاحل املسلم فإهل الذمة،أ عداد نفسهم يفأدخاهلم إ والغلبة

  .شرعاًو

 صورة يف أو ،مة مطلقاًية ـ من الغني تؤخذ من السراليت أي ة ـيون مثل هذه اجلزك يف مث إن

 ةيمة بي من غن خمتلفةأموالمعهم  ورجع املقاتلونإذا ه  فإن للصدق عرفاً،األولالظاهر  والغلبة اختالفاً،

ان ك و،تسابكقد حصلوها بال مشقة ا ألنه كذل وتوا بالغنائم،أم إل ي قأشبهما  وةيجز وفداءو

  .مةي صدق الغناف يفك مورهذه األ وعداء، احلرب من األل يفيالتحص

  فالظاهر.نتهى ا)١(ال من امللحق به قطعاً وحدهاأة من يس اجلزيل و:ث قالياجلواهر حما يف وأما 

ة ية عنايره املصنف جزكة ما ذي تسمرها املصنف، بل يفك ذة اليتي ال اجلزية عن الذمياد ا اجلزاملر أن

  .ةي جزك تلىجد من مسأمل إذ ااز، 

 صد يفااملق منتهى تأمل أن ماك ،ل مما ال وجه له بعد الصدقيتفصلاكان فالقول بالعدم كف يكو

 بل ،مةي غنىتسم ة الياجلزإذ وجه له،  ة املتعارفة ـ اليزرادته اجلإالم اجلواهر ـ بعد ما عرفت من ك

  .مادآتوابعها منذ  و احلربيقد تنقض وبداً،أهل الذمة أبة تؤخذ من ي ضريه

 اجلواهر يف وشف الغطاءك وكاملسال والروضة وما عن الدروسك }هيما صوحلوا علأيضاً  منهاو{

   ه،ريغ وصدااملق منتهى  يفىفتوو الًااحتم

                                          
.١٣ ص١٦ ج:اجلواهر )١(



٢٩

مة يم الغنكمه حكان منه قبلها فحكما  و،ان منه بعد الغلبة فاخلمسك ما ني بك املستمسفصل يفو

  .عم األباملعين

ا  ملكذل وه فاخلمس،ريان غكما  و،لإلمام فرضان من توابع األك ما نيل بيالظاهر التفص و:أقول

صلى ( انت للنيبك كدل فيلذا خن و،نفالنه من األأ ولإلمامتوابعها  وراضيصوحل من األ ما أن ىعلدل 

 ،ه اخلمسي ف فإن،كذلكس يل ، خبالف مارض تبعاً لأل)ها السالميعل(ت لفاطمة يعطأو) اهللا عليه وآله

  .قبلها أو ان بعد الغلبةك األخص، سواء مة باملعىنيلصدق الغن

الم املصنف كلعل الظاهر من  و، السابقيف و هناكل املستمسيظهر وجه لتفصيمل  أنه قد عرفتو

  .رض التابعة لألشجارمثل األ حنوه ال والذهبكنقل يان طرفاً للصلح مما كما 

 هلم ني املسلمإعطاءفار معهم بكما لو صاحل الك ـ نيء من املسلمي قبال شوقع يف الصلح لو مث إن

فار عن مقابل املأخوذ كال إىل  املدفوعإخراجان الالزم القول بكأخذون منهم ـ ي مقابل ما ذا يفك

  .ال خيفىما كمة يس غني مقابل املدفوع لان يفك، ألن ما يخلمس عن الباقمنهم مث ا

ما لو وقع كه اخلمس؟ الظاهر نعم للصدق، يحق استحقه املسلمون فهل ف ى علان الصلحكولو 

 بعد دخوله يفي فال رض األ يفريحق التحج ى عللو وقع الصلح أما ، هلمأرض  يفيحق الرع ى علالصلح

  .راضيهلا لأل مشودلة، ألنفالاأل



٣٠

  .سلمني يف أمكنتهم ولو يف زمن الغيبةاملوكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على 

   كان أو كثرياً اخلمس من مجيع ذلك قليالًإخراجفيجب 

  

  يفنياملسلم ى علهجمواإذا ؤخذ منهم عند الدفاع معهم يما { ب اخلمس يفجي }ذاكو{

قسم غنائم يان كه  فإن،)صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول ريس إىل ، مضافاًىالفتو و النصطالق إل}نتهمكمأ

قسم غنائم يان كما ك ،نةياملدإىل  )صلى اهللا عليه وآله(ا حملاربة الرسول ون جاؤياألحزاب الذك نياملهامج

  .نيفار حنككهم يلإ )صلى اهللا عليه وآله(ذهب الرسول ين يفار الذكال

 ذنه ظاهر يفإان اجلهاد بدون كإذا  لإلمامون املال ك ىعلما دل ن  ألكذل و}بةي زمن الغولو يف{

  .دلة األطالق مشموالً إلي الدفاعيبقي، فيالدفاع  الياالبتدائ

  . حملهس يفي لـما عن مجع كه ـ يام اجلهاد علكحأجراء إاحتمال عدم  مث إن

تاب ك ه، بل قد تقدم يفيلإ وياالبتدائ إىل اهيإمهم يشعر به تقسيما كعم أاجلهاد :  اجلواهرقال يف

اه بعضهم عن كفن، بل حكيال  وغسلي، فال اإلمام يديأ نياملقتول بكداً يهه شيون املقتول فكالطهارة ب

   .نتهى، ا)١(هاريغ والروض والروضة وجامع املقاصد والدروس وىركالذ واملعترب وشارةاإل وةيالغن

  .الم حمل آخركل اليلتفصو

ان كلو  أنه توهمي فال }اًريثك أو انكالً ي قل،كع ذليخلمس من مج اإخراججب يف{ هذا ىعلو

  رج منه اخلمس لعدم صدق خيالً ال يقل

                                          
  .١٦ ص٢١اجلواهر  )١(



٣١

  . املكاسب وسائر الفوائدأرباحنة السنة على ما يأيت يف ؤمن غري مالحظة خروج م

  

انت ك لو ي اجلهاد االبتدائ لو فرض، مثله التبادر يفيهو بدوإذ ، ريثك المنهااملتبادر إذ مة، يالغن

  .لة جداًيمة قليالغن

عند إال  اللهم ،رباحست من صنف األيمة هنا لي الغن فإن} مالحظة خروج مؤنة السنةريمن غ{

 أرباح  يفأيتي ما ىعل{ما نقله اجلواهر عن مجع ك ،س من اجلهاديمام لإ ريالدفاع بغ أن ىريمن 

  .}سائر الفوائد واسبكامل

 مخسها إخراج وهاميب تقوجي  فال،سبون خارجة عن الغنائمي نيفار الذكلبسة الأ أن مث الظاهر

  .ان لبانكلو  أنه  مع، حروبه يفكذل )صلى اهللا عليه وآله(نقل عن الرسول يألنه مل  ولالنصراف،

 ني املسلمأراضين غصبوا بعض يفار الذكال إىل  بالنسبةرمة جايم الغنكح أن الظاهر أن ماك

 ما حدث يفكسالم ال باسم اإلذ نقاان اإلكلو  و،هميديأ من رضاأل ذقانإد يري وارمحيحاربوا من و

  . هذا من قسم الدفاع فإن،أشبهما  واجلزائر ونيفلسط

ل يلبدم مسلمون أ بعنوان نياربون املسلمحي فار الك الكولئأ أن من: قالي أن نكميال اعتبار مبا و

 جرامهم، فهم يفإ وت عن غصبهمكسي من  معيهإمنا الصداقة إذ  ،ةيسالمصداقتهم مع بعض الدول اإل

 هيت علكسيمن  ى علصادقي وتكسيافر حمارب مهاجم كل ك أن من املعلوم وقة حماربون،ياحلق

ث التحقوا يم حأمواهلسلب  وهودية من مهامجة اليسالم بعض البالد اإلصادقه، فما حدث يفيو

  .ق الغنائمي اخلمس ألا من مصادموال األكتليف لزم ي املغصوبة راضيباأل

  وز جي الإذ ذنه، إن كمأه لو يذن الفقإ بكبعد اشتراط ذلينعم ال 



٣٢

   . حملهما حقق يفك نيع املسلميمج ى عللزمإال  و،كن ذلكمأما ينائبه ف أو اإلمامبإال الدفاع 

  .ات مربوطة بباب اجلهاديخصوص وهذه املسألة هلا فروعو



٣٣

 مخسها من حيث كوا إخراج قوى بل األحوطم فاألأمواهلخذوا غار املسلمون على الكفار فأأإذا  :)١مسألة (

  يف زمن الغيبة  ولو،غنيمة

  

 مخسها إخراج قوىاأل بل حوط فاأل،مأمواهلفار فأخذوا كال ى علغار املسلمونأإذا  :١مسألة {

نظر  الحرب ثالثة جائزة يفإذ للدفاع،  أو ون للجهادكت أن ختلو من غارة ال اإل}مةيوا غنكث يمن ح

  .سالماإل

الغالب إذ ام، ك األح يفنيأحد القسمكوا ك ى علصيالم التنصك اللعل وجه إفرادها يفو

 نيستمر احلرب بيأن  أما ،يالدفاع االبتدائ وياجلهاد االبتدائ إىل نسبقي الذهن  فإنغارة،انصرافها عن اإل

دامت   ما يفكذلكما هو كبعض ـ  ى عل بعضهمريغي حىتأو دفاعاً ابتدائياً اً ي هجوماً ابتدائنياجلانب

  .ه اخلاصيالتنب إىل تاجحيلذا  و،الدفاع ونسبق من اجلهادي ء الي شكاحلرب ـ فذل

ة، يون دفاعكت أن الغالب وغارة،إهم يون اهلجوم علكيث يهل الذمة الذمة، حألو نقض  مثله ماو

  .سالم اإلضةيب ى عل منهىشخي له مما نيعداًء حماربأسالم  دار اإلبقاؤهم يفإذ 

   .ىفتو و نصاًطالقشمله اإلي مخسها للصدق، فإخراجب جيمة يؤخذ منهم غنيان فما كف يكو

 أن ن عرفتك لعدم انسباقها منه، لطالقغارة عن اإل احتمال خروج اإلوالًأاط يلعل وجه االحتو

 أما ه،ين الفقذإن كميما مل ية فيانت دفاعك أو هيذن الفقإان بكإذا  }مةيغن زمن الولو يف{ ي بدوكذل

 ى عله ملا دليذن الفقإحلقنا أإمنا  وها،ريغ و ملرسلة الوراق)عليه السالم( لإلمام أنه  فقد عرفتكبدون ذل

  ونه نائباً ك



٣٤

 نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة.نة السنةؤفال يالحظ فيها م

  ،ملكتسبة إحلاقه بالفوائد اقوىفاأل

  

 إمكانة بدون يانت دفاعكإذا ما ي فكذلك ود،يتاب التقلك  مما شرح يف)هم السالميعل(عنهم 

الحظ يفال {ها ريغ وس مشموالً للمرسلةي هذه الصورة فل بالدفاع يفنيذن العام للمسلم لإلكذل وذنه،إ

  .اسبك املأرباح ألا من صنف الغنائم ال من صنف }ها مؤنة السنةيف

  .غفله فأخذ مالهأ بأن }والغيلة{من الكافر املباح املال  }أخذوا بالسرقةذا إذا كو{

ما لو ك } الباطلةىو بالدعوأ{ افر احلريبكال و املسلمنيربا ب ال ألنه }خذوا منهم بالرباأنعم لو {

 ال }ةتسبكإحلاقه بالفوائد امل قوىاألف{ أشبهما  وصبغبال أو جاء بالشهود فأخذ ماله، وه باطالي علىادع

  .بالغنائم

  :ةأربعقوال أ املسألة يفو

ما  إىل مة، مضافاًي صدق الغن لعدم اعتبار املقاتلة يفكذل وع،ي اجلممة يفيوجود مخس الغن: األول

  .كبذلأوىل افر كالإذ ، نسانخذه اإلأإذا خلمس من مال الغاصب ا إخراج أدلة ى من فحوأيتيس

إذ مة، ي لعدم صدق الغنكذل واسب،كها مخس امليف إمنا وع،ي اجلممة يفيعدم مخس الغن: الثاين

 نيمخاس تقسم بة األربعاأل أن ى عل الدالةدلةظهر من األي حصلت باحلرب خصوصاً ما  مامنهااملتبادر 

إذ  قررناها سابقاً،  اخلمس اليتأصالة ريهذا غ و، العدماألصل فكلو ش و املقام، يفنيال مقاتل ونياملقاتل

  .ال خيفىما كمة يمخس الغن لة ال اجلم اخلمس يفاألصل



٣٥

   مخسة مطلقاًإخراج حوط وإن كان األ،نة السنةؤفيعترب فيه الزيادة عن م

  

ما اختاره ك، رباحن فخمس األيري األخنيب و،مةي فخمس الغننياألول نيل بيالتفص: الثالث

  .نيري دون األخنياألول مة يفي لصدق الغنكذل واملصنف،

 ،مة قطعاًي الباطلة، لعدم صدق الغنىالدعو و الربامة يفي مخس الغنما خنتاره من عدم: الرابع

 افر،كالغاصب شر من ال أن  مثل املقام، فقد ورد يفىال فحوإذ  تامة ريخذ مال الغاصب غأ ىفحوو

ها مخس يفإمنا  وه،ريغ و الدروسيك حمد يفيالشهك واحد ري تبعاً لغ)رمحه اهللا( هذا نوافق املصنف يفو

  .رباحاأل

إذ مة للصدق، يهما مخس الغنيثناء احلرب ففأ انتا يفك ما نيلة بيغال و السرقةل يفين التفصمو

 افر حريبك إىل ما لو ذهبكانتا بدون احلرب ك ما نيب و،كل ذلك ى علتشتمل خيفى ما الكاحلرب 

  .كمثل ذل ى علمةي الظاهر عدم صدق الغن فإنالً مثالً،يف فسرق ماله ليبعنوان الض

 }ادة عن مؤنة السنةيه الزيعترب في{س من صنف الغنائم يل أنه رنا منك ما ذ}ـف{ان كف يكو

الحتمال  ووجب،أ خروجاً من خالف من } مخسه مطلقاًإخراج حوطان األكن إو{ مخسه إخراج يف

  .تقدمتاليت  ىاحتمال الفحو ومة،يصدق الغن

األخذ  وةيالعار واهلبة وةياهلدكم صلها املسلحي فار اليتك الأموال سائر الم يفكظهر اليمما تقدم و

  .ك ذلأشبهما  و ايفي معاملة ال أو بعنوان معاملة باطلة أو ،مثالً  أباًافركان الكما يمنه بعنوان النفقة ف



٣٦

  ،جيوز أخذ مال النصاب أينما وجد ):٢مسألة (

  

 الناصب ى عل املسلمإطالقن إ : احلدائق قال يف}نما وجديأخذ مال النصاب أوز جي :٢مسألة {

فر كم بكخلفاً من احل وه الطائفة احملقة سلفاًيعل سالم خالف ماث اإليخذ ماله من حأوز جينه ال أو

  .ى انته،)١(خذ ماله بل قتلهأجواز  وجناسته والناصب

 إىل ل ماله ممن انتحلحيسائر من  وياخلارج وهل احلرب مال الناصبأمثل مال :  املستندقال يفو

  .نتهى، ا)٢( مخسهإخراججب يسالم، فاإل

  .)رمحه اهللا( تبعاً لوالده ،ه اخلمسين فأ وة مالهيصد حلااملق منتهى اختار يفو

 ىخ دعوي، بل عن الش)٣(ما هو املشهورك: خلإ) وزجي( عند قول املصنف ك املستمسقال يفو

  .املقاصد منتهى ما يفكجواز قتلهم  ومأمواهلباحة إ وجناستهم ى علمجاعاإل

 صفهايناأل وابن العم والسادة الوالدك ،املنت ى علني واحد من املعلقريلقول غقد اختار هذا او

د يه السيل فكشأنعم . همريغ ويخ العراقيالش واينكيابلكال وياخلونسار واالصطهبانايت ويالربوجردو

 ىح دعويشارح املفات وسيدرإ، بل عن ابن يار مجاعة منهم احلليعدم اجلواز اخت أن ماكاحلجة، 

  .تاب اخلمس الترددك ظهر من اجلواهر يفي وماله، وعدم حل دم الناصب ى علعمجااإل

  :  املسألة قوالنيان ففكف يكو

   يح حفص بن البختري لصح،اجلواز

                                          
.٣٢٣ ص١٢ ج:احلدائق )١(

.٢٣ سطر ٧٢ ص٢ ج:املستند )٢(

.٤ سطر ٤٥١ ص٩ ج:كاملستمس )٣(



٣٧

   )١(.نا اخلمسيلإادفع  وثما وجدتهيخذ مال الناصب ح:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

   )٢(.نا اخلمسيلإادفع  ودتثما وجيخذ مال الناصب ح:  قالى،خرب املعلو

ه كلميء يل شك ومال الناصب: )عليه السالم( عبد اهللابو أقال :  قال،سحاق بن عمارإخرب و

تسبوا  ال: قال )صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسول  أن كذل و جائز،كهل الشرأاح ك ن فإن،امرأتهإال حالل 

رجل  و،م برجل منهمكقتل رجل مني أن مكينا خناف علألو ال  واحاً،كل قوم نك ل فإنكهل الشرأ

  )٣(.اإلمام إىل كن ذلكل وم بالقتل هلم،كلف رجل منهم ألمرناأ من ريم خكمن

  :أمور بنياستدل للمانعو

  حمله،ما قرر يفكالفروج  والدماء وموال األ الرباءة يفصالة ألىال جمر و عدم اجلواز،أصالة: األول

حتقق له، بل قد عرفت   المجاع بأن اإل،نياخلرب ومجاعمن اإلن ي اوزيلي دل يفشكال بعد اإلكذلو

ضعف  و،نياألول  ما لعدم العمل يفكن التمسكميال ن ااخلرب وخالفه، ى علمجاع اإلىوجود دعو

افر كقة الي حقريقة غيس حقي الناصب ل فإن املرأة،جواز سيب وة املالي حلني للتالزم ب، الثالثالداللة يف

ما ال ك ، املؤمن هلانع من سيبمي اح الكل قوم نك ل فإناح زوجته،كخذ ماله جاز نأ جازإذا ، فاحلريب

  .تايبكال وك زوجة املشرنع من سيبمي

                                          
.٦ ح اخلمسهي فبجي  ماأبواب من ٢الباب  ٣٤٠ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٨ ح٣٥ باب ١٢٣ ص٤ج: التهذيب )٢(

.٢ حد العدو جهاأبوابمن  ٦٢الباب  ٥٩ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٣٨

  .حيشارح املفات وي احللإمجاع: الثاين

 مبطلق العامة، خبار األفُسر الناصب يف أن  بعد،ن بالضرورةيورك املذين مصادمة اخلرب:الثالث

  الكن أل،تيهل البأس الناصب من نصب لنا يل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيب عن،خرب ابن سنانك

 م تتولوناكنأعلم يهو  ومكن الناصب من نصب لكل وآل حممد، وبغض حممداًأنا أقول يجتد رجالً 

   )١(.عتنايم من شكنأو

: )المهما السيعل(بن حممد  ي علعينيـ إليه تبت ك:  قالىموس و عن حممد،وما رواه السرائر

مامتها؟ فرجع إاعتقاد  و اجلبت والطاغوتمي من تقدأكثر إىل  امتحانهحتاج يفأسأله عن الناصب هل أ

  )٢(.هذا فهو ناصب ى علانكمن : اجلواب

قاتل أ أن مرتأ: )عليه السالم(قوله كالدم،  و موجبة حلقن املالنيالشهادت أن ىعلما دل : الرابع

  .)٣( حقنوا دماءهمكقالوا ذلإذا  ف،اهللاإال له إقولوا ال ي  حىتالناس

  .ملواأوا ما كدرأحقنوا به دماءهم في قوماً آمنوا بألسنتهم لفإن :)عليه السالم(قول السجاد و

  .الدم و املالنيمع وضوح التالزم ب

ظهر أم من أهل البصرة مع أ أموال) عليه السالم( ى املرتضاإلمامعدم قسمة  ىعلما دل : اخلامس

   نيب ونهي ب فإن الناصب،قيمصاد

                                          
.٣ ح اخلمسهي فبما جي أبواب من ٢الباب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٤ ح اخلمسهي فبجيما  أبواب من ٢الباب  ٣٤٢ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.١١٨ ح١٥٣ ص١ ج:العوايل )٣(



٣٩

عليه (اً يعل أن ياملروك ،سكس العيل و، ناصيبيل خارجكإذ غالباً عموم مطلق،  ياخلارج

 ألم حترموا حبرمة ،ال: م؟ قالأمواهلتأخذ ال أ نينم املؤريا أمي: وم اجلمل قالوا لهي ملا هزم الناس )السالم

  )١(. دار اهلجرةم يفأمواهلسالم فال حتل اإل

من وجد ماله : ىناد) عليه السالم(اً يعل أن سيق بوأ ىم، فقد روأمواهل برد اإلماممر أ بل

 برجله ىفعل فرمي فلم ،نضجي  حىتصربي أن ها، فسألناهي، فمر بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فأخذهيفل

  .فأخذه

 ،عطاهأنة يقام بأ  من،مأمواهلالناس  ى عل بالبصرة رد)عليه السالم( ي علملا هزمنا: خرب مروان قالو

: وا قالأكثرفلما :  قال،السيب وننايء بيقسم الفأ ني املؤمنريمأا ي: فقال له قائل. حلفهأنة يقم بيمن مل و

سهمه يفنياملؤمن أم أخذيم كيأ  ٢(فواكف(.  

 ريمأا ي: وم البصرة فقالواي )عليه السالم( ني املؤمنريمأ إىل الناس اجتمعوا أن :ما رواه الصدوقو

  )٣(. سهمه يفنياملؤمن أم أخذيم كيأ: قال. ننا غنائمهميقسم بأ نيؤمنامل

 البغاة أموالر من كوه العسحيمل  عدم قسمة ما ى علخذ مال الناصب مبا دلأد عدم جواز يأرمبا و

باح مال النصب ي أن نكميف يكه  فإن واحد،ريما ادعاه غ ى علاًإمجاع بل ، اجلواهرما يفكخالف،  بال

   يالذ

                                          
.٧ س٣٣٧ ص:املختلف )١(

.٥ ح جهاد العدوأبواب من ٢٥الباب  ٥٨ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٧ ح جهاد العدوأبواب من ٢٥لباب ا ٥٩ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٤٠

  . حرميبغإذا بغ، فيمل   داره مايف

  .رهاكطول ذي دات اليتياملؤ ودلة من األك ذلريغإىل 

  :ن رد هذه الوجوه املانعةكمي و:أقول

قد عرفت   حىتالعمل به، و وصحة خرب حفص،موقع له بعد النص  الاألصل فبأن :األولما أ

م كألن ح. خذ الزوجةأعدم جواز و خذ املالأ جواز نية، وال منافاة بيافكه ي علمجاعخ اإلي الشىدعو

  .التالزم مطلقاً ى عللي دليأ و خاص باحملارب،السيب

  .موقع له س الكالع ى علالشهرة ومجاع اإلىما عرفت من دعو  بعدمجاع فاإل:الثاينوأما 

من جهة رجوع  أو ،من باب التوسعما إ عةي الناصب مبن نصب للشري تفس فإن:الثالثوأما 

 النصوص املراد يف أن  إىل، مضافاً)عليهم السالم (ئمةلنصب لألا إىل عة راجعيم شأعة مبا يالنصب للش

  .هذا هو املراد هنا و،)هم السالميعل( الفقهاء من الناصب الناصب هلم ىفتاو وةريثكال

ة ريثك ختصصه مبخصصات نايفي، فال يم طبعكالدم ح و للمالني فحقن الشهادت:الرابعوأما 

ان بعد ثالث يب العصكمرت و،هأقسام بعض  يفالزاين واتي من الضرورير ضروركمن والساب والبغاةك

  . املخصصاتكن املقام من تلكي، فلك ذلريغ وهيجراء احلد علإمرات من 

ما كهل البصرة، أ أموال اإلمامقسمة  ى عل مبا دلرضار معكذ ما أن  إىلمضافاً: اخلامسوأما 

ال  ومأمواهلننا ي تقسم بني ما عدلت حني املؤمنريمأا ي: ل فقالوم اجلميس قام يالق رجالً من عبد أن يرو

    حىت اهللاكماتأ فال اذباًكنت كن إ : فقال له،بناءهمأال  وننا نساءهميتقسم ب



٤١

م كيها، فأيف حلت ماأ كن دار الشرأ و،هايف دار اهلجرة حرمت ما أن كذل و،في غالم ثقكتدر

إال دع هللا حرمة يعبد ال : ؟ فقالني املؤمنريمأا يف يغالم ثق ما: فقام رجل فقال. مه من سهمهأأخذ ي

  )١(.نيقصمه اهللا قاصم اجلباريبل : وت؟ قالمي أو قتلي: قال. هاكانته

 تقسم ـاجلمع بينهما بأن املراد بن كمأن إ وف احلجاج،ياملراد بغالم ثق أن الظاهر و:أقول

 اإلمام أن خبارالظاهر من مجلة من األن إ ،أشبهما و من يضلل اهللا حنو قوله ،وت عن التقسيمكالس

 قال أنه يعليهم بعدم القسمة، كما رومن: فم صلى اهللا عليه (النيب ننت على أهل البصرة كما من

  .)٢(ةكهل مأ ىعل )وآله

عليه (علياً  أن الناس يروونن إ :)عليه السالم( عبد اهللا قلت أليب ، بن سليمانعبد اهللايف خرب و

ن دار إ وفيها،  حيل ماكدار الشرن إ :)عليه السالم(فقال . مأمواهل كتر وهل البصرةأ قتل )سالمال

صلى اهللا عليه (اهللا ما من رسول كمن عليهم إمنا  )عليه السالم(علياً ن إ : فقال،سالم الحيل ما فيهااإل

ن دولة الباطل أ وون له شيعةكسي  أنهان يعلمك ألنه )عليه السالم(ي  علكترإمنا  وة،كهل مأ ى عل)وآله

 ي عل هو ذا يسار يف الناس مسريةكقد رأيتم آثار ذل و به يف شيعته،ىيقتد أن ستظهر عليهم، فأراد

 نه من عليهم ليمنكل ،الً له حالكان ذلكم لأمواهلاختذ  وهل البصرة مجيعاًأ ى عل، ولو قتل)عليه السالم(

   .)٣( شيعته من بعده ىعل

   . اليت ذا املضمونخبارغريه من األو

                                          
.١٥ س٣٣٧ ص:املختلف )١(

.ر قتال أهل البغيك يف ذ٣٩٤ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ٢٥الباب  ٥٩ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٤٢

  . مخسه مطلقاًإخراج حوطلكن األ

   اخلمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا يف عنوامإخراج حوطوكذا األ

  

  .يمر ثانوان ألكاالمتناع إمنا  و اجلواز،األصل أن عرفيمنه و

  يفشكالاإل تعاىل شاء اهللان إ تاب اجلهادك يف أيتير فسكوه العسحيمل  د بعدم قسمة ماييالتأوأما 

ة ي احلليناصب، فاملدع أنه ة من جهةي عدم احللريم غيعدم التقس أن إىل ه، مضافاًريغ و تبعاً للحدائقكذل

   .نهمايم من فرق بك وم،يمن جهة النصب ال التقس

ملسألة من فروع ان إ ثيح و،ك الترحوطان األكن إ و،د املشهوري تؤدلةاأل أن كقد حتقق بذلو

  .ل جداًيطو المكفالإال  و،اجلهاد اقتصرنا ذا القدر

 طالق إحلاقاً بغنائم دار احلرب، إل، بدون استثناء املؤنة} مخسه مطلقاًإخراج حوطن األكل{

  .هريغ وحيالصح

ن كاخلمس بعد املؤنة، ل أن ىعلما دل  طالق إل، اخلمس بعد املؤنةإخراج حوطمقابل األو

  . لكح حفص مشي صحطالق إلكص ذليختص

 ما حقق يفك طالق مرجعه اإلطالق اإل يفكن الش، أل الثايناألصل ىان مقتضك كولو ش

  .حةي الصحإطالق باًك بدون االستثناء ـ متسعطاءاإل أي  ـاألول األصلقال بأن يصول، فالاأل

نوا من اكإذا ر من مال البغاة ك اخلمس مما حواه العسإخراج{ قوىاأل بل }حوطذا األكو{

مدخلوا يف وابالنصذا القيقإمنا و } عنوا ر من كحواه العس خذ ماأ جواز ه يفشكالد إليد املصنف

وجه  و.حة حفصي مصداق صحدخلهم يفي يكاب هم النصيصدق عليمل إذا  البغاة مطلقاً أموال

   البغاة أموالخذ أ  بعض يفإشكالعرفت من   ماشكالاإل



٤٣

  .موإال فيشكل حلية ماهل

  

  .ممواهل أل)عليه السالم(علي  خذألعدم 

نه مثل عفو الرسول أ و،يمر ثانو أل)عليه السالم( ي علون عملكالظاهر  أن  قد عرفتكنكل

مما تقدم تعرف  و}ة ماهلميل حلكشيفإال و{ ،شخاصهمأ وةكهل مأ أموالعن  )صلى اهللا عليه وآله(

  .ك ذلل يفك استشيالم احلدائق الذك  يفشكالوجه اإل

ن النصب بدون كميإذ  عموم من وجه، يالبغ و النصبني فألن ب)انواكإذا ( بقوله ما ذكرها وأم

ونوا كي أن م بدونكخذ بأزمة احله اآليالفق ى عل مجاعةىما بغك بدون نصب، ين البغكمي و،يبغ

ة يسالمومة اإلك وجه احلل من ثار يفك  فإنة شامل ملثله،يالروا وةي اآل يفي الباغإطالقإذ نواصب، 

ون كي ناصب له، بأن ري غاإلمام ى علون باغكي أن نك، بل من املميه عنوان الباغيصدق علية ياملشروع

   .طة استئثاراً حبب السلاإلمامم دون كأخذ هو بأزمة احلي أن ديرينه كه ليحمب وعتهيمن ش

  .تاب اجلهادك إىل ولةكل هذه املسائل مويتفاصو



٤٤

 وإال ، من مسلم أو ذمي أو معاهد وحنوهم ممن هو حمترم املال يكون غصباًال أن يشترط يف املغتنم ):٣مسألة (

  .فيجب رده إىل مالكه

   من غريهم من أهل احلرب ال بأس بأخذهنعم لو كان مغصوباً

  

حنوهم ممن هو  أو معاهد أو ذمي أو باً من مسلمصون غكي ال أن  يشترط يف املغتنم:٣مسألة {

 مصباح الفقيه واحلدائق واجلواهر و وفاقاً للشرائع،إشكال  بال}هكمال  إىلفيجب ردهإال  و،حمترم املال

  .د فيه خالفاًأجغريها، بل مل  و املقاصدىمنته وكاملستمسو

هو منصرف عن مثله إذ م عليه دليل املغنم، ك مما ال حيكولئأ أموال احترام أدلة طالق إلكذلو

   .قطعاً

وله صوايف  يف حديث طويل )عليه السالم( الصاحل  عن العبد،يدل عليه يف اجلملة مرسلة محادو

 للمقاتلةأيضاً ، فالقول بأا )١(له مردودك ألن الغصب ، وجه الغصبريهم من غيديان يف أك ماكامللو

  .ت املال ال وجه لهيمة من بيرباا الق ألاإلمامغرم يو

 ،أشبه ما أو اً عندهمودع أو افر غاصباً للمالكون الكي أن نيفرق ب ال أنه عرفي كمن ذلو

  .دلتهاأ طالقإل

لو علم  أنه  االحترام حمكماً، كماأصالةاالحترام، كان عرف ينه مل ك لريمال الغ أنه ولو علم

  .كم جمهول املالك حان يفك كاملالاالحترام ولكنه مل يعرف 

د عام يل اليل د فإند،ي الىافر مبقتضكونه مال الكوماً بكان حمك ،ال أم ريمال الغ أنه دريولو مل 

  .رضان له معكيء ومل يده شي ل من وجد يفكشامل ل

   هل احلرب ال بأس بأخذهأهم من ريان مغصوباً من غكنعم لو {

                                          
.٤ح..نفالاأل و باب الفيء٥٤٢ ص١ ج:ايفكال )١(



٤٥

  . وإن مل يكن احلرب فعال مع املغصوب منهمه مخسإعطاءو

  .ة أو حنوهاوكذا إذا كان عند املقاتلني مال غريهم من أهل احلرب بعنوان األمانة من وديعة أو إجارة أو عاري

  

  .ة مال احملارب مطلقاًي حللإشكالفال  ني حماربكولئأان كإذا  أما } مخسهإعطاءو

   .دلة األطالق إل،أشبهما  وةيالعار وصب الغنيعرف عدم الفرق بيمما تقدم و

 هذا ما و،أشبه ما أو ذمة أو بعهدأيضاً  نيونوا مساملكين مل إ و فعالًنيونوا حماربكيمل إذا وأما 

 فعالً من نيحلاق هلم باحملارب فالالزم اإل}ن احلرب فعالً مع املغصوب منهمكين مل إو{: بقولهإليه شار أ

  .ة احلربيال اعتبار بفعلإذ ث، يهذا احل

حة يصح وال ربط له مبرسلة الوراق و الغنائم،أدلة إطالقه بي فكتمسياملقام مما  أن  خيفىالو

  . حمل نظرك املستمسمة، فما يفيوجه الغن ىل عفاركؤخذ من اليما يالم فكالإذ ة، يمعاو

 أو جارةإ أو عةيمانة من ودهل احلرب بعنوان األأهم من ري مال غنيان عند املقاتلكإذا ذا كو{

 املقام، كشمل ذليمن احملارب مل   حىتانتهايوز خجي مانة الاألن إ ما عرفت، ولو قلناك }حنوها أو ةيعار

  . خيفىالما كمانة عند املسلم أست يلإذ 

 أدلة  يفإطالق لعدم ، الغنائمشر يفحيل كنذورهم، بل ال والظاهر عدم احترام وقوفهم أن ماك

 كون ذلك يف واملساجد، إىل تبدل أا نائسك ال نعم ورد يف،كشمل ذلي  حىتأشبهما  والنذر والوقف

  .تاب اجلهادك ه يفيالم فك الأيتي لعله ،وجه اللزوم حمل تأمل ىعل



٤٦

 كان  قليالًه مخسإخراجفيجب  ،ال يعترب يف وجوب اخلمس يف الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً): ٤مسألة (

  . على األصحأو كثرياً

  

 ريما صرح به غك }ناراًين دي الغنائم بلوغ النصاب عشر وجوب اخلمس يف يفال يعترب :٤مسألة {

د من اشتراط بلوغ مقدار ية املفيز عن ظاهر عىكحي  ماىه خالفاً سويعرف ف أ اجلواهر الواحد، بل يف

 ،)١(ما عرفتك حمقق هخالف ى علالً، بل هويال دل ونعرف له موافقاً ف جداً اليهو ضع وناراً،ين ديعشر

  .مةي الغنأدلةطالق إاملراد  و.نتهىا

صص، خي ن املورد الأ وسئلةرت بعد فهم املورد من األك الأدلة بعض إطالقله يلعل دل و:أقول

ه اخلمس من يب فجيسألته عما :  قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  عن،نصر أيب نخرب حممد بك

  .)٢(ه اخلمسي مثله ففاة يفكب الزجي ما: رت؟ فقالكال

ه ينه ففي بعكاة من ذلكه الزيب فجيما : )عليه السالم(ث قال ي ح،ب منه مرسلة املقنعةيقرو

  )٣(.هي مخس فاة فالكه الزيجتب ف بلغ حد مايمل  ما واخلمس،

ة، ي هذه اخلصوصيف  حىتةي البدلمنهاستشم ي أن نكمياة، مما كلة اخلمس عن الزي بدلأدلة إىل مضافاً

  .نياملشهور هو املتعإليه ، فما ذهب نيليالدل أي  بعدم استقامةري خبكنكل

   }صحاأل ى علاًريثك أو انكالً ي قل، مخسهإخراججب يف{هذا  ىعلو

                                          
  .١٣ ص١٦ جاجلواهر )١(

  .٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٥باب  ٣٤٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(

  .٩ سطر٤٦ صاملقنعة )٣(



٤٧

 شهادة ى علهيء قوتل عليل شك: ريبص أيب  خرب يف)عليه السالم(ل الباقر  عموم قونه داخل يفإف

   )١(. لنا مخسه فإنن حممداً رسول اهللاأ واهللاإال له إال أن 

  .اتطالقر اإلئسا إىل ضافةباإل

                                          
.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب  من٢الباب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)١(



٤٨

  . مخسه على السالبإخراجفيجب  السلب من الغنيمة ):٥ مسألة(

  .املعادن: الثاين

  

 قد }السالب ى عل مخسهإخراججب ي ف،مةيمن الغن{به القاتل سلي ي الذ} السلب:٥مسألة {

صلى اهللا ( مع جعل النيب أو السلب مطلقاً للقاتل أن ثيحد أما ،ك ذلالظاهر عدم اخلمس يف أن تقدم

  .الم هنا حولهكل اليلذا ال نط وبجث اجلهاد،ينائبهما فهو مربوط و) عليه السالم( اإلمامو) عليه وآله

ر ياخلرت وتشمل مثل اخلمر خاص باملال احلالل فال أنه هو ومة،ي موضوع الغنالم يفكال أن ماك

ها من الفروع ريغ إىل ،أشبهما  وتهميسالم عبودشرع اإليفار ممن مل كن استعبدهم اليحرار الذواأل

  .اهللا املستعان و، البحثكة مربوط بذلريثكال

فر ا حي  الصاتورة اليتي ه،بالفتحو سرك مجع معدن بال}املعادن{ :ه اخلمسيب فجي  مما}الثاين{

  .املعدين

  :اتيه تواتر الروايدل علي وض،يه مستفي علمجاع اإلىه، بل دعوي وجوب اخلمس فال خالف يفو

مخسة على اخلمس :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، واحدري عن غ،ريعم أيب خرب ابنك

  .)١( اخلامسةريعم أيب  ابنيسن ومةيالغن والغوص واملعادن ونوزكال ى عل:أشياء

 البحر ورج من املعادنخيما يف: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: خرب عمار بن مروان قالو

  )٢(.نوز اخلمسكال وعرف صاحبهيمل إذا احلالل املختلط باحلرام  ومةيالغنو

                                          
  .٢ ح اخلمسهي فبجيما  أبواب من ٢الباب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٤٩

 الفضة والذهبسألته عن معادن :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ح حممد بن مسلميصحو

  )١(.عاًيها اخلمس مجيعل: الرصاص؟ فقال ودياحلد والصفرو

: ه؟ قاليم فكرت ك عن ال)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ث قالي حد يفح احلليبيصحو

اخلمس،ها؟ قاليم فكعن املعادن  و :اخلمس،ان من املعادن كما  ودياحلد والصفر وعن الرصاص و

  )٢(.الفضة وؤخذ من معادن الذهبيما ك منها ؤخذي: ها؟ قاليم فك

ان كل ماك: ها؟ فقاليسألته عن املعادن ما ف:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،حة زرارةيصحو

 يه ما اخرج اهللا سبحانه منه من حجارته مصفي ففكما عاجلته مبال: قال و.ه اخلمسيازاً ففكر

  )٣(.اخلمس

؟ ما املالحةو : عن املالحة؟ فقال)عليه السالم(  جعفرأباسألت : حة حممد بن مسلم قاليصحو

 :فقلت. ه اخلمسيهذا املعدن ف: فقال.  ملحاًريصيفها املاء يتمع فجي سبخة ماحلة أرض:  فقلت:فقال

  )٤(.ه اخلمسيأشباهه ف وهذا: ؟ فقالرضرج من األخيالنفط  وتيربكالو

  )٥(.ه اخلمسيملعدن فمثل ا: هيف أن إاله مثله، ي الفقعن الصدوق يفو

  سئل عن معادن  أنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن الدعائمو

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجيما  أبواب من ٣الباب  ٣٤٢ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢الباب  ٣٤١ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٣ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢الباب  ٣٤٣ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.٤ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٣ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.٥ ح من باب اخلمس٧ باب ٢١ ص٢ج: الفقيه )٥(



٥٠

  )١(.عاً اخلمسيهم مجيعل: الصفر؟ قال والرصاص ودياحلد والفضة والذهب

 ؤخذ اخلمس يفي ميرت القدكال واز من املعدنك الريف: قال أنه )عليه السالم( عن الصادق ،عنهو

  )٢(. دارهيف أو هأرض  ملن وجد يفكل ذيباق ول واحد منها،ك

 باملدفون ري املصباح املنيك حمفسره يف وتوب،ك املتاب مبعىنكالك ، املفعولعال مبعيناز ِفكالر: أقول

ة ينوز اجلاهلكهل احلجاز أاز عند كالر: ريثعن ابن األ و.قال هو املعدني و:مث قال. ةي اجلاهلمن املال يف

  .نتهىا ،العراق املعادنهل أعند  ورض األاملدفونة يف

مثل املال   ال،رض األرت ثابتان يفكالك املعدن  فإن ثبت،ز مبعىنكريز كازاً من ركا ريمسإمنا و

  .كهنا إىل املنتقل من هنا

   )٣(.وب اخلمسي السيف: قال )صلى اهللا عليه وآله( ث عن النيبي حديفو

  .وا من املعدنكأنه لك و:أقول

د املوضوع، ي حتدالم يفكالإمنا  و اجلملة،م يفكصل احلأ  يفإشكالال  و،حاديثها من األريغإىل 

ه بأنه منبت اجلوهر من ريستاج العروس تف وريثة ابن األيا و فعن القاموس،فقهاً وةًغه ليفقد اختلفوا ف

رج من خيه مبا ريعن مجاعة من الفقهاء تفس والفضة، وه مبوضع الذهبريعن املغرب تفس وحنوه، وذهب

  من (د ير قكذيث مل ي حك جعله أعم من ذلكعن املسال ومة،يله ق ها مماريها من غيلق فخي ورضاأل

                                          
  .١٠ سطر ٢٥٠ ص١ جالدعائم )١(

.٧ سطر ٢٥٠ ص١ جالدعائم )٢(

.٦ ح ماجيب فيه اخلمسأبواب من ٢٣ باب ١٩٠ ص٩٣ جالبحار )٣(



٥١

عظم ية يخصوص ى علشتمليث ي حبمنهاان ك  ممارضاستخرج من األ ل ماك: ، قال)هاريغ

إذا ان كاشتقاقها من عدن بامل واملعزة، وىحجارة الرح و الغسلنيط واجلص و امللحمنها واالنتفاع ا،

  .نتهى، ا)١(منه جنات عدن و،رض األقامتها يفقام به إلأ

 ، االسم للمحلينيجعل اللغو و، جعل الفقهاء االسم للمال يفينياللغو و الفقهاءنياخلالف ب مث إن

 ،أشبهما  ولذا فسروه باملنبت وانك امساً للمكخذوا ذلأون يل طائفة، فاللغوكهم ي ما إىل هو بالنظرإمنا 

  .هو اجلوهر والرج من املخي يهم اخلمس الذهميإمنا الفقهاء و

، ىاز أخركالر ور املعدن تارة،ك ذالفقهاء يف وقوال أهل اللغةأ وخبارت اختالف األيقد رأو

العرف  إىل هايب الرجوع فجي ة اليتيع العرفياملعدن مثل سائر املواضن إ ثيح و.ان باألمثلة ثالثةيتواإل

 ،ان املرجع الرباءة عن مخس املعدنكء ي ش يفكشإذا  و،دنلما صدق املعك كان الالزم القول بذلك

لمام بل صراحة مجلة كظهور  وصحابفهم األن إ : املصباحلذا قال يف و،رباحن وجب مخس األإو

ص ي تشخهو يفإمنا  بعض املوارد تالفهم يفخا و، العرفم مدار صدق اسم املعدن يفك دوران احلمنها يف

  يفىسمي مما رضستخرج من األيع ما ي مجظهر ثبوت اخلمس يففاألم، ك عموم احلاملصداق ال يف

  .نتهىاـ )٢(عم مبعناه األالعرف معدناً

                                          
.٨تاب اخلمس سطر ك ٦٦ ص١ج: كاملسال )١(

.٦ س١١١ ص٣ج: مصباح الفقيه )٢(



٥٢

بق والكربيت والنفط ئمن الذهب والفضة والرصاص والصفر واحلديد والياقوت والزبرجد والفريوزج والعقيق والز

 وطني الغسل وحجر الرحى واملغرة وهي الطني  بل واجلص والنورة، والزاج والزرنيخ والكحل وامللحبخوالقري والس

  . عدم اخلمس فيهاقوى وإن كان األ،حوطاألمحر على األ

  

 الصفر والرصاص والفضة ومن الذهب{: ث قاليم املصنف عند املثال حي تعمهذا هو السر يفو

الزاج السبخ و وريالق والنفط وتيربكال والزئبق وقيالعق ووزجريالف والزبرجد واقوتيال ودياحلدو

هو معدن  وباجليم أو  السبخة،راضيمالح يف األهي األ وباخلاءما إ السبخ و}امللح وحلكال وخيوالزرن

ن إ وقرب هو الثايناأل و،ىي املنتهكقد نص عليه العالمة يف حم و،)شوق(سود يقال له يف الفارسي أ

  . باخلاءاألولانت نسخ ك

ن إ و،حوطاأل ى علمحرهي الطني األ ورة واملغىحجر الرح وطني الغسل واجلص والنورة وبل{

  .}عدم اخلمس فيها قوىاألان ك

  اسم املعدن عليهاإطالق يف كحنوها للش وقد حيصل التوقف يف مثل املغرة و:كي املداركقال يف حم

جزم الشهيدان بأنه  واخلصوص، ى علوجوب اخلمس فيها ى عليدل انتفاء ما وسبيل احلقيقة، ىعل

  .نتهى، ا)١(ل توقفكيف ال و،ىحجارة الرح وطني الغسل والنورة واجلص وغرةيندرج يف املعادن امل

املغرة فقط، ملا حقق يف حمله من  إىل راجعان قوىاألفتواه ب واحتياطه أن الظاهر من املصنفو

  .لماالستثناء املتعقب للج

  ون احملل املأخوذ منه قليالً كيشترط يف املعدن  ال أنه الظاهرو

                                          
.٦تاب اخلمس سطر ك يف ٣٠٢ص: كاملدار )١(



٥٣

 كذلك و رملية واسعةأراضي الذهب رمبا يوجد يف  فإن الواسعة،راضياأل أو لعظيممثل اجلبل ا ال

ال ا التفصيل بالفرق بني م وان معدنه فراسخ،ك بل امللح رمبا ،ملعدنا ال خيرجهما عن اسم كذل والنفط،

 ،أشبهما  أو الرملية أو  الطينيةراضياأل وىحجر الرحك ا ىما يسم وورة،كمثلة املذاألكاً أرض ىيسم

ل قطعة منها خواصاً كن ل أل، معدناًرضون مجيع األكلزم إال  و، معدناً دون الثايناألولون كب

وجود خواص إذ ، متحل واضح، أشبه أو ما حجرو أأو طني حصاة  أو رملما إ رضخمصوصة، فاأل

 مية،م دائر مدار التسكاحل أن  وقد عرفت، ال يوجب تسميتها باملعدنرضل قطعة من األكخاصة يف 

 من ىخران له خواص مغايرة لبعض القطع األكن إ و معدناًىيسم فور بني النجف واحلجاز النالف

  .رضاأل

  .، بل املغرة معدن عرفاًيس بقوياملصنف لقواه  ما أن ظهريمنه و

 من املعادن أشبهما  والنورة واجلص أن  هذا البابروا يفكالفقهاء ذ أن هو و مشهور،إشكالهنا و

م أه، مع يمم عليالت وصح السجودي املعدن ال أن مميالت و باب السجودروا يفكذ ومس،ها اخليب فجي

  ن اجلمع؟كميف يك، فأشبهما  و اجلص والنورةأرض ى علروا جوازمهاكذ

ما  أو ضافةإ ب،رضه األيمم علياملت وون املسجدكلزوم  مم تضمنتيالت و السجودأدلةن إ :اجلوابو

 ي، فاملعدن الذرضخرجوا املعادن لعدم صدق األأإمنا  واملسجد، إىل بالنسبةامللبوس  وولك املأرينبت غي

. فال خروجرضها اسم األيصدق عليالنورة  و اجلصأرض وس خبارج،ي لرضه اسم األيصدق علي



٥٤

 واملدار على صدق كونه ،نة السنةؤ فيعترب فيها الزيادة عن م، املكاسبأرباح بل هي داخلة يف ،من حيث املعدنية

   عرفاًدناًمع

  

 وز السجودجي وها لصدق املعدن،يب فجيإمنا ، فاخلمس ني البابنيتضح عدم املنافاة بي كمن ذلو

 معدن رضنهما عموماً من وجه، فبعض األين ب، ألني الصدقني بال تنايف و،رضها لصدق األيمم عليالتو

  .أشبهما  والذهبك أرضس بيبعض املعدن ل وة،ي الترابراضياألكس مبعدن يبعضها ل و اجلص،أرضك

 املعىن ى عللمام هناك ما أجاب به بعض من محل املعدن يفي فشكالرنا ظهر وجه اإلكمما ذو

ما  أن ، والتزامرض باب السجود من اجلواهر اخلارجة باالستحالة من عنوان األروه يفك ذياخلاص الذ

ها هنا ي املعدن علإطالقن أ و، ال موضوعاًماًكه اخلمس ملحق باملعدن حيورات مما فك من املذكعدا ذل

لمات الفقهاء ك من ريثك  يفىتمشي  هذا اجلواب ال فإنه،يما ف خيفى الإذ . املساحمة ومن باب ااز

  .ما هو واضحكعم رادة األإ الظاهرة يف

  يفكن معدناً مث شكيس بأن مل كبالع أو ،ك خروجه عن ذل يفكء معدناً مث شيان شكلو مث إنه 

 ةية مفهوميمك شبهة ح،م الأمعدن  أنه ءي ش يفكلو ش أنه ماك ،م االستصحابك فاحمل،ورته منهريص

عترب ياسب، فك املأرباح  داخلة يفية، بل هيث املعدنيمن ح{ه مخس ين فكي مل ،ةية مصداقيموضوعأو 

زم  صدق ل فإن}ونه معدناً عرفاًكصدق  ى علاملدارو{ تعلق اخلمس به  يف}ادة عن مؤنة السنةيها الزيف

  عترب يمل  واعتربت املؤنةإال  و،مخسه بدون اعتبار مؤنة السنة مع اعتبار النصاب



٥٥

 وجيب ، املكاسبأرباح بل يدخل يف ، فال جيب مخسه من هذه احليثية،وإذا شك يف الصدق مل يلحقه حكمها

  .نة السنة من غري اعتبار بلوغ النصاب فيهؤ إذا زادت عن مهمخس

  

ب مخسه من هذه جي فال{م املعادن كح أي }مهاكلحقه حيدق مل  الص يفكشإذا و{ ،النصاب

 اعتبار ري من غ،زادت عن مؤنة السنةإذا ب مخسه جي و،اسبك املأرباح دخل يفيبل {ة ي املعدن}ةيثياحل

  .مهاريغ وصدا املقىمنته و املستندكذل ى علما نصك }هيبلوغ النصاب ف

اض املشترط يبعد نقل عبارة الرنه إ ثي، حكل ذ يفشكالره اجلواهر من اإلكما ذ أن ظهريمنه و

 ى عل البناءنيقال ال تالزم بيقد نه إ هين فكل:  قالك مورد الش مؤنة السنة يفإخراجلوجوب اخلمس 

ذا ال تالزم ك وقال ـ أن  إىلمن املعدن ـا إ مل نقلن إ هايالقول بوجوب اخلمس ف ومةيعموم الغن

ون كي  حىتنئذيونه متأخراً عن مؤنة السنة حك نيب وة،يجهة املعدنها ال من يل بوجوب اخلمس فقو النيب

  .خلإ ،)١(هاري املؤنة غأخبارلعل الظاهر من إذ  مثرة، كذل

، بل نيروه من الفائدة هو املتعكتشمل املقام، فما ذ ال  حىتهاينقص ف  املؤنة الأخبارات إطالقإذ 

 كنش: قال بعد هذه املناقشةي أن نكمي معدن، فالل ك  يفرباح لقلنا بوجوب مخس األخبارهذه األلو ال 

املعدن خارج عن املؤنة  أن  لوضوح، الرباءةاألصلونه معدناً فك كوك هذا املش لزوم مخس املؤنة يفيف

  . حملهما حقق يفكه العام يان املرجع فك مشول املخصص له  يفكل فرد شكبالنص، ف

                                          
.١٧ ص١٦ جاجلواهر )١(



٥٦

  ، مباحة أو مملوكةأرضن يف يكو أن  مخس املعدن بنيإخراجوال فرق يف وجوب 

  

 أو  مباحةأرض يف{ املعدن املستخرج }ونكي أن ني مخس املعدن بإخراج وجوب فرق يف الو{

ة مل كو مملأرض ان املعدن يفكلو  أنه جمال لتوهم ، فالىالفتو و النصطالقلمستخرج، إلل }ةكمملو

 إطالق بعد أمخاسة أربعإال  كلمي  الكاملالإذ ه، ك مله فال مخس يفك ملكن املاله اخلمس، أليب فجي

  .منها أمخاسة أربعإال  ك املالكلمي ال ي الذرباحاملعدن، فهو مثل مخس األ مخس أدلة

له فال مل تكن ن إ وة،ي الباقمخاسة األربعان له األكانت للمستخرج كن إ ةك اململورضاأل مث إن

  .هريغ وك املداركما صرح بذلك ،كة اخلماس للمالربعاأل وربابهاخلمس ألإمنا  و،ء للمستخرجيش

 ى علليال دلإذ ، كلمياملستخرج مل  و،ستخرجي مل رض لألكاملالإذ توهم عدم اخلمس هنا، يال و

 ات من باب الغالب يفي بعض الرواإطالق و،كان املستخرج هو املالكإذا تعلق مبا يإمنا ون اخلمس ك

  .كون املستخرج هو املالك

قلنا بأن  وةيومات اجلمهوركاحلكئة يان للهكلو  و،إشكال فال  للشخصخراجان اإلكلو مث إنه 

ن رمبا كلو بالشراء اخلمس، ل وك ذلكمن متليان فك و،ةياألصلباحته إ ى عل املعدني بقكئة ال متلياهل

  . الشخصكحنو متل ى علئةي اهلكلتاب احلج احتمال متك  يفأيتي

جرة الستخراج املعدن املوجود وقف األ ال متويلىعطأما لو كصلحة خاصة،  ملخراجان اإلكلو و

ون كي الإذ ، أشبهما  و الوقفأرباح مثل ،هيان الالزم القول بعدم اخلمس فك ،لحق بالوقفيه مما يف

   كذل



٥٧

وال ، بل ولو حربياً ، ذمياً أو كافراًيكون املخرج مسلماً أن وال بني . أو على ظهرهارضيكون حتت األ أن وبني

  ، اخلمسإخراج فيجب على وليهما ، أو جمنوناً وعاقالً، صبياً أويكون بالغاً أن بني

  

  .ك املليف أنه  اخلمسأدلةظاهر  و ألحد،اًكمل

أو على { كالنفط }رضون حتت األكي أن نيب{ وجوب مخس املعدن  ال فرق يف}و{

 يالنفط الذكرج بنفسه خي أو رجه املستخرجخي أن ، كما ال فرق بنيدلة األطالق إل،كامللح}ظهرها

الم ك الأيتيس ودار اآلخذ، إىل وصل  حىترضوجه األ ى علىجرإذا ما يف  حىتفور، لصدق املعدني

  .د عن أصلهاي حمل بع يفرضقطعة من ذهب قذفته األكانه ك مري غوجد بعض املعدن يفإذا حول ما 

 معتقد، ريغ أو  معتقداً باهللا}اًي بل ولو حرب،اًيافراً ذمك أو ون املخرج مسلماًكي أن نيال بو{

  .ه بعدم الفرقريغ وح اجلواهريتصر و،دلة األطالقإل

 } اخلمسإخراجهما يول ى علجبيجمنوناً، ف أو عاقالً و،اًيصب أو ون بالغاًكي أن نيوال ب{

  .طالقلإل

اطب هو خيان مل كن إ وان،ي البما صرح به يفكه، ريغ ولفك املنيذا ال فرق بك و: اجلواهرقال يف

ور من كم املذكاحل أن ، بل ظاهرهادلة األطالق إلك املال نفسه، ذلثبت يفيه  أنإال اخلمس إخراجب

  .نتهى، ا)١(همريغ ونيلفكات الشاملة للميالوضع

                                          
.٢٤ ص١٦ جاجلواهر )١(
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  .وجيوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع اخلمس مما أخرجه

  

  .هريغ واملقاصدمنتهى  كذا صرح بذلكو

اختصاصه  و،مك رفع احلطالق إل،تأمالًانون  و البالغريغ ى عل الوجوبيفن إ: هين فكل

 رفعت القلم عن الصنف ينإ: امكح، بل الظاهر من قول القائل املشرع ألطالقات خالف اإليفيلكبالت

 إىل مكم احليه مما خرج، بل تقسيس ما حنن فيل وما خرج،يفإال م م كح أي  عدم تعلق،الفالين

عبارة عن إال  يم الوضعكس احليلإذ ، )رمحه اهللا( ىتضخنا املرينه شيما بك حمل نظر، يالوضع ويفيلكالت

ه يوز له التصرف فجي أنه إالس ي ل،دي لزاًك ملء الفالينيون الشك ة، فمعينيفيلك التمورجمموعة من األ

بعض  إالّء ي الشك ذلوز له التصرف يفجي ه الرين غأ و، املمنوع شرعاًرينواع التصرف غأل نوع من كب

  .ك املالجازةإحناء التصرف بأ

د العدم ما ورد من يؤيرمبا  و،ك ذل يفشكالتاب اإلك بعض مباحث ال فقد فصلنا يف،انكف يكو

ف يلكه ملا دل من تينقول بوجوب اخلمس علا  فإمنافركالوأما  ، مال الطفلاة يفك اخلاصة بعدم الزدلةاأل

  .صولفهم باأليلكتكفار بالفروع كال

دارة شؤوما إلف بكامل ألنه ) اخلمسإخراجهما يول ى علجبيف(:  قولهعرف النظر يفيمنه و

  .مطلقاً

؟ احتماالن، اختار }خرجهأدفع اخلمس مما  ى علافركجبار الإ يم الشرعكوز للحاجي{ هل }و{

انه يتإلف بالفروع، فعدم كافر مكال أن  من جهةكذل و،وهلماأمجاعة آخرون  و)رمحه اهللا(املصنف 

  للفقراء من السادةحق مايل أنه  إىلضافةطاعة، باإلاإل ى علياصم جرب العك وللحا،ة لهياخلمس معص

   وصلهي  حىت احلقأداءرب املمتنع عن جيم كاحلا وهم،يلإمن و
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أيضاً  بل لعل اخلمس : اجلواهرقال يف و،كاة املسالك باب الز يفكبذلأفىت قد  و.هأصحابإىل 

له من وظائف ك كن ذلكل وع،ي اجلمني بكهو مشتر وون الوجه منع الناس حقوقهاكالظاهر إذ ، كذلك

  .نتهى، اه أداؤهي حق وجب علوز له القتال مع من خالف أمره يفجي ي الذاإلمام

 فألنه من يم الشرعكجبار للحاجواز اإل أما :الم املنت بقولهكل ي تعليا للسبزواري احلجة العليفو

  .نتهى، ا)١(ام ا مع فقد املوانعيقبد هلم من ال ال وام الشرع،ك من وظائف حي هة اليتي احلسبموراأل

  :أمورهذا القول ب ى علردي أن نكمي و:أقول

صح منه يفر ال ك حال اليفإذ  ،انه ايتإ لتعذر ،ةيافر بالفروع العبادكف اليلكعقل تي النه إ: األول

ت فال ث اجلب، واخلمس من العبادايسقط عنه حلديسالم  حال اإليف و صحة العبادة،ان يفميالشتراط اإل

  .افر بهكلف الكي

 القربة من  لعدم تأيت،فه بهيلكفرض صحة ت ى عل حىتافركصح من الي اخلمس الن إ: الثاين

  .اخلمس مشروط بالقربة وافر،كال

جبار ون اإلكي  القربة منه التأيت وفه باخلمسيلكر تيتقد ىعل ألنه م،كجبار احلاال وجه إل: الثالث

ون كيتقع، فال  العبادة بدون القصد ال وافر،كلمال بدون قصد الون أخذاً لكيإذ فه، يلكمسقطاً لت

  . اخلمسري أخذ غم يفكال حق للحاإذ م، كخذ احلاأصح ياملأخوذ مخساً، فال 

                                          
  .٣٤٤ ص٢١ج اجلواهر )١(



٦٠

نقل منهم يمل إذ  )هم السالميعل(ئمة األو) صلى اهللا عليه وآله( ة الرسولريخالف سنه إ: علرابا

  .فاركخذهم اخلمس من الأ

  . تامةريت غشكااله اإلئاً من هذين شكل

 افر بالصالةكؤمر اليفت وقتها، فيمل إذا  العبادة تصح  فإنف،يلك التإمكان :األول ى علرديإذ 

 مثل صالة ل يفكستشينعم رمبا . ان ايته اإلي الوقت وجب علآمن يفإذا ان، فميها اإليشترط فيو

 يف و،صح منهي فره الك حال يفإذ ال، ف لزم احمليلكل بالتي ق فإنال؟ أم لفكم أنه سأل هليالقضاء، ف

 املستفادة )لفون بالفروعكفار مكال(اً لقاعدة يان منافكف يلكل بعدم التين قإ و.سقط عنهيسالمه إحال 

  .اتيالروا واتيمن اآل

 ما ثبت يفكة، ي اللفظدلةاً لألي عقلاًصي ختصكان ذلكثبت احملال ن إ بأنه: والًأ ،كاب عن ذلجيو

   .ةي العقلدلةة باألي اللفظدلةرمبا ختصص األ أنه صول مناأل

 ه فائدتيف الذيلك التنايفي ال كمثل ذل ولف،كجاءت من قبل املإمنا  بأن االستحالة :اًيثانو

اه لتعذر يإ لف املوىلكين مل إوه  فإنلم،كه التيمتنع علي ففم املوىل ى علأخذ العبدي أن العقاب، فهو مثل

ؤمن يال  أن نيب و املثالنيه بيفرق فيالتعذر ال  وف،يلكه التكتر ى علدعاقب العبينه ك ل،هيلم علكالت

إذ ف، يلك لعدم التان سبباًك نيلتا الصورتك  العبد يف فإنفه،يلك تاملوىل ى علتعذريون كي  حىتالعبد

ائدة ف و،املوىل ىعلال ا ـ حمأداًءأت به يمل إذا ما يف بالقضاء ـ فيلكن التكي الوقت مل افر لو آمن يفكال

  .ف املمتنع العقابيلكمثل هذا الت

   ت العبديف لتفويلكن بدون التكالعقاب ممن إ :قالينه رمبا كل
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ف يلك العقل التيتنع لدميما كإذ ح عقالً، ي صحريف غيلكالت و،ك غرضه مع وجود املالاملويل ىعل

ف باحملال معلقاً بأمر يلكلتتنع امي كذلك ،نيضي النقنيو امجع ب أر ِط:قول املوىليأن ك ،باحملال ابتداًء

لف عصراً كه م فإن، عصراًنيضي النقنين مل تفعل امجع بإ ود صباحاًيدار ز إىل  اذهب:قوليأن ك ،نكمم

  .هيل عليمستح أنه نهما معيباجلمع ب

 خراج اإلمكان مثل اخلمس، إلنقول ا يف ة الالصالك العبادة  فلو قلنا باالستحالة يف،انكف يكو

  .أيتيما ك

قرب يله فعتقد باإليافر كالإذ  ،المكول الأافر ك قصد القربة من العدم تأيتن إ :الثاين ى علرديو

  .فهيلك صحة تاف يفك كذل ون من االعتقاد به،كتميعتقد باملبدأ ي من ال ولو رجاًء، وعطاءباإلإليه 

 ال أنه ، معنيسلم من املنيسائر املمتنعكاً يونه حقا مالكهو لإمنا جبار اإلن إ :الثالث ى علرديو

  .حدهم القربةأقصد ي

 ية بقيتعذرت الثانإذا القربة، ف وصل املالأ :اناألمره ي فياً روعيان حقاً مالكث يحنه إ واحلاصل

  .من واضح صور اجلرب أا  معيعطي  حىتاملمتنعاملقاتلة مع  ىعلما دل  كذل ى علدلي و.األول

 ى،فك عطاءاإل ى علأجربإذا  ف،انت بدون القربةك إذا تبطل س مثل الصالة اليتيل أنه ظهريمنه و

 املأخوذ منه قهراً لو ى علبجي ما الكاً لو آمن، ي ثانعطاءه اإليب علجي ان معاقباً لعدم القربة، فالكن إو

  .الطاعة إىل رجع

ة ري الوجوب، وال س يفيفكفار بالفروع كف اليلكت ى علث دلتي حدلةاألن إ :الرابع ى علرديو

   صلى اهللا( النيبإذ خذ، م األة بعديقطع
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ده يان بك يالذ) عليه السالم( يالوص وصنع،يان كف يك أنه عرف من حالهيمل  )لمسو آله وهيعل

انوا ك )هم السالميعل(ئمة د، وسائر األيريما كسالم ام اإلكحأطبق ي  حىتهلميعوام مل أ الزمام يف

  .نيمقهور

  .األول القول الم يفكهذا بعض ال

 عدم األخذ نه يفيد ى علافركقرار الإ أدلةه ظهور يل عليفالدل ،إليه نذهب يالذ  الثاينالقولوأما 

ظهار إعدم ك ،ليخرج بالدل ماإال عماله أ وع معتقداتهيمج ى علقرارهإنه يد ى علقرارهإ  معىن فإنمنه،

 ألنه اخلمسإىل  م بالنسبةكجبار احلاإ ىلو متش و،أشبهما  وسضرب الناقو وسةينكعدم بناء ال وراتكاملن

 ،احلج واميالص وان بالصالةيت اإلجباره له يفإام، فالالزم كحع األي مججباره يفإ ىلف بالفروغ لتمشكم

سائر  ورثاإل وح والطالقياح الصحكسالم من النام اإلكحأل واحد واحد من ك اه يفيإجباره إو

ال  أنه  إىلضافةهذا باإل و،عو بالفرلفاًكافر مكون الكع بعد ي اجلمنيفرق ب الإذ احملرمات،  والواجبات

ما  ورياخلرت وباعه من اخلمر خذنا مثن ماأعماله، بل صحة أ ى علافركقرار الإ دلة خمالف أل،حدألتزم به ي

  .كد ذليؤي أشبه

ون ك ى علدلي رب اليهل خأنصف العشر من  والعشر )صلى اهللا عليه وآله( أخذ النيب ى علما دلو

  .راجع ف،هوديال ى علاةك زكذل

) عليهما السالم( يالوص وة الرسولرين سكه مل ت فإن حملها، استدل ا املورد يفة اليتريالس أن ماك

  .ان لبانكلو  و،كخذوا بالزمام ذلأن يالعلماء الذو

 ان النيبكلو  و،أشبهما  ورباحمخس األ وه مخس املعدنيفرق فيخذ مل ف ولو صح لزوم األيك

  .فاركام الكحأ لظهر ظهور سائر رباحفار مخس األكأخذون من اليلماء العو) عليهما السالم( يالوصو
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  >وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه

  ويشترط يف وجوب اخلمس يف املعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً

  

خذ ون معناه وجوب األكي  حىت مقابل االمتناعراد به يفأن إ )وزجي( املصنف بقوله ما ذكره مث إن

 م الفعلكون للحاكي  حىت مقابل الوجوبراد به اجلواز يفأن إ و،األولالقول  ى علان له وجه بناًءك

حقهم ذ انقإم كاحلا ى علافر ممتنع لزمكال وهميلإمن  واً للسادةيان حقاً مالكن إ ألنه ستقم،ي مل كالترو

  .اهللا العامل و،نيمة من املمتنعنقاذه لسائر حقوق األإلزوم كمنه، 

د السقوط بعدم يث قي املقام ح فتواه يفنيا بالتهافت بي احلجة العلاملصنف يف ى عللكشأه مث إن

ث قال ي ح،نيلو مع بقاء الع وم بالسقوطكث حيح، ١٧مسألة  اةكتاب الزك  فتواه يفنيب و،نيبقاء الع

  :هنا

سالم اإل أن أدلة إطالق أن  إىلضافة هذا باإل}نهيسلم سقط عنه مع عدم بقاء عأان لو كن إو{

العدم كسلف  عل ماجيسالم اإل أن  الظاهر منه فإنعدمه، وني حالة بقاء الع،ني شامل للحالتقبله ب ماجي

 أن  إىلضافةحد، باإلأقول ا ي ال ونة،كاء املميشل األك  يفكان الالزم القول بذلكن إ وما خرج،يفإال 

صلى اهللا ( أنه ردي، فلم كذل ى علنك تمل )صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول ريس و،طالق مناف لإلكذل

كانوا  غالبهم أن  مع ضرورة،سلمواأ ممن أشبهما  أو ةًيد أو فارةك أو اةًكز أو أخذ مخساً )عليه وآله

 الم حول هذه املسألة يفكقد تقدم الومكلفني ا، ولو أخذ لبان، ألن مثله مما يتوفر الداعي على ضبطه، 

  .اجعمها فرريغ واةكالز وباب الغسل

  .اًي شرع}ناراًين ديخرجه عشرأ املعدن بلوغ ما  وجوب اخلمس يفشترط يفيو{
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 املختلف واملعترب ولةي الوسابن محزة يف و،املبسوط وةي النهاخ يفي اختاره الشيهذا هو الذو

 النافع وصيها، بل عن التلخريغ وستندامل وانيالب والروضة والتبصرة ورشاداإل والقواعد وريالتحرو

  .نيه عامة املتأخريعل أن املستند وكه، بل عن املداريلإل يها املريغ وروسالدو

 ، عدمهاألصل تعلق اخلمس ف يفكقل للش األالرباءة يف إىل ضافة باإل،هذا القول ى علدليو

خرج من املعدن من أ عما )عليه السالم(احلسن  سألت أبا:  قال،نصر أيب محد بن حممد بنأحة يصح

  )١(.ناراًين دياة عشرك مثله الزون يفكي بلغ ماي  حىتءيه شيس فيل: ء؟ قاليه شي هل فريثك أو ليقل

  : املسألة قوالن آخرانيفو

 أكثر عن يكهذا هو احمل واً،ريثك أو انكالً يه اخلمس قليب فجيعدم اعتبار النصاب، بل : األول

 زهرة وسيدرإ وبناء براجأ وىضاملرت واجلمل وداالقتصا واخلالف ودياملف وايفكس واإلالعماينكالقدماء 

اخلالف  و، بل عن السرائركثرظاهر األ أنه عن الروضة و،كثره األيعل أن هم، بل عن الدروسريغو

   .هي علمجاعاإل

 أصالةب و،نيتابك ال يفي املدعمجاعباإل و املعدن،ات وجوب اخلمس يفإطالقاستدل هلذا القول بو

  .عدم االشتراط

 ىربك حمل مناقشة مجاعواإل ،حيح الصريد بالنص الصحي مقطالقإلاإذ ، ما ال خيفىل ك اليفو

صل مع وجود النص فال جمال لأل أما هما،يلإصل الرباءة لو وصلت النوبة أوم بك حماألصل، وىصغرو

  صالً، أ

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٤باب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)١(
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رادة إبضعف الداللة الحتمال  وها،يطالعهم علإعراض القدماء مع إحة بي الصح يفشكالواإل

 هو مورد النصوص، ي مثل امللح الذع النصاب يفيبعد تشرب و،ءيه شيهل فسؤال  الاة من قوله يفكالز

  . عدم اشتراط النصاب إىل ناراً نادر جداً، فالالزم الذهابين ديمة امللح املستخرج عشرين وصول قأل

اشتراط النصاب،  إىل  منهمريثكثبت، بل قد عرفت ذهاب يعراض مل اإلإذ  ،ما ال خيفىه يف

ضر ي يسند  الي اجتهادشكالقوا، فاإل وثراكات لطالقهم اإلميقوة احتمال تقدىل  إضافةباإل

ل من ك لءيش إطالققل من أها، وال يغبار عل  والداللة ال،عراضصحح اإلي مثله ال وحة،يبالصح

   . شامل هلماياخلمس، فالنف واةكالز

 ما الك ،ةريبكات يمكون امللح برجخيانوا كالتجار  أن نعلم من  حمله بعد ماري غاالستبعاد يفو

 انوا حتت ضغط السادة،كن يد الذيعانة العبإ البصرة ب ملن راجع قصة ثورة صاحب الزنج يفكذلخيفى 

ه يطال الفقأقد  و.خي التوارما هو مفصل يفك، أشبهما  وده امللحيستخرج لسيان األلوف منهم كرمبا و

  . فراجع، عنه غىنون البحث يفكياب عنها مبا اجلو و،ورةكالم حول املوهنات املذك الاهلمداين

 ناراً،يمة املعدن ديالصالح من اعتبار بلوغ ق أيب  عنيكح  اعتبار ما: املسألة يفالقول الثاين

 أيب  عن،عبد اهللا أيب بن ي علة حممد بني بروا،كثر عدم اشتراط األأصالة إىل ضافة باإل،استدل لهو

 عن معادن الذهب واقوت والزبرجديال و من البحر من اللؤلؤرجخيا سألته عم:  قال)عليه السالم(احلسن 

   بلغإذا : اة؟ فقالكها زيالفضة هل فو
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  .)عليه السالم(اظم ك مرسالً عن الك الصدوق ذلىقد رو و،)١(ه اخلمسيناراً ففيمته ديق

ذا اخلرب هل يو حممداً الرا فإن،ةيضعف السند املسقط عن احلج إىل مضافاًـ  كذل ى علردين كل

نصر  أيب هو ابن وهذاالراوي عن حممد  أن هذا مع الغض عنص على ذلك غري واحد، نجمهول كما 

 نية لزم اجلمع بير احلجيتقد ىعل أنه ما تقدم ـكناراً ين دي اعتبار عشر)عليه السالم( عن الرضا ىرو

  وجوب اخلمس يف عدمن نص يفيخرب عشرإذ  ،االستحباب ى علن باحلملي خرب عشرنيب وهذا اخلرب

  إىل هذا مضافاً،كد عن ظاهر هذا لنص ذايلزم رفع اليناراً، فيبلغ دإذا  الوجوب هذا ظاهر يف و،األول

  .الصالح فقط أيب عنإال نار ينقل القول باعتبار ديمل إذ  العمل، كمتروأنه 

 عن العالمة املقاصد منتهى اهك حيالذكف هذا اخلرب، يعروها لتضك ذخر اليتما بعض الوجوه األأ

م ما كتناول حيإمنا  أنه خ مني نقله عن الشيالذ و الرباءة،أصالة وحة موافقة لقاعدة الضرريالصح أن من

  مورد من موارد ال املثبتة يفخباراأل أن  منه اهلمدايني احتمله الفقيالذ ورج من البحر ال املعادن،خي

اه، يرفاقاً برعاإ اخلمس ه عنه من قبل ويلين نفوكي أن ، جلوازكة له عن ذلي النافخبارة لألرضاتصلح مع

الرباءة  و لوضوح عدم اال لقاعدة الضرر،ما ال خيفىها ي فف.نتهىا ،صل الشرعأ  ثبوته يفك ذلنايفي فال

  بعد تأخرمها رتبة عن 

                                          
  .٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣باب  ٣٤٣ ص٦ ج: الوسائل)١(



٦٧

  ، فال جيب إذا كان املخرج أقل منه، والتصفية وحنومهاخراجنة اإلؤبعد استثناء م

  

ون كالظاهر  أن ماك ،جمال لصرفه عن املعدن ح اخلرب، فالياملعدن صر و،يل االجتهاديالدل

 ل،ي دلكان هناكإذا إال  ،أشبهما  ويرفاق ال اإل،األويلم اهللا ك ح)هم السالميعل(ام الصادرة عنهم كحاأل

  . باب اخلمسانت له شواهد يفكن إ و املقاممثله مفقود يفو

 ةجرأ من }حنومها وةيالتصف وخراجعد استثناء مؤنة اإلب{هو إمنا ناراً ين دياعتبار عشر مث إن

قل أ{د املخرج ي  يفى املصف}ان املخرجكإذا ب جي فال{ أشبهما  واحلافظ ون للمعدنكاملس وبكاملر

  :أمور بكاستدل لذل و،هي علمجاعاإل أو  واحد عدم اخلالفري غىهذا هو املشهور، بل ادع و}منه

  .نيقل من العشرأ خراجان احلاصل بعد اإلكما لو ية عدم اخلمس فأصال: األول

خرجه قبل أاخلمس : يحة البزنطيصحكاخلمس بعد املؤنة،  أن ى عل الدالةدلةات األإطالق: الثاين

   .بعد املؤنة :تبكبعد املؤنة؟ ف أو املؤنة

   )١(.اخلمس بعد املؤنة: ع اهلمداينيتوقو

  .كل ذريغ إىل ،اخلمس بعد املؤنة: يِة األشعريرواو

  . واحدري ادعاه غي الذمجاعاإل: الثالث

: فقال. هايف سألته عن املعادن ما:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،حة زرارةيظاهر صح: الرابع

ه اخلمسيازاً ففكان رك ل ماك   

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبوابمن  ١٢باب  ٣٥٤ ص٦ ج: الوسائل)١(



٦٨

  )١(. اخلمسىخرج اهللا سبحانه منه من حجارته مصف أه ماي ففكعاجلته مبال ما: وقال

 املتفاهم عرفاً من  فإناملعدن، ى علون اخلمسك أدلة إطالق املستفاد من العريفالظهور : اخلامس

املصارف  أما ه اخلمس،يون فكيه ك مل مما هو داخل يفنساند اإلي بأيتيما  أن اتطالقمثل هذه اإل

ال إفهم عرفاً ي مل ،ذاك ىناراً أعطين ديل من حصل عشرك :كقال امللإذا الذاهبة فال ربط هلا باخلمس، ف

  .دهي  يفىالعشرون املصف

 بعدم اال األول ى علردي أن نكميإذ ة السابقة، ربع األدلة من األى أقولعل هذا الظهور العريفو

مخس   الرباح مخس األ يفيهإمنا ات طالقاإل أن الثاين ىعل و.ةي االجتهاددلةلألصل عند وجود األ

مثله  و حمتمل االستنادمجاعلثالث بأن اإلا ىعل و.دلة األكاق بعض تلي سكشهد لذليما كاملعدن، 

  .استثناء املؤنة ى علدلي ه اخلمس الي فىون املصفكالرابع بأن  ىعلو .هية فيالحج

 الوجوه كون تلكال أقل من  و،حمل له  الشكالر من اإلكبعض ما ذ أن نصافن اإلكل وهذا،

  .فهمه العرفيدات ملا يمؤ

إمنا رج خي ياملقدار الذ و،عترب قبلهايالنصاب  أن  ال،ؤنةان فالظاهر اعتبار النصاب بعد املكف يكو

 إخراجب جي أنه ء، اليب شجية مل أربع املؤنة صرف يف ونيخرج مقدار عشرأون بعد االستثناء، فلو كي

  اعتبار :  املسألة ثالثةاحملتمالت يف  فإنة،يمخس الستة عشر الباق

                                          
.٣ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣اب ب ٣٤٣ ص٦ ج: الوسائل)١(
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  .اً بل مطلقه إذا بلغ ديناراًإخراج حوطوإن كان األ

  ، مخس اموعإخراج وجب  فلو أخرج دفعات وكان اموع نصاباً«يكون دفعة أن خراجوال يعترب يف اإل

  

لزوم  و،ىبقي ما إىل  بالنسبةىبقياملخرج مما إمنا  واعتبار النصاب قبل املؤنة والنصاب بعد املؤنة،

 قول بعدم اخلمس، والثايني ولاألة فأربعصرف  ونيخرج عشرأ فلو ، بال استثناء املؤنة مطلقاًخراجاإل

  .ني مخس العشرإخراجقول بلزوم ي مخس ستة عشر، والثالث إخراجقول بلزوم ي

بلغ إذا ه إخراج حوطان األكن إو{ تعلق اخلمس ناراً يفين دي قد عرفت اعتبار عشركمث إن

 يكما حكنار، يدلغ البين مل إ و}بل مطلقاً{ة حممد املتقدمة يالصالح لروا أيب  عنيكما حك }ناراًيد

  .ه مفصالًيالم فكما مر الك باملطلقات اًك القدماء متسأكثرعن 

ان اموع نصاباً ك وخرج دفعاتأفلو {ة ي واحدة عرف}ون دفعةكي أن خراج اإل يفال يعتربو{

 كذلك و،صحابالم األكاملفهوم من  إىل نسبه و، به احلدائقما أفىتك } مخس اموعإخراجوجب 

ظاهر  و،ةري والذخكالروضة واملداركح مجاعة يصر إىل املنسوب مها، بل هوريغ واجلواهر ونداملست  بهأفىت

 النص طالقد إلييعراض تقاإل وأألن اشتراط الدفعة بعدم ختلل طول الزمان :  قالوا، بل املشهوركثراأل

  .ليبدون دل

ث قالوا بعدم يهم حريغلوعراض،  وغريمها حيث قالوا بالعدم يف صورة اإلريرللمنتهى والتح خالفاً

  . بانصراف النص عن مثلهماكواستدل لذل. ختلل طول الزمان

   اعتبار الدفعةى كح أن ، بعده اهلمدايني املسألة الفقاحتاط يفو



٧٠

  .حوط فكذلك على األوإن أخرج أقل من النصاب فأعرض مث عاد وبلغ اموع نصاباً

  حد منهم ومل يبلغ حصة كل واخراجوإذا اشترك مجاعة يف اإل

  

  .اضيح والريشرح املفات وة الشرائعيحاش ونيتابكال وىخ املرتضيعن الش

 من :كلو قال املل أنه ىترال أ ، صورة الدفعات املتباعدةن الظاهر عدم صدق النص يفكل: أقول

صدق ي ظرف عشرة سنوات مل ن يفي عشرإنسان فحصل ،ذاك يعطي أن هيان علكناراً ين ديحصل عشر

 مثله عموم س املرجع يفيلإذ  ، عدم الوجوباألصلان كلو شك ، وكقاله املل مصداق ماه  أنه عرفاًيعل

  .العام

ما  أو اة التمرك زاعتبار النصاب يف ى عل الدالةدلةاة، فاألك باب الز فهم مثله يفكقرب ذليمما و

  . فتأمل،دةي سنوات عد سنة واحدة ال يف اعتبار النصاب يفمنهافهم ي أشبه

بلغ اموع  وخرج أقل من النصاب فأعرض مث عادأن إو{: م حول قولهالكظهر اليمما تقدم و

عراض له س اإليلإذ   حمله،ري غاط يفي االحت فإن،}حوط األىعل{ه اخلمس يب فجي }كذلكنصابا 

 ره احلدائقكما ذكهو ـ إذ ة، ري املدة القصيعراض ذ العرف عدم ضرر ختلل اإلىريدام  ة مايمدخل

نا انصرافه طول املدة ي ادعيالذإمنا  ونصراف عن مثله،إال  ولي ملطلق النص بدون دلدييه ـ تقريغو

  .نيمجاعة من املعاصر وكهذا هو الظاهر من املستمس و،ناراًين ديخرج عشرأ أنه صدق عرفاًيث مل يحب

  ل واحد منهم كبلغ حصة يمل  وخراج اإل مجاعة يفكاشترإذا و{
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  . فالظاهر وجوب مخسه،النصاب ولكن بلغ اموع نصاباً

 فلو اشتمل املعدن على جنسني أو أزيد وبلغ قيمة اموع نصابا وجب ،وكذا ال يعترب احتاد جنس املخرج

   نعم لو كان،هإخراج

  

  .}وجوب مخسه{ عدم }ن بلغ اموع نصاباً فالظاهركل والنصاب

ل واحد منهم كب يغ نص استخراج املعدن اشترط بلو مجاعة يفك لو اشتر:قالوا:  حدائققال يف

  .)١(ظاهر النص العدم والنصاب،

حد منهم، بل أ ى عل واحد بعدم الوجوبريفقد صرح غ:  اجلواهرقال يفو . املستند مثلهقال يفو

 عدم اعتبار وحدة املستخرج، خالفاً  موافقتهم يفىخ املرتضيعن الش و،)٢(عرف من صرح خبالفهأال 

  فإن اعتبار املستخرج ال املستخرج بالفتح،دلة ألن الظاهر من األكذل و،كثر تبعاً لأله اهلمداينيللفق

  . هريح بغي تصركان هناكإذا إال  ،إنسانل ك إىل ف متوجهةيالكون التكذهان املتشرعة أ املغروس يف

زان املعدن يان املكلو إذ ضاً، يأ نيك املشترري غ يفكان الالزم القول بذلكل باللزوم هنا يولو ق

  .ال أم نيكان املستخرجون مشترك سواء ، فقد استخرج مقدار النصاب، استخرجيالذ

لو  و حمله،ري غه ـ يفريغ وما صنعه املستندكة ـ كزان الشريان ميجتشم ب أن ظهريمن هذا و

  .ال خيفىما ك الرباءة األصل فك ذل يفكش

مة اموع يقبلغ  وديأز أو نيجنس ى عل احتاد جنس املخرج، فلو اشتمل املعدنال يعتربذا كو{

   ما عدي ف}هإخراجنصاباً وجب 

                                          
  .٣٣١ص ١٢ج: احلدائق )١(

.٢٠ ص١٦ج: اجلواهر )٢(



٧٢

  ،هناك معادن متعددة اعترب يف

  

ن كي لو مل أما ،أشياء إىل ةيزأ بالتصفجيإمنا ئاً واحداً، ويعد شي مما أشبه ما وريالنفط والقكواحداً 

هما مبقدار النصاب ـ فالظاهر جخرأ معدن واحد وما لو فرض اجتماع الذهب والفضة يفك ـ كذلك

  . اخلمسعدم

 ىعلما دل مة ي بعد ضمشياء هذه األوجود اخلمس يف ى عل الدالةدلة لظاهر األكقلنا بذلإمنا و

  يفكذلك أنه ماكالعدم،  و الوجوبصل برأسه يفأل معدن ك أن  املستفاد عرفاً فإناعتبار النصاب،

 هو يبلوغ النصاب الذن بشرط ك ل: مث قال،اةكل من الغنم واالبل زك  يف:قال املوىل اة، فلوكباب الز

عدان واحداً يما ينعم ف.  املقداركلذل واحد بكما لو بلغ ياة فكذا مقداراً، استفاد العرف لزوم الزك

 شياءزأ غالب األجيما كجزاء ـ أ إىل زأجيإمنا  وء واحد استخراجاًي هو شي الذأشبهما  وريالنفط والقك

  .ةي الوجوب للوحدة العرف يفيفكي متعددة ـ أشياءإىل 

ان ي البما يف احتمله،جهان و اعتبار احتاد النوعيف و: املستند قال يف، املسألة الفقهاءقد اختلف يفو

فراد املتبادرة من  األنواع املختلفة يف دخول األ يفكالش وصل،أنه لألك و الروضة االعتبار،واستجود يف

 ،ظهرهو األ و النصإطالقا مر من  العدم، ملكاملدار وريرة والتحرك والتذى املنتهاختار يف و،طالقاإل

  .نتهىا

  .هاري وغكالم اجلواهر واملصباح واملستمسكظهر من يما كنعم الغالب اختاروا عدم االحتاد، 

   اعترب يف{جناس متعددة  أل} معادن متعددةك هنالو كاننعم {



٧٣

 مع احتاد  خصوصاً، كفاية بلوغ اموعحوط وإن كان األ،اخلارج من كل منها بلوغ النصاب دون اموع

  . بل ال خيلو عن قوة مع االحتاد والتقارب،سيما مع تقاراال  ،جنس املخرج منها

  

  

ان كن إو{املعدن الواحد  إىل دلة النصراف األ} بلوغ النصاب دون اموعمنهال كاخلارج من 

لو عن خي ، بل الما مع تقاراي، سمنهاة بلوغ اموع، خصوصاً مع احتاد جنس املخرج يفاك حوطاأل

لو فن تباعدت املعادن، إ و صورة وحدة املستخرج يفشكال اإلينبغي  بل ال}التقارب وحتادقوة مع اال

ه يا فأخرجا مبقدار النصاب من الذهب لزم عليقيفرأ اآلخر يف واي آسحدمها يفأ لرجل عامالن كان

نس الذهن أه ؤ منش،يدو االنصراف فهو بي بدون االنصراف، ولو ادعدلة مخسه لصدق األإخراج

  .ال اعتبار مبثله وباملعدن الواحد،

ما ك، األولظهرمها أ قوالن ،عترب احتاد املعدنيوهل :  املصباح قال يف، الفقهاءك ذلقد اختلف يفو

غري عن ظاهر و.  املعدن الواحدحة املتقدمة يفي اجلواهر، لظهور الصحقواه يف و،ىخنا املرتضيصرح به ش

انضمام  والدورس عدم اعتبار هذا الشرطملسألة، وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر واحد التوقف يف ا

  .نتهىا ،)١( اعتبار النصاباآلخر يف إىل ما أخرجه من معدن

 اختار عدم اعتبار ياملقاصد الذ منتهى س منك بالع، وحدة املعدنكذا اختار املستمسكو

 استخرج منهما، و املعدن والبحران يفك أنه إالر خرجه املعدن والبحأفهم من قولنا ي الإذ : الوحدة، قال

  أن وأما 

                                          
  .٢ السطر ١١٣ ص٣ج: مصباح الفقيه )١(
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قطع جرى عليه نامث  فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ،وكذا ال يعترب استمرار التكون ودوامه

  .احلكم بعد صدق كونه معدناً

  

له قبل  و.نتهىا ،مك النص حمإطالقف، الًيال سب وأًاملستخرج منه واحد فال نفهم الستظهاره منش

  . فراجع،ليالم طوك كذل

بلغ ي ه مقدار ماي معدن فلو كان ف،دوامه وونكاستمرار الت{ وجوب اخلمس  يف}ال يعتربذا كو{

  املقاصدىمنته وكاملستمس وما صرح به اجلواهرك }مكه احلي علىقطع جرنامث النصاب فأخرجه 

 أن الظاهر من املعدنإذ  االنصراف، ى لدعوأنهك وه،يل فك استشياشف الغطاء الذك لاًهم، خالفريغو

زول ي يان فهو بدوكم، واالنصراف لو ك حمطالقاإلن إ :هين فكل. ريثكء يموضعاً لش وون حمالًكي

  .بالتأمل

تلف خيلعله  وم،كر احلجيصدق املعدن مل يلو مل إذ  }ونه معدناًكبعد صدق {ون هذا كيإمنا نعم 

 ،ناراً صدق املعدنيمته عشرون ديح مما قل وزنة من املنيدار مخس مقك هنالو كانف، شياء األالصدق يف

 األصل فك ذل يفكصدق املعدن، ولو شيون بواسطة الربق مثالً مل ك تساملاط من األريان مقدار قكلو و

  .العدم



٧٥

 علم بتساوي األجزاء يف االشتمال على اجلوهر أو  فإنلو أخرج مخس تراب املعدن قبل التصفية ):٦مسألة (

  .مال زيادة اجلوهر فيما يبقى عنده الحت، وإال فال، أجزأبالزيادة فيما أخرجه مخساً

  

 ى علجزاء باالشتمال األي علم بتساو فإن،ةيخرج مخس تراب املعدن قبل التصفأ لو :٦مسألة {

 بأن }خرجه مخساًأما يادة فيو بالزأ{مثال ة من اجلوهر يأوق ى علل حقة من التراب تشتملك ف}اجلوهر

 ألن }جزأأ{ة ي حقق الباقربعل حقة من األكد من يجوهر أز ى علانت هذه احلقة من اجلوهر مشتملةك

 ، من اخلمسأكثرن دفع كعلم بنقص جوهر املخرج بالنسبة لإذا ذا ك وقد دفعه، واملناط مخس اجلوهر

ث دفع ي حنهك جوهراً من هذا النصف، لأكثر يان النصف الباقكإذا ما يما لو دفع نصف التراب فك

إذ  } عندهىبقيما يادة اجلوهر فيالحتمال ز{ يزجي }فالإال و{النصف فقد دفع مخس اجلوهر قطعاً 

  .فكيتحقق مل يمل إذا  و،ىفكلما حتقق ك مخس اجلوهر، فإخراجاملناط 

مة يانت قك ومةي القعطاءقصد باإل و،ونه معدناًك جهة ريمة من غي لنفس التراب قلو كاننعم 

 لعدم لزوم ال خيفى،ما كأيضاً  ىفكمة مخس اجلوهر ي قياجلوهر تساو و من الترابىطاموع املع

  .ني اخلمس من العإخراج

مل ن إ  مخسه خمرجاًإخراجواملعترب :  قالك املسألة، فعن املسالظهر من الفقهاء االختالف يفيو

ج مخس تراب املعدن مل خرألو : ك املداريك حمقال يف و،)١(اعترب بعدهاإال ة ويتصف وكبس إىل فتقري

  زه جي

                                          
  .١٤ سطر٦٦ ص١ج: كاملسال )١(



٧٦

  .)١( جازيالتساوعلم لو  و اجلوهر،جلواز اختالفه يف

خرج اهللا سبحانه منه أه مما ي ففكعاجلته مبال ما: ح زرارةي لصحك ذلل يفكن اجلواهر استشكل

ون مخساً كي أن بجياخلمس  أن ىمصف بأن الظاهر من قوله رينت خبأ و، اخلمسىمن حجارته مصف

  اموع،ه مبقدار مخس اجلوهر املوجود يفيون اجلوهر فكي ال أن غلبي يمخساً للتراب الذ ال ىللمصف

  . اخلمسة يفيهم عدم اعتبار التصفريغ وكاملستمسوصد ا املقىمنته ولذا اختار املصباحو

                                          
.٣٠ س٣٠٢ك صاملدار )١(



٧٧

سيل أو الريح خرج من مثل ال أنه  علم فإن، يف الصحراء مطروحاً من املعدن خمرجاًإذا وجد مقداراً ):٧مسألة (

   مخسهإخراج مل خيرج مخسه وجب عليه إنساناملخرج له حيوان أو  أن  أو علم،أو حنومها

  

   :أقسامثالثة  ى عل فهو} الصحراءوجد مقداراً من املعدن خمرجاً مطروحاً يفإذا  :٧مسألة {

  .هيل عدم وجوب اخلمس ع يفإشكالفال  ، مخسهإخراجحنوها  ومارةلو باأل وعلميأن ما إألنه 

  .خراجه اإلي فالالزم عل، مخسهإخراجعلم بعدم يأن ما إو

  .خراج فالالزم اإل،ك ذل يفكشيأن وأما 

ء، ي الشيعيم طبكن فهو حيره املصنف تبعاً آلخركما ذ أما ،أيتيما سكه القواعد يهذا ما تقتض

املخرج له  أن لمو عأ{ان له كقذف الربك }حنومها أو حيالر أو ليخرج من مثل الس أنه ن علمإف{: قال

 إخراجه يرج مخسه وجب علخي مل إنسانو أ{ مثل هذه الفروض مس يفخيمل  أنه من املعلوم و}وانيح

  .}مخسه

 ان هو املخرجكإال  و،ازةي قاصد للحري غنسانون اإلكي أن عتربي و: بقولهك املستمسد هذا يفيقو

  .نتهى، ا)١(ه مخسهيعلو

 اآلخذ ى، فعلني العان اخلمس يفكمس خي أن  بدونعرضأازة مث ي احلنسانلو قصد اإل: أقول

 إىل  بالنسبةكون جمهوالً للمالكيه  فإنستخرج،نه جمهول املكل وعرضي لو مل كذلك أنه ماكاخلمس، 

   ي فهكة املاليصورة معلوم أما .موقع له د الية، فالقي الباقأمخاسة ربعاأل

                                          
  .٤٦٢ ص٩ج: كاملستمس )١(
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  ، إذا بلغ النصابحوطعلى األ

  

  .ال خيفىما كلف باملعدن كيون الواجد كان صورة ي ألم بصدد بالم املاتن،كخارجة عن 

 يفإال فت الحتمال عدم وجوب اخلمس يمل و خراج اإلاحتاط املصنف يفإمنا  }حوط األىعل{

ب جيإمنا ن كه اخلمس، ليب علجين الواجد خمرجاً مل كيث مل يره بعض، فحكما ذك خراجصورة اإل

 لدفع توهم يحيد توضيهذا فالق ىعل ومن اشتراط بلوغ النصاب، ملا تقدم }بلغ النصابإذا {اخلمس 

  . وجدهيان قدر املعدن الذكنسبق من اللفظ من لزوم اخلمس مطلقاً مهما يقد  ما

 وجد مطروحاً يفيما ي فال مخس ف،رضاشف الغطاء اعتبار االستخراج من األك عن يكاحمل مث إن

خرب عمار عن كحنوه،  وخراجلفظة اإل ى علشتملة املدلةعض األبلعل هذا لظاهر  وحنوه، والصحراء

  )١(.رج من املعادنخيما يف: )عليه السالم(الصادق 

  )٢(.كما عاجلته مبال: )عليه السالم( عن الباقر ،وخرب زرارة

  . عدم اخلمساألصل فخراجة اإلي مدخل يفكولو ش

 ات نصاًطالقاملستفاد من اإلمها، ألن ريغ و املقاصدىمنته واجلواهركه غالب من تأخر يل علكأشو

د يون القك ني باألمره لو دار  فإن من باب الغالب،أشبهما  وخراجلفظة اإلإمنا  و عدم الفرق،ىفتوو

   الفهم، فرمبا رجح د لوحظ العرف يفياملق ى علون املطلق حمموالًك واًيغالب

                                          
.٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٣ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٣ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٧٩

من قوله سبحانه ك رمبا رجح الثاين و،)١(﴾ حجوِركُم  يف رباِئبكُم الالَّيت﴿ :قوله سبحانهك األول

 حسب الغالب، يعيد طبيهو قإمنا  و،دي فال أثر للقاألولل ياملقام من قب و،)٢( دخلتم نم الاليتكنسائ

خرج بسبب  أو وانيح أو إنسانبواسطة  أو بآلة أو ه بنفسهإخراج ني وجوب اخلمس بفال فرق يف

  .أشبهما  أو انكبر أو احيهبوب ر

ن إ املعدن أن  منصحاب واحد من األري اجلملة ما صرح به غشهد له يفيقد  و:واهر اجلقال يف

ه  فإن املباحةرضه اخلمس، خبالف األيعل ورضان املعدن لصاحب األك فأخرجه خمرجه ك مالكان ملك

  .نتهىا، )٣(ك ذلنيب و املطروحنيفرق عند التأمل ب الإذ  ،ملخرجه

 أنه من الساحل معدن، مع أو نرب املأخوذ من وجه املاءعال أن  منكثر املصباح مبا عن األكد ذليأو

  .نتهى، اس معدناًيالساحل حبسب الظاهر ل ووجه املاء

مة، فاملرجع ك حمخراجة اإليدي عدم قأصالة للرباءة، بل ىجمال للقول بأنه جمر ال أنه ظهريذا و

  .اتطالقاإل

 الم يفكال أن ماكه، ي منظور فه اهلمدايني احتمله الفقيل الذيبعض التفاص أن ظهريمما تقدم و

مخس   الخراجلو علم باإل ماأ ،كش أو خراجما علم باإليف  ال، مخسهإخراجما علم بعدم يهو فإمنا املقام 

   كش ما أن ماكاً، يثان

                                          
.٢٣  اآلية:سورة النساء )١(

.٢٢ ص١٦ج: اجلواهر )٢(

.٢٣ لو أخرج من املعدن حيوان سطر ١١٣ ص٢ج: مصباح الفقيه )٣(
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  .ال أم  املخرج له أخرج مخسهنساناإل أن  ذلك وإن شك يفحوطبل األ

  

  .ول املسألةأ يفما تقدم ك خراجوماً بعدم اإلكون حمكي

 املخرج نساناإل أن كن شإو{ اخلمس إعطاء }ك ذلحوطبل األ{:  املصنف من قولهما ذكرهما أ

 أو  الصحةأصالةجراء إأنه الحتمال كف. خراج عدم اإلصالة أل}ال أم خرج مخسهأ{للمعدن  أي }له

  .اطاًيت احعطاءون اإلكي اآلخذ اخلمس، فإعطاء مقتضامها عدم  فإند،ي الىالعمل مبقتض

مل   حىتكقصد متل خرجه بالأاً إنسان الصحراء بأن  وجد املعدن مطروحاً يفيلو علم الذ: أقول

ه بل كصح متليمل إال  و،ه الواجدكتملي أن عرض عنه، صحأنه كل وكمع قصد متل أو ه،كصر املعدن ملي

  .كان من جمهول املالك

  . مةكد حمي الأصالةانت كإال ج مخسه، واخرإب جيحة ي صحريد غيون الكعلم ب مث إن

 أو  وال قاعدة،خراج عدم اإلصالةس، أليان الالزم التخمكه ريغ أو إنساناملخرج  أن  يفكولو ش

  . فتأمل،هايصل وارد علأ
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  ، مملوكة فهو ملالكهاأرضلو كان املعدن يف  ):٨مسألة (

  

 اجلواهر حد، بل يف واريما صرح به غك }هاكة فهو ملالك مملوأرض ان املعدن يفكلو  :٨مسألة {

  .علميمل  أم ك شامل له، سواء علم به املالكن املل ألكذل وه،ي عدم اخلالف فىدعو

علم يمل  وهريان اشتراه من غكان  وان املعدن له،كاء يحه باإلكملإمنا  كان املالكهذا فلو  ىعلو

 مما أكثر بيها املعدن تسوي ف اليترضن األراد، ألأن إ فسخ املعاملةيان له حق الغنب، فكالبائع باملعدن 

  .كها ذليس فيل

ما دل شمله ي من املوات، فخراجقبل اإل ألنه ،رضة املعدن لصاحب األيكتمل عدم مملوحيرمبا و

عد منه، بل املتفاهم عرفاً من ي النه إ :هين فكل. ان لهكه ريغإليه سبق يمل  ما إىل من سبق أن ىعل

 حنوه، وه باحلفرري غأرضأخذ املاء من ي أن حدق ألحي لذا ال وا، بتوابعهرضقره الشارع األأ ي الذكاملل

  .رض لألكة املاليكل ماليشمله دلي، فك املاء عرفاً من توابع امللفإن

عد يعماق مما ال األ ما يف انكلو  أما ،كعد املعدن من توابع املليان كما يهذا ف أن ال خيفىن كل

ان رينع الطائرة من الطمي أن ق للشخصحي لذا ال ونان السماء،ع إىل رض من ختوم األكس املليلإذ تابعاً، 

ه مبقدار مخسمائة ذراع أرضعماق أ ر يفمي ينع عن النقب الذمي أن ق لهحي ما الكه، أرض مساء عايلأ يف

  .ون ملستخرجهكي وةياألصلباحة اإل ى علاملعدن باق أن  يفإشكالفال  املتعارفة ـ كمال األـ يف

 ،ة ناطحات السحابيبنأ ما يفك ،د من املتعارفيزأ كمال بعض األ يفار العريف االعتبلو كاننعم 

  عماق  األدة يفيازة حلفر املعادن البعياحلو
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مل  ألنه نةؤ امل وعليه اخلمس من دون استثناء،رض بل يكون املخرج لصاحب األ،وإذا أخرجه غريه مل ميلكه

  .ةنؤيصرف عليه م

  

   .حقه  يفكة املالمححد مزان ألكيمل 

 له الشارع نيعيما مل يمرافقه، فاملتبع نظره ف ورهي مقاد تابع للعرف يفكامللن إ: احلاصلو

  .ة خاصةيخصوص

 من املعدن }ون املخرجكيبل {ما عرفت ك ك املالكتابع ملل ألنه }هكلميه مل ريخرجه غأإذا و{

مثل هذا إذ  مخس، هيس عليل ون لهكيرده مل ين مل إ وراده،أن إ }ه اخلمسيعل ورضلصاحب األ{

اً لصاحب ياً قهركس مليه ل فإن البئرنبع يفي ياملاء الذكرادة، اً باإلكون ملكي، بل قهرياً اًكس مليء ليالش

  . حق االختصاصكون للمالكيإمنا  و،هكقصد متلن إ اًكون ملكيإمنا  والدار

 ال أن نكميف يك رض صاحب األكن ملكيمل ن إ أنه رديه، فال ري غكنع عن متلمي يهذا هو الذو

 ،ك امللأدلةشمله يردع عنه، فيالشارع مل  و عريفكملنه إ :قالي أن إالاللهم .  املستخرجك ملدخل يفي

 ة،ياريون بأسباب اختكي أن هيشترط في  الك املل فإن له عرفاً،كه مل فإن دار أحدما لو نبع النفط يفك

  . مخسهإخراجفالالزم ه يعل ورده،ين مل إ وأشبهما  ورث اإلنسان اإلكلميلذا و

حق له  املستخرج ال و}ه مؤنةيصرف عليألنه مل { بذهلا املستخرج  اليت}من دون استثناء املؤنة{

 كطلب من املال وذنإان العمل بكإذا ما يون فكتإمنا احلرمة إذ خذ املؤنة بقاعدة حرمة عمل املسلم، أ يف

  .طلب الثمن من صاحب الثوباط ين للخكيذنه مل إلذا لو خاط ثوبه بدون  و،أشبهما و

   تأخذها ضرائب الدولة اليتك ،ةيبعد استثناء املؤن القهري نعم ال
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 ضرعه و زرعهكهلأ وهيراضأخرج بئر النفط فأفسد أما لو كضرار، ما سبب املعدن من األ وقهراً،

  .ل املؤنةية دلي، ألعمأشبهما و

 مفهوم املؤنة لزوم ؤخذ يفيمل إذ  ،املؤنةونه من ك فالظاهر ،ءيرام املستخرج بشكإلو أراد مث إنه 

 كعد من شؤون املعدن تعد من املؤنة عرفاً، ال ألن هناي مما أشبهما  واها، بل املصانعاتيإ ك املالإعطاء

 بعد ي من الباقأكثرتشمل   الدلةاأل أن قها، بل من جهةي مصادلم يفكتي  حىت لفظ املؤنةدلة األيف

  .ألمر واضحافإال  و، املؤنة للمقامأدلة نقل بشمول ملن إ  هذا،املخارج املتعارفة
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 املفتوحة عنوة اليت هي للمسلمني فأخرجه أحد من املسلمني ملكه رضإذا كان املعدن يف معمور األ ):٩ مسألة(

  .وعليه اخلمس

  

 اإلمام كمل أو ،ري الغكملما إ  ألا:سامقأ ى علها املعدنيوجد في  اليترضاأل} :٩مسألة {

جمهول  أو عنوة،املفتوحة كها املسلمون كلمي أو املوات،ك هلا كال مال وأ، أشبهما  ونفال من األواكل

   .كاملال

 ن صوحلتإ و،ي الشخصكفار فهو مثل امللكون للكت أن  صوحلت فإن املفتوحة صلحاًرضاألأما 

  .املفتوحة عنوة فال عنوان خاص هلا ونفالاألكانت ك نياملسلم أو لإلمامون كتأن 

  .هايالم فك فقد عرفت الري الغك ملي ه اليترضاألأما 

 ألن ،دها باملعمورةيلذا ق و}ني للمسلمي ه املفتوحة عنوة اليترض معمور األان املعدن يفكإذا {و

  . حملهما حقق يفكاً عمارا كوا ملكمن شرائط 

 جبيملسلمون فه اكلميه بل كلميال  أم }ه اخلمسيعل وهكمل{ فهل }نيحد من املسلمأفأخرجه {

ه، ألن ريغ و املقاصدى وفاقاً ملنتهنائبه؟ احتماالن، الظاهر الثاين واإلمامك لشؤوم د املتويليسلم بيأن 

  .كمالسائر األكهم يجازة ولإبإال خذه أن كمي هلم، فال ك هلا ملعد تبعاًيها مما ي فما فني للمسلمرضاأل

  .األول إىل ه ذهبياملصنف تبعاً ملصباح الفقو

  :أمور كستدل لذلية ما ياغو

  .اء املواتيحإتاب ك  اجلواهر يف ادعاها يفالشهرة اليت: األول

  . املفتوحة عنوةراضياستخراج املعادن من األ ى علة املستمرةريالس: الثاين



٨٥

  .)١(﴾ جميعاًأرضخلَق لَكُم ما ِفي الْ﴿ : تعاىل قولهإطالق: الثالث

ل منع حي ال أنه ىعلا دل د مبي املؤ،له مسلم فهوإليه سبق يمل  ام إىل من سبق ياخلرب العام: الرابع

  .الءكاملاء وال والنار وامللح

العامرة  أو خذها من املواتأها من التعرض للمنع عن ريغ و خبلو نصوص البابكده املستمسيأو

، ني املسلمذن من ويلقن صورة اإليالقدر املت: ره بقولهك، مث اختار هو ما ذنيللمسلم و هلمي هاليت

  .هي علكم بامللك احلفالالزم االقتصار يف

  :  هذه الوجوه النظر يفكي علال خيفىو: أقول

كيف . حجةن كلو حتققت مل ت وتعرضوا هلذه املسألة،ي مل كثر األ فإنثبت،تالشهرة مل إذ 

 حقق يف ما ىعل ان حمتمل االستناد، بل مطلقاًكإذا  من الشهرة ال يثبت احلكم أقوى الذي هو مجاعواإل

  .ي القطعياحلدسإال حمله 

اء يانت حتت نظر أولك راضيون األكاملقامسة  و اخلراجأدلةة مل تثبت، بل الظاهر من ريالسو

فرض وجود   املعان، ولوكاستمال ى علكامللو وامكة احلريقد جرت س واا،يع خصوصي مج يفموراأل

  .هاية في فال حج، هلااإلماممضاء إعلم ية مل ريس

  .كل امللي معلوم االستثناء بدلرضاأل ما يف ل خلقيدلو

  . هلمي املسلمون فهرضاأل إىل قد سبق ألنه ه،ياخلرب مع ضعف سنده ال داللة فو

  .فت هو بهيلذا مل  ووضح منعاً،أ ك املستمسما ذكره أن ماكد واضح املنع، ييالتأو

                                          
  .٢٩  اآلية:سورة البقرة )١(



٨٦

  .إشكالوإن أخرجه غري املسلم ففي متلكه 

  

 إىل كرجع قول املستمسيقة ي احلق، بل يفنيه هو املتعريغ واملقاصدتهى  منرهكما ذفهذا  ىعلو

  .ي الشخصكذن من املالاإلك ني املسلمذن من ويلاإلإذ هذا القول، 

 ينبغي يالذإذ  }إشكاله ك متلي املسلم ففرين أخرجه غإو{:  قولهرنا تعرف وجه النظر يفكمما ذو

  .افر لهك للكمل ذنه فالإن بكين مل إ وه،يف إشكالفال  ذن الويلإان بكن إنه إ :قاليأن 

 انيالب وخي عن الشيك ما حشكالوجه اإل و،باحته للمسلمإ ىريمن  ه عندي فشكال اإلينبغينعم 

 املسلم بعد عدم مشول ري، فال حق لغني للمسلمك ملي ه اليترضاستوجه بأن املعدن تابع لأل ومهاريغو

  .افرك املعادن للع سواء يفالناس شر أن ى عل املتقدمة الدالةدلةاأل

لو  أنه  منما ذكره نايفي ، املعدن عن العمل يفيخ من منع الذميره الشكما ذ أن ال خيفىن كل

  اليفيلكسالم، فاملنع تبالد اإل ى علنوع تسلط أنه د املنع من جهةيري أن إالاللهم . هكاستخرجه مل

  .يوضع

 يالذ و،)١(ليدل ى علقف لهأمل : خيالم الشكراد يإث قال بعد ي حكالم املدارك أن ظهريمنه و

  .هي منظور ف، املعدن عن العمل يفي منع الذميقتضي

 أن افر من جهةكل كم شامل لكاحل أن  مع،خيالم الشك  يفيص بالذمي فالتخص،انكف يكو

 الواجب طردهإذ ف بالعمل، يكسالم فدخل بالد اإلي أن ق لهحي  ـ اليهو مقابل الذم و ـاحلريب

  .تهحماربو

                                          
.٢٨تاب اخلمس سطر ك ٣٠٢ص: كاملدار )١(



٨٧

  الكافر أن تح فالظاهر املوات حال الفرضإذا كان يف األوأما 

  

  ال}افركال أن فالظاهر{ لإلمام ي ه اليت} املوات حال الفتحرض األيف{ املعدن }انكإذا وأما {

 أموالون حاله حال سائر كيمن سواهم فال، ف أما عة،يأباح للشإمنا  اإلمام و،اإلمام كه، ألا ملكلمي

  .اإلمام

سحاق بن إ خرب ي فف، املفتوحة عنوةافر املعدن يفك الكقاموها لتملأ  اليتدلةد عرفت حال األقو

 عن )عليه السالم( عبد اهللا باأسألت :  قال،ميبراهإبن  ي علري عن تفس، رواه الوسائليعمار الذ

 ،لإلمامهو  فكان للملوكما  وللرسول، و هللايهلها فهأ ىاجنل و خربت اليتى القريه: ؟ فقالنفالاأل

من  و،منهااملعادن  و ال رب هلا،أرضل ك واب،كال ر وليه خبيوجف علي خبربة مل رضان من األكما و

  )١(.نفال فماله من األس له موىليل ومات

عتنا من ي شيدي أان يفكل ما كو :)عليه السالم( عن الصادق ،كاملل ث مسمع بن عبدي حديفو

  فإن سواهم،يدي أان يفكهم طسق ما يجبيقوم قائمنا في أن  إىلكحملل هلم ذل وه حمللوني فهم فرضاأل

  )٢(. صغرةمنهارجهم خي وهميديأ من رضأخذ األيقوم قائمنا في  حىتهمي حرام علرضسبهم من األك

   رض األكتر وهميديأ ان يفكهم طسق ما يجبيف: ىة أخري روايفو

                                          
  .٢٠ حنفاللأل أبواب من ١الباب  ٣٧١ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٢ حنفالاأل أبواب من ٤الباب  ٣٨٢ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٨٨

  .وعليه اخلمس  ميلكهأيضاً

  

  )١(. حرامرضسبهم من األك  فإنهمري غيديأ ان يفكما وأما  هم،يديأ يف

ال مخس  و تفتحأرضمن  محزة ما ا أباياهللا و :)عليه السالم( عن الباقر ،محزة أيب ثي حديفو

  .ك ذلريغ إىل ـ)٢(ماالً أو انكاً جبه فريصيمن  ى علان حراماًكإال ء منه يش ى علضربيمس فخي

افر كالن إ : عرفت حاهلا، فقول املصنفالسابقة اليتبعض الوجوه  الّإات ي قبال هذه الرواس يفيلو

ما كه يحنن ف شمل ماي املعادن دلة ألإطالقال  أنه ماك، إشكاللو عن خي  ال}ه اخلمسيعل وهكلميأيضاً {

  .ال خيفى

  .فيلك الت يفرض فحال معدا حال نفس األك اهول املالرضما األأ

  .قسماً مستقلةست يل أا ها قد عرفتي صوحل عل اليترضاألو

                                          
  .١٢ملحق حديث  )١(

.١٩ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٨٩

  .وإن قصد األجري متلكه مل ميلكه  فيملكه املستأجر، املعدنخراججيوز استيجار الغري إل ):١٠مسألة (

  

ه كمليف{جارة تشمله  عمومات اإل فإن} املعدنخراج إلريجار الغيوز استجي :١٠مسألة {

ن قصد إو{ ريج ا األ أيتيت املستأجر سائر املنافع الكلميما ك ،جارة اإلى هو مقتضكن ذل أل}املستأجر

ه هو كلمي أو ، هو}هكلميمل { و املستأجركلمي فهل ،خرج املعدن لنفسه ال ملستأجرهأ بأن }هك متلريجاأل

  . املسألة احتماالتفصل؟ يفي أو ،دون املستأجر

  :نيقسم ى علجارةاإل: أقول

 ينبغي الذمة، والما يف  عيل بي من قبيعمله اخلارج ذمته ال ما يف ستأجر املستأجري أن :األول

 ال كذل و، الذمةيف ئاًي شكلميإمنا  و،لك املستأجر الكلميال إذ نئذ، ي املستأجر حكلميال  أنه  يفشكالاإل

  . الذمة ما يف عيب إىل قال بالنسبةي اخلارج قهراً، مثل ما ى علنطبقي

عمل  ون ماكيو ،ون مسلوب االنتفاعكي  حىت،ستأجر املستأجر منافعه مطلقاًي أن :الثاين

ازة املباحات ين قلنا بأن حإ و،ريج املستأجر ال األكلمي هذه الصورة يف أنه اً، والظاهريللمستأجر تلقائ

ان كلو  و حىت للمستأجري منه فهل منفعة تأيتك أن قد فرض وا منفعة حاصلةالقصد، أل إىل حتتاج

ه  فإنهرباء النازح للماء فرتح املاءكلزر ا ى عل املقام ضغط برجلهيف أنه ما لو فرضكار، يبدون اخت

  .جارة اإلىه مقتض فإنللمستأجر،

ن املنفعة كمل تإذا ما ي فكن ذل أل،القصد إىل ازة املباحات حتتاجيح أن تقدم من  مانايفي هذا الو

  . هلارية الغيكوجب ملية يفمجرد حتقق املنفعة العرفإال ، ورية للغكمملو



٩٠

 ،اًإطالق كلميقصد مل يلو مل  أنه  حىت،ازة مطلقاًيقصد احل إىل ح حتتاجة للمبايكل بأن املليق نعم لو

  .جارةت متعلق اإليازة موجباً لتفويان عدم قصده للحك



٩١

  .كان ما أخرجه ملواله وعليه اخلمس إذا كان املخرج عبداً ):١١مسألة (

  

 قصد يف و ـديس بالبعيما لك العبد ـ ك قلنا مبل فإن}ان املخرج عبداًكإذا  :١١مسألة {

خرجه أان ما ك{  للموىلخراجقصد اإل وة العبديكن قلنا بعدم ملإ ولنفسه،ه كون له ملكي أن هإخراج

 يبقإال قبله، ون إ ري الغكان لذلك  املوىلريخرجه بقصد غأ وتهيكن قلنا بعدم ملإ و}ه اخلمسيعل وملوالء

  الفالت لعباًحفر بئراً يف أو من العشب ولذا لو مجع العابث حفنة ،ك املل الشتراط القصد يفكبدون مال

 هو منهاالقدر املخرج  وحاهلا، ى علةيباحة الباق اإلصالةة، ألياألصلباحة اإل ى علايبق وهاكلميمل  الًااشتغو

  .كصورة قصد التمل



٩٢

   مخسه عمالإخراجإذا عمل فيما أخرجه قبل  ):١٢مسألة (

  

مته، يوجب نقص قي } مخسه عمالإخراج قبل{ من املعدن }خرجهأما يعمل فإذا  :١٢مسألة {

ن  ضمن مقدار النقص، أل،متهينقص قأ مما نيفنحته نصفملاس  مثل األ قطعة واحدة يفلو كانما ك

 من لوازم كان ذلكذا لو ك وبل. أشبهما  و هو قبل النقص بالنحتيامل الذكتعلق بالإمنا اخلمس 

  .ةي اخلارجمورمة لبعض األي قى أغلى املصفريان غكما لو كة، يالتصف

ة، بل يتعلق اخلمس بعد التصف أن س معناهيل ألنه ىمصف: )عليه السالم(هذا قوله  ى علرديال و

  . ه اخلمسي مقابل املخلوط بالتراب عل يفىاملصف أن معناه

 اني ال من جهة ب،هطلخي يان عدم تعلق اخلمس بالتراب الذية من جهة بيد التصفيقن إ واحلاصل

   . اخلمسأدلةات إطالق خالف ك ذل فإنة،ي اخلمس بعد التصفول وقت تعلقأأن 

  .داً هلايصلح مقي د الية القيتبادر منه بدواً خصوصي يحة الذيمثل ظاهر هذه الصحو

ظهور  وةيتعلق اخلمس بعد التصف أن حة يفي اجلواهر من ظهور الصحما ذكره أن ظهريمنه و

ها يلإتاج حيما ية فيول وقته بعد التصفأ أن والظاهر: الث قي ح)رمحه اهللا( ىخنا املرتضيش تبعه و،اجلوهر

  . حمل نظر بل منع،حة زرارةيلظاهر صح

 ة اليحنوه قبل التصف وصلح أو عيآخر بب إىل  هذا لو نقلهىفعل: هها املصباح بقوليل علكشأبل 

 الثاين ىعلوأما  ه قبل تعلق اخلمس به،كه عن ملخراج فإلاألول ىعل أما أحدمها، ى علب اخلمسجي

  .نتهى، ا املوجبة للخمسريسباب غبسائر األإليه فالنتقاله 

إمنا وقت تعلق اخلمس  أن  الى،املصف ى علهوإمنا اخلمس  أن دي فاملفهوم عرفاً من الق،انكف يكو

  .ةيهو بعد التصف



٩٣

 ، مثالً فحكه فصاً أو كان مثل الياقوت والعقيق، كما إذا ضربه دراهم أو دنانري أو جعله حلياً،يوجب زيادة قيمته

  .ه وخيرج مخسم حينئذ سبيكة أو غري حمكوك مثالً مخس مادته فيقوإخراجاعترب يف 

  

 بأن مل ،ارهين باختكيمل إذا إال  ، ضمن قطعاًني العان نقصاً يفك  فإن،نقص  حىتبقاه مدةألو و

  .صالينه اإلكمي

  الداء األ يفري والتقص،ني مخس العإعطاءهو إمنا ف يلكن التضمن، أليمة مل ي القان نقصاً يفكن إو

إمنا  ضرر ال أدلة و.ةيمتها السوقينقصت ق  حىتاًريعة ولو تقصيرد الوديما مل كوجب الضمان، فهو ي

  .ما قالواكم كاب احلجيإ ىعل م الكسلب احل ى علتدل

نقص ال ال وادةيوجب ال الزيمته، ولو عمل عمالً مل يوجب نقص قأعمل عمالً  ما لويله فكهذا 

ادة يوجب زأ أو ،ءيذن من له الشإان بكإذا هو إمنا احترام عمل املسلم  وء،يه شين له وال علكيمل 

وجب نقص أن إ و املالان للعامل احلق لعمله يفكجرة  مقابل األ العمل يف مثالً يفكذن املالإإذا ة فينيع

  .ال خيفىما كال نقصاً  وادةيوجب ال زيمل إذا  ء، بله مايمة الشيق

مة من ي قىغلأانتا كما ي ف}ريدنان أو ضربه دراهمإذا ما ك ،متهيادة قيوجب زي{ لو عمل عمالًو

ق يالعق واقوتيمثل ال{ املعدن املستخرج }انك أو ،اًيو جعله حلأ{ما هو الغالب كالذهب والفضة 

 ريغ وأة كيذ سبنئيم حقويف{هو للمستخرج إمنا ادة يالز و} مخسه مادتهإخراج  اعترب يف،ه فصاً مثالًكفح

 واحد ريغ وكارتضاه املستمس و، اجلواهريف و،كاملدار وكما عن املسالك }رج مخسهخي و مثالًكوكحم

  .نيمن املعلق



٩٤

 بعنوان املعدن مع األصلخمس ي، فىخرأمعموله  وم مصفاه تارةقويف: املقاصد قال منتهى يفو

  .نتهىابه ـ اسكزاء عمله من مإ هو بيسب التفاوت الذحي وبلوغه النصاب،

ما كل تعلق احلق مبتعلقه فيون اخلمس من قبك القول بني املوضوع بل يفا فصي احلجة العلن يفكل

 خذ سهمهم من الدراهمأة فألرباب اخلمس يقية احلقكونه من باب الشرك القول بنيب وقال املاتن،

د يل مورد زكم كا هو حمك، ك ذلذن منهم يفإقع يمل إذ جرة، األ و ضمام للمؤنةري من غريالدنانو

 زالتهاإس له يل وادة،ي الزكء للعامل من جهة تليش مة فاليادة ترتفع ا القيذنه زإ بدون ري مال الغيف

  .ذنهإ بدون ري الغك ملتصرف يف ألنه ،كذن املالإانت بدون كما  إىل نيعادة العإو

ة كاب اخلمس ولو قلنا بالشر بتم يفي ة الك سائر موارد الشران تاماً يفكن إ المكهذا ال: أقول

 تعلق بذمته يهذا فاملقدار الذ ىعل ومة بل البدل،يلصاحب املال دفع الق أن  يفإشكالال إذ ة، يقياحلق

مة من ي القك تليعطيفمة، يادة القي لزةعمال املوجبسائر األ وةيناريالد وةي قبل الدرمهنيهو مخس العإمنا 

مة يان قكإذا مة، فينار بعنوان القيالد و بعض الدرهمإعطاء ادة، بل لهيضافة مخس الزإاخلارج بدون 

 بعنوان اخلمس من باب كدفع عشر املسبوي أن ان لهك نيمة العمل مخسيناراً وقي دنيصل املعدن مخسأ

م كان احلكن إ و،دي من اجلءيمة الردي قىعطأما لو ياة الفطرة فك باب ز يفكما قالوا مبثل ذلكمة، يالق

   .ىخرأمن جهة  إشكال حمل كهنا

 ادة مخس االرتفاع احلاصل بسبب العمل مما اليضافة زإ بدون األصلمة ي قإعطاءان فكف يكو

  .هي فإشكال



٩٥

  ، من مال آخرخراج اإلخيرج مخسه ناوياً أن وكذا لو اجتر به فربح قبل

  

ال قي قد ،} من مال آخرخراج اإلاًيناو{ان كإذا  }رج مخسهخي أن به فربح قبل ذا لو اجتركو{

ل ك ىعل و،ةيقية احلقكقال بأنه من باب الشريقد  و،ني العمن باب احلق يف أو بأن اخلمس متعلق بالذمة

 اإلمام سواء أجاز ،عي صحة الب يفإشكال قلنا بأنه متعلق بالذمة فال  فإنال، أم  املعاملةاإلمامز يجي أن ماإف

ون كن كعدمه، ل وعيالبإليه احلال بالنسبة تلف خيال  و، الذمةن يفي بل دني العس يفياحلق لإذ ال، أم 

  .أيتيما سك دلة خالف املستفاد من األكذلكاخلمس 

 حق ،احلقوق أي لينه من قبأ و، هذا احلقاالحتماالت املوجودة يف ى علمن باب احلقنه إ ن قلناإو

  احلال بالنسبةتلفخيهذا  ىعل و،أيتيما سك أشبهما  أو ريحق التحج أو  العبدة يفيحق اجلنا أو الرهانة

  .ل واحد منهماكعدمها مع لوازم  وعيصحة البإىل 

نقل احلق ضمن يف  يفكي ة اليجمرد الن أن  يفإشكالة فال يقية احلقكل الشريمن قبنه إ ن قلناإو

 ني العون احلق موجوداً يفكي ة اليتك الشرأقسامنئذ مثل سائر يهو حإذ الذمة،  أو إىل مال آخر إىل نيالع

 كذنه، فلو فعل ذلإ وهكي شرى ماله اآلخر بدون رضنيع أو كيذمة الشر إىل صح نقلهيال  وبالنسبة،

 انت باطلة بالنسبةكأذنا املعاملة يمل ن إ و نائبهأ اإلمامن ، ألنيلو عن صورتخي  الاألمرذن فاجتر بدون اإلو

ل الربح املربوط ذا ذنا املعاملة فهأن إ ونئذ،يار تبعض الصفقة حي خيان للمشترك و،مقدار اخلمسإىل 

ان للمجموع فالالزم كإمنا الربح  أن  احتماالن، من جهة،كللمال أو لإلماماملقدار من اخلمس 

  ذن أه مث ريمن باع مال نفسه مع مال غكص، فهو يالتخص



٩٦

 ىخرأ ني عيف أو  الذمةله يف جازة النقل الإجازة املعاملة ال إذن  اإل معىن فإنع،ي البك ذل يفريالغ

 ذا بناًءك و،هكئاً مث مليلو باع ش ات ماياملسألة من صغر أن من جهة و.لها للبائعك رباحون األكت حىت

  مث سقط احلقريون متعلق حق الغكي يلو باع مال نفسه الذ ل ماي فاملسألة من قبني العحق يف أنه ىعل

  .سقطه ذو احلقأأو 

 ،كات من باع مث ملياملسألة من صغرون كت  حىت البائع مقدار اخلمسكلمي الإذ ، األولالظاهر 

اً للبائع، بل كون ملكي أنه  ال،ز املعاملةيجيإمنا  يم الشرعكاحلا واً ملقدار اخلمس،يعاً فضوليون بكيمنا إو

 له ي الذاألصلمام إون كي أن إال ،ت حق السادةيووجب تفي ألنه ،جازة نظر جواز مثل هذه اإليف

  .ة املطلقةيالوال

ة ي والثان،ون له بالبدلكي أنه األوىل :نياخلمس معاملت ى علىجرأ كاملالن إ :لقاي أن إالاللهم 

صل املال أم بدل كستحق احلايإمنا  و ماله، يفرباحانت األك األوىلم املعاملة كأجاز احلاإذا فعه، يب

  .األوىلجازته املعاملة إل

م كون احلكوالظاهر . األصل مخس إعطاءة يفاك يزدة األرينعم الظاهر من خرب احلرث بن حص

 أيب  فابتاعه)عليه السالم( ني املؤمنريمأعهد  ى علازاًكوجد رجل ر: قال. األمر باجازة ويل أنه  ال،اًيولأ

نفسها أوالدها مائة وأخذت هذه بثالمثائة شاة أ: قالت ويمأمائة شاة متبع، فالمته  وائة درهممثالثمنه ب

، خذ هاي عشرة شخذ مين: ه الرجل، فقالي علستقبله فأىبيطلق لنا ف أيبفندم: قال.  بطوا مائةمايف ومائة

 ك خذ غنم: فأتاه اآلخر فقال،لف شاةأمة يخرج منه قأ وازكالر أيب اه، فأخذين شاة فأعي عشرمين

  اه ي فعاجله فأعشئت، فأىب  ماتيناو



٩٧

 نياملؤمن ريمأ ىلع أيب ، فلما قصيبأ ى عل)عليه السالم( ني املؤمنريمأ ىفاستعد. كألضرن ب: فقال

 ينت الذأ ك فإن،كي اخلمس عل فإنخذت أد مخس ماأ :ازك قال لصاحب الر،مرهأ )عليه السالم(

   )١(.خذ مثن غنمهأإمنا  ألنه ءي شاآلخر ى علسيل وازكوجدت الر

املعدن  وان خملوطاً،ك أنه  يففأخرج منهرت، لظهور قوله كث املعدن ال الي احلداز يفكاملراد بالرو

  .رتكال  الكذلك

احلرث  أيب  عنم روواأ هذه القصة عن اجلمهور ىاملنتهو رةك التذنقل العالمة يف إىل مضافاً

. عيالب ي علرد:  فقال له البائع،لف شاةأ تراب معدن مبائة شاة متبع فاستخرج منه مثن ىاشتر أنه :املزين

 )عليه السالم(طالب  أيب بن ي على، فأتك بني فألسع)عليه السالم(اً ي علنيآلت: فقال. فعل أال: فقال

 ما: صبت؟ فقالأ ياز الذكن الريأ:  فقال)عليه السالم( ي علفأتاه صاب معدناً،أاحلرث أبا ن إ :فقال

إال  اخلمس ىما أد: )عليه السالم(ه يفقال عل. ت منه مبائة شاة متبعيصابه هذا فاشترأإمنا ازاً كصبت رأ

  .ال خيفىما كائع الب إىل  راجعريالضم و.كيعل

 أن ى علمتت داللته وفي جرب سنده الضع يفك ذلىفك  فإن واحد،ري مبضمون اخلرب غفىتأقد و

 أنه ستفد منه ما حنن بصدده منين مل إ وع،يفاد صحة البأما هو الظاهر ك اًيولأاً بل ين والئكيم مل كاحل

ن مثقال ذهباً فباعه خبمسة يرج عشرخأإذا ما كللبائع ـ  أو لإلمامان الربح كربح مقدار اخلمس إذا 

   مثقال نيأربعاة بياة مث باع الشيش

                                          
  .١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٦الباب  ٣٤٦ ص٦ ج: الوسائل)١(



٩٨

  .ربح مشترك بينه وبني أرباب اخلمسال أن  فالظاهر، من غريهخراجإذا اجتر به من غري نية اإلوأما 

  

   .لية مثاقأربع لإلمامان ك الثاين ىعل و،لية مثاقي مثانلإلمامان ك األول يفعل

  . فتأمل،ان قد ربح ال البائعك يدة هذا من اخلرب الن املشترقلنا بعدم استفاإمنا و

وأما {:  قولهنيب و الصورة السابقةنيل املصنف بي فقد ظهر مبا تقدم عدم وجه لتفص،انكف يكو

قد إذ  }رباب اخلمسأ نيب ونهي بكالربح مشتر أن ه فالظاهرري من غخراجة اإلي نرياجتر به من غإذا 

  .واهللا العامل ،ةية النيعرفت عدم مدخل



٩٩

  . االختبارحوطإذا شك يف بلوغ النصاب وعدمه فاأل ):١٣مسألة (

  ،الكرت :)الثالث(

  

  قد تقدم يف}ارباالخت{ قوىاأل بل }حوطعدمه فاأل و بلوغ النصاب يفكشإذا  :١٣مسألة {

ل، يلدلماخرج باإال ة ي الشبهات املوضوعتاب احلج لزوم الفحص يفك  يفأيتي واةكالز و الطهارةتايبك

النجاسة  وبعض مسائل الطهارةكه من اخلارج يحنن ف ن ماكيث مل يح وة،يمكفحاهلا حال الشبهات احل

  .عادةالم هنا باإلكل الينط بواب ال األك تلث تعرضنا للمسألة يفيح وان الالزم الفحص،ك

 بل ،إشكالال  وهيه مما ال خالف فيوجوب اخلمس ف و}رتكال{ :ه اخلمسيب فجي مما }الثالث{

  :ه متواترةيات فيالرواك مجاع اإليدعاو

: )عليه السالم(ه؟ فقال يم فكرت ك عن ال)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألنه إ ،ح احلليبيصحك

اخلمس.)١(  

رج خيما يف: قولي )عليه السالم( عبد اهللا باأ مسعت ، عن عماره بن مروان،ح ابن حمبوبيصحو

  )٢(.نوز اخلمسكال وعرف صاحبهيمل إذا ل املختلط باحلرام احلال وةيالغن والبحر ومن املعادن

ه اخلمس من يب فجيسألته عما :  قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  عن،نصر أيب حة ابنيصحو

  )٣(.ه اخلمسي مثله ففاة يفكب الزجي ما: رت؟ فقالكال

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٥الباب  ٣٤٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٥الباب  ٣٤٥ ص٦ ج: الوسائل)٣(



١٠٠

 ة النيبي وص يف)هم السالميعل( عن آبائه ،)عليه السالم ( عن الصادق،هيبأ عن ،نسأ وخرب محادو

ة مخس سنن ي اجلاهلعبد املطلب سن يفن إ ي علاي: قال) عليه السالم( يلعل) صلى اهللا عليه وآله(

زل اهللا نأ فتصدق به ورتاً فأخرج منه اخلمسكوجد و قال ـ أن  إىل ـسالم اإلجراها اهللا له يفأ

﴿ويش ِمن متما غَِنموا أَنلَمِل فإنٍء اع هسم١(﴾لَِّه خ(ةي اآل.  

رت كال واز من املعدنك الريف: قال أنه )هما السالميعل( عن جعفر بن حممد ،سالمخرب دعائم اإلو

رت من كان الكإذا  وه وداره،أرض  ملن وجده يفك ذليباق و،ل واحد منهماك ؤخذ اخلمس يفي ميالقد

  )٢(.هل الدار فهو هلمأادعاه  ومال حمدث

عليه (، فقال نياألول دفن صابه يفأ الًامإليه رجالً دفع ن إ :)عليه السالم( نيمن املؤريمأعن و

  )٣(. ردكيهو عل وه اخلمسيلنا ف )السالم

اهللا قال رسول :  قال)هم السالميعل(عن آبائه  ي، علد بنيسناده عن زإ ب، املعاينعن الصدوق يفو

  )٤(.از اخلمسك الريف: ثي حديف )صلى اهللا عليه وآله(

ة يقر أو ق مأيتي طرن يفكيلما مل ك: قال )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبالغوايل ما عن لعل منهو

   .)٥(از اخلمسك الره ويفيعامرة فف

                                          
.٣ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٥ ص٦ ج:الوسائل .٤١  اآلية:نفالسورة األ )١(

.٦اة الفضة والذهب سطر ك يف ز٢٥٠ ص١ج: الدعائم )٢(

. حنوه١٠ اخلمس حهي فبجيما  ٦ج:  الوسائل)٣(

.١ ح٣٠٣ص: خبارمعاين األ )٤(

.٢ ح باب اخلمس١٢٥ ص٣ج: الغوايل )٥(



١٠١

  . أو اجلبل أو اجلدار أو الشجررضوهو املال املذخور يف األ

  

 رتكف اليمرة فالالزم تعرة العايالقر وق العامريالطر أما از املعدن،كبالر و،رتك الاألولراد بيبأن 

  .حاديثها من األريغ إىل ،ربابهأ إىل صالهيإو

   .حنوها أو }الشجر أو اجلدار أو اجلبل أو رض األهو املال املذخور يفو{

الظاهر عدم االعتبار لصدق  وعدمه، ورتك ال اعتبار القصد يفالفقهاء يف وونيقد اختلف اللغوو

 ه دراهميصندوق ف ى علإنسانه مث عثر يف  ماىلف سنة واختفأ قبل عرفنا بأنه هدم دار ، فلورت عرفاًكال

قصدوا دفنه يه مل أصحابرت ألن كس بيلنه إ ل للعرفيلو ق  حىترت،كال ى علعثر أنه  صدق عرفاًريدنانو

  .عدم اعتبار القصد ى علالنيعدم صحة السلب دل ول مهمالً، فصحة احلملئالم القاكوا أر

 مه يفكفهو حبإال  و،قة فهويمثل الفرض حق ى علرتكسلمنا صدق اسم ال نإ :ه اهلمداينيقال الفق

توقف يال إذ خل،  إازاًكان رك ل ماكحة املتقدمة املصرحة بأن يه الصحيدل عليما كتعلق اخلمس به، 

  .نتهى، ا)١(القصد ى علازكصدق اسم الر

إال  و،رتكال إىل ازك الرب صرفجيورة ك املذمور األبعد احنصار اخلمس يفإذ  ،ما ال خيفىه يفو

  .لزم عدم االحنصار

 ول لزومحلم كالت إىل ما الحاجةكالم، كهذا ال إىل حاجة ث عرفت الصدق الي فح،انكف يكو

مبعث نار ذهب يلف دأ سامراء فوجد ور، فلو حفر بعض آثار الدار يفك وعاء للصدق املذون يفكيأن 

   سرداب يف

                                          
  .١٦ سرتك يف تعريف ال١١٥ ص٣ج: مصباح الفقيه )١(



١٠٢

  . أو غريمها من اجلواهر،الذهب أو الفضة املسكوكني أو غري املسكوكني سواء كان من ،واملدار الصدق العريف

  

  . ظرف وال بقصدن يفكيمل  أنه رت، ولو علمناك صدق الرضحتت األ

 ك من ذلوىلأ ود،ياحلد والصفرك ،اجلواهر والفضة و الذهبري غنعم الظاهر عدم الصدق يف

الظاهر عدم اعتبار االستخراج، فلو خرج   أنماكها، يفرض بقاؤها فال مخس فلو  ،أشبهما  وابيالث

  . وجب اخلمس للصدقأشبهما  أو بنفسه بسبب زلزال

 جوف ان يفك رت ماكشمل الي ف،ن شرطه بعضإ ورضونه حتت األكالظاهر عدم اعتبار  مث إن

  .هي منظور فك ذل يفشكالاشف الغطاء من اإلك، فما عن أشبهما  أو جدار أو جبل أو شجر

 احلطب أو ما لو وجد حتت املاءي صدقه ف للصدق، ويفرض عن سطح األداًيون بعكي أن عتربيوال 

ان ك كلو ش و.ظهرأ بعضها  تأمل، بل عدم الصدق يفأشبهما  أو حجر مصطنع أو  وسط خشبيفأو 

ه، ك مل يفأمخاسة أربععلم بدخول إمنا  الوجوب، ألن الواجد األصلقال ين  العدم، وال جمال ألاألصل

وز جيال  و،هي فكوكهو مش ورتاًكونه كإال ال مانع من الدخول إذ  ،ريخدخول اخلمس األ عدم األصلف

  .ال خيفىما ك مثله  بالعام يفكالتمس

 أو تحققيلما مل ك و،سيلما حتقق وجب التخمك ف}املدار الصدق العريف{ ـان فكف يك }و{

 أو نيكوكالفضة املس أو ان من الذهبكسواء {ب جي مل أشبهما  أو ه من جهة اختالف العرفي فكش

لة يالوس و عن االقتصاديكح احمليصر و مجاعة،إطالقما عن ك }مها من اجلواهرريغ أو نيكوك املسريغ

   ،هاريغ والدروس وانيرة والبكالتذ وىاملنته وريوالتحر



١٠٣

 اجلامع، بل د يفيابن سع و، السرائر يفياحلل و،اجلمل واملبسوط وةي النهاخ يفيخالفاً لظاهر الش

ص يالفضة، بل عن بعضهم ختص وبهنوز الذكاالختصاص ب إىل م ذهبوا فإليما قك كثرعن ظاهر األ

  .م اللقطةكتبع حيه ريغ و،نيم بالنقدكاحل

 ما نيب و،اً العمومإطالقظاهرها   ماني بدلةاألإذ ، قرب من القول الثاينأهذا القول  أن  خيفىوال

  .الفضة ال وجه له وطلق الذهب فالقول مب،ني خصوص النقديما ادعكظاهرها 

ان، ي مقام الب يفي هنوز اليتك الأدلةات إطالق ،هو املشهور واألولالقول  ى علدلي ف،انكف يكو

   .سائر اجلواهر والذهب والفضة وطاً من النقديرت خلكون الكمع غلبة 

  .رتكل ك ى علمةياملطلب لصدق الغن ة اخلمس مبناسبة فعل عبدينزول آ ىعلما دل ده يؤيو

جتب  ما: )عليه السالم(ث قال ي املتقدمة، حيحة البزنطي صحالقول الثاين ى علدلي أنه ماك

ة كث السيمن ح ة اليالفض وةيث الذهبيلة من حثرادة املماإ ى عل بناًء)١(.ه اخلمسي مثله ففاة يفكالز

  .الً للقول الثالثيث دليون احلدكيفإال ضاً، ويأ

انت ك ،الفضة وخصوص الذهب أو ،رتكل ك اجب اخلمس يفنه هل الوأ ومك احل يفكولو ش

 فقط منها كوكاملس ىعل أو هاي وجوبه عل يفكلو ش أنه ماكماً، كء بالذمة حمي عدم تعلق شأصالة

  .كوك املسري غ الرباءة مع القول بعدم الوجوب يفأصالةانت ك

                                          
.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٥الباب  ٣٤٥ ص٦ ج: الوسائل)١(



١٠٤

 عدم ك صورة الش يف عدم االشتراط، ألن املفروضأصالة ى علصل الرباءة مقدمأ أن  خيفىالو

  يفكان الشك وطالقنعم لو مت اإل. حةيطرف الصح وطرف املطلقات أي ،ني الطرفل يفية الدليمتام

  . عدم االشتراطأصالة وطالق اإلأصالةان املرجع كد الزائد يالق

  : خصوص الذهب والفضة ى علحةيهذا القول بعدم داللة الصح ى عل املشهورأوردو

لة من ثراد به املمايقد  و،أشبهما  واحلول  حىتع اجلهاتيلة من مجثراد به املماي بأن املثل قد :والًأ

 مقطوع العدم باالتفاق، األول و.ث املقداريلة من حثراد به املمايقد  وة،كالس وة بليالفض وةيجهة الذهب

 اتفاق ىاض من دعويالر ما يف منها ،الثالث ى علدات تدلياملؤ ون الشواهدكان، لريخاألإال بق يفلم 

 ولو  مثلهاة يفكجتب الز ما :حة قالتيالصح أن منها وفهم املقدار منه ال النوع، ى علصحاباأل

 ،مر آخر، وليس هو املقدارأفادة إلإال ال تكون  مثللمة كضافة إه، فيجتب ف رادت اجلنس لقالت ماأ

تص املعدن الواجب خي لم بأنه ال اآلخر، مع العيبزنطالح ي صح املعدن يف يفكذلكما يؤيده التعبري مبثل 

  .الفضة وه اخلمس بالذهبيف

ه ي هل فريثك أو ليخرج من املعدن من قلأعما ) عليه السالم(احلسن  باأسألت : نصر أيب قال ابن

   )١(.ناراًين دياة عشرك مثله الزون يفكيبلغ ما ي  حىتءيه شيس فيل: ء؟ قاليش

  .تبكع من اليحدث التقطإمنا  و، جملس واحد يفنيتيعاظم صدور الروابل احتمل بعض األ

                                          
  .١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٤الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)١(



١٠٥

 اخلربة اليت مل يكن رض املوات أو األرض يف األ،وسواء كان يف بالد الكفار احلربيني أو غريهم أو يف بالد اإلسالم

 وسواء كان عليه أثر ، مملوكة له باإلحياء أو باالبتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعنيأرض أو يف ،هلا مالك

  ،ال أم سالماإل

  

 عن مقدار )عليه السالم( سئل الرضا : املقدار، قال املقنعة نقل مرسلة هو نص يفد يفياملف أن منهاو

 ما و،ه اخلمسينه ففي بعكاة من ذلكه الزيجتب ف ما: )عليه السالم(ه اخلمس؟ فقال يب فجي يرت الذكال

  )١(.هياة فال مخس فكه الزيبلغ حد ما جتب فيمل 

 باب الظواهر ه يفيعتمد علي االحتمال الإذ  ضائر، ريحة غي للصحون نقالً باملعىنكت  أناحتمالو

  .ةي اللفظدلةواأل

ها رضاتع  حجة، والي وقد عمل ا املشهور فه، املقدارة يفحياملرسلة صرن إ :ن شئت قلتإو

هذا  ىعل و،اضيما عرفت من صاحب الر  خصوصاً بعد، اجلنس ظهورها يف يفكحة للشيالصح

  .مي املصنف من التعمما ذكرهقرب فاأل

  يف،سالم بالد اإلو يفأ{فار ك من سائر ال}همريغ أو ينيفار احلربك بالد الان يفكسواء و{

 أو }اعيباالبت أو اءيحة له باإلك مملوأرض يف أو ،كن هلا مالكي مل  اخلربة اليترضاأل أو  املواترضاأل

ه يان علكسواء و{هم أشبهمن  و}نيعياً للباكونه ملكلم بعدم مع الع{ها ياملصاحل عل وةياملوهوك أشبه ما

  .ةيشواهد خارج وعالمات أو ةكثر سون األكي أن ني فرق بري من غ}ال أم سالمثر اإلأ

                                          
.٦ حاخلمس هي فبجي ما أبواب من ٥الباب  ٣٤٦ ص٦ ج: الوسائل)١(



١٠٦

إال  احلل موال األ يفاألصل أن حي املقام تنقاملهم يف و اعتبار بعض الشروط،قد اختلف الفقهاء يفو

 أم ،األصلخروجه عن  ى علليدل دليمل إذا  احلل ملن وجده رتك ال يفاألصلون كي  حىت،ما خرج

  رت لواجده؟ك القول بأن ال يفاألصلاملخرج من  إىل حنتاج  حىت،خرج ماإال  احلرمة موال األ يفاألصل

نا أإال فقها أة لعدم احتاد يانت طولكن إو يه و،دلة جبملة من األكستدل لذلي و،األولقال بيرمبا 

  :األصلالسنة و وتابك اليه و،دلةف األيصر تاً للفقهاء يفعاً تبعيرها مجكنذ

 حالل رضاألما يف  أن ى عل دلتعاًي مجرضاأل ما يف مكحل لأ : تعاىل قوله:تابكفمن ال

  .ليالدل إىل تاجحي مي، فالتحرنسانلإل

سألته عن  و:ث قالي حد يف)هما السالميعل(حدمها أ عن ،ح حممد بن مسلمي صح:من السنةو

حق مبا أت نأ فانت خربةك  فإن،هلها أليانت معمورة فهكن إ : دار؟ فقالوجد يفيالورق 

  .)١(وجدت

ن إ :ها الورق؟ فقاليوجد فيسألته عن الدار :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،حه اآلخريصحو

  .)٢(هحق بأ وجد املال يهلها فالذأانت خربة قد جال عنها كن إ و، هلميهلها فهأها يانت معمورة فك

 من ىخص من املدعأانتا كن إ و،هاتان و دار عامرة،انت يفكإذا إال رت كباحة الإ ى علما دلتاإف

   ما تدالنأإال  ،عم من وجهأ ووجه

                                          
  .٢ حاللقطة أبواب من ٥باب  ٣٥٥ ص١٧ ج: الوسائل)١(

.١ حاللقطة أبواب من ٥باب  ٣٥٤ ص١٧ ج: الوسائل)٢(



١٠٧

  .الًي املستند دليف وك املدارقد جعلهما يف و. اجلملةور يفكالعموم املذ ىعل

 ،ئاً فهو لهيمن وجد ش:  قال)يه السالمعل(جعفر  أيب  عن،ريبص أيب ةي برواكوزاد املستند التمس

  يفئاًيش ظهور يف الإذ رت، كه للإطالق ى عل بناًء،)١(هيلإجاء طالبه رده إذا ه طالبه فيأتي  حىتتمتع بهيفل

  .ون خاصاً باللقطةكي  حىترضونه فوق األك

رت كمس من ال اخلإخراج أدلة ما استدل به احلدائق من ظهور ، االستدالل بالنسبةدخل يفيرمبا و

 أن ى عل الدالةخباراب اخلمس باألجيإه، فري غك ملحد يفأ ى علاب اخلمسجي إلمعىن ال ألنه ،ك ذليف

  .كرت اخلمس مستلزم للملك اليف

  : بات متعددةي تقراألصلمن و

 ء مباح يفيل شك  فإن،ك خروجه عن ذل يفكة لو شياألصلباحة اإل ى علاستصحاب البقاءك

مث يتفرع عليها ازة، يون باحلكي  ابتداًءكالتملإمنا  و، للبشررضخلق األ تعاىل  اهللانحد، ألأل ك لاألصل

ان استصحاب كصله أاملال خرج عن  أن نا يفككشإذا ف، أشبهرث وما  امللك كالتجارة واإلأقسامسائر 

  .ماًكالبقاء حم

  .مسلميه إلسبق يمل  ما إىل من سبققاعدة  و،ء حالليل شك لقاعدة ،باحة اإلأصالةكو

 األصل بل ،هيد عليانت عالمة الك ي املال الذ يفدلةنصاف عدم استقامة هذه األن اإلكل و،هذا

انت كما لو كه ـ يد علي وضع ال يفكش أو ديه يان مال مل توضع علكنعم لو . ماخرجإال ه احلرمة يف

   قطعة كهنا

                                          
  .٢ حاللقطة أبواب من ٤باب  ٣٥٤ ص١٧ ج: الوسائل)١(



١٠٨

ان كان ـ كطة قذف بربواس أو إنسانهل خرجت من املعدن بواسطة  أا  يفكمن الذهب ش

   .باحةصل اإلأم كاحمل

  : دلة جلملة من األكذل وخرج، ماإال ه احلرمة ي فاألصلد فيثر الأه ي عليرت الذكالأما 

 املوضوع متحقق بأنه يف و،)١(﴾كُم بينكُم ِبالْباِطِلأموالال تأْكُلُوا و﴿ : قوله سبحانه:تابكفمن ال

  .كوجه مصحح لذل إىل لكوضوع احتاج األحتقق املإذا  و،نسانالعرف مال إل

اً كونه ملك الحتمال مكأموالتحقق ي  حىتحدأ إىل مضافاً الًاصار م أنه عرفي ال: قاليال

  .افر حريبكل

  .ميالتحرأيضاً ه ي فاألصل حل مبحاربته، فافر احلريبكمال ال: قاليألنه 

 إىل تاجحيضافة  فعدم احترام اإل،حد عرفاًأ إىل مضاف ألنه مكأموالصدق عرفاً ينه إ احلاصلو

  .ليالدل

 ال ):فرجه تعاىل عجل اهللا(مام العصر إع يتوق و،مأمواهل ى علالناس مسلطون عموم :من السنةو

:  قال)عليه السالم(س عن الباقر يموثقة حممد بن ق و،)٢(ذنهإ بريه بغري مال غتصرف يفي أن حدل ألحي

متتع إال عرفها وي وجد من  فإن،عرفهاي أن  خربةد ورقاً يفرجل وج ى عل)عليه السالم( ي علىقض

  .ري مال الغعدم جواز التصرف يف ى عل الدالةدلةها من األريغ إىل ،)٣(ا

                                          
  .١٨٨  اآلية:سورة البقرة )١(

.٦ حنفال األأبواب من ٣باب  ٣٧٧ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٥ حاللقطة أبواب من ٥باب  ٣٣٥ ص١٧ ج: الوسائل)٣(



١٠٩

  : باتي تقراألصلمن و

 ه،ي علكثر امللأون ك لكازة ماليح ه بعد العلم بدخوله يفك مالكمل ى علاستصحاب بقاء املالك

  . الواجدك ملاستصحاب عدم دخوله يفو

 ما يفك ،عةي الشر يفي ممضيصل عقالئأ هو ياألعراض الذ والدماءك موال احترام األأصالةو

قولوا ال ي  حىتقاتل الناسأ أن مرتأ : املعروفي للنبو،مضاءها عدم اإليرد عليال وه،ريغ وهيمصباح الفق

 مسلم امرئل مال حي ال: )السالمعليه (قوله  و،)١(مأمواهل و عصموا دماءهمكقالوا ذلإذا اهللا فإال له إ

باحة صل اإلأان كافر ك أو ملسلم أنه علميمل إذا سالم، فه باإليد احلرمة في مما ق،)٢(ب نفسهيبطبإال 

ا وونكيفار حمترمة ولو مل ك الأموال أن يفمن الضرورإال  و، احملاربيف أنه يالظاهر من النبوإذ  ،ماًكحم

وائل أ الروم يفكد يحماو حمارب ومعاهد ،أقسام الكافر على ثالثة فإن مل يكونوا حماربني،إذا  نيمعاهد

  . ن لهيال معاهد و للرسولنيونوا حماربكين مل يالذ )صلى اهللا عليه وآله(زمن الرسول 

ة ي للحلك بذلكفالتمسإال  به، وىاملسلم من باب املصداق املبتل أن ثيالظاهر من احلد أن ماك

  .قال بهي  الي مبفهوم اللقب الذك من التمس املسلمريمال غ إىل بالنسبة

 ا ك متس احلل اليتأصالة ى علمةكورة حمك املذدلةة الثابتة باألي عدم احللأصالة ف،انكف يكو

  فإن احلل،أدلة ى عل عدم احللأدلةقد عرفت تقدم إذ رت، كات مسألة الي بعض صغر يفكصاحب املدار

  س يرت لكال وها،ية علكد مملير مل جتإذا ما ي فيهإمنا  رضاأل ما يف ةيحل

                                          
   باب الصالة٢٢٤ ص٢ج: الغوايل )١(

 . مع اختالف يف اللفظ٣ حان املصليكم أبواب من ٣باب  ٤٢٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(



١١٠

  .كه آثار امللي ألن علكذلك

 احلل حباهلا، خمدوش أصالةف افر احلريبكالك ،م الأحة يد صحيه يعلم هل جرت علي القول بأنه الو

  .ليماخرج بالدلإال د الصحة ي ال يفاألصل أن ملا عرفت من

 معىنإذ  داللته نظر، ي ففريبص أيب خرب أما ،أيتيما سكة داللتهما خمرج ير متاميتقد ىعلن اواخلرب

 جاء طالبهإذا هك مالكرج من ملخيمل  أنه.  

  .هيد عليان اليحمل له بعد العلم جبر باحة الاإل ى علاستصحاب البقاءو

  .احلرمة ى علليقد عرفت وجود الدل و،ليخالفها دل ى علنكيما مل يقاعدة احلل فو

 استثناؤه ـ أيتي  ماري غـ يف رتك الاألصلم خرج عن نع. خرج ماإال  احلرمة األصلهذا ف ىعلو

   :تبعه املتأخرون عنه مبا لفظه وهري تبعاً لغه اهلمداينيره الفقكملا ذ

 هيه فريته له حرمة تصرف غيكة مليقض ود،ي الىته له مبقتضيكم مبلكحي ريد الغيه ي علىجر مان إ

 أن إال املال املذخور قصداً، م االحترام يف عدأصالةان يل جلرانئذ جمي حىبقي ثبت جوازه، فالي حىت

 النسب فعند انقطاعها ما يفكة عرفاً،  العالقكامها مدار بقاء تلكحأة تدور ية عرفية عالقة اعتباريكاملل

  البالد اخلربة يفوجد يفيما يما فك قهراً أو ،عراض صورة اإلما يفكاراً ياختما إ عن صاحبها ـ

ث لو وجده ياع النسبة حبيض وأه كهلالما إ  خمصوصكمال إىل ضافتهإفظ حية ـ مما ال ميعصار القداأل

  عامل ينئذ يه، فحيبواسطة االضمحالل ال اشتباهه علإليه فظ نسبته حي اختصاصه به وال ىري ه الكمال



١١١

ة العقالء ري استقراء سك بذليقضيما كة، ياألصلالعادة معاملة املباحات  و العرف املال يفكمع ذل

ة املعلوم مي البالد القدة يفيازة اآلثار الباقيح ى علةريلذا استقرت الس و فضالً عن املتشرعة،،هيقاطبة عل

  .نتهى، ا)١(حنوها ووفةك مثل النيوا للمسلمك

 أنه ماك فهو بنظر العرف، كموضوع امللوأما  كاملل ى علمكحإمنا  الشارع  فإن،كذلكا ذهو

  .ه نظرهميتبع فيلذا  وفهو بنظر العرف،موضوعه  أما ،الرحم بلزوم الصلة ى علمكح

 بةي بعض املوارد القرجتب يف  وال،دةي بعض املوارد البعف جتب الصلة يفيك أنه إشكالرد يذا و

صلة ولو بعد  أنه  العرفىريحفظت إذا ه  فإن؟ الثاين ومل حتفظ يفاألول حفظت النسبة يفإذا ما يف

   .ظهرأعشرة 

 ظهر يفأعشرة  أن ، معأشبهما  و بابن العم)عليه السالم( الرضا ماإلمافة ياطب اخللخيان كمنه و

   .مل حتفظ عرفاًإذا ما ي معها عنوان الصلة فيبقي اخلارج ال

 وال ،اً عرفاًكعد مليه  فإن ظهراً،نيثالث إىل ذاكه وهيبأد عن ي ورثة زكون ملكي فقد كذا امللكهو

 ىري ه ال فإنانقطعت الصلة واألول كلو ذهب املال ربابه، خبالف ماأذن إبإال ه يتصرف في أن حدحق أل

  .حفادهاً ألكمل

انت الصلة منقطعة عرفاً، كإذا ما يحفاد صاحبه موجودون فأ أن ن علم الواجدإ ورتكمنه مثل الو

  حق هلم  املطلب ال عباس بن عبد إىل ن فعالً ممن صح نسبهمي املوجودينيالعباس أن حد يفأ كشي ولذا ال

                                          
  ٢٤ سطر ١١٨ ص٣ جمصباح الفقيه )١(



١١٢

   مبتاعةأرض ولو كان يف ، لواجده وعليه اخلمسه يكون ملكاًففي مجيع هذ

  

 األمران فكف يك و،كولئأم من ورثة أمن املعلوم  و،أشبهما  و سامراءة يفي آثار اخللفاء الباقيف

  .ىفخي أن وضح منأ

  . حملهري غثبت دام فال جموز للتصرف، يفإذا النجاسة  والطهارةك كالقول بأن املل أن ظهريمنه و

ون كيرمبا  أنه  من،هأقسامروه من كذ ما إىل  جمال للتعرضىبقي رت الك لليلكزان الي املنيث تبيحو

ثر أه يون علكي أن ماإل حال فك ىعل و احملارب،ريغ وفر احملاربك دار الون يفكيرمبا  وسالم، دار اإليف

  . براماًإ وقضاًالم حوهلا نكطول الي مما قسامام هذه األكحأ  مث االختالف يف،ال أم سالماإل

  .داً ملا تقدميون مؤكيه، فيرت علكم الكان حيجر ى علإمجاع قسام بعض األنعم يف

 }ه اخلمسيعل ولواجده اًكمل{رت ك ال}ونكي{ الصور املتقدمة }ع هذهي مجيفف{ان كف يكو

 مي التحرأصالةان كاً ياً عقالئك شك ذليفلو شك  انقطاع الصلة، فك التملالوجه يف أن ث عرفتيحو

  .مةكعدم االنقطاع حمو

  يفكالش إىل ه راجعي فكزول فالشي ل ماي من قبكاملل أن تقدم  ماىجمال للقول بأن مقتض الو

  : هيرد علي ألنه ،ه االستصحابي فيرجي  الي الذياملقتض

  . املانع يفكالش وي املقتض يفك الشني عدم الفرق بىنا نرإ :والًأ

  يفكل الشية العرف االنقطاع قاطع فهو من قبيرؤإذ  ،يقتض امل يفكس من باب الشيلنه إ: اًيثانو

  .فتأمل، املانع

   املوهوبةك أشبه ما أو } مبتاعةأرض يف{رت ك ال}لو كانو{
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  ، مل يعرفوه فهو للواجد فإن، مل يعرفه فاملالك قبله وهكذا فإن،مع احتمال كونه ألحد البائعني عرفه املالك قبله

  

  :أقسامثالثة  ى علحق سائر الورثة ـ فهو إىل  ـ بالنسبةاملوروثة وهاياملصاحل علو

هذا  و، عنهكمن قبله ممن مل تنقطع صلة املل أو  منهك املليرت ملن تلقكال أن قطعيأن ما إألنه 

   .هيال حق له ف وهكونه ملالك واضح يف

  .ونه لواجدهك واضح يفأيضاً هذا  و،أشبهما  وه من اآلثاري ملا عل،س هلؤالءيقطع بأنه ليأن ما إو

  قبلهكعرفه فاملالي مل  فإن، قبلهك عرفه املالنيعيحد الباونه ألكمع احتمال {ه  فإنتملحيأن وأما 

  .}عرفوه فهو للواجدي مل  فإن،ذاكهو

مل إذا  املتقدم كفه للمالي لزوم تعرة يفيالثان وفه،ي وجوب تعر يفاألوىل: نيالم هنا من جهتكالو

  . املتأخركعرفه املالي

ما هو كف يوجوب التعر: قوال ثالثةأ إىل فيصل لزوم التعرأ فقد اختلفوا يف: األوىل اجلهة ماأ

 ،فيسالم فالتعرثر اإلأه يان علك ما نيل بيبعض، والتفصإليه ما ذهب كف ينه له بال تعرأ واملشهور،

  .ف بل هو لواجدهيثره فال تعرأه ين علكيمل  ماو

  .مخسة أدلة فقد استدل له باألولما القول أ

  .دهي انت الدار يفكرت ملن كون الكي أن يا تقتض فإد،يقاعدة ال: األول

  .ه خالفاًيجد ف أال أنه  اجلواهريف و،ى املنته ادعاه يفي الذمجاعاإل: والثاين

  .حتا ابن مسلم املتقدمتانيصح: والثالث

   اخلالف ي بعد نف)رمحه اهللا( ىخ املرتضيما استدل به الش: والرابع
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موثقة كجوف الدابة،  أو ةكوت مي بعض بف ما وجد يفيوجوب تعر ى عل، مما دلك ذليف

وت ي عن رجل نزل بعض ب)عليه السالم(م يبراهإ أبا سألت:  قال،األول سحاق بن عمار الواردة يفإ

: صنع؟ قاليف يكوفة كقدم ال  حىترهاكذيمل  و درمهاً مدفونة مل تزل معهنية فوجد حنواً من سبعكم

ايهل املرتل لعلهم أا سأل عنهيعرفو .عرفوها؟ قالي مل  فإن:قلت :اي تصدق.)١(  

سأله عن أ )عليه السالم(الرجل  إىل تبتك:  قال، الثاين بن جعفر الواردة يفعبد اهللاحة يصحو

 ملن ،جواهر أو ريدنان أو  جوفها عشرة دراهم فلما ذحبها وجد يفيضاحبقرة لأل أو  جزوراًيرجل اشتر

  )٢(.اهيإ اهللا ك رزقكء ليعرفها فالشين كي مل  فإنعرفها البائع: )عليه السالم(؟ فوقع كلون ذكي

ونه له لو كم بكد من وجوب احلي بعد االستدالل بقاعدة الى املنتهيك حمما استدل به يف: اخلامس

  .دهياً قضاًء لظاهر إمجاعادعاه 

   : اخلمسةدلةهذه األ ى عللكشأقد و

لو  أنه  إىلبعه، مضافاًيان له مل كلو  وباعه أنه دهيؤيمما  وه عرفاً،ي علكد للمالي ال فبأنه :األولأما 

  .في بل الالزم القول بأنه له بدون التعر،فيالتعر إىل تجحيد مل يجرت قاعدة ال

ما كوجود االختالف  إىل  مضافاً،س حبجةيمثله ل و حمتمل االستناد،مجاع اإل فإن:للثاينوأما 

  .عرفت

                                          
.٣ حاللقطة أبواب من ٥باب  ٣٥٥ ص١٧ ج: الوسائل)١(

.١ حاللقطة أبواب من ٩باب  ٣٥٨ ص١٧ ج: الوسائل)٢(
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 ال مثل الدار ،هلهاأها ي ف الدار اليتما يف أل،المك خارجتان عن حمل النيتيفبأن الروا: لثالثاوأما 

  .املنتقلة

 موثقة  فإنرت،ك ال ال يفك جمهول املالما يف أل،المك فبأما خارجتان عن حمل ال:الرابعوأما 

 بعض النازل يفإذ رتاً، ك ىسمي اً الي وجده مدفوناً دفناً عادي املال الذ بل يف،رتك الست يفيسحاق لإ

 د غرزيريقد إمنا  واملوجود، ى علرتكصدق الي  حىتعماقهاأ ورضفحص عن عروق األي ة الكوت ميب

  .ه اهلمداينيره الفقكما ذكرت عرفاً ك صدق النايفيخرج املال حتت التراب مثال مما يحنوه ف وتدهو

  .دي قاعدة الريد غيء جديس بشيل أنه  إىلالم، مضافاًكول الأفبأنه : اخلامسوأما 

  ورة حمل مناقشة، كت املذشكاالاإل أن نصافن اإلكل

 ديء يالش ى علديال أن ىري العرف  فإنة موجودة قطعاً،يد التبعيالن إ :منها األوىل ىعل رديإذ 

 كه املالي فيستوي  حىت نظرهمة يفياألصل الدار من املباحات رت املوجود يفكس اليتوابعه، فل ىعل

 ى عل من قبل الشارعةضامبناء العقالء امل إىل د املستندةين الف أليالتعر إىل اجياالحتإمنا  ولواجد،او

االدعاء خصوصاً  وفيله بعد التعر أنه رونيقسم  ود،يحتتها لصاحب ال ما أن  العقالءىريقسم : نيقسم

 خبارظهر من بعض األي ماىل  إمضافاً.  املقامع يفيالبكء له يون الشكظهر منه عدم ي عمل عمالً أن بعد

  .أيتيما ك املناط حيف بعد تنقياملتقدمة من التعر

 إمجاعل كإذ اً، إطالق  ساملاًإمجاعبق ي مل مجاع اإلاحتمال االستناد لو خدش يفن إ :ةيالثان ىعلو

  صالً أ أو الًيصادف دلين أ وبد ال
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  . فتأمل،وركذور املذلزم احملإال  و،مجاعضر باإلي  الياخلالف اجلزئ وندر، ماإال 

الحتمال إال ف يس التعريلإذ  ،منتقلة عنه أو كد املاليون الدار بك نيفرق ب النه إ :الثالثة ىعلو

قابل  أن  واحد خصوصاً بعدني املقامفاملناط يف ،أيضاًهذا االحتمال قائم بعد االنتقال  ورت له،كون الك

  .هلهاأ جال عنها هل بالدار اخلربة اليتة وجود األيالروا

رت الدفن ك صدق ال يفال يعتربإذ رت، ك اليفنه إ سحاقإ بأن الظاهر من موثقة :الرابعة ىعلو

  .قيالعم

  هل؟  بالتصدق بعد عدم معرفة األاإلمامفلما ذا أمر : قاليال

  .للواجد أنه ىعلما دل  نيب ونهاي مجعاً ب،وجه االستحباب ى علكلعل ذل: ألنا نقول

 قبل كف املالي من لزوم تعرأيتيما سك ، قبلهمكف املاليوها عن تعراملوثقة خل ى علرديال و

من قام االحتمال  إىل ف بالنسبةي لزوم التعرعرفوايلعلهم : )عليه السالم(الظاهر من قوله إذ البائع، 

  . وجده النازلي الذني مثل السبع قبله يفك عن معرفة املالنسانأس اإلي إىل ه، مضافاًيلإبالنسبة 

 ه، ألنيما حنن ف ى عل دالةريحة ابن جعفر غي نعم صح،ثي احلدس خدشة يفيان فهذا لك فيكو

  .رتكس من اليجوف البقرة لما يف 

قد  و،الء الشخصيء حتت استيون الشكيه قد  فإند،يالك نيب ودي الني بالفرق ب:اخلامسة ىعلو

عد يإمنا  و،داًيعد يه ال  فإن حذاءبقرب منه و الشارع يف واقفاًإنسانان كما لو كالء، يون حنو االستكي

  ن إ ديالك
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بدون   حىتتي لصاحب البيت الذي البس مثل األثاث يفيل ون له،كيمل إال  و،ان لهكادعاه 

  . من قبل الشارعىضمبناء العقالء امل وةري السكذل ى علليالدل ودعاء،اإل وفيالتعر

  .هير علغبا  الكف املاليره املشهور من لزوم تعركان فما ذكف يكو

  :ئاني املقام ش يفيبق

ورث الدار مجاعة  أو ،عرفيس بقابل ألن يحنومها ممن ل أو جمنوناً أو اًي صبكان املالكلو  ما: األول

  ع؟ يرث للجمإ أو رت واحد منهم فهل هو لهكفوجد ال

حتا ابن مسلم ي ـ خصوصاً صحدلةالظاهر من األإذ انت الدار حتت سلطته، كونه ملن كالظاهر 

ن كمين ـ بأن مل ياألمرحد أ فىانتإذا  من املعرف له، فيالنف وفيرت التعرك الواجد للكشرط متلن أ ـ

   .ان لصاحب الداركنف املعرف له ـ يمل  وفعر أو فيالتعر

 ،ء مباحاً للواجديان الشك األول كنفاها املالإذا ة موجودة، فية التبعيكامللن إ :ن شئت قلتإو

  .اجدن للوكينفه مل يمل إذا و

ه، مثل ما لو يلإم يان الالزم التسلك ،يريلغ أو يل أنه علمأ ال : فقالكلو عرفه للمال أنه ظهريمنه و

  .هريلغ أو له أنه علميئاً مل ي صندوقه شوجد يف

ه ما تقدم ين فكة، لية التبعيكر من امللكف، ملا ذي بدون التعركرت للمالكون الكرمبا احتمل : الثاين

 إىل  من نقله الداركمارة عدم امللأالعرف، خصوصاً بعد لدى ست مطلقة ية ليبعة التيكاملل أن من

  .دالواج

  . قول املشهورالم يفكهذا متام ال

  القوالن اآلخران فقد وأما 
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 أصالة و،كة املاليك عدم ملأصالة ب:فيرت للواجد بدون التعركون الكهو و، األولاستدل للقول 

   .فيعدم لزوم التعر

   .ليجمال لألصل مع وجود الدل النه إ :هيفو

رت بعد ك خصوص صورة احتمال جتدد الالمه يفكقول ذا القول، ألن ي  الكاملدار أن  خيفىالو

  .الشراء

ه ري غنيب و،عرفيسالم فثر اإلأه ي عليرت الذك النيل بي هو التفصي الذ،ما استدل للقول الثاينك

هذا  وه الواجد،كلميه فال يد حمترمة عليان يعلم جبريسالم أثر اإلله   بأن ما:عرف بل هو لواجدهي فال

  .هريخبالف غ

  .هريغ وسالمثر اإلأه يان علك ما نيه، فال فرق بينفي املتقدمة دلةات األإطالقن إ :هيفو

فه ي فالالزم تعر،كعرفه املاليمل إذا  أنه الم حولك الأيتي كفه للماليبعد ما ظهر وجوب تعرو

  . قبلهكف املاليتعر إىل ل بأنه للواجد بال حاجةيق وور،ما هو املشهك قبله كللمال

  .دي الأدلة إطالقاستدل للمشهور ب

 تعترف بأنه هلا، فاملقدار ي املقدار الذ يفاألوىلد يون قاطعة للكتإمنا ة يد الثانيالن إ :كان ذليب

 د داراً من عمروي زىاشترإذا مثالً  ،إليه مرفوعة بالنسبة ري غاألوىلد يون الكس هلا تي تعترف بأنه ليالذ

  فإن،هيد عليان ذا الك ألنه ناء لعمروان اإلك ،ناًءإ الدار د يفي فوجد ز،ركان عمرو اشتراها من بكقد و

 ى علمعه أو فيعطاؤه له بدون التعرإب جيلذا  واً،ير السابق باقكالء بيان استكنفاه عمرو عن نفسه 

  .ك ذلاالختالف يف

   السابق مبوثق كف املاليتعرإىل  استدل للقول بعدم احلاجةو
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   .سي موثقة حممد بن قإطالقب والسابق، إىل ف بالنسبةي عدم لزوم التعرأصالةب وسحاق املتقدم،إ

ولعلهم  لقوله ،تمل معرفتهحيل من كف يتعر ى علدليسحاق إموثق إذ  ى،فخيال ا  م:هيفو

ة لو مل كوت مي بوجد مدفوناً يفيما  أن  منمدايناهلإليه شاره أأهل املرتل ملا  ى علاقتصرإمنا  و،عرفواي

عرفهم حلصل غالباً يه معه ممن ي فنيشخاص النازلاأل وهكعم من مالراد منه األي قد يهل املرتل الذأعرفه ي

خالف  ى علموثقة حممد و،د املتقدمةي ال جمال له بعد قاعدة الاألصل وصاحبه، ى علأس عن االطالعيال

  .ا لهكون ملكي أن تملحيل من ك شامل لعرفهايو قوله قإطال ألن ،دلأاملطلوب 

ل كشأزمان الالحق  إىل نعم لو احتمل تأخر الدفن:  بقولهك تبعاً للمدارك املستمسفصل يفو

   .)١(هيده عليالسابق لعدم ثبوت  إىل الرجوع

 أن الدار يل مشترالذا احتم و،ةيئد العقالي رفع قاعدة ال يفيفكيجمرد االحتمال ال ن إ :هيفو

نفاه عن نفسه إذا ما ي فاألولف البائع ي لزوم تعركنع ذلمي مل كه موضوع من قبل املالي فياألثاث الباق

ن إ و الثاينكف املاليوجب عدم تعري  الاألول كرت من زمان املالكون الكاحتمال  أن ماك، البائع الثاين

  .ال خيفىنهما فرق يان بك

قد  وف،ي لزوم التعرعدمه يف و احتمال التأخرني بك ذلون يففرقيالعقالء ال ن إ :ن شئت قلتإو

 يكم كثبات املوضوع باحلإس هذا من باب يالشهرة، فل أو مجاعه اإليقام عل و الشارعك ذلىمضأ

   أن علم هليما مل يد ال فيما علم الي فيجترإمنا د يقاعدة الن إ :قالي

                                          
  .٤٧٣ ص٩ك جاملستمس )١(



١٢٠

  ،اه بال بينة وإن ادعاه املالك السابق فالسابق أعط،وعليه اخلمس

  

ف يتعركتامة الد ين الكن مل تإ وديء ملن له حنو اليف الشيلذا قلنا بلزوم تعر وال، أم داًي كهنال

  . الشارع جنبه يفان يفكاحلذاء ملن 

 أم سالمثر اإلأه يان علك سواء }ه اخلمسيعلو{ان للواجد كحد منهم أدعه ي مل  فإنانكف يكو

رت، بل لعل املستفاد من ك بل وسائر نصوص ال،سيخرب حممد بن ق  النص املتقدم يفطالق إلكذل وال،

 عن يكان احملكلذا  و،ك مثل ذلم يفكالقطع باحتاد احل ومة املناطي بضمكها ذلريغ وحة ابن جعفريصح

  .ك ذليكما حكهم ريغ واحلسن وىاملرتض وديشف، بل لعله ظاهر املفكال وكاملدار والسرائر واخلالف

 حيتيصح وسحاقإلعله لظاهر موثقة  وة،ونه لقطكموا بكه فحريغ وريتحر عن اليكخالفاً للمح

 كمل ألنه هل لزم التصدق،أ كن هناكيمل إذا ال، ف أم هلهاأها يان فك ما نيابن مسلم بعد وحدة املناط ب

   . بقاء االحترامصالةأل و،كجمهول املال

ثر أه يان علك ما نيل بيها من التفصريغ وكاملسال والدروس و عن املبسوطيكخالفاً للمحو

  .دلة من األني الطائفتنينه للجمع بأك وه فهو للواجد،ري غنيب و،فهيب تعرجيسالم فلقطة اإل

 س،ينة خرب ابن قياالستحباب بقر ى عل للزوم محل املوثقة،نيضعف القول خيفى ن الكل

   .لي مقطوع بالدلاألصل و،همايحتان ال داللة فيالصحو

  . فراجعك ذلالم يفكقد تقدم بعض ال ول،يتفصعرف عدم الوجه لليمنه و

 }نةيعطاه بال بأ{ فادعاه }السابق{ كفه للمال عر}ـف{دعه يمل  أو } السابقكن ادعاه املالإو{

 إىل تاجحي  مثله اليف و،كذل ى علمارة دلت أليذب املدعكعرف إذا إال اللهم . دي الىمقتضألنه 

  .ف لهيالتعر
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  ي،عليه حكم التداعوإن تنازع املالك فيه جيري 

  

 الغاصب، يف  حىتمك احليرجي بل ،ال أم اًكه ماليون من جرت علكي أن نيفرق ب ال أنه  خيفىالو

 فوجد ني الغاصبيديأ  منذ مائة سنة مغصوبة يفرضانت األكق، فلو قد متحي هو اليار الذياملعإذ 

بالنسبة إىل غري الكرت من سائر ذا كهو ان له،كرتاً فعرفه للغاصب فادعاه كه ي فاألصل ك من املالياملشتر

ناًء إها ير فك باألصلها ك اشتراها من مالي فوجد عمرو الذ،ديز فلو كانت الدار مغصوبة بيد شياءاأل

  . ال رافع هلاد اليتيد الغاصب، لقاعدة اليونه لزكوماً بكان حمك

 قال كذلك و،يل رتكن الإ :ه تلقاه الواجد مني املباشر الذك بأن قال املال}هي فكن تنازع املالإو{

ل كه، ألن ريغ واجلواهرإليه ما مال ك }يم التداعكه حي عليرجي{ أنه ى عل السابق، فاملصنفكاملال

  . اآلخر ى علال مرجح ألحدمها و،ديواحد منهما ذا ال

 ،ها قبلهيمساوام فكف يد هلم وقت التعري عدم الع يفي اجلميباعتبار تساو:  اجلواهرقال يف

ان وجوب ي البلعله لذا أطلق يف و،هريغ ى علحهي ترجيقتضيد املعرف ال يحدهم من أد يزمان قرب و

  .نتهى، ا)١(بير الترتك ذريع من غياملب ى علدهيل من جرت كفه من يتعر

   . الرتبة السابقة يفرضا بال معىدعو ألنه د السابقيث قدم يخالفاً لبعض ح

 كعلم بذليمل  و،هريون لغكيده ي، فما خرج عن انت لهكتوابعها  والدارن إ :ن شئت قلتإو

  .رتكال إىل بالنسبة

السابق مدع بالنسبة  و،دي ألن املباشر هو صاحب الكذل و،نيال القولك ما يف ال خيفىن كل: أقول

   قول املباشر ميه، فالالزم تقديلإ

                                          
.٣٢ ص١٦ج: اجلواهر )١(



١٢٢

  ،اجد الباقي دفعت إليه حصته وملك الو،ولو ادعاه املالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه

  

 انك ،تي البثاث يفأ  يفياملشتر و السابقكلو تنازع املال أنه ىترإال نة، يجاء السابق بالبإذا إال 

   .ك تركترإذا ألنه  و،األصلالف قوله خي ألنه نة،يالبائع الب ىعل

رت كلا إىل  بالنسبةكعدم استقامة ذل إىل ه ـ مضافاًيد علري السابق فك ملرت يفك بقاء الأصالةأما 

إذا ان فكف يكو ، خيفىما الك األصل ى علمةكد حايال أن  ـ الثاينك زمان املالاحملتمل حدوثه يف

  .نهيميم به للمباشر بكحيتنازعا 

  :أقسام فله نيك مشتركان املالكلو  أما ،ني املترتبك املالله يفكهذا 

 كأن يدعي ،وجب الشركةمبا يون االدعاء كي قد األول ىعل ول،كال أو ه البعضيدعيأن ما إألنه 

وجب يدفنه بنفسه، واالدعاء مبا  أنه يدعين أك اهجبويمبا ال  وقد يكون االدعاء ،ييهمأم ورثوه عن أ

   ون مع ادعائهم عدم العلم،كيقد  و،ني اآلخريون مع نفكية قد كالشر

 ،صاصحنو االخت ى علونكيقد  و،ةكحنو الشر ى علونكيل ـ قد ك الءهو ادعا و ـالثاين ىعلو

  :ل املال له، فالصور مخسةك أن ل واحدك يدعيبأن 

رت كان الكالعدالة  وفات العدد النان يفك  فإنن،ي اآلخرية مع نفكوجب الشري االدعاء مبا :األوىل

   .كمال بال ألنه دللواج

اء نفوه كان له شرك ورثاًإ السابق كلو ادعاه املالو{:  املصنف قولهإطالق  يفشكالظهر اإليمنه و

 ،ما ذكرهم كان احلكالعدالة  و النفات العددن يفكي نعم لو مل }ي الواجد الباقكمل وحصتهإليه دفعت 

نفسهم أنفونه عن يم اه ألكاً لشركس مليل وحصته، ى عل عن نفسه الزائدينفي ةكبادعائه الشرألنه 

   ني املتالزمني بكيكل بلزوم التفكستشيال  ورت،ك الأدلةشمله يف



١٢٣

  .اتي الشرعمثال يفأل اريثكنه أل

خربت أإذا د ين ال أل،هلم أنه  فالظاهر،ة مع ادعائهم عدم العلمكوجب الشرياالدعاء مبا : ةيالثان

اف ك رضا اجلملة مع عدم املعد يفي بل ال،د االستقاللي العترب يفيال  وه صدقت،ريلغ وحتتها له بأن ما

  . حملهما حقق يفك ك ذليف

ن كيمل إذ ونه له، كم بكحيهنا  و،دفنه أنه ىما لو ادعكة، كجب الشروي االدعاء مبا ال: الثالثة

ح يصحقاعدة اليد، ورمبا يدل عليه أيضاً ، فتشمله رضالوجود اليد بدون املعه ي نفالعدالة يف و العددكهنا

لف أه يس فيكانوا جلوساً وسطهم ك عشرة :قلت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،منصور بن حازم

 فلمن هو؟ ، هو يل:قال واحد منهم و ال،:لهمكس؟ فقالوا يكم هذا الك، فسأل بعضهم بعضاً ألدرهم

  .)١( ادعاهيللذ: )عليه السالم(قال 

   .ال خيفىما كأيضاً د املتقدمة يده قاعدة اليؤيث مما يهذا احلدو

د يصي الرجل سألته عن:  قال)عليه السالم( عن الرضا ،نصر أيب حيمن صحأيضاً ستفاد يبل لعله 

إذا : ه؟ فقالكمساإل حيأعرف صاحبه يهو  وني اجلناحيهو مستو وةريثك دراهم يسوي ي الذريالط

 هي طالب ال تتهمه رده علكن جاءإ و جناحه فهو له،كمل وعرفهين كين مل إ وه،يعرف صاحبه رده عل

ف يك و،رضا بدون معىعوالد وديجل وجود آثار الألإال ون كي  صورة الطلب ال لزوم الرد يف فإن،)٢(

  .ةكوجب الشري  صورة ادعاء البعض مبا ال يفإشكالان فال ك

                                          
.١ حمكيفية احلك أبواب من ١٧باب  ٢٠٠ ص١٨ ج: الوسائل)١(

.١اللقطة ح أبواب من ١٥باب  ٣٦٦ ص١٧ ج: الوسائل)٢(



١٢٤

  . مخسهىوأعط

  .ويشترط يف وجوب اخلمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً

  

  .عطائه هلمإ لزوم  يفإشكالال  وة،كحنو الشر ى عللكدعو اليأن : الرابعة

قال يعه له، فقد يجبم أنه ل واحدك ىدعحنو االختصاص، بأن ا ى عللك من الءاالدعا: اخلامسة

 أن ه، فهو مثليفق علتيالزم دعواهم مما ن إ :هين فكل. ل واحد اآلخركب يذك لتعطاءبعدم لزوم اإل

 قاعدة ي الدعاوعمل يفيإمنا  و،ء هلمي الش فإنال مستقال،كهم يديأ يف د املتعددون ماي الأصحاب يدعي

  .يالتداع وباب القضاء إىل م فراجعةية التقسيفيك أما هلم،إمنا و رت للواجدكس اليهذا فل ىعل و،يالتداع

 إشكال بال } مخسهىعطأ{ بعضه كلمي أو هكلميالواجد ن إ ل مورد قلناك ي فف،انكف يك }و{

  .ما تقدم وجههك

ما ك إشكال بال }ناراًيهو عشرون د والنصاب{رت ك اليف أي }هي وجوب اخلمس فشترط يفيو{

 كاملدار ورةكالتذ وىاملنته وما عن السرائركاً إمجاع و،نيما عن آخركر املشهو ىعل وعن بعض،

   .اةكه الزي جتب فياعتبار النصاب الذ ى علمجاععن اخلالف اإل وها،ريغو

 أن ل اعتبار النصابي مها دلنيمرسلة املقنعة اللت ويحة البزنطيظهر من صحي يان فالذكف يكو

 ،قلأ أو أكثرة يمة احلاليانت القك سواء ،رت منهماكان الكما ي فنيحد النقدأ الوجوب مماثلة االعتبار يف

مماثلة  و،مةيبالق حدمها الأ  يفني االعتبار بالع فإنال، أم  النصاب اآلخريحدمها تساوأمة يانت قكأو 

قوله  ى علحة املشتملةي هذا هو املفهوم عرفاً من مثل الصح فإنمها،ريرت من غكان الكما يحدمها فأمة يق

  اة كب الزجي ما: )يه السالمعل(



١٢٥

 كاة من ذلكه الزيب فجي ما: )عليه السالم(قوله  ى علاملرسلة املشتملة و،)١(ه اخلمسي مثله ففيف

 داللة ب املتقدم يفي بالتقر)٢(هيمخس ف اة فالكه الزيب فجي بلغ حد مايما مل  و،ه اخلمسينه ففيبع

ون املرسلة نقالً كاحتمال  و،حةي عدم داللة الصح آخر يف تبعاً لبعضك املستمسشكالن، خالفاً إلياخلرب

  .  فتسقط عن الداللةهلا باملعىن

 درهم فما فوق يتائم أو ،ناراً فما فوقين ديرت عشركان الكلو  أنه ني ما استظهرناه تبعاً آلخرىفعل

 يتائقل من مأ أو ، درهميتائمة مي قيساويان كلو  وناراًين ديقل من عشرأان كه اخلمس، ولو يوجب ف

 الًان حيقل من العشرأان كذا لو كه وه اخلمس،يب فجيناراً مل ين ديمة عشري قيساويان كدرهم ولو 

رت هلا ك من الريان العشرة دنانكة مرغوبة فكس ى علالشتماله أو رتكحلسن جوهر الال ا حنيتائمة امليقأو 

  . حاالًنيتئامة امليرت هلا قكاملائة من دراهم ال أو ناراًيمة عشرون ديق

 وجب نيتائامل أو نيمة العشريبلغت قإذا مة، فيار القيان املعكمها ريرت من غك اللو كاننعم 

ن كمأ ما  يفالظاهر من املماثلة املماثلة أن  بل من باب،يني املعنللفظ يف الًا استعمكس ذليل واخلمس،

 ىعل و،مةي القيفإال ن املماثلة كمي مها الري غيف و،ني العن املماثلة يفكميالفضة  و الذهبيه، ففياملماثلة ف

 ريمة من الدنانيقل قأان كسواء  وال، أم  درمهاًنيتائ املىه اخلمس سواء ساويناراً فيهذا فالعشرون د

    درمهانيتائن ساوت املإ وهايمخس ف  الريالعشرة دنان و،ال أم ،رتكة لرداءة جوهر اليالفعل

                                          
  .٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٥باب  ٣٤٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٥باب  ٣٤٦ ص٦ ج: الوسائل)٢(



١٢٦

ن فاملعترب وصول ي اجلوهرريغ أما ،ته مثالًكعلو س أو رتكهر ال حلسن جو،ةيناراً الفعلين ديعشرأو 

  .حدمهاأمته يق

  . املقامروها يفك ذلمات اليتك من الريثك الم يفك تعرف الرنا من االستظهار العريفكمبا ذو

  .لو عن مناقشات فراجعخي الم مبا الك الك ذلطال املصباح يفأقد و

ان رمبا كن إ و،علم له وجه معتد بهيناراً مل ين ديعشرص مجاعة من الفقهاء النصاب بيختص مث إن

ه يقد خصص ف و، املعدنرت بعد خرب النصاب يفك ال بقوة احتمال ورود خرب النصاب يفك لذلكتمسي

 أو ليخرج من املعدن من قلأ عما )عليه السالم(احلسن  باأ سألت ،نصر أيب حة ابني صحيالعشرون، فف

  . ناراًين دياة عشرك مثله الزون يفكيبلغ ما ي  حىتءيش ال: ء؟ قاليه شي هل فريثك

 ن مقطوع بهي اعتبار العشر فإناط،يقاعدة االحت ووحدة املناط وةيفهم عدم اخلصوص إىل ضافةباإل

  . املائتا درهمكذلكس يلو

ال قطع باملناط،  و،اري هو املعيتصحح الظهور الذ قوة االحتمال الإذ ع، ي اجلم ما يفال خيفىو

 يساويال  ونيتائ امليساويان ك أو  درهمرت مائيتكان الكإذا س مبا ك العون يفكياط قد ياالحتن  أماك

  .ما عرفتكعم ان فالظاهر األكف يك و،نيالعشر

 إىل  اجلواهر بل نسبه يف،انيالب والدروس ورةكالتذ وى عن املنتهيكللمح الظاهرـ وفاقاً مث إن

قل نصاب أرت مبقدار كان الكإذا الواجب اخلمس إمنا  و،ين ـ عدم اعتبار النصاب الثاصحابظاهر األ

  حة ي لظهور الصحكذل و،ني النصابنيما بيعفو ف بلغ، فال ن بالغاً مايالنقد



١٢٧

  .اتيثيع احلي من مجاألولان النصاب يبصدد ب أنه بل وضوح مرسلة املقنعة يف

 معلوم ري غاألوللنصاب اك  اعتبار نصاب الثايناة يفك من مساواة اخلمس للزكفما عن املدار

  .ما ال خيفىه ين فكاة، لكة اخلمس للزيبدل ىعلا دل د مبيؤيان رمبا كن إ والوجه،

 ما يفكة ياإلمامن يد إىل نار واحد ناسباً لهيرت دكنصاب الن إ  الصدوقمايلأ عن يكحمث إنه 

 لكشأه ي مصباح الفقيف وبه،، مث استغرمجاعاً اإلية مدعيالغن إىل ك اجلواهر نسب ذليف و،كاملستمس

   . عنها هذا القوليكة اشتباه نشأ من غلط النسخة احمليالغن إىل اجلواهر بأن نسبة هذا القول ىعل

 ىعلا دل اً مبكاملعدن متس ى علمحله وظهر وجهه بعد وجود النص،ي فهذا القول مل ،انكف يكو

 فال أشبهما  واطياالحت أما ها،يمل نعثر عل املقام ة يفيروا ى عللعل القائل عثر ووجه له، نار الينصابه دأن 

  .ليقاوم الدلي



١٢٨

فإن نفياه ،  مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف املالك أيضاًأرضلو وجد الكرت يف  ):١٤مسألة (

   وإن ادعاه أحدمها أعطي بال بينة،كالمها كان له وعليه اخلمس

  

ان كإال  و، املثالكاملراد من ذل و}ارةمستع أو  مستأجرةأرض رت يفكلو وجد ال :١٤مسألة {

د غاصباً يان ذو الكلو  و،ها فعالًيد علي الي ذريها غكان مالك أرض رت وجد يفكل ك ى علم مرتباًكاحل

د يها ذو كلميمن  ورضده األي الً ممن يفك اجلملة، ألن  يف}ضاًيأ كف املاليتعر وفهمايوجب تعر{

  . القاعدة املتقدمةيها فتجريعل

 ي ذريغ إىل ف بالنسبةين الالزم التعركيمل إال  و،ديان ذا الكإذا ما يم فكاحل أن ظهريا من هذو

إمنا  وصالًأها يد عليضع الي مل ي الفعلك واملال، سنةنيده الدار منذ مخسيان املستأجر بكما لو كد، يال

د ي انت يفكا بل هيد عليضع املستأجر اليما لو مل كس كذا العك وجرها املستأجر السابق،أ واشتراها

 أو كاملال ى عل مث عرفه من تقدم}المهاكاه ين نفإف{الً عن املستأجر يكصار و و مث آجرهاكاملال

 دلة األطالق إل}ه اخلمسيعل وله{رت ك ال}انك{املسألتان من باب واحد إذ  ،ماسبق ى علاملستأجر

  .دي الي ذبارخإة ي حلج}نةي بال بيعطأ{نفاه اآلخر  و}حدمهاأن ادعاه إو{السابقة 

مل إال ان جامعاً لشرائط الشهادة، وك و،يعن املدع واً عن نفسهي نافن النايفكيمل إذا ما يهذا ف

 أن تملحيف ملن عريإمنا  أنه ماك مخسه، ىعطأان له وك كوجد له مالي مل  فإنعرف ملن سبقه، وعطي

  قطع يداً يرتاً جدكان كما لو ك ،س لهيقطع بأنه لإذا  أما ون له،كي



١٢٩

سب املقامات يف قوة إحدى  واألوجه االختالف حب، ففي تقدمي قول املالك وجه لقوة يده،وإن ادعاه كل منهما

  .اليدين

  

ال ما كفه ين وجه لتعركي مل ،دياملستأجر منذ زمان بع إىل سلمه ألنه ،هية له فيمدخل  الكبأن املال

  .خيفى

 كستأجر بعضها املالي بعض الدور اليتكد ـ ي ال يفنيكانا مشترك  فإن}ل منهماكن ادعاه إو{

 ىان مقتضك نيانا متعاقبكن إ و،أيتينهما ملا سيم بيان الالزم التقسكده ـ ي  البعض اآلخر يفىبقيو

 تاج يفحي هو مدع ياآلخر الذ إىل  بالنسبةاًركونه منكد فعال، ملا تقدم من قاعدة ي اليونه لذكالقاعدة 

  .نةيالب إىل ثباتاإل

  :قوال ثالثةأ  املسألةيفو

، بل عن يليردبشرحه لأل وتهيحاش واالرشاد واملعترب و، اختاره املبسوطك قول املالمي تقد:األول

  .املشهور إىل ، بل عن بعض نسبتهكثراأل إىل  نسبتهرياألخ

  .هاريغ وكاملسال واخلالف واملختلف إىل املقاصد منتهى  قول املستأجر، نسبه يفميتقد: الثاين

 هاكح ما ى علاجلواهر وشف الغطاءك وانيالء، اختاره البي االستن يفيدي الىقوأع اتبا: الثالث

  . عنهمارياألخ

ده، واألوجه ي وجه لقوة ك قول املالمي تقديفف{: شار املصنف بقولهأ ري واألخاألول نيالقولإىل و

  .}نيدي الىحدإ قوة االختالف حبسب املقامات يف

 كد املاليبأن  وثبات، املستأجر اإللى فعيد الفعليو ذو ال فهك للمالكاستدل للمشهور بأن املل

   ى عل مقدماألصل وةيع فرد املستأجري وةيأصل



١٣٠

 رتكها الي ف اليتنيالع ى علكد املاليبأن  و،هد دون سواي فهو ذو ال،دهيك كن دار املالأب والفرع،

 يالذك ك املالكمل ما يف بأن وأجر،د ال املستي ذو الكها فاملاليرت فك  الاملنافع اليت ى علد املستأجريو

  .م بأنه لهكحيث يد العبد حيه يف

  الثاينكل املاليون من قبكي ف، سابقةكد املالي وةيده فعليونه للمستأجر بأن كاستدل ب أنه ماك

وجر ي ال كن املالأل و، الثاينك املاليبعد نفإليه  تصل النوبة ي الذاألول كوالً دون املالأعرف له ي يالذ

  .رتكها ياً فدار

 األصل أن ى علليال دل وة،يد فعلي ذا كون املالكتالزم  ة اليكامللإذ  ،عياجلم ما يف  خيفىن الكل

ون كتإمنا املنافع  واس مع الفارق،يده قيك كد، ودار املالي الي ذميتقد ى عللي بل الدل،الفرع ى علمقدم

 ضافة باإل،د العبدي حتت ي مثل الذكاملل ما يف سيل وده،يحتت أيضاً  ني فالعنيد املستأجر تبعاً للعيحتت 

 العبد كما لو آجر املالك، كده للمالي ما يف ونكم بكحي  الك املالريد غيان حتت كالعبد لو  أن إىل

   .لشخص

إذا ما يتم فيإمنا ن هذا ك ل، اجلملةبأس به يف ان الكن إ ود املستأجر فهوي ميتقد ى علليالدلأما 

   .ما تقدم منا سابقاًك ىقوأده يانت ك أو ،ك دون املالكلامل ى علديان له الك

  .هية فيحج رت ظن الكها يجر داراً فؤي  الكون املالكو

د، ي الأدلةث تشملها يد عرفاً حبين اجلانبان ذا كيمل إذا ما ي فيهإمنا رناها ك ذة اليتيقوائاأل مث إن

   .ىقواألطبق  ى علمكل هلا بذاا للحيدل ة اليقوائفاألإال و

 انك اًك مل،هي فنينكاملراد السا ونكهل املرتل، أف يم بتعركسحاق املتقدم احلاإوالظاهر من موثق 

   استعارة أو جارةإأو 



١٣١

   . ابن مسلمحيتيرناه، بل هو الظاهر من صحكد ماذيؤيهذا مما  وها،ريغأو 

ها البائع، فال عرفينه أ جوف البقرة ومن وجد صرة يفي بن جعفر الواردة فعبد اهللاحة يصحأما 

  .ال خيفىما ك ،يد فعليون البائع ذا ك من باب كذلإمنا  و،ة البائعيخصوص ى علهايداللة ف



١٣٢

  ،وارثه يف عصره جمهول أو ملسلم موجود هو أنه لو علم الواجد ):١٥مسألة (

  

 عصر الواجد يف أي } عصرهوارثه يف أو ملسلم موجود هو أنه  لو علم الواجد:١٥مسألة {

ب يالوارث القر أو كان علم بوجود املالكإذا ما يم اللقطة فكحب أنه  فالظاهر، الواجدىلد }جمهول{

رت ك وقي له صدلو كانرت منصرفة عن مثله، فك الأدلة ألن كذل و عنه عرفاً،كنقطع عالقة امللي مل يالذ

 رتكستخرج الي  أنن لهكي مل ،اًإطالقإليه صل ي عرف بأنه ال وتميعلم بأنه مل  وحبضوره مث غابال ام

وصول  د الي بلد بعان له ولد يفك وقيمات الصد ذا لوك ورت له،ك الأدلة مشول ىه بدعويتصرف فيو

  .افر احملترم املالك املسلم والنيظهر عدم الفرق بيمنه  و.هيلإ

رت، بل العصمة ك الأدلةشمله يحىت  مل تنقطع بعد ري احترام مال الغأصالةن إ :ن شئت قلتإو

  دور بينوجد يفيما كد جداً ـ ينعم لو علم بأن الوارث املوجود بع. ةية باقية والعرفيلشرعة وايالعقل

ان ي العباس موجودون فعالً ـ فالظاهر جربعض بين أن ني حة منهم يفي اآلثار اخلربة الباقالعباس يف

  املوجوديالعباسجاء إذا ما ي رجوع العصمة فيفناي وهذا ال. ورةكه النقطاع العصمة املذيرت علكم الكح

 ة اليتيع العرفيسائر املواضك ألن العصمة كذل ود صاحب هذه اخلربة فرضاً،يحف أنه ثبتي أن نكمتو

 أنه ىلذا نر وة،يام الشرعكه تدور األحيعل و،العدم و الوجودها تتبع العرف يفيم علكعلق الشارع احل

عليه ( ي اهلاداإلمامان كذا ل ولو بعد عشرة ظهور، وعةيالقط ونساب صدقت الصلةلو حفظت األ

  انت املخاطبة ك وعةي قطلإلمام هذاءيإعد يان ك ولك رمحاً للمتو)السالم



١٣٣

  ،ففي إجراء حكم الكرت أو حكم جمهول املالك عليه وجهان

  

مات إذا لذا  واملراتب، ومل حتفظ القرابةإذا ما يصدق في الرحم ال أن ىنما نرينهما بابن العم، بيب

نهما ثالثون ظهراً يب أن  مع العلم،بين له وارث قركيما مل ي آخر فينيد حسيرثه سي مل  مثالًينيد حسيس

   .رثستبعد اإليت مل ي للميقي ابن عم حقيهذا الباق أن علمنا  حىتبةنما لو لوحظت النسي ب،مثالً

ها هلم، يف ان ماك ، ظهراًنيمخس إىل نون الدار ولوكسي األحفاد لو كانه، في ما حنن فكذلكو

  .ضافةة املوجبة النقطاع اإليت الصلة العرفعانقط  حىتجهل نسبهم وهجروهاإذا خبالف ما 

 بل ،)١(هلهاأقد جال عنها  : قال)عليه السالم( ألنه ،كذل ى علحة ابن مسلم تدليلعل صحو

  .عدمه وهل واقعاًها الشامل حلالة وجود األطالق إل،هيشاهدة علأيضاً ة اخلربة يلعل روا

د ي البعالقسم الثاينكال  وبي القراألولالقسم ك الطبقات املتأخرة ال بقاء الوارث يفولو علم ب

 هي علكم جمهول املالكح أو رتكم الكجراء حإ يفف{السادس مثالً  والظهر اخلامسكجداً بل املتوسط 

 كلملاإال ون كالصرة ال تإذ  ، بن جعفرعبد اهللاحة يد صحييتأ ورت، بلك الأدلة إطالق من }جهانو

  .علم انقطاعهاي مل  احترام املال اليتأصالةمن  و.ب غالباًيقر

صل  أته عرفاً، فاليمال ى علوجب بقاء املالي الظهر اخلامس مثالً اهول الإذ ، األولن الظاهر كل

   حنوها وحةي مورد الصحي ه الدار اخلربة اليتالغالب يف و خصوصاً،طالقتقدم من اإل  مارضاعي

                                          
  .١ ح اللقطةأبوابمن  ٥باب  ٣٥٤ ص١٧ ج: الوسائل)١(



١٣٤

  .مي فالظاهر جريان حكم الكرت عليه ملسلم قدن ملكاًكا أنه ولو علم

  

ما  أو ستة أو  ظهور مخسةانقطاع الصلة عرفاً مع بقائهم يفإمنا  وعدم انقطاع الوارث واقعاً،

  .أشبه

ان ظاهره ك العباس ممن ما تقدم من أمثلة آثار بينك }مي ملسلم قداًكان ملك أنه ولو علم{

  .لهي ملا تقدم بدل}هيرت علكم الكان حيفالظاهر جر{م املال افر احملتركذا الك وسالم، بلاإل



١٣٥

فلو مل يكن آحادها حبد النصاب ، د حكم نفسه يف بلوغ النصاب وعدمه لكل واح،الكنوز املتعددة ):١٦مسألة (

  نعم املال الواحد املدفون يف مكان واحد يف ظروف متعددة يضم بعضه إىل بعض،وبلغت بالضم مل جيب فيها اخلمس

  جنسها  وإن تعدد واحداًه يعد كرتاًفإن

  

ل كل{رت الواحد، هل كها اليصدق علينة خمتلفة مما ال ك أم يف}نوز املتعددةكال{ :١٦مسألة {

 }بالضم{ احلد }بلغت ون آحادها حبد النصابكي فلو مل ،عدمه و بلوغ النصابم نفسه يفكواحد ح

 اً له عن السرائريك حا،صنف تبعاً للجواهرما اختاره املك }ها اخلمسيب فجيمل {لبعضها مع بعض 

  . يد السبزواري شرح السما يفكتعدد بتعدده ي ومكنحل احلي لتعدد املوضوع فكذل ورة،كالتذ وىاملنتهو

 إىل اهبلغت النصاب بعد ضم بعضإذا ه وجوب اخلمس ريغ وما احتمله اجلواهركقرب ن األكل

 ىترال أ. عياجلم ى علرت الصادقكهو الإمنا  و،ع تعدد املوضوس يفيل ورت،ك الأدلة طالق إلكذل وبعض،

فهم العرف ي مل ،ناراًين ديان عشركإذا مس املال خيإمنا :  مث قال، من وجد املال مخسه:لو قال املوىلأنه 

 نيلي الدلني اجلمع ب يف الفهم العريفىان مقتضكاناً كن مي عشرن يفيوحدة الوجدان، فلو وجد العشر

  . اخلمسإعطاءلزوم 

رت كعد يه  فإنبعض إىل ضم بعضهي ظروف متعددة ان واحد يفك منعم املال الواحد املدفون يف{

ان بعضه ك بأن }ن تعدد جنسهاإو{ صدق الوحدة احتاد الظرف شترط يفي الإذ ، إشكال  بال}واحداً

  .من سائر اجلواهر أو بعضه فضة وذهباً

ب جيمائة درهم، فهل  وريثالً لو وجد عشرة دنان م، حساب اجلنس املتعدد املقام يف يفشكالاإلإمنا 

  عترب حساب ي أو ،اخلمس مطلقاً



١٣٦

 ،أكثر أو مة الذهب مقدار مائة درهميق و،رية دنانيمة الفضة مقدار مثاني قلو كان ف، انطباقاًاألول

  .د الواجديار بيون االختكي أو ،مةًيناً وقي درهم ع اخلمس حلصول النصاب ملأيتإعطاءلزم 

قل أ أو مة ما معهيسب اجلواهر بقحي فهل ،بعضه جوهر ثالث ورت أحدمهاكان بعض الكو ذا لكو

املاس يعادل ون كي أن لزماملاس مثقال  وباً من مائة درهمكرت مرك اللو كان ف،دجار الوايباخت أو نيمتيالق

مة يوجودة ق املائة درهم امليتساوينما ي حريمة عشرة دناني قيتساوي أن يفكي أو ،أكثر ومائة درهم

ب جي  حىتمةيقل ق مالحظة األنينئذ بيح تار الواجدخي أو مائة درهم،املاس تساو ين مل إ ويعشرة أخر

  ب؟ جي ال  حىتكثراأل واخلمس

 حدمهاأ يف أو ني اجلوهر سواء يف،بعد لزوم مالحظة االنطباق مطلقاًيان ال كن إ و،احتماالت

 ري الثمانون عشرة دنانىساوإذا نار ي حسب بالدرينانعشرة د و درمهاًنيجوهر ثالث، فلو وجد مثانو

   .ذاكهو

 عادل مائةيرت ك فال، درمهاًني مثانريقال حنسب عشرة دنانية، فال ي الروا لصدق املثل الوارد يفكذلو

  .جوهر ثالث ونيأحد اجلوهر إىل ذا بالنسبةكه وه،يال مخس ف وناراًي دنيستو



١٣٧

فلو كان جمموع الدفعات بقدر النصاب ،  دفعة مبقدار النصابخراجرب اإلعتيف الكرت الواحد ال ي ):١٧مسألة (

  . وإن مل يكن كل واحدة منها بقدره،وجب اخلمس

  

 دفعة مبقدار النصاب، خراج اإلال يعترب{ما اخترناه كاملتعدد  و بل}رت الواحدك اليف :١٧مسألة {

  . رتك الأدلة طالق إلكذل و}ان جمموع الدفعات بقدر النصاب وجب اخلمسكفلو 

ما ك عن مثله، طالقنصرف اإليث ي حب، استثناء صورة ابتعاد الدفعات بعضها عن بعضينبغينعم 

 الظاهر  فإن،خوختهي حال ش بلد آخر يف يفىخرأ حال صباه مث وجد عشرة  يفريلو وجد عشرة دنان

 عدمه ألصلاان ك حصول االنقطاع بسبب بعد الزمان  يفكلو ش و،كمثل ذل ى علدلةعدم صدق األ

  يفك ذلالم يفكقد تقدم بعض ال و} بقدرهمنهال واحدة كن كين مل إو{ مخس اموع إعطاءفالالزم 

  . فراجع،مخس املعدن

حدمها مع اآلخر حلصول النصاب، لتعدد املوضوع املوجب أتمع جي رت الكال واملعدن أن  خيفىالو

  .رةيللمغا



١٣٨

 املشتراة يف تعريف رضالذي جيده يف األ  فحاله حال الكرت،شيئاًإذا اشترى دابة ووجد يف جوفها  ):١٨مسألة (

  .البائع

  

 رض األده يفجي يرت الذك فحاله حال ال،ئاًي جوفها شوجد يف و دابةىاشترإذا  :١٨مسألة {

 املصباح واملستندواجلواهر  و احلدائقكال خالف، صرح بذل وإشكال بال }ف البائعي تعراملشتراة يف

 هم بأنهحي مع تصر، بعضهم عدم اخلالفىهم، مع دعوريغ واياحلجة العل و املقاصدىمنته وكاملستمسو

قلنا بوجوب التصدق ا ن إ م اللقطةكرج عن حخي كبذل و،يفهو للمشترإال عرفه البائع فهو له ون إ

  . البائعريلته من غكون الدابة أكمن احلتمل إذ  البائع، ريف غي عدم وجوب تعرأس، بل يفيبعد ال

 )عليه السالم(الرجل  إىل تبتك:  قال، بن جعفرعبد اهللاحة يم صحكاحل ى علدلي ف،انكف يكو

 أو ريدنان أو  جوفها صرة دراهم فلما ذحبها وجد يفيضاحبقرة لأل و أ جزوراًىسأله عن رجل اشترأ

اهللا  ك رزقكء ليعرفها فالشين كي مل  فإنعرفها البائع: )عليه السالم(؟ فوقع كون ذلكيجواهر ملن 

  .)١(اهيإ

 أو صلح أو هبة أو عي من ب،حناء االنتقالأ ني واحد ـ عدم الفرق بريما صرح به غكمث الظاهر ـ 

 نيفرق ب ما الكالدابة،  ى علانت للمنتقل عنهك د اليتيف ألجل اليون التعرك ، ألن الظاهر عرفاًأشبهما 

ن كل وة لهكانت الدابة مملوكلو : صباح امليالغاصب، ففكة يدعا أو كاملالكة يد السابقة شرعيون الك

  لة مث ردها يغصبها شخص مدة طو

                                          
.١ ح اللقطةأبواب من ٩ باب ٣٥٨ ص١٧ ج:الوسائل )١(



١٣٩

  .نتهى، ا)١(وا لهك احتمال ي الغاصب لذكعرف ذلي أن  جوفها صرة وجبفوجد يف

ل القول كشي ـ كعلم ا املاليمل  و جوفها صرة ـ بأن وجد الغاصب يفاألمرس ك انعونعم ل

ذا كه وون الدابة له،كء باعتبار يالغاصب، فلعل الشارع أباح الش بأا للغاصب، لعدم القطع باملناط يف

  .عرفه املغصوب منهيمل  ورتاًكها ي وجد في غاصب الدار الذيف

 أو ةيعار أو جارةإاآلخذ بل أخذها  إىل ة لالنتقال، فلو مل تنتقل الدابةيوالظاهر عدم خصوص

  . فهو رزق رزقه اهللاكن للمالكي ملإذا  ألنه ت باجلوهر،ثر أو أتي مث تقأشبهما  أو باحةإ

  .ديس بالبعيما لكة ي خصوصكللملن إ :قالي أن إالاللهم 

 انت الدابة يفك فلو ،في لزوم التعرها يفريغ أو ةكون مالكت أن د السابقةي النيفرق ب ال أنه ماك

   .عمرو عرفها املستأجر هلا إىل تقلتنامث د ي زراجيإ

ة سوق يفيك  يفيمع اختالف جزئأيضاً ها هنا ريغ و صور التنازعرت يفك الالم املتقدم يفك الأيتيو

  .ال خيفىما ك دلةاأل

 ني، فال فرق بكون اجلوهر للمالك صورة احتمال وان يفي احلأقسام نيالظاهر عدم الفرق ب مث إن

  .ةك السمالم يفك بعض الأيتيس و.ها للمناطريغ والسبع ومةيالبه ورية والطك والسمالالغز

ال؟ ظاهر النص  أم  الدابة منهي املشترى تلقيالبائع الذ ى علف البائع السابقيلزم تعري هلمث إنه 

   حوطان األكن إ و،الثاين

                                          
.٢٤سطر ...  دابة ى باب من اشتر١٢١ ص٣ج: مصباح الفقيه )١(



١٤٠

  ،مل يعرفهن إ  اخلمسإخراجويف 

  

ورة كام املذك األحال فرق يف و،ون جلوهر للبائع السابقكاً يعقالئال ااحتمل احتمإذا ما يف فيالتعر

 كل ذلكافراً، ك أو ون املنتقل عنه مسلماًكي أن نيال ب و،عدمه واجلوهر ى علسالم وجود عالمة اإلنيب

  .األول، بل صرح مجاعة بىالفتو و النصطالقإل

ما ك، كحدهم املالأن ين الذيشخاص احملصوراجلوهر ألحد األ أن إمجاالًعلم يمل إذا ما يله فكهذا 

 مثله ما و.عيفه اجلميلزم تعر الّإ و،كهم املالحدأن يحد الصاغة الذأالدابة التقطت اجلوهر من  أن علمإذا 

  . بعد انصراف النص عن مثلهاألويلصل  لألكذل وحدهم،أ كن املالكيمل 

 ،ال أم  البائع}عرفهيمل ن إ  اخلمسإخراج يف{رت ك جوف الدابة حال ال هل حال املوجود يف}و{

عن  وه،ي علصحاب قطع األىعو دك، بل عن املداراألول إىل ه؟ احتماالن، ذهب املشهوريفال مخس ف

   .هيرت علك الأدلةصدق  ومجاعاحتمال اإلإال  كذل ى عللي، وال دلهية واحلدائق االتفاق عليفاكظاهر ال

م املؤنة كثبت حأ ياحلل وم املسألة،كتعرضوا حلي من الفقهاء مل ريثكإذ هما نظر واضح، يلك يفو

   .مجاعالمهم باإلك صراحة يف خصوصاً وال ،مجاع اإلىن دعوكميف يكه فاخلمس بعد السنة، فيعل

ات باب يروا و،رزق رزقه اهللا أنه ىعلما دل  بل ظاهر ،ما ال خيفىه يرت ففك الأدلةصدق وأما 

ما هو كأيضاً ح املزبور عدم اخلمس يصحالظاهر :  اجلواهرلذا قال يف و،ة عدم اخلمسي اآلتكالسم

  رت ك مفهوم الد دخوله يف بعد استبعاكعن املدار و،)١(ضاًيأ األصل ىمقتض

                                          
  .٣٦ ـ ٣٥ ص١٦ج: اجلواهر )١(



١٤١

   وكذا لو وجد يف جوف السمكة املشتراة،وال يعترب فيه بلوغ النصاب

  

  .)١(رباح قسم األن دخوله يفكمينعم : قال

ان كن إ وه فاألظهر عدم اخلمسيعل و.ني واحد من املتأخرريه غيذا استبعد وجوب مخس فكو

  .أحوط

 واحد، ريما صرح به غك }ه بلوغ النصابيف ال يعترب{ قلنا بوجوب اخلمس  فإنانكف يك }و{

ل يالدلإليه نسحب ي  حىترتك الأقسامس من يل و املقام،ه يفيل علي عدم االعتبار بعد عدم وجود دلصالةأل

  .رتك الاعتباره يف ى علالدال

 اخلمس يف وف،ي من دون تعريللمشتر أنه  فاملشهور}ة املشتراةك جوف السمذا لو وجد يفكو{

  .قاخلالف الساب

النص بعد  ،إليه جوف الدابة احملتاج املوجود يف و،فيالتعر إىل تاجحي  الي املقام الذنيالفرق بو

 عدم يقتضي األصل أن نص بعد هنا ال و،في صرح بالتعركن النص هنا ألكذل وعدم وحدة املناط،

  .فيوجوب التعر

وجب يه مما ك مالكمل ى عل بقاؤهاألصل فكه أثر املليان علكن إ أنه واحتمال وجوبه من جهة

 ت يفي رب اليتكمساانت من األكإذا  خصوصاً و للصائد،اًكان ملك كثر امللأه ين علكين مل إ و،فيالتعر

اف بعد عدم بقاء ك ري غكثر امللأ مردود بأن ،اربحار واأللصطد من ايمل  وأشبهما  وحواضاأل

ث مل يصائد حل وا،سالمات بالد اإل خربوجد يفي يرت الذكال له يفيما عرفت تفصك، ضافة عرفاًاإل

  ة القصد يفاكل بيما سبق، ولو قكازة ي املباحات بقصد احلك الشتراط مل،هكلميازته مل يقصد حي

                                          
  .٢٣ سطر ٣٠٣ص: كاملدار )١(



١٤٢

  .ضاًيأجوفه ضمناً  ما يف عيوجب بيعها ي نقول بالضمين

، بل ية املشتريكل ملكشأ ،هيان فكجوفه لو  ما يف عيقصد بيمل  وازة قطعاًيقصد احلإذا نعم 

ال ما كه علمه مبا حاز يشترط في احلائز الإذ ف، يه له بدون تعرؤعطاأ وة البائعيك القاعدة ملىمقتض

   .خيفى

ظهر يما ك. م الدابةك حا يف فإإالم، والكست حمل اليحواض فل األت يفي رب اليتكمسااألوأما 

  .عطاها حق النظرأالم الفقهاء ملن ك من كذل

انت كن إ ويه و،خباره مجلة من األيدل علي بل ،عدم اخلمسو فيد عدم وجوب التعريؤيرمبا و

علم ي مل مم السابقة اليت عن األيكون بعضها حتك و،شعاراًإ منهاان األمرستفاد ين كمر آخر لأ صدد يف

ام كح األك بقاء نفس تلأصالة ومة، هذه األون بعضها يفك ضائر بعد ريهم غيوجوب اخلمس عل

  . فتأمل،ام السابقةكح مبحث استصحاب األقرر يفما ك ،مة هذه األالسابقة يف

ان كل يسرائإ نيرجالً عابداً من بن إ :ثي حد يف)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،محزة بوأ ىرو

ن ألف درهم، فجاء سائل فدق ي بطنها لؤلؤة فباعها بعشرة فوجد يفك به مسى فأخذ غزالً فاشتر،حمارفاً

 أن ن بأسرع منكيانطلق، فلم  وحدمهاأ فأخذ نيسيكحد الذ أخ:  فقال له،ادخل: الباب فقال له الرجل

 أنا ،ئاًيئاً مريل هنك:  مث قال،انهك مس يفيكادخل، فدخل فوضع ال: فقال له الرجل. دق السائل البابي

  .)١(راً، مث ذهبك شاك فوجدكبلوي أن كأراد ربإمنا  كة ربك من مالئكمل

                                          
  .١ حاللقطة أبواب من ١٠باب  ٣٥٩ ص١٧ ج: الوسائل)١(



١٤٣

ان ك ول رجالًيسرائإ  بينان يفك:  قال)ليه السالمع( عبد اهللا أيب  عن،اثيخرب حفص بن غو

 كيلإا أحب ميأ النوم  يفى الرزق، فرأاهللا يف إىل  طلب الرزق، فابتهله امرأته يفيحمتاجاً، فأحلت عل

 ني الدرمهىتبه فرأنا ف.كحتت رأس: فقال. درمهان من حل: لفان من حرام، فقالأ أو درمهان من حل

 الالئمةكه يقبلت علأمرتله، فلما رأته املرأة  إىل قبلأ وةكبدرهم مس ىاشتر وحتت رأسه، فأخذمها

  .)١(لف درهمأ نيأربع، فباعهما بنيبدرتإذا ها فلما شق بطنها يلإال متسها، فقام الرجل  أن قسمتأو

سرائيل عابد وكان حمارفاً وهو إكان يف بين :  قال)عليه السالم( عن الباقر ،وخرب أيب محزة

 بشيء، فجاء إىل ىغزالً فذهب فال يشترإليه  تنفق عليه امرأته فجاعوا يوماً، فدفعت ،خالف املبارك

 ،مسكةإليه انتفع به يف شبكتك، فدفع : فأعطاه الغزل وقالهو بصياد قد اصطاد مسكاً كثرياً، إذا البحر ف

  .)٢(لف درهمأفرفعها وخرج ا إىل زوجته، فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين 

ال، يالع ونيالدإليه  ىكرجالً شن إ :ثي حد يف)عليه السالم( نيبن احلس ي عل عن،يخرب الزهرو

 ي علقال أن إىل نه سدهاكميه املؤمن خلة فال ي بأخىري أن نعظم من مؤمن مأبة يمصأي  :قال وىكفب

 فحملت يطورف وي سحورية امحليا جاري، ك فرجذن اهللا يفأقد  ):هما السالميعل( نيبن احلس

   : للرجل)هما السالميعل( نيبن احلس ي عل، فقالنيقرصت

                                          
 .٢ حاللقطة أبواب من ١٠باب  ٣٦٠ ص١٧ ج: الوسائل)١(

.٣ من أبواب اللقطة ح١٠ باب ٣٦٠ ص١٧ج: الوسائل )٢(



١٤٤

ما عنكي اهللا  فإن،مهاريس عندنا غيخذمها فل اً واسعاً منهماري خكيري وكشف .أنه ركمث ذ 

، ني فاخرتنيها لؤلؤتية وجد فك ملحاً، فلما شق بطن السمىباألخر وني القرصىحدإة بك مسىاشتر

ل من هذا كنأ أن  جهدنا:قوالنيصاحب امللح  وةكصاحب السمإذا قرع بابه ف ف،هماياهللا عل فحمد

جاء   حىت فما استقر،خذته مناأ ما كبنا ليط و هذا اخلبزكيلإ فقد رددنا ،سنانناأه ياخلبز فلم تعمل ف

 انا طعامنيلإ بالفرج فاردد كتاأاهللا قد ن إ :كقول لينه إ قال و)هما السالميعل( نيبن احلس ي علرسول

  .)١( حالهكحسنت بعد ذل ونهي منه دىم قضي مبال عظنيباع الرجل اللؤلؤت وناريله غكأيه ال فإن

ة فوجد ك مسىاً اشترريرجالً فقن إ :ثي حده يفري تفس يف)عليه السالم( يرك العساإلمامعن و

مائة أربعا منه بوجاء جتار فاشتروه )صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسول  إىل ة جواهر، مث جاء اأربعها يف

صلى اهللا عليه ( فقال رسول اهللا ،عظم بركة سوقي اليوم يا رسول اهللاأما كان : لف درهم، فقال الرجلأ

 كهو عاجل ثواب اهللا ل وه،يوص وخا رسول اهللاأاً ي علكريتوق و حممداً رسول اهللاكريهذا بتوق: )وآله

  )٢(. عملتهي الذكربح عملو

ن إ وا فإما تشعر بعدم اخلمس،كاد، يف الصيعر بعدم لزوم تعر تشحاديثهذه األ أن ال خيفىو

  املال مخس لطلب الرسولان يفكلو  أنه املتفاهم عرفاً أن إال ،ةيان هذه اخلصوصي صدد بن يفكمل ت

   اإلمامو) صلى اهللا عليه وآله(

                                          
  .٤ حاللقطة أبواب من ١٠باب  ٣٦٠ ص١٧ ج: الوسائل)١(

  .٥ حاللقطة أبواب من ١٠باب  ٣٦١ ص١٧ ج: الوسائل)٢(



١٤٥

  .لدابة والسمكة من سائر احليوانات وكذا احلكم يف غري ا،مع احتمال كونه لبائعها

  

 اخلمس )عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامما طلب ك ،اخلمس من الرجل) عليه السالم(السجاد 

  .رتكممن وجد ال

عليه ( خرب السجاد  ويف،ع اخلمسيان قبل تشرك) صلى اهللا عليه وآله(خرب الرسول  أن احتمالو

خالف املنساق من صالً، أ مسلم ريغ أو عتقد باخلمسي  اليالطرف عام أن ان باعتبارك) السالم

  .نياخلرب

  . للمطلبةديات تصلح مؤيان فهذه الرواكف يكو

هو إمنا  }ونه لبائعهاكمع احتمال {: ف بقولهيد التعريي من تق)رمحه اهللا( املصنف ما ذكره مث إن

 قصد يالبائع الذ أو ،ةك األحواض اململوون قد ولد يفكي أن  احتملي الذكعرفت من السم  مايف

  . ع موجباً لزوالهيون البكياً كونه مملكه لو قلنا ب فإنيالقصد التبع أما اً،يوفه قصداً استقاللج ما يف ازةيح

ما هو كازة ـ يز باحلي احملك ملاً لدخوله يفي مقتضيان هذا القصد التبعك  فإن:ه اهلمداينيقال الفق

ة الناشئة من هذا يكلست امليع، فلي بالبياملشتر إىل انتقاله وهك خروجه عن مليقتضي كذلكاحلق ـ ف

ام كجراء أحإ يفإال  مؤثرة رية غية تبعيكملإال القصد  وء باملالحظةي الشكستقل ذليمل  السبب ما

 مقابل جعل الثمن يف و وزنهينيتع و،عيرادة نقله بالبإع عند يورته جزءاً من املبريصكه ياملتبوع عل

  يفك التراب املستهلما يفك ك ذلريغ وعياء املبجزأسائر كه عدواناً ي علجنيبالء األيحرمة است و،اموع

  .نتهى، ا)١(احلنطة

   ى عل}واناتية من سائر احلكالسم و الدابةري غم يفكذا احلكو{

                                          
  .٤سطر ... ةك مسى باب من اشتر١٢٢ ص٣ج: مصباح الفقيه )١(



١٤٦

  .هيالم فكل اليعرفت تفص ما

جراء إان ملصقاً به فالظاهر كإذا  أما وان،ي باطن احلان اجلوهر يفكإذا ما يله فكهذا  أن  خيفىالو

د يال ذو ألنه ونه لهك مع احتماله ، منهك امللى تلقيفه البائع الذيه بعد تعري علكم جمهول املالكح

من قام مقامه اجلوهر عن  و البائعي ملثله بعد نفك جمهول املالأدلة لشمول كذل وونه له،كم بكحيف

   .كل جمهول املالي دلىوجب اخلروج عن مقتضي إمجاع أو  املقام نصس يفيل ونفسه،

  قلنا ا يفة اليتيك مقابل امللس بلقطة، بل املراد يفيل أنه كونه جمهول املالك س مرادنا منيلو

  .ري بطن الطمما تقدم تعرف حال اجلوهر يف و، جوف الدابةان يفك ياجلوهر الذ



١٤٧

  .خراجنة اإلؤ مإخراجبعد  إمنا يعترب النصاب يف الكرت ):١٩مسألة (

  

 مؤنة إخراجرت بعد ك اليف{ناراً ين ديره بعشريد تقدم تقي الذ}عترب النصابيإمنا  :١٩مسألة {

  .رباح مخس األله يفي تفصأيتي و حبث املعدن،يفإليه  شارة ملا تقدمت اإل}خراجاإل



١٤٨

  . كل واحد بقدرهصة وإن مل يكن حفالظاهر كفاية بلوغ اموع نصاباً إذا اشترك مجاعة يف كرت ):٢٠مسألة (

  ، الغوص:الرابع

  

إذ  }ة بلوغ اموع نصاباًيفاك{ عدم }رت فالظاهرك{ إخراج } مجاعة يفكاشترإذا  :٢٠مسألة {

إذا ل، فيما خرج بالدلإال  ،ع الشئوني مجف نفسه يفيلك له تإنسانل ك أن  العرفى لددلةاملتبادر من األ

 أن إالفهم العرف ي مل ،م التصدق مثالًكيان علكرطال أخذمت من املاء مقدار عشرة أإذا : قال املوىل

ان اآلخذون كن إ و،رطالأالتصدق تابع لنقص املاء عشرة  أن خذ عشرة، الأهو تصدق من إمنا الالزم 

   .له مجاعة

ل واحد كن حصة كين مل إو{ة بلوغ اموع نصاباً يفاك املصنف من ظهور ما ذكرهوأما 

  .شخاصم باملقدار ال باألك فهو الستفادة تعلق احل}بقدره

 كالتمس أما خالف املتفاهم عرفاً، أنه  قد عرفتكنأإال مجاعة إليه ن ذهب إ وهذا القولو

ناه، ي ادعيجمال لألصل بعد الظهور الذ الإذ هما، يف ما خيفى فال ملا اختاره طالقباإل و ملا اخترناهاألصلب

   . معلومري غطالقاإل أن ماك

 تعلق  يفك، ألن الشجمال له  عدم اشتراط وحدة املخرج ملا اختاره املصنف فالأصالة بكالتمسأما 

  .األصول إىل  لو وصلت النوبة،األصلهلذا ال ادع جمي ف اليلكالت

  احلدائقكما صرح بذلكخالف،  ال وإشكال  بال}الغوص{ :تعلق به اخلمسي مما }الرابع{

 ىاملنته وةيالغن وها، بل عن االنتصارريغ وكاملستمس و املقاصدىمنته واملصباح واجلواهر واملستندو

  . اجلملةم يفكاحل ى علعها االتفاقي مجىه بعبارات خمتلفة مؤدي علمجاعها اإلريغ وةركالتذو



١٤٩

ول أ ب يفي مبا تقدم من التقر،ةياآل)١(﴾ٍء اعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيو﴿ : قوله سبحانه:هيدل عليو

 حة احلليبيصوص صحخ ومة،يل غنك وجوب اخلمس من ات العامة الواردة يفيمجلة من الروا وتاب،كال

  )٢(.ه اخلمسيعل: غوص اللؤلؤ؟ فقال و عن العنرب)عليه السالم( عبد اهللا باأسألت : الق

 رج من املعادنخيما يف: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،خرب عمار بن مروانو

  )٣(.نوز اخلمسكال وعرف صاحبهيمل إذا احلالل املختلط باحلرام  ومةيالغن والبحرو

مخسة  ى علاخلمس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، واحدري عن غ،ريعم أيب مرسلة ابنو

  . اخلامسريعم أيب  ابنىنس و،)٤(مةيالغن والغوص واملعادن ونوزكال ى علأشياء

 من ،أشياءمخسة  ى علاخلمس:  قال)عليه السالم( عن العبد الصاحل ،يسيمرسلة محاد بن عو

  .)٥(املالحة واملعادن ونوزكال ولغوصا والغنائم

رج من البحر خيسألته عما :  قال)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،عبد اهللا أيب بن ي علخرب حممد بنو

  ناراً يمته ديبلغ قإذا : اة؟ فقالكها زيالفضة هل ف وعن معادن الذهب والزبرجد، واقوتيال ومن اللؤلؤ

                                          
  .٤١  اآلية:نفالسورة األ )١(

.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٧الباب  ٣٤٧ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.٧ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٣الباب  ٣٤٤ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.٤ح  اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢الباب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)٥(



١٥٠

  .وه حنعن الصدوق مرسالً و)١(.ه اخلمسيفف

 رج من البحرخي اللؤلؤ يف :قال أنه )السالم همايعل( عن جعفر بن حممد ،سالمخرب دعائم اإلو

  )٢(.موالسائر األكل واحد منهما اخلمس مث مها ك ؤخذ يفيالعنرب و

 يف الغوص، )عليه السالم( يف كتابه عن أيب عبد اهللا ،وخرب حسني بن عمار بن عثمان بن شريك

  .)٣(فيه اخلمس :قال

جمال ملناقشة صاحب  ال ثاًيحد واًمي قدصحاب األلدىات املعمول ا يثرة من الرواكبعد هذه الو

  .ىفادة عموم املدعإل بأا قاصرة عن كشأ وحة احلليبير صحكذ ى علاقتصرنه إ ثي حكاملدار

ه ريغ أو انكاً رج من املاء حبرخي يء الذيالش أن  املتفاهم عرفاً هو يفخبارالظاهر من هذه األ مث إن

ن يانت العناوكإمنا  وه اخلمس،ير فحبقذف الب أو بالغوصأو  لة باآلخراجان اإلك سواء ،باركاألار الك

السبب الغالب  أنه جلات ألي بعض الروار الغوص يفكان ذكإمنا  و الواحد،هذا املعىن إىل إشارةاملختلفة 

ز كاملر أنه جل بعضها ألر البحر يفكذ أن ماك ات،ي زمن صدور الرواعماق البحار يفأ ما يف إخراج يف

 بعض  صرح بامسه يفخراجان هو اجلوهر املتعارف اإلكث ياللؤلؤ ح أن ماكمثال اللؤلؤ، املتعارف أل

  .اتيالروا

  املنساق عرفاً مما ورد : ث قالي حيد السبزواريلقد اجاد السو

                                          
.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢الباب  ٣٤٧ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٦اجلواهر سطر  والذهب واة الفضةكر زك يف ذ٢٥٠ ص١ج: الدعائم )٢(

.٢ من أبواب ما جيب فيه اخلمس ح٥ الباب ٥٥٢ ص١ج: املستدرك )٣(



١٥١

  ، اجلواهر من البحرإخراجوهو 

  

س لنفس الغوص من يذا لك وة خاصة،يث هو خصوصيلبحر من حس خلصوص ايل أنه  املقاميف

ة ي هلا معرضاه اليتيتعارف استخراجه من امل له ماكة باخلصوص، بل املناط يغوص موضوعنه إ ثيح

  .نتهى، اهريبغ أو انك بالغوص ،هريغ أو انك حبراً ،كة لذليعرف

 ما و الغوص عنواينني ب من جعل العموم من وجه،الم مجاعةك من ىتراءيوجه  هذا فال ىعلو

 ري من البحر بغخراجاإل ى علصدق الثاين و، البحرري غالغوص يف ى علاألول لصدق ،رج من البحرخي

ل كون كالقول ب أو اآلخر، إىل نيحد العنوانأرجاع إ ح يفيالترج أو ريمث التح .أشبهما  واآللةكالغوص 

ون كي نيالعنوان ىعل و،أشياء ة سبعمس يفاخل أن ك ذلنايفي ال أنه جتشم وواحد منهما عنوان مستقل

  .أشياءة ي مثاناخلمس يف

  حمل نظر،،رج من البحر بالغوصخياستظهره املصباح من اختصاص وجوب اخلمس مبا  ما أن ماك

   .ما عرفتكه خالف املتفاهم عرفاً فإن

ق يملصاد بعض ار الوجوب يفكذيان املصنف مل كن إ وه،ريغ ورناه هو الظاهر من املصنفكما ذو

  .اطيبعنوان االحتإال 

 : بقولهكد ذليي اجلواهر من تقيف ما و} اجلواهر من البحرإخراجهو {ان فالغوص كف يك }و{

ان فهو من باب االنصراف كاد اخلروج لو يفهم اعتإذ ظهر وجهه، ي مل )كد خروجه منه بذليمما اعت(

مبقدار مرة واحدة من الغوص إال ونه كعتد خروجه لعدم تيخرج من البحر جوهر مل أفلو إال  و،يالبدو

  . آخرراد معىنأ أو ديح ال القيأراد التوضإذا إال  اللهم ،ورة لهك مشول النصوص املذ العرف يفكشيمل 



١٥٢

  ، كان أو نباتياً،مثل اللؤلؤ واملرجان وغريمها معدنياً

  

 تستخرج ليتمالح ااألكه ريشامل لغ أم ،حجاراألكون كي أن  اجلوهرشترط يفيان فهل كف يكو

 إال مجلة من النصوص شامالً له  الوارد يفرجخي ماان كن إ وه فإن،األول الظاهر ة،يمن البحر بالتصف

ه اخلمس من جهة يف أن مالح فالظاهراأل أما .حجارمثل األ إىل ي البدوري االنصراف غيبعد دعوي الأنه 

عن مثله، فاخلمس املتعلق به مخس ضاً أيقال بانصراف املعدن ي أن إال اللهم ،قسم منه ألنه املعدن

  .رباحاأل

رج من خي  لصدق ما،من حازها ى عل فالظاهر وجوب اخلمسجف البحر فظهرت الآليل ولو

 خترج من اجلواهر اليتك صدق العنوان عرفاً،ي ث الي حبمي زمان قدان اجلفاف يفكإذا إال ه، يالبحر عل

  .زمان الغابرة األار يفانت قرارات حبك أا اًي ثبت علمات اليتياحلفر

 فالظاهر ،ها اجلواهر فاستخرجتي ف اليترض األىغط  حىت بأن امتد البحر،األمرس كولو انع

   .كصدق عرفاً ذلي ث اليباً حبية قريان زمان التغطكإذا إال صدق الغوص، 

ال ما ك الرباءة األصل فنيحد الطرفأ ى علمك استصحاب حاكن هنالكيمل  وكل مقام شك يفو

  . فىخي

قسم من نبات  أنه  العنربقال يفيما ك }اًينبات أو انكاً ي معدن،مهاريغ واملرجان ومثل اللؤلؤ{

  .البحر

 رجخي ماانصراف  و، لعدم صدق الغوص،لك البحر مش النباتات النابتة يفإخراج نعم الصدق يف

 ثة يفياً بالوسائل احلدي حالزرعواي  باالنصراف النباتات اليتوىلأ وات عنه،ي مجلة من الرواالوارد يف

  اد يها لالصطريثكت وهاريبكراد تي  اليتكمسال األكون مأكيالبحار مما 



١٥٣

 فال مخس فيما ينقص ، فصاعداًيبلغ قيمته ديناراً أن  فيجب فيه اخلمس بشرط.ال مثل السمك وحنوه من احليوانات

  .من ذلك

  

  اجلواهرما صرح به يفكه ريبغ أو وصخرجها بالغأ سواء }واناتيحنوه من احل وكمثل السم ال{

  . حمله لعدم صدق الغوصهو يف وه،ريغو

ة يعد من الثروة البحريإمنا  ووانيل احلكس هلا شيل ومثان خاصةأ هلا وانات اليتياحل أن نعم الظاهر

 طالق إل،هاية، لزوم اخلمس فياء البحريح علم األروا يفكما ذك ،واناًيونه حكهل جي من الناس ريثكبل 

  عنهم يفيكث حي حاألولد ي الشهيبعض معاصر ورةكالتذ وخي عن الشيك الغوص، خالفاً للمحأدلة

 ك السمفتوا بالوجوب يفي أن فمن املستبعد جداًإال رناه، وكماذ إىل لعلهم نظروا و.انه وجوب اخلمسيب

ان كن إ ول تأمل، املستند من الوجوب حمات، فما يفي الروايفإليه  ريشه ألي فان واجباًكحنوه، ولو و

 مها مما اشتملريغ ومصحح ابن مروانو ،ريعم أيب مرسلة ابن و بل،محاد ومحدأ  مرسليتإطالقستند له بي

ان كان انصراف لك م يفلو كان، بل ىما ترك طالقن اإلك ل،رج من البحرخي ما أو لفظة الغوص ىعل

  .فرادهأظهر أهنا من 

 مخس يف  فال، فصاعداًناراًيمته ديبلغ قي أن  بشرط،ه اخلمسيب فجي{ الغوص }ـف{ان كف يكو

ناراً يون النصاب دك أما اعتبار النصاب، ىعلا دل دة مبي اخلمس مقأدلةات إطالق و}كنقص من ذلي ما

ه يمرسلة الفق وي عله خرب حممد بنيدل علي واحد، وري من غمجاع اإلىه دعوي بل عل،فهو املشهور

  .املتقدمان

ان رمبا كن إ و ظاهر الوجه،ريناراً غينصابه عشرون د أن ة مني العزد يفياملفما عن  أن ظهريذا و

    بعد محل الغوصاألصلستدل له بي



١٥٤

 وال بني الدفعة والدفعات فيضم ، وجب اخلمس فلو بلغ قيمة اموع ديناراً،وال فرق بني احتاد النوع وعدمه

  ،املدار على ما أخرج مطلقاًأن و  كما،بعضها إىل بعض

  

صلح ي اخلرب ال و خرب حممد،يه أا ها، بل من املظنونية فيحج ه الين مرسلة الفقرت، ألكلا ىعل

ان كناراً يون نصاب املعدن دكعدم  ى علليدل الدلإذا ناراً، فياملعدن د و الغوصجعل نصايب ألنه ،الًيدل

ن معدن ملعدن، ألون الغوص قسماً من اك ىبقي لو مل نقل بطرحه، ف،االستحباب ى علالالزم محل اخلرب

 جهة ستحباب يفاال ى علمحل اخلربإذ ، كذل ما يف ال خيفىن ك ل،ه العشرونيعترب فياللؤلؤ حتت البحر ف

  . لهرضامعال ا م إىل د عن الظهور بالنسبةيوجب رفع الي ظهر الأ رضاجل معأمن 

 لي، وال دلعيالغوص شامل للجمإذ  ، واحدريما صرح به غك }عدمه و احتاد النوعنيوال فرق ب{

 سواء }ناراً وجب اخلمسيمة اموع ديبلغ ق فلو{ وجوب اخلمس ل نوع يفك اعتبار النصاب يف ىعل

غاص   فلو}بعض إىل ضم بعضهايالدفعات ف و الدفعةنيوال ب{ نيجنس أو نينوع أو نيانا من صنفك

 يسلب صدق  نعم لو فصل الزمان فصالً،وجب عليه اخلمساجتمع عنده مقدار النصاب   حىتمرات

  سنة يفنينار مث غاص بعد ثالثي حبر جدة فأخرج نصف دما لو غاص مبناسبة يفك ،عرفاًاسم النصاب 

  . لالنصراف،ب اخلمسجي مل ،ن فأخرج نصفاً آخريحبر قزو

ما ك ولو غاص ملتعدد فالظاهر ،ان الغوص لواحدكإذا تعدده  و احتاد الغواصنيفرق ب  ال}ماك{

 ما ى علن املداروأ{: ره املصنف بقولهكل واحد النصاب، فما ذكوغ حصة عرفت سابقاً اعتبار بل

   خرج مطلقاأ



١٥٥

 املؤن كما مر يف إخراج ويعترب بلوغ النصاب بعد ،وإن اشترك فيه مجاعة ال يبلغ نصيب كل منهم النصاب

  .حوط واملخرج باآلالت من دون غوص يف حكمه على األ،املعدن

  

  .حمل نظر }ل منهم النصابكب ينصبلغ ي ه مجاعة الي فكن اشترإو

الغوص  ى عل صرفت اليت} املؤنإخراجبعد { اخلمس إخراج وجوب  يف}عترب بلوغ النصابيو{

ان قبل كن إ و،ب اخلمسجي املؤن مل إخراجبلغ النصاب بعد يمل إذا ، فك ذلأدلة } املعدنما مر يفك{

  .بلغ النصابياملؤن 

 أو جل الغوص صنعت ألنة اليتيمصرف السف أو لبحرا إىل ق املوصليهل من املؤن مصرف الطرو

قال ي  مانيفصل بي أو  مثل هذه املصارف مطلقاً،منهاس يل أو ،دة مطلقاًي من املصارف البعك ذلأشبهما 

  .نةيمصرف السفكقال عرفاً يال ا  ال م،السفركجل الغوص  صرفت ألمن املؤن اليت أنه عنه عرفاً

فهم عرفاً ي وما ،اخلمس بعد املؤنة: )عليه السالم(د من قوله ياستف ن املدار مابعد الثالث، ألي ال

ما عرفت ك املؤن، إخراج بعد يالباقإال  كفهم من ذلي العرف الإذ الغوص،  ى علون اخلمسكمن 

  .  املعدنله يفيتفص

 آلة ىما لو اشتركة، يانت اآللة مثالً غالكإذا ما يالدفعات املتعددة ف ى علطيبعد التقسي نعم ال

هذا  اخلمس بعد وفاء إعطاءلف مث وجوب مقدار األ إىل د القول بعدم اخلمسيه من البع فإنناريبألف د

  .املقدار فتأمل

 وجوب م الغوص يفكح أي }مهك حاملخرج باآلالت من دون غوص يف{ أن  قد عرفت}و{

  .عندنا قوىاأل و، عند املصنف}حوط األىعل{ اخلمس إخراج

 أشبهما  أو طرح اجلوهر خارجاًي  حىت املاءريتث ما أو خذ اجلوهرتغوص أل  ماني اآللة بفرق يف الو

  ة يسي من اآللة املغناطكذل



١٥٦

  . يف وجوبه فيهإشكاللو غاص وشده بآلة فأخرجه فال وأما 

 بل يدخل ،نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه املاء فأخذه من غري غوص مل جيب فيه من هذه اجلهة

  .فيه النصاب نة السنة وال يعتربؤاملكاسب فيعترب فيه م أرباحيف 

  

  . جتلب اجلوهر من عمق املاء، ملا تقدم من املناط املستفاد عرفاًمثالً اليت

 حلصول الغوص }هي وجوبه ف يفإشكالفال بآلة فأخرجه {اجلوهر  أي }لو غاص وشدهوأما {

  هو الدخول يفيطاً بتحقق صدق الغوص الذس مربويحنوه ل وبالشد أو ديخذ بالاألإذ ، يمبعناه اللغو

 إخراج وما لو علم غوص املاءيان مبرتلة اآللة فكوان يان املخرج احلكلو  أنه مما تقدم تعرف و،املاء

  .مثالًاجلوهر 

ه من هذه يب فجي غوص مل ريوجه املاء فأخذه من غ ىعل أو لحاالس ى علخرج بنفسه نعم لو{

ه ي فال يعترب و،ه مؤنة السنةيعترب في ف،اسبك املأرباح دخل يفيبل {ونه غوصاً كمن جهة  أي }اجلهة

  .ه مؤنة السنةيعترب فيه النصاب وال يعترب في ي خبالف الغوص الذ}النصاب

خذ من وجه املاء حمل نظر، أما يهما خصوصاً فياجلزم بعدم اخلمس ف أن نصافن اإلكل وهذا،

ؤخذ من املاء ين العنرب قد أ و،املناط إىل ضافة باإل،هيعلات ي الروا الوارد يفرج من البحرخي مالصدق 

  .ماًكة حمي الروا وجوب اخلمس يفإطالقان كمما 



١٥٧

  املتناول من الغواص ال جيري عليه حكم الغوص إذا مل يكن غائصاً ):٢١مسألة (

  

   :أقسامة أربع ى علخذه بالغوص فهو أتناول شخص من الغواص ماإذا  :}٢١مسألة {

 عطاه لآلخر يفأحدمها اللؤلؤ من العمق وأما لو غاص اثنان فأخذ ك ، املاءأخذه يفين أما إألنه 

   .ال أم ،ازةي احلاألولقصد يأن ما إ نيريال التقدك ىعل وأخذه خارج املاء،يأو . داخل املاء

 حدمها النصاب،أبلغ حصة إذا  وجوب اخلمس  يفشكال اإلينبغي ة فالكصورة قصدمها الشرأما 

 إشكال ما الكاآلخذ،  ى عل عدم وجوب اخلمس يفإشكالفال ازة ي احلي نويمن الغائص الذخذ أ فإن

ازة ي باحلكالغائص ملإذ  ،خارجه أو  األخذ داخل املاءني فرق بريالغائص، من غ ى عل وجوب اخلمسيف

ال، فهو  املكرتبط به اخلمس املتعلق بذلي ه مما الريآخذ مال غكإال س يفتعلق به اخلمس، واآلخذ منه ل

 أن من املعلوم ومة من املقاتل،يأخذ الغني يالذك أو ،ازتهي حيخذ املعدن من املستخرج له الناوأما لو ك

   .كوجب اخلمس بعد عدم امللي  داخل املاء الان يفكإذا ما ياآلخذ ف ى علجمرد صدق الغائص

 ى عل بناًء،ني الصورتاآلخذ يف ى عل فالظاهر لزوم اخلمسكنو امللي مل يخذ من الغائص الذأن إو

  .ازةينو احليمل إذا  للغائص كعدم حصول املل

بنفسه خذ الشخص أ صدقه شترط يفي الإذ خذ داخل املاء فلصدق الغوص لغة،  صورة األيفأما 

  .عماقللجوهر من األ

 ة،ي الروا الوارد يفرج من البحرخي ما صورة األخذ خارج املاء فلما تقدم من صدق يفوأما 

  .الفهم من العنرب املأخوذ من وجه املاء و،املناطو

ه ي عليرجي املتناول من الغواص ال{: ث قاليالم املصنف حك رنا تعرف وجه النظر يفكمما ذو

   }ن غائصاًكيمل إذا م الغوص كح



١٥٨

   . فيجب عليه إذا مل ينو الغواص احليازةإذا تناول منه وهو غائص أيضاًوأما 

  .وإال فهو له ووجب اخلمس عليه

  

  .ازةينو الغواص احليمل إذا ه يعرفت الوجوب علإذ 

قصد اآلخذ إذا ما ي ف}ازةينو الغواص احليمل إذا ه يجب عليفأيضاً هو غائص  وتناول منهإذا وأما {

ان الالزم ك إالّ وي القهركضاً، ألنا ال نقول باملليه أيب علجي فالأيضاً قصد هو يمل إذا  أما ازة،ياحل

ن الغواص قصد كلأيضاً هو غائص  و بأن تناول منهكذلكن كي }الإو{فسه الغائص ن ى علالوجوب

 اً لهكس مليل ألنه املتناول، ى عل ال}هيوجب اخلمس عل و للغائصيأ{اجلوهر له  أي }فهو{ازة ياحل

  .كاملل ى علاملدار وضاً،يأه ين صدق الغوص علإو



١٥٩

 حوط واأل،وجوب اخلمس عليه وجهانففي  ،إذا غاص من غري قصد للحيازة فصادف شيئاً ):٢٢مسألة (

  .هإخراج

  

ه ي وجوب اخلمس عليفف{ فأخرجه }ئاًيازة فصادف شي قصد للحريغاص من غإذا  :٢٢مسألة {

 أو ،ل نصريقإذا فعال ظاهرها القصد، فاآل أن من واملناط فالوجوب، و من صدق الغوص}وجهان

سم ي املقام قصد الغوص مل ن يفكي ث مليح وان بالفعل قصداً،يتان ظاهرها اإلك ى،عطأ أو ،ضرب

  .ل الوجوبيشمله دلي غوصاً، فال

  .ه اجلزم بالوجوبذستاأشف كن نقل عن إ و الوجوب اجلواهرتردد يفو

 د مفقود،ييالتق ى عللي الدل فإن،دلة األطالق إل}هإخراج{ ىقوأن كيمل ن إ }حوطواأل{

 قصد ريبعض ما اصطحبه من غ لو خرج يف  حىتك، بل نقول بذليان فهو بدوكاالنصراف لو و

 شرحه  الوجوب يفي السبزوارىخرج، ولذا قو  حىتعلم بهيما لو لصق اجلوهر مبئزره فلم كاً، إطالق

  .للعروة



١٦٠

 وإن ، وجب فيه اخلمس كان معتاداً فإن، وكان يف بطنه شيء من اجلواهرإذا أخرج بالغوص حيواناً ):٢٣مسألة (

  .أحوط وإن كان ، فالظاهر عدم وجوبه اتفاقاًيئاًكان من باب االتفاق بأن يكون بلع ش

  

 وجود اجلوهر }انك  فإنء من اجلواهري بطنه شان يفك وواناًيأخرج بالغوص حإذا  :٢٣مسألة {

 لو كان اجلوهر وحده ـ إخراج إىل االنصرافإذ ، دلة األطالق إل}ه اخلمسيمعتاداً وجب ف{ بطنه يف

   . بطنها اجلوهريف و خترجصداف اليتاأل ة مبرتلك ذلوان يفي، بل احليـ فهو بدو

  .هريغ ويد السبزواريما تبعهما السك ،شفهك  يفذستا اجلواهر تبعاً لألك بذلفىتأقد و

 عند }ئاً اتفاقاً فالظاهريون بلع شكي بأن ،من باب االتفاق{ بطنه  وجود اجلوهر يف}انكن إو{

ن إ وه اجلواهريل فكشأ و، لهدلةول األ مش يفك عدم الوجوب بعد الشصالة أل}عدم وجوبه{املصنف 

  .ه الوجوبذستاأ إطالقان ظاهر ك

 ني فرق بي وجوب اخلمس، فأة التجرد يفي الحتمال عدم مدخل}أحوط{ اخلمس }انكن إو{

ن النصوص السابقة كهما، ليونه فكعتد يحجارة مل  أو ه من جوف دابةإخراج أو  اجلوهر وحدهإخراج

  .عدم اخلمس فراجع املسألة الثامنة مشعرة بيف



١٦١

 إذا بالغوص منهابالنسبة إىل ما خيرج  األار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ):٢٤مسألة (

  .فرض تكون اجلوهر فيها كالبحر

  

 إىل م البحر بالنسبةكمها حكح{ أشبهما  و}الفرات وليالن ودجلةكمة يار العظ األ:٢مسألة {

 ،مهاريغ و املقصدىمنته و وفاقاً للجواهر}البحركها يون اجلوهر فكفرض تذا إ بالغوص منهارج خي ما

   .من باب الغالب ألنه لفظ البحر ى علدها مبا اشتملييقد تقدم عدم تق و،دلة األطالقإل

ه ي فوردا د املطلق مبييجل تقونه ألكاشف الغطاء من عدم الوجوب فالظاهر كإليه ذهب  ماأما 

  .رفتع ه مايف ولفظ البحر،

ل اللقطة ال من يان من قبكه من اخلارج يفرض وقوع اجلوهر فإذا  ألنه هيون اجلوهر فكد بتيقإمنا و

 ،هيون فكمما  ه الي فيلقأان املأخوذ من البحر مما كإذا ما ي صدق الغوص فنايفي هذا ال ول الغوص،يقب

  .ضاًيأ البحر  يفإشكال ى عل، الصدقن للمحل مدخالً يفأل

ه املاء يان فك ن املنصرف من الغوص ما، ألإشكالها حمل ي الصغار فصدق الغوص فاراألوأما 

  .ا شعبة منه من العرفمه ألك حانت يفكانت فرعاً من البحر كإذا  نعم ،ريثكال



١٦٢

  إذا غرق شيء يف البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ):٢٥ مسألة(

  

عراض ن اإل أل}هكه عنه فأخرجه الغواص ملكالعرض مأ و البحرء يفيغرق شإذا : ٢٥مسألة {

ة يك امللىمضأ الشارع  فإنة،يكبقاء املل ى علل خاصيال دلإذ تبعه الشرع، ية عرفاً فيكوجب زوال امللي

ما ي فكقال باملل أو ر،ياخلرت واخلمرك اًكراه العرف مليما ي فكة باستثناء موارد خاصة قال بعدم املليالعرف

راض ع، فاإلكس املقام من ذليل و، غصبه السلطان وطالت املدةياملغصوب الذك اًكراه العرف ملي ال

   .لحق باملباحاتية فيكء عن املليرج الشخي

  .األصل ى علل مقدميالدلإذ  استصحاباً، كال جمال بعد هذا للقول ببقاء امللو

خمسمائة ك له كحلق مبا ال مال  حىت طالت املدة فإنعرضيمل إذا  أما ه،كأعرض مالإذا ما يهذا ف

 اعتبار كاملل أن ضاً، ملا تقدم منيأة ياألصل حلوقه باملباحات عراض يفم اإلكمه حكان حك ،سنة مثالً

 قد مثل سابقاً بآثار الدور املوجودة يف و املقام، موجود يفريمثل هذا االعتبار غ و الشارع،همضاأ عريف

بعد ساعة  ونةيما لو غرقت السفك مل تطل املدة نإ وهلها،أباد  وحنومها مما طالت املدة وسامراء ووفةك

 بعض أيتية، نعم ية العرفيك لصاحبه لالستصحاب، بل لبقاء امللكان ذلكمتعة الغواص خرج بعض األأ

  .ة هنايكعدم املل ى علهاإطالق الدالة بخباراأل

 نيل بيتفصالأيضاً  فالظاهر ،ظهر هو بسبب نزول البحر أو ،أخرجه البحر بسبب األمواجإذا وأما 

  الغواصخرجهأ ما نيل بيات التفصي بعض الروانعم ورد يف. عدمه و طول املدةنيب و،عدمه وعراضاإل

  طول  وعدمه وعراض اإلنيخرجه البحر مطلقاً من دون فرق بأ ما نيبو



١٦٣

  ، وإن كان من مثل اللؤلؤ واملرجان،قوىوال يلحقه حكم الغوص على األ

  

 :ث قالي حد يف)هما السالميعل( ني املؤمنريمأ عن الصادق عن ،وينك خرب السيعدمه، فف واملدة

ما  وحق به،أهم  وهلهساحله فهو أل ى علقذف به البحرأها فأصابه الناس ويما ف ونةيغرقت السفإذا و

  )١(.ه صاحبه فهو هلمكتر وه الناسيغاص عل

 البحر فأخرج  يفسرتكنة اني عن سف)عليه السالم( عبد اهللا بوأسئل :  قاليري خرب الشعيفو

 اهللا ،هلهخرجه البحر أل أماأما  :)عليه السالم(ها؟ فقال يخرج البحر بعض ما غرق فأ وبعضها بالغوص

  )٢(.خرج بالغوص فهو هلم وهم أحق به أماوأما  خرجه،أ

 ى علةري السى اجلواهر دعويف و،هي علمجاع اإلىبأس به، بل عن السرائر دعو  الاألولاخلرب و

ورة ص  يفي التراضحوطونه خمالفاً للقاعدة، فاألكل بعد كه مشياالعتماد عل أن نصافاإلن كطبقه، ل

ة الغواص بصورة يك اقتصر املصنف مللكنه لذلأك وصل إعراض،حيمل إذا املستخرج  وك املالنيالغوص ب

  .كعراض املالإ

م كلحقه حي ال{ أنه األصل ىث اخلمس فمبقتضيمن ح أما }و{ كث املليله من حكهذا 

ان من كن إو{ منهاس هذا يل و البحارونة يفك املتموالاملنساق من النصوص األإذ  }ىقواأل ى علالغوص

  مث استخرجه شخص ولو بعد ألف سنة الرضدفن ذهباً حتت األ لو أنه ماك }املرجان ومثل اللؤلؤ

  وناً كونه متكاملتبادر منه إذ  معدناً، ىسمي

                                          
.١ ح اللقطةأبواب من ١١ باب ٣٦١ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.٢ ح اللقطةأبواب من ١١باب  ٣٦٢ ص١٧ ج:الوسائل )٢(



١٦٤

  . إجراء حكمه عليهحوطلكن األ

  

 وفاقاً لتردد }هيمه علكجراء حإ حوطن األكل{ه ريغ وها وفاقاً للجواهريمدفوناً ف  الرضاأل يف

  .هي فيلقأا ممان كن إ ورج بالغوصخيلما كون املراد بالغوص كاحلدائق، الحتمال 

 ى علنيتءلقاء الطار واإلخراج عدم اإلأصالةان ك ،هي فيلقأ أو  البحرن يفوكمما  أنه  يفكولو ش

 األصلصل عدم اخلمس، ألن أها رضاعيال  ومة،ك حماألصل البحر بوناً يفكونه متكبعد اجلوهر 

 أم  البحر يفاألصل ان يفك أنه علم هليال ا  اجلوهر مملو كان، نعم يمك احلاألصل ى عل مقدمياملوضوع

 أصالة انتك ،ه صادقاًيان اسم الغوص علك و اخلارج مث جرفه موج البحر،ون يفكمما  أنه  الحتمال،ال

  .مةكة لعدم اخلمس حميالعدم املقتض



١٦٥

إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو حنومها حتت املاء حبيث ال خيرج منه إال بالغوص فال  ):٢٦مسألة (

  .ن واألظهر الثاين وجها، لكنه هل يعترب فيه نصاب املعدن أو الغوص، يف تعلق اخلمس بهإشكال

  

رج منه خي ث اليحنومها حتت املاء حب أو اقوتيال أو قي مثل العقفرض معدن منإذا : ٢٦مسألة {

إذا  ما خراج الغوص، ال إلرياحنسر املاء عنه فأخرج بغإذا   ماخراجد إليهذا الق أن  الظاهر}بالغوصإال 

 بل ، الشخص لهإخراج مخسه إعطاء شترط يفي املعدن ال أن ى علقطع املوج عنه قطعة فأخرجها، بناًء

  .خراجان اإلك سبب يه اخلمس بأيعنه اجلوهر وجب علأخرج إذا 

من باب  أو ،ونه معدناًكمتعلق به من باب ما إ ألنه } تعلق اخلمس به يفإشكالفال {ان كف يكو

ن إ وء واحدي بشني من عدم تعلق مخسأيتي ملا س،ني عدم وجوب مخس يفإشكال ما الكونه غوصاً، ك

نار واحد ي د}و الغوصأ{ناراً ين دو عشر}ه نصاب املعدنيعترب فينه هل كل{ه جهات خمتلفة يانت فك

 الغوص أدلةد يياحتمال تق ول الغوص،يشمله دلي في البحرري املعدن بغأدلةد يي الحتمال تق}جهانو{

 مثله، ح الغوص عرفاً يفي واحد، لترجري به غما أفىتك }األظهر الثاينو{ل املعدن يشمله دلي املعدن فريبغ

 أنه  إىلضافة باإل،ن مها من املعدنياقوت اللذيال والزبرجد ى علخبارل مجلة من األخصوصاً بعد اشتما

  .اطيأوفق باالحت

 لو: ث قالياملعدن ـ ح والغوص أي ن ـيد صحة االعتباريفي اجلواهر مما ما ذكره أن ظهريمنه و

ه اجلهة حدمها دون اآلخر تعلق به اخلمس من هذأجهاته فبلغ نصاب  أو  اخلمس جهيتإمجاعفرض 

  ما كقطعاً، 



١٦٦

 بلغ نصاب املعدني ء اليبالغوص فأخرج منه ش الإرج منه خي ث اليلو فرض معدن حتت املاء حب

، )١(رج بالغوص فتأملخي مما كتعلقه مبثل ذل ى علنئذ بناًءيه اخلمس حي وجب ف،بلغ نصاب الغوصيو

  . حمل تأمل،نتهىا

                                          
.٤٢ ص١٦ج: اجلواهر )١(



١٦٧

  ،حكمه إذا أخرج بالغوص جرى عليه العنرب ):٢٧مسألة (

  

ونه مبقدار ك اخلمس بعد إخراج  يف}مهكه حي عليأخرج بالغوص جرإذا العنرب  :٢٧مسألة {

  : قواله األيموضوع العنرب فقد اختلفت ف أما النصاب،

  . البحرنبات يفنه إ :ليفق

 نيمجاجم خترج من ع أنه هل الطبأة عن ياكان حي البد يفيعن الشه و، البحر يفنيعنه إ :ليقو

العنرب  وتخذ من جلدها التراسية ية حبركمسنه إ وانياة احليعن ح وربها وزنه ألف مثقال،كأ البحر يف

ه ياملاء فتلق ى علطفويعاً يقذفه رجيله بعض دوابه لدسومته فكأيرج من قعر البحر خينه إ لياملشموم، ق

  . األقوالها منريغإىل ، هي فنينبع ع أو ةيروث دابة حبرنه إ عن القاموس و.الساحل إىل حيالر

د يؤي عرف كن هناكيومل لو شك ه االسم، ويما صدق عليم العنرب فكان حي جر يفإشكالوال 

 من كوكاملش أن رونيالعرف إذ اً، يصل عدم العنرب جارأان كماً، بل رمبا كصل عدم اخلمس حمأان ك

داً يت زيرأإذا :  فلو قال املوىل،نيتبي  حىتمك احلك موضوع لذلريم خاص غكه حبيم علكء حيش

: ذا لو قالك و،عطاءن موضع اإلكيه مل يل عليقم دليمل  وديز أنه ك من شى فرأ،ناريه بديتصدق عل

 عدم أصالةجروا أذا  و.ذاكه ومر،ن متعلقا لألكي مل ،ال أم سعتر أنه ءي ش يفك فش،استعمل السعتر

  .ضي باب احلهما يفيلإ انتساا كوك املشة يفيالنبط وةيالقرش

 يكح وه،ي اجلواهر وجدان اخلالف ف يفىه، فقد نفي وجوب اخلمس ف يفإشكال فال ،انكف يكو

ه يدل علي و عن بعضهم،ىكحيما يه في علصحاب األإمجاعمة يالغن وةريالذخ و واحلدائقك املداريف

   ح احلليبيصح



١٦٨

ول مش ى علة بناًءي اآلطالقه باإليدل علي وول حبث الغوص بالنص،أ خرب الدعائم املتقدمان يفو

  . بعض النصوصإطالق ومة، بليالغن

  : قوالأ ى علهي اعتبار النصاب فقد اختلفوا يفو

  .الغوصك تعلق اخلمس به ناراً يفيمته دياشف الغطاء من اعتبار بلوغ قك ما اختاره :األول

  .املعدنكناراً ين ديمته عشرية من اعتبار بلوغ قي العزد يفياملف ما عن :الثاين

اختار هذا القول  و،هريثك ولهيقل ى علب اخلمسجي بل ،صالًأه ي النصاب ف عدم اعتبار:الثالث

  .همريغ وةيفاكال وكاملدارإليه مال  و،لة والسرائريالوس وةيالنها

واختاره الشرائع  ،اًناريدعشرين ان نصابه كخرج بالغوص ألو  أنه  منكثراأل ما عن :الرابع

  .واملنتهى والتذكرة وغريها

 قوله  فإن شامل للغوص،حرما خيرج من الب:  قوله فإن مرسل الصدوق،قإطال ب:ولاستدل لأل

  .خل، من باب املثال، وكذا رواية حممد إمن اللؤلؤبعد ذلك 

 يف وجوب العنرب من املعادن موضوعا فيلحقه حكمها من اشتراط بلوغ عشرين ديناراًن إ :ثاينللو

  . العشرينقل منأذا كان إ براءة الذمة صالة وأل،اخلمس عليه

 وال يشمله ما دل على ، عدم اشتراط النصابأصالة اخلمس على العنرب بعد أدلة إطالق :وللثالث

 ألن ، وال ما دل على اشتراط النصاب يف الغوص، لعدم صدق املعدن عليه،يف املعدناشتراط النصاب 

  .الغوص ما يؤخذ من داخل املاء واملعدن يؤخذ من سطحه

  ن إ بالغوص كان منه فيلحقه حكمه، وخرجأن إ  بأنه:وللرابع



١٦٩

 مخسه إخراج منه أحوط و، اللحوقحوط واأل،وإن أخذ على وجه املاء أو الساحل ففي حلوق حكمه له وجهان

  .وإن مل يبلغ النصاب

  املال احلالل املخلوط باحلرام :اخلامس

  

ع من عني يف كما ذكر مج ألنه ، وكان معدناًمل يكن غوصاًالساحل من  أو خذ من وجه املاءأ

  .البحر فيلحقه حكم املعدن

عدم اعتبار  وخرج من داخل املاء بسبب الغوص،أن إ لعل األقرب وجوب مخس الغوص و:أقول

ونه ك  يفكالش وعدم مشول الغوص له، ودلة األطالقمن الساحل، إل أو خذ من وجه املاءأن إ النصاب

 عدم اعتبار النصاب أصالةقته، وي حقهاء يف والفقينيمه بعد اختالف اللغوكشمله حي  حىتمن املعدن

  .هذا القول اختاره بعض من قاربنا عصره و. الرباءة من اخلمسصالة جمال ألىبقي معها ال وم،كحم

 حلقوق يالساحل فف أو  وجه املاءىعل{ العنرب من }خذأن إو{: رنا تعرف وجه قولهكمما ذو

بعض، إليه ذهب  وف حمتمل،يلك تنه أداء أل} اللحوقحوطاأل و،جهان وله{م الغوص كح أي }مهكح

ما عرفت ك مطلقاً }بلغ النصابين مل إ و مخسهإخراج منه أحوطو{وجب أفهو خروج عن خالف من 

  .اشف الغطاءكالم ك وجه يف

 والبد من كل املداريم وةي النهاخ يفيخمتار الش أنه  منك وجهاً لذليد السبزواريره السكأما ما ذ

  .هيف ما خيفى  القاطعة، فالنيالرباهو دلةنع عنه األميمل  خ مايتار مثل الشالتثبت عند خم والتوقف

ونه كاملراد باحلرام احلرام عرضاً ب و}املال احلالل املخلوط باحلرام{ه اخلمس يب فجي مما }اخلامس{

انت ك إن فك مثل ذليف أما ،ال خيفىما كر يما لو خلط حلم الغنم بلحم اخلرتكاحلرام ذاتاً  ، الريمال الغ

  الشبهة 



١٧٠

  . مخسهإخراج فيحل ب، مع اجلهل بصاحبه ومبقداره،على وجه ال يتميز

  

ان الالزم ك ،مكصل حمأطراف حد األأ ن يفكيمل  ولها حمالً لالبتالءكطراف انت األك وحمصورة

 ريانت الشبهة غكن إ و،مجايلطراف العلم اإلأ مسألة  األصول يفما قرر يفك ،عياالجتناب عن اجلم

 مثله يرجي صل الأطراف  بعض األان يفك أو ان بعض األطراف خارجاً عن حمل االبتالءك أو صورةحم

ل يالتفص و،األصله ي فيرجي يالذ أو  هو حمل االبتالءين بأس باستعمال الذكي سائر األطراف مل يف

  .األصول إىل ولكمو

   : صورأربعاحلالل املختلط باحلرام له  مث إن

هل املقدار دون جيأن ما إو علم ما،يأن ما إو ،كصاحب ذل ودار احلرامهل مقجيأن ما إألنه 

   .هل الصاحب دون املقدارجيأن ما إو الصاحب،

 أن جهل لو أنه ماكون جهالً مسبوقاً بعلم، كيقد  و،اًيليون اجلهل جهالً تفصكيل قد ك اليفو

ان ك أنه  اجلملةنه علم يفكملقدار للو جهل ا ماك املقدار يف وعمرو، أو ديصاحب املال املخلوط مباله ز

  . من النصف مثالًأكثر

  .}مبقداره و مع اجلهل بصاحبه،زيتمي  وجه الىعل{ون االختالط كي أن األوىلما الصورة أ

املقدار دون  والعلم بالصاحب وار اجلهلياملعإذ  )زيتمي  وجه الىعل( وجه لقوله ظهر يليمل : أقول

  .ديهذا الق إىل ة حاجةي، فأقد صرح ا املصنف و،سوامها ما

ة ريخ أنه  اجلواهري واحد، ففري به غفىتأما ك } مخسهإخراجب{ املال }حليف{ان كف يكو

 انير واللمعة والبيالتحر ورشاداإل وىاملنته ورةكالتذ والقواعد واملنافع ولة والسرائريوسة والية والغنيالنها

   )٢(األشهر أنه  املستنديف و.)١(رشادة اإليحاش والروضة وحياملفات و البحاريحواشو

                                          
  .٦٩ ص١٦ج: اجلواهر )١(

.٢٧ سطر ٧٥ ص٢ج: املستند )٢(



١٧١

 إىل  نسبتهىعن املنته و،)٢( احلدائق هو املشهوريف و،)١(مجاعة وخيقد قطع به الش وكعن املدارو

  .هي علمجاعة اإليعن الغن و علمائنا،أكثر

ه يل فكاستش ور هذا القسم،كهم عدم ذريغ ويلميالد ودياملف ونيمي عن القديك فاحملكمع ذلو

عليه ( عبد اهللا أبا مسعت: حة عمار بن مروان قالي لصح،هو املشهور ما قوىاألن ك، ليليبرداحملقق األ

 عرف صاحبهيمل إذا احلالل املختلط باحلرام  ومةيالغن والبحر ورج من املعادنخيما يف: قولي )السالم

  .نوز اخلمسكالو

عليه ( ني املؤمنريمأ ىترجالً أن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،اديخرب حسن بن زو

خرج اخلمس من أ: فقال له. عرف حالله من حرامه أالال ات مبصأ ينإ ني املؤمنريمأا ي:  فقال)السالم

  .)٣(علميان صاحبه ك  املال باخلمس، واجتنب ماك من ذلي قد رضعز وجل اهللا  فإن املال،كذل

:  فقال)عليه السالم( ني املؤمنريمأجل رأتى :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وينكخرب السو

قد  واحلرام و احلالل منهيدرأقد أردت التوبة وال  وحراماًو الً مطالبه حالغمضت يفأال اسبت مك ينإ

 شياء من األي اهللا قد رض فإن،كتصدق خبمس مال: )عليه السالم( ني املؤمنريمأ فقال ،ياختلط عل

  )٤(. حاللكسائر املال ل وباخلمس

  سأل عن عمل السلطان نه إ )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، عمارحةيصحو

                                          
  .٢٧ سطر ٣٠٥ص: كاملدار )١(

.٩ سطر ٣٦٣ ص١٢ج: احلدائق )٢(

.١ حجيب فيه اخلمس  ماأبواب من ١٠ باب ٣٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ حفيه اخلمسجيب   ماأبواب من ١٠ باب ٣٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٧٢

  فإنلة،يح ى علقدريال  وشربي ل والكأيء يش ى علقدري ال أن إال ،ال: ه الرجل؟ قاليرج فخي

  )١(.تيهل البأ إىل بعث خبمسهيء فليده شي فعل فصار يف

  )٢(.عرف له صاحبي ؤخذ اليمثل مال و :اسبك املأرباحر كه بعد ذيف وار،يح ابن مهزيصحو

ه يغمضت فأال اصبت مأ:  فقال)عليه السالم( ني املؤمنريمأ إىل جاء رجل:  قال،مرسل الصدوقو

تاب تاب إذا الرجل ن إ كهو ل:  فقال،، فأتاه خبمسه مخسهتينيا: )عليه السالم( توبة؟ قال يأفل

  )٣(.ماله

  :اتي هذه الروال يفكشأقد و

ما كالعمل جابر  أن  إىلضافةة بعضها سنداً، باإلي بعد حجما ال خيفىه يفو  بضعف السند،:تارة

  . األصولعرفت يف

ون صارفاً كي أن صلحيالتصدق ف ى عل اشتملوينكخرب السن إ ثي ح، بضعف الداللة:ىخرأو

  باخلمسشياء من األيقد رض: لهي ذ يف)عليه السالم(قوله ن إ :هيف وة باخلمس،مراآل خبارلسائر األ

 ،ةيفاكعداه   ماان يفك اخلرب إمجال الصدقة املخصوصة، ولو سلم صارف عن ظهور التصدق يف

ق يتصد ى علدلي  بل مطلق ما، الشرع الصدقة املتعارفة اآلنس معناه يفيالتصدق ل أن  إىلضافةباإل

   ةيصدقة جار: صاحبه باملبدأ واملعاد حنو

                                          
.٢ حجيب فيه اخلمس  ماأبواب من ١٠ باب ٣٥٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ حجيب فيه اخلمس  ماأبواب من ٨ باب ٣٥٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ حجيب فيه اخلمس  ماأبواب من ١٠ باب ٣٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٧٣

  .ك ذلأشبهما  و صدقةقي عن الطرىذماطة األإ وف صدقةيعون الضعو

س اخلمس للحالل يمخس خاص، فل  الرباح مخس األمنهاون املراد كي أن  باحتمال:ثالثةو

ها بعد مؤنة يب اخلمس فجيإمنا  رباح األ فإنمخس خاص، أنه اتيالظاهر من الروان إ :هيف و.املختلط

 ع الي وجوب مخس اجلممنها الظاهر  فإنات،ي الرواور يفك اخلمس املذإطالقهذا خالف ظاهر  و،السنة

  . بعد املؤنةىبقي مخس ما

وجوب التصدق مبجهول  ىعلا دل ة مبرضاالداللة، مع وة السندير متاميتقد ى عل بأا:رابعةو

الظاهر من هذه  و،كات صورة العلم باملقدار واجلهل باملالي الرواكالظاهر من تلن إ :هيف و.كاملال

  .ات صورة اجلهل مايالروا

ن إ :هيف و.ع األطرافي من لزوم اجتناب مجمجايل باب العلم اإلثبت يف  بأا خالف ما:خامسةو

 البعض جواز التصرف يف أو ،جواز التصرف مطلقاً أو ، عدم جواز التصرف مطلقاًنيمر هذا املال دائر بأ

دة خالف قاع عدم جواز التصرف مطلقاًإذ  تامة، ري غاألولن الثالثة كل. حل آخر أو دون البعض

  .تشمل املقام  المجايل العلم اإلأدلة وعقالً، والسلطنة املقررة شرعاً

ما لو كحد األطراف حراماً، أان كإذا ما يطراف العلم فأف تقولون باالجتناب عن يكف: ن قلتإ

  اشتبه املاء الطاهر باملاء النجس؟ أو تةي باملىكاختلط املذ

  حد أ كهناإذ  املقام، ك ذانيب وهيحنن ف  مانيفرق ب: قلت



١٧٤

 املقام لزوم االجتناب ك ذل يفىري ي، والعقل الذي املقام حرام عرضيف وطراف حرام ذايتاأل

 مجلة ها يفيلإ العقالء املرشد ى ألن قاعدة العدل املسلمة لد، املقام يفىري  الني البللتحرز عن احملرم يف

  .ريونه مال الغكرام من جهة مة بعدم حرمان صاحب املال من ماله مبجرد خلطه حبكات حايمن الروا

  لو سلم وجودها يفمجايل للخروج عن قاعدة العلم اإليوجود النص املقتض إىل ضافةهذا باإل

ل خالف قاعدة احترام ك الجواز التصرف يف و،ع املوطوء بعضهي باب القطالنص املوجود يفكاملقام، 

 ماإال بق يمرجح، فلم  ح باليون البعض ترج البعض دعقالً، وجواز التصرف يف و املعتربة شرعاًريمال الغ

   .ني احلقني اخلمس مجعاً بإخراجنه الشارع من يع

 أو  من النصفأكثر أنه علمي ما الي ف،القاعدة النصف أن  اخلمس معنيمل ع أنه الم يفكس اليلو

 قل،أ أو أكثر أو  النصفنيعي اخلمس ومل شياء سائر األ يفنيمل ع أنه  يفشكالاإلكإال  ،له مساو أو قلأ

اجات يما علم بأن مطلق االحتكها من اخلمس، يد احلرام فيزي لعل الشارع علم بأن مطلق املشتبهات الو

  .اةك باب الز السادة يفري غ يفأشبهما  و والعشر، السادةرفعها اخلمس يفي

  .صل لهأال أيضاً  اخلامس شكال فهذا اإل،انكف يكو

 احنصار اخلمس يف ىعلما دل ، مثل خبارئف من األ طوارضاات تعي بأن هذه الروا:سادسةو

ة املختلط يحل ىعلما دل ة املال املختلط باحلرام مطلقاً، ومثل يحل ىعلما دل مثل  وها،أشبهما  أو مخسة

   فمن ،باحلرام بالربا



١٧٥

   )١(.أشياءاخلمس من مخسة : )عليه السالم( قول العبد الصاحل األوىلالطائفة 

  .)٢( الغنائميفإال س اخلمس يل: )السالمعليه (قول الصادق و

  .مهاريغإىل 

عرف احلالل من يعاً فلم يفاختلطا مج الًان خلط احلرام حالكن إ :ة موثقة مساعةيمن الطائفة الثانو

   )٣(.احلرام فال بأس

تعرف احلرام احلرام   حىت حالل أبداًكحرام فهو ل وه حالليء فيل شك: حة ابن سنانيصحو

   )٤(.عهنه فتديبع

   ـ)٥(هريون قد اختلط معه غكي أن إال ،ال: انة فقالياخل و السرقةي عن شر،ريبص أيب حةيصحو

  .هاريغإىل 

 املال ك ذليف أن قد عرفو الًاه ميبأ ورث من رجالً أن لو: يبحة احلليمن الطائفة الثالثة صحو

 أنه ئاً معزوالًين عرف منه شإ وله،كأيباً فليط الًان حالك ،ه حاللري التجارة بغن قد اختلط يفكل وربا

   )٦(.د الرباريأخذ رأس ماله وليربا فل

 قد عرف وريبيان ك ورثت منه قد يصاحبه الذ أن علمتو الًا ورثت مينإ: ى األخرتهحيصحو

عليه (جعفر  بوأفقال : قال أن  إىل.هي فيب حالله حلال علميس بطيل وكقن ذلياست وه ربايفأن 

  هله أتعرف  ومعروفاً ربا الًاه ميت تعلم بأن فنكن إ :)السالم

                                          
.٤ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢الباب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢الباب  ٣٤٢ ص٦ ج:ل الوسائ)٢(

.٢ حتسبكي ما أبواب من ٤الباب  ٥٩ ص١٢ ج: الوسائل)٣(

.١ حتسبكي ما أبواب من ٤الباب  ٥٩ ص١٢ ج: الوسائل)٤(

.٦ حتسبكي ما أبواب من ٤الباب  ٦١ ص١٢ ج: الوسائل)٥(

.٢ حالربا أبواب من ٥الباب  ٤٣١ ص١٢ ج: الوسائل)٦(



١٧٦

  .)١(ك املال مال فإنئاًيله هنكان خمتلطا فكن إ و،ك ذلىسو  ما وردكفخذ رأس مال

  .هاريحنوها غو

إال ، ومل نقل باجلمع الداليلن إ  العدماألصلان كس ي التخمأخبارت هذه الطوائف رضاتعإذا ف

  فإنمخس،  الطوائف تقول الكتل و،س تقول مخسيف التخمفالالزم القول باالستحباب، ألن طوائ

بقاء إه  فإناالستحباب ى علسي التخمأخبارلو محلنا  مخس، خبالف ما  الأخبارس لزم طرح خذنا خبمأ

  .نيتا الطائفتلكل

ما يخلمس فا يتنفإمنا  أشياءمخسة  ىعل أو الغنائم ى علاخلمس أن ىعلما دل إذ  ،ما ال خيفىه يفو

ف يمثل هذا املفهوم ضع أن من املعلوم و،مة دار احلربير اختصاص املغنم بغنيتقد ى عل،ملفهومعداها با

 من راجع نواقض الوضوء ىعل خيفى ما الك خبار باب األز يفي عزريمثله غ وقاوم املنطوق،ي جداً ال

  .االبتالء ريثكفراد الان األيالغالب ب أن السرو .ك ذلأشبهما  وحرامحمرمات اإل ومبطالت الصومو

علم يمل إذا ما ية في احللمنهاظهر يإمنا نه يه احلرام بعيعرف فيمل إذا ة املال يحل ىعلما دل و

علم بأن نصف هذا إذا ما يف  حىتةياملتصرف، ال احلل ويما هو حمل ابتالء املشتري فيباالختالط الفعل

  .كل القائل مبثل ذىفتو  حىتاملستبعده من  فإننصفه حالل، وانةياملال خ

 ـ فهو استثناء كل بذليمحله حنو هذا احململ ـ لو ق إىل ضافةه الربا فباإليف ة مايحل ىعلما دل و

  ةميركة اليلعل اآل وربط له باملقام، ال

                                          
.٣ح الربا أبواب من ٥الباب  ٤٣١ ص١٢ ج:الوسائل )١(



١٧٧

  .قوى اخلمس على األأقسامومصرفه مصرف سائر 

  

  .كد ذلي تؤ)١(﴾ فَلَه ما سلَف تهىنا ففَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن ربِه﴿

ة ي قبال القواعد الشرع يفخبار العمل مبثل هذه األه يفريغ و اجلواهرإشكال إىل ضافةذا باإله

  .تاب التجارة من اجلواهر باب الرباكة، فراجع ينييالتع

 اخلمس، لذهاب املشهور أخبارطبق  ى علان الالزم العملك رضاله لو سلم التعك كبعد ذلو

   .هايف  ماال خيفى فمسألة اجلمع الداليل أما ،نيرضا املتعحد طريفأح يزان لترجي هو امليالذ

 الم حول املسألةك من الفقهاء الريثكطال أقد  وما اختاره املشهور، قوىاأل أن له تعرفك كبذلو

  .همايجع الريل فليراد التفصأصد، فمن ا املقىمنته وباألخص املستندو

 ك صرح بذل، الفقهاءنير بما هو املشهوك }ىاألقو ى عل اخلمسأقساممصرفه مصرف سائر و{

 .صحابمجهور األ إىل  احلدائق نسبتهيف و،صحابظاهر األ إىل ان نسبتهيعن الب وه،ريغ وىخ املرتضيالش

مة يالغن والغوص وردفه باملعدنأخصوص ما  وات،ي الروا اخلمس يفإطالقهو املتبادر من  ألنه كذلو

  .ك ذلأشبهما  ومس باخلشياء من األياهللا قد رضن إ هي فوردا م ورت،كوال

مخس  :)عليه السالم(من قوله تظهراً س م،خالفاً لصاحب املستند حيث جعل مصرفه فقراء الشيعة

 : قالي اللغواملعىن ى علة، فالالزم احلمليقة الشرعيعلم احلقيمل  أنه  بعدكاخلمس من ذل وكمال

  . فقراء السادةصرفه يفبط مث احتا، )٢(عةيالفقراء من الش إىل رجخيإليه  املخرج نيلعدم تعو

                                          
  .٢٧٥  اآلية:سورة البقرة )١(

.٧٦ ص٢ج: املستند )٢(



١٧٨

  ،علم املقدار ومل يعلم املالكن إوأما 

  

 ني املؤمنريمأ اإلمام وة الواردة عن النيبريثكات الي الظاهر من الروا فإن،كذل ما يف ال خيفى: أقول

 نيف بالصادقيكعهود، فامل إىل  لسام منصرفاًالصالة يفكان كون اخلمس ك )هما الصالة والسالميعل(

ما فهم كص عن الفهم يحم لذا ال و اخلالف،حنوه يف وكمخس مال ظهور يف وال. )ما السالمهيعل(

   .املشهور

ق يستلزم التصدي ل ماك ى علالصدقة تطلق أن التصدق، فقد سبق ى عل املشتملةوينكة السيرواأما 

  .وم اآلخريباهللا وال

 ال }كعلم املاليومل { املال ود يف احلرام املوج}ن علم املقدارإ{: يه وة،ي الصورة الثان}ماأو{

ما لو علم احنصاره ك إمجاالًن علم به إ وعطاؤه له،إالً وجب يعلم به تفصن إ ألنه الً،يال تفصو إمجاالً

ل املقدار يمكمسح هو بت أو  باملقدار املعلومكن من ذلك مت فإن هؤالء الثالثة مثالً وجب استرضاؤهم،نيب

ل ك ليعطي ونين آخريناريمله دكيمسح هو بأن  أو ،نهميمه بيوا بتقسنار فرضيان دكما لو كمن نفسه، 

 عن حقه احملتمل بقبض حدهم بالتنازلأرض يمل  ونار ألحد الثالثةيان دكما لو كإال ناراً، فهو ويواحد د

 فهل ني املعكالسبب لالختالط واجلهل باملال ن هوكي مل  فإنل من ماله،يمكستعد هو للتيمل  والبعض

 يم الشرعك للحاعطاءاإل أو ،من باب القرعة أو ،هميم عليقام من قاعدة العدل املوجب للتقسون املكي

  . احتماالت،القرعة أو مي التقسفه يفيلكعرف هو تيو

م ك للحاعطاء الفقهاء، واإلنيما هو املشهور بكل مفقود يدل إىل ن القرعة حتتاج، ألاألولبعد ي ال

  .قاعدة العدلإال بق يه، فلم يلإم وصول عد أو ك فرع جهل بأصل املاليالشرع



١٧٩

 إعطاءف الناذر بيلك ت فإن،شخاصأ ني بك مث تردد ذل،نار لشخصي دإعطاءلو نذر مثالً  مثله ماو

 يف  حىتؤثري مجايلالعلم اإل أن ى علليال دل و. عدم الوجوبأصالةل واحد منهم متام املبلغ خالف ك

وناً يان مدكما لو ك سائر موارد الشبهة ذا يفك وه،هأشبهمن  أو  لتضرر صاحب املاليمثل املقام املقتض

ما لو كاجلهل،  و االختالطان هو السبب يفكن إ و،د بن خالديز أم د بن عمرويز أنه د مث اشتبهيلز

   . حمصورشتبه صاحبه يفاصاحبه و إىل راد ردهأئاً مث تاب وي شنيحد النائمأسرق من 

ضمن  ألنه ان،كف يكل كاء الرضإف بيلكروج عن عهدة التلزوم اخل وتقدم،  ما:هنا احتماالنو

  .اءرضف بدون اإليلكعلم باخلروج عن عهدة التي وال ،بفعله

 أو مال الوقف،ك جهةً أو اً،إنسان خلط ماله مبال الشخص يون الذكي أن ني املسألة بفرق يف وال

  .نارة مسجدإ ى عل وقفنيب ودي زني ماله ب يفينار الذيما لو تردد الدك ،مها معاً

  . احملصورله يفكهذا 

من لزوم املوافقة : تصدق؟ احتماالني أو  ألحدهميعطي فهل ، حمصورري املردد غلو كانأما 

سد تسعمائة مثالً من ي ألنه ،قربأالتصدق  أن من وة،ي صورة تعذر املوافقة القطعة يفياالحتمال

إذا ما ي والواحد من احملتمالت ف،ن التسعمائةواحداً م الًا ألحدهم احتمعطاءسد اإلينما ي ب،االحتماالت

  .ح بال مرجحي ألحدهم ترجعطاءاإل أن  إىلضافةلة مثل هذا العدد باإلمانت األطراف احملتك

 فيلك التنا يفككش لوأما  ،سألة متام صور امل يفيل االجتهاديقلنا بوجود الدل ما لويله فكهذا 

   اءرضإ أو  ألحدهمعطاءاإل أو نه هل القرعةأو



١٨٠

  .تصدق به عنه

  

 نيب و االقتراعني بريخي ف،فيلك حمتمالت التني بيري مما تقدم، احتمل التخأشبهما  أو عياجلم

  . ك ذلأشبهما  ونهم،يم بي التقسنيب و ألحدهم،عطاءاإل

ما كل القرعة يم، ألن دليالتقس أو فراد األنينه االقتراع بأ و،فيلك التيني تعتمل القرعة يفحيما ك

 يفلو شك ما ي فىتأتيما كه  فإنعها،ين الوفاء جبمكمي  الف اهولة اليتيالكشمل التيشخاص شمل األي

هل نذر  أنه كما لو شي فىتأتي كذلك ،حدمهاأمن إال ن كتميمل  واجلمعة أو سيوم اخلميام ينذره صأن 

ن من اجلمع كتميما مل ي ف،ناريالنجف ذا الد إىل  ضمن عقد الذهابشرط يف أو دينار لزي دإعطاء

  .تب الفقهاءك الفحص يف والتأمل إىل  حباجةع جوانبها بعدياملسألة جبم و،نهمايب

ال تبعد  و}تصدق به عنه{ أنه  فاملشهورك صورة العلم باملقدار واجلهل باملالي فف،انكف يكو

  .تبهم لهكن راجعنا ير غالب الفقهاء الذكالشهرة لذ

  : قوال ثالثة أخرأ املسألة يفو

  .سيالتخم إىل ليظهر من صاحب احلدائق من املي  ما:األول

خرج أد من اخلمس يزأان املقدار املعلوم كلو  أنه مجاعة من ورةك التذالعالمة يف ما عن :الثاين

  .تصدق بالزائد واخلمس

 ألن ،يني الثالثة من اهلامشصنافاأل إىل عي دفع اجلميقتضياط ياالحت أن  منك ما عن املدار:الثالث

  .هم قطعاًيحترم عل دقة الهذه الص

ثرة كرها لكال بأس بذ و،لةيمحزة الطو أيب بن ي علكموثقة ،خباراملشهور بعض األ ى علدليو

 عبد اهللا أيب ى علاستأذن يل: ة، فقال يليمأ اب بينتكق من ي صدان يلك: محزة أيب قال ابن. فوائدها

  : جلس، مث قال وسلمدخل  أن  فأذن له، فلما،هي فاستأذنت له عل،)عليه السالم(



١٨١

  . مطالبهغمضت يفأ واًريثك الًااهم ميهؤالء القوم فأصبت من دنديوان  نت يفك ينإ كجعلت فدا

قاتل ي وءي هلم الفيبجي وتبكية وجدوا من يمأ بين أن لو ال: )عليه السالم( عبد اهللا بوأفقال 

 وقع يفإال ئاً يهم ما وجدوا شيديأ يف ما وهم الناسكشهد مجاعتهم ملا سلبونا حقنا، ولو تري وعنهم

.  تفعلكقلت لن إ :)عليه السالم( خمرج منه؟ فقال  فهل يلك جعلت فدافقال الفيت: ، قالهميديأ

  . افعل: قال

عرف يمن مل  و،ه مالهيوام، فمن عرفت منهم رددت علي دسبت يفك ع مايفاخرج من مج: قال

فقد فعلت جعلت : الً مث قال لهي طورق الفيتطفأ ،نةجل اجل واهللا عز ى علكضمن لأنا أتصدقت به و

  . كفدا

  حىتخرج منه الّإ رضوجه األ ى علئاًي شكوفة، فما تركال إىل معنا فرجع الفىت: محزة أيب قال ابن

ه ي عليتأفما : قال. بنفقةإليه بعثنا  واباًينا له ثيفقسمت له قسمة واشتر: قال. بدنه ى علانتك ابه اليتيث

: ه مث قال يلينيففتح ع: قال.  السوقهو يف ووماًيفدخلت : قال. نا نعودهكمرض ف  حىت قالئلشهرأإال 

عليه ( عبد اهللاأيب  ى علدخلت  حىتمره فخرجتأنا يمث مات، فتول: قال. ك واهللا صاحب يلويف ي علاي

اهللا  وكدا صدقت جعلت ف:قلت: قال. كنا واهللا بصاحبيوف ي علاي: قال يل إىل ، فلما نظر)السالم

  .هيها ملا حنن فإطالقة شاملة بي هذه الروا فإن. عند موتهذا قال يلكه

محلنا ببعض  وارحتلنا عنهم وةك لقوم مبنينا مرافقك: ونس قاليحة يبصحأيضاً  كستدل لذليقد و

   ال وقد ذهب القوم و، علمريمتاعهم بغ



١٨٢

  حىتحتملونه: )عليه السالم(فقال . نصنع به  املتاع عندنا مايقد بق وم،أوطانعرف نعرفهم وال 

بعه  :فقال: قال. سأل عنهميف يك يدرأال  وعرفهمأ لست :فقلت له: ونسيقال . وفةكتلحقوهم بال

  )١(.نعم: )عليه السالم(ة؟ قال يهل الوالأ ك جعلت فدا:فقلت:  قال،كأصحابواعط مثنه 

نا أة دراهم وأربع وتا درهمائ مي عندلقد وقعت: )عليه السالم( قال له ،بية نصر بن حبيبرواو

 فقد ضقت ا ،صنع اأما  و حاهلايعالمإ  يفكي فرأ،عرف له ورثةأمات صاحبها ومل  وصاحب فندق

  )٢(.رجخي  حىتالًيالً قليها واخرجها صدقة قليعمل فا: تبكف. ذرعاً

 عرف له ورثةي م من الك حة واردة يفيالثان وز،ي املال املتم يفاألوىل بأن نيتي الروا يفشكالواإل

 املستند ما يفك عدم وارث له األصلعرف وارثه في من ال و،وارث من ال وارث له ألنه اإلمامماله مال و

 أن ماكز، يمن املتم وزي املتمريعم من غأ ك اهول املال، بالتصدق باملال املعلوم املقداراألمرإذ  ،حمل نظر

ماله  إىل ان بالنسبةكن إ و،هي التصدق شامل ملا حنن فإطالق ف،ثعم من عدم الوارأعدم العلم بالوارث 

 د بعديفي ره الك ذي الذاألصلوارث له، و  هو وارث من الي الذاإلمامجازة إهو بإمنا س وارثاً واقعاً يل

 كشيملن  و،ورثة له ال أن عرفيملن  و،علمهميال  وله ورثة أن عرفيقول السائل قابل االنطباق ملن أن 

  .نياألمرد حأ يف

   )عليه السالم( عبد اهللا باأ مسعت ،حة عمار بن مروانيصحن إ :ن قلتإ

                                          
 . مع اختالف بسيط٢ حاللقطة أبواب من ٧باب  ٣٥٧ ص١٧ ج: الوسائل)١(

   .٣ حهأشبهما ى ومرياث اخلنث أبواب من ٦باب  ٥٨٣ ص١٧ ج: الوسائل)٢(



١٨٣

 عرف صاحبهيمل إذا احلالل املختلط باحلرام  ومةيالغن والبحر ورج من املعادنخيما يف: قولي

م هذا القسم كح أن  إىللذا ذهب صاحب احلدائق والعلم به، و شامل للجهل باملقدار،نوز اخلمسكالو

  : لفظه  معلوم املقدار ـ مااخلمس، فقال ـ بعد نقل القول بوجوب التصدق يفاً أيض

ن إ :قولي أن لقائل و.ك بالتصدق باملال اهول املالاألمر ى عل الدالةخبارمستنده األ أن الظاهر

ل يدل ه مما الونك به مع كاملشترحلاق املال إ و املفقود اخلربك حد ذاته للمالز يفيهو املال املتمإمنا موردها 

جزء جزء منه، فعزل هذا  ول درهم درهمك  هذا املال سار يف يفكن االشترااس مع الفارق، أليه قيعل

 تصدق به، فهذا العزل الي  حىتوجب استحقاق املال اهول لهي ة شائعة الكون الشركالقدر املعلوم مع 

األظهر دخول هذه الصورة حتت ن  أظهريرنا كمبا ذ وقال ـ أن  إىل باق ـكمثرة له، بل االشترا

  )١(. اخلمسإخراج أي  املتقدمةخباراأل

  فإن،كمحزة هو املال املشتر أيب بن ي عل خرب فإن التصدق،أخبار خالف ظاهر ما ذكرهن إ :هيفو

 كان اشتراكمحزة اشترا أيب  خرب ابن حمللة، بل يفأموالة لموان الظي د يفي الذنسانون لإلكي أن الغالب

لو  أنه  إىلم حراماً، مضافاًأمواهل ن تصرف يفيشخاص الذ مال األني بك واشترا،هري مال غنيب وه مالنيب

  . اخلمسأخبار وجه لدخول مثله يف  اخلمس، فالأخباررج عن حتت خيعلم القدر 

  د من اخلمس يزأان احلرام كما مستند العالمة القائل بأنه لو أ

                                          
  .٣٦٤ ص١٢ج: احلدائق )١(



١٨٤

  .لشرائطيكون بإذن اتهد اجلامع ل أن حوطواأل

  

 املختلط ل اخلمس يفي دلنيون اجلمع بكيفقد ،  مث التصدق بالزائدوالًأ اخلمس إخراجفالواجب 

  .علم الزائديال ا ة اخلمس مبيفاكل التصدق، بعد القول بانصراف يدل وباحلرام

 ونه صدقةكاحتمال  إىل اط املستنديالسادة هو االحت إىل عي بدفع اجلمكمستند املدار أن ماك

 مثل إعطاءلزوم  ى علليعطائها للسادة بعد عدم الدلإحتصل بإمنا ة يونه مخساً، فاملوافقة القطعكمال احتو

  . السادةريهذه الصدقة لغ

ون الالزم هو كي اخلمس أخباربعد خروج الزائد عن اخلمس عن حتت إذ ، نيالقول ما يف  خيفىالو

جمال  بعد هذا ال و معلومه، الصدقة يفأخبارو ، جمهول املقدار اخلمس يفأخبار أن قد عرفتإذ التصدق، 

 أو ونه بقدر اخلمسك ني وجوب التصدق بالقدر املعلوم حرمته بهذا فال فرق يف ىعل و،ضاًيأاط يلالحت

  .قلأ أو ديزأ

 ،األول قوىاألذن اتهد؟ إون بكي أن الالزم أو ، هذا القسم جائز مطلقاً هل التصدق يف}و{

 إىل اجي بعد ثبوت االحتاإلمامنائب  أنه  من باب}تهد اجلامع للشرائطذن اإون بكي أن حوطاأل{و

  .من باب احلسبة أو ،اإلمامذن من اإل

ه العام يذن ولإ أو باذنهإال  ري مال الغ عدم جواز التصرف يفأصالة ب:ذناإل إىل اجياستدل لالحت

ه يابة الفقيقلنا بعموم نن إ  نائبه استأذناإلمام إىل ن الشخص من الوصولكتميمل إذا ، فاإلمام هو يالذ

  .ه هلا من باب احلسبةي الفقيان الالزم تصدك كإن مل نقل بذل و،مورملثل هذه األ

   القاعدة ىان مقتضكن إو ألنه اجيعدم االحت قوىاألجعلنا إمنا و



١٨٥

النص  أن إال )قدس سره (ىخنا املرتضيما صرح به شكذان منه ياالست أو مكاحلا إىل لزوم الدفع

  .مةكتذان حميد باالسيي بدون تقعطاء اإلأدلةات إطالق  فإنرفع القاعدة،ي

  :  ثالثةأمور النص تمل يفحي: قالي ال

  .رمتكما ذكم كان احلي مقام بون النص يفكي أن :األول

 فهو ،هذا املال ى علدهيضع ي إنسانل ك ل)عليه السالم( اإلمامذناً عاماً من إون النص كي أن :الثاين

  .حدأل ك من الشارع ليذن شرعإ

هم يعل(ئمة األ إىل  موارد خمصوصة رجعواشخاص خاصة يفذناً باألإون النص كي أن :الثالث

فصل  وةيالبق وحالفام اإلكحأم من كفة احلايما هو وظي فوردا  مريهم، فالنص نظي فأذنوا ال)السالم

 هذه االحتماالت ني بون النص مردداًكيث يح و.يم الشرعكفة احلاي وظيها مما هريغ واخلصومات

  .ثبت خالفهيث ي القاعدة حىخذ مبقتض األاألصلإمنا  و املقام،ماً يفكونه حمكن جمال لكيالثالثة مل 

 ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنيد املرويزي أيب  خرب داود بن،ذنون الالزم اإلكد يؤيبل رمبا 

عليه (فقال . فحلف: قال. أمرهيمن  إىل دفعهي أن  قد خفتينإو الًاصبت مأ قد ينإ :قال رجل: قال

   )١(.خواينإ نيقال فقسمته ب.  األمن مما خفت منهكل وكخوانإ فاذهب فاقسمه يف: )السالم

ور، كة املال املذي له وال)عليه السالم( أنه  ظاهر يفيريله صاحب غ ما: )عليه السالم( قوله فإن

  .هيبوط مبا حنن ف مرريون غكي  حىتلإلمام ي شخصكاملال مل أن ال

                                          
  .١ ح اللقطةأبواب من ٧ باب ٣٥٧ ص١٧ ج:ل الوسائ)١(



١٨٦

  .تراضيا بالصلح وحنوه ، بأن علم املالك وجهل املقدار،ولو انعكس

ل من ي دلكان هناكإذا إال  ،شرط د هلا واليق  ال،وا مطلقةكام كالظاهر من األح: ألنا نقول

ما ان كن إوة ياألول القاعدة ىمة، فمقتضكد حمي عدم القأصالةانت ك كد، ولو شييالتق ى علدلياخلارج 

خالفه  ى علدليلزم اتباعه مامل يمحزة مطلق  أيب ننص اب أن إال ،ذناإل إىل اجيخ من االحتي الشذكره

  .ليدل

 ذن عامإ أنه م الكان حيب أنه  فاملنصرف عرفاً من مثل هذا النص،هايرت فك ذما االحتماالت اليتآ

ون كفصل اخلصومات بعد ثبوت  و باألحالفريالتنظ و.اإلمامنها يبي ام اليتكسائر األحكذن خاص إأو 

  .وجه له  اليم الشرعكمثاهلما من شأن احلاأ

  : هيرد علين كه، لبان الالزم العمل كنعم لو مت خرب داود 

 ،أشبه ما وذنهإمة بدون يالغنك )عليه السالم(م ما اإلأموال املال من كون ذلكي أن  احتمال:والًأ

س هو يهم ممن لياء فيون الغالب وجود األغنكين يخوانه الذإ نيم بيأمر بالتصدق بل التقسيمل  أنه دهيؤيو

   .مورد التصدق

ذن خاص من إ أنه  ال،ث هو هويم للمال من حكح أنه الظاهر من نفس هذا اخلربن إ :اًيثانو

 مجال اإلاألمر منتهى داً،يون مقكي أن صلحيث يون هذا اخلرب حبكي لذا ال و خلصوص هذا السائل،اإلمام

 ان يفكن إ واطيهذا فاالحت ىعل و.دييصلح للتقي ل الما أن من املعلوم وث،ي من هذا احل هذا اخلربيف

  .ن الظاهر عدم لزومهكحمله ل

من  وك املال}اي تراض،جهل املقدار وك بأن علم املال،سكانع لو{ ما يه والصورة الثالثة أما }و{

   هذه الصورة فالختصاص نصوص ب اخلمس يفجي ال أنه  أما}حنوه وبالصلح{اختلط احلرام مباله 



١٨٧

  . وجهانكثر األإعطاءقل أو وجوب  ففي جواز االكتفاء باأل،وإن مل يرض املالك بالصلح

  

 ىعلما دل  إىل ه، مضافاًريغ وح عماريما هو ظاهر صحك ، واملقداركاخلمس بصورة اجلهل باملال

  .شرعاً واس عقالً النأموال ة يفياألول دلةد باأليلزوم اخلروج عن حقوق الناس املؤ

اء أرضإال بق يما عرفت، فلم كأيضاً  كله باجلهل باملاليب التصدق فالختصاص دلجي ال أنه وأما

من خلط  أو }كرض املالين مل إو{من خلط املال مباله بالصلح فهو  وك املالي رض فإن،حنوه أو كاملال

 وجوهاً كهنا أن ماك }جهان وكثرأل اإعطاءوجوب  أو تفاء باألقلك جواز االيبالصلح فف{املال مباله 

  ال، امكحد هذه األحأ ينيالقرعة لتع و،عمال قاعدة العدلإ و،م بالصلحكجبار احلاإ وة،أخر من القرع

 كوك الزائد املشالقرعة يف و،كاملال إىل قني املتإعطاء و، فقطكاملال إىل  اخلمسإعطاء و، املقدارينيلتع

  .والصلح

ال ما كجمال هلذه االحتماالت  فالإال نة، ويقام البأ و مقدار مالهكاملالعرف يمل إذا ما يله فكهذا 

   :ورةكما الوجوه املذأ .خيفى

 د مورثه يفي أو دهي صحة أصالة و، الرباءة من الزائدصالة فأل:تفاء باألقلكجواز اال أي ،األولأما 

د يئاً من ماله لزي شكباع املال ما لوك ،رية الغي صورة طرو مالته يفيك، والستصحاب ملكوكاملقدار املش

   .عشرة أو ع مخسةياملب أن  يفكمث ش

 أن  إىلضافةد الطرف اآلخر، باإليوقع املال بإذا ما ي فرضاالرباءة قد تعإذ  ،ما ال خيفىل ك اليفو

ما يتقابل فإمنا د املورث ي أو دي صحة الأصالة، وكسبق العلم مث ش ما لويف املنجز منجر فيلكاحتمال الت

  ما ي فكذل و،ني البن فساد يفكيمل إذا ما يف  ال،ان الطرف اآلخر الفسادكا إذ



١٨٨

  . إذا كان املال يف يدهاألول قوى واأل، الثاينحوطاأل

  

 مثل املقام  الصحة يفأصالةان يجر أن  إىلضافةد، باإليوضع ال و اخللط يفري تقصكن هناكيمل إذا 

  .لهاك د ال يفروا بعض امل يفيرجيإمنا حمل مناقشة، واالستصحاب 

 ، بناًءكوك الزائد املش عدم السبب احمللل لتصرفه يفصالة فأل:كثر األإعطاءوجوب  أي ،الثاينوأما 

إال علم به ي  الي الذريزوم التخلص من مال الغلل والسبب احمللل، إىل تاجحي مال ل تصرف يفك أن ىعل

  . من املالكوك للمقدار املشكشا الك عدم متلصالةأل و االشتغال،صالة، وألكوك املشإعطاءب

 قوىاأل{ان كن إ }و{ كثر األإعطاء بي القاض}الثاين{ هو الوجه }حوطاأل{ أن  خيفىالو

 أن ى عللي وال دل، من هذاأكثرعلم باشتغال ذمته بيه مل  فإنها،يحمذور ف  ألن الرباءة من الزائد ال}األول

  .هي الرباءة شاملة ملا حنن فأدلة إطالق  فإنة،مك احمليبل الرباءة همنجز ف املنجز يلكاحتمال الت

ان كإذا {ما يتفاء باألقل فكن االك الرباءة، لأصالةقاوم ي أن نكتمي  فالكثرر وجهاً لألكذ ما ماأ

د ي حتت الكوك املشىبقي وعطاؤهإب جي كقن خروجه عن امللية فاملتيكد أمارة امللي ألن ال}دهي املال يف

ون مال ك بمجايلضر العلم اإلي وال: اسبكة املي حاشلذا قال املاتن يف وله،د ي الية ذيكمل ى علمارةأ

 أن نكمي ـ بل :قال أن  إىلهو ظاهر الفقهاء ـ ما ى علد عن االعتباريسقط الي ال ألنه ده،ي  يفريالغ

   كمع ذل و الناسأموال مجلة  بوجود مال يفمجايلالغالب العلم اإلإذ  ،ةريه السي عليدعي



١٨٩

  .نتهى، اهري سوق وال غنيلمسلملقم يمل إال دهم ويان حتت ك كوكل مشكته يكم مبالكحي

 خبارفهم من املناط من األي ملا ، بقاعدة العدلكده فالظاهر لزوم التمسي ن املال يفكيمل إذا أما 

حدمها أا درمهان فقال مان معهك ني رجل يف)عليه السالم(ح عن الصادق يالصحك شبه املقام، الواردة يف

 يني قال مها بيالذأما  :)عليه السالم( عبد اهللا بوأ، فقال كنيب وينيقال اآلخر مها ب و،درمهان يلال

نهما ي بقسم الدرهم الثايني و،نه لصاحبهأ وءيه شيس له فيل أنه نيحد الدرمهأقر بأن أ فقد كنيبو

  .)١(نينصف

  . الرسائل يف)رمحه اهللا( ىخ املرتضيالشإليه شار أها مما ريغإىل 

  :  العالجورة يفكالوجوه األخر املذوأما 

القاعدة إذ  ،القاعدة ى عل مقدمةي هوجه له بعد الرباءة اليت ال أنه  إعمال قاعدة العدل مطلقاًيفف

  .صلأ أو لي دلكن هناكيمل إذا ما يف

  . املقامالعمل املفقود يف إىل والقرعة حتتاج

 شياء من األين اهللا رضإ: )السالمعليه (ن استدل له العالمة بقوله إو اخلمس إعطاءو

  .ح عماريصحك ك بصورة اجلهل باملالكاختصاص ذل ىعلا دل د مبي مقكذل أن هيف أن إال ،)٢(باخلمس

  .صل القرعةأ ى علأورده ما يرد علي كوك الزائد املشالقرعة يفو

  نتهى  مطالأقد  واشف الغطاء،كن اختاره إ وهيل عليدل م الكجبار احلاإ بيوالصلح القهر

                                          
.٨ ح يف الصلح١٦ باب ٢٢ ص٣ ج:الفقيه و.١٦ ح يف الزيادات يف القضايا٩٢ الباب ٢٩٢ ص٦ ج:التهذيب )١(

.٤ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ١٠الباب  ٣٥٣ ص٦ ج: الوسائل)٢(



١٩٠

  .املقدار وجب دفعه إليهوإن علم املالك و

  

  .اهللا العامل ود من التأمليمز إىل املسألة بعد حتتاج و، الصلح فراجعالم يفكصد الااملق

 }هيلإوجب دفعه { أنه  فمن الواضح}املقدار وكن علم املالإ{ما ي فيه والصورة الرابعة أما }و{

 ،إمجايلحمصوراً بعلم  أو ، معلوماًكون املالكي أن نيفرق ب صاحبه، بال إىل حدأل كصال مال يإلوجوب 

  .الم حولهكل اليما عرفت تفصك



١٩١

 ،يكون االختالط باإلشاعة أو بغريها أن  اخلمس وحلية املال بعده بنيإخراجال فرق يف وجوب  ):٢٨مسألة (

  .من غري جنسهكما إذا اشتبه احلرام بني أفراد من جنسه أو 

  

 للمال }ون االختالطكي أن نية املال بعده بيحل و اخلمسإخراج وجوب يففرق   ال:٢٨مسألة {

 ،هاريو بغأ{ما لو خلط اللنب احلرام باللنب احلالل ك }شاعةباإل{ كاهول املال واحلرام اهول القدر

 } جنسهريو من غأ{ض احلالل يض احلرام بالبياختالط البك }فراد من جنسهأ نياشتبه احلرام بإذا ما ك

  .ض العصفور مثالًيض البلبل واحلرام من جنس بيان احلالل من جنس بكإذا ما ك

 لنب البقرك ،نيمن جنس أو ،ع من قسم واحديون اجلمكي أن نيفرق ب شاعة ال مسألة اإلذا يفكهو

ح يتصر وىالفتو و النصإطالقور كم املذكاحل ى علقد دل و،لنب البقر مع املاء مثالًك أو ،لنب الغنمو

  .كن األعالم بذلمجاعة م

، نيئيحد الشأ مة يفية القيديزأ اجلملة ن علم يفك لان املقدار جمهوالًكإذا ما يالم فك الىبقينعم 

 أكثران كاللنب مهما  أن نه عرفكل و،هكعرف مال  والعلم املقدار وزناًيمل  وما لو مزج اللنب باملاءك

   ادة احلرام من اخلمس؟يلو عرف ز اق ميهذا من مصادأن  أم ، اخلمسيفكي فهل ،مة من املاءيق

  ما؟  أو ،مةيبالق أو ،هل العربة باملقدار: ن شئت قلتإو

ه لو  فإنللمجهول،إال  دلة قد عرفت عدم مشول األك اخلمس، ألنإعطاء يفكي ، فالالظاهر الثاين

 مقدار اخلمس إعطاء يفكي مة من اخلمس اليادة القيمع العلم بزإذ  اخلمس علم بعدم براءة الذمة، ىعطأ

  عرفت  مة من اخلمس، ملاية القيقلأسه بأن علم ك عذا يفكه و براءة الذمة،يف



١٩٢

  . اهول املطلقهو يفإمنا ل اخلمس يدل أن من

بعض  إىل  بالنسبةكتفق ذليما قد ك  ـمةي القجود واألردأ مع عدم التفاوت يفهل العلم باألو

 احلرام إعطاءوجب ي  اخلمس الإعطاء أن  حىتجودأم ط احلراياخلل أن ما لو علمك، كذلكـ األجناس 

 إىل ذا بالنسبةك وه،ث املقداريه من حءعطاإوجب أن إ وث اجلودةي من ح،ان بقدر اخلمس واقعاًكولو 

  ؟ أاحلرام األرد

 أن داً، فهو مثليتوجب ضماناً جد نئذ الية، ألن اجلودة حيفاكبعد الي ان الكن إ واحتماالن،

ن اجلودة كن مل تكل و،أردأ هو يجود بقمح عمرو الذأهو  وون بقدر النصفكي يذد اليتلط قمح زخي

  .د من اآلخريزأ وال مثن ألحدمها نيع الإذ ف، ي الالزم التنص فإنمة،ي القوالرداءة مما توجبان اختالفاً يف

   .كتداريف مل ي صورة التنصد يفيوصف اجلودة املفقودة عن صاحب اجلن إ :قالي ال

ون كي أن ادة الثمن، فهو مثلين موجباً لزكيمل  ل وصف ماك كلزوم تدار ى علليدل  ال:قاليألنه 

د لنب يري كان املالكإذا ما ك الغرض باالختالط، كفوت ذلي ماله اخلاص مما  غرض يفنيكألحد املال

بقر لزام صاحب لنب الإ ى علليدل ه ال فإنمة،ي له قية فامتزج بلنب البقر املتساويالغنم ملصلحة صح

ل واحد نصف اموع كان لكما يف فيالالزم التنصإمنا  و، لنب الغنم من اخلارج دون املمزوجإعطاءب

  . املزج يفريون لصاحب لنب البقر تقصكي أن بدون

ن كل وزاً عن بعضيان بعض اجلنس متمكإذا   حىت،م املتقدمك اجلنس له احلريشاعة بغ اإلهلمث 

 اه ممريصربة االرز العنرب بغ أو ،ر الناعم بامللح مثلهكما لو اختلط السكالفصل،  وفرازن اإلكمي ز اليبتم

   ىري



١٩٣

وجب يشاعة مثل هذه اإلإذ عدم الفرق، ببعد القول ي  ال،فرازة التعسر اإليتعسر غاين كل وزيالتم

  .العسر و من التعبريثكن دقة بكمأن إ و،فراز عرفاً اإلإمكانعدم 

 من لنب البقر أكثرعلم بأن لنب الغنم إذا   ما، اخلمسخراجملوجب إلمثلة اجلهل باملقدار اأمن  مث إن

 أدلة إطالقشمله يقل، فأ أو أكثرستلزم اجلهل بأن احلرام ي ألنه هما احلرام،يأهما له ويأعلم بأن ينه مل كل

  .اخلمس

 أو قلأ أو ومتسا أنه علمي بأن مل ،ان مقدار احلرام جمهوالً مطلقاًكإذا  خاصة مبا دلةاألن إ :قالي ال

  .أكثر

 ،أكثر أو قلأمقدار احلرام  أن ة بأن علميعم من هذه الصورة، والصور الثنائأ طالقاإل: قاليألنه 

  .مساو أو أكثرمقدار احلرام  أن علم أو ،مساو أو قلأمقدار احلرام  أن علمأو 

 إمجاالصة فقد علم يقالن أو ادةيبالزما إ ه لو علم فإنة،ي الصور الثنائنيفرق ب: لاقي أن إالاللهم 

   .التصدق أو اخلمسما إ بوجوب

  .واهللا العامل.  نص اخلمسإطالق، خصوصاً بعد عدم املانع من مشول ال خيفىما كه نظر ظاهر يفو



١٩٤

   ):٢٩مسألة (

  

  : صور ثالثكاملال وملسألة اجلهل باملقدار }:٢٩مسألة {

  .خلمس اإخراج لزوم  يفكهل املقدار مطلقاً، وال شجي أن :األوىل

 هذه قد احتمل يفو.  اجلملةادة احلرام عن اخلمس يفي اجلملة، بأن علم زاجلهل باملقدار يف: ةيالثان

  : الصورة احتماالت

  . اخلمسإخراج لزوم :األول

  . لزوم التصدق:الثاين

  .التصدق بالزائد معاً و اخلمسإخراج لزوم :الثالث

   . مصرف اخلمسصرفه يف و اخلمس الزائدإخراج :الرابع

  .ني الب علم بوجود احلرام يفىبقي ال  حىتذاكه و مخس ثانإخراجوالً مث أ اخلمس إخراج :اخلامس

  . اخلمسأخبار إطالق ب:استدل لألول

علم ي ألنه ن خالفه،يعلم من ضرورة الد وجب حلل مامة اخلمس يفاكن أ و،طالق مبنع اإل:للثاينو

 يالنصوص منصرفة عن هذه الصورة، بل ه وه،يف فسوغ له التصريف يك ماله فببقاء املال احلرام يف

 اخلمس أخبار  يفإطالق ث اليح و املسألة السابقة،ما عرفت يفك يخاصة باجلهل املطلق واجلهل الثنائ

  . التصدقخبارانت هذه الصورة مشمولة ألك

  . باجلمع بني دليل اخلمس ودليل التصدق: وللثالث

 جعل احلرام مصروفاً يف اخلمس مل يكن فرق بني مقدار علمنا بأن الشارع  ما بأنه مىت:وللرابع

  .اخلمس واألزيد منه

 بأنه إذا مخس مرة كان الباقي داخالً يف إطالق أدلة احلالل املختلط فيجب التخميس :وللخامس

ة الدنانري احلرام األزيد من الدينار مخسه و علم بأن يف هذه اخلمسل مثالً ،ثانياً وثالثاً حىت يزول العلم

   بوجود احلرام يف األربعة الباقية فيلزم عليه إعطاء مثامنائةوالً، مث كان بعد ذلك علمأ



١٩٥

 زيادة مقدار إمجاالًيعلم  أن يف صورة اجلهل باملقدار واملالك بني  اخلمس يف حلية البقيةإخراجال فرق يف كفاية 

  رة العلم ففي صو،إمجاال وبني صورة عدم العلم ولو ،احلرام أو نقيصته عن اخلمس

  

 إعطاءه يان الالزم علكأيضاً ن علم ببقاء احلرام إو ،الً له حاليان الباقك ك بعد ذلك ش فإنفلساً،

  . ذاكه و فلساًنيأربع وستمائة

  . الصدقةأدلة إطالق ان داخالً يفك اخلمس أدلةبعد عدم مشول  ألنه ،عيقرب التصدق باجلمواأل

 هذه قد احتمل يف و.ة احلرام عن اخلمسيلة، بأن علم أقل اجلماجلهل باملقدار يف: الصورة الثالثة

  : الصورة احتماالت

  .فتاواه و نصوص اخلمسطالق إل، اخلمسإخراج :األول

 خراجاإل أما  مصرف اخلمس،صرفه يف و منهأكثراحلرام  أن علمي  األقل مما الإخراج :الثاين

 ى عللقاعدة سلطنة الناس ودار املعلوم،د من املقيزأعدم لزوم اخلمس فللرباءة من وأما  ،فلالشتغال

  . اخلمسإخراج أدلة مصرف اخلمس فللمناط املستفاد من صرفه يفوأما  م،أمواهل

 اخلمس ملثل الفرض أدلة لعدم مشول ، مصرف الصدقةصرفه يف و املقدار املعلومإخراج :الثالث

  .ماشمل املقيها ي فإطالق خلمس ال اأدلة و،ة املناطيهذا هو األقرب، لعدم معلوم و.ل التصدقيشمله دليف

  اخلمس يفإخراجة يفاك فرق يف ال{: ث قاليالم املصنف حك رناه تعرف مواقع النظر يفكمبا ذو

صته عن ينق أو ادة مقدار احلراميز إمجاالًعلم ي أن ني بكاملال و صورة اجلهل باملقدارة يفية البقيحل

 يرأ ى عل اخلمسإخراجب جي الصور الثالث يفه  فإن}إمجاال صورة عدم العلم ولو نيب و،اخلمس

   صورة العلم يفف{مها ريغ وصاحب املناهل واملصنف



١٩٦

  .للمال تعبداً ه مطهر فإن اخلمسإخراج يكفي  بزيادته عن اخلمس أيضاًمجايلاإل

  مبا يرتفع به يقني الشغل وإجراء حكم اخلمس املصاحلة مع احلاكم الشرعي أيضاًإخراج مع حوطوإن كان األ

  .جمهول املالك عليه

   من ذلكأحوط و، بكونه أنقص من اخلمسمجايلوكذا يف صورة العلم اإل

  

ه مطهر  فإن اخلمسإخراج يفكي{ مجايلصورة عدم العلم اإلك }ضاًيأادته عن اخلمس ي بزمجايلاإل

  .ي التعبدري املال بعد التطهء حرام يفيضر العلم ببقاء شي  فال}للمال تعبداً

العلم  ومع عدم الشمول أما ، اخلمس شامالً للمقامأدلة إطالقان كإذا ح يا صحهذن إ :هين فكل

  .ي التعبدريجمال للقول بالتطه ادة فاليبالز

  الشغلنيقيرتفع به يمبا أيضاً  يم الشرعك اخلمس املصاحلة مع احلاإخراج مع حوطان األكن إو{

ع من ي اجلميعطي أن اط التامين االحتك ل،الزائد عن اخلمس ىعل أي }هي علكم جمهول املالكجراء حإو

 ني بكان الشكإذا  منه بالرباءة للمجمع، فنيتعي ما إعطاء منه أحوط و،نيالزائد مع املصرف واخلمس

 اخلمس ى علمقتضاه االقتصارن إ ثي ح،اط التامياالحت أنه قلنا من  الثلث، خبالف ماىعطأالثلث  والربع

  .املثال الربع يفكقن ياملقدار املت ىعلو

 اخلمس أدلةن قد عرفت عدم مشول ك ل}نقص من اخلمسأونه ك بمجايل صورة العلم اإلذا يفكو{

 أحوطو{ اخلمس للمجمع إعطاء منه أحوط و،عطائه للمجمعإ اط يفيف التصدق واالحتيلكللمقام، فالت

  ادة ي بالزمجايل صورة العلم اإل الشغل يفنيقيرتفع منه ي ما إعطاءمن  أي }كمن ذل



١٩٧

  .ةمبا حيصل معه اليقني بعدم الزياد اخلمس إخراجاملصاحلة معه بعد 

  

 }ادةي بعدم الزنيقيصل معه الحي اخلمس مبا إخراجبعد { يم الشرعكمع احلا أي }املصاحلة معه{

  .خل مجلة معترضةإ ) صورةذا يفكو(ما تقدم، فقوله ك



١٩٨

ففي وجوب التخلص من اجلميع  لم يف عدد حمصور لكن ع،إذا علم قدر املال ومل يعلم صاحبه بعينه ):٣٠مسألة (

 أو توزيع ، أو استخراج املالك بالقرعة، أو وجوب إجراء حكم جمهول املالك عليه،ائهم بأي وجه كانرضإولو ب

  ذلك املقدار عليهم بالسوية

  

عدد { ضمن }يف{صاحبه  أن }ن علمكنه ليعلم صاحبه بعيمل  وعلم قدر املالإذا  :٣٠مسألة {

علم  ألنه }عي وجوب التخلص من اجلميفف{لعمرو  أو ديلزما إ  مالهدرمهاً يف أن ما لو علمك }حمصور

 }انك وجه يائهم بأرضإولو ب{عهم يبالتخلص من مجإال علم بالرباءة يال  وباشتغال ذمته بأحدهم

  .رناه من املالكما ذيل واحد منهم درمهاً فك إعطاءك

مال واحد منهم،  إىل بالنسبةإال الء يالء، وال استيدار االست تابع ملقداءخطاب األ أن قال منيما و

 داءاألإذ .  حملهري غداً، يفيتقل أو فهم اجتهاداًيلك تيعملون مبقتضيهم  وهميديأ نيف وضع املال بيلكفالت

سائر ك صورته فالعلم مقتض للتخلص يف أما ،مجايل صورة عدم العلم اإلالء يفيتابع ملقدار االست

  . املسألةم يفكهم فهو هروب عن احليديأ نيقصة وضع املال ب أما . مرددةأمور نيهولة بف ايالكالت

 كذل أن  عرفتي الذك للعلم باملال، عدم وجوب اخلمس وال الصدقة ذا املال يفإشكال المث إنه 

 }هي علكم جمهول املالكجراء حإو وجوب أ{:  ولذا فقوله، لهنيمك احلأدلةموجب لعدم مشول 

 كو استخراج املالأ{ حمله ري غ ملثل املقام يفنيمك احلأدلةب مشول يتمال وجوب اخلمس بتقراحك

  لقاعدة العدل}ةيهم بالسوي املقدار علكع ذليو توزأ{منه هذا املقام  ولكمر مشأل ك ألا ل}بالقرعة

  نصاف اإلو



١٩٩

  .وجوه أقواها األخري

  

 نيالفرق بإذ فه، يلكهم حسب تيصرفه في فمكعطاؤه للحاإ أو املستفادة من النصوص املتفرقة،

 أو ،اءرضاإل أي األول ما عدا ،ورةك املذموراناً فأحد األياره عصيون االختالط مباله بدون اختك

 بالضرر هذا الشخص ك املالضرر ال رضاتعي األوىل الصورة يفإذ ، األول األمراناً فياره عصيباخت

ضرر  م الكحيالضرر ف ى علان مقدماًك حراماً كفعل ذلنه إ ثيحة في الصورة الثانيف أما لزم العالج،يف

  .كاملال

 عند }قواهاأ{راجحاً  الًااحتم أو ل احتمال قوالًك إىل قد ذهب مجاعة و،احتماالت و}وجوه{

 عمل الفقهاء املفقود يف إىل اجهاي العمل بالقرعة الحتإمكان لقاعدة العدل، بعد عدم }رياألخ{املصنف 

ن إو ألنه عياء اجلمرضإف يلكون التكعدم  والتصدق لعدم مشول أدلتهما للمقام، و اخلمسعدم واملقام،

عدم نفوذ العلم  ى علبناؤهم و،د من مال واحديزأتعلق بذمته ينه مل كاجلهل ل و اخللط يفاًآمثان ك

 إال: لفاسدام املقبوض بالعقد اكحأ اسب يفكامل ى علتهي حاشلذا قال املصنف يف وات،ي املال يفمجايلاإل

  .نتهى، العل الوجه قاعدة الضرر واتي املالاط يفيجراء االحتإظاهرهم عدم أن 

 اختلط ماله ي الشاملة هلذا الشخص الذضرر ال أدلةان ي صورة عدم العصيف أما :كالعلة لذلو

س يان ليان فألن العصي صورة العصيفوأما  ضرر هذا، ال ى علكضرر املال  الميوجه لتقد ه، فالريمبال غ

د يء بأزياشتراط ش ى علأقدمإذا قاس مبا ي ضرر، فال  الأدلةالضرر املوجب لسقوط  ى علقداممعناه اإل

  .من مثنه

 كتشمل صورة وجود املال م الكة احلاي والأدلةم، ألن ك للحاعطاءف اإليلكون التكعدم و

   إمكانو



٢٠٠

  وكذا إذا مل يعلم قدر املال وعلم صاحبه يف عدد حمصور

  

  .ف نفس هذا الشخصيلك تكن ذلكي فل،صنع بهيذا ام فمكخذه احلاأمث لو  ،إليهل صاياإل

 من نيليحد الدلأم يكه ألحدهم حبجة حتءعطاإ أو ةيم بالسوي التقسني بيريم التخكس احليذا لكو

ه موافقة ين فأل اًيريحدهم ختأ إعطاءم كس احليل أنه ماكة، يمن قاعدة املوافقة االحتمال وقاعدة العدل

ه قطع ي فقسيمهألحدهم فتإال ن الدرهم مثالً كيمل إذ ه قطعاً باملخالفة، يم ألن فية خبالف التقسيحتمالا

  .باملخالفة

 ريره غكما ذكالقرعة  وره املصنف،كما ذكم يقرب االحتماالت التقسأ أن نصافن اإلكل وهذا

  .واحد

حد أعلم بأن  أو ن،ياد حمصورفرأ نيلشخص مث اشتبه ب الًاما لو نذر مي فيرجيالم كمثل هذا الو

 طلب منهيحدمها أ أن  أوحدامها زوجته الواجبة النفقة،إعلم بأن  أو نه،ييتع ى علقدريمل  ون الوارثيهذ

ة ي تعلقت به جلناة اليتيصاحب الد أو تلفه،أ يحدمها صاحب املال الذأ أن  أواستدان منه مثال،ألنه 

  .ك ذلأشبهما  أو ةيسهو أو ةيعمد

  .اهللا العامل و،قربأ فاحتمال القرعة إنسانألف كطراف االحتمال أ ولو انتشر

ما ي فمجايل بالعلم اإلكة التخلص من املال املعلوم املاليفيك  االحتماالت السابقة يف تأيت}ذاكو{

اهول كان ك حمصور ري عدد غان يفك ولو } عدد حمصورعلم صاحبه يف وعلم قدر املاليمل إذا {

زان صدق جمهول ي، بل املموال األ احملصورة يفريغ و احملصورةر يفكذ زان هنا مايس امليل و،كاملال

  . باب األصولها يفي احملصورة فريصدق غي  ال من املوارد اليتريثك بعد صدقه يفيال  و،كللمال

   احملصور، ريغ أو  احملصوراعتبار بالظن سواء يف ال أنه ال خيفىو



٢٠١

  . جيري فيه الوجوه املذكور،حوط األ كما هوكثر أو األ،قوىفإنه بعد األخذ باألقل كما هو األ

  

 العلم، ولعل ى جمرهجراأث يد حيه، خالفاً للشهريغ وما صرح به اجلواهرك ،هيل عليلعدم الدل

  .نان منهيمراده االطم

 أو ديلزما إ ،مخسمائة أو نه ألفاًيون دكي أن ما لو ترددك ، االحتمال يف}نه بعد األخذ باألقلإف{

ما ك ،ان عاملاً باملقدار مث جهله عمداًكإذا إال  ،جراء الرباءة من الزائدأخذ باخلمسمائة إلي ،ركب أو مروع

 كثر احتمال وجوب األأيتي املقام  يف فإنان واقعاً،ك لو كثر دفتر فأتلفه ختلصاً من األان مثبوتاً يفكلو 

 ف املنجز منجز،يلكاحتمال الت أن ره منكا ذ مل،قل واألكثر األني بك الش بالرباءة يفنيعند القائل حىت

 باب صالة روا مثله يفكما ذك مبثل هذا، ري الرباءة صورة عدم التقصأدلة ألن املنصرف من كذلو

 مثله ختلصاً اط يفي االحتىريالعقل  و الرباءة،أدلةئاً لعدم مشول ين بركي الواقع ألفاً مل  يفلو كان ف،القضاء

  .و العقاب هيمن الضرر احملتمل الذ

 أدلة النصراف ،ن هو السببكيمل إذا ما ي بأنه ف،ان املرفوعي باب النس يفكروا مثل ذلكقد ذو

  . ان عن مثلهيدفع النس

ن ك ل،ان عمداًيالنس وتالف الدفترإمثاً بآان كن إ وه فإن،طالقمانع من اإل ال: قالي أن إالاللهم 

ون التسامح هو السبب كي من املوارد ريثك يف وفيكملقام، ا إىل  بالنسبةإطالقان هلما يالنس و الرباءةأدلة

 عند }ىما هو األقوك{، فاألخذ باألقل كان بذليالنس و الرباءةأدلة نبه يفيمل  واني اجلهل والنسيف

 ،ورك الفرض املذ خصوصاً يف}حوطما هو األك كثرو األأ{ص صورة دون صورة خي ق اللاملشهور مط

   }ورةكوجوه املذه الي فيرجي{بعض إليه ذهب و



٢٠٢

   . الشق السابق من هذا الفرعيف

  . معاًكاملال أو  ألن مورده اجلهل باملال،وال وجه لوجوب اخلمس

  .إمجايل ضمن علم  يف الجهالً، جهالً مطلقاًكوال لوجوب التصدق ألن مورده اجلهل باملال

  .ورةكنحصر التخلص بأحد الوجوه املذيف



٢٠٣

  .ته ال يف عني ماله فال حمل للخمس ذمإذا كان حق الغري يف ):٣١مسألة (

  

  : نيقسم ى عل فهو} مالهنيع ال يف  ذمته يفريحق الغان كإذا  :٣١مسألة {

  اخلمس يفإعطاءلزم ي هذا املقام يف و ذمته،صار يف  حىتتلفهأ ماله مث ني ع يفوالًأون كي أن :األول

ان كإذا ف لالستصحاب، ،تالفب باإلنقلياخلمس ال إذ ، ني العان يفكإذا  اخلمس إعطاءمورد وجوب 

 ى علليدل الإذ ف، يلك التي اخلمس فأتلفه بقإعطاءفه يلكان تك واملقدار وكعنده مال جمهول املال

  . هريغ و اجلواهرك بذلقد أفىت واالنقالب،

  .لهي تفصأيتيما كام كحأ وأقسامه يف و اخلمس،إعطاءون مسبوقاً بوجوب كي ال أن :الثاين

ل يتعل أن ماك، ينبغي ما ى علسي ل}حمل للخمس فال{:  املصنف بقولهإطالق أن منه تعرفو

 ري غ يفيشمل الذمي  فالي باختصاص نصوص اخلمس باملال اخلارجي وفقه السبزوارك املستمس يفكذل

املال  ب مخس املعدنأدلةأتلفه باختصاص إذا  املعدن علل عدم وجوب اخلمس يفي أن  مثلك ذل فإنحمله،

  .شمل املعدن املتلفي  فالياخلارج

   : بالذمة وجوهري فلتعلق حق الغ،انكف يكو

 أو ،معلوم املقدار دون اجلنس أو معلوم اجلنس دون املقدار، أو املقدار، ومعلوم اجلنسما إنه أل

قد  و، دون الثايناألولعلم يقد  و،ةمقداره مخس وجنسه الدرهم أن علمي مثال قد ،همايلكجمهول 

  .الهمهجيقد  وس،كنعي

 إمجاالعلم به ي أو الً،يعلم به تفصي أو صالً،أعلم بصاحبه ي الما  إةربعل صورة من هذه األك يفو

   . حمصورري عدد غيف إمجاالًعلم به ي أو  عدد حمصور،يف

   قررها ، بعض يفقسامدمج بعض األي و، السابق يفقسامث علم بعض األيحو



٢٠٤

  . أو علم يف عدد غري حمصور تصدق به عنهصالً علم جنسه ومقداره ومل يعلم صاحبه أ فإنوحينئذ

  

  : ست صوراملصنف يف

 علم يف أو ،صالًأعلم صاحبه يمل  ومقداره و علم جنسه فإننئذيح{: بقولهإليه شار  أما: األول

تصدق به { إنسانلف أ نيمردد ب أو  جمهولإنسانتلف درمها واحداً من أما لو ك } حمصورريعدد غ

  .}عنه

العلم بوجود احلق : ث قالي حكالم املستمسك، وال وجه لىفخي أن وضح منأاملوضوع فهو أما 

  .نتهى، ا)١( ظاهرريصالً غأ اجلملة، ففرض عدم العلم بصاحبه  الذمة مستلزم للعلم بصاحبه يفيف

ه ي رواه الفقيالذك الستفادته من النصوص املتفرقة، كذل و الفقهاء،نيم فهو املشهور بكاحلوأما 

  هوي حيدريال  و،طلبهين يأ يدريال  ورجل حق فنقده ى علان لهكمن ي ف:ةي معاو عن،حي الصحيف

 قد كان ذلكن إ :قال. طلبي: )عليه السالم( قال ،ال ولداً وال نسباً وعرف له وارثاًيال  و،تيمأو 

   )٢(.طلبي: )عليه السالم(قال . تصدق بهيطال ف

 اجلهل فتصدق كعلم اهللا من ومل جتد له وارثاًن إ:  هذا خرب آخر يفيوقد رو: هيمث قال الفق

 عرفاً التصدق منهااملفهوم  أن ى علحة بناًءي الصحذا يفك واملرسلة من الداللة، ما يف ال خيفىه  فإن،)٣(به

   إىل الم، مضافاًكالإليه  ذهن السائل املوجه ان يفكنه إ ثيد حيس ببعيما لكبعد الطلب، 

                                          
.٤٩٩ ص٩ج: كاملستمس )١(

.٤ حث املفقود مرياأبواب من ١٦٨ باب ٢٤١ ص٧ج: الفقيه )٢(

.٥ ح مرياث املفقودأبواب من ١٦٨ باب ٢٤١ ص٧ج: الفقيه )٣(



٢٠٥

 باب اللقطة  يفما ذكرهسائر  و،م بعد التلفكبعد استصحاب احل ،التصدق ىعلا دل تقدم مم ما

  .فراجع

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب ةيرواكعدم قبول التصدق باحلرام،  ىعلما دل  ك ذلرضاعيال و

 اسبكسبوا مكان القوم قد ك:  فقال)١(﴾أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم﴿ :عز وجل قول اهللا  يف)السالم

رجوا خي أن عز وجل اهللا تصدقوا ا، فأىبيم فأمواهلرجوها من خي أن سلموا أرادواأة، فلما ي اجلاهلسوء يف

   )٢(.سبواكب مايطأمن إال 

  .هاريذا غك و،)عليه السالم(وراه شهاب عنه  ب منه مايقرو

انوا كوم ك أما نفسهم،أرجون احلرام صدقة عن خيانوا كم أالظاهر من هذه النصوص إذ 

ال و﴿ :عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(سئل الصادق  أنه رواه احلليب نة مايرجون احلرام فبقرخي

ان كثة، في خبأموالاسب من ك أسلموا عندهم منيان الناس حك:  فقال)٣(﴾تيمموا الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَ

سب كمن إال تصلح  ن الصدقة الأ و،ك ذل فناهم اهللا عن،تصدق ايه فأموال نيتعهدها من بيالرجل 

   )٤(.بيط

 )٥(﴾ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَو﴿ : قوله سبحانه يف)عليه السالم( عن الباقر ، خرب زرارةيفو

  حدهم أان ك ف،كثة قبل ذلياسب اخلبكمن امل وصابوها من الرباأ الناس أموال ا يفيانت بقاك: قال

                                          
  .٢٦٧  اآلية:سورة البقرة )١(

.١ حالصدقة أبواب من ٤٦باب  ٣٢٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٢٦٧  اآلية:سورة البقرة )٣(

.٤ حالصدقة أبواب من ٤٦باب  ٣٢٦ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.٢٦٧  اآلية:سورة البقرة )٥(



٢٠٦

   )١(.كتصدق ا، فنهاهم اهللا من ذلي وانفقهيممها فيتي

 أن ل منيق ما إىل ضافة، باإلال خيفىما كان عنهم فهو الظاهر من التصدق كالتصدق أن وأما 

  . فتأمل،شمل احلرام عرضاًي فالأشبهما  وجرة الزناأ وتةيمثن امل والرباكون املال حراماً ذاتاً كالظاهر 

عبد  سأل أبا:  عن مساعة قال،هري تفس يفياشيرواه الع  ما،هيدل عليرناه بل كذ ده مايؤي يالذو

 تصدق منهيعمال السلطان فهو أمن ال اصاب مأ رجل من أهل اجلبال عن رجل )عليه السالم( اهللا

)٢(﴾ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئاِت﴿قول ي وتسبكغفر له ما ايج لحي وصل قرابتهيو
 عبد اهللا فقال أبو  ،

عليه ( عبد اهللابو أمث قال . ئةين احلسنة حتط اخلطكل و،ئةيفر اخلطكت ئة الياخلطن إ :)المعليه الس(

   )٣(.عرف احلالل من احلرام فال بأسيعاً فلم يفاختلطا مجال ان خلط احلرام حالكن إ :)السالم

 صح صرفه يفي فال، بردهأمورم ألنه قبل االنفاق منه،ي ث الي احلرام املعلوم حني الظاهر الفرق بفإن

  . احلرام املختلط باحلاللنيب و،ك ذلريغ

عطاؤها للفقري رد إىل إبرد املظامل، فاملال مظلمة وهذا املال هو املصطلح عندهم  أن ال خيفىمث 

   .صاحبها

 :تاب اللقطة عند قول احملققك قال يف اجلواهر يف ،الذمي ومل يظهر منهم الفرق بني اخلارجيو

أو مال موجود بيد شخص تعذر صاحبه فتصدق : لفظه  ما)يوجد يف املفاوز ا ماألوىل ،مسائل مخس(

   ىيسم وبه، مثل املال اهول صاحبه

                                          
  .٧ حالصدقة أبواب من ٤٦باب  ٣٢٨ ص٦ ج:سائل الو)١(

.١١٤اآلية : سورة هود) ٢(

.٢ حتسب بهك مايأبواب من ٤ باب ٥٩ ص١٢ ج: الوسائل)٣(



٢٠٧

   وإن كان يف عدد حمصور ففيه الوجوه املذكورة،بإذن احلاكم أو يدفعه إليه

  

   .نتهى، ا)١(برد املظامل

عرف يما مل ي فالثاين وعرفه،و ن علمهإ وصاحبه إىل  متعذر الوصول أن األولني املالنيالفرق بو

  .صاحبه

املشهور  أن  حمصور، معري عدد غعرف صاحبه يفيصح التصدق مبا يف يك الم يفك الىبقيمث إنه 

مع وجود قاعدة  وة،يتعذرت املوافقة القطعإذا ما يها فريغ ى علة مقدمةياملوافقة االحتمال أن عندهم

  .نصافاإل ومع وجود قاعدة العدل و،القرعة

 ،لهيشمله دلي عرفاً، فك اهول املالأقسام احملصورة من رياالحتماالت غ أن ع بعدي رد اجلمنكميو

 إىل ف املتوجهيلكللتال اراها العقل امتثية يس موافقة احتمالي حمصور لري الواحد من عدد غإعطاءبأن 

 ىسمي  الي الذ مثل املقام يفيجتر قاعدة العدل لو سلمت ال والعمل، إىل القرعة حتتاج ولف،كامل

  .ل واحد منهم فلساًك إعطاءنهم بي ألف بنينار اهول الصاحب املعلوم احنصاره بيقسم الديان كعدالً، 

عمل هو يم نفسه فكاحلاإىل  أي }هيلإدفعه يأو {ه ي فشكال ملا تقدم، وقد تقدم اإل}مكذن احلاإب{

إليه وز الدفع جيللجهل به، بل إليه وصول   الي القاصر الذأقساممن  و القاصر مطلقاً،ويل ألنه فهيلكبت

  .املورد إىل الثقة للدفع إىل عطاءمن باب اإل

عشرة ك } عدد حمصوريف{تردد صاحبه  ومقداره و علم جنسه}انكن إ{ة ما ي الصورة الثان}و{

   من }ورةكه الوجوه املذيفف{مثالً 

                                          
  .٣١٠ ص٣٨ج: اجلواهر )١(



٢٠٨

 أخذ باألقل املتيقن ودفعه كثرتردد بني األقل واألوإن علم جنسه ومل يعلم مقداره بأن ري،  األخ هنا أيضاًقوىواأل

  . يف عدد حمصور فحكمه كما ذكر وإن كان معلوماً، بعينهكان معلوماًن إ إىل مالكه

  

قد تقدم  وع،يالتوز أي }رياألخأيضاً هنا  قوىاألو{ أشبهما  وعيالتوز ولكال إىل القرعة والدفع

  .رارهكت إىل يداع ه مفصالً، فاليالم فكال

مخسمائة  أو لفأ أنه }علم مقدارهيومل { بأنه درهم مثالً }ن علم جنسهإ{ الصورة الثالثة }و{

ان ك يالذك حمدود ريتردداً غ أو ،املثالكان تردداً حمدوداً ك سواء }كثراأل و األقلنيبأن تردد ب{مثالً 

 لصلوات كباب التار  يفكروا شبه ذلكما ذكة املترددة، يمكعلم الي سنة فال ني الناس مخسأموالل كأي

ل يل الذيان التردد طوكـ ولو  أنه  منكمنا التردد ملا حققناه هنامعإمنا  و،إمجاالً  حىتةيمكعلم الي ال

أخذ من ي أو ه،يعدد معلوم لد إىل أخذ من الواحدي، بأن كوكمش وقنيمت إىل رجعيخرة باآل أنه إالـ 

 قنيأخذ باألقل املت{علم باشتغاله به يإمنا  وه،ي فكشي ال أنه علميعدد  إىل ىنتهي أن  إىلعشرة اآلف

  .كوك الرباءة من الزائد املشأصالةجراء  إلكذل و}نهيان معلوماً بعكن إ{ املعلوم }هكمال إىل دفعهو

  مطلق األقلان الرباءة يفيما تقدم جركال،  أو ريون االشتغال عن تقصك نيقد تقدم عدم الفرق بو

عدم  ى عللذا تساملوا وات،يضرر املال ان قاعدة اليماعرفت من جر إىل افةض مثل املقام، باإل يفكثراألو

   .كثرضمان األ

 األعم من كاملراد باملال مث إن. شرعاً وه عقالًكمال إىل صال املاليإ فلوجوب كاملال إىل الدفعوأما 

  . خيفىما الكورثته  وذاته

  .عيأقواها التوز وه وجوهاًي فعيني }ركما ذكمه ك عدد حمصور فحمعلوماً يف{ ك املال}انكن إو{



٢٠٩

 وإن ، تصدق به عن املالك بإذن احلاكم أو يدفعه إليه أيضاًإمجايل يف غري احملصور أو مل يكن علم وإن كان معلوماً

  ،كثر فحكمه كصورة العلم باجلنس إذ يرجع إىل القيمة ويتردد فيها بني األقل واألمل يعلم جنسه وكان قيمياً

  

 ري غمعلوماً يف{ ك املال}انك{ وعلم مقدارهيمل  و علم جنسه}نإ{ابعة  الصورة الر}و{

ان جهل ك بأن }ضاًي أإمجايلن علم كيو مل أ{ حمصور ري غمجايلان أطراف العلم اإلك بأن }احملصور

 احملصور ريعدد غ أن قد تقدم وه،كق اهول ماليمن مصاد ألنه }كتصدق به عن املال{ كمطلق باملال

  .هي عرفت النظر فيم الذكذن احلاإاشتراط  ى عل بناًء}هيدفعه إلي أو مكذن احلاإب{طلق اهول املك

 }و{داره  أو ديتلف فرس زأهل  أنه  يفكما لو شك }علم جنسهين مل إ{ الصورة اخلامسة }و{

ه، ألن يلف إلأتلف داره وجب دفع أان كن إ وه،ينار إليتلف فرسه وجب دفع مائة دأان كن إ علم بأنه

إىل { الضمان }رجعيإذ  ،صورة العلم باجلنسكمه كفح{مته بذمته ي مما تعلقت ق}اًيميان قك{ملتلف ا

  .ي االرتباطري غ}كثراأل و األقلنيها بيتردد في ومةيالق

ن إ ألنه ،كثراأل و األقلني موارد التردد بة األقل يفيفاكن قلنا بإ وة األقل هنايفاكرمبا توهم عدم و

 يقتضيالدار  و الفرسني بمجايل األقل، فالعلم اإلىعطأان كن إ  مثن الدارىدأن كيتلف داره مل أان ك

  . القصر والتمامنيبلو شك  ل مايلف، فهو من قب األإعطاءبإال صل حي  الي الذياالمتثال القطع



٢١٠

  . ففي وجوب االحتياط وعدمه وجهانوإن كان مثلياً

  

 للذمة بقدره خبالف ئ مائة من مثن الدار مربءإعطا ف،ةي ارتباطريمة غيالقإذ  ،ما ال خيفىه يفو

مة، ي والقني العنيمن املعلوم الفرق ب وف التمام واقعاً،يلكان التكن إ ون مربءاً بقدرهكي  اليالقصر الذ

مة، ي قكثر األإعطاء مل نقل بوجوب كذا أو ديون هذا لزكي أن نيتردد ب و موجودةنيانت العكبل لو 

  . اتي املالضرر يف ان قاعدة الي ملا تقدم من جر،القرعة أو  قاعدة العدلعمالإ أو يلزم التراضيبل 

تعرض له يمل  و،مة الواحدةيتساوت فالواجب دفع القإذا  أما مة،يتفاوتت القإذا ما ي فكذل مث إن

  .املصنف لظهوره

 لفأتلف منه أ بأنه كما لو شك }اًيان مثلك{ وعلم جنسهي مل }نإ{ما ي الصورة السادسة ف}و{

ة ينيقيبراءة  إىل تاجحي ينيقين االشتغال ال، ألكثر األإعطاء ب}اطي وجوب االحتيفف{نار يألف د أو درهم

  .كثر عدم اشتغال ذمته باألصالة أل}جهانو{ األقل إعطاء ب}عدمهو{

  .ريمن شع أو لو علم باشتغال ذمته مبن من حنطة مثله ماو

 يجبار اإليالتراض وقاعدة العدل وة القرعةان قاعدي االحتماالت املتقدمة جرىمقتض أن ماك

  .ضاًيم هنا أكقرره احلاي ملا عطاءاإلو

قاعدة  أن ماكن حمالً لالشتغال، كيالتلف مل  إىل ضرر بالنسبة ان قاعدة اليجر أن ث عرفتيحو

ال إبق يهما، فلم يل عليدل م الكقرره احلاي مبا عطاء واإليجبار اإليالعمل، والتراض إىل القرعة حتتاج

 ،مخسمائة فضة و مخسمائة ذهباًيعطي، فنيل واحد من احملتملك من ني نصفإعطاءة بيقاعدة العدل املؤد

  اليتك من صورة تردد املالالبناء هنا أوىل: ك املستمس، بل قال يفري شعنصف من و حنطةنصف منأو 

   مورد نصوص القاعدة، يه



٢١١

هنا إذ  احملصور، نيه مع تردده بياع عليلضها ايان فك ماك ،صاحب احلق ى علهاياع فيال ضإذ 

ا ما مع اعتضادها مبيرم من بعضه والسحي و بعضهيعطي كهنا و،نيمن جنس أنه األمرة ي غا، مناً تاماًيعطي

  .نتهى، ا)١(ىاث اخلنثري م يفورد

  :ائداثرة فكها ليلإة يمجال اإلشارةبأس باإل  ال،ه باملناسبةريغ و املقام فروع تعرض هلا اجلواهريفو

  

حد الثالثة، أ أو ون مالهكي أن  بأن تردد،الوقف أو اةكالز أو لو اشتبه ماله باخلمس: األول

  .ةتمل القرعحي وميقاعدة العدل التقس وضرر  الأدلةفالظاهر من 

 ك بذلفىتأما كم معلوم الصاحب، كان حي فالظاهر جر،لو اختلط ماله بأحد الثالثة: الثاين

م ك مث الصاحب املعلوم هنا احلا،ما ال خيفىه يف و.السابقكونه ك قوىاأل أن شفكنقل عن ال و،اجلواهر

 ىاة جمرك الزيمستحق وجراء السادةإة يفاكتمل حي و،ري األخ يفاملتويل أو هي واملوقوف علنياألول يف

  .الصاحب املعلوم

 أو مخسأنه   يفكش أو ،مخس أو وقف أنه علمي بأن مل ، الثالثةنيلو حصل االشتباه ب: الثالث

  .تمل القرعةحي ومي التقسيل جانب تقتضكضرر  ال و فقاعدة العدل،كحنو ذل واةكز

أيضاً م يجراء التقسإع، فالظاهر ي اجلمنيب أو  من الثالثةني االثننيلو حصل االختالط ب: الرابع

  مساغ  اخلمس فال أما ،نيللقاعدت

                                          
  .٥٠١ ص٩ج: كاملستمس )١(



٢١٢

  .وجه له اخلمس ال إىل شف من الرجوعك الله هنا، فما يف

 مخس أو وقف أو هذا ماله أن ما لو تردد يفك ،هاري غنيب و الثالثةنيلو حصل االشتباه ب: اخلامس

  . ذا لو حصل االختالطكه و،نيم للقاعدتي فالظاهر التقس، بعضهانيب و مالهنيب أو اةكزأو 

و ما لك، إمجاالًعلم يث يون حبكي وقد ،ل واحدكهل مقدار جيث يون االختالط حبكيقد مث إنه 

 م يفيجراء التقسإ بصاحبه والًيص املعلوم تفصي القاعدة ختصى فمقتضأكثراخلمس  أو أكثرماله  أن علم

 اً يفكيون شركي ونصف ونيناريأخذ لنفسه ديه  فإنري من اخلمسة دنانكثراألله  أن ما لو علمكالزائد، 

  .النصف اآلخر بالنسبة

 ،ةياء عن التصفك فامتنع بعض الشر،اًكشتر اختلط حرامه حبالله ميان املال الذكلو : السادس

ذن إة مع جهله بيالتصف أو  اآلخركين من جرب الشرك مت فإنة مبقدار حصته،يهذا التصف ى علان الالزمك

 ألنه ،ك ذلريغ أو  باالنفصال عنهكيه االجتناب عن مال الشريب علجيفهل  إالّ، فهو ويم الشرعكاحلا

إال ه ري مال غتصرف يفي أن وز ألحدجي ال ألنه ،حمرم أنه  إىلضافةإل با،ون ضامناًكي املال بالتصرف يف

  . حرامه حباللهخمتلط بعد ألنه ةي الباقمخاسة األربعل له األحي ال أنه هل وذنه،إب

بقدر إال لف كي  النسانن اإلس بضامن أليل ولهك املال جوز له التصرف يفي، فني املقامال يفأم 

هم املخلوطة ري غأموال بنيني سوق البتالء غالب املتدني ملا قام للمسلمكذلك األمر لو كانألنه  وماله،

   ك منصرف عن مثل ذلري مال الغل عدم جواز التصرف يفيدل و.بأنواع احلرام



٢١٣

  .ضمانه له و ملال نفسهنسانس اإليختمإال تشمل   فالأشبهما  وسي التخمأدلةأما 

 حدهم ماأ ىأدإذا ه  فإن ماله الربع،ل أحد يفك ىعل أن علنتأومة لو كاحل أن هيدل علي يوالذ

  .ؤد ربعهاي مل  اليتموال سائر األن تصرف يفإ وهيعل  ماىقد أد وهريغ لفاً مبالكن مكيه من الربع مل يعل

 إىل ه بالنسبةيعل  ماىدأ ألنه ة،ي الباقمخاسة األربعل له األحي  املقام الثاينيف و،األول املقام هذا يف

  .هكي املختلطة لشرموال األنيان مشاعاً بكن إو حصته فحل ماله

حدمها املقدار املختلط مباله من أ ى فأد،نيد وارثيت مثالً بيان الثلث للمكلو  مثل هذه املسألة ماو

  ال؟  أم وجب الضماني ورم التصرفحي مشاعاً، فهل يان الباقك و،الثلث

جواز  وهيعل  ماأداء ماله بعد ية باقيبعد حلي ان الكن إ و،ل من املقامات الثالثةك احتماالن يف

   .د عن مثل املقاميضمان ال وري مال الغ حرمة التصرف يفأدلةر من انصراف كل، ملا ذك التصرفه يف

لف كي ال ألنه بعد اجلوازيال  و غاصباً ملال شخص،كيان الشركما يفأيضاً  االحتماالن أيتيو

  .ما آتاها إالّ ووسعها إالّاهللا نفساً 

 عن هذه دلةذنه، ملا عرفت من احتمال انصراف األإ ري بغري مال الغتصرف يفنه إ :قالي الو

  .املوارد

،  الثاينالعدم يف واألول  باجلواز يف،حقوق الناس وحنوه من حقوق اهللا و اخلمسنيفرق بيرمبا و

  .تأمل وإشكالواملسألة بعد حمل 

  ىعطيلثه ء ثي بأن هذا الشىما لو أوصيم فكمما تقدم تعرف احلو



٢١٤

 هي أحد الورثة ما على للوارث، فأديالباق وأشبهما  أو مخساً أو صالةً أو  صوماً،ذاكمنه مقدار 

من إال ه كيان شريق له بعد عصحيال  أو ، الزائدتصرف يفي أن ى أدي للذقحيؤد اآلخر، فهل يمل و

ستغرق ي ىان ما أوصك ونار ثلثاًيانت ألف دكه، مثالً لو كء ملي شي بق فإن،ةيع الوصي مجإعطاء

ل نصف ك ى علن، ألاألولبعد ي ؟ النيمائت أو ةصرف من مخسمائة مائي أن عياملط ى عل، فهلنيمائت

فاء يإبعد إال  ك عدم جواز التصرف والتمل ظهور يفيالم املوصكون لكي أن إالاللهم . ةينصف الوص

 راجيجعل اإل أو ة للورثة،يالبق والصوم وار الثلث للصالةجيإ إعطاءة يت الوصلو كانذا كه و،ةيالوص

  .ان لهكء ي شيبق مث إناملة كنارة الاإل أو نارة بقدر حصتهة للورثة، فهل جتب اإليالبق ونارةلإل

 فهل ،نياالحتمال ىعلتربعاً  أو اآلخر وجوباً ى عللو دفع ما أنه يه و فرع هلذه املسألة،كهناو

 كلف بذلكيال  أو ق له التقاص،حي  حىتوضعاً أو فاًيلكع تيصرفه املط  ماإعطاء بيلف اآلخر العاصكي

نعم . ف والوضع معاًيلك فهو موجب للت، ألن احلق مايلاألول وقت امتناعه فقط؟ الظاهر هو آمث يفإمنا و

  .ال خيفىما كن له الرجوع بالتربع كي الوفاء مل نيع التربع حيلو قصد املط

غالب أمثال هذه ن إ ثيح و،لي عنها خوف التطوضربناأل ية من هذا القبريثك املقام مسائل يفو

خلت ن إ ةياألصول العمل أو عمومات فوق إىل  القاعدة الرجوعىل خاص فمقتضية عن دلياملسائل خال

  .نةية املتبي االجتهاددلةاملسألة عن األ

   بأس بالتعرض له من باب االطراد يف ء الي املقام ش يفيبق



٢١٥

رجح ي لو حصل بأس ال باالختالط فهل أشبهما  واخلمس وف الوقرضاتعن إ هو واالستطراد،

 يريون ختكي أو قدم أحدمهايس، فهل كبالع وتلف اخلمس ى علالوقفذ انقإ مثالً لو توقف ،كذا أو هذا

   .ني البة يفيمهأ لو مل تعرف  الظاهر الثاين،ني البيف

 ، اجلملةآلخر تلفاً تاماً يف ايف و أحدمها لبعضهان التلف يفكلو  ة مايون من األمهكي أن بعديال و

س كبالع أو ، من الوقفريتلف مقدار عشرة دنان ى علناري هو ألف دياخلمس الذذ اما لو توقف إنقك

 ري اآلخر غيف و أحدمها مستغرقاًان يفكن إ وضاً،ي أيرياً فالتخي متساوني االثنان التلف يفكلو  أما ،مثالً

 هو مخسمائة يمتام اخلمس الذ أو ، هو ألفي الوقف الذمنما إ ان التلف مخسمائةكما لو كمستغرق، 

  .فقط

، بأن الالزم القرعة ال أشبهما  أو اةكبالز أو  مسألة اشتباه اخلمس بالوقفل يفيرمبا قمث إنه 

ون كي أن موجب للقطع باملخالفة، فهو مثل ألنه مية خبالف التقسي موافقة احتمالاألول م، ألن يفيالتقس

استعمال النصف  ى عل استعمال أحدمها مقدم فإناستعمال أحدمها، إىل ضطري وانناءان مشتبهإ كهنا

استعمل النصف إذا  خبالف ما ،علم بشرب النجسي استعمل أحدمها الإذا  ألنه ل واحد منهما،كمن 

  . لشرب النجسهابكنئذ بارتيعلم حي ألنه ل واحد منهما،كمن 

ان كإذا  ما ري غ يف،ةي عن املوافقة القطعون خلفاًكتا إمنة ي املوافقة االحتمال فإن،ما ال خيفىه يفو

ه ياس ما حنن في املقام، فق عرفت وجودها يفها اليتريغ وضرر ال أدلةكه، ري غنيعيل آخر ي دلكهنا

  . واهللا العامل،اب أحدمها مع الفارقكارت إىل  املضطرنين املشتبهيءناباإل



٢١٦

 والتعيني من خراجفيجوز له اإل،  اخلمسأقسامكما يف سائر  املالك  هذا اخلمس إىلإخراج يف األمر ):٣٢مسألة (

  .وإن كان احلق يف العني  كما جيوز دفعه من مال آخر،غري توقف على إذن احلاكم

  

 أقسام سائر ما يفك كاملالإىل {مصارفه املقررة  إىل } هذا اخلمسإخراج  يفاألمر :٣٢مسألة {

 عدم االشتراط أصالة فكلو ش وأهله، إىل صالهيإوجوب  ى عللة أدلته الداإطالقاستدل له ب و}اخلمس

هذه اجلهة فال  إىل  ناظرةدلةون األك االشتغال بعد عدم كذل ى علرديال  و،مةكحنوه حم ومكذن احلاإب

من { بعض املال  يف}ينيالتع وخراججوز له اإليف{ف يلك الت يفك الش الرباءة يفاألصلها، ألن ي فإطالق

  .ي الشرع}مكذن احلاإ ى عل توقفريغ

 إخراج ب)هم السالميعل(ون أوامر األئمة كي أن ة الداللة، الحتمالكوكات مشطالقالقول بأن اإلو

 مدفوع بعدم ،األول األصلان ك يريالتخ ويني التعني باألمردار إذا  وذن اخلاص،اخلمس من باب اإل

ان يالظاهر من اخلطابات ب أن ن حمله مقرر يف ما ى عل األوامر،ة يفي عدم اخلصوصصالة، ألكالش

  .أشبهما  وذناإلكء زائد يش وامكان األحيلبأا ال  ام اردةكاألح

، طالق باإلكذل ى عل الدالةدلةاة، لألكالز و اخلمسأقسامسائر ك }وز دفعه من مال آخرجيما ك{

ة ي الثانودلةاألأن  إال، األصلمقتضاه الدفع من  و}ني العان احلق يفكن إو{ اخلمس أقسام نيفال فرق ب

ون كي أن لزمياخلمس  وك املالني بكاملال املشتر أن قاعدة ى علمتكما حكهذه القاعدة،  ى علمتكح

  .ني الطرفىفراز برضاإل



٢١٧

 أتلفه، أو لطتما لو باع املخك، ذمةً أو بدالً أو ناًيون املختلط عكي أن نيرناه بكما ذيفرق ف الو

  . له دفع اخلمسفإن

ه ي ف،هاريوز األخذ من غجيهل  أما  صورة وجودها، يفنيمن الع م األخذكز للحادفع جايولو مل 

ان الصالح كنعم لو . ه اخلمسي في املال الذريغ ى علمكة احلايوال ى علليدل دليمل  أنه تردد من جهة

حنو  أو املصرف ى علحضاره موجب للضررإ أو ان املختلط غائباً والصرب حلضورهكما لو ك ك ذليف

  .ة العامةين مل نقل بالوالإ واحلسبة أو ،ة العامةيجاز من باب الوال، كذل

إذا ما يمن البدل ف أو نيم األخذ من العكون للحاكي أن بعدي بدل املختلط فال ك املاللو كانو

 ريه تصرفاً غي فكون تصرف املالكي فألنه مورد اخلمس فنياألخذ من الع أما امتنع املختلط من الدفع،

ة معاملة ي له الواليم الذكجازة احلااألخذ من البدل فإلوأما   حق اهللا سبحانه،دؤيذا مل إما يع فورمش

  . عامل فضولةي اآلخر الذكي معاملة الشركيما لو أجاز الشركبدله،  إىل نتقل احلقي فكاملال

ملال م اكدفع أخذ احلاين مل إ و، دفع فهو فإن،ما سبقك املختلط تعلق احلق بذمته كتلف املالأولو 

  .املمتنع إىل  االقتصاص بالنسبةأدلةلعموم  وم،كة احلاي لعموم وال،قتص منهيجاز من أ أو ،منه جرباً



٢١٨

  . ضمانهقوى اخلمس فاألإخراجك بعد لو تبني املال ):٣٣مسألة (

  

 انيالب و عند املصنف تبعاً للروضة}ى اخلمس فاألقوإخراج بعد ك املالنيلو تب: ٣٣مسألة {

ان من باب كإال فعله، و قبل ماياً لو مل ي ثانكاملال إىل دفع املالي ف}ضمانه{اجلواهر  وذستاشف األكو

  .براءاإل

مال وجد  ألنه ه،ي الرجوع فياألصل كل من املختلط واملالكال املال موجوداً جاز لك مث إن

ن له كي ملإليه  كولو رجع املال. كحنو ذل أو داًيسبه مخساً جدحي أن ل منهماكوز لجيما كصاحبه، 

املصرف مع التلف،  إىل ن له الرجوعكياملختلط مل  إىل كلو رجع املال أنه ماكاملختلط،  إىل الرجوع

حق له يتلف فيلو مل  أما .هيلإق له الرجوع حيال بدل له فال  أنه اه بعنوانيإ املال ىألن املختلط أعط

 منها خرج ،موالدة احترام األلقاع ه،ك مالنيوجب سقوط احلق لو تبي ال عطاءجمرد اإلإذ الرجوع 

   . حتت القاعدةي الباقىبقيصورة التلف ف وك املالنيصورة عدم تب

، أشبهما  أو هماي آخر من مخس علاملختلط للتالف حقاً أو كصح احتساب املالي مع التلف الو

  .عنوان آخر بعد التلف إىل  العنوانريغ ي املخلوط، فالخذه بعنوان اخلمس يفأألن اآلخذ 

مبرسلة  و،ك التصدق مبجهول املالأدلةباملناط املستفاد من  ود،ياستدل للضمان بقاعدة ال إنه مث

عدم  ى علل دليالدلإذ ، ك ظهر املالنيشاف اخلالف حكمبرتلة اللقطة، وبان أنه ي رو:السرائر قال

  .كة املاليمعلوم

 إىل ، واملناط حمتاجيقي احلقكالأذن امليمل إذا ما يم فكحتإمنا د يقاعدة الإذ ، ما ال خيفىل ك اليفو

شاف اخلالف مردود بأن كال ظاهرة الداللة، وان و معلومة السندري املقام، واملرسلة غقطع مفقود يف

  ذن اإل



٢١٩

  كما هو كذلك يف التصدق عن املالك يف جمهول املالك

  

 علماءلذا ذهب مجاعة من ال وشاف اخلالف،ك انكون ظهور املالكوجب عدم ي  الدفع مطلقاًيف

اهللا سبحانه قد  أن  الظاهر من فإن الضمان له،أدلة بعد عدم مشول ،هيل عليعدم الضمان لعدم دلإىل 

 اخلروج عن  اخلمس مطلقاً يفإعطاءتفاء بك اال،ن سائر املال له حاللأ و املال باخلمسك من ذليرض

  .ية الباقيحل وعهدة احلرام

م كاف احلال، ألن احلكشتفع بانري ليظاهرم الكل احلي من قبكس ذليل و:ك املستمسقال يف

ل يل حال، بل هو من قبك ى علعلم مبخالفته للواقعيهنا  و،ون حمتمل املطابقة للواقعكي أن  البديالظاهر

 فرض  عدم الضمان يفىكحي ما ى علمهارية وغري والذخك املدار اختار يفكولذل:  قال،ي الثانويالواقع

  .نتهى، ا)١(سألةامل

 أو اةًكز أو ون املخلوط مباله وقفاًكاحلرام من جهة  ونك نيتبإذا ما يلضمان جار فمث هل عدم ا

 يقتضي دلة األإطالق وان املخلوط مال بعض الناس؟ احتماالن،كإذا هو خاص مبا  أو ،أشبه ماأو  مخساً

  . فتأمل، تعلقها بالذمةنيورات بعد تبكفرق بأن الذمة مشغولة باملذيان رمبا كن إ و،األول

 بعض املشهور يف ى عل}ك جمهول املال يفك التصدق عن املاليف{الضمان  أي }كذلكما هو ك{

: اث قاليخلرب حفص بن غأيضاً عة ي الود، بل ويفكذل ى عل ملا استفاض من النصوص،اللقطةكه أقسام

متاعاً  أو  أودعه رجل من اللصوص دراهمني عن رجل من املسلم)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا

  نه ك أم فإنردهي ال: ه؟ فقاليرد عليواللص مسلم هل 

                                          
  .٥٠٢ ص٩ج: كاملستمس )١(



٢٢٠

  .)عليه السالم( لإلمام أنه  إىل احلاكم بعنوانفعليه غرامته له حىت يف النصف الذي دفعه

  

 أصاب  فإنعرفها حوال،يبها فيصيده مبرتلة اللقطة ي ان يفكإال  و،ه فعلأصحاب ى علردين أ

 اختار األجر  فإن األجر والغرم،نيه بري خكجاء طالبها بعد ذل  فإنتصدق ا، إالّ و،هيصاحبها ردها عل

  .ان األجر لهك ون اختار الغرم غرم لهإ وفله األجر

 ،يفهم مناط قطع إىل تاجحي كمطلق جمهول املال إىل ثياحلد  من مثل هذايالتعد أن  خيفىوال

ان الالزم القول كه يعل و.بمطلق الغاص إىل  من اللصيان الظاهر التعدكن إ و املقام،هو مفقود يفو

تاب ك الم يفكل اليتفص و،براءة ذمة الدافع وكة ذليفاك، ألن الظاهر من نصوص التصدق يبعدم التعد

  .اللقطة

 إىل } دفعهي النصف الذيف  حىته غرامته لهيعل{س يرناه من عدم الضمان لكذ ما ى عل}ـف{

عمل مبا هو  ألنه })عليه السالم( لإلمامه  أنبعنوان{ ي الشرع}مكاحلاإىل {ف مبا دفعه يكالسادة ف

  .ما عرفتكل ياملستفاد من الدل أنه  عدمه، معاألصلضمانه ف ى علليدل فته واليوظ



٢٢١

احلرام أزيد من اخلمس أو أقل ال يسترد الزائد على مقدار احلرام يف  أن  اخلمسإخراجلو علم بعد  ):٣٤مسألة (

  الصورة الثانية

  

 ى علسترد الزائدي قل الأ أو د من اخلمسيزأاحلرام  أن  اخلمسإخراجو علم بعد ل: ٣٤مسألة {

ن املختلط يما لو دفع من العشركان أقل، كاحلرام  أن هاي فني تب اليت}ةي الصورة الثانمقدار احلرام يف

د ببقاء يي تقري بقاؤه مخساً من غيقتضيل ي الدلإطالق ألن كذل وان ثالثة،كاحلرام  أن نية مث تبأربع

  .هل باحلالاجل

 صورة د يفيس بالبعي، وهذا لك احلال بعد ذلني عن صورة تبدلة انصراف األىدعي أن إالاللهم 

ط ين تسلن له االسترداد، ألكي صورة الظهور مل شترط االسترداد يفي مل  فإنصورة التلف أما ،نيبقاء الع

  . صورة تلفهذ بدله منه يفخأ لعدم جواز يه املقتضرة موجب لغروياملال بعنوان اان ى علريالغ

ان كما لو ك، ن دفع الزائد بعدكيلو مل   عدم اخلمس بالزائد ما يفني من صورة بقاء العىأقوو

أشتبه  أو ، بعدم الدفعىعص أو ،ك ذلدنار الرابع بعيداً لدفع الديان مرك ودفع الثالثة فقط بعنوان اخلمس

  .احلرام مبقدار ثالثة فقط أن نيمث تب

  وجوب اخلمس واستحقاق أهله لهأدلة لعدم الرجوع بأنه خالف ك املستمسدل به يفأما ما است

   .نتهىا، ١(هاإطالقه خالف  فإنادةيبقاء اجلهل بالزب مشروطاً كس ذليلو

عليه (قول الصادق ك ، الصدقة عدم الرجوع يفأدلةما استدل به بعضهم من املناط املستفاد من ك

  الصدقة هللا إمنا : )السالم

                                          
٥٠٢ ص٩ج: كاملستمس )١(



٢٢٢

  .)١(هي فما جعله هللا فال رجعة له ف وجلعز

  .)٢( ا وجه اهللا عزو جليابتغإذا  الصدقة رجع يفي ال: )عليه السالم(قول الباقر و

   .دلة األ يفطالقملا عرفت من عدم اإل ،ما ال خيفىها يفف

مس خي يذالإذ  املقام، ان بقصد القربة املفقود يفك عطاءاإل أن منها الصدقة فالظاهر أخباروأما 

ن املال تالفاً كيمل  واًإطالقه ي عدم اخلمس علني مطلقاً، ولذا لو تبعطاءفه ال اإليلك تيؤدي أن ديريإمنا 

  .ان له الرجوع قطعاًك

ون املورد من كيأن ما فإ احلرام ثالثة أن نيلو تبإذ  البعض، وجه للرجوع يف قال بأنه اليرمبا و

 كجمهول املال أدلة مصاديق منيكون املورد أن ما إوبعضه، اخلمس فال وجه للرجوع يف  أدلةق يمصاد

 ،اًيان باقكن إ ب قصد عنوان الصدقةجي بل ،فيلك مسقط للتريعطاؤه للسادة بعنوان اخلمس غإف

ان ك جواز االسترداد  يفكف، ولو شيلك عدم وفائه بالتنيتب ألنه ان تالفاًكن إ ديوالتصدق من جد

  .ماًكصل العدم حمأ

 الظاهرة ي براءة الذمة ه فإن اخلمس،إعطاءبراء الذمة بإل ي دلنيهو للجمع بإمنا رناه كذ مان إ هيفو

 االستصحاب أما ،أشبهما  ومسلمامرئ حق توى يال  وضرر الل ي دلنيب و اخلمس،إعطاء أدلةمن 

وماً، ألن كحمإال ن كيمل  أم ه اآلخذكهل مل أنه  يفك جواز االسترداد ناشئاً من الش يفكان الشك فإن

  . عدم االستردادأصالة ى عل مقدمك عدم امللأصالة

                                          
.١ حوف والصدقاتام الوقكحأ أبواب من ١١باب  ٣١٦ ص١٣ ج: الوسائل)١(

.٧ حام الوقوف والصدقاتكحأ أبواب من ١١باب  ٣١٧ ص١٣ ج: الوسائل)٢(



٢٢٣

  األولهما أحوط ، وجهان؟ أو ال،األوىلوهل جيب عليه التصدق مبا زاد على اخلمس يف الصورة 

  

 م باخلمس دائر مدار اجلهل وجوداًكاحل أن دلةلو قلنا بأن ظاهر األ أنه ع ما تقدميفتحصل من مج

ن له كي صورة اجلهل استرباًء ال استدامة مل  اخلمس يفأدلةم يكن قلنا بتحإ وان له استرداده،كعدماً و

  .االسترداد

 مجايلالعلم اإل أو ، باملقداريلي العلم التفصنية احلرام من اخلمس بيقلأ نيفرق بعد تب المث إنه 

  .وجهه خيفى ما الكالثالثة،  و الواحدنياحلرام ب أن نية مث تبأربع ىعطأما لو ك، كبذل

 من أكثراحلرام  أن ني تبي وه}األوىل الصورة اخلمس يف ى عله التصدق مبا زاديب علجيهل و{

 مبا يتفكيف يك ماله فعلم اآلن بوجود احلرام يف أنه األول، وجه }وجهان{ب جي }و الأ{اخلمس 

   .ة بقاء اجلهليفاك الأدلة ظاهر بعنوان اخلمس، وهعطاأ

اخلمس مطهر  أن  باخلمسشياء من األين اهللا رضإ: )معليه السال(ظاهر قوله  أن وجه الثاينو

  . اخلمسأداءه بعد يء عليش للمال استرباًء واستمراراً، فال

فال  إمجاالعرف ولو يمل إذا ما أ ،ث عرف املقدار الزائدينه حك ل}األولهما أحوط{ أن ال خيفىو

  . صاحبه و اهول قدرهق احلالل املختلط باحلراميمن مصاد ألنه  مخس ثان،إعطاءبعد وجوب ي

قلنا جبواز  أو  هاشم،عدم حرمة مثل هذه الصدقة لبين  بعدنيعطاؤه مع املصرفإاط يه فاالحتيوعل

  .نائبه و)عليه السالم( لإلمام املصرف  السادة، ألن النظر يفري اخلمس لغإعطاء

  ع ي اجلم الصدقة يفكان احتمال استدراي اجلواهر عن البيفو



٢٢٤

  .اينوأقوامها الث

  

حرمة  ى عله اجلواهر بأنه مبينيل علكشأتصدق بالزائد، و وأجزأن كمي مل  فإنباالسترجاع،

  . هاشمبين ى علالصدقة

 أدلة من ك الستفادة ذل،ىخنا املرتضيش واشف الغطاءك منهم ، واحدري عند غ}قوامها الثاينأو{

 ما ذكرهه يف و.ة معلوم احلرمةيه اجلواهر بأنه مستلزم حلليل علكأش و.ة اخلمس للمال مطلقاًيمطهر

  .هي بعد داللة النصوص علكمانع من ذل ال أنه  منكاملستمس

 أم طالقهل للنصوص مثل هذا اإل أنه الم يفكالوأما  ،إشكالفال ثبت داللة النصوص ن إ :أقول

 ال أنه ما سبقيعمال سائر القواعد، وقد عرفت فإها ري غ فالالزم يف، صورة بقاء اجلهلمنهاال، الظاهر 

 الفراغ بعد القطع  يفك براءة الذمة، ألن الشأصالة وء زائد،يف بشيلكجمال الستصحاب عدم الت

  . ادةي بالزمجايلتقدم صورة العلم اإل  ستعرف مماكنأما ك. فتأمل، باشتغال الذمة

أن  ما لو ظنكعطائه الزائد مخساً اشتباهاً، إ صورة  يفنيرنا من االحتمالكذ والظاهر انسحاب ما

  يفريتأث الإذ  ،ةيان مثانكن مقدار احلرام أ واملختلط عشرون أن ني مث تب،ةي مثانىون فأعطأربعاملختلط 

  . اشتباهاًىاملعط
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 من احتمال زيادته على فخلطه باحلالل ليحلله بالتخميس خوفاً ،لو كان احلرام اهول مالكه معيناً ):٣٥مسألة (

  . الثاينقوى واأل، وجهان؟يبقى على حكم جمهول املالك اخلمس أو إخراج فهل جيزيه ،اخلمس

  

 ان خاص مع اجلهل مبقداره فتردد مثالً يفك م يف}ناًيه معك احلرام اهول ماللو كان: ٣٥مسألة {

ما لو ك }سيحلله بالتخميل{أيضاً  اهول قدره }فخلطه باحلالل{مخسة  أو عشرون أو عشرةأنه 

ه  فإنل طرف،ك اً يفيان االحتمال ثنائك أو ،نيربعاأل واخلمسة ونيربع واألني الثالثنيخلطه مباله املردد ب

 هو مخس اموع يعشرة ـ الذ أي  ـياملقدار املعط أن  يفكشية االحتمال ي الثالثاألوىل الصورة يف

ة مخس أو عشرون ألنه قلأ أو أكثر أو ، الواقععشرة يف ألنه هو مخسون، هل هو مبقدار احلرام واملختلط

   .ال خيفىما ك، يمثله بعض صور االحتمال الثنائ و الواقع،يف

  املال للسادةإعطاءألجل  أو ،ادة احملتملةيون خلطه باحلالل ألجل الفرار من الزكي أن فرق يفي وال

عبثاً بدون  أو للسادة مثالً، وز اعطاؤهجي  الكمقلده بأن اهول املال أو  هوىريان ك أن  بعداإلمامو

  .نياألمر أي قصد

 ك بذلفىتأما ك } اخلمسإخراجه يزجياخلمس فهل  ى علادتهيخوفاً من احتمال ز{ كل ذلك

ان كن إ ومك ما حتقق املوضوع حتقق احلمىت و،تحقق موضوع احلرام املختلطيبعد اخللط  ألنه بعض،

ن ك ل،زي التمنيلفاً ا حكان مك ة اليتينيقينفسه الرباءة ال ى علوتف أنه ط من جههيا ذا التخليعاص

 خراججزاء اإلإام دائرة مدار الواقع، وكاألحإذ  ال خيفى،ما ك واقعاً أكثران احلرام كما ي فيهإمنا احلرمة 

 عند }الثاين قوىاأل و،جهان و،كم جمهول املالكح ى علىبقيو أ{ه ريغ واً هو ظاهر اجلواهرسمخ

  خنا ي تبعاً لشنيشبعض احمل واملصنف



٢٢٦

  .يطمالكه الفقراء قبل التخلن إ حيثألنه كمعلوم املالك 

  

 كما علل بذلك }طيه الفقراء قبل التخلكمالن إ ثي حكمعلوم املالكألنه { )رمحه اهللا( ىاملرتض

  .المهكخ يالش

شمل الفرض، ألن ي النصوص بنحو إطالق ىبعد دعوي ال:  بقولهك املستمسه يفيل علكشأو

ص يون مع اجلهل، فتخصكي كون مع العلم باملالكيما كز يالتم وز،يونه بعد التمك االختالط الغالب يف

  )١(. ظاهرري الفرض غريالنصوص بغ

 أن ظاهر النصوص أن جزاء اخلمسإمها من ريغ وشف الغطاءك ود خمتار اجلواهريؤيرمبا  و:أقول

 انواكم أمن املعلوم  و،موال مطالب األغمضوا يفأن يات هم الذي الروا اخلمس يفإخراجلفوا بكن يالذ

  . مأمواهل مبقدار احلرام املوجود يف واأصحاظ بيم التحفمكاوالً مث نسوه عمداً إلأعلمون احلرام ي

   . عمداًكنفسه ذل ى علفوت ألنه ة احلراميأكثر صورة ان يفي مسألة العصينعم تبق

ألن و ،ف املنجز منجزيلكقن به الرباءة، ألن احتمال التيتيد مبا ي األزإعطاءتمل وجوب حيرمبا و

   .ؤخذ بأشق األحواليه أشبهمن  والغاصب

مة، ك الرباءة حمأدلة بل ،األول ى علليدل ال أنه  مرةريقد عرفت غإذ ، ما ال خيفىن ياألمرال ك يفو

ما لو مسن الغنم ك، دلة األى مقتضكون ذلكي  بعض املوارد اليتيفإال  الثاين ى علليال دل أنه ماك

  مثن   مثنه الإعطاءلف بكيه  فإن احلال،ك ذلمته مث ماتت يفيقاملغصوب عند الغاصب مبا ارتفعت 

                                          
  .٥٠٣ ص٩ج: كاملستمس )١(



٢٢٧

  .هأشبهما  ودي لقاعدة ال،الًيان هزك يوقت الغصب الذ

  .دلة األطالق، إلأكثر الواقع ان يفك ولو عطاءطهر باإلياملال  أن مث الظاهر

ة بعد ياألقل أو ةيديز باأل،الًيتفصأو  إمجاالً املقدار نيتبو ،إمجاالً أو الًي تفصكم ظهور املالكحو

  .المكعادة الإ إىل  فال حاجة،ظهر مما تقدمي اخلمس إعطاء

احتمال ك ،املظامل أو نه هل هو اخلمسأ و،فيلك التيني املقام ألجل تعأما احتمال القرعة يف

ف يلكون التك أو ، لقاعدة العدل،نهمايالقول بعدم وجود املصرف امع ب ىعل ،ني اجلهتنيم بيالتقس

  .عياجلم ما يف  خيفى فال،اطي لقاعدة االحتني للمصرفني مالءإعطا



٢٢٨

ل مخس آخر لو كان احلالل الذي يف املختلط مما تعلق به اخلمس وجب عليه بعد التخميس للتحلي ):٣٦مسألة (

  .للمال احلالل الذي فيه

  

س يه بعد التخمي املختلط مما تعلق به اخلمس وجب عل يفي احلالل الذلو كان :٣٦مسألة {

  . واحدريما صرح به غك،  تعلق به اخلمس قبالًي الذ}هي فيل مخس آخر للمال احلالل الذيللتحل

 دلة األطالق إل، البحاري خالفاً حلواش، لتعدد املسبباتيلتعدد األسباب املقتض:  اجلواهرقال يف

  .)١( حاللكوسائر املال ل): عليه السالم ( قولهمنها اليت

 ما الكث احلرام املخلوط، ية من حيث، بل املراد احلليل من هذا احلي للدلالقإط ال أنه من املعلومو

اختلط بوقف معلوم  أو اةكلو تعلق به الز ماكتعلق باملال قبل االختالط،   هلا من جهة سائر ماإطالق

  .ك ذلأشبهما  أو املقدار واملصرف مث اختلط اموع باحلرام

 ىعلأيضاً داللة له   ال باخلمسشياء من األين اهللا رضإ: )عليه السالم(قوله  أن منه تعرفو

  . املقاموحدة اخلمس يف

 والًأقصد مخس املختلط ي، فالثاين واألول خراجل من اإلك  يفنيحد اخلمسأة قصد يفاكمث الظاهر 

جب ي صاحب املستند فىفتو ى علهذا خبالف املسألة و ألن املصرف واحد،،سكبالع أو األصلمث مخس 

 األصل مخس ، تسعةإعطاءن مثال وجب يعشر وان مخساًكاملال لو  أن ، مبعىنوالًأس املختلط قصد مخ

   مخسة إعطاءلزم ي، فيمخس الباقو

                                          
.٤ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ١٠باب  ٣٥٣ ص٦ ج: الوسائل)١(



٢٢٩

 إخراجزمان  ى عل زمان سابق مخس املختلط يفإخراج لزوم مبعىن صل، الة لألأربع وللمختلط

  .األصلمخس 

 املثال ، مثالً يفينيقيدر االشتغال ال بقكاألقل من ذل أو ،األصل مخس إخراجمث هل الواجب 

مخسة عشرة،  أو عشرة أو ه اخلمس، مخسةي فيون مقدار احلرام املخلوط حبالله الذكي أن تملحي

ون مخسه كي أن تملحي هو عشرون ي الذيالباق و، من احلرامرين خبمسة للتطهيخمس اخلمسة والعشريف

ه ي فيتردد ماله الذيإذ  بذمته، كثر عدم تعلق األصالةة األقل، أليفاكالظاهر . نياثن أو ثالثة أو ةأربع

  .س العشرة من مخُأكثرعلم باشتغال ذمته بي ن فاليالعشر واخلمسة عشر و عشرةنياخلمس ب

وأما  ، من مخسةأكثران كإذا من جهة احلرام ما إ هيف عليلكبت إمجاالعلم يدفع األقل إذا : قالي ال

  . اخلمسة مثالًان احلرام بقدركإذا من جهة اخلمس 

ن إ و مخسه طاهرإخراج مخس املختلط مطهراً له، فاملال بعد إخراجالشارع جعل ن إ :ألنا نقول

ف يلكالتإال  ىبقي من جهة احلرام، فالإليه ف املوجه يلكسقط التينئذ يح و الواقع، يفأكثران احلرام ك

  . ه الرباءةيم فكاحمل وباخلمس لألصل

  . فتأمل، اخلمسإخراج أمر الشارع بإطالقنحل بسبب ي مجايلالعلم اإلن إ واحلاصل



٢٣٠

 ،سلمأ من املسلم مث ي اشتراها الذماًأرضانت كما لو ك ،أمخاستعلق باملال ثالث يقد مث إنه 

  .مخس املختلط ومخس الربح ورضه مخس األي علفإن ، حمرمة مثالًأرض واختلطت ب،هأرباحانت من كو

  .لي التطوفروع أضربنا عنها خوف وللمسألة صورو



٢٣١

فهو كمعلوم   الزكاة أو الوقف اخلاص أو العاملو كان احلرام املختلط يف احلالل من اخلمس أو ):٣٧مسألة (

  .ذ اخلمس حينئإخراج فال جيزيه ،قوىاملالك على األ

  

وقف ك }الوقف اخلاص أو اةكالز أو  احلالل من اخلمسان احلرام املختلط يفكلو  :٣٧مسألة {

ل ك ك ألن مال}ىاألقو ى علكمعلوم املالكفهو {املسجد  أو الطالب ى علالوقفك }مو العاآ{ة يالذر

 ة ملصارف الثالثةية شخصي لعدم خصوص،ن مثل معلوم الشخصكين مل إ و، اجلملةمن الثالثة معلوم يف

 ىنك مثل الس نعم يف، شخص خاص من باب االنطباقة يفي الوقف اخلاص، ألن تشخص الذريف حىت

  .كون من معلوم املالكيمسجد خاص  ى عل الوقفيف أن ماك، كون من معلوم املالكي ىبرق والىلعمراو

ئاً ي فشئاًيه شيان قد تصرف فكن إ و:ث قالياشف الغطاء حك واحد، خالفاً لري غك بذلقد أفىتو

   .نتهى، ا)١(عاجل بالصلح مث الصدقةي كم جمهول املالك حدخل يف

 طالقشف اإلكالم الكالظاهر من إذ  معلوم فراجع، ريغ كما وجهه املستمس وعرف وجهه،يومل 

المه من مشول كوجه به يرمبا  ما أن ماكذمته،  إىل انتقاله أو  مالهء يفي وجود الشنيوعدم الفرق ب

 ك بصورة اجلهل باملالدلةملا تقدم من اختصاص األ ،ما ال خيفىه ي ف،ه للمقامك اهول مالأدلة إطالق

  .ون املختلط مخساًك صورة يفإال  }نئذيمس ح اخلإخراجه يزجي فال{

   األقل من نيبلو شك ما يع املال في مخس مجإخراجب جي نعم ال

                                          
.٢٨تاب اخلمس املقام السادس سطر ك ٣٦١ص: شف الغطاءك )١(



٢٣٢

  . باألقلإال  عدم اشتغال الذمة صالةه، ألريغ واخلمس

 عدم صالة أل، وجب اخلمس فقطأكثر أو نعم لو علم بأن اخلمس املختلط مبقدار مخس املال

  .ادةيالز

  . الثالثة فراجعنيب و من الثالثةني االثننيرة التردد ب صوعبعض فرو قد مرو



٢٣٣

  ،وإن صار احلرام يف ذمته  اخلمس باإلتالف مل يسقطإخراجإذا تصرف يف املال املختلط قبل  ):٣٨مسألة (

  

 لكتالفاً للإون كي فقد }تالف اخلمس باإلإخراج املال املختلط قبل تصرف يفإذا : ٣٨مسألة {

تالف البعض مع وجود بعض املال فقد إوأما  مه،ك حأيتيل فسكتالف الإ أما ض،تالفاً للبعإون كيقد و

 اخلمس مع أدلة طالقالتالف، إل وع املوجودي مخس املوجود للتخلص من تبعة اجلمإخراجة يافكقال بي

ا هو مم وان،ي مقام البان يفك )عليه السالم( اإلمام أن  مع،تلفأاشتغال الذمة خبمس ما  إىل شارةعدم اإل

ون قد أتلف كي للتوبة أيتي مث موال مطالب األغمض يفي يالذ أن ة غلبةيغفل عنه العامة بعد معلومي

  .بعض املال

  اليتموالل األكس املقام حول يان حال املال املوجود، فلياجلواب ب والظاهر من السؤالن إ :هيفو

  .طالققال باإلي  حىتاألول ده مني وقعت يف

ان كإذا ف مبا يك ف} ذمتهن صار احلرام يفإو{ مخسه }سقطيمل {ل كلل تالفاًإان كإذا وأما 

  .خرآ الًام أو  باحلرام داراًىما لو اشتركل، يتالف بالتبداإل

خ يهم صاحب اجلواهر والشن واحد، مريتالف غ صورة اإلعدم سقوط اخلمس يف ى علقد نصو

  . الضمانة لقاعدكذل و،) اهللامرمحه( املامقاين وىاملرتض

 موالتالف أل بأن اإلكستدل لذليرمبا  و، موضعهري غاملال املوجود يف إىل دلة بانصراف األوالقول

ال أ ،دلته اخللطأ ظاهر يب اخلمس الذجي  حىت الذمةملتلف، فال خلط يفاوجب تعلق املتلف بذمة يالناس 

 املخلوط كت ذلشربإذا  أما نهما،يم املوجود بيان الالزم تقسكد بلنب عمرو ي لو خلطت لنب زكنأ ىتر

    خلطكن هناكيمل 



٢٣٤

 ، عرف قدر املال املختلط اشتغلت ذمته مبقدار مخسه فإن وحينئذ،قوىفال جيري عليه حكم رد املظامل على األ

 حوط األ،وإن مل يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالرباءة أو جواز االقتصار على ما يرتفع به يقني الشغل وجهان

  . الثاينقوى واألاألول

  

  .ل منهماك مبقدار من اللنب لكاشتغلت ذمتإمنا  وميتقسو

ه مردداً يء علي وجوب ش يفإشكالر ال يتقد أي ىعل و: قاليالسبزوار ى علاألمرل كشأث يحو

  .نتهى، اهيه رأي فيريهو  ويم الشرعكاحلا إىل حتاط بالدفعي اخلمس ورد املظامل، فنيب

من نه إ قالياملوضوع واحد عرفاً، فال  وتصحاب باالسك ال بأس بالتمسكن مع الشكل: أقول

 ى علم رد املظاملكه حي عليرجي فال{ان االستصحاب ي لعدم جري بقاء املوضوع املقتض يفكالش

  .}ىاألقو

 املظامل للسادة إعطاءاملختار من جواز  ى علذمته بناًء ما يف  للمال بقصدعطاء اإلحوطنعم األ

ن مل إو{اً يان خارجكلو  ماك }ط اشتغلت ذمته مبقدار مخسه عرف قدر املال املختل فإننئذيحو{

الستة مخس ك }قن معه بالرباءةيتي  وجوب دفع مايفف{ نين والثالثي العشرني بكما لو شك }عرفهي

 حوط األ،وجهان{ن ية مخس العشرربعاألك } الشغلنيقيرتفع به ي ما ى علو جواز االقتصارأ{ نيالثالث

 }الثاين قوىاألو{حوال حنوه بأشق األ وألخذ الغاصب وف املنجز منجز،يلكون التك الحتمال }األول

 نيهذا هو خمتار املشهور ب و،نيتالقاعد ى علليقد عرفت سابقاً عدم الدل و، الرباءة من الزائدصالةأل

  .نياملتأخر



٢٣٥

خلمس الرجوع  فيجوز لويل ا، كما إذا باعه مثالً، مخسه ضمنهإخراجإذا تصرف يف املختلط قبل  ):٣٩مسألة (

  ،عليه كما جيوز له الرجوع على من انتقل إليه

  

 ألنه  بل هو املشهور،إشكال بال } مخسه ضمنهإخراج املختلط قبل تصرف يفإذا : ٣٩مسألة {

 أو }باعه مثالًإذا ما ك{ تعلق ا اخلمس  اليتموالسائر األك املوجب للضمان ري مال الغمن التصرف يف

  فإن،أشبهما  ورثاإلكة ي النقل القهرأقسامذا سائر ك و النقل، بلأقسامئر سا أو وهبه أو هيصاحل عل

وز له جيما ك{املتصرف إىل  أي }هي اخلمس الرجوع علجوز لويليف{ف الوارث يلكنئذ تي حخراجاإل

 املغصوب منه  فإنحد مث باعهأمن  الًاما لو غصب مك لقاعدة الضمان، }هيلإمن انتقل  ى علالرجوع

ان ك  فإنياملشتر إىل ن رجعإ و،البائع فهو إىل  رجع فإن،ياملشترإىل  والغاصب إىل رجوع الني بريخي

تالف ماله إسبب  ألنه البائع، ى علن له رجوعكي مل ان الثمن تالفاًك  فإنإالالبائع، و إىل  رجعمغروراً

ماله  ألنه هيعلان له الرجوع كاً يان باقكن إ و،عوض بال وث جعله حتت تصرف الغاصب جماناًيبنفسه ح

  . وجدهنيأخذه حيف

  مخس املوجود يفأدلة طالقة، إليه الباقأموالة يد تصفيريمن  إىل بعدم الضمان بالنسبة: قاليرمبا و

 موال األتصرف يفيمثل هذا النادم  أن  مع غلبة، مطالبهغمص يفأ الًاتسب مكمن ايات الواردة فيالروا

 دليان ي مقام البالتالف يف إىل م بالنسبةك عن احلاإلمام وتكة، فسيالتصف وتصرفات متلفة قبل الندم

  . مخس املوجودإعطاءة يفاك ىعل

   طالقاإلإمنا  وث التالف،ي من حإطالقال إذ  ،ما ال خيفىه يفو



٢٣٦

  ميضي معاملته فيأخذ مقدار اخلمس من العوض أن وجيوز للحاكم

  

التالف واملوجود، ألن  إىل موم بالنسبةم املختلط العكهذا ح أن ىاملال املوجود، بل مقتض إىل ناظر

  . اختلط احلرام باحلالل عندهنيقبل التوبة ح شمل مايل وقت، فكص بزمان التوبة بل شامل لخي م الكاحل

  هذاني والفرق ب}أخذ مقدار اخلمس من العوضي معاملته فيضمين أ{ ي الشرع}مكوز للحاجيو{

م منه كخذ احلاأون كيمضاء ف بدون اإل أن األول،ألولا الفرع  سبق يفياملتصرف الذ إىل  الرجوعنيبو

  .، خبالف هذابعنوان البدل احلايل

 ون خبمسةكاآلن ت و،نيون مخسها مأتكيان للشخص مائة شاة خمتلطة فباعها بألف مما كمثالً لو 

ن  أقل مي هاليت الًان شاة حيمة عشريون املأخوذ قكيالبائع  إىل ر الرجوعي تقدىمخسة عشر، فعلأو 

  . باعهيبدل اخلمس الذ ألنه نيخذ مأتأون الالزم كيمضاء ر اإليتقد ىعل و،أكثر أو نيتائم

 أو ال، أم حسنأان املأخوذ ك سواء ، مطلقيم الشرعكار احلايهل اخت أنه الم يفكقع الينعم 

  . حسنأون كي أن لزميه  فإنمضاءاإل أما ، مطلقاًنيأخذ العي أن له أخذ األحسن، أوي أن هيالالزم عل

ترتلت الشاة  أو ن ثالمثائة،يمة العشري مث ترقت الشاة فصارت قنيتائن مبيباع العشر مثالً لو

أخذ الثمن من ين أ و،ي الشاة من املشترريأخذ غي أن  جازيري التخىن مائة، فعليشرمة العيفصارت ق

 صورة االرتفاع شاة يف النيأخذ عي أن لزميحسن مطلقاً األ ىعلو ثالمثائة، أو انت مائةكالبائع سواء 

 ل صورة ترتلتك  الشاة يفنيأخذ عي أن وزجيالثالث  ىعل و صورة الترتل،أخذ الثمن يفين أ و،متهايق

  . صورة ترتل الشاةما يفك الشاة نيحسن من عأان كإذا  إالّخذه أوز جي الثمن فال أما ارتفعت،أو 

  .ال خيفىل وجه كل و،احتماالت



٢٣٧

عم لو اقتضت  ن،إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خالف املصلحةوأما  ، بالزيادةإذا باعه باملساوي قيمة أو

  .املصلحة ذلك فال بأس

  

انت كإذا ما يف وتالفة،أو إليه د من انتقل ية بي باقنيانت العكإذا ما يصور ف وللمسألة فروضو

  .رناهكامها مما ذكحأ استخراج ال خيفى، ك ذلأشبهما  وةيميق أو ةيمثل

إذا م ما كظهر حيمنه  و،ترتلت أو  مث ترقت}مةي قيباعه باملساوإذا {ما يان فكرناه كذ ام مث إن

بدل الشاة املختلطة بالبقر مث ترقت إذا ما كترتل املأخوذ عوضاً،  أو ىمة باجلنس مث ترقي قيباعه باملساو

مة ي قىغلاأل أو مطلقاًخذ البقرة والشاة أم كللحا أن الم حول هلكالأيضاً  هنا أيتيترتلت، ف أو البقرة

  .ىانت أغلكإذا خذ الشاة مطلقاً والبقرة أ }وأ{

وأما { عشرة خبمسة عشر باع الشاة اليتإذا ما ك }ادةيبالز{باعه إذا  م ماكعرف حيمما تقدم و

لذا  و للخمس}مضاؤه خالف املصلحةإف{مته بعشرة خبمسة يق باع ماإذا ما ك }متهيباعه بأقل من قإذا 

ؤذن يمل  وناًيمأده املال يون من بكيل مورد ك ذا يفك والغبطة،إال وز له جي ال ونيم أمك احلاوز، ألنجي ال

ل مفقود يدل إىل حتاجيسواه ف ما أما املتعارف،إال شمل ي ل الي ألن الدلكذل و،ل حالك التصرف بله يف

  . املقاميف

ع يمضاء البإك ،مسمضاء للتصرف املوجب خلسارة طرف اخل اإل}كاقتضت املصلحة ذل نعم لو{

م كخذ احلاأ الشاة، ولو نيانت العكلو  ماكمضاء،  باإل}فال بأس{مته عشرة خبمسة يق ع به ماي بيالذ

   قل من مخسة بالنسبةأ ى علها ضرائب تسبب حصولهيانت علكالشاة 



٢٣٨

  . نظر العرفمة غبطة يفيخذ القأون كيمرض مما  أو سبع أو ها من لصيف عليخ أو ة،ل شاكإىل 

لزوم  أن ضاً؟ احتماالن، منيأخذ الشاة أوز جي أو نئذ بأخذ الثمنيلزم مالحظة الغبطة حي هلو

ها يلزم فية ي احلسبموراأل أن من و،ني العون اخلمس يفكم بعد ا املقل مفقود يفيدل إىل تاجحيمضاء اإل

لعدم تضرر  التصرف املوجب له يفيكم معناه عرفاً توكاحلا إىل ضي التفو فإنمالحظة جهة الغبطة،

  .طالقصرح له باإليل مل يل دلك ذا يفكه وجانب اخلمس،

 وجهله ي من املشترنيأخذ العإذا وأما  ،إشكالفال مضاء خذه بعد اإلأم الثمن وكأراد احلامث إنه 

 ى عل البائعين سلط املشتركيمل إذا م كاحلاإىل أيضاً  مخس الثمن إعطاءالبائع  ى علان الالزمكالبائع 

   .سيله بالتخميون حتلكي  حىتن حراماًكيمل إال علمه باحلال، والثمن بعد 

  .ليضربنا عنها خوف التطوأام كأح وللمسألة صورو

التلف بسوء  أو ان االختالطك  فإنلو تلف املختلط، أنه الم بعضك مث الظاهر املصرح به يف

  . ضماننيماأل ى علسيل ألنه ،ن ضامناًكيمل إال ان ضامناً، وكار الشخص ياخت

ه من مال إخراجب جي بل ،نيلفكتص باملخي هذا القسم من اخلمس ال أن هو و املقام فرع، يفيبق

 كنقول بذل نا الكن إ و،نيلفك باملقسامالقول باختصاص مخس سائر األ ى علحىت ،أيضاًانون  والصيب

  .أيتيما سك

 صالهيإ وب التخلص منهجياحلرام املوجود  أن  بعد وضوح، النصطالق هنا إلطالقنقول باإلإمنا و

  س يه، فليول أو هكمالإىل بدله أو 



٢٣٩

  . اليت اشتراها الذمي من املسلمرضاأل :السادس

  

 يف املنتفيلكفرع الت ألنه ،مخس هنا قال بأنه الي  حىتاسبكأصل مخس املك املال حقاً حادثاً يف

  .لفك املريغ إىل بالنسبة

 ى عل} من املسلمي اشتراها الذم اليترضاأل{خلمس تعلق ا اي اليتالسبعة  مور من األ}السادس{

  .اًإمجاعون كت أن ادتكمة ياملشهور شهرة عظ

  .)١(ني املتأخرنيهو املشهور ب و: املستنديفو

خ يالش إىل  الروضة نسبتهنا، بل يفأصحابن من ي املتأخرأكثر وزهرة و محزة عند ابين: اجلواهريفو

   .نتهى، ا)٢(ه ي علمجاعة اإلي الغن بل يف،علمائنا إىل رة نسبتهكالتذ وى املنتهن أمجع، بل يفيواملتأخر

 املختلف  العالمة يفىكح: ك املداريك حم قال يفكمع ذل ونا،أصحابه يعلن إ :رت العرفانكعن و

روا هذا كذيم مل أ الصالح أيب وسالر وليعق أيب د وابنياملف وديابن اجلنك ني من املتقدمريثكعن 

 كة الواردة بذلي فوائد القواعد استضعافاً للروا يفيجدإليه مال  و،هيقوط اخلمس فالقسم، وظاهرهم س

  .نتهى، ا)٣(

ر كدون بذيتقيونوا كين مل يتب القدماء الذك  خصوصاً يف،مكعم من عدم احلأر كعدم الذ: أقول

 أيب ةحي املسألة صح يفاألصل ون،يجرت عادة املتأخر امها مثل ماكحأعاب ياست وات املسائليخصوص

  ى اشتريا ذمميأ: قولي )عليه السالم( أبا جعفرمسعت : دة احلذاء قاليعب

                                          
  .١١ سطر ٧٥ ص٢ج: املستند )١(

.٦٥ ص١٦ج: اجلواهر )٢(

.السادس:  يف قوله١٩ سطر ٣٠٥ص: كاملدار )٣(



٢٤٠

  )١(.ه اخلمسي عل فإناًأرضمن مسلم 

 رضاشترى من املسلم األإذا الذمي :  قال)عليه السالم( عن الصادق ،ة املفيد يف املقنعةلومرس

  .)٢(فعليه فيها اخلمس

  : هيل علكشأو

 علم ما ثبت يفكاملوثق حجة ن إ :والًأه يف و.ما عن املختلف والروضةكثق  بأن اخلرب من املو:والًأ

  .كما عن املدارك مراتب الصحة ىعلأ ح بل يفياخلرب صحن إ :اًيثان والرجال،

  يفخبارمن الحظ األن إ :هيف و.أشياء مخسة  احلاصرة للخمس يفخبار باألرضانه معأب: اًيثانو

 ىعلما دل ه ينافي، فال ضايفإها ياحلصر ف أن قني تأشبهما  وحرامحمرمات اإل وباب اخلمس والصوم

 ورات، ملا دلك بعض املذ رد من قال بعدم اخلمس يف يفكالم حول ذلكما تقدم الكء آخر، يوجود ش

  . فراجع،الغنائم فقط ى علاخلمسأن على 

إذا  يلذما ى عل من وجوب مضاعفة العشرك مالأصحابة، ملا عن يباحتمال اخلرب للتق: ثالثاًو

ل خرب معرضاً كان كإال  و،حةيد عن الصحيوجب رفع الي الاالحتمال ن إ :هيف و.ةي عشررضانت األك

ها من ين، فاحلمل علي اخلربني برضا مورد التعها يفيلإصار يإمنا ة يالتق أن صول األقد حتقق يف و،كلذل

  .نيمطلقاً، فالقول بوجوب اخلمس هو املتع وجوه العالج ال

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٩باب  ٣٥٢ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١١ يف باب الزيادات سطر ٤٦ص: املقنعة )٢(



٢٤١

  . فيجب فيها اخلمس، مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غريهاأرضت سواء كان

  

عاً ي مج}ها اخلمسيجب فيها فريغ أو خان أو انكد أو نكمس أو  مزرعأرضانت كسواء {

 من احملقق الثاين وني خالفاً ملا عن الفاضل، واحد من الفقهاءريما هو ظاهر غك، ىالفتو و لنصطالقإل

  .ك ذلصحابمراد األ أن ى، بل عن املعترب واملنته الزراعةأرضم بكص احليختص

لو خالف املتفاهم عرفاً، بل نه إ :هيف و.ةي الروا الواردة يفرض بأنه املتبادر من األكاستدل لذلو

 بعض فقالوا باختصاص كاحتمل ذل ماك املشغولة، ري غرضاأل إىل قال به بالنسبةي أن  انصراف لزمكان

   .الدار وانكل مثل الدشمية فالي اخلالرضم باألكاحل

 رض األإطالق لعدم ،شمله النصيحنوها جمموعة فال  وع الداري بنيالفرق ب إىل ذهب بعضو

  . اخلمسإعطاء الدار فقط فالالزم أرضع ي بنيب وها،يعل

  : أمور بثالثة ،كثرهم األو طالقاستدل من قال باإل: أقول

 جبعل  بل املشغولة أوىل، مشغولةريغ أو تنقيح املناط، إذ ال فرق بني أن تكون مشغولة: األول

احتال بأن إذا  وه اخلمس،ي وجب علرض األىاشترإذا  يالذمن إ قالي أن نكميف يك وها،ياخلمس عل

ل يمكبعد ت ويالغرس للذم والبناء أن ها باعتباري علبيني أو هايغرس في لوالًأ رضئاً لصاحب األي شىأعط

 رض اموع بثمن األى له مث اشتررض صاحب األىطعأ ي الذكوهب ذل أو ،رض األى اشتركذل

  . مسقطاً للخمسكون ذلكيفقط فراراً عن اخلمس 

 املشغولة  املشغولة قال به يفري غل من قال بوجوب اخلمس يفكعدم القول بالفصل، ألن : الثاين

  .ادرنالإال 



٢٤٢

  . على األصحقسامومصرفه مصرف غريه من األ

  

 مبناسبة ي املشغولة بدوريغ أو  الزراعةأرض إىل قول باالنصراف، والرض لفظ األإطالق: الثالث

 تطهر رضاألقال  أو  مسجداًرض األجعلت يلفلو قال إال  الذهن، وروسة يفغات امليبعض اخلصوص

 ريغ ى علات مرتلةطالقهذه اإل أن يدعي من ك، فهل هنارضمم باأليصح التيقال  أو باطن النعل

  .املشغولة

عدم  وماً،كصل الرباءة حمأون كي فبدونه ،نقح مع القطعيإمنا ح املناط ي بأن تنق،لكلا ى علأوردو

 فالن قطعة ىل اشتري فلو ق،ات املغروسةينصرف مبناسبة اخلصوصي طالقاإل وس حبجة،يالقول بالفصل ل

  .أشبهما  أو داراً أو  محاماًىقول اشتريان ك الإ و،اضيالب إىل  انصرفرضمن األ

ر العرف ي القانون مل ذا يفكمها كة حيري األمراضياألن إ ليلذا لو ق و،ياملناط قو أن نصافواإل

 كش قرب فالأن كيمل ن إ ،ما لعله ظاهر املشهورك ،طالق مشغولة، فالقول باإلريوا غكة ليخصوص

  .أحوطأنه 

ما هو الظاهر ك }صحاأل ى علقسامه من األريمصرف غ{مصرف هذا اخلمس  أي }مصرفهو{

 خبارح األيتصر وهي اخلمس علإطالق ألن كذل و،مجاعه اإلي علي بل ادع، بل املشهور،حابصمن األ

ة يقة الشرعياخلمس املعهود بعد حتقق احلق إىل اً موجب لصرف اخلمسأقسامذا كقسم يون اخلمس كب

  ).هما السالميعل( ني زمان الصادق خصوصاً يف، مثل هذا اللفظيف

 خالفاً جلماعة من : املستند قال يف،ت املاليفه مصرف بون مصركث استظهر يخالفاً لبعض ح

  ون كي أن ن، فجوزواي املتأخريمتأخر



٢٤٣

  .إشكالويف وجوبه يف املنتقلة إليه من املسلم بغري الشراء من املعاوضات 

  

 د معيهو بع و،كما هو مذهب مالك ،ةي عشرراضيانت األكإذا  يالذم ى علف العشرياملراد تضع

   .نتهىا )١(ةي الروا يفرضوافقه عموم األية وال ياإلمامنا أصحابد من حأقل به ي ملأنه 

 تقدم من الظهور يف ه ماي فأيتي العشرة، فأرضص اخلمس بخي من مبىن ىعلإال  اللهم ،ديهو جو

  .اخلمس املتعارف

 الشراء من املعاوضات ريمن املسلم بغإليه املنتقلة { رض األ}يف{اخلمس  أي } وجوبهيفو{

طلق أهو الظاهر من عبارة من  وع،يونه مقابل البك  الظاهر يفالشراء النص بلفظ ريمن تعب }إشكال

ه، بل ريغ واشف الغطاءكما عن كمطلق املعاوضة باملناط  إىل يمن احتمال التعد والشراء تبعاً للنص،

   .ضاًيهم للمناط أريغ واللمعة والروضة وانيما عن البك ،لو جماناً ومطلق االنتقال

 ني أذهان العرف باملناسبة املغروسة يفإذ ة عرفاً، يفهم عدم اخلصوص إىل  ـ مضافاًطالقد اإليؤيو

 ة يفيانت خصوصكلو  أنه ـإليه  رضه النتقال األيبة عليم بأن اخلمس ضرك حتي الذمنيب والشراء

س بأن كلو بالع و الشراء،ريعل االنتقال بغجيفر من هذا اخلمس ي أن يل ذمك ك املعاوضة ملليف أو شراءلا

 ىعل و،حنوها واهلبة املعوضةكة يباان أو اً،يمشتر ون بائعاً الكي فرض باألري ما معه من الدنانيع الذميبي

  .ل جداًكن القول ا مشكم الرباءة لكان احملكلو شك ل فك

                                          
.١٤ سطر ٧٥ ص٢ج: املستند )١(



٢٤٤

اوضات ال خيلو عن  وإن كان القول بوجوبه يف مطلق املع، اشتراط مقدار اخلمس عليه يف عقد املعاوضةحوطفاأل

  .قوة

   . والنخيل إذا كانت فيهشجار دون البناء واألرضوإمنا يتعلق اخلمس برقبة األ

  

 عقد ه يفياشتراط مقدار اخلمس عل{ بصورة يخذ اخلمس من الذمأ  االقتصار يف}حوطفاأل{

 ملا }قوةلو عن خي  مطلق املعاوضات الان القول بوجوبه يفكن إو{حنوها  ووقت اهلبة أو }املعاوضة

ة ي املعاوضة دون اان يفكالقول بذل أن نصاف واإل،ةية الذهنيعرفت من املناط املنبعث من املغروس

  .قربأ املعاوضة ان املناط يفكن إ ولكمش

ل مورد ك  اخلمس يفإعطاء شرائط الذمة  يفيل ذمكم مع كشترط احلاي أن نكمن املممث إنه 

نقلب ي أنه  ال، املصرف حسب االشتراط مبرتلة اخلمس يفيطون املعكيه ي وعل، مشول النص له يفكش

  .ال خيفىما كس مشرعاً يالشرط لإذ  ،مخساً واقعاً

 }هايف{ورات ك املذ}انتكإذا ل ي والنخشجار دون البناء واألرضتعلق اخلمس برقبة األيإمنا و{

جد من قال أذا مل ل و،شياء مفهوم هذه األري النص غ الواردة يفرضن مفهوم األ، ألرض األيفأي 

  .ل صرحوا باالختصاصك بل ال،باخلالف

 العدم، ولو تفاوتت األصل فك املتبوع والتابع خالف الظاهر، ولو شرضراد باألي أن احتمالو

  .أنزل أو مة لسبب البناءي، سواء صارت أعال قرضان الالزم مخس األكها ي بسبب ما فرضمة األيق

ان كإن  و ذاارضة لأليمة احلاليالقإذ  س،ياضاً مث التخمي برضاملعترب اعتبار األن إ :قاليوال

  صة بسبب البناء يالنق واالرتفاع



٢٤٥

  ،ويتخري الذمي بني دفع اخلمس من عينها أو قيمتها

  

 ،أشبهما  أو  منهاكاقتراب دار ملك رضمة بسبب أمر خارج عن األي ارتفاع الق فهو مثل،مثالً

  من معدنرض داخل األاعتبار مبا يف  الكذلكشجر  وها من بناءما عال  الرضمة األياملعترب ق أن ماكو

 رضمة األيخذت قأ ،مة خاصة بهي واملعدن قرضل من األكعد ليها معدن مما ي فأرضت لو كانحنوه، فو

  .رضون الظاهر من اخلرب خصوص األك بعد األصلفقط، ملا تقدم من 

 أن ماكمة، يد قيانت أزكن إ ورضخذ من األ بسبب املعدن توجب األرضمة األيادة قينعم ز

ان كمتها ألجل عدم صلوحها حلفر السرداب مثالً يتقص قنا فانت حشاًكما لو كها يف صة بسبب مايالنق

  .ةيمة الفعلياملعترب الق

نئذ يالعربة ح و عدم اعتبار السرداب، ذات البناء يفرضاألك ذات السرداب رضاألن إ مث الظاهر

سقف  أو  السردابأرضمة ياملعترب ق أن  يفكيكال جمال للتش و.هايفها بدون وجود سرداب ميبتقو

 رض األىسامراء مثالً مما تبق و النجف األشرف سرداب السن يفما يفكة ي أصلأرض هو يالسرداب الذ

  .حتفر حتتها حفرةإمنا  وحاهلا ىعل

ما  أو حتتهاما  أو هايعل نقصت بسبب ما أو ن زادتإ ورضمة األياملعترب ق أن ى علدلي يوالذ

  .مة بدليالقإمنا  بالذات ورضالالزم دفع مخس األ أن اورها،جي

مة الشامل ملا حنن ي من جواز دفع القأيتي ملا }متهايق أو نهاي دفع اخلمس من عنيبالذمي  ريتخيو{

  ما كظهور التسامل  وه باملناط،يف



٢٤٦

  . عدمهصلاأله في فكشيد زائد يق ألنه ينيالتع  عدمأصالة و،يادعاه السبزوار

  :خرأ املسألة أقوال ثالثة يفو

 تعلق صالة ألكذل ومة،ين شاء أخذ القإ وني أخذ مخس العءشان إ مكد احلاي بن األمرإ: األول

  .مةيأخذ بالقي أن مكان للحاك تسبب الصعوبة نيالعن إ حبث و،نياخلمس بالع

  . مكد احلايار بيضاء فاالختي البضر األنيب و،كد املاليار بي املشغولة فاالخترض األنيالفرق ب: الثاين

  .مةيأخذ القي فكاملال ومك احلايرضإذا إال  نيالالزم أخذ العن إ: الثالث

  اختار الثاينيظهر ملن راجع احلدائق الذيما ك، ريسيل قول مجاعة باختالف كقد اختار و

 واجلواهر .مةي الق األخذ مننيتعإال  و، مشغولةرضن األكمل تإذا  يريث قرب التخي ح،ريسيباختالف 

املستند  و.)١(مة لو بذلت لهيله أخذ الق أن ماك:  قالرض صورة اشتغال األيف  حىتمك احلاريث خيح

 املصباح و املقصدىمنته وعها مع املصلحة،يم بكوز للحاجين كالرقبة ل ى علاخلمس أن ث اختاريح

  .هاريغو

ع ي مورد بري غانت يفكن إ وكلمالة لري املخدلة ألن األكذل وبعد مقالة املصنف،ي ال: أقول

 املوارد  الواردة يفدلةاملستفاد من األ أن إال ،نيالسبع و املسألة اخلامسة يفأيتيما سك ،ي من الذمرضاأل

ذا خنرج من أصل  و،قسامع األي مجام يفكمها وحدة األحريغ ومصرفاً و باب اخلمس تعلقاًاملختلفة يف

انت كإذا ه  فإنن ضرراً للمصرف بدون مصلحة،كمل ت و،مةيبالق الطرفان يرضإذا إال  ني العإعطاء

  مة ضرراً ملصرف يالق

                                          
  .٦٨ ص١٦ج: اجلواهر )١(



٢٤٧

 وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤمها ،ومع عدم دفع قيمتها يتخري ويل اخلمس بني أخذه وبني إجارته

  .باألجرة

  

  . مةيم الرضا بالقكن للحاكي أخذها منه مل  مصلحة يفكن هناكمل ت واخلمس

 اخلمس، أقسام سائر ة يفيتمل وجود خصوصحيإذ  املقام،  يفكقال بعدم فهم املالين رمبا كل

 يرفاق الذستحق مثل اإلي  الي الذيقطع بوجوده هنا، ألن للدافع ذمي  الي الذكرفاق باملالاإلك

  . فتأمل،ستحقه املسلمي

 نيبو{ رضهو ذات األ وء املدفوعيالش أي } أخذهني اخلمس ب ويلريتخيمتها يمع عدم دفع قو{

أخذ إذا  ف مناط بالويلاألمرها، ألن ريغ والروضة وكاملسال وك اجلواهر، وعن املدارما يفك }جارتهإ

جراء سائر إ أو عاراإ أو صلحها أو  هبتهاويللل أن ماكجارته، إان له ك نيأخذ العين مل إ و، فهونيالع

 ى علةيما عرفت ال والك ألنه ة أرباب اخلمس،لزم مراعاة مصلحين كها، ليقاعات علياملعاوضات واإل

  .اخلمس بدون املصلحة

املصاحلة كحنوها  أو }جرةبقاؤمها باألإه يالبناء بل عل وقلع الغرس{ اخلمس لويل أي }س لهيلو{

 ل السلطنة لهيدل و،ي الضرر من جانب الذميل نفي لدلكذل و واحد،ريما صرح به غكحنوها،  وءيبش

س لعرق ظامل يل :)عليه السالم(مفهوم قوله  إىل ضافةلقلع خالف السلطنة، باإلا و،غرسه وبنائه ىعل

  . ظامل حقريلعرق غ أنه  املستفاد منه عرفاً فإن،حق

 نسان اإلأرضون كإذ ، الويل إىل  والسلطنة بالنسبةضرر الل ي القلع لدل يفقال حبق الويليرمبا و

الن ينع هذان الدلميما ك، فرضاأل ى علطنته املطلقة خالف سلكذلك وه،يه ضرر علريمشغولة ببناء غ

  .نعان استمرارهميحداث البناء إ



٢٤٨

ا مع األجرة فيؤخذ منهوإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقو ام مشغولة 

  مخسها

  

ل واحد كد سلطنة يتقاآلخر، ف ى علنيضرر أحد ال أو ني السلطنتىحدإ ميال وجه لتقدنه إ :هيفو

البناء  و املشغولةرضون حال األكضرر، فت الال إىل ذا بالنسبةك و بسلطنة اآلخر،يالذم ومن الويل

ذن إبإال  املشاع تصرف يفي أن ق لهحي ل واحد منهما الكن إ ثيء، حي لشنيكي شركالشاغل حال مل

  .ان خالف سلطنة اآلخركإال  و،اآلخر

الشجر قبل  وان البناءكلو   مانيل بيان الالزم التفصك ،ني ذات العقلنا بأن اخلمس يف لومث إنه 

 تصرف يف ألنه حق له قلعها،ي فيانا بعد اشتراء الذمكلو   مانيب وم قلعها،كق للحاحي  فالياشتراء الذم

  .ذنه، فالعرق ظاملإ ري بغري الغكمل

البناء  وان الالزم جواز الغرسك مةيالق وني دفع العني بك الشارع املالريث خيح: قالي أن إال مالله

  .س العرق ظاملاًيفل

م مشغولة البناء تقو أو الغرس أو مشغولة بالزرع{ رض األ}انتك ومةي دفع القين أراد الذمإو{

 ينيالغرس الباق أو  مشغولة بالبناءأرضمة يهل اخلربة عن قأسأل ي بأن }ؤخذ منه مخسهايجرة ف األا يف

ون ك املشغولة برضقدر األي: ك املسال قال يف،اًيشغالً جمان شغالً باألجرة ال سنة مثالً نيملدة مخس

  .)١(مة غالباًيألحاط بالقإال جماناً و  الرضالشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب األ

ال ، أي  املشغولة يف صورة االشغال جماناًرضاألو ،متها ألفية قغ الفاررضاأل أن لو فرضنا: أقول

  متها مائة  قي،جرة للبناءأ

                                          
.٢٧ سطر ٦٧ ص١ج: كاملسال )١(
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 وال يعترب فيه نية القربة حني األخذ حىت من احلاكم بل وال حني الدفع إىل ،وال نصاب يف هذا القسم من اخلمس

  .السادة

  

ان كمتها مائتان، ي قرض صورة االشغال بأجرة من صاحب البناء لصاحب األ املشغولة يفرضاألو

  حىتالفارغةك رضست األي إبقاء البناء، فل حقي ألن للذمكذل و،رضمة لألي قنيتائالالزم أخذ امل

 القدر  فإنه،أرض ى عل خالف سلطنة الويلكبقاء جماناً ألن ذل حق اإليس للذميل و األلف،ستحق الويلي

شغال إجرة من جهة عدم السلطنة ألخذ األ أما  قلع البناء، عدم احلق يفيقن من السلطنة املفقودة هياملت

   .طنة السلأصالةه يه فاملرجع فأرض

فصل  و املسألة املستندلم يفكقد ت و،هيله وجه وج و،ني اجلانبنيقال بوجوب التصاحل بيقد و

  . فراجعهايالسبزوار

انت كها اخلمس ولو يقلت ف أو ثرتك مهما رض األ فإن} هذا القسم من اخلمسال نصاب يفو{

  .هريغ و ادعاه املستندي الذمجاعاإل و النصطالق إلكذل وأقل، أو مقدار شرب

 األصل، فكذل ى علليدل ال ألنه  اآلخذ،}مكمن احلا  حىت األخذنية القربة حيه ني فال يعتربو{

 ية الذميس عدم نيلو ،ى عنه القربة، عار عن الدليلتوكون احلاكم نائباً عن الذمي الذي ال تتأ ،العدم

إىل {م ك من احلا} الدفعنيح بل وال{ . القربةينوي  حىتعتقد ذا احلقي ال ألنه عتقد باهللا، بلي الألنه 

  .ضاًيل أي لعدم الدل}السادة

 بالقربة،  مقترناًين دفع الذمكيمل إذ فالقول باللزوم ألن الدفع هنا قائم مقام دفع صاحب املال، 

  . حملهري غ يف،م حالة الدفعكة احلاينها بنيجمع بي ف،والقربة معتربة



٢٥٠

فإذا ، ألا للمسلمني  لآلثار ثبت فيها احلكموبيعت تبعاً من املفتوحة عنوة رضلو كانت األ ):٤٠مسألة (

 حق رض ويثبت يف األ، يف املبيع وأن املبيع هو اآلثاررض وإن قلنا بعدم دخول األ،اشتراها الذمي وجب عليه اخلمس

  االختصاص للمشتري

  

ألا  ،مكها احلي ثبت ف،عت تبعاً لآلثاريب و من املفتوحة عنوةرضت األلو كان :٤٠مسألة {

 ء لصدق اشتراكذل و هلايس الذمي بوجوب ختم}ه اخلمسي وجب علياشتراها الذمإذا  ف،نيللمسلم

 اآلثار ع هوين املبإ وعي املب يفرضن قلنا بعدم دخول األإو{اً ينف وثباتاًإم ك هو مدار احلي الذيالذم

  .}ي حق االختصاص للمشتررض األثبت يفيو

 ىعطأ أو ،ني لبعض مصاحل املسلماإلمامباعها إذا ما ك عنوة،  املفتوحةرض األنيقد تباع ع: أقول

 قة،ي هلا لصدق االشتراء حقيس الذمي وجوب ختم هنا يفإشكالال  و فباعوها،نيمخسها للمستحق

  :نيقسم ى علهذا و،قد تباع تبعاً لآلثار املوجودة و،ةيضر لعدم اخلصوصي وا مفتوحة عنوة الكو

 ي هل املتعة اليتيون من قبكية أمد حمدود ببقاء اآلثار، فيكن للملك لقةي حقرضتباع األأن : األول

 ،قلنا جبوازه وعيصح مثل هذا البن إ ،سي التخملزوماًأيضاً نها حمدودة، واألقرب هنا كقة لياح حقكن

 الزوال ألجل عدم نيضر، لعدم الفرق بي  بعد مدة الكزوال املل و،قةي حقرض األى اشتريألن الذم

 يع املتعارف املقتضياملنصرف من النص البن إ :قالي أن إالاللهم . ألجل حصول القاطعو  أياملقتض

  . العدماألصل ملثل هذه الصورة فدلة مشول األيفلو شك حصل القاطع، وإذا إال ة يلألبد

  مارض األ يفي حصول حق اختصاص للمشتر ضمنها، مبعىن يفرضاأل وتباع اآلثارأن : الثاين

  قرب هنا عدم األدامت اآلثار، و
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م مالكون  فإ،كذلك إذا باعها منه أهل اخلمس بعد أخذ مخسها أنه  كما،إذا قلنا بدخوهلا فيه فواضحوأما 

  .الرقبتها وجيوز هلم بيعه

  

ن م، ألك ترتب احلؤثّر يفي مما ال كالصدق تساحماً فذل أما قة،ياخلمس لعدم صدق االشتراء حق

   .ةيقة ال املوضوعات التساحمياملوضوعات احلق ى علوا مرتبةكام كحالظاهر من األ

  .ني واحد من املعلقريه غيل علكلذا أش و، حمل منع،آخره إىل )ن قلناإو(قوله  أن ظهريمنه و

 ىعلإال  اللهم ، وجوب اخلمس}فواضح{ع ي البيف أي }هيف{ رضاأل أي }قلنا بدخوهلاإذا وأما {

واضح وجوب اخلمس  أي }كذلك أنه ماك{ عن مثله ىن من احتمال انصراف املعشارةتقدمت اإل ما

هل اخلمس ان مخسها ألكانت من الغنائم كث يا ح فإ}باعها منه أهل اخلمس بعد أخذ مخسهاإذا {

  .نيع ملصاحل املسلمي البلإلمام أن ماك }عهايوز هلم بجي وون لرقبتهاكم مالإف{

ام ك الثالثة واألحقسامل انتقال األك يف جاز ،عيم البكمها حكولو قلنا بأن مطلق االنتقال ح

عت مبثل يبإذا  املفتوحة عنوة ري غ يفورة تأيتكام املذك واألحقساماأل أن ماك. ال خيفىما كورة كاملذ

  .ما لو باع داره تبعاً لآلثارك ،وعيهذه الب

إذ ، اًها واضحيم فكون احلكي هلم اًكانت ملكث ي حيها أهلها طوعاً فهيسلم علأ  اليترضاألأما 

  . ةك اململونيرضسائر األك يه

 له يس الذمي وجوب ختم يفنيرضعه حاله حال سائر األيوز بجي ي الذيالوقف الذر أن والظاهر

  .عهية للوقف بعد جواز بي، وال خصوصطالقلإل
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تقلت  أو انا،تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أن  املشتراة بنيرضال فرق يف ثبوت اخلمس يف األ ):٤١مسألة (

  ، أو مات وانتقلت إىل وارثه املسلم،كما لو باعها منه بعد الشراء ،منه بعد الشراء إىل مسلم آخر

  

 انتقلت أو هايها مما عومل علريغ أو } املشتراةرض األ ثبوت اخلمس يففرق يف ال: ٤١مسألة {

 ،مسلم آخر إىل نهانتقلت م أو  بعد شرائها،ية الذميكمل ى علىتبق أن نيب{عرفت  ما ى عليالذمإىل 

  فإن النص،طالق إل،ما هو املشهورك }وارثه املسلم إىل مات وانتقلت أو ما لو باعها منه بعد الشراء،ك

  . اخلمسإعطاءقد حصل فالالزم  وان سبب اخلمسكن إ االشتراء

 ،ةين سببكده مل تيخرجت من إذا  أما ،يد الذمي ت يفيبقإذا ما يون فكتإمنا ة يالسبب أن احتمالو

، بل تعارف طالقد خالف اإلي مردود بأن هذا ق،األولة من ياشف عن عدم السببكاخلروج  أن مبعىن

  .ال أم تيوجب القطع بأن جمرد االنتقال سبب سواء بقياً ريثك يد املشتري  يفرضعدم بقاء األ

 ن قراركل ،إليهأخذه ممن انتقلت ي أن له و،يأخذ اخلمس من الذمي أن صاحب اخلمس له مث إن

  .يالذم ى علالضمان

عتقد اخلمس ي  صورة االشتراء ممن الس له أخذه من املسلم لسقوط اخلمس يفيالقول بأنه لو

  موجودة الني فما دامت العني الع، ألن اخلمس يفيس له أخذه من الذميل أنه هو وسه،كالقول بعك

 ال وممتنعاًإليه ان املنتقل ك ما لوكف، لالتاكون كت أن إال اللهم ،نيده العي  من وجد يفريغ إىل رجعي

  .ن صاحب اخلمس من أخذه منهكتمي

   أن الظاهرإذ ه، ي مرتبطة مبا حنن فريعتقد اخلمس غيمسألة من ال إذ  ، حملهري غيف
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   ،أو ردها إىل البائع بإقالة أو غريها فال يسقط اخلمس بذلك

  

  .يمس اخلاص بالذممثل هذا اخل  النيلفكه عامة املي فكشتري  اخلمس ماكاملراد بذل

سائر كان له أخذ بدله كإال  و،عي صاحب اخلمس البزجيمل إذا ما ي فيهإمنا  نيمسألة اتباع العو

  .ةيموارد الفضول

ار تبعض يان له خك كن املسلم عاملاً بذلكي مل  فإنأخذه من املسلم وجاء صاحب اخلمسإذا و

ان له أخذ ك يالذم إىل وع صاحب اخلمساالشتراء باحتمال رج ى علأقدم وان عاملاًكن إ و،الصفقة

  .ي من الذمرضمة مخس األيق

مثالً لو ، مة اخلمس حاالًيق أو ،مة اخلمس املعطاةيق أو ،مة اخلمس وقت االشتراءيهل املأخوذ قو

أخذ صاحب اخلمس مخسها  و،نيلفأ ألفاً خبمسمائة مث صارت ياً تسوأرض يلم من الذمسى املاشتر

ن إ ل بأنهيالظاهر التفص ومائة؟ احتماالت،أربعب أو مبائة أو نيتائ مبيالذم إىل عرجي فهل املسلم ،ناًيع

ع املوجب لتضرر جانب يجازة مثل هذا البإان له كن ، إاملائة أي مة اخلمس املعطاةيع أخذ قيأجاز الب

   .مائةربعخذ األأع يز البجين مل إ و،اخلمس

  .رناهكللمسألة فروع تعرف مما ذو

 نيأخذ صاحب اخلمس مخسه من الع و، جاهالً باحلالرض األى اشتري املسلم الذانكإذا مث إنه 

ون كيع في النتفاء البيالذم إىل رجع اخلمسيار ففسخ، فهل يخذ باخلأ وار تبعض الصفقةيمما أوجب له خ

 ىانتف أم ـإليه البدل  وني العإعطاء نيار بيقلنا بأن اخلن إ  البدل ـإعطاء ونيالع خذ مخسأ يللذم

  .؟ احتماالنك ذليق للذمحياملوضوع فال 

توجب ا إ قالة قد نقولاإل: أقول }كسقط اخلمس بذليها فال ريغ أو قالةإالبائع ب إىل هارد أو{

  قد نقول  ونها،ي من حكانتقال املل
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  .ففسخ خبياره لو كان للبائع خيار بل الظاهر ثبوته أيضاً

  

  .ع بعد االنعقاديللب بأا مبطلة قد نقول و،كاشفة عن عدم انعقاد امللكبأا 

  .ي عند الذمكء امللالزوم بق ى عللي ملا عرفت من عدم دل، الظاهر وجوب اخلمساألول ىفعل

 ن املبىنك ل،قةي حقكمل  الكقة ظن بامللي احلقيف ألنه ، الظاهر عدم وجوب اخلمسالثاين ىعلو

  .حمل نظر

د له يق  الطالقاإل أن قد عرفت وببحلدوث الس ،أيضاًالثالث الظاهر وجوب اخلمس  ىعلو

  .باالستقرار

  . املستقركاملل إىل انصراف النص إىل قالة نظراًن احتمال السقوط باإلي اللذكاملسال وانين البأكو

 كن شإ و العدم،األصل من جهة أصل وجوب اخلمس فكان الشك  فإن، الوجوب يفكولو ش

املقاصد باستصحاب الوجود  منتهى  فقول، البقاءلاألصان كع يمن جهة البقاء بعد الوجوب مبجرد الب

  .ال خيفىما ك  الثاينكالش ى علتميإمنا 

 }ارهيار ففسخ خبيخ{ جنيباأل أو همايلك أو ياملشتر أو }ان للبائعكلو أيضاً بل الظاهر ثبوته {

  .حلصول السبب املوجب حلصول املسبب

الظاهر  أن  أو،ي الباقكاهر من النص امللالظ أن  أو من أصله،كوجب انتفاء املليار ياحتمال اخلو

خذ األإذ  حمله، ري غيف، اريه خيحد اجلوانب فون ألكي ي الذك امللال استقرار يف و املستقركمنه املل

ما ال ك، كم منوطاً ببقاء امللكون احلك ى عل النصال ظهور يف و ألصله،ينف  الكار قطع للمليباخل

 مستقر بأن ري غكون امللكي أن وجبي أنه م الكار حياخلن إ قاليا  بل رمب،ه باشتراط االستقراريظهور ف

 مسألة يف) قدس سره( يخ االنصارياسب للشكع املي مستقر، فراجع أول بريغ ومستقر إىل كنقسم امللي

  .املعاطاة
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وكذا لو اشترط كون ،  وشرط عليه عدم اخلمس مل يصح، من املسلمرضإذا اشترى الذمي األ ):٤٢مسألة (

  .يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه أن نعم لو شرط على البائع املسلم، مس على البائعاخل

  

 }صحيمل { أصالً }ه عدم اخلمسيشرط عل و من املسلمرض األي الذمىاشترإذا : ٤٢مسألة {

نعام الثالثة باعه األ أو  رحبها،ما لو باعه الصفقة بشرط عدم اخلمس يفكس مشرعاً، فهو ين الشرط لأل

  مصلحة،ىرأإذا  ك ـ ذل)عليه السالم( اإلمامك اخلمس ـ وز لويلجي نعم ،هاياة علكط عدم الزبشر

  .حنوها ورباح األسقاط اخلمس يفإ له احلق يف أن ماكسقاط للخمس، إقة ي احلقهذا يفو

ه من ريغأو إىل  ،إليه توجه خطاب اخلمس  مبعىن}البائع ى علون اخلمسكذا لو اشترط كو{

  .هريغ إىل لفكم من املكنقل احلي الشرط الإذ ع مثالً، ي الب يفثالث هو واسطة

 الشرط بعد أدلة لعموم } مقداره عنه فالظاهر جوازهيعطي أن البائع املسلم ى علنعم لو شرط{

ون الشرط مربوطاً كي أن نيفرق ب ال و،ها املباشرةيب فجي س مثل الصالة اليتيابة، فليقبول اخلمس للن

  .هريغ أو ي مصرف شرعي بدون أنيما لو شرط أخذ العكطلقاً شامالً له، م أو  اخلمسإعطاءب
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 األصلمخس : عليه مخسان وجب إذا اشتراها من مسلم مث باعها منه أو مسلم آخر مث اشتراها ثانياً ):٤٣مسألة (

  . للشراء ثانياًأمخاسة أربع ومخس ،للشراء أوالً

  

هما بسائر أحناء ينقلها إل أو }من مسلم آخر أو هاشتراها من مسلم مث باعها منإذا : ٤٣مسألة {

 للشراء أمخاسة أربعمخس  ووالً،أ للشراء األصلمخس : ه مخساني وجب عل،اًيمث اشتراها ثان{النقل 

 ذاكه و:زاد قوله وه،ريغ واملقاصد منتهى  يفكذلك و،ستاذهأنقله عن  و،ما صرح به اجلواهرك }اًيثان

  .نتهى، امتهاي قتفىن أن إىل

عه، يب دفع مخسه ال مججيإمنا من املسلم إليه نتقل ي ل ماكإذ فناء  اإلإمكانن الظاهر عدم كل

  .ن الفناءكميف يكف

ما دل شمله يال  و.الشراء الثاين واألول الشامل للشراء دلة األإطالقم كان فاملستند للحكف يكو

مسبب  إىل تاجحي سبب لكفإال  و،ديدث سبب جدحيمل إذا ما يهو فإذ مس، خي اخلمس ال أن ىعل

 ني مخسإعطاءب جية ي املرة الثانيع ففيل مرة مخس اجلمك إعطاءاحتمال وجوب  أن ماكد، يجد

 ري غ يف،رض جمموع األون يفكي شاعة، فاخلمس الثاينة ال اإلي تعلق اجلنارين تعلق اخلمس نظ، ألنياملك

  .حمله



٢٥٧

نعم لو كانت املعاملة مما . لشراء مل يسقط عنه اخلمسلم بعد ا من املسلم مث أسرضإذا اشترى األ ):٤٤مسألة (

  .يتوقف امللك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم متامية ملكه يف حال الكفر

  

 }سقط عنه اخلمسيسلم بعد الشراء مل أ مث ، من املسلمرضاأل{ ي الذم}ىاشترإذا : ٤٤مسألة {

ما هو ك للسقوط اجلبل يقال باقتضاء دلي أن إال اللهم ،هيحنن فل اخلمس الشامل ملا ي دلطالقإل

  .اة فراجعكتاب الزك يف والم حوله هناكقد حتقق ال و،قرباأل

 سقط ،قبل القبض و فأسلم بعد العقد،القبض ى علهي فكتوقف املليانت املعاملة مما كنعم لو {

ب جي  حىتكلم فال }فرك حال اله يفك ملةيلعدم متام{ اخلمس لو أسلم بعد االنتقال قبل القبض }عنه

  .سالم ال مخسبعد اإل و،ه اخلمسيف

ن القول كشف أمكال ى علبناًء أما ون القبض شرطاً ناقالً،ك ى علتم بناًءيهذا : ك املستمسيفو

  .ىانته، )١(سالمسالم لتحقق الشراء قبل اإلبثبوت اخلمس لو حتقق القبض منه بعد اإل

  .ال خيفىما ك عدم اجلب ى علهذا بناًءو

                                          
.٥١٣ ص٩ج: كاملستمس )١(



٢٥٨

 ، ففي ثبوت اخلمس وجهان، فأسلم الناقل قبل القبض،لو متلك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ):٤٥مسألة (

  .أقوامها الثبوت

  

 ثبوت ي فف، فأسلم الناقل قبل القبض، من مثله بعقد مشروط بالقبضي ذمكلو متل: ٤٥مسألة {

 إىل ق االنتقال عن املسلميس من مصاديفر فلكل حال اان يفك كنشاء التملإ أن  من}اخلمس وجهان

أقوامها {ور كصدق العنوان املذيسالم الناقل فإ هو حال يحتقق بالقبض الذإمنا  كاملل أن من و،يالذم

  .مهاريغ وخيشف والشكعن ال و، اجلواهرما يفك ، للخمس}الثبوت

ن وجه كي ناقل مل ريقلنا بأنه غإذا  أما قلنا بأن القبض ناقل،إذا  مبا كد ذليين الظاهر لزوم تقكل

  .كه املستمسيما نبه علكوت اخلمس بلث



٢٥٩

  .يبيعها بعد الشراء من مسلم أن الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي ):٤٦مسألة (

  

عها يبي أن ي الذمىعل{ املسلم }شرط البائعإذا {اخلمس  أي }الظاهر عدم سقوطه: ٤٦مسألة {

س من موجبات يالشرط ل و من املسلم حصل سبب اخلمس،ي الذمءباشترانه  أل}بعد الشراء من مسلم

  .السقوط

من ذمي كان عدم السقوط مقطوعاً باعه  وع مطلقاًيلو شرط الب ألنه )من مسلم(د بقوله يقإمنا و

  إىلنشاء االشتراء من املسلم الصادق بالنسبةإان املعترب ك، سواء يللذمبه، إذ إنه من مصاديق بيع املسلم 

  . الثاينيالذم إىل استقرار النقل الصادق بالنسبة أو ،األول يالذم

املنصرف من النص  أن ه، بعدكه لعدم استقرار مليمخس عل  الاألول يالذمن إ :قالي أن إالاللهم 

  . من املسلمكه املليه لعدم تلقيمخس عل  ال الثاينيالذم و املستقر،كاملل

 كاملنصرف من النص امللإذ  ،لشرط موجب لسقوط اخلمسقال بأن مثل هذا اي فرمبا ،انكف يكو

اشتراط  ى عللينه ال دلأ وكالم حول ذلكقد تقدم ال و،ان الشرطك املقام ال استقرار مليف و،املستقر

  . هو ممنوعياالنصراف الذإال االستقرار 



٢٦٠

 لكن األوجه ،اخلمس وجهففي ثبوت  ، مث فسخ بإقالة أو خبياراًأرضإذا اشترى املسلم من الذمي  ):٤٧مسألة (

  .الفسخ ليس معاوضةن إ خالفه حيث

  

 إىل رض فرجعت األ}اريخب أو قالةإاً مث فسخ بأرض ي املسلم من الذمىاشترإذا : ٤٧مسألة {

انسحاب  ى عل بناًء،يالذم إىل  انتقلت من املسلم أا أرض لصدق} ثبوت اخلمس وجهيفف{ يالذم

قالة حل الفسخ واإلإذ  }س معاوضةيالفسخ لن إ ثي ح،ه خالفهن األوجكل{ مطلق االنتقال م يفكاحل

صدق العنوان املأخوذ ي  حىتيالذم إىل انتقال من املسلم أنه ه، الكمال إىل كل ملكرجوع  وللمعاوضة

  .ىالفتو و النصيف



٢٦١

  .من حبكم املسلم حبكم املسلم ):٤٨مسألة (

  

 ي وجوب دفع الذم يف}م املسلمكحب{ نياان واني من الصب}م املسلمكمن حب: ٤٨مسألة {

  يفنيام املسلمكانسحاب أح ىعلما دل  طالق إلكذل و، اشتراها منهما بسبب الويل اليترضمخس األ

  .هريغ وور اجلواهركم املذكلذا صرح باحلو، س املقام مما خرجيل و.خرج ماإال نهم يجمان وأطفاهلم

 ىقال بأن مقتضي أن إالاللهم . يم الذمكنهم حبيجمان وأطفاهلمك يم الذمكما صرحوا بأن من حبك

 رفع  يفيالوضع ويفيلكم التك احلنيفرق ب نه الأ و،كبنا ذلاستقرقد  و،رفع القلم عنهما عدم اخلمس

  .حنن مما علم خبروجه س مايل وث،يما علم خبروجه من هذا احلدإال القلم 

 ألنه ، املقامد يفيفي  ـ الةيام الوضعكر مشوله لألحيتقد ى علث رفع القلم ـيالقول بأن حدو

  .مك حمطالقة فاإليخاص باملسلم، مردود مبنع اخلصوص



٢٦٢

  .امخس ذلك اخلمس الذي اشتراه وهكذ اليت اشتراها الذمي عليه وجب عليه رضإذا بيع مخس األ ):٤٩مسألة (

  

 ي اخلمس الذكه مخس ذلي وجب عل،هي علي اشتراها الذم اليترضع مخس األيبإذا : ٤٩مسألة {

 إعطاءه ي وجب عل،م مخسها بعشرةك من احلاى مث اشترنياً خبمسأرض ى فلو اشتر}ذاكه وشتراها

   .مهاريغ وخيالش و اجلواهرك بذلما أفىتك للعشرة، ن مخساًيناريد

 أصالةجراء ال جمال إل وى،الفتو و النصه العنوان املأخوذ يفيصدق علي ف،دياشتراء جد ألنه كذلو

ان فهو كاالنصراف لو  و،كوجه للش الإذ  مشوله للمقام،  يفكالش أو ليدلعدم اخلمس بعد انصراف ال

  .ال خيفىما ك يبدو

  :بعضها إىل رية نشريثك املقام فروع ت يفيبق

سائر ك ماله  فالظاهر عدم انقالب اخلمس املوجود يف، حمارباً بعد الشراءيلو انقلب الذمنه إ: منها

خرجوا مخسه أماله  ى علل مفقود، فلو سلط املسلمونيدل إىل تاجحياالنقالب إذ ، نيه مباحاً للمسلمأموال

ة ربعمخس األ و اخلمس، ماله مخسانجب يفيمها، فك غنائم هلا حأمخاسة ربعسائر األ وملصرف اخلمس،

  .مةيوا غنك من جهة مخاساأل

 ري غ يف،قهيما تقدم حتقكفار اخلمس كؤخذ من اليال إذ فره، كوالقول بسقوط اخلمس من جهة 

الزم سقوط اخلمس ي نشاًء الإافر كعدم أخذ اخلمس من ال وسالم، اإلبجيإمنا  و،بجي فر الكالإذ حمله، 

  . البقاءيقتضيفاالستصحاب لو شك ه بالنص، وي صار عليالذ

 ياخلارج أو يب من الناصي الذمىاشترإذا م املسلم، فكس حبيسالم اخلارج منه لاملنتحل لإل: منهاو

  ها يب فجي مل اًأرض الغايلأو 



٢٦٣

  ،نة سنتهؤما يفضل عن م: السابع

  

  .نيم املسلمكسوا حبيأم ل ى علاخلمس، ملا دل

 كان الشك سواء ،ال أم يذم أنه ي املشتر يفكش أو ،ال أم مسلم أنه  البائع يفكلو شنه إ: منهاو

  . لرباءة ااألصل االشتغال ف يفكش ألنه  عدم اخلمس،األصلان ك ،املصداق أو من جهة املفهوم

 نا يفككان مسلماً مث شكما لو علمنا بأنه ك املقام، يفن استصحاب كيمل إذا  كون ذلكيإمنا نعم 

 أو  مما أحلقه باحلريبي نقضه لشرائط الذمنا يفككاً مث شيان ذمك أنه علمنا أو سالم،خروجه عن اإل

  .اهللا العامل و،سالماإل إىل فركخروجه عن ال

، إشكالخالف وال   بال}فضل عن مؤنة سنتهي ما{ :ها اخلمسيب فجي  اليتمور من األ}السابع{

المهما ك استفادته من  املستند يفن يفك من قوهلما بالعفو من هذا النوع، لنيمينقل عن القديما رمبا إال 

  .نتهى، اخفاء بل ظاهره التوقف

 ،ف املعتد به اخلالى اجلواهر نفمة، بل يفي فالقول بالوجوب هو املشهور شهرة عظ،انكف يكو

  .صحاب األأكثرالم ك مقطوع به يف أنه ك املداره املذهب، بل يفينه مما استقر علأو

 رةكالتذ وانيجممع الب وانيالتب وةيالغن واخلالف وه عن االنتصاري علمجاع اإلى دعويكح أنه ماك

  .حي صرخالف ى علست دالةيما نقله مجع لك نيميهم، بل عبارة القدريغ ونيدي والشهىاملنتهو

 واحد تواتر ري بل عن غ،ضةيات مستفيه رواي دلت علي فاملشهور هو املعتمد الذ،انكف يكو

  بعضها اآلخر يفأيتيس و،منهاننقل هنا مجلة  وفوق حد التواتر،ا إ هي مصباح الفقيف و،ك بذلخباراأل

  املسألة التاسعة 



٢٦٤

:  عن اخلمس؟ فقال)عليه السالم(احلسن   سألت أبا:موثق مساعةك ،ل اخلمسي حتلالم يفكعند ال

ريثك أو ليأفاد الناس من قل ل ماك يف.)١(  

  يفيا موالي ي علبجي يالذ  ما:)عليه السالم(حممد  أيب  إىلتبتك: ان بن الصلتيح الريصحو

ب جي: تبكعة؟ فيمجة هذه القطأعه من يقصب أب ويبرد وك مثن مس ويفة يلي قطع يفأرض ىغلة رح

  )٢(.شاء اهللان إ ه اخلمسي فكيعل

 جعفر الثاين أيب  إىلناأصحابتب بعض ك: يشعر عن حممد بن احلسن األ،اريح ابن مهزيصحو

 ع الضروبي من مجريثك وليده الرجل من قليستفي ع ماي مجىعل  عن اخلمس أخربينأ :)عليه السالم(

  )٣(.اخلمس بعد املؤنة:  خبطه)عليه السالم(تب ك؟ فكف ذليك واعيالض ىعلو

 عن رجل أصاب من )عليه السالم(احلسن الثالث  أبا سأل أنه ،يسابوري اآلخر عن النهحيصحو

عة يذهب منه بسبب عمارة الض وراركر عشرة أش فأخذ منه الع،يكزي ر ماكعته من احلنطة مائة يض

؟ فوقع يه منه شصحابب ألجيهل  و،ك من ذلكب لجي يالذ راً ماكده ستون ي  يفيبق وراًكثالثون 

  )٤(.فضل من مؤنتهي اخلمس مما يل: )عليه السالم(

  قال ـ فاختلف من  أن  إىل ـاهلمداينإليه تب ك ،حه الثالثيصحو

                                          
  .٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج:وسائل ال)١(

.٩ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥١ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٨ ص٦ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٨ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٢٦٥

  .نة عيالهؤوم

  

 مؤنة الرجل  ال،خراجها وعةي مؤنة الض،اع اخلمس بعد املؤنةيالض ى علبجي فقالوا ك ذلقبلنا يف

  )١(.بعد خراج السلطان والهيمؤنة ع ومؤنتهه اخلمس بعد يعل: اريقرأه ابن مهز وتبكاله؟ فيعو

 فأعلمت كخذ حقأ وكام بأمري بالق أمرتين:قلت له: بن راشد ي عل أبو قال يل،حه الرابعيصحو

هم يب علجي: )عليه السالم(به؟ فقال يجأء حقه فلم أدر ما ي شي وأ: بعضهم، فقال يلك بذلكيموال

ده؟ فقال يالصانع ب وهيوالتاجر عل: قلت. اعهميض و أمتعتهميف: ء؟ فقاليش أي يفف:  فقلتاخلمس

  .)٢(نهم بعد مؤنتهكأمإذا : )عليه السالم(

  .أيتيها مما سريغإىل 

 االنتصار و بل عن اخلالف،خالف  والإشكال بال }الهيمؤنة عو{مث الظاهر استثناء مؤنته 

 ىمنته و اجلواهر واملستنديف و،ةري والذخكاملدار وجممع الفائدة وىاملنته ورةكالتذ واملعترب والسرائرو

  .هي علمجاعها اإلريغ واملقاصد

فضل من ي  منه اخلمس ممايل: يسابوريخرب النكاستثناء املؤنة مجلة من النصوص،  ى علدليو

 رادة مؤنة الرجل املفروض يفإ املصباح ـ ما يفكه ـ حيون صركياد ك ظاهره بل  فإن،)٣(مؤنته

   خربك وعة،يعماره الض ول احلنطةي حتص صرفها يف اليتمؤنته ث هو اليالسؤال من ح

                                          
  .٤ ح اخلمسهي فبجي ما بأبوا من ٨باب  ٣٤٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

 .٣ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(

  .ررك م٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٨ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٢٦٦

 إىل أشبهما  واج بعض الصناعاتيه من املعلوم عدم احت فإن،)١(اخلمس بعد املؤنة: ياألشعر

   .مؤنة الشخص و مؤنة الصنعةني املؤنة للقسمإطالققال بي أن نكميمؤنة، بل 

   . صراحة هذا اخلربىبعد دعويال بل ،)٢(نهم بعد مؤنتهمكأمإذا  :بن راشد ي علخربكو

  .)٣(خراج السلطان والهيمؤنة ع واخلمس بعد مؤنته :اتبة اهلمداينكمكو

ل عام فهو نصف ك الغالت يف واعي أوجب من الضيفأما الذ: لةيار الطوياتبة ابن مهزكمكو

 ريغ ال وسدسه نصف يس عليتقوم مبؤنته فل عته اليانت ضكمن  وعته تقوم مبؤنته،يانت ضكالسدس ممن 

  .وقد تقدم املراد بنصف السدس ،)٤( كذل

كتبت :  قال)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ، عن أيب بصري،وما رواه احللي يف مستطرفات السرائر

 هل عليها فيها أكثردرهم أو أقل أو ألفي هدية تبلغ إليه مواله واملنقطع إليه يف الرجل يهدي إليه 

له كأيهة كه الفاي داره البستان فون يفكيعن الرجل و .اخلمس يف ذلك: )عليه السالم(اخلمس؟ فكتب 

ما أما  :)عليه السالم(تب كه اخلمس؟ في درمهاً هل علنيمخس أو ء مبائة درهميع منه الشيبيإمنا ال يالع

  )٥(.اعيسائر الضكع فنعم هو يالبوأما  ،ل فالكأ

  ة عدم يل بعد معلومك استثناء األفإن

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٨ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٣ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٤ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٩ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.١٠ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥١ ص٦ ج: الوسائل)٥(



٢٦٧

  .استثناء مطلق املؤنة ى علدالة ياخلصوص

عليه (احلسن الثالث  أيب  إىلتبتك:  قال،م بن عمريبراهإ عن ،هري تفس يفياشيمارواه الع و

املؤنة :  فقال،ناأصحابفناظرت : قال. اخلمس بعد املؤنة: تبكاع؟ في الضب يفجي أسأله عما )السالم

 نا اختلفوا يفأصحابن إ و اخلمس بعد املؤنة:تقلإليه تبت كبعد مؤنة الرجل، ف وأخذ السلطانيبعد ما 

  )١(.الهيبعد مؤنة الرجل وع وأخذ السلطانياخلمس بعد ما : )عليه السالم(تب كف. املؤنة

 ه،ريغ و صاحب احلدائقك ذلل يفكلذا أش ود املؤنة بالسنة،يي تقخبارء من األي شس يفيلمث إنه 

  : ثالثةأمور بكاستدل املشهور لذلو

  .الم مجاعةك  يفيك احملمجاعاإل: األول

 ،ل عامك يف :اري خرب ابن مهز يف)عليه السالم(قوله كات، ي بعض الروا يفك بذلشارةاإل: الثاين

 ةينهما ـ بعد معلومي االقتران ب فإنبعد مؤنة الرجل، وأخذه السلطانياخلمس بعد ما  أن ى علما دلكو

 أن ى علما دلك وملراد باملؤنة مؤنة السنة،ا أن ى علل سنة مرة واحدة ـ دالكخذ السلطان أأن 

  .ل سنة مرةك الغالت تثمر غالباً يف واعيالض أن  من املعلوم فإنالغالت، واعيالض ى علاخلمس

وم يه الضابط ملؤنة ال فإن السنة،ريد هلا بغيحتد الإذ  مؤنة السنة، ظهور املؤنة عرفاً يف: الثالث

    فإن،أشبهما  ووالشهر واألسبوع

                                          
  .٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٩ ص٦ ج: الوسائل)١(



٢٦٨

 الشتاء وفي جتمع األصول املختلفة من الص السنة اليتي هنسانقاس ا مؤنة اإلي دة اليتالوح

 الزواج والسفر ومصارف املرض وارجياإل و املختلفة من األلبسةنسانمصارف اإل وهاريغ وأوقات الربحو

و من خدشة لخي رها املستند فبعضها الك ذ اليتدلةاأل أما ،طالقد عند اإليس ببعيهذا ل و.هايلإما و

  .فراجع

 من سنة، أكثر إىل بعض مصارفه حتتاجك نسانبعض موارد اإل أن ء، وهوي املقام ش يفىبقين كل

 ؤجر يفي كون له ملكي أو  الثمر سنة دون سنة،يعطي بستان نسانون لإلكيان ي من األحريثك مثالً يف

 ل اليالزواج والسفر الطو ورشراء الداكاملصارف، فبعض املصارف  إىل ذا بالنسبةكه وسنة دون سنة،

 ،؟ الظاهر هو الثاينكثرباأل أو  بالسنةني املقامبعد مجع املال سنوات، فهل العربة يفإال ن منه كتمي

  .األولح مجاعة يصرو

 ى مبقتضنينئذ اعتبار مؤنة السنتيتجه حيف:  قال،األولاملقام  إىل ه املصباح بالنسبةيل فكاستشو

 عن مثل نيلمات امعكهو حمل تأمل النصراف  وخالفه، ى علمجاعقد اإلنعي أن إال، خبارظواهر األ

  .نتهى، ا)١(الفرض

ه فألن املنصرف من أشبهمن  و بستانه سنة دون سنةيعطيمن  إىل بالنسبة أما :كاستظهرنا ذلإمنا و

  هو  ،أخذه السلطانينة ما ي خصوصاً بقرالعامه لفظ يور فكار املذيح خرب ابن مهزيصرك خباراأل

                                          
  .واخر الصفحةأ ةيف شرح املؤنة املستثنا ١٣٠ ص٢ج: مصباح الفقيه )١(



٢٦٩

 إىل ة بالنسبةيهو الوحدة الرحب واملتفاهم عرفاً، إىل رجعيه ري غيل عام، ففكون الثمر كصورة 

ون رحبه كي أن  العرف لزومىري  ال،عتهي مبؤنته ضي فالن تف:ليقإذا ، ولذا أكثر ونيالشخص من سنت

 يفكت ال: ليقإذا  وه،ي طول عاميفكي  مرة مانيل عامكالم رحبه ك صدق ال يفيفكيل سنة، بل ك

 ى مرة رأنيل سنتكفت كإذا  أا  حىتة مطلقاًيفاكعدم ال ى علالمكتوقف صدق الي ،عته مبؤنتهيض

  .المكذب الكالعرف 

 فرق ي املصارف من املؤنة، وأكن تل فأل،اجلمع سنوات إىل  حتتاجاملصارف اليت إىل بالنسبةوأما 

 ،عدماً وزان صدق املؤنة وجوداًي مها منية اللتيفاكعدم ال وةيفاكمؤنة الزواج، فال ولك مؤنة األنيب

 اخلمس بعد الغىن أن ىعلما دل هما، خصوصاً أشبهما  و الدار والزواجمنها ن اليتل املؤكتدوران مدار 

اخلمس بعد : )عليه السالم(املنصرف من قوله ك املنصرف منه  فإنالستثناء املؤنة،أيضاً مما استدل به 

  .اجلمع سنوات إىل اجيها االحتيالدار الغالب ف وة الزواج استثناء مؤن)١(املؤنة

  .لهايس من قصده حتصيالزواج والدار ممن ل إىل تاجحي عدم أخذ اخلمس ممن كلزم من ذلي: قاليال

عد ما عنده مؤنة له، بل ي الزواج ال أو س من قصده اشتراء الداريمن ل و،ةياملؤنة عرف: ألنا نقول

 د الشراءيريمن  إىل  اختالف نظر العرف يفكش وال. بعد املؤنة وبعد الغيننه  أهيصدق عليئاً زائداً يش

  إىل و

                                          
  .١٤ ح٢٣ الباب ٩٣ ج:البحار )١(



٢٧٠

 حىت اخلياطة والكتابة والنجارة ، التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات واإلجاراتأرباحمن 

 وغري ،ارات وتعليم األطفالوالصيد وحيازة املباحات وأجرة العبادات االستيجارية من احلج والصوم والصالة والزي

  ، ثبوته يف مطلق الفائدة وإن مل حتصل باالكتسابحوط بل األ،ذلك من األعمال اليت هلا أجرة

  

  . باب االستطاعةد يفيريال  د الشراء أويري مثل من ك ذليفه مثل ،د الشراءيري من ال

  املصرفي مقامة يفي جاررينة غس استدل ا العتبار ال الثالثة اليتدلةاأل أن رناهكفتحصل مما ذ

  .د من سنةيأز إىل نياملورد احملتاجو

الزراعات  و من الصناعات،سباتكمن سائر الت و التجاراتأرباح{ ني فرق بري غ}من{

ات طالق اإلل يفك لدخول ال}ازة املباحاتيح وديالنجارة والص وتابةكال واطةياخل  حىتجارت،واإل

 من ك ذلريغ و،طفالم األيتعل و،اراتيالز والصالة وج والصومة من احليجاريجرة العبادات االستأو{

  .ىالفتو و النصطالق إلكل ذلك }جرةأ هلا األعمال اليت

تاب كر ك ذكشهد بذليما كمن باب املثال، إال  كس ذلي لقسامر بعض العلماء لبعض األكذو

  .نواعه األخرأتارة لبعض  وسبكواحد تارة لبعض أنواع الت

 كذل و}تسابكن مل حتصل باالإ و مطلق الفائدةثبوته يف{ ىقوأن كي ملن إ }حوطبل األ{

عليه (احلسن  سألت أبا:  قال،رواه مساعة  مامنها  اليتى،الفتاو و واحد من النصوصري غطالقإل

  .ريثك أو ليفاد الناس من قل أل ماك يف:  عن اخلمس؟ فقال)السالم

 متن أن  اهللاك أبقاكي رأ، ما الفائدة وما حدهاين تعلمكجعلت فدا :إليهتبت ك: د قاليزيرواه  ماو

  الفائدة : )عليه السالم(تب كف.  وال صومحرام وال صالة يل ى علماًيون مقك أ اليك لكان ذليبب يعل



٢٧١

 كيلإد يفي ما عموم فإن. )١(جائزة أو حرث بعد الغرائم و جتارة من رحبها يفكيلإد يفيمما 

  .ور بعده من باب املثالكذعل املجي مما ،ل فائدةكشامل ل

غنمها املرء، يمة ي الغني اهللا فهكرمحيالغنائم والفوائد و :لةيحة طوي صحار يفيوما رواه ابن مهز

  أبريتسب من غحي  الياث الذري له خطره، واملي الذنسان لإلنساندها، واجلائزة من اإليفيوالفائدة 

 من موايل إىل ما صار وعرف له صاحب،ي ال وخذؤيمثل مال  وؤخذ ماله،يصطلم فيمثل عدو  وال ابن،و

  .)٢(ة الفسقةيمر اخلُأموال

ق فلنا منه يط ثوباً خبمسة دوانيخياط لياخل حىت :)عليه السالم( عن الصادق ،وما رواه ابن سنان

  )٣(.دانق

 الرجل ديستفي ع مايمج : لقول السائل)عليه السالم( اإلمامر يه تقريف وم،د املتقيوما رواه األشعر

  .هاريغإىل . اعيالض ىعل وع الضروبي من مجريثك وليمن قل

 ة يفيفسرت اآل أن ل فائدة بعدك شامل لءيغنمتم من شمنا أواعلموا  :ةميركة الي اآلإطالقبل 

  .نسانده اإليستفي ل ماكاللغة ب وخباراأل

  :هاي بعض الفقهاء بعدم اخلمس فات أفىتي املسألة صغريفو

                                          
.٧ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٨ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥١ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٢٧٢

  عن)رمحه اهللا( ينيلكرواه ال ما إىل جرة احلج، استناداًأ احلدائق من عدم اخلمس يف ما ذكره: منها

 ك ذله يفيج به هل علحيمال إليه  رجل دفع يديا سي: )عليه السالم(إليه تبت ك: ار قاليبن مهز يعل

 هيس عليل: )عليه السالم(تب كده بعد احلج؟ في فضل يف ما ىعل أو اخلمسإليه  ريصي نياملال ح

  )١(.اخلمس

جرة احلج عنواناً أس يل أن  احلدائق، لوضوحما ذكره ى علهيداللة ف ما تراه الكهذا اخلرب و

 ما ذكره إىل كزادت عن مؤنة السنة، وال حاجة بعد ذلن إ رباح مطلق األ داخلة يفيهإمنا  ومستقالً،

  . من السؤالاألول القسم إىل ه بالنسبةيرادة نفإ ى علحممول أو اخلرب مطروح أن اجلواهر من

من  وة بعض األعالم ـياك صحة احلن تأمل يفإ املبسوط ـ وخ يفي عن الشيكح ما: ومنها

ال و. مجاع واإلاألصل بكد لذلي املن والعسل، واستدل السات من عدم اخلمس يفي الناصر يفىاملرتض

 أن ماكاملشهور، نه إ  احلدائقمها باخلمس، بل يفريغ ولة واملختلفيهما، فقد صرح الوسيف  ماخيفى

مخس   النيئين الشيذ هرادته عدم مخس املعدن يفإ إىل ديالم السكول أورمبا . طالق ساقط باإلاألصل

  .رباحاأل

ن الفائدة احلاصلة بسبب كمل تإذا ما ية الروضة في حاشيك حم يفيه اخلونساريما تأمل ف: منهاو

  ة عبارة ياكه بعد ح فإنتساب،كاال

                                          
.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ١١باب  ٣٥٤ ص٦ ج: الوسائل)١(



٢٧٣

له ك كخشت والصمغ معلالً بأن ذلري والشني من الترجنبتينجيما ياخلمس ف وجوب املختلف يف

إذا وأما  ،تساباتكاختذ صنعة فهو من االن إ أمثاهلا ومنهال واحد كخذ أ أن والظاهر:  قال،تسابكا

 أرض عمل يفيان كمن  ى علاسبكر وجوب مخس املك بل أن. له تأملدلة مشول األيفف اتفق اتفاقاً

  . صنعة لهكون ذلكمعدناً لعدم   أورتاًكفوجد 

تساب من كه لفظ الصنعة واالير فكذ ما وات،طالقعرفت من اإل ها بعد مايف  ماال خيفىو: أقول

  .باب املثال

 ى عله اجلابرربما لو أجك ،اًيقهر أو اًياريتساب اختكون االك نيفرق ب ال أنه مما تقدم تعرفو

 ألنه جرة املثل،أد من يان أزكن إ و،ه اخلمسيان فكن املؤنة زاد عإذا ه  فإنالًامإليه تساب مث دفع كاال

  . ة اجلائريمال ى علىبقياره فال يباختإليه دفعه 

 عد مثناًيمل و الًان املال حالكإذا  ،الًحال أو  به حراماًى أتي العمل الذكون ذلك نيفرق ب ما الك

 ال من احملرمات املنصوصة يف و،)١(نهئاً حرم مثيحرم شإذا ن اهللا إ :)عليه السالم(شمله قوله ي حىت

ب يه للعامل بطريغ أو عطاه اجلائرأ ياملال الذ إىل ىتعدي ون العمل حراماً الكإذ القمار، كعة يالشر

 عطاءأاراً فيعصرها هو بنفسه اخت أو ،أجربه اجلابر مثالً لعصر اخلمرإذا ، ف له مطلقاًاًكيعد متليخاطره مما 

  .  اخلمسإخراجه ي خصوص قبال العمل وجب عليف  المطلقاً الًا مكاملال

 أو نتهي سف نفسه يفك السمىما لو ألقكال،  وأعلم  و حصول املال له بتعبنيفرق ب ال أنه ماك

   داره ولو بدون نزل املطر يف

                                          
  .١ ح من الشهادات١٠الباب  ٢٣٨ ص٨ ج:الوسائل )١(



٢٧٤

  .كاهلبة واهلدية واجلائزة واملال املوصى به وحنوها بل ال خيلو عن قوة

  

 موالع هذه األي مج يف فإن،قسام من األك ذلريغ إىل ، منهاملاء الناس وكالسمى علمه فاشتر

   .اخلمس

م كان حيقلنا جبر أو ،دلةاومة عكانت حكن إ نسان حصلها اإلومة اليتك احلأموال  يفكذلكو

  .يم الشرعكداورها مع احلا أو ،هاي علكاملل

شرط عدم  و،أشبهما  وجرةأ ومثناً أو ،هايالقول باخلمس ف ى علهبةال احد مأ هعطاألو مث إنه 

د التصرف يحتد إىل رجع الشرطإذا إال السنة،  وتابكخالف ال ألنه اخلمس فالظاهر بطالن الشرط،

 أو  الفقراءصرف األلف يفي أن نار مشترطاًيلف دأما لو باعه داراً بكء خاص، ي بشداًيان مقكه، بأن يف

 ساقي يولعل منه املهر الذ. السنة وتابك للس خمالفاًي هذا الشرط ل فإن،ك ذلأشبهما  أو تبكشراء ال

 ريثكما هو املتعارف عند كلو باالنصراف  واًي ضمنجهزة العرس به شرطاًأئة يون كي مايالنساء فإىل 

ما  ولذا فاألقرب عدم تعلق اخلمس واحلج و،ك ذلىما سويه فيق للزوجة التصرف فحي من الناس، فال

  . صرفه يف املؤنة أو أتت أيام احلجن دارت عليه السنة قبلإ املال، و ذاأشبه

 وجوب حوط فاأل}حنوها و بهىة واجلائزة واملال املوصياهلد واهلبةك{خر أما بعض الفوائد األ

 الروضة د يفي املعترب والشهل احملقق يفيم والصالح أيب  عنيكما حك }لو من قوةخي بل ال{ها ياخلمس ف

 إطالقورات عن كستثن املذيل من مل كهم، بل ريغ و املقاصدىمنته وخنا األعظميش وايفكسواإل

  .ضايأرث  اإلاب اخلمس يفجيإبل عن مجاعة منهم . وجوب اخلمس

عدم  إىل ذهبواإذ ه، ي االتفاق على السرائر دعو يفي عن املشهور، بل عن احلليكخالفا ملا ح

   شياء هذه األوجوب اخلمس يف



٢٧٥

  .نيمن املعاصر واحد ري لغاختاره املصنف تبعاً  ماياألقرب عندو

 إىل تاجحيحنوها مما  وتساب للهبةكالسنة، بل مشول اال وتابكمطلقات ال إىل ضافة باإل،هيدل عليو

  :تسابكقبول اهلبة ا أن روه الروضة منكذ ما ى علالقبول بناًء

 ي األشعري خربإطالق و اجلائزة،د املصرحة بوجوب اخلمس يفيزيخرب ك: اتيمجلة من الروا

  املصرح بثبوت اخلمس يفريبص أيب خرب و،ريثك أو ليل قلك  بوجوب اخلمس يفنيمساعة املصرحو

  ألجلكد بذلييها خطر، والتقي ف اليتنسان لإلنسانار املصرحة باجلائزة من اإلياتبة ابن مهزكم و،ةياهلد

   .ال خيفىما كها السنة يتدور عل  حىتىتبق ها خطر اليس في لاليتأن 

: تعاىلل عام، قال اهللا ك هم يفي واجبة عليالفوائد فه وغنائمفأما ال: حة هذاينص الصحو

 ءيغنمتم من شمنا أواعلموا ةياآل،قال أن  إىل :غنمها يمة ي الغني اهللا فهكرمحيالفوائد  ووالغنائم

  أبريتسب من غحي  الياث الذري هلا خطر، وامل اليتنسان لإلنساندها، واجلائزة من اإليفيالفائدة  واملرء،

  .ثي احلد)١(.عرف له صاحبي وجد واليمثل مال  وؤخذ ماله،يصطلم فيمثل عدو  و ابن،الو

غلة  وربح التجارةو :قال أن إىل مةيل ما أفاد الناس غنكو :ةير اآلك قال بعد ذيوالرضو

  )٢(.فائدة ومةيع غنيها، ألن اجلمريث وغياملوار والصناعات واسبكامل وسائر الفوائد وعةيالض

                                          
  .٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبوابمن  ٨ باب ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٩٢ ص٩٣ جالبحار )٢(



٢٧٦

إليه تب ك ف،أيبإىل   بصلة)عليه السالم(سرح الرضا :  قال، بن عبد ربهنيبن احلس ي علخرب وبل

   )١(.ما سرح به صاحب اخلمسي فكيمخس عل ال: هيلإتب كمخس؟ ف  إيلما سرحتيف ي علهل: أيب

 هو عدم ي الذيح صاحب اخلمس، ال لعدم املقتضيهو تسر و ظاهره عدم اخلمس للمانعفإن

ن كيمل  أنه ني حان رطباً يفك ألنه ترق الورقحيقال مل ي أن ل مبرتلةيان التعلكلإال ، و اهلبةاخلمس يف

  .ال خيفىما كن نار كمل ت ألنه ترقحيمل  أنه  مثلهقال يفي أن المكن الي موازى مقتض فإن نار،كهنا

 ل اليتيل التحأخبار ة املتقدمة يفجيخد أيب ةي روارث يفر اهلبة واإلكذأيضاً اخلمس  ى علدليبل 

ه؟ يء أعطيش أو جتارة أو بهيصياث ريم أو تزوجهايامرأة  أو هايشتريل خادمة يها السؤال عن حتليوقع ف

   )٢(.ملن أحللنا لهإال ل حي واهللا الأما  :قال أن  إىلعتنا حالليهذا لش: )عليه السالم(فقال 

ث يح ول،يوقع التحلإمنا  ورةر التجاكنة ذي بقراً خصوصشياء هذه األ الظاهر وجود اخلمس يففإن

  . هو وجوب اخلمسي الذاألصل إىل مكرجع احليل خاص ببعض األزمنة يالتحل أن تقدم

  :أموراستدل للقائل بعدم وجوب اخلمس ب

  . الرباءةأصالة: األول

  . السرائر يفياء احللك حي الذمجاعاإل: الثاين

  .مورثرة ابتالء الناس ذه األكان لبان بعد كما لو : الثالث

                                          
.٢ ح اخلمسقسمة أبواب من ١١باب  ٣٥٤ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٤ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٧٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٢٧٧

   يف الذي ملكه من حيث ال حيتسب فال يترك االحتياطنعم ال مخس يف املرياث إالّ

  

مة يشمل مثل املقام لعدم صدق الغن ت ال الغنائم اليت احلاصرة لوجوب اخلمس يفخباراأل: الرابع

  .هايعل

 يف ة السنديعدم حج وصحابعراض األإ اخلمس بأخبارم ضعفوا إما كل، ي التحلأخبار: اخلامس

  . بعض آخرعدم صراحة الداللة يف وبعضها

  . يل االجتهاديمسرح هلا بعد وجود الدل الرباءة الإذ ، ما ال خيفىل ك اليفو

 ،مورستثنوا هذه األيس مل يابن ادر ى علني من الفقهاء السابقريثكالإذ  تام، ري غمجاعواإل

بعض  إىل كار ذلكنإث نسب ي ح العدم، بل الظاهر من املعتربىعل الوجود ال ى علليوم دلكفس

ما هو عادة صاحب املعترب من كس ي البعض ابن ادركلعله أراد بذل وار،كنن شذوذ القول باإلياملتأخر

   .ةي من عدم احلجمجاعمثل هذا اإل ما يف  إىلضافةهذا باإل. التعرض له

  . هيد عليا ال مز مبه اهلمداينيقواه الفق إن ودييل الثالث، بل هو شبه تأيسقط الدلير كمبا ذو

  .مة مطلق الفائدةيالغن أن عرفت من ه بعد ماي احلاصرة شاملة ملا حنن فخبارواأل

  .ل فقد تقدم اجلواب عنهاي التحلأما أخبار

ه مطلقاً، ينا نقول بوجوب اخلمس فكاث لري املار يفيظهور خرب ابن مهز وي القومجاعاإللو ال و

 نعم ال{: ره املاتن بقولهكاث احملتسب، فما ذري املحة نقول بعدم اخلمس يفيث فصل الصحين حكل

  اط ي االحتكتري تسب فالحي ث اليه من حك ملي الذيفإال اث ري املمخس يف



٢٧٨

  . له به فمات وكان هو الوارث كما إذا كان له رحم بعيد يف بلد آخر مل يكن عاملاً،فيه

  

مل {وأيضاً  بلده  بل يف}د آخر بلد يفيان له رحم بعكإذا ما ك{وجوب اخلمس  قوىاأل بل }هيف

رج اخلمس من خيه  فإن}ان هو الوارث لهك وفمات{رثه ي أنه تملحين مل كل وانك أو }ن عاملا بهكي

  .دي ج،ماله

  يفإشكالمس فال خيمل  وتعلق به اخلمسإذا  أما .ت لهي مخس امليرث الذمس اإلخي الإمنا نعم 

  .وجوب اخلمس

 أنه  يفكما لو شك املصداق، تسب لشبهة يفحيث اليمن ح أو تسبحيث يمن ح أنه  يفكش ولو

ال، فالظاهر  أم رثهي أنه علميان له مورث الك ألنه  املفهوميف أو تسب،حي ياثه الذريمن م أو سبهكمن 

 كان الالزم التمسكه ي فكشإذا تسب، فحياث ري اخلمس خرج منه مأدلة طالقوجوب اخلمس إل

  .ال خيفىما كة ي الشبهة املصداقام يف بالعكس هذا من التمسيل و،بالعام

لوجود  أو رثه له جلهل باملسألةإ أن تسبحي نه الكل وبيان له مورث قركلو  أنه مث الظاهر

 ، هذاريقول باخلمس غي ي الذىالفتو وب اخلمس، ألن املنصرف من النصجينعه مث ورثه مل ميغاصب 

  . واهللا العامل،ه اخلمسيب فجيه وارثه مل علم بأنيان كنه كد جداً ليان له وارث بعكو ل أنه ماك

إذا ورات كاملذ ورث مناء اإل وجوب اخلمس يفصحابالم مجاعة من األك مث الظاهر املصرح به يف

  .النماء فداخل حتت العموم أما صوهلاأخرجت أإمنا  دلةها، ألن األيقلنا بعدم اخلمس ف

   .مك حمريعمل الغ  الصحة يفأصالة ف،ال أم مسخيان كمورثه  أن  يفكش ولو

  الظاهر من قوله  أن تابك بعض مباحث القد تقدم يفو



٢٧٩

  وكذا ال يترك يف حاصل الوقف اخلاص

  

  . العملري غيف  حىتون أصل الصحة جارك )١(أحسنه ى علكيضع أمر أخ: )عليه السالم(

ص ي للتنصفلم أجد وجهاًإال  و،ةبقسم من اهل أنه أنه ألجلك به ىر املصنف للمال املوصكذ مث إن

  .هيعل

 وزاد عن نساناإل إىل صارإذا العام  و بل} حاصل الوقف اخلاصيف{اط ي االحت}كتري ذا الكو{

والده أ وديلز أو  ألهل العلمىعطي أن ى علوقف بستانهين أكان بنحو وقف الفعل كمؤنة سنته، سواء 

  .نيورك للمذاًكون مناؤه ملكيأن كجة يوقف النت أو ،مناءه

احتاط الحتمال عدم إمنا  و،مة املفسرة بالفائدةي مطلق الغنداخل يف ألنه سه مخإعطاءوجه و

 قوىاألان كتساب كث عرفت عدم اعتبار االين حكتساب، لكة االيالوجوب من جهة خصوص

  .الوجوب

ما لو وقف ك ،ء خاصيدا بشيمقإليه انتقل إذا  أما مطلقا،إليه انتقل النماء إذا ما يهو فإمنا مث هذا 

مخس   اليد الذي املقكل املليان من قبك ،أشبهما  أو اء الفقراءيض أو شة الفقهاءيون مناؤه ملعكي لبستانه

  .هيف

 يالوقف الذ أما ، عدم وجوب اخلمس يفإشكال الوقف فال نيع أما مناء الوقف، إىل هذا بالنسبة

د جبهة خاصة يق مك ـ فألنه مليالوقف الذرك ـ كي هو متليالوقف الذوأما  ر فهو واضح،يهو حتر

  .فائدة وعد رحباًيفال 

                                          
.٣ حام العشرةكحأ أبواب من ١٦١باب  ٦١٤ ص٨ ج: الوسائل)١(



٢٨٠

   ثبوته يف عوض اخللع واملهر استحباباًحوط واأل،بل وكذا يف النذور

  

 جهة مشاة ـ  صرف مثنه يفمل نقل يف ولهين تبدكميمل  وكوز ذلجيث ي حيولو باع الوقف الذر

  .ما زاد عن املؤنةيسه فيشاء ـ فالظاهر وجوب ختميف يكه يتصرف فيه ي للموقوف علاًكبأن أصبح مل

ان كالشخص، سواء  إىل  توجب انتقال مال والعهد الاليتنيميالشرط وال و} النذرذا يفك وبل{

زاد عن ن إ  مخسهإعطاءنار وجب يد ألف دي فلو نذر لز،داًين مقكيمل إذا ما يمناًء ف أو ناًي املال عكذل

  .نهيع ال يف  منائهتصرف يفيد بأن ينه لزنذر بستاإذا ذا ك وجة،ينذر نت أو ان نذر فعلك سواء ،املؤنة

 مل ، به الداريشتري لإعطاءد فينار لشراء دار لزيما لو نذر ألف دك ،داًيان النذر مقكإذا ما ينعم ف

انت زائدة عن منائه، ألا بعد كها مث كمل واشتراهاإذا إال  اللهم ،دي مقكمل ألنه ه اخلمس،ين علكي

  .ال خيفىا مك ، طلقاًاًكون ملك تءاالشترا

اخلمس  أي }ثبوته{ عندنا ى بل فتو،نيوجوباً عند آخر و، عند املصنف} استحباباحوطواأل{

  .املرأة إىل  املنتقل منه}واملهر{الرجل  إىل  املنتقل} عوض اخللعيف{

ه للزوجة، واملرأة ك قبال ملأخذ العوض يفإمنا ن الرجل أ وعدم صدق الفائدة،: وجه االستحباب

  .ل الفائدةيمن قب ع اليل مثن املبي قبال البضع، فهما من قبيفأخذت املهر 

ما كد ي مثل املهر املقيفإال مة املفسرة بالفائدة هلما، ي عموم الغن:اطاًياحت أو ىوجه الوجوب فتوو

  د بنحو الشرط الضمينييان التقكعرفت، ولو 



٢٨١

  .ملرياث حىت احملتسب منه وحنو ذلكومطلق ا

  

جرة أ املقتول، وويل إىل ة املسلمةيات، والديروش اجلناأاألطراف، وات ي دالم يفكذا الكو

ما  وى،خرأاشترت زوجة من زوجة  أو ،اشتراه الرجل من زوجته بثمنإذا ما ياملرضعة، وعوض القسم ف

  . واردةري، واملناقشات غكل ذلكات شاملة لطالق اإل فإن،ك ذلأشبه

 أوردار، فقد ية ابن مهزيفاً لروايتضع و،اتطالقاإلاً بك متس}احملتسب منه  حىتاثريمطلق املو{بل 

 إىل لذا ذهب أبو الصالح و عنها،أجاب الثاين وة واحلدائقرينقلها الذخ و،تإشكاال قى املنته يفيعل

  .هيوجوب اخلمس ف

 ،ها عن احلليبيمها وجوب اخلمس فريغ و املختلف واللمعةىكما حكالصدقة ك }كحنو ذلو{

  .ةيمندو أو ،فارةكالكانت واجبة كها، سواء ي الفائدة علطالق إلكذل و واحد،ري غكد ذليأو

تعلق ا إذا  ة املهداة الردب اهلكوز ملالجي ال أنه ركاشف الغطاء ذك أن هو وء،ي املقام ش يفيبق

اعترضه اجلواهر بسبق تعلق حق  و،حناء التصرفأ ى هو من أقوي الذكج بعضها عن امللرواخلمس، خل

  . واحدريوجه غ وتعلق اخلمس، ى علجواز الرجوع

رجع إذا ان الالزم استرجاع اخلمس كاشف للهبة من أصلها ك والرد مبطل أن قلنان إ :أقول

 أم هوب له دفعهوان املك الواهب، سواء كان مقدار اخلمس خارجاً عن ملكناقل نه إ ن قلناإ والواهب،

  .ال خيفىما ك ،ال



٢٨٢

 د فصاحلهيز ى علىان له حق الدعوكما لو كائدة، ان فكإذا ه اخلمس عوض الصلح يب فجيمما و

خذه أ يء الذيرج الشخيمل إذا فيما ء ينته بشؤهو م ما لو صاحل ماك ،ن فائدةكيمل إذا  أما ء،يش ىعل

  .عن املؤنة



٢٨٣

 سواء كانت العني اليت تعلق ا اخلمس ،هإخراج وجب ،مورثه مل يؤد مخس ما تركه أن إذا علم ):٥٠مسألة (

  .ه من تركته مثل سائر الديونإخراج بل لو علم باشتغال ذمته باخلمس وجب ،عوضها  كان املوجودموجودة أو

  

 لتعلق اخلمس ،إشكال بال }هإخراجه وجب كؤذ مخس ما تريمورثه مل  أن علمإذا : ٥٠مسألة {

ان كمت يقال بأن الي  حىتفاً حمضاًيلكن احلق تكيمل و ،املوت مسقط له أن ى علليدل ال و املال،كبذل

 حمتسب وجب ري غرثاًإ لو كانه فيعل و.شمل املقامي رث ال اإلل عدم اخلمس يفيدل و،يلفاً دون احلكم

 ةأربع و، مخسة لألصل،دفع تسعةين يالعشر وة، فمن اخلمسةي الباقمخاسة األربعمخس األ واألصلمخس 

  .السنة إىل يبقإذا ه أرباحمن ألنه 

ون املوجود كن ك ل}ان املوجود عوضهاك أو ،مس موجودة تعلق ا اخل اليتنيانت العكسواء {

نما ي أنيان الالزم أخذ مخس العكإال م املعاوضة، وكجازة احلاإبعد  أو هو بنظر العرفإمنا عوضاً 

  .الذمة إىل ان اخلمس منتقالًك أو وجدت

نه  أل}ونيته مثل سائر الدكه من ترإخراجباشتغال ذمته باخلمس وجب { الوارث }بل لو علم{

 ن الناس يفيد إىل دلة األ االنصراف يفىدعو ون،يرث بعد الداإل أن ى علل الداليشمله الدليحدها فأ

  . حملهاريغ



٢٨٤

  .نة السنةؤوإن زاد عن م ال مخس فيما ملك باخلمس أو الزكاة أو الصدقة املندوبة ):٥١مسألة (

  

 }ن زاد عن مؤنة السنةإ وبةالصدقة املندو أو اةكالز أو  باخلمسكما مليمخس ف ال: ٥١مسألة {

  .هريغ وشف الغطاءكما عن ك

  :أمور بكاستدل لذلو

ؤنة سنته فال م ى علديزي اة ماكد من الزي السريغ ود من اخلمسي السإعطاءصح ي النه إ: األول

ل من باب يهذا الدل و،ست فائدةي حمله فل يفعطاءن اإلكي مل أعطي ولو ،ه اخلمسيب فجي  حىتزائد

  .فاء املوضوعتن باةالسالب

 قولك ،غناهأ ري الفقيأعطإذا  أنه  منوردا خصوص م ودلة األطالق، إلعطاءجواز اإل: ه أوالًيفو

 عبد اهللا أيب قول و،)١(ت فأغنهيأعطإذا  :اةك من الزريالفق إىل عطاء باب اإل يف)عليه السالم(جعفر أيب 

  .اةكتاب الزك  مما تقدم يفهاريغ إىل ،)٢(هيتغن  حىتاةكأعطه من الز: )عليه السالم(

 سهم املؤلفة ـ بناًء أما ،أشبهمن  و سهم الفقراء يفعطاءل بعدم جواز اإلي قوصح ليإمنا نه إ: اًيثانو

ل يسهم سب ونيسهم العامل وقلنا بتعلق اخلمس مباله ـإذا افر كال أو انميف اإليعطائه للمؤمن الضعإ ىعل

  .ادةي الزإعطاء جواز  يفإشكالاهللا فال 

   نفسه ىاقتر علإذا  أما ،ريقتر الفقيمل إذا صح يإمنا نه إ: ثالثاًو

                                          
  .٤ حاةكاملستحقني للز أبواب من ٢٤باب  ١٧٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٥ حاةك املستحقني للزأبواب من ٢٤ باب ١٧٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٢٨٥

  . عدمهاألصلاالسترجاع منه، بل  ى علليدل الإذ ، إشكالفال 

الصدقة  و اخلمسصح يفي اة من سهم الفقراء فالك الزصح يفن إ  الزائدإعطاءعدم ن إ: رابعاًو

 ها فاليادة في الزإعطاءوز جي  الاة اليتكس بأنه بدل الز اخلمقال يفي نعم رمبا ،همايل فيدل الإذ املندوبة، 

  .ال خيفىما ك ذا املقدار يفي ة اليل البدليدلن إ :هيف و.هيوز فجي

 ف، فالاحنوه لالنصر وتسابكالفائدة احلاصلة باال إىل ها اخلمس منصرفي فالفائدة اليتن إ: الثاين

  .دلة األإطالق االنصراف بعد تقدم من عدم صحة  ما:هيف و. املأخوذ مخساًمخس يف

ن إ :هيف و.)١( صاحب اخلمسكيلإما سرح ي فكيمخس عل ال :هيف وخرب عبد ربه املتقدم: الثالث

مة قبح أخذ بعض ك حلكذل وها،يمخس ف ة اليئاً هديأحد ش إىل سرحإذا  اإلمام أن ثيالظاهر من احلد

  .ةشختلو عن مناق لها الكت أخر رادايإهذا ب ى علأوردقد  و،ربط له باملقام ة، فالياهلد

إذ ة للصدقة، يان تثنكاخلمس  أو اةك بعض الزىأعطإذا  الصدقة، فتناىفي ال أنه  منوردا م: الرابع

 بعض ما تقدم يفكوم اآلخر، يال وق باهللاينبعث عن تصدي ا مطلق ما فإ،الصدقة أعم من اخلمس

  .اة من جهة واحدة لسنة واحدةك الزإعطاء  يفتعدد ال أنه منهاالظاهر ن إ :هيف و.املباحث السابقة

   يفإذ  )ن زادإو(لمة ك ل عدم معين:والً أاملصنف ى علرديمث إنه 

                                          
.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ١١باب  ٣٥٤ ص٦ ج: الوسائل)١(



٢٨٦

إذ ص الصدقة باملندوبة يوجه لتخص ال أنه ماك عدم اخلمس،  يفإشكال ادة اليصورة عدم الز

  .ليوجه للتفص اباً فالجيإ  أوم الصدقة املندوبة سلباًكهلا حأيضاً حنوها  وفارةكالكالصدقات الواجبة 

 نايفي  مما ال،ادة عن السنة، بل عن املؤنة عرفاًي اخلمس الزإعطاء ار يفيون املعكي أن بعدي المث إنه 

 ادة، فاملتعارف من السادةيه الزيصدق عليمل إذا ورات ك املذمخس يف ه فاليعل وادة عن السنة،يالز

توجب  ادة الينة زسد املأخوذ عن اليزي واني األح بعضاة يفكالز وأخذون اخلمسين يالفقراء الذو

 إىل بالنسبة  حىتن قلنا بالوجوبإ و اخلمسإعطاءهم يب علجي هم الي عرفاً علاخلمس بعد املؤنةصدق 

  .آخذ اخلمس

 ى علن اخلمس عونناإ: )عليه السالم(ة لقوله يني الدمورمشتغل باأل ألنه اإلمامأما أخذ سهم 

ن كين مل إ وعطائهإبعد القول جبواز ي ما الكه مطلقاً، ينقول بعدم اخلمس عل أن بعدي  فال،)١(ننايد

  .اره الفقر بل العمليس معي لياة الذك باب الز يفنيل سهم العامليمن قب ألنه اً،ريفق

 ال ألجل الفقر، فما دامت اخلدمة ، مقابل اخلدمة ألن هذا املال يف،هينقول بعدم اخلمس علإمنا و

ن إ و، عندهيخذ ابتداًء والصرف من املأخوذ الذ األني فرق بري املال من غله التصرف يفان كمستمرة 

وز عدم أخذ اخلمس منه جي ،اًيان غنكن إوعطاؤه من اخلمس خلدمته ابتداًء إوز جيما كنه إ :شئت قلت

  . فتأمل، مقابل خدمتهه يفي عليجبعل اخلمس الذ

                                          
  .٢نفال ح األأبواب من ٣ باب ٣٧٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٨٧

  . النماءاته ففي منائها جيب كسائرنعم لو منت يف ملك

  

اة من ك اخلمس والزإخراجه يب علجي  ال،اةكالز وتمع عنده اخلمسجي يه الذيالفق أن  خيفىمث ال

س له فال ي، ألن املال لكوكالذهب املسكاً يوكان املال زك وه السنةين مرت علإ واملال املتجمع عنده

  .اةك الزة املشروطة يفيكال املل ومةيه الغنيصدق علي

 منائها يه ففك ملنعم لو منت يف{ األصل  يفكذلإمنا ورات ك املذعدم اخلمس يفالقول ب ى علمث

   . دون النماءاألصل انت يفكإمنا  املتقدمة لعدم اخلمس دلة ألن األ}سائر النماءاتك{ اخلمس }بجي

  الثاينعدمه يف أن ماك ،قوىاأل هو األول دم فعدم اخلمس يفخي يالذ وهيمناء املال عند الفقأما 

  .كد ملا عرفت من املالي بعريغ



٢٨٨

  فإن،كان البيع بالنسبة إىل مقدار اخلمس فضولياً البائع مل يؤد مخسة أن  مث علمإذا اشترى شيئاً ):٥٢مسألة (

  ،يأخذ مقدار اخلمس من املبيع أن  وإن مل ميض فله،أمضاه احلاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أداه

  

مقدار اخلمس  إىل ع بالنسبةيان البكؤد مخسه يالبائع مل  أن ئاً مث علمي شىاشترإذا : ٥٢مسألة {

 ه،ري من غخراجة اإلي والكللمال و،نياخلمس متعلق بالع أن نيالسبع و املسألة اخلامسة يفأيتي س}اًيفضول

 ة،يانت تصرفاته فضولكرج خين مل إ و،حةيها اخلمس صحي ف اليتني العانت تصرفاته يفك جأخر فإن

ع يون البكم يستقي ه اليعل و،ةي ال النخراجار اإلي فاملع،عدمه و قصد الضمانني فرق بري من غكذلو

  .داء صورة عدم األ بل يف،اً مبقدار اخلمس مطلقاًيفضول

 ىأعطإمنا  ي ألن املشتر}ه بالثمنيم رجع علك احلاهن أمضاإف{ة ي صورة الفضوليان ففكف يكو

 } البائعىعل{ ياملشتر أي }رجع هويو{امن للثمن بقمدار اخلمس  مستحقه فهو ضريغ إىل مثن اخلمس

مل إذا ع يم للبكمضاء احلاإ جواز ن يفكم، لكاحلا إىل }أداهإذا { أعطاه يبأخذه مقدار مخس الثمن الذ

   . نظرىخرأال مصلحة  ون غبطة ألهل اخلمسكت

 أن إالمسألة الغصب، كالبائع  إىل صح الرجوعي كذلك ياملشتر إىل م الرجوعكصح للحايما كو

  .البائع اآلخذ للثمن ى علاستقرار الضمان

عامل مع ي أن ما لهك }عيأخذ مقدار اخلمس من املبي أن فله{م املعاملة ك احلا}ضمين مل إو{

  .مقدار اخلمس إىل دة بالنسبةيالبائع معاملة جد أو ياملشتر



٢٨٩

  .لهليه بال عوض يبقى مقدار مخسه على ملك أه وإن انتقل إ،وكذا إذا انتقل إليه بغري البيع من املعاوضات

  

  .  جوازهديال ىعل  قاعدةى مقتض،ي موجودة عند املشترنيالع وأخذ البدل من البائعي أن هل لهو

ما لو باع مقدار كمضاء غبطة، ان اإلك صورة  املعاملة يفيضمي ال أن  جواز يفشكالقع اإلينعم 

أخذ اخلمس سبب ضرر إذا  أنه  حىت من مخسمائةأكثر يوتس  املوجودة اآلن النيالع واخلمس بألف

  . أهل اخلمس مبقدار مخسمائة

سبب ضرراً ي عدم عمل ما وحفظهإمنا  و،مناء اخلمسإه يس عليم لك ألن احلاكوالظاهر جواز ذل

 إىل ةيمته السوقي مخسمائة فارتفعت قيسويان عنده جنس كإذا لذا  وأهله، إىل وصلهي  حىت مقدارهيف

  .عه للربحيه بيب علجي ألف مل

ع من ي البريبغ{ ك املالريغ إىل انتقل اخلمس أي }هيانتقل إلإذا {ورة كام املذك األح تأيت}ذاكو{

 ىبقي{شبهها  واجلائزة وةيالبهة واهلدك }عوض بالإليه ن انتقل إو{ ،أشبهما  وجارةاإلك }املعاوضات

  .ك ذلكللمال أن فقد عرفتإال ، وكبدله املاليمل ن إ } أهلهكمل ى علمقدار مخسه

إذا ما ياملعاملة ف إىل ار تبعض الصفقة بالنسبةيان له خك ياملشتر إىل مك صورة رجوع احلايفمث إنه 

  .علم باحلاليمل 

س يل وخذ البدل،أ ونيم أخذ العكون للحاكيرث اإلكة ي صورة االنتقاالت القهريف أن ماك

  .هري ال لغكان للمالكإمنا ل يار التبديخإذ م، كرض احلايمل إذا ما ي البدل فإعطاءللوارث 



٢٩٠

 صورة م يفكار احلاي اختانت املسألة مثل مسألة الغصب يفكاخلمس  ى عليديلو ترامت األو

   .مها من األوساطريغ أو رياألخ أو األولالبدل من  أو ني أخذ العنية بيالفضول

  .ليناها خوف التطوك املقام فروع تريفو



٢٩١

عنده من األعيان اليت مل يتعلق ا اخلمس أو تعلق ا لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة إذا كان  ):٥٣مسألة (

  .أو منفصلة وجب اخلمس يف ذلك النماء

 مل جيب مخس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب وال صدق ةلو ارتفعت قيمتها السوقية من غري زيادة عينيوأما 

  .حصول الفائدة

  

 فنمت ،نه أداهكتعلق ا ل أو ،تعلق ا اخلمسي مل ان اليتيعمن األانت عنده كإذا : ٥٣مسألة {

وان ي احلالولد يفك }أو منفصلة{ الزرع  يفأشبهما  والغلظة وواني احلالسمن يفك }ادة متصلةيوزادت ز

 كذل وح به،ي واحد التصرريما عن غك } النماءك ذلوجب اخلمس يف{ النخل والشجر والثمر يف

   .ار اخلمسي معي هلصدق الفائدة اليت

 ،نمو بالسمنيل في مخس اهلزيؤدي أن ني فرق بيأ و حمله،س يفي املتصلة لالقول باالنصراف يفو

  . ةي الصورة الثانع يفي مخس اجلمإعطاء وجوب  يفإشكال ه ال فإنسمن،ي  حىت اخلمسدؤيمل  أن أو

 حفظه يغزال الذل مسن الو من أمثلة املؤنة ما وا هو واضح،ك املؤنة صرف يفيمل إذا ن هذا كل

  .ال خيفىما كقة داره ي حد يف اليتعت الزرومن أو لألنس

رث متها وقت اإليما لو ورث داراً قك }ةينيادة عي زرية من غيمتها السوقيلو ارتفعت قوأما {

 اخلمس ألفاً إعطاء نيانت حك ونهاكسي  ال مخس داره اليتىأعط أو  مث صارت مخسة آالف،انت ألفاًك

خ ياجلواهر والش وما اختاره احلدائقكة، ي السوق}ادةي الزكب مخس تلجيمل {ف  مخسة اآلمث صارت

  .هاريغ والغنائم وري عن التحريكاألعظم، بل هو احمل

  . الروضةجزم باخلمس يف و،ك املسالد يفيتوقف الشهو

   عدمه نيب وجب اخلمسيع في البنياملقاصد ب منتهى تبعه وى املنتهفصل يفو



٢٩٢

   هذا.ها مل يبعد وجوب مخس تلك الزيادة من الثمننعم لو باع

  

   .بجيفال 

  .ة مطلق الفائدثبوته يف ىعلما دل شمله يدة عرفاً فئ لصدق الفا،واألقرب الوجوب مطلقاً

 حمله، س يفي، واالنصراف لك الرباءة عند الشأصالة وةانصراف الفائدإال ل يس للقول اآلخر دليلو

صدق حصول  ال وسبكلعدم صدق الت{ فقول املصنف بالعدم ،ليدل ث اليل حي أصاألصل أن ماك

  .هي منظور ف}الفائدة

ادة يتحقق بزي  الكذل و املال،ادة يفيمة الزيالغن والظاهر من الفائدةن إ :كقول املستمس أن ماك

 املنتزع ير االعتبااألمرل ي من قبي هة اليتي املالادة يفيون الزكتإمنا  و، املال معهاادة يفيال زإذ مة، يالق

 إىل ه من األلفأموالقال ملن ارتفعت ي أنه ىترال أ حمل مناقشة، نتهى،، ا)١(الباذل  والراغب من وجود

  .نه تضرر ضرراً بالغاًإقال يس كلو انع أنه ماك ،مةيعشرة آالف استفاد فائدة عظ

ا اختاره مك ، هذا احلال للصدق يف}ادة من الثمني الزكبعد وجوب مخس تلينعم لو باعها مل {

   .هريغ وعي البنين عرفت عدم الفرق بكمن تقدم، ل

ما لعل الظاهر من كع وسائر املعامالت، ي البنيهذا القول ـ عدم الفرق ب ى علالظاهر ـ بناًءو

ة، لعدم صدق ياألصلمة يبالق مة املرتفعة اليباعه بالقإذا ب اخلمس جيإمنا  أنه  هذا القولأصحاب

  .نئذ عندهمياالستفادة ح

  مخس  ع فالي صورة عدم البنيل بيرناه من التفصك ذي الذ}هذا{

                                          
.٥٢٧ ص٩ج: كاملستمس )١(



٢٩٣

 كما إذا كان املقصود من شرائها أو إبقائها يف ملكه االنتفاع ،إذا مل تكن تلك العني من مال التجارة ورأس ماهلا

وجوب مخس ارتفاع  فالظاهر ،إذا كان املقصود االجتار اوأما  ،بنمائها أو نتاجها أو أجرا أو حنو ذلك من منافعها

  ،قيمتها بعد متام السنة

  

 }رأس ماهلا و من مال التجارةنين العكمل تإذا { االرتفاع اخلمس يع ففي البنيب و االرتفاعيف

 ألف صندوق من الدهن ىما لو اشتركقصد االسترباح بنفسه، ي مال التجارة ما أن نهمايوالفرق ب

  ألف شاة لالنتفاع بلبنهاىما لو اشتركح بنمائه، قصد االستربا رأس مال التجارة ما ولالسترباح،

  .يهذا الفرق اصطالح أن ال خيفى و،ذاكصوفها وهو

حنو  أو جراأ أو نتاجها أو ه االنتفاع بنمائهاك ملبقائها يفإ وان املقصود من شرائهاكإذا ما ك{

قصود االجتار ا ان املكإذا وأما  منافعها،{ سائر }من{ة الناس ببدل يرؤ معرض جعلها يفك }كذل

خ ي رسالة الشيف و، اجلواهريف و،ما عن الروضةك }متها بعد متام السنةيفالظاهر وجوب مخس ارتفاع ق

مها من تعلق اخلمس بعد ريغ وةيفاكال و لصدق الفائدة، خالفاً ملا عن احلدائقكذل وهم،ريغ واألعظم

إال ة ويالظهر من الفائدة الفعل أن  بعد،لفعلا الفائدة بالقوة ال باإمن و،نه لعدم صدق الفائدةأك وع،يالب

  . له فائده بالقوةأشبهما  واد واالجتاريد االصطيريفمن 

ن من كمل تإذا ما ي االجتار فين الداعكيمل إذا ما يف  حىت صدق الفائدةث عرفت سابقاًيح: أقول

 س نفساًي لاألمر منتهى ،علبالفإمنا  وست بالقوةياخلمس هنا، والفائدة ل ان الالزم القول بوجوبكاملؤنة 

  .ون مثناًكي أن ى علتوقفي بل عروضاً، والصدق ال



٢٩٤

  .إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها

  

ع ين البكن أمإ وبعيمل إذا نه إ :قالين رمبا ك ل}متهايأخذ ق وعهاين بكأمإذا {ه ي فإشكالهذا ال و

سبون رأس حي وعونيبي التجار مث الرتفع أجناس يان ي من األحريثك ب اخلمس، ألن يفجيمث رجع املال مل 

ها يلإ لزم االلتفات من الشرع ةانت معتربك لو ة اليتيهذه اخلصوص إىل ة بال التفاتيمة الفعليالسنة بالق

 أن ماك، كثراملال رجاء الربح األ ى علبقاء املتعارف عند التجار اإل فإنغفلة العامة، وثرة االبتالءكل

 كل ذلي نعم الالزم ترت،تاجر أوقات االرتفاع أي سبحيال  و بعد االرتفاعترتل املاليان ي من األحريثكال

  .مةيادة القيع بعد زي عدم البصورة التعارف يف ىعل

هل ارتفع اجلنس  أنه ة الفقهاء بعدم سؤال التاجر عنريلعله لذا جرت س ود،ي بعريهذا القول غو

س هذا من باب الفحص عن يل و.انياألح من ريثك ة االرتفاع يفي مع معلوم،ال أم  أثناء السنةيف

ادة، ألن املفروض ي عدم الزأصالةن، وال من باب يمذاق املتأخر ى علبجي  الية الذيالشبهات املوضوع

ه، بل يعل  صدد وفاء ما للخمس غالباً يفي واملعط، املالريات لتطهيق عن اخلصوصي مقام التحقم يفأ

ن هلم ي من التجار الذريثك  املرتفعة وقت االرتفاع يفموالاألمن املتعسر جداً احتساب نه  إقاليرمبا 

  .أجناس متعددة



٢٩٥

 للزيادة مث رجعت قيمتها ومل يبعها غفلة أو طلباً  للتكسب ا فزادت قيمتها السوقيةإذا اشترى عيناً ):٥٤مسألة (

 بعد  نعم لو مل يبعها عمداً،خلارجإىل رأس ماهلا أو أقل قبل متام السنة مل يضمن مخس تلك الزيادة لعدم حتققها يف ا

  متام السنة واستقرار

  

متها يسب ا فزادت قكناً للتي عداشترإذا {:  بقوله}٥٤مسألة { هذا أشار املصنف يفإىل و

ن إ وه فإنحنو املتعارف، ى علجيبالتدرإال ع يلعدم تعارف الب أو }ادةيطلباً للز أو بعها غفلةًيمل  وةيالسوق

 ع،يتعارف مثل هذا البينه مل كع ليعرضها للبي ووتيالب أو نيكاكالد إىل جر مالهرسل التاي أن نكأم

 كضمن مخس تليأقل قبل متام السنة مل  أو رأس ماهلا إىل متهايمث رجعت ق{املتعارف  ى عل مرتلةدلةاألو

املتعارف،  ى عل مرتلةدلةون األكم بكل احلي تعلاألوىل و} اخلارجيف{ادة يالز أي }ادة لعدم حتققهايالز

ة ي الرواورة يفك العدم، فالفائدة املذاف يفكغفلة الغالب  وثرة االتفاقك مع كها لذليفعدم التعرض ف

  .ةي العرفني القوان يفكذلك، بل هو كتشمالن مثل ذل ة الي اآلمة الواردة يفيالغنك

 األصلوطاً موجباً للضمان يس تفري لكل عدم الضمان بأن ذلي من تعلكره املستمسكذ أما ما

  .وجود املانع  اليالعلة عدم املقتضن إ :هيالرباءة، فف

اته املعدة للتجارة مث هزلت مبا يلو مسنت ش ماكة، ينيادة العي الزان املسألة يفيبعد جري المث إنه 

وجب الضمان ملا ي ه ال فإنلعدم التعارف، أو غفلة أو ةاديمة طلباً للزينقص الق ونيأوجب نقص الع

  بعها عمداً بعد متام السنة واستقرار ينعم لو مل {ل يعرفت من الدل



٢٩٦

  .وجوب اخلمس ضمنه

  

  .ةينيادة العي الزذا يفك و}وجوب اخلمس ضمنه

  : ةأربعصور املسألة  أن تقدممما قد حتقق و

ون كي أن ماإل فك ىعل وبعد مرور رأس السنة، أو ، أثناء السنةيفما إ ادةيصة بعد الزيألن النق

 يف و عدم الضمان، يفشكال اإليبغني  أثناء السنة ال النقص يف صوريتي، ففني العيفأو  مةي القنقصاً يف

 مخس إعطاء لزوم  يفإشكالفال فعل يتعارف ومل  وعين البك أم فإن النقص بعد رأس السنةصوريت

ن يعشر إىل متها عشرة مث ارتفعتيانت له شاة للتجارة قكما لو ك الزائد، فال مخس يفإال  و،الزائد

 من رأس السنة نيوميمث بعد مرور  تعارف،يمل  أو عهاين بكميمل  أو ،كنه غفل عن ذلكومرت السنة ل

  . واهللا العامل،ةينيادة العي الز يفكذلك الظاهر عدم اخلمس، و فإنالعشرة، إىل رجعت



٢٩٧

مس يف منو تلك مل جيب اخل رهامثمرها وت لالنتفاع ب وخنيالًاًأشجار وغرس فيه إذا عمر بستاناً ):٥٥مسألة (

كان من قصده االكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب اخلمس يف زيادة قيمته ويف منو ن إوأما  ، والنخيلشجاراأل

  .ه وخنيلهأشجار

  

ما  وحطبها و}مثرها والً لالنتفاع بتمرهايخن واًأشجاره يغرس ف وعمر بستاناًإذا : ٥٥مسألة {

م كمه حكنئذ حي ألن أصل البستان حكذل و}ليالنخو شجار األك منو تلب اخلمس يفجيمل { أشبه

 أصل البستان ال ومن املؤنة، أنه ه ألجليمخس ف التمر ال وها، فالثمري فىنك للسنسانها اإليبني الدار اليت

 يد الذيالق إىل حاجة ادة فاليظاهر املصنف عدم الز و. عرفاًمنهادر املؤنة احملسوب يمما  ألنه هيمخس ف

  . فراجع،ك املستمسشكالوجه إل ما الك، يره السبزواركذ

ع يبيبأن  أو ،تسابكع حاصله لاليبيبأن ما إ }تساب بأصل البستانكان من قصده االكن إوأما {

 فالظاهر وجوب اخلمس يف{تساب ك من سائر أنواع االأشبهما  أو األصلار جيإ أو أصله بعد منو غرسه

 بأن منت }لهيخن وهأشجار منو يفو{ نيرتفعت فصارت ألف مث اانت ألفاًكما لو كة، ي السوق}متهيادة قيز

  .انت مائة مثالًك أن متها ألفاً بعديفصارت ق

 البعض ك ذلن يفكيان بعض البستان مل ك املؤنة لو اج يفيمورد االحت أن قد ظهر مبا تقدمو

 غناماً بلبنها أ، فلو اقتىنأشبهما  والغنم و البستان من البقرريم غكما ظهر حكسواه،  اخلمس دون ما

   األصل ال يف ها اخلمسيب فجينتاجاً مل  أو ناًيع أو مةًينتاجها ملعاشه فزادت ق وصوفهاو



٢٩٨

ادة ي الزيف واألصل تساب وجب يفكاال وان االقتناء بقصد االسترجاعكن إ وادة،ي الزوال يف

  .شمله االستثناء املخرج للمؤنةيل فائدة، وال كمة املفسرة بي الغنلدخوهلما يف

  .وجه له  املستند من عدم االستثناء الما ذكره أن ظهريرناه كمما ذو



٢٩٩

 ، وخان يؤجره،كأن يكون له رأس مال يتجر به ـ إذا كان له أنواع من االكتساب واالستفادة ):٥٦مسألة (

ه من يالحظ يف آخر السنة ما استفادـ  وعمل يد مثل الكتابة أو اخلياطة أو النجارة أو حنو ذلك ، يزرعهاأرضو

  نتهؤ فيجب عليه مخس ما حصل منها بعد خروج م،اموع من حيث اموع

  

 ،تجر بهيون له رأس مال كين أكاالستفادة ـ  وتسابكان له أنواع من االكإذا : ٥٦مسألة {

 أشبهما  وه الدواجن واألبقاري فريبيحقل  و،ستخرج منهيمعدن  و}زرعهاي أرض و،ؤجرهيان خو

ة يدوية والي من سائر األعمال التجار}كحنو ذل أو النجارة أو اطةياخل أو تابةكد مثل اليعمل و{

ل عمل سنة مستقلة، فاملالحظة للمجموع كل أن  ال} آخر السنة ما استفاده من اموعالحظ يفي{

 ، واحدري غكما صرح بذلك } بعد خروج مؤنتهمنهاحصل  ه مخس مايجب عليث اموع فيمن ح{

  .مهاريغ وةيفاكال وكل املداريم و، عن الدروسيكاحمل وواهر احلدائق واجلما يفك

  .األول قوىاأل ول حول بانفراده،كث اعتربوا لين حي آلخرخالفاً

  :أموره بيعليستدل و

 املستفاد  فإندة بالسنة،ين املؤنة مقأ و،اخلمس بعد املؤنة أن ى علات الدالةيظاهر الروا: األول

بعد إال تعرف غالباً  املؤنة ال أن من املعلوم و.ةيمس البقخي كبعد ذلو املؤنة تؤخذ من اموع أن عرفاً

 أما الغنائم: اريح ابن مهزي صح يف)عليه السالم( قوله  فإنون بعد السنة،كيإمنا السنة، فاخلمس 

   ظاهر )١(ل عامك هم يفي واجبة عليالفوائد فهو

                                          
.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)١(



٣٠٠

  .ك ذلعرفاً يف

ما هو ك وه،ريغ وما ادعاها اجلواهرك ،ل عامك االحتساب  املتشرعة يفية القائمة لذريالس: الثاين

 هم التنوع يفي التجار الغالب عل فإن الظاهر اتصاله بزمان املعصوم،نينياملشاهد املقطوع به من عمل املتد

  .راتك ومرات ل سنة الكمسون مرة واحدة خيإمنا  ، الزراعةهم التنوع يفيالزراع الغالب عل و،السلعة

ل كص عام مستقل ليل استفادة بتخصك ىس لدي وجوب التخم يفك الشىءة لدالربا: الثالث

  .منهاواحدة 

احلرج  و،مكع احليوجب تشري  الياحلرج الشخصإذ ه، يما ف خيفى  احلرج فالأدلة بكأما التمس

 من ال إىل بالنسبة  حىتم العامكاستفادة احل ى علنقدر نا الك املقام لان يفكن إ و املوجب لهيالنوع

 كوجب ذليالوضوء لو صار حرجاً لغالب الناس مل  أن ىترال أ. هيحرج فال ا م إىل بالنسبة وج لهحر

 سائر من له حرج يف إىل بالنسبة  حىتهي الحرج في الوقت الذيف و،عدم الوضوء ملن الحرج له

  .األوقات

 أصالة و،ربح سنتهل كة بأن لي القاضدلة األإطالق من ستدل به للقول الثايني ما أن ظهريمما تقدم و

  . حملهس يفي، لينيالتع ويري التخني باألمر دوران  يفينيالتع

صاحب  وون صاحب أغنامكيمن ك املختلفة املتباعدة، رباحاأل إىل تمل تعدد السنة بالنسبةحيرمبا و

   فصولالزرع التابع للكما ال تدور،  وتدور سنته ما إىل ما رمبا احتمل التعدد بالنسبةكل سنة، كجتارة فل



٣٠١

  .ست تابعة هلاي لالتجارة اليتو

تار خي  الثاينيف و،نيال النوعكأخذ السنة لي األول يف، فطالقعرفت من اإل هما نظر بعد مايلك يفو

ون كيتوافق التجارة، فالنماء احلاصل قبلها   حىتةي والقمر،توافق الزرع  حىتةي أخذ السنة الشمسنيب

   .ون للسنة املقبلةكياصل بعدها  والنماء احل، السنة السابقةداخالً يف

 والزرع ني البساتأصحاب ة للتعارف خصوصاً يفيالشمس إىل نة بالنسبةس الإطالقمل نستبعد إمنا و

ام العشرة الزائدة ياأل إىل  اخلمس بالنسبةإعطاءوجب يات، والقول بأنه ي الرواعدم رادع يف و،يواملواش

 بعد تعارف هذا القسم من كن أوجب ذلإ ومك حمطالقاإلإذ  تام، رية غي املومسريمن التجارات غ

  .س له موسميتاجرون مبا لية ي التجارة املومسأصحابون كغلبة  والتجارة

 إىل يداع  ال،رباحع األيمج إىل  اخلمس السنة بالنسبةإخراج ار يفيون املعكعرفت من  مث بعد ما

  السابقةرباحاأل أو ،الربح السابق مباشرةأو  ، السابقةرباح املؤنة من األإخراجة يفيك الم يفكطالة الإ

  .هيالم فكما فصلوا الك ،الالحقةو



٣٠٢

 فيه ربح وكان للبائع اخليار ال  فلو اشترى شيئاً،يشترط يف وجوب مخس الربح أو الفائدة استقراره ):٥٧مسألة (

  .ياراخل إال بعد لزوم البيع ومضي زمن هجيب مخس

  

 مقابل  البقاء يفه، مبعىنك مل يف}الفائدة استقراره أو ربح وجوب مخس الشترط يفي: ٥٧مسألة {

إال ب مخسه جي ار اليان للبائع اخلك وه ربحيئاً في شىاشتر فلو{حنوه  واري بسبب اخلكاخلروج عن املل

  . ةية ال الزمانية الشأني واملراد بالبعد}اري زمن اخليمض وعيبعد لزوم الب

مدة سنة فلم  إىل ار الفسخيبائع خان للك ونيمتها ألفيصارت ق داراً بألف للتجارة فىاشتر مثالً لو

ار يزمن اخل أن  ال،األويل السنة ي مخس األلف الزائد بعد مضإعطاء ياملشتر ى علان الالزمكفسخ ي

  .هي الشامل ملا حنن فدلة األطالق إلكذل و. من املدةستثىني

  .ن له فائدةكيلو فسخ مل إذ  ،ي للمشترون الفائدةك هذه الصورة تيف ألنه شرطنا االستقرارإمنا و

  عدم اخلمس يفإشكالفال  املثال ان لألول يفك  فإن،لألجنيب أو يللمشتر أو للبائعما إ اريمث اخل

ة ينيادة عيانت الزكلو  أما ،يقبل مرور سنة املشتر أو ةيميادة قيانت الزك و، لو فسخياملشتر ىعل

 بجيالبائع مل  إىل رجع النتاجيث يان الفسخ حبك  فإن،يرد مرور سنة املشتان الفسخ بعك والنتاجك

إال ه اخلمس ويان علكادة يانت له زكن إ البائع الفاسخ و،ه اخلمسيان علكإال  و،ءي شياملشتر ىعل

. كذلك األمرالثالث ف أو ان للثاينكن إ وه اخلمس،يان علك يد املشتري  يفيان لو بقكن إ و،مخس فال

ما أوجب الفسخ خروج الربح من يناً فيع أو مةًيظهر الربح قإذا  الفسخ ي للمشترهل أنه الم يفكالإمنا 

  ده بدون ي



٣٠٣

ه يب علجي أو ال، أم دهي ت الفائدة يفي سواء بق،فسخإذا ه مخس الزائد يب علجي أو مس،خيأن 

   ه؟يب علجيمل إال  و،البائع بعد الفسخ ى علبجيمل ن إ مخس الزائد

حق اخلمس،  ى علمس مطلقاً، ألن حق الفسخ مقدمخي أن الفسخ بدونله  أن  والظاهر،احتماالت

  .فالإال  زائدة عند البائع مخس وكانت هناك مث إن ، موضوع اخلمسىفسخ انتفإذا ف

 يت اخلمس، لنفيقالة تفون أوجبت اإلإ و املعامالت الالزمةله حق االستقالة يف أن ظهريمنه و

ادة املنفصلة ي الزيف أما ادات املنفصلة،ي مثل الزري غ يفقالة أصل موضوع الربح املوجب للخمساإل

 ي املشترإعطاء ضمن االستقالة فالالزم بالشرط يفإال البائع  إىل  وال ترجعي للمشتركملا إ ثيفح

 من  قبل السنة وعدكان ذلكإذا إال  ،قالةالبائع عند اإل إىل خرجهاأ أو هك ملبقاها يفأخلمسها، سواء 

  .ال خيفىما ك التجارة ضرر أو املؤنة



٣٠٤

 فاستقاله البائع فأقاله مل يسقط اخلمس إال إذا لو اشترى ما فيه ربح ببيع اخليار فصار البيع الزماً ):٥٨مسألة (

  .بيع شرط اخليار إذا رد مثل الثمنيقيله كما يف غالب موارد  أن كان من شأنه

  

 من أول ع الزماًيان البك أو } الزماًعيار فصار البيع اخليه ربح ببيف  ماىلو اشتر: ٥٨مسألة {

شمله ي لتحقق الربح، ف}سقط اخلمسيمل { فقبل البائع ياستقال املشتر أو }فاستقاله البائع فأقاله{ األمر

 هو موضوع ياء أصل الربح الذف موجب النتكذل أن ن عرفتك واحد، لريره غكما ذك ،دلة األإطالق

 ثي ح}رد مثل الثمنإذا ار يع شرط اخلي غالب موارد بما يفكله يقي أن ان من شأنهكإذا إال {اخلمس 

  . فتأمل،هك ملاملثمن يف أو الثمنصدق الربح ملن ارتفع يقالة، فال اإل ى علع مبينيالبن إ



٣٠٥

 األمر فإذا مل يكن له مال من أول ، مكاسبهأرباح مخس رأس املال إذا كان من إخراج حوطاأل ):٥٩مسألة (

 مث االجتار ،حوطأل مخسه على اإخراج جيب ،جيعله رأس املال للتجارة ويتجر به أن  وأرادراًفاكتسب أو استفاد مقدا

  .به

  

مسها قبالً خي مل  اليت}اسبهك مأرباحان من كإذا  مخس رأس املال إخراج حوطاأل: ٥٩مسألة {

عله رأس جي  أنأراد ومقداراً{تساب ك االري بغ}استفاد أو تسبك فااألمرن له مال من أول كيمل إذا ف{

 ى علك ذلقد اختلفوا يف و} مث االجتار بهحوطاأل ى عل مخسهإخراجب جي ،تجر بهي واملال للتجارة

  :نيقول

  .همريغ وخ األعظمي املقاصد والشىمنته وما اختاره املستندك وجوب اخلمس :األول

 إىل تاجحي نعم ما: ث قالي حه اهلمداينيما اختاره آخرون، ومنهم الفقك عدم اخلمس :والثاين

تاج حي ذا ماك وعد عرفاً من املؤنة،ي أن بعدي حنومها ال وغنم أو شه من بستاني تعاالنتفاع به بالفعل يف

  .ىانته، األدوات و صنائعهم من اآلالتأرباب الصنائع يفإليه 

  . املعاشيفإليه م رأس املال ملن احتاج يتتم وعةي الضاستثيننه إ ثيهذا هو الظاهر من الغنائم حو

نفس  والظروف والفرشكة يدخر للقني وعد للصرفيما ال  ورأس املال أن  يفإشكال ال: ما قولهأ

 صورة عدم كأراد بذل أنه  فالظاهر.ىانته، سب من املؤنةحي ال كأمثال ذل و مستقل هلاي هعة اليتيالض

  .هريغ وكما فهم املستمسكاحلاجة 

عدم  وادر املؤنة وصحة السلب،بعدم تب:  فقد استدل املستند لوجوب اخلمس،انكف يكو

نعم لو فرض شراؤها من :  العام للمؤنة، مث قالك ذلرقباا يف إىل احلاجة وال اللزوم واالضطرار ا،

  .نتهى، ا)١(سب لهحيه ينفسه ف ى علقيضي العام بأن كمؤنة ذل

                                          
  .٨١ ـ ٨٠ ص٢ج: املستند )١(



٣٠٦

 إىل نسانج اإلتاحي ثاث اليتاأل وباستوائه مع الفراش و بصدق املؤنة،:واستدل من قال بعدم اخلمس

 ا شاة ى مث اشترري فمن مجع مخسة دنان، الفائدةيهإذ  ةميبعدم صدق الغن ونها،ي عىتبق ومنافعها

رار كاستثناء األ ى علمبا دل واستفاد فائدة، أنه ىسمي درار معاشه الإ نتاجها يف وصوفها ولالنتفاع بلبنها

  .عة مبثل هذا الصرفيمة الضية ارتفاع قيعة مع معلومي الضري تعماملصروفة يف

 عن رجل )عليه السالم(احلسن الثالث  أبا سأل أنه يسابوريبن حممد بن شجاع الن ي علفعن

ذهب منه بسبب عمارة  ورارك فأخذ منه العشر عشرة أيكزير من احلنطة ما كعته مائة يأصاب من ض

 كه من ذلصحابب ألجيهل  و،ك من ذلكب لجي ي ما الذ،راًكده ستون ي  يفيبق وراًكعة ثالثون يالض

  )١(.فضل من مؤنتهي منه اخلمس مما يل: )عليه السالم(ء؟ فوقع يش

عاً يقط أو ،نتفع بثمرهيان بستاناً كدر مصارف السنة، سواء ي رأس مال نيل بيالظاهر التفص: أقول

 حال  فإن،ك ذل فالمخس يفكحنو ذل أو نتفع مبضاربته واالجتار بهينقداً  أو ،نتاجه وصوفه ونتفع بلبنهي

 نها،ي عىستعملها مما تبقي الفراش اليت واألثاث وبهاكري نها والدابة اليتكسي  حال الدار اليتشياءهذه األ

عدم ك ضار ريالم املستند ـ فغك ما يفكرقباا ـ  إىل عدم احلاجة وال صحة للسلب، وال انصرافو

  تاجها حي  ال اليتموال األدري رأس مال نيب و،أشبه ما ولدارارقبات األثاث و إىل احلاجة

                                          
.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٤٨ ص٦ ج: الوسائل)١(



٣٠٧

ل سنة كستفادون منه ينار مما يون مثالً رأس مال قدره عشرة آالف دكلمين يغالب التجار الذك

  مؤنته المنهاد يستفي له عشرة أغنام ينار، فالذي دالقدر احملتاج ملعاشهم مائيت أن احلال ونار،يألف د

 ، مؤنته يفمنهاعشرة  إىل تاجحي تعداده ألف غنم عي له قطيه، والذأرباحانت من كن إ و أغنامهمخس يف

  .ذاكه و،ع اخلمسي من القطيالباق ىعل

القائل باالستثناء مل  أن املظنون أن  حىتد جداً،ي بعكثناء رأس املال مطلقاً فذلتما احتمال اسأ

  .ةريثك الموالقصد مثل هذه األي

 ث الين حك، لنيل من اجلانبكهد لها شوايات أصل اخلمس فيرواكات استثناء املؤنة يروا مث إن

  .نا االستشهاد اك ترني أحد القوله يفيعتمد علي أن نكمي الشواهد ظاهر كصل من تلحي

 عدم اخلمس أصالةفمن قائل ب: األصليف  فقد اختلفوا ،عدمه و وجوب اخلمس يفكأما لو ش

 ل فائدةك ىعل ألنه مسمن قائل باخل و عدم تعلق اخلمس بالذمة،أصالة و،من الفائدة أنه  يفكللش

 القدر  بالعام يفك القاعدة التمسىان مقتضك كثراأل وقل األنيملة مرددة بجمصارت إذا باستثناء املؤنة ف

 لو تردد املراد بالفسق ،رم الفساق منهمكت  ال: مث قال،رم العلماءكأ :ما لو قالك من االستثناء، كوكاملش

  . الصغائريبك مرت بالعام يفك القاعدة التمسى مقتض فإن،ةريلصغة واريبكعم من الاأل أو ة فقطريبك النيب

 وسائل الراحة يف واملخزن والت الصنعةآ وسبهك يفإليه تاج حي يان الذك الدالم يفكال مث إن

  ارة يس ويراسكال والفراش واملروحةكان كالد



٣٠٨

  .ه مؤنتهيدر علي ي رأس املال الذالم يفكالك ،ك ذلأشبهما  والعمل

  .نية والستي املسألة الثان يفمور أمثال هذه األ اخلمس يفإخراجاط من املصنف بيالحت اأيتيسو



٣٠٩

 .وع يف االكتساب فيمن شغله التكسبنتها حال الشرؤ السنة اليت يكون اخلمس بعد خروج مأمبد ):٦٠مسألة (

  .ة فمن حني حصول الفائد وحصل له فائدة اتفاقاًمن مل يكن مكتسباًوأما 

  

 حال الشروع يف{ هل هو }ون اخلمس بعد خروج مؤنتهاكي بدأ السنة اليتم: ٦٠مسألة {

 خ األعظميصاحب احلدائق والش و الدروسد يفيما عن الشهك }سبكمن شغله التيتساب فكاال

 أو ه،ريغ و املستندما يفكحصول الربح  أو ،كاملدار وكما عن املسالكمبدؤها ظهور الربح  أو هم،ريغو

 من سب يفكمبدأ السنة حال الت أن هو و،ليصد عن القااملق منتهى نقله واملصنف اختاره يل الذيالتفص

 أقوال } حصول الفائدةني فمن حاًحصل له فائدة اتفاق وتسباًكن مكيمن مل وأما {سب كشغله الت

  .ةأربع

 املتعارف وضع املؤنة وها الربح عرفاً،يلإضاف ي  السنة اليتي بأن املراد بالسنة ه:وناألولاستدل 

ها أول وقت يلإالضرر بالنسبة  وس الربحيقي عد أول سنته اليتيتساب، فالزارع ك اال الشروع يفنيمن ح

ون ظهوره كي رمبا يحسب الربح الذ ى علنيستدي ونفقي الزارع ىفاً مثالً، ولذا تريص أو  شتاًء،زرعي

ه أول زمان  فإن منه،الصانع مؤنته وأخذ التاجري يذا عام التجارة والصناعة الذك و آخر السنة،يف

سنة  وسنة الدراسةك ، املربوطة بالعامشياءسائر األ إىل ذا بالنسبةك و التجارة والصناعة، بلالشروع يف

 أو  ال عند ظهور النجاح،بيالتدر و الدرس الشروع يفني السنة تبدأ عندهم ح فإن،أشبهد وما يالتجن

  العرف  إىل ىالم ملقكالن إ ثيح و.ة مثالًياجلند وة لدراستهي هو غاي الذيالنجاح الفعل



٣١٠

 ة للتأخرية املقتضيصول العملاأل إىل  النص والرجوعإمجال للقول بمعىن  الكد ذليستفيوالعرف 

  .حصوله أو ظهور الربحإىل 

تأخر العام عن الربح، يبأن إال تحقق ي  بأن وضع مؤنة السنة من الربح ال:استدل للقول الثاينو

  .هور الربحون مبدؤها ظكي أن فالبد

  من السنة اليتكثرعلم خروج األيات وضع املؤنة، ومل إطالق املستند ب مبا يف:واستدل للقول الثالث

  .نتهى، ا)١(مبدؤها حصول الربح منه

ول أ وجب عدية يحصول الفائدة االتفاق أن  إىلاألولل القول يمة دلي بضم:للقول الرابعواستدل 

وجه لعد بعضها من سنته،  السواء، فال ى علالربح إىل زمنة السابقةنسبة األإذ  احلصول، نيالسنة من ح

 تعارف أخذ يء الذيصد الشااملق منتهى  يفكذل ى علزاد و، حصول الربحنينئذ من حيبل السنة ح

ؤخذ ي أن  مثلهاملتعارف يف أن ن الظاهرعته مبقدار من حاصلها، أليؤجر ضيمؤنة حول ما بعده، مثل من 

  . السنة ظهور الربحأمبدأيضاً ه ينته املستقبلة، ففمن احلاصل مؤنة س

   .والظاهر ما اختاره املصنف، ملا تقدم: أقول

 أو  بظهور الربحكال ربط لذل وظهر من السنةي  ماالم يفكالن إ :هي فف القول الثاينما ذكرهأما 

عرفت وجه الشق ث يح و،األصل وطالقنع عن اإلميالثالث بأن الظهور  ى علردي أنه ماكوضع املؤنة، 

 املبدأ الشروع يف أن إطالق قال بي الذاألولبق جمال للقول ي هو القول الرابع مل يل الذي من التفصالثاين

   صورة يف  حىتطالقدوا اإليري مل ك بذلنيالقائل أن بعدي سب، بل الكالت

                                          
  .١٦ سطر ٨٢ ص٢ج: املستند )١(



٣١١

  .ةيحصول الفوائد االتفاق

إذ وجه له،  ال أنه  الفوائد املستمرة، معإخراجة يه الفوائد باالتفاقريغ ود املصنفييمث الظاهر من تق

ل أول فائدة له،  حصونيحإال سب أول سنته حيا والفوائد طول السنة مل يه اهلداي تأتإنسان كان هناكلو 

ص بعضها جبعله أول يوجه لتخص زمنة قبل حصول هذه الفائدة، فاللة من استواء األملا تقدم من الع

  .السنة

 أخذ نياملتعارف احتساب السنة من حإذ ، كذلكون كي أن بعدي صد فالااملق منتهى حلقهأما وأما 

  .ال أم خذ من حاصلها األنيعة بي الضفرق يف ال و سائر املستغالت،يف أو عةي الضجرة سواء يفاأل

ل استعمال لفظ واحد يل واحد من قبيل من دلياستفادة التفصن إ القول املختار ى علردي المث إنه 

ل ك هو يف ولزم اتباع املتفاهم عرفاً،يالعرف  ى عليث ألقيالم حكال أن قد عرفتإذ ، يني معنيف

  . مصداق آخر املتفاهم يفريء غيمصداق ش



٣١٢

   إىل ما يصرف يف حتصيل الربحنة مضافاًؤاملراد بامل ):٦١مسألة (

  

ن كين مل إ وه خارج قطعاً فإن}ل الربحي حتصصرف يفي ما إىل املراد باملؤنة مضافاً: ٦١مسألة {

ها من مؤن ريغ و حتمل املتاعارة اليتيجرة السأ واحلوالة ومصارف احلمالةك نفسه، نسانمن مؤنة اإل

ما  وكماركضرائب الكن حلت للتاجر إ وحمرمة ذاتاً أم ،ركما ذكانت مؤنة حمللة ذاتاً كالتجارة، سواء 

س ي ليما لو أضاف الظامل الذكعة مؤنة للمصان أو ،ورةكمثلة املذاألكة يانت مؤنة واقعكسواء  و،أشبه

التجارة هو  إىل اجياالحت أن ة، مبعىنيافة من الشؤون التجاريانت الضك بل ،افتهي ضيمن شأنه العاد

  . أراد ا دفع شر الظامل مثالًافة اليتي أوجب الضيالذ

 بعد ىبقي ما ىعلإال وضوح عدم صدق الفائدة والربح  إىل ضافةهذا االستثناء ـ باإل ى علدليو

وحرث بعد : )عليه السالم( من قوله ،ديزيخرب  ما يف  واحد ـري غكما صرح بذلكها إخراج

خرب  و،بعد خراج السلطان والهيمؤنة ع وه اخلمس بعد مؤنتهيعل :اريخرب ابن مهز و،)١(الغرام

 منه اخلمس يل: )عليه السالم( اإلمامث قال يعة، حي عمارة الض يفراًك ني صرف ثالثيالذ يسابوريالن

من و :)عليه السالم(ث قال يار حيحة ابن مهزي داللة مثل صحي، بل رمبا ادعفضل من مؤنتهي ما

تقوم  عة اليالض أن صدق عرفاًيإذ . ك ذلريال غ وه نصف سدسيس عليتقوم مبؤنته فل عته اليانت ضك

  .ما يال تف ومؤنته و مؤنتهاعة تصرف يفي الضأرباحانت كإذا ما يباملؤنة ف

                                          
.٧ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)١(



٣١٣

 من املأكل وامللبس واملسكن وما حيتاج ،ما حيتاج إليه لنفسه وعياله يف معاشه حبسب شأنه الالئق حباله يف العادة

ة أو أو أرش جناي،  دينأداءإليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه واحلقوق الالزمة له بنذر أو كفارة أو 

  ، أو خطأغرامة ما أتلفه عمداً

  

 سائر  خروج مؤنة العمل يف يفإشكالما ال كه، ي فإشكال ن فخروج مؤنة الربح مما الاكف يكو

انت له مؤنة كإذا  خروج مؤنة احلالل املختلط نعم يف. الغوص واملعدن ورتكتعلق به اخلمس من الي ما

 اللهم ،مؤنة  إىلال أم  ماله حرامالعلم بأنه هل يف أو العلم بقدره أو فراز اخلمسإاحتاج إذا ما ك، إشكال

  . فتأمل،تعد مؤنة  المورمثل هذه األن إ :قالي أن إال

 مطلقات املؤنة  فإن} العادة معاشه حبسب شأنه الالئق حباله يفاله يفيع ولنفسهإليه تاج حي ما{

ه، بل من شرح ي علمجاع واحد اإلري غيقد ادع و، بل هو املشهور،ك ذلمنهاحبسب املستفاد عرفاً 

ما و{املنتزه  وبكاملر وحكاملن و واملشرب}نكاملس وامللبس ولكمن املأ{ املذهب يرضرو أنه حياملفات

ضاً، يأاملستحبة  و بل}احلقوق الالزمة له وافهيأض وجوائزه واهيهدا واراتهيز ولصدقاتهإليه تاج حي

 شهر رمضان فطار يفاإلك يانت ألجل عمل حرام عمدكن إ و}فارةك أو بنذر{لزمه  فالالزمة ما

قتل كة ي ولو عمد}ةيرش جناأأو { الضمان ما يفك حتمله يه الذرين غي ولو د}ني دءأو أدا{ عمداً

ع هذه يمج إىل  املنصرف عرفاًطالقجل اإل ألكل ذلك }خطأ أو أتلفه عمداً أو غرامة ما{النفس 

  .موراأل

  .كذل أشبهما  و، قضاًء حلاجة املؤمنرين الغيحتمل د و،اة املستحبةك الزإعطاءكاملستحبة و



٣١٤

 بل وما حيتاج إليه لتزويج ،وكذا ما حيتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب

 إىل غري ذلك مما حيتاج إليه يف ، مثل ما حيتاج إليه يف املرض ويف موت أوالده أو عياله،أوالده أو ختام وحنو ذلك

  .معاشه

  

 أو أو أسباب{زمان  مثل هذه األارة يفيس أو }عبد أو ةيجار أو من دابةإليه تاج حي ذا ماكو{

 أن  تعارف ملثلهتبته اليتكجل مأل أو ان قارئاًك، سواء ك علم من شأنه ذل}تبك أو فرش أو ظرف

سائر  أو }أو أوالده{باملتعة  أو لو بالرابعة و نفسه}جيلتزوإليه تاج حيبل ما {تبة ك املكون له تلكي

 كتوقع عن مثله ذلياً رياً خإنسانونه كهم تربعاً مما هو من شأنه عرفاً، ولو شأن جين قام بتزويالعزاب الذ

 أو  موت أوالدهيفو{انت مصارف باهضمة ك ولو } املرضيفإليه تاج حي  مثل ماكحنو ذل وأو ختام{

 }عاشه ميفإليه تاج حي مما ك ذلريغإىل { العائلة ريزه ولو من غيام بتجهيتوقع منه القيمن  أو }الهيع

 سائر النساء اليت و نسائهيحلك والضرائب الباطلة، ووسكاملكدفع ا الظامل عن نفسه ي املصارف اليتك

 حتت أيتي ها مما الري غ إىلة،يريسائر التربعات اخل ورياملدارس والقناط وذا بناء املساجدك وهمه أمرهن،ي

  .نسان اإلأموراحلساب من خمتلف  والعد

  :هايه عليتنببد من ال  الأمورهنا و

 الي الع معىنالم يفكال إىل حاجة  ال،ركذ ع مايعرفنا استثناء املؤنة الشاملة جلم بعد مانه إ: األول

   نفقةنه هل املراد به الواجب الأو



٣١٥

 أن قد عرفتإذ ضاً، ين أيديالبع أو نيبياألقرباء القر إىل مشوله و حدود األعمالم يفك مث ال،األعمأو 

 أو ن هلم املضائفيالذكافة طول السنة للغرباء يان ضكقوم به مما هو شأنه ولو ي  مانسانمن مؤنة اإل

  .حنوها

ة ي احتساب الصلة واهلدال بعض األجلة يفكظهر صحة استشيذا ك و: املستندقال يف: الثاين

عة سائر سفر الطا ومؤنة احلج املندوب ده يفيذا تردك واحتسابه، ى علليدل النه إ قال و حباله،نيالالئق

مع دعاء إال تسب حي ، فالكذلكهو  ووا من املؤنةك موقعهما، بل الظاهر عدم مها يف واملندوبة

ة يفاك الضرورة، بل يف أو اديافة باالعتيات الضي الشامد ابن فهد يفييصحة تق و.همايلإة يالضرورة العاد

ال الصلة  وال الصدقة وافةيلضسب مطلق احي ها عادة، فالكذم بتريث يون حبكي أن إالنظر أيضاً اد ياالعت

 حاجة ولو بقدر اقتصادها، أو  ضرورةري املندوبة من غمورسفار املندوبة وال سائر األة وال األيوال اهلد

 ري رسالته من احتساب مؤنة املستحبات من غ يفي احملقق اخلونسارما ذكره ك ذلفراط يفطرف اإلو

  .الم املستندك ىانته، )١(هاياعتبار االقتصاد ف

  الزم يفري واالقتصاد غ،املناط صدق املؤنةإذ فراطا، إس ي ليالم اخلونسارك أن الظاهر: أقول

حمسوبان عرفاً من  و،ان اقتصاداًيسمي ال أنه السخاء ممدوحان شرعاً مع ورمكال أن ىترال أالصدق، 

من  وألجل األصدقاء السفر ثار منه يفكب الزاد مع اإليي من استحباب تطخبارظهر من األي املؤنة، بل ما

   ما ذكره أما ،ةيهم مشوله للمؤنة العرفيلإ

                                          
.٦ سطر ٨٠ ص٢ج: املستند )١(



٣١٦

  . بالنسبة إليه ال حيسب منها وسرفاًولو زاد على ما يليق حباله مما يعد سفهاً

  

ان ك مفهوم املؤنة، ولذا قاً يفييتضإال  كس ذليصرح فل أو صرح بامسهي تبعاً ملن مل )رمحه اهللا(

  .خالفه املشهور

 طول السنة، بل لو نساناإلإليه تاج حي ما ى علتوقف صدق مؤنة السنةي النه  أالظاهر: الثالث

اً، يافكان ك مجايلان من حمتمل احلاجة وطرف العلم اإلك أو ، السنةلو مرة يف وةيانيانت احلاجة أحك

 ه مثالًيفق ألنه  أواني بعض األحها حسب املتعارف ولو يفيلإاجه ي الحتنسانها اإليشتري تب اليتكفال

ان ك ،س من شأنهيحنوها مما ل وةيالعار إىل ن عنده احتاجكيمل إذا  مما ،تبكمثل هذه ال إىل رمبا احتاج

  :احتماالت وه ثالثة أقوالي فف}ق حبالهيلي ما ى علولو زاد{معداً من املؤنة 

  .حراماً ون سرفاًكحتسب من املؤنة ولو مل ت ادة فاليار مطلق الزياملعن إ: األول

 ال{نئذ يه ح فإن}هيلإصرفاً بالنسبة  وعد سفهاًيمما {ادة ي عدم االحتساب الزار يفياملعن إ: الثاين

  .}منهاسب حي

، ينك الدار املغصوبة للسىلو اشترما كسرفاً عرفاً،  ون سفهاًكار احلرمة ولو مل تياملعن إ: الثالث

  . اخلمس مبالهىاشتر أو أصل املؤنة، إىل هذا بالنسبة

. ال أم ان حراماًكسواء  و،ال أم ان سفهاًك سواء ،س مبؤنة عرفاًيالزائد لإذ ، األولاألقرب و

إذ ان تالزم شرعاً، كن إ و لعدم التالزم عرفاً، معرض املنعسرف عرفاً يف وادة سفهيل زكالقول بأن و

  من يرغَب عن ِملَِّة و﴿: ل حرام فهو سفه، قال سبحانهك



٣١٧

ن ِفهس نِإالَّ م راهيمِإبهان ك وحراماً أو ان سفهاًكلو  أنه الم يفك الىبقيهذا  ىعل و،)١(﴾فْس

  :احتماالن وه قوالني مخسه؟ فإعطاءب جي أم ، فهل هو خارج،ه املؤنة عرفاًيصدق علي

عدم  توجب العقاب الإمنا احلرمة  و لصدق املؤنة املستثناة،، اخلمسإعطاءعدم وجوب : األول

  .ارها من املؤنةجيإان ك يناه الضروركتأجر داراً مغصوبة لس املثال لو اسياالستثناء، فف

 صحة سلب املؤنة عنه، و عدم االستثناء،أصالة بكاستدلوا لذل وما اختاره مجع،كالوجوب : الثاين

موثقة مساعة  و استثنائه،رفق يفي وسبه مؤنةحي أن نكمي  عنه الينهي وره احلرامكي ين الشارع الذأو

  طعامهماله يفيه لنفسه ولعيفكين الغلة كين مل إف: )عليه السالم( قال ،اةكأخذ الزل له حيمن يالواردة ف

مبضميمة ما ذكره بعض األضحاب، بل . )٢(حلت له الزكاةسراف فقد إ ريحاجتهم من غ وسومكو

  .اة قصر املؤنةك حل الزاملعترب يف أن  منيك احملمجاعاإل انعقد عليه

 ار الدار املتقدم يفجيإكه عرفاً يسرف ف  الي احلرام الذنيب وف السرنيل بيرمبا احتمل التفصو

شملها ية فيمن املؤنة العرف ألنه  دون الثاين،خارج عن املؤنة ألنه األول مخس إعطاءاملثال بوجوب 

  .االستثناء

 ان من املؤنةك ماوأما   عدم استثنائه، يفإشكالفال ان خارجاً عن املؤنة عرفاً كما  أما :أقول

  حاله  أن ان حراماً فالظاهرك نكلو

                                          
.١٣٠  اآلية:سورة البقرة )١(

.١ من أبواب املستحقني للزكاة ح٩ باب ١٦١ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣١٨

بعد صدق إذ  اشتهر استثناؤها، فارات التابعة للعمل احملرم اليتكسائر ال وية القتل العمديحال د

   . عدم االستثناءأصالة بكتمسي  حىتكوجه للش املؤنة ال

   . بصحة سلب املؤنة عنهكأوضح منه فساداً التمسو

   .ه شرعاًية فيحج  الفهذا وجه استحساينسبه مؤنة، حي أن نكمي الشارع الأن وأما 

عطائه إاً، فعدم ياً بل غنريس فقيل أنه اة ألجلك الزىعطي املسرف ال أن منهااملوثقة فالظاهر وأما 

  األخذ ـشترط العدالة يفيمن ياناً وافتقر مث تاب ـ فيسرف عصأفلو إال سرف، وي ال أن اة ألجلكالز

  .اةكئه الزعطاإ  يفإشكال فال ،ن له قوتكيمل و



٣١٩

 . مخسه أوالًإخراج كما مر حوطفاأل، إشكالنة ؤمع احلاجة إليه من امليف كون رأس املال للتجارة  ):٦٢مسألة (

اع ر وآالت الزراعة للز، وآالت النساجة للنساج، مثل آالت النجارة للنجار،وكذا يف اآلالت احملتاج إليها يف كسبه

  . أوالً مخسها أيضاًإخراج حوط فاأل،وهكذا

  

بدون احلاجة  أما }إشكالمن املؤنة إليه ون رأس املال للتجارة مع احلاجة ك يف: ٦٢مسألة {

  يف}ما مرك حوطفاأل{سه ي وجوب ختم يفإشكالفال  بالفائض من حاجته أيتي يملال الذاالرأس ك

ان كئاً يه شي أضاف عل فإن رأس املال، مث جعله يف} مخسه أوالًإخراج{ نياملسألة التاسعة واخلمس

 ،سبه، مثل آالت النجارة للنجارك ها يفيلإ اآلالت احملتاج ذا يفكو{ذا كه وسهي ختميفأيضاً اط ياالحت

ارة يالس و،شتهيؤجرمها ملعيت والبستان ملن يالب و}آالت الزراعة للزراع و،آالت النساجة للنساجو

 أشبهما  و واحملفظاتيراسكلل ايمن هذا القب و}أوالًأيضاً  مخسها إخراج حوطذا فاألكهو{للسائق 

 أشبهما  ويرسكال واملسخنة والفرش واملروحةكان ك الدوسائل الراحة لنفس الشخص يف أما ،نيكاكللد

  .لهك ك ذلالم يفكل اليما تقدم تفصكها، يعدم اخلمس ف قوىاألف



٣٢٠

 وبني ما ينتفع به مع ،مثل املأكول واملشروب وحنومها ،نة بني ما يصرف عينه فتتلفؤال فرق يف امل ):٦٣مسألة (

  ، مثل الظروف والفروش وحنوها،بقاء عينه

  

 مثل املأكول واملشروب ،بني ما يصرف عينه فتتلف{ستثناة ملا }ال فرق يف املؤنة: ٦٣مسألة {

جرة احلالق واحلجام ومن أجيار وسائل النقل وإجيار الدار وإ وبني ما تتلف نقداً كاملصروف يف }وحنومها

 سواء تلفت يف أثناء السنة }ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش وحنوهاوبني {هما أشبه

 املشهور شهرة عظيمة عدم  فإن، أو بقيت أعياا،كالذي حيترق من الفروش أو ينكسر من الظروف

 اخلمس يف الباقي، وذلك لصدق املؤنة املستثناة عليها، فحاهلا حال مثل املسكن والزوجة واخلادمة وما

، كما لو تزوج بزوجة األوىل، فهل حيتمل أحد وجوب ختميس الزائد من املهر بالنسبة إىل السنة أشبه

ه ال  فإنمبهر ألف دينار حبيث كان تقسيط املهر على سنوات بقائها معه يقتضي لكل سنة مخسني ديناراً،

  .خارج عن مؤنة هذه السنة ألنه يشك يف عدم لزوم ختميس الزائد على اخلمسني

 وضع املؤنة، والتقييد خبارواستدل له يف املستند باستصحاب االستثناء، وبأن املصرح به يف األ

  .انتهى، )١( أو التبادر، وكالمها يف املقام غري معلوممجاعبالسنة الواحدة إمنا كانت لإل

ؤنة امل أن  الشك يف بقاء املوضوع، وال على الثايناألولال بأس بالوجهني، وال يرد على : أقول

  مقيدة بالسنة الواحدة مطلقاً، إذ 

                                          
.٣٢ سطر ٨٠ ص٢ج: املستند )١(



٣٢١

  .فإذا احتاج إليها يف سنة الربح جيوز شراؤها من رحبها وإن بقيت للسنني اآلتية أيضاً

  

ضافة إىل  باإلخبارن دلت عليها األإوع العريف الذي هو مناط االستصحاب باق، والسنة ـ وضاملو

مشوهلا ملثل ما يزيد يف البيت من  أن ، بل قد عرفتاءشيالظاهر عدم مشوهلا ملثل هذه األ أن  ـ إالمجاعاإل

 يف اخلمس شكالصد من عدم اإلارز والسمن والسكر وحنوها حمل نظر، فما يف منتهى املقاملأكول كاأل

  .فيها مشكل

ثاث الباقي بعد السنة، وكأنه ملا ذكرنا يف رمبا مال صاحب اجلواهر إىل وجوب مخس األمث إنه 

أمثان املذكورات كانت ن إ : بل رمبا يقال،شكال، لكن قد عرفت عدم استقامة اإل على املستندشكالاإل

  . فتأمل،من املؤنة وقد صرفت دون أعياا اليت بقيت

 الذي صرف يف عمارة الضيعة ال مخس فيه، مع وضوح أن ظاهر رواية النيسابوري أن وقد تقدم

  .ائد الباقي بعد السنة لزم وجوب ختميسهذلك بسبب ارتفاع قيمة الضيعة، فلو كان اخلمس يف الزأن 

 مما زاده قيمة مل جيب أشبهثاثه أو ما ألو صرف املال يف عمارة داره أو حتسني  أنه ومما تقدم يظهر

  .مخس االرتفاع بعد متام السنة

يف سنة الربح جيوز { نسان اإل}إذا احتاج إليها{ أشبهثاث وما  الدار واأل}فـ{وكيف كان 

االحتياج لو  أن  بل الذي استظهره من استثناء املؤنة}ن بقيت للسنني اآلتية أيضاًإا وشراؤها من رحبه

 كالذي يريد الزواج فيجمع مؤنة يكون من املستثىن أنه كان للسنة اآلتية أو بعدها مما يصدق عرفاً

  . ذلكأشبهثاث طيلة سنوات أو حيتاج إىل كتب العلم يف املستقبل فيشتريها وما األ



٣٢٢

 بأن مل يتعلق به أو تعلق وأخرجه ، وإن كان عنده مال ال مخس فيه،نة من الربحؤ املإخراججيوز  ):٦٤مسألة (

  ،ها من ذلك بتمامها وال التوزيعإخراجفال جيب 

  

بأن مل {رث اإلك }هيمخس ف ان عنده مال الكن إ و املؤنة من الربح،إخراجوز جي: ٦٤مسألة {

من {املؤنة  أي }هاإخراجب جي فال{ مخسها نوات السابقة اليت السأرباحك }أخرجه وتعلق أو تعلق بهي

 الربح، نيب وهيمخس ف  الي املال الذني للمؤنة ب}عيبتمامها وال التوز{ه يمخس ف  الي املال الذ}كذل

 حيشارح املفات وةرية والذخيفاكال وكان واملدارياحملقق الثان ودي اختاره الشهيما هو املشهور الذك

 بل الغلب من تعرض له،: ه اهلمدايني، بل قال الفقىخ املرتضياحلدائق واجلواهر والشو اشف الغطاءكو

 رباحفضل من األيه مبا إمجاعمعقد  وه فتوال من عبر عن عنوان هذا القسم يفك ظاهر ىبل هو مقتض

  )١(.عن مؤنة السنة

ون كي أن نيل بي من دون تفص، جعلت اخلمس بعد املؤنة اليتخبار ظاهر األىهذا هو مقتض: أقول

، بل جعل تعلق به مخس أصالًي ال أو  ذا مال آخر مخسه قبالًنسانون اإلك مع غلبة ،ال أم له مال آخر

سب املؤنة من حيث مل ي، حك ذلح يفيالتصرك يسابوري خرب النعة يفي من ربح الضي اخلمس مما بقاإلمام

  .عة فقطيعاً بل من ربح الضيعة مجينفس الض والربح

  ومن : لةيار الطوياتبة ابن مهزك م يف)عليه السالم(ه ومثله قول

                                          
  .خريقبل األ  سطر ما١٣١ ص٢ج: مصباح الفقيه )١(



٣٢٣

  .ها بتمامها من املال الذي ال مخس فيهإخراج منه أحوط و، التوزيعحوطوإن كان األ

  

 هاؤها منايعة فياملراد بالضن إ ثي ح،)١(هم نصف السدسيس عليتقوم مبؤنته فل عته اليانت ضك

  .حاصلها ال أصلهاو

، ال خيفىما كة النماء للمؤنة يفاك بعض صور عدم زم وجوب اخلمس يفانت املؤنة توزع لكولو 

  .املطلب ى علمهاريغ وصدا املقىمنته و املصباحولذا استدل ما يف

استثناء املؤنة الشامل ملؤنة  ىعلا دل مب و براءة الذمة عن اخلمس،أصالة بكستدل لذليورمبا 

 املؤنة يان أحد قسمكإذا ل من الربح فقط، فيصون مؤنة التحك ل بعد القطع وعدم اخلالف يفيالتحص

  . فتأمل،اقيلوحدة السأيضاً  ـ وهو مؤنة الشخص ـ منه ان القسم الثاينكمن الربح 

 ه، وقد جعل هذا الوجه يفيمخس ف  الي الذنيب و الربحني للمؤنة ب}عي التوزحوطان األكن إو{

   عن الدروسيكاحمل هو و، أعدل الوجوهكاملسال

 يليما اختاره احملقق األردبك }هيمخس ف  اليها بتمامها من املال الذإخراجنه  محوطواأل{

  .صاحب الغنائمو

 ال حاجة يف و،اجيصورة االحت إىل ل املؤنةيل اخلمس بعد تبادر دلي دلإطالق بيلياستدل لألردب

 ينف ومجاعإلة وايل استثناء املؤنة الروايدل أن  إىل مضافاً،اطيبقاعدة االحت وصورة وجود مال آخر،

    الضررينف ومجاعها، واإليصحة ف ة اليالرواإذ  املقام، ون يفكي  المنهاء يالضرر، وش

                                          
 .٥ حمس اخلهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)١(



٣٢٤

 األصلان ك االستثناء  يفكلو ش أنه إىل  املؤنة، مضافاً يفرباحاأل إىل احتاجإذا ما يونان فكيإمنا 

  .العدم

ة حجة، يل، والروايوم بالدلكاط حمي بل خالفه ظاهر، واالحت،التبادر ممنوعإذ ، ال خيفىه ما يوف

   .املقام إىل  تام بالنسبةمجاعواإل

 من موارد ريثك يفإذ  تام، ري غ الضرر، بل االستدالل به مطلقاًيل نفيدل إىل حاجة  الكبعد ذلو

  . عدم الوضعضرر يف وضع املؤنة ال

ر وجه ك ذيالذ وم،كاالستثناء حمن إ :هيف و.ني احلقني اجلمع بىع بأنه مقتضيواستدل للقول بالتوز

  . ال خيفىما ك ياعتبار

  . النسبة أو راد به النصفينه أ وعي التوزعلم معينيمل مث إنه 

تؤخذ  أن ان املال اآلخر ما من شأنهكإذا ما يهو فإمنا الم كهذا ال أن ىصاحب املستند ادع مث إن

  .اًإمجاع ك من الربح دون ذلستغلها فاملؤنةيعة يض أو تجر بهيمال ك كذلكن كيمل إذا  أما منه املؤنة،

  مانيب و،نفاقه فاملؤنة من الربحإمل جتر العادة ب  ماني املسألة باملقاصد فصل يفمنتهى  أن ماك

 ونه خممساًكه اخلمس ليب فجي  مما الكدام وحنو ذلمقدار من احلنطة واألك املؤنة جرت العادة بصرفه يف

  .قابله من الربح من املؤنة لظاهر عدم وضع ماه اخلمس فايب فجي وجه ال ىعلإليه انتقاله أو 

لة ي احلنطة القلني فرق بيأ ول،يوجه ملثل هذا التفص  فال،مك االستثناء حمإطالق أن ال خيفى: أقول

  .ك ذلأشبهما  ولة املخمسةياملخمسة والنقود القل

 استثناء مقدار  يفهيمخس ف  الياملال الذ أو  املؤنة الربحصرف يفي أن نيفرق ب ال أنه الظاهر مث إن

   له أول لو كاناملؤنة من الربح، ف



٣٢٥

نة ال جيوز احتساب قيمتها من ؤولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو حنو ذلك مما لو مل يكن عنده كان من امل

  . بل يكون حاله حال من مل حيتج إليها أصالً،نة وأخذ مقدارهاؤامل

  

 ى عله مخسين علكي مؤنته مل  يفاألولصرف  ونة ألفاً طول السنار خممس مث ربح يفيالسنة ألف د

الظاهر من كاملتبادر من استثناء املؤنة إذ ة، ي أول السنة الثان هو ربح صرف يفي الذيلف الباقهذا األ

العربة بالصرف، ولذا مل جتر عادة أهل  أن ة، اليون له زائد عن سنته املاضكي أن مة والفائدةي الغنأدلة

 ى علصفون احلسابيإمنا  و املخمس،ريالصرف من غ و املخمسريغ وخمس املنيملالق اياخلمس بتفر

   .خمسوهية ليلسنة الزائد عن السنة املاض رأس ارون يفياموع مث 

الفروع  ى علنكيصول مل أقل مث ماتت األ أو نيتجت عشرنأ فانت له عشرون شاةكذا لو كهو

  .مثلةها من األريغ إىل ،اخلمس

ن عنده كيمما لو مل {اللوازم  وثاث من األ}كحنو ذل أو دار أو ةيجار أو  عبدان عندهكلو و{

وز احتساب جي ال{ عن اخلمس ون من املستثىنكي وها برحبهيشتري وهايلإتاج حي  اليت}ان من املؤنةك

 عدم  يف}ها أصالًيلإتج حيون حاله حال من مل كيبل { من الربح }أخذ مقدارها ومتها من املؤنةيق

صرفه يوإليه تاج حي ن الظاهر من املؤنة مامها، ألريوغرتضى خ املي وفاقاً لصاحب اجلواهر والش،ثناءاالست

 أن نعم الفرق ، املقدار من الربحستثىني اج بدون الصرف اليمع االحت أو اجي املؤنة، فبدون االحتيف

صح يمل   عبداً من عنده عبدىراشت خذ مثله من الربح، فلوأصح منه ي ان عنده الكن إ إليهاملقدار احملتاج 

  استثناء مثن العبد 



٣٢٦

توصل صاحب ي أن صحيلذا  ون عنده صح اشتراؤه واستثناؤه من الربح،كين مل إ و،من الربح

ها من يشتريالدار ف إىل تاجحي  حىتع الداري ببكذل إىل د استثناء مقدار مثن الدار عن الربحيري يالدار الذ

 من ي هة اليتيبثمن الدار الثان ال و،هيمخس ف ال أنه  لفرضاألوللدار تعلق اخلمس بثمن اي رحبه، فال

مثلة  سائر األذا يفك وها،ريغ أو  نفس الداريشتري أن ني بك ذلفرق يف  وال،هاياجه اليالربح الحت

  .مهاريثاث وغالعبد واألك



٣٢٧

  ،حيسب لهفلو قتر على نفسه مل ، نة ما يصرف فعال ال مقدارهاؤاملناط يف امل ):٦٥مسألة (

  

 أو صرفيمل إذا ما ي ف}مقدارها ال{ مصارفه  يف}صرفه فعالًي  املؤنة مااملناط يف: ٦٥مسألة {

 ى علقتر فلو{ ، املسألة السابقةما تقدم يفك ،اخلادم والداركه يفكي ماان له ك أو ه تربعاًيه علريصرف غ

  .ني املتأخرنياملشهور ب ى عل،ان ذاهباًكقتر لي لو مل ي مقدار الربح الذ}سب لهحينفسه مل 

  األلفاظ موضوعة للمعاين فإنة،يرية ال التقدي ألن الظاهر من الستثناء املؤنة املؤنة الفعلكذلو

ان مصرف كإذا رت، فكال و مثل املعدن والغوص يفخراج مؤنة اإل يفكقال مبثل ذلي ولذا ،ةياخلارج

اخلمسة  إىل س بالنسبةيه التخميان علك ،ةصارت املؤنة مخس  حىتتعب بنفسه ونه قترك عشرة لخراجاإل

 هعطاأجرة البناء لو أان تذهب ك الدار بنفسه مما وفر من رحبه ألفاً ه، فلو بىنيما حنن فيذا فك وة،يالباق

اةك باب الزذا نقول يفك و مخس األلف،إخراجه ياء وجب علللبن.  

رتضى خ امليالش واجلواهر وءاشف الغطاك به قد أفىت و فهذا هو الظاهر من النصوص،،انكف يكو

  .همريغ و املقاصدىمنتهو

 ةي الغنإمجاعمعقد  إىل ة، بل رمبا نسبيفاك والكاملسال والروضة واني عن البيكخالفاً للمح

   .رةك والتذىالسرائر واملنتهو

 ى علاملعونة تطلقك املؤنة  فإنخالف الظاهر،نه إ :هيف و.كذل ى عل بصدق املؤنةكواستدل لذل

  .ةيرية ال التقديقيالتحق

نفاق مل لو وضع القدر املتعارف أوال بقصد اإلإذ : ث قالياملستند حإليه ضعف منه ما استند أو

   كه مخس، فتعلقه به بعد ترين فكي



٣٢٨

  . بل ال خيلو عن قوةحوطلو تربع ا متربع ال يستثىن له مقدارها على األ أنه كما

  

   .نتهىا ،)١(ليدل إىل تاجحياالنفاق 

 يأ و،تحققيمل  ونفاق هو املخرجاإلإمنا  ورج املوضوع عن وجوب اخلمس،خي الوضع الن إ :هيفو

 نيأعطاه ألفا مث تب وكافة مث أمر عبده بذليد الضيان من شأن زكت لو يرأأ ،الوضع خمرج أن ى علليدل

 عدم نيتب مث كان من شأنه ذلكما يالفقراء ف وأقربائه ى علعهيعطاه ألفاً لتوزأ أو ،ضفيالعبد مل أن 

  .هذا األلف ى علمخس نه الأ وهيقول صاحب املستند باالستثناء فيالصرف فهل 

لو عن خي  بل ال،حوطاأل ى عل له مقدارهاستثىني متربع ال{باملؤنة  أي }لو تربع ا أنه ماك{

  .كحنو ذل أو صرف مث وجدهيفقد ماله فلم  ما لوك االقتار قهراً، وقع يف مثلهما لو و}قوة

ما  أو أضاف بدالً عنه أو  له داراًىاشتر أو زواجه أو لو تربع متربع بنفقة حجه أنه رفمنه تعو

   . ملا بذله املتربعي اخلمس من رحبه املساوإعطاءن له عدم كي مل ك ذلأشبه

  .د جداًي باالستثناء ملثل هذه الصور بعنيالم القائلكمشول  أن نصافاإلو

                                          
  .٢٣ سطر ٨٠ ص٢ج: املستند )١(



٣٢٩

ربح جيوز له وضع نته أو صرف بعض رأس املال فيها قبل حصول الؤته ملإذا استقرض من ابتداء سن ):٦٦مسألة (

  .مقداره من الربح

  

صرف من  أو }هايصرف بعض رأس املال ف أو استقرض من ابتداء سنته ملؤنتهإذا : ٦٦مسألة {

وز له جي{أيضاً بعده  و بل}قبل حصول الربح{رث اإلكتعلق به اخلمس ي  اليالذ أو املال املخمس

 مة اليتيالفائدة والغنإذ  املقدار، كه مخس ذليس عليل أي ي اجلواز الوضع مبعىن}اره من الربحوضع مقد

 حصل ألفاًإذا ما ي هذه السنة ألف ففائدته يفن إ قالي عرفاً، في من الباقأكثرست يحصلت له ل

  . صرف مخسمائة ومخسمائةو

  .لسابقة والالحقة املؤنة اني املؤنة من الربح بإخراج فرق يف ال أنه قيوالتحق

  .كالم حول ذلك بسط النيالسبع و املسألة الواحدة يفأيتيسو



٣٣٠

 ،من مثل احلنطة والشعري والفحم وحنوها مما يصرف عينه فيها، لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة ):٦٧مسألة (

  رشما كان مبناه على بقاء عينه واالنتفاع به مثل الفوأما  ، مخسه عند متام احلولإخراججيب 

  

 وامللح والدهن } والفحمريادخره للمؤنة، من مثل احلنطة والشع أو زاد ما اشتراه لو: ٦٧مسألة {

 ألن } مخسه عند متام احلولإخراجب جي{ املؤنة يف أي }هاينه فيصرف عيحنوها مما و{ ير والشاكوالس

  . مؤنة السنة فقطاملستثىن أن قد تقدم وس من مؤنة السنة،ي الزائد لكذل

تشملها  ات الطالق واإل،ات الحتساا من املؤنة عرفاًي مثل هذه اجلزئلظاهر عدم اخلمس يفن اكل

  .هيلإ شارةما سبقت اإلك

 ست هلا قوةي ل املستثىند املؤنة مبؤنة السنة لتدخل يفيي السنة املوجبة لتقأدلةن إ :ن شئت قلتإو

ها يل سنة علك بة الدخل يفيضر أن ةومكة، فلو أعلنت احلي اجلزئمورث تشمل مثل هذه األي حبإطالقو

ت ألجل حوائج الدار، ي اشتر اليتأشبهما  وركالس وفهم العرف من هذا القانون مشوله ملثل امللحيذا مل ك

قد تصفحت  و استثناؤها،أيتياألثاث مما  واللباسكنه ي عىتبق ل ماي من قبشياءن جعل هذه األكميبل 

 بال خالف كاً من غالبها ملثل هذا الفرع، فقول املستمس فلم أجد تعرضيتب املوجودة عندكبعض ال

  .ها بعد تعرضهم هلاين املسألة مما الخالف ف أأنه أراد عدم ظهور خالف له، الك )١(ظاهر

  االنتفاع به مثل الفرش ونهيبقاء ع ى علان مبناهك ماوأما {

                                          
  .٥٤٢ ص٩ك جاملستمس )١(



٣٣١

  .يها عدم اخلمس فقوىواألواين واأللبسة والعبد والفرس والكتب وحنوها فاأل

  

نها ية عيشة الباقيوسائل املع و من سائر اآلالت}حنوها وتبكالفرس وال والعبد و واأللبسةاألواينو

 استثناه املؤنة أدلةمها، ألن ظاهر ريغ و املقاصدىمنته و وفاقاً للمستند}هايعدم اخلمس ف قوىاألف{

ط يتمل تقسحي ه ال فإن مبهر،ساننتزوجها اإلي استثناؤها مطلقاً ال للسنة فقط، فحاهلا حال الزوجة اليت

 ملا يبعد صدق املؤنة ال داع و،ةي مخس البقإعطاء مقدار السنة من الربح إخراج والسنوات ى علاملهر

  . املوضوعري بتغكذل ى عللكشيرمبا إذ ره املستند من استصحاب االستثناء، كذ

عدم  ونه لصدق الفائدةأك واجلواهر من لزوم اخلمس،إليه ما مال ي فشكالظهر اإليمما تقدم و

  .هما نظريلك يف و،دة بالسنةيونه من املؤنة املقك

 هذا العام، يفإليه تج حين مل إ و للمستقبليأهي املؤنة ملا أدلةرناه سابقاً من مشول كذ ما ىعلأما 

  . أوضحاألمر، فأشبهما  أو  األثاث منذ سنواتؤيهيد الزواج فيري يالذك

ف يالص أو الشتاء فقطكاج بعض العام ياج طول العام بل االحتيالحتلزم اي ال أنه مما تقدم تعرفو

 اًي حلىلو اشتر أنه  مجع منما ذكره إىل  الصدق املوجب لالستثناء، فال حاجةاف يفك أشبهما  أو فقط

 ىمما سبق ظهر حال ما لو اشتر أن ماكمؤنة له،  أنه صدقيستعمله مدة من الزمان لي أن لزميحاجة أو 

وجب ي عدم استعماله ال ووضعه ى عل بقاءه فإن،ك ذلأشبهما  أو اًيصنعه حليذهباً ل أو ا ثوباًطهيخيبزة ل

  .يم الشرعك املصاحلة مع احلاك مثل ذل يفحوطان األكن إ و مخسه لصدق املؤنة عرفاً،إعطاء



٣٣٢

   . اخلمس منهاإخراج حوطنعم لو فرض االستغناء عنها فاأل

  .لبسهن هلاوكذا يف حلي النسوان إذا جاز وقت 

  

 }منها اخلمس إخراج حوطفاأل{ان من املؤنة سابقاً كعما  أي }نعم لو فرض االستغناء عنها{

س مؤنة يل ألنه ل االستثناءينئذ دليشمله حي ال و،ه لصدق الفائدة املوجبة للخمسريغ ووفاقاً للمستند

انت له ك أو ،ها مث سقطت احلاجةيلإاجه يارة الحتي له سلو كانة، مثالً ياملعترب الفعل أن قد عرفت وفعالً

ونه ك وست مبؤنهيل ونئذ فائدةيه ح فإن،ك ذلأشبهما  أو ةيورته من أهل البادريدار مث سقطت احلاجة بص

صار إذا وجب اخلمس ي س مبؤنة الي وقت لء يفيون الشك أن ماكوجب االستثناء، ي  وقت مؤنة اليف

  .مؤنة

  . لتبدل املوضوعكة ذلي عدم متام:هيف و.قال بعدم اخلمس لالستصحابيرمبا و

ان من املؤنة كن إ وخارج عن املؤنة فعالً ألنه }جاز وقت البسهن هلاإذا  النسوان ي حلذا يفكو{

  .  وقت سابقيف

ان له حالة كن إ  القاعدة استصحاب احلالة السابقةىان مقتضك ،ال أم مؤنة أنه ءي ش يفكولو ش

  .كثراأل و األقلني املخصص ب وجوب اخلمس لتردداألصلفإال  و،سابقة

 ما لو استغنت عن السوار واحتاجتك ،عند التبدلإليه تاج حي وء بذاتهي عن شستغىنيقد مث إنه 

الم كالكه يالم فكاا، فاليان عنده أمثان املؤنة دون أعكم من كمه حكح أن  فالظاهر،املنطقة مثالًإىل 

  .ك ذليف



٣٣٣

 من  فال يوضع،نة يف باقيهؤاحلول بعد حصول الربح سقط اعتبار املإذا مات املكتسب يف أثناء  ):٦٨مسألة (

  .ةالربح مقدارها على فرض احليا

  

 ه، فالي باق احلول بعد حصول الربح سقط اعتبار املؤنة يفء أثناتسب يفكمات املإذا : ٦٨مسألة {

 كذل وه،ريغ ود املستنكما صرح بذلك }اةي فرض احلىعل{مقدار املؤنة  أي }وضع من الربح مقدارهاي

 موضوع السنة مبوت ىانتفإذا ها اخلمس، فيل فائدة فكفإال  و،رفاقألن اعتبار السنة من باب اإل

  .ل فائدةك ان املرجع عموم اخلمس يفكالشخص 

 ماكد، يل مستفكم عام لكال حلصول الربح، بل هذا احل وتسبكة للميخصوص ال أنه ظهريمنه و

  فإنة فمات مث اصطادتكمن نصب شبكحصول الربح بعد املوت   أما،حصولهكأيضاً ظهور الربح أن 

  .تي الورثة وال دخل له باملك مل داخل يفكذل

 تنجز انت شرطاً يفك صورة املوت قبل السنة، ألن السنة قال بعدم اخلمس أصالً يفيرمبا و

ائر األنعام س ومات صاحب األغنامإذا اة كالزكتنجز الوجوب، يفقدت السنة باملوت مل إذا الوجوب ف

   .اةكجتب الز ال وث تنقطع السنةيح

ه فعمومات ريغ أما ه السنة،ي املقام اعتبارها ملن تدور عل السنة يفأدلةاملنصرف من ن إ :هيفو

  . فتأمل،مكه حمياخلمس ف



٣٣٤

نتها من ربح السنة ؤال خيرج م إذا مل حيصل له ربح يف تلك السنة وحصل يف السنة الالحقة ):٦٩مسألة (

  .قةالالح

  

رج خي  السنة الالحقة اليف{ الربح }حصل و السنةك تلصل له ربح يفحيمل إذا : ٦٩مسألة {

رج من ربح السنة خين السنة السابقة للمؤنة يفدإال ن استدان، وكيمل إذا  }مؤنتها من ربح السنة الالحقة

   . من املؤنة عرفاًك ذل فإنالالحقة،

 السنة أدلةن أ و السنة،كما لتل و أعم من السابقة والالحقةاملؤنة املستثناه أن ما تقدميقد عرفت فو

نها ي عى تبقاخلادم اليت والفرش والدار وص األثاثيما ال تصلح لتخصك ،د املؤنة املتعارفةييتصلح لتق ال

  . بعد دوران السنةمنها ي الباققال بوجوب اخلمس يفي بعد مرور السنة، فال

 إىل  بالنسبةكذلكحصول الربح، بل هو  ى علالسابقةتص بالسنة خي م الكاحل أن ظهريمنه و

مع أجهزة جيمن   مثالما تقدم يفك ،السنوات الالحقة إىل  بالنسبةكذلك أنه ماكالسنوات السابقة، 

 السنة السابقة، بل ربح له يف م مبن الكتص احلخي ال أنه  ظهركذلك و،الزفاف قبل سنوات من وقوعه

  .ف مبؤنتهكيه مل من رحب إىل ذا بالنسبةكم هكاحل

ه ي الفقكذل إىل ملعأما ك سنة دون سنة، ان له بستان ربح يفكم من كقد سبق قبل مسائل حو

  .تص ببعض السنوات دون بعضخيذا حال من رحبه كه و،)رمحه اهللا( اهلمداين



٣٣٥

ن املسري فإذا استطاع يف أثناء حول حصول الربح ومتكن م، نة عام االستطاعةؤمصارف احلج من م ):٧٠مسألة (

إذا مل يتمكن حىت انقضى العام وجب وأما  ، احتسب خمارجه من رحبه ـبأن صادف سري الرفقة يف ذلك العامـ 

  ، بقيت االستطاعة إىل السنة اآلتية وجب وإال فال فإن،عليه مخس ذلك الربح

  

 ح أثناء حول حصول الرباستطاع يفإذا مصارف احلج من مؤنة عام االستطاعة، ف: ٧٠مسألة {

من املؤنة  ألنه } العام ـ احتسب خمارجه من رحبهك ذل الرفقة يفري ـ بأن صادف سرين من املسكمتو

  .حراماستطاع قبل اإلإذا صح الوجوب ي ألنه ثناء سفر احلجأ مثله ما لو صادف الربح يف وعرفاً،

ن دخول بعده، ملا تقدم م أو معه أو مثل احلج الواجب احلج املستحب سواء حصل الربح قبلهو

  . املؤنة يفأشبهما  وارةيسفر الز ومثل سفر احلج

ه مخس يوجب عل{ و عن عدم االستطاعةكشف ذلك } العامىقضنا  حىتنكتميمل إذا وأما {

ونه ك املستقبل بعد حج يفيبقائه لاحتمال عدم اخلمس إل و. املؤنةفائدة مل تصرف يف ألنه } الربحكذل

  . حملهري غ يف،ة عرفاًه املؤنيصدق علي ال و واجب شرعاًريغ

 أو  االستطاعة بأن صرف املالى تبق}الإو{ احلج }ة وجبيالسنة اآلت إىل ت االستطاعةين بقإف{

  . العام املقبلب احلج يفجي }فال{ن احلج به كنقصه عن متي مقدار مخسه إعطاءان ك

 أكثرطول سفره يان كمن  ى عل السنة الالحقةمؤنة احلج يف إىل الظاهر عدم اخلمس بالنسبة مث إن

، أكثر ونيستغرق سفره سنتية ممن ميزمان القد األ يفني الصأهايل إىل  بالنسبةكذلكان كما كمن سنة، 

  فلو



٣٣٦

 سنني متعددة أرباح ولو حصلت االستطاعة من ،حوطولو متكن وعصى حىت انقضى احلول فكذلك على األ

  مم هلا يف تلك السنة فال جيب مخسهاملقدار املتوأما  ،وجب اخلمس فيما سبق على عام االستطاعة

  

 ىتساوإمنا  و، هذه السنة زائدة عن سفره الواقع يفي هه اليتأرباح بك هذه السنة فتحراستطاع يف

 ال أا قد تقدم و الزائد لصدق املؤنة املستثناة،ب اخلمس يفجي مل ، مثالًني السنتجمموع السفر الواقع يف

  . مثل هذه املواردختتص بالسنة يف

ادة يه الزيت لديبق و} احلولى انقضحىت{ذهب ي فلم }ىعصو{ من احلج }نكولو مت{

 واحد ري غنه استثىنك املؤنة، لصرف املال يفيمل  ألنه }حوط األىعل{ه اخلمس يب علجي }كذلكف{

 غيه حفظ املال لتفريب علجي ألنه  املقبل، احلج يفأداء هذا املال يف إىل اجهي صورة احته اهلمداينيالفقك

  . هذه املوارد لعدم اختصاصها مبؤنة السنة يفكمثل ذل ى عل وقد سبق صدق املؤنة املستثناة،ذمته

أيضاً ب جي د احلج اليريل سنة ك احلفظ لتوفر الربح يف إىل تجحيما مل يقال في أن نكهذا أم ىعلو

 السابقإىل   استواء نسبتهىريمن مؤنة الالحق بل  أنه  العرفىريه مخسه لصدق املؤنة، وال يعل

 خذ مقدار احلج من السنة الالحقةأ مخس الربح هلذه السنة وإعطاء فرق يف ال أنه  إىلضافةالالحق، باإلو

  .فتأمل، سكالعأو 

 }عام االستطاعة ى علما سبقي متعددة وجب اخلمس فني سنأرباحولو حصلت االستطاعة من {

  السنة فالك تلاملقدار املتمم هلا يفوأما { لصدق الفائدة مع عدم صدق املؤنة ، واحدريما صرح به غك

  ب مخسه جي



٣٣٧

  . مخسهإخراج يتمكن فكما سبق جيب  وإذا مل،إذا متكن من املسري

  

  .افك رين غكفمجرد التمإال سار، و و}رين من املسكمتإذا 

 صورة يفإال  } مخسهإخراجب جيما سبق كف{سر ي مل ونكمت أو ري من املس}نكتميمل إذا و{

  .اهللا العامل و،نئذيه حيث تقدم استظهار عدم اخلمس علي ح، املستقبلال للحج يفلزوم حفظ امل



٣٣٨

  نة إذا كان يف عام حصول الربحؤ الدين من املأداء ):٧١مسألة (

  

ه أقسامالدين جبميع  أن  الظاهر} الدين من املؤنة إذا كان يف عام حصول الربحأداء: ٧١مسألة {

ب أو ملا قبله أو ملا بعده، وسواء كان املصرف الذي صرف ما من املؤنة، سواء كان لعام االكتسا

ريمها كما لو استدان يف السنة غ أو ل، كما لو استدان يف السنة السابقة ألكله وشربه،استقرضه فيه للمؤنة

  .  وهكذا بالنسبة إىل عام االكتساب وعام ما بعده،السابقة الطعام الفقراء الذي ليس من شأنه

 أو يكون يف السنة اآلتية قادراً على دفع الدين من الربح املربوط ،سنة السابقةوسواء كان يف ال

  .  وال يكون يف العام الالحق قادراً،مل يكن يف العام السابق قادراً أم ،بذلك العام

وسواء كان وقت الدين مضطراً إىل االستدانة، كما لو مل يكن له أكل وال مال ليشتري به املأكول 

  . استدان اعتباطاً أو ،فاستدان

ك ا ويف أي وقت أدى الدين كان من مؤنة ذ، ديونهأداء عرفاً نسانكل ذلك ألن من مؤنة اإل

 دينه من مصارفه، فلو اشترى داراً لسكناه يف السنة املاضية أو يف إعطاء نسانالوقت عرفاً، ولذا يعد اإل

 عطى الدين كان العرف يرىأة بالدين مث اآلتيهذه السنة لسكناه يف نفس هذه السنة أو لسكناه يف السنة 

  .صارف للمال يف مؤنتهأنه 

 ليس من مؤنة هذه السنة فيما كان الدين للسابق أو استدان ملؤنة السنة اآلتية، أنه وال يرد على هذا

د  السنة ليست هلا صالحية تقييد املؤنة املستثناة مبثل هذا التقييد كما عرفت سابقاً، وقأدلةن إ :يقالألنه 

يقال مبقالة  أن نظري يف اجلملة لزيادة أعيان األثاث وسائر احلاجيات اليت تبقى عينها، بل ميكن أنه تقدم

  .براء الذمة حمسوب عرفاً من املؤنةإ أن  من)رمحه اهللا(شيخنا املرتضى 



٣٣٩

 حوطام فاأل وإذا مل يؤد دينه حىت انقضى الع.ولكن مل يتمكن من أدائه إىل عام حصول الربح أو كان سابقاً

  . الدين مما بقيأداء و اخلمس أوالًإخراج

  .وكذا الكالم يف النذور والكفارات

  

تاج حين موجوداً وال يان مقابل الدكإذا ن احملسوب من املؤنة صورة ما ي من صور الدستثىنينعم 

ان ك و،ة للتجاريها، واستدان لشراء جنس جتاريلإحاجة له  ة اليما لو استدان لشراء دار ثانكه، يلإ

  .هي عدم اخلمس فن وجه يفكين من املؤنة عرفاً مل كيث مل يه ح فإناملقابل موجوداً فعالً،

  .نيه الديلضمان من عل أو ةيألرش جنا أو ن لالستقراضيون الدك فرق يف المث إنه 

 خ األعظميالش و املقاصدىمنته واجلواهر ول املستندي تفاصالم يفكمبا تقدم تعرف وجه الو

  .هاريغ وكاملستمس وهيالفقمصباح و

عام حصول  إىل ن من أدائهكتمين مل كلو{عام حصول الربح  ى عل}سابقاً{ن ي الد}انكأو {

 ن يفكمت أو } العامى انقضحىت{ داءاأل ى عل استدانه للمؤنة مع القدرةي الذ}نهيؤد ديمل إذا  و،الربح

 }ين مما بقي الدأداء و،والًأ اخلمس إخراج طحوفاأل{السنة الثالثة  إىل وصل  حىتؤدية ومل يالسنة الثان

وجه لعدم استثنائه   معد من املؤنة عرفاً، فالكل ذلكن إ و ملا عرفت من الوجهاط استحبايبين االحتكل

  .من الربح

  اليتموالاأل والضمانات وم املتلفاتيات وقيروش اجلناأ و}فاراتكال و النذورالم يفكذا الكو{

 أو انت هلذه السنةك سواء ،ل من املؤنة عرفاًك الظاهر احتساب ال فإنها،ريغ  إىلظلماًأخذها الظامل ي

  للسنوات 



٣٤٠

  .  تقدمتقات اليتيها من التشقريغ إىل ،ال أم  السنوات السابقةن من أدائها يفكالسابقة، وسواء مت

فظ املال حيمل ذا إن من وفائه كتمي ما لو نذر نذراً مث علم بأنه الك، العام اآليت إىل ذا بالنسبةك وبل

ه يقدر علي ث الية حيت السنة اآلزواجه يفلو حفظ املال ل  حاله حال ما فإنة،يتمن هذه السنة للسنة اآل

  .بدون هذا املال

ونه ك  يفكاملقاصد للش منتهى هيل علكشأن إ وه،يهو وج و هذا االستثناءنير بعض احملققكقد ذو

 ريقد عرفت غ وهو مؤنته، ل سنة بعض من مصرف ماك يفالفاضل  أن رونيالعرف ن إ :هيف و.من املؤنة

  .وركه املذك شاً يفرياملقاصد أخ منتهى أنه لذا تأملك و،ختصص املؤنة ذا املعىن  السنة الأدلة أن مرة

 تحملها العاقلةي ة اليتيالدكه ريغ أو ة لنفسهيخطأ أو ةية عمديرش اجلناأون ك فرق يف المث إنه 

 ،ون الصرف ألجل احلاللكزان املؤنة يس ميل أنه  لعمل حرام، ملا عرفت سابقاً منان األرش تابعاًكن إو

  . آلة هلوىاشتر أو لو قامر تشمل ما فالال ون املؤنة بفنسها حالكنعم تقدم احتمال لزوم 



٣٤١

  نة السنة تعلق به اخلمسؤ على ممىت حصل الربح وكان زائداً ):٧٢مسألة (

  

ال  أم  سواء علم به الرابح، واقعاً}مؤنة السنة ى عل زائداًانك و حصل الربحمىت: ٧٢مسألة {

   .بعد السنةإال تتعلق   الاة اليتكس مثل الزي فل،توقف تعلق اخلمس مبرور السنةي وال }تعلق به اخلمس{

وجب اخلمس يث مل ي السرائر ح يفياحلل إىل الشهرة، خالفاً إىل  نسبه مجاعةيهذا القول هو الذو

  .هريتبعه غ وصحاباأل إىل كبل ظاهره نسبة ذلبعد السنة، إال 

صح ي  الالثاين ىعل ووز دفع املال بعنوان اخلمس قبل السنة،جيألول ا ىعل أنه ني القولنيوالثمرة ب

   .بعنوان القرض مث االحتساب مخساً بعد مرور السنةإال الدفع 

 ألنه  عدم اجلواز عرضاً،نيان حراماً من وجهكوز جي  الربح مبا التصرف يفإذا  األول ى علنهأو

  .نيتعلق اخلمس بالع ى علهذا بناًء، ري مال الغتصرف يف ألنه عدم اجلواز ذاتاً و، احلرامصرف يف

 نيمة حي مخس القإعطاءان الالزم ك املؤنة ري غاً فأتلفه يفيميان الربح قكإذا  األول ى علنهأو

 مة اليتي مقدار اخلمس من القإعطاء الالزم إن فالثاين ى علوقت تعلق احلق بالذمة، خبالفه ألنه ،التلف

مخسة  أو نيعشر و التلفنيان مثنها عشرة حك وأتلف دابة حصلها من الربحإذا تقدر بعد مرور السنة، ف

طلبه ي ينار، ألن الذيد أو رية دنانأربع  القول الثاينىن وعليناري داألولالقول  ى علعند مرور السنة، دفع

  . فتأمل،وم التلفيمتها يق ة الأرباب اخلمس مخس الداب

  وجوب  ىعلما دل  فقد استدل لقول املشهور بعموم ،انكف يكو



٣٤٢

اط هلم يرحبها اخلي دانقاً من مخسة دوانق اليت أن ىعلما دل ل فائدة، خصوصاً مثل ك اخلمس يف

  . حتت لعمومي الباقيبق و،مجاع، خرج من العام مقدار املؤنة بالنص واإل)هم السالميعل(

  : نيمرأ إىل رجعي السرائر ملذهبه مبا حاصله  يفي احللكسمتو

  .درار املؤنة وإ السنةياخلمس بعد املؤنة مما ظاهره بعد مض أن ىعلما دل  :األول

  .بعد السنةإال ة املؤنة يمك العلم بإمكان عدم :الثاين

 مخس املعدن بعد ونكة، مثل ية بل مقداريست زمانية لي بأن املراد بالبعداألولالوجه  ى عللكشأو

   .اة بعد السنةكون الزكمثل  ن، الية بعد الديون الوصك وخراجمؤنة اإل

الظن  أو  العلمإمكان إىل ضافة باإل،الزم عدم التعلقي  بأن عدم العلم الالوجه الثاين ى عللكشأو

  .مال الناقصكإ و مث استرداد الزائدعطاءاإل أو املعترب

 إىل ضافة باإل،ةية الزماني البعدخبارالظاهر من مجلة من األإذ ، ي احللما ذكرهبعد صحة ي ن الكل

 كعط اخلمس بعد صرفأقال ي أن مبرتلة ألنه ،يني معنلزم منه استعمال اللفظ يفية، وال ية الرتبيالبعد

 منه اخلمس يل: رار احلنطةك من أيما بقي الوارد فيسابوري خرب الن يف)عليه السالم( قوله  فإن،للمؤنة

بعدها  أو رج اخلمس قبل املؤنةخي أنه  سأله عني الذياتبة البزنطك جواب ميف و،ضل عن مؤنتهفيمما 

نظر يالزم مرور السنة ـ ي يصرف املؤنة ـ الذإذا  أنه  ظاهر يفبعد املؤنة: )عليه السالم( قال يالذ

  .اًريخأن عدل عنه إ و،نصافاًإ ه اهلمداينيخمسه، ولذا جعله الفقي فىبقيذا ا م

   ياحلل ى علتأورد ة اليتي رد املناقشة الثاناملقاصد يف منتهى ركذو



٣٤٣

  . إىل آخر السنةداءوإن جاز له التأخري يف األ

  

س قبل يشف عن عدم تعلق اخلطاب بالتخمكي العلم عادة باملؤنة غالباً إمكانعدم  أن بأن غرضه

 ،تحقق شرطهيالعباد عموماً مبا ال ىل  تعاعد أمرهب و،السهولة والسماحة ى علعد بناء الشرع السنة بيمض

  .نتهى، انادراًإال  أيتيهو العلم مبقدار مؤنة ما و

اة ك بل املماثلة للخمس مع الز،اةكالزكبعد السنة إال  النظر عدم التعلق  فاألظهر يف،انكف يكو

   .ستؤنس به هلذا الوجهيمما 

م ببطالن املعامالت املتعلقة كلزم احليفرض التعلق قبل مرور السنة  ىعل أنه أيضاًستؤنس له يمما و

 تصرف يف ألنه ،اًيان رحباً واقعك أو  ربح علم بهكان هناكإذا ما يم فكجازة احلاإ إىل اجياالحت وباملال

دفع ي أن إاله، اللهم ريتلف مال غأ ألنه تضرر بعد الربح ما لويلزم الضمان فيذنه، بل إ ري بغريمال الغ

  .مةك عدم التعلق حمأصالةانت ك ك املصباح، ولو شما يفك أشبهما  واحلرج وةريبالس

أجد   اجلواهر ال واحد، بل يفريما صرح به غك }آخر السنة إىل داء األ يفرين جاز له التأخإو{

  .مهاريغورتضى خنا امليش و املستندمجاعذا استظهر اإلكه و،هي علمجاعه خالفاً، بل الظاهر اإليف

دفع إذا  ألنه ،كاملال ى علاطيباالحت وةريبالس ومجاع باإل:ريتأخ فقد استدل جلواز ال،انكف يكو

ب ي تقرما تقدم يفكة ية الزماني البعد يفخباربظهور األ ود،مور ان الدفع بالك املؤنة فقد يفإليه مث احتاج 

  .بعدم العلم باملقدار غالباً و،يلالم احلك

  :ل السنةيق قء من هذه الوجوه لو سلم التعلي بعدم استقامة شريأنت خبو

  ة حمتملة ريالس و،ىربك وى حمل مناقشة صغرمجاعاإلإذ 



٣٤٤

 فلو ، على ما ظنهنة أخرى زائداًؤ الحتمال جتدد م، يف وجوبه وإمنا هو إرفاق باملالكفليس متام احلول شرطاً

  .به أو اشترى بغنب حيلة يف أثنائه وكذا لو وه،أسرف أو أتلف ماله يف أثناء احلول مل يسقط اخلمس

  

  .ست حبجةيمثلها ل والم الفقهاءك إىل االستناد بل مظنونة االستناد

 أشد احلاجة، ن هم يفيأرباب اخلمس الذ ى علاطيته باالحترضامع وجه له بعد اط الياالحتو

مث بعض اخلمس،  إىل ولو بالنسبةأيضاً هم ري من التجار بل غريثك إىل  بالنسبةيرجي ال أنه  إىلضافةباإل

  . باالستحسانأشبهفهو إال  ويل شرعيدل إىل تاجحياط ياالحت إن

   .اًإطالقدفع بعض مما هو معلوم دون عدم الدفع  أو عدم العلم موجب للتصاحلو

  .ال خيفىما ك ة فهذا رجوع عن املبىنية الزماني البعد يفخبارظهور األأما 

 كرفاق باملالإهو إمنا  و، وجوبهس متام احلول شرطاً يفيل{هذا القول  ى عل}ـف{ان كف يكو

سقط ي أثناء احلول مل أتلف ماله يف أو سرف أظنه، فلو ما ى عل زائداًىخرأالحتمال جتدد مؤنة 

بعد  أو نقول بتعلق اخلمس عند الربح أن نيه بيفرق ف س من املؤنة املستثناة، وهذا اليل ألنه }اخلمس

 سقط الزائدي ه ال فإن} أثنائه يفلةي بغنب حىأو اشتر{س من شأنه يل  مبا}ذا لو وهبهكو{مرور السنة 

  . اجلواهرة ويفيفاكال وةريالذخ وما عن الدروسك ، باب الغنبالزائد عن املتعارف يف ىعل

 ثبوت تقدم من اخلالف يف ما ى علكه النظر بناء ذليقتضي يوالذ: املقاصد قائالً منتهى فصل يفو

ه ك خلروجه عن ملس دون الثاينيب التخمجي األول ىبانقضاء السنة، فعل أو اخلمس مبجرد ظهور الربح

  .نتهى، اداًيقبل تنجز اخلطاب فتدبر ج

   سراف اإلسبق منه يف  مانايفيالم كهذا ال أن  إىلضافةباإل: أقول



٣٤٥

ون ك وون اخلمس بعد السنةك نايفي ه ال فإن استثناء املؤنة فقط،أدلة مناف لظاهر كذل أن حنوه،و

 ىري ياملقاصد الذ منتهى مبىن ى علل أحد عدم تعلق اخلمس بهك كلمل الإ و، منه املؤنة فقطاملستثىن

   .سترده منه بعد متام السنةي مث ،أحد إىل هب املال قبل مرور رأس السنةيالوجوب بعد السنة، بأن 

 كذلك أنه هيرد علي ، فالدلةل ظاهر األيفالدلإال  و،ليللدل ناس اليهو لالستإمنا رناه ك ذيهذا الذو

  .املشهور ما هوكاة كها سقطت الزري بغنيربعه لو بدل شاة واحدة من األ فإن،اةك باب الزيف



٣٤٦

ه مما ليس من مال التجارة أو سرق أو حنو ذلك مل جيرب بالربح وإن كان يف أمواللو تلف بعض  ):٧٣مسألة (

  نةؤ من امل إذ ليس حمسوباً،عامه

  

 ما لو سرقك }كحنو ذل أو سرقو  أس من مال التجارةيه مما لأمواللو تلف بعض : ٧٣مسألة {

 مخسه إعطاء واجب ري املال التالف غكون الربح بقدر ذلكي  حىت}رب بالربحجيمل {ة يسقط عن املالأو 

ما عن ك }حمسوباً من املؤنة{ مقابل التالف }سيلإذ {عام التلف  أي } عامهيف{ الربح }انكن إو{

  .هاريغ واياحلجة العل وكاملستمس وألعظمخ ايصرح به الش و،هاريغ و والروضةكاملسال والدروس

  :  ثالثةأمور مدار أحد رعدم اخلمس دائن إ :ن شئت قلتإو

  .ئا من مؤنتهي به شىاشتر وما لو ربحك ،الربح ى علانطباق املؤنة :األول

  .ونه من رأس املالك :الثاين

 ألفا آخر مث نار خممسات فربحي ألف دهان عندكلو  ماك ، عدم صدق االستفادة عرفاً:الثالث

مخسمائة، ألن العرف إال  هذه السنة ربح يفيمل نه إ قال عرفايه  فإن، مخسمائةاألولسرق من األلف 

   .مخسمائهإال س يل ورون احلاصل عنده بعد متام السنةي

 الربح ان أصل اخلمس يفكة ث العنوانات الثالىحدإوجب صدق ي  املال الكالتلف لذلن إ ثيحو

إذا ما كمخس،   من املؤنة فالىان املشتركانه من الربح ك مىه مث اشترأموال بعض نعم لو تلف. ماًكحم

رمبا احتمل جرب التلف بالربح  وذا،كه وانهك مىتلف ثوبه فاشتر أو ،تلفت داره بأن خربت مث عمرها

ألن  وما لو تلف بعض ماله،ي من احتمال عدم صدق الربح فئه الناشي فك عدم اخلمس بعد الشصالةأل

 مخس يف نه الإ شراء الدار فيفإليه احتاج  ولو ربح ألفاً ل مايمن قبفهو إليه بح مقابل للتالف احملتاج الر

  .وركاأللف املذ



٣٤٧

 ملا تقدم من ،توجب االحتساب من املؤنة رادة االشتراء الإ و لصدق الربح عرفاً،ما ال خيفىها يفو

  .  املؤنةة يفياشتراط الفعل

عطف  ألنه ،وقف بعض املال من عبارة املستندو خسران التجارة  يفكد وحدة املاليورمبا استف

 رناه يفكذ أراد باملعطوف ما أنه ان اليون العطف للبكالمه كن الظاهر من تتمة ك، لاألول ى علالثاين

  .هذه املسألة



٣٤٨

  ،هالو كان له رأس مال وفرقه يف أنواع من التجارة فتلف رأس املال أو بعضه من نوع من ):٧٤مسألة (

  

 } أنواع من التجارةفرقه يف{ أو  جتارة واحدة صرفه يف} له رأس مال ولو كان :٧٤مسألة {

 تجارةكانت من أجناس متعددة ك أو ،ير وجتارة الشاكتجارة السكانت من جنس واحد كسواء 

،  فالظاهر جرب اخلسران بالربح مطلقاً}منهافتلف رأس املال بعضه من نوع { أشبهمالحة وما  وزراعةو

ربح مبقدار  و التجارةجعله يف  الزراعة مث خسر مابعضه يف و التجارة له ألف فجعل بعضه يفلو كانف

  .ان الربح أقلكن إ ذاكو. ه مخسين علكي الزراعة مل جعله يف اخلسارة ما

  . لعدم صدق الفائدةكذل واأللف، ى عل الزائدان اخلمس يفك أكثران ك نإو

 ،التمرك جتارة شخص واحد يه و، عشرع األنواع االثيني مجن يفالظاهر جرب اخلسران إ واحلاصل

 أو ان الربح مقدماًكالتجارة والزراعة، سواء ك وأنواع متعددة ،ركالس والتمرك متعددة أصنافأو 

 أن  والتلف مثل،ةائصبح مبي التمر بألف فيشتري أن تلفاً، فاخلسارة مثل أو ان خسارةكسواء  ومؤخراً،

إال زان اخلمس ي مي ه لعدم صدق الفائدة اليتكل ذلكر مثالً، ك الس مقدار تلفه يفربحيتلف التمر وي

م آخر أمواهلسبون حيم  فإ،نينية املتدريهذا جرت س ىعل وج اخلسارة والتلف،يده بعد ختريللحاصل ب

  .رأوا فضلة مخسوهاإذا السنة، ف

ما تعرف ك ،مهاريد واجلواهر وغرها املستنك ذالت اليتي بعض التفص يفشكالرنا تعرف اإلكمبا ذو

  ره املصنف كما ذي فشكالاإل



٣٤٩

 لكن اجلرب ال خيلو ، عدم جرب خسران نوع بربح أخرىحوط بل وكذا األ، عدم جربه بربح جتارة أخرىحوطفاأل

  فخسر يف جتارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم اجلرب نعم لو كان له جتارة وزراعة مثالً، يف اخلسارةعن قوة خصوصاً

   . وكذا العكس، خصوصا يف صورة التلف،ال خيلو عن قوة

 وكذا يف اخلسران والربح يف عام ، اجلربقوىالتجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس املال فيها وربح الباقي فاألوأما 

  .ه جيرب اخلسران بالربح فإنخلسرانواحد يف وقتني سواء تقدم الربح أو ا

  

 عدم جرب حوطذا األك وبل{ صورة التلف  يف}ىخرأارة  عدم جربه بربح جتحوطفاأل{ :بقوله

ان له كنعم لو . اخلسارة  خصوصاً يف،لو من قوةخي ن اجلرب الك لى،خرأ{ جتارة }خسران نوع بربح

 فخسر يف{  مما ختتلف أنواعها،زراعة وكد أمسايص أو استخراج معدن، وزراعة أو }زراعة مثالً وجتارة

 صورة خصوصاً يف{ عند املصنف }لو عن قوةخيها ال ي فعدم اجلرب ف،هايتلف رأس ماله ف أو جتارته

التجارة وأما { التجارة ربح يف وهايخسر ف أو ما لو تلف رأس مال الزراعةيف أي }سكذا العك و،التلف

 يف وربالءك  جتارة متر يفف ماله يفما لو نصك }يربح الباق وهايالواحدة فلو تلف بعض رأس املال ف

 عام واحد يف اخلسران والربح ذا يفك واجلرب، قوىاألف{ النجف ربح ما يف وربالك ما يفالنجف فتلف 

رب جيه  فإناخلسران أو سواء تقدم الربح{خسر أوالً مث ربح  أو  بأن ربح أوالً مث خسر،}ني وقتيف

  .رهكما ذك ي الباقرب التلف بالربح يفجي و}اخلسران بالربح

  :  احتماالن،ال أم ربان بالربحجي عام آخر، فهل الربح يف وعام انا يفكإذا أما التلف واخلسران 

  حدة  ى علل سنةكمن اعتبار 



٣٥٠

  . االستفادة اأدلةد ييبعد تق

 عام ري غان يفكن إ وصدق الربحي من احتمال اعتبار العرف للتجارة املمتدة وحدة واحدة، فالو

  .ان الربح متأخراًكإذا اخلسران خصوصاً 

  . واحدريفاقاً لغ و،األولواألظهر 



٣٥١

  ،ه متعلق بالعنيأقساماخلمس جبميع  ):٧٥مسألة (

  

ل يون من قبكي أن  تعلق اخلمسل يفماحملت }نيه متعلق بالعأقسامع ياخلمس جبم: ٧٥مسألة {

   .ني املع يفيلكل اليمن قب أو  املشاع،يلكال

  .كيجازة الشرإب إال كيوز تصرف الشرجي ما الك ،جازةباإلإال وز التصرف جي  الاألول ىعلو

  يفوز تصرف من باع مناً من صربةجيما ك ،اخلمس ى علما زاديوز التصرف فجي الثاين ىعلو

  .منها مقدار املن يفإال الصربة 

  .  العبد اجلاينة يفيل حق اجلنايمن قب أو ل حق الرهانة،يمن قبأو 

ن اخلمس حق متعلق يذ هيف و،ني الع اخلمس يفنياألول يف أن ني السابقنيب وني هذنيوالفرق ب

  .نع من التصرفمي ة اليق اجلناج و،التصرف نع عنميحق الرهانة  أن ماك، نيبالع

  .اًإطالق نيربط له بالع  الي الذي الذممورل األيمن قبأو 

  .ةالذم إىل  نقلهكصح للمالي ي الذينيل احلق العيمن قبأو 

  .أقوال واحتماالت

 إعطاءصحة  ى علطائفة تدل و،كمل أو حق أنه ى علدلطائفة ت: دلة املقام طائفتان من األيفو

ونه ك نيب وةي مفاد الطائفة الثاننيالفرق ب والذمة، إىل قبل االنتقاليونه مما كالعوض والبدل مما الزمه 

الطائفة  ى عل بناًءريخاأل إىل ؤد اخلمسيمل إذا  ني العصح تصرفه يفي ال أنه نيربط له بالع اً حمضاً اليذم

  .اًإطالقربط للتصرف به   حمض فاليحق ذم أنه احتمال ى علبناًءأما  ة،يالثان

ل كظهر جواز ان األك ،ةيالثان ى علاألوىل محل يقتضي خبار األ طائفيتني باجلمع العريفن إ ثيحو

 اخلمس من مال إعطاءان ك ولو ،ان التصرف بعد السنةك اخلمس ولو إعطاء بشرط كتصرف من املال

   نعم. آخر



٣٥٢

  .هيل علي العدم بعد عدم الدلصالة، ألإشكال الثمن ريغ إىل ل اخلمسيتبد جواز يف

  : ورةك املذدلة فاملهم نقل األ،انكف يكو

: ة احلليبيراواك اخلمس، إعطاء املال بدون عدم جواز التصرف يف ى علدلي  مااألوىلفمن الطائفة 

  مخساًيؤدي: )عليه السالم( فقال ،مةيب غنيصيون معهم فكي لوائهم فون يفكينا أصحابالرجل من 

  .)١(ب لهيطيو

 لنا  فإنأن حممداً رسول اهللا واهللاإال له إال  أن شهادة ى علهيء قوتل عليل شك: ريبص أيب ةيرواو

   )٢(.نا حقنايلإصل ي  حىتئاًي من اخلمس شيشتري أن ل ألحدحي ال و،مخسه

  .)٣(ل لهحي ما ال ى اشتر، اهللاعذرهيئاً من اخلمس مل ي شىمن اشتر: )عليه السالم(قوله و

  .ه اخلمسي في املال الذ يفنيتي الروا يفمن اخلمسبعد ادعاء ظهور 

 من ىعذر عبداً اشتري ال: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: سحاق بن عمار قالإة يرواو

  )٤(.أذن له أهل اخلمسي  حىتته مبايليا رب اشتريقول ي أن ئاًياخلمس ش

عليه ( عن الصادق ،خرب ابن سنانك و،ةميركة الياآلك )الالم(لمة ك ى علاشتمل ما :منهاو

  تسب اخلمس مما كا أو  غنمئل امرك ىعل :)السالم

                                          
.٨ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٤٠ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ١باب  ٣٣٨ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.١٠ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٨ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٣٥٣

  )١(.الناس ى علتها احلججي أمرها من بعدها من ذريليملن  و)ها السالميعل(أصاب لفاطمة 

 الغوص و من الغنائم،أشياءسة اخلمس من مخ: خرب محادك )من(لمة ك ى علاشتمل ما: ومنها

  )٢(.املالحة واملعادن ونوزكالو

   )٣(.أشياءمخسة  ى علاخلمس: ريعم أيب خرب ابنك )يعل(لمة ك ى علاشتمل  ما:منهاو

   )٤(.تسب اخلمسكا أو  غنمئل امرك ىعل :خرب ابن سنانكو

  . الذمةون اخلمس يفك ظاهر الثاين و.ني العون اخلمس يفك األولظاهر و

 عن اخلمس؟ )عليه السالم(احلسن  ث سأل أبايخرب مساعة حك )يف(لمة ك ى علاشتمل  ما:منهاو

  )٥(.ريثك أو ليل ما أفاد الناس من قلك يف: )عليه السالم(فقال 

ما أحمل هذا متحضونا املودة : )عليه السالم(قول الرضا ك) احلق(لفظ  ى علاشتمل ما: منهاو

  )٦(.هو اخلمس وجعلنا له وجعله اهللا لناتزوون عنا حقاً  ومكبألسنت

  قول الرضا كاخلمس،  ى عل)املال(طلق لفظ أ ما :منهاو

                                          
.٨ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥١ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٤ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.٨ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥١ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.٦ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج:لوسائل ا)٥(

.٣ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٦ ص٦ ج: الوسائل)٦(



٣٥٤

من وجه أحله إال ل مال حي ال: هيلإتب ك اخلمس، فذن يفث سأله بعض اإلي ح)عليه السالم(

  )١(.اهللا

   .)٢(سنزل لنا اخلمأ :)عليه السالم(قول الصادق ك )اخلمس(لفظة  ى علاشتمل  ما:منهاو

  .)٣(لنا مخسه: )عليه السالم(جعفر  أيب  خربيفو

  .نية الواردة ذه املضامريثك الخبار من األك ذلريغإىل 

 ري أماإلمامعهد  ى علازاًك وجد ري الذم يف،ية األزدري خرب احلرث بن حص:ةيمن الطائفة الثانو

مخس ما : ازك لصاحب الر)عليه السالم( اإلمام فقال ،اة مث اختلفاي فباعه بش)عليه السالم( نياملؤمن

أخذ مثن إمنا  ألنه ءياآلخر ش ى علسيل و،ازك وجدت الري أنت الذك فإن،كي اخلمس عل فإنخذت،أ

  .تعلق اخلمس بثمنه وع املعدني جواز ب يفى املنتهيك حم ولذا استدل به العالمة يف)٤(.غنمه

ة ائء مبيع منه الشيبيإمنا ال يالعله كأيهة كالفاه ي داره البستان فون يفكي الرجل  يف،ريبص أيب خربو

ع فنعم هو يالبوأما  ،ل فالكأما أما  :)عليه السالم(تب كه اخلمس؟ في درمها هل علنيمخس أو درهم

  )٥(.اعيسائر الضك

  تعلق ي مما ، أول السابعان بن الصلت املتقدمة يفيحة الريصحو

                                          
  .٢ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ١باب  ٣٣٧ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٥ حس اخلمهي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٣٩ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.٢ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٦باب  ٣٤٧ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.١٠ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥١ ص٦ ج: الوسائل)٥(



٣٥٥

عه من يبي ي الذيالربد والقصب وكمثن السم  اخلمس يف)عليه السالم(ث أوجب يبه اخلمس ح

  .مجتهأ

 الذمة،  املال مع صحة نقله يفون احلق يفك ني الطائفتني هاتني العرف من اجلمع بدى الظاهر لفإن

لو مل  أنه الذمة بالقصد، بل مبعىن إىل  صحة النقلكد بذليال نر و. باب املعدن اجلواهر يفك بذلفىتأما ك

  .ؤدهي  مليه اخلمس الذيان علكؤد ي

 أن ىترال أ من هذا، أكثرس يء لي الشون اخلمس يفكاملنصرف من ن إ :قالي أن نكميبل 

 العشرة إعطاءالالزم  أن إال كفهم من ذلي املائة عشرة مثالً مل رباحاأل ى علبةيومة لو ضربت الضركاحل

   .نيخصوص الع مة اليق أو ناًيع

 ،نية العي خصوصىعل  اخلمس الإعطاءعدم  ىعل إالدل ي  الاألوىل من الطائفة األولالقسم و

 مةيمخس الق أو ني دفع مخس العني بك املاليرينسب ختي أن ي محل املدقق اخلونساريلعل هذا هو الذو

  .صحابمذهب األإىل 

 كون ذلك أعم من ،ةي الطائفة الثانورة يفك املذخبار األإطالقك نيالم القائلك إطالق أن  خيفىالو

  يفك حمله، بل لو سلم الشري غ بعد متام احلول يفطالق اإل بعض يفإشكالبعده، ف أو قبل متام احلول

  .ماًكان استصحاب اجلواز حمك طالقاإل

 ري غكون ذلكه بعد يه علي لزم التنبني من العخراجان الواجب اإلكلو نه إ :قالي أن نكميبل 

ن كميأخذون اخلمس، فهل ين ي الذ)مهم الساليعل(، خصوصاً مع بعد األئمة قسام من األريثك سور يفيم

  فإنة،يوفة من البالد النائكال أو خراسان أو نةياملد إىل ةي التجاررباح من األأشبهما  أو محل مخس املعدن

  غفل ي مما كون ذلكه مع يعدم التنب



٣٥٦

   .نية العيل عدم خصوصيعنه العامة دل

  .خالف الظاهرنه إ :هيع، ففي للباإلمامجازة إ ى علةي الطائفة الثانأخباراحتمال محل أما 

ظاهرها ـ إمنا  وة،كالشرك نيون التعلق بالعك ى علتدل  الاألوىلالطائفة  أن رناهكذمما فتحصل 

 دفعه  فإن،ك عهدة املالمقدار اخلمس يف أن ة ـياخلارج وةينة فهم العرف من القرائن الداخليولو بقر

دفعه لزم يمل إذا ث ي ماله حبني عاخلمس يفأن  ، الكبذلان ملزوماً كإال و ، تعاىلاً حلق اهللايان مؤدك

  . اخلمسري به من املال غى مما أتأشبهما  والغسل وبطالن الصالة وة التقلباتيغصب

تعارف عدم  أن ىدعي، بل رمبا هذا املعىن إىل ةيالطائفة الثان نةيولو سلم داللتها فالالزم صرفها بقر

عدم فهم العرف  ى عللي ـ دلنيعند املواظب  حىتةري السكرت بذلما جك ـ خراج اإلد بالسنة يفييالتق

انت تقلبام بنظرهم غصباً كإال ف ويك ،ف املربوط باملاليلكد من التي اخلمس أزإعطاءمن وجوب 

  .املخمس ري املال غيف ألنه حراماً

 دققوا يفي أن  بدون،هأموالة يرادة التاجر تصفإلعله لذا تعارف عند الفقهاء أخذ اخلمس عند و

  .ذاكه وربح ربح اخلمس وحساب ربح اخلمس

ان ك و أصالًك ذلتصرف يفيمل  وناري د سنوات مائيت يفرباحهد من أيلو مجع ز أنه :كح ذليتوض

  فصار يفني واجتر ذه اخلمس،ني مخساألوىل النسة ان عمل فربح من عمله يفك بأن ،اًيرحبه تصاعد

 نيأربعة يرادته التصفإخذ املشهور منه عند أ ،نيتائ السنة الثالثة م يف فاجتر ا فصار،ة مائةيالسنة الثان

  .نيتائمخس امل

مخس  وني لزم أخذ سبع،ةكالشرك ني العان اخلمس يفك بأن ، متعلقاً للخمسنيان العكولو 

٢(الواحد منه مخساً 
   )٥٠( لصار مخس ا ألنه كذل و،نيربع أخذ األ)٧٠ و٥



٣٥٧

 وال جيوز له التصرف يف العني قبل ، أو جنساً نقداً،العني أو دفع قيمته من مال آخرويتخري املالك بني دفع مخس 

  . اخلمس وإن ضمنه يف ذمتهأداء

  

 )٤٠(هو  ول من مالهك صار )١٠٠(صار جمموع املال إذا عشرة مخس، ف وون لهأربععشرة، ف

 ه يفيمخس، فعل  رحبه باليون الذربع األىبقي، ف)٢٠(هللا  و)٨٠( مضاعفاً، فأصبح له )١٠(مال اهللا و

إذا ، ف)٢٨(هللا  و)٧٢(  العام الثاينون له يفكي مخساً، ولذا )٨(  العام الثاين رحبه يفي الذنيربعهذا األ

 )٧٢( ىبقي ف،)٥٦( هللا ي الذ)٢٨( و)١٤٤( له ي الذ)٧٢( صار )٢٠٠( العام الثالث صار ماله يف

٢(مخسه  و هذا العام بال مخس رحبه يفيالذ
٢(ون مال اهللا كيف تعاىل مال اهللا ى علضافي ،)١٤ و٥

٥ 

٣ (هو وني املائتيباق و)٧٠و
ه ي عدم أخذ فقيهيمن البد و،ةي السنوات اآلتذا يفكه و له،)١٢٩ و٥

  .ذاكللخمس ه

 دفع مخس ني بك املالريتخيو{: ث قاليالم املصنف حك مواضع من ظهر وجه النظر يفيمما تقدم و

ه أشجارتعلق اخلمس بين أك دفع جنس آخر  يفشكالن اإلك ل،هي فإشكال هذا ال }متهيدفع ق أو نيالع

صار ي  فال،األصلنه خالف كاة لك الزن ورد يفإ وهذا وملحاً مبقدار اخلمس، أو مسناً أو دفع فحماًيف

م ك احلاىرأإذا إال ، اللهم يع النواحياة من مجكالز و اخلمسيتساو ى علليال دل ول،يبدلإال إليه 

  . حمل منع}جنساً أو من مال آخر نقداً{:  صالحاً، فقولهك ذليالشرع

 دلة األىمقتض أن  قد عرفت} ذمتهن ضمنه يفإ و اخلمسأداء قبل ني العوز له التصرف يفجي وال{

  . الذمة مربوط باملالاخلمس حق يفإمنا  و،صحة التصرف



٣٥٨

 ،املة فضولية بالنسبة إىل مقدار اخلمس اخلمس كانت املعإخراج ولو اجتر به قبل ،ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه

كانت ن إ  وبقيمته،كانت موجودةن إ  وإال رجع بالعني مبقدار اخلمس، أمضاه احلاكم الشرعي أخذ العوضفإن

   ويتخري يف أخذ القيمة بني الرجوع على املالك،تالفة

  

 ه املؤنة بناًءيعلصدق يتلف قبل االستقرار مبا ال أذا لو ك و بل}تلفه بعد استقراره ضمنهأولو {

 سرافعدم اإل ودوا املؤنة باالقتصاديلذا ق ول بتعلق اخلمس باملال قبل مرور السنة،وقيمذهب من  ىعل

  .أشبهما  و احملرماتعدم الصرف يفو

 }مقدار اخلمس إىل بالنسبة{ ألن املعاملة }ةيانت املعاملة فضولك اخلمس إخراجبه قبل  لو اجترو{

 يم الشرعكهل للحا و}خذ العوضأ يم الشرعكمضاه احلاأن إف{ذنه إ ري بغري مال الغتصرف يف

   .مع الغبطة؟ احتماالت أو مضاء مطلقاًاإل

 ما لو باع الدار اليتكن بنفع اخلمس، كين مل إ و نفسه صالحاًمضاء يفون اإلكاملراد باملصلحة و

اخلمس مبقدار  ى علضرراًمضاء ون اإلكوجب ي مما ني بألفينار والدار اآلن تسويها اخلمس بألف ديف

زاا مالحظة ي م خبالف الغبطة اليتكذل ومائة،أربعمته يانت قكأخذ مخس الدار ن إ ألنه نار،ي ديتمائ

  .ربح جانب اخلمس

ار تبعض ي خيون للمشتركينئذ يح و} مبقدار اخلمسنيرجع بالع{م املعاملة ك احلايضمي }الإو{

مة ي أخذ قيف و}انت تالفةكن إ متهيبق و،انت موجودةكن إ{ قبل املعاملة كن علم بذلكيمل ن إ الصفقة

  .م احتماالتيأوسط الق أو مي القىأعل أو خذوم األي أو وم التلفي

   تعلق ي الذ}كاملال ى عل الرجوعنيمة بي أخذ الق يفريتخيو{



٣٥٩

انت يف الذمة ودفعها إذا كوأما  ، هذا إذا كانت املعاملة بعني الربح.أو على الطرف املقابل الذي أخذها وأتلفها

كانت ن إ  وبقيمته،كانت العني موجودةن إ عوضا فهي صحيحة ولكن مل تربأ ذمته مبقدار اخلمس ويرجع احلاكم به

  . حينئذ بني الرجوع على املالك أو اآلخذ أيضاً خمرياً،تالفة

  

العربة  أن علمي امنه و،دي لقاعدة ال}أتلفها واأخذه يالطرف املقابل الذ ى علأو{والً أاخلمس مباله 

  .ةيفة مساوآ التلف بلو كان  حىتتالف، بل الضمان موجودست باإليل

ما لو ك }دفعها عوضاً و الذمةانت يفكإذا وأما   الربح،نيانت املعاملة بعكإذا {له ك }هذا{

املعاملة  أي }يهف{ه اخلمس بعنوان الوفاء ي في مث دفع األلف الذ،يلكنار ي بألف د داراًىاشتر

ة، والوفاء من يوا فضولكوجه ل ، فالري مال الغنيا مل تقع بع أل،جازةاإل إىل ال حتتاج و}ةحيصح{

 إعطاء لعدم براءة الذمة ب}ن مل تربأ ذمته مبقدار اخلمسكلو{ املعاملة  يفشكالوجب اإلي  الريمال الغ

  .ريمال الغ

ان بناؤه ك وه اخلمسي فيالذإال ن له مال كي الذمة ولو  يفىلو اشتر  ماني املسألة برمبا فصل يفو

 نيب و،اًيون املقابل ملقدار اخلمس منه فضولك  يفيع الشخصي، فحاله حال الب هذا املال عوضاًإعطاء

 حةي اخلمس، فاملعاملة صحري من غعطاءن بناؤه اإلكيمل  أو ان له مال آخركن بأن يديانتفاء أحد الق

   .شكال الوفاء اإليفإمنا و

  .عيتاب البكل، فمن أراد راجع ي أصل املسألة مل نتعرض هلذا التفص يفشكالث قد عرفت اإليحو

 اًريانت تالفة خمكن إ متهيبقو{ض املعاملة ميمل إذا  } موجودةنيانت العكن إ م بهكرجع احلايو{

مما  و}ضاًيأ{ما تقدم ك }خذاآل أو كاملال ى عل الرجوعنيب{مة يالق إىل  الرجوعنيح أي }نئذيح

  روه كذ



٣٦٠

حال  أن ماك ، املخمسريغ ى علعرف حال ما لو ترامت املعامالتي ياديمسألة تعاقب األ يف

 أو هايعامل عليناً يونه عك نيخمس ب املري غفرق يف ال وع،ي حال البر يفكعرف مما ذيسائر املعامالت 

  .عامل اينقوداً 



٣٦١

ه من إخراج يف يده مع قصده ياًباقيتصرف يف بعض الربح ما دام مقدار اخلمس منه  أن جيوز له ):٧٦مسألة (

 كذلك  يف الزكاة أيضاً أن األمر كما، إذ شركة أرباب اخلمس مع املالك إمنا هي على وجه الكلي يف املعني،البقية

  .وقد مر يف باا

  

ده مع قصده ي اً يفيدام مقدار اخلمس منه باق  بعض الربح ماتصرف يفي أن وز لهجي :٧٦مسألة {

لذا تقدم  ودفع،ي أن بجي حق مايل أنه د مني اخلمس أزأدلةتفاد من سي ال ألنه }ةيه من البقإخراج

احلق  أو ني املع يفيلكال أو سر املشاعكظاهره ال ن ماأ و،ع املالي مجيف  حىتاستظهار جواز التصرف

   .ةية واخلارجيبد من صرفه من ظاهره بالقرائن الداخل القائم باملال ال

وجه  ى عليهإمنا  كة أرباب اخلمس مع املالكشرإذ {:  املسألة بقولهل املصنفيهذا فتعل ىعلو

 رباب اخلمسأمبوافقة إال ء ي شوز التصرف يفجي ال  حىتسر املشاعكال  حنوىعل  ال}نيع امل يفيلكال

  . استظهرناهي الذىعل مبناه ال ى علميستقيإمنا  } بااقد مر يف وكذلكأيضاً اة ك الز يف أن األمرماك{

د جواز التصرف بقصده يين وجه لتقكي مل ني املع يفيلكحنو ال ى عللو كاننه إ :هيرد علين كل

 ه مايقتضيما ك ، من اخلارجخراجقصد اإلإذا   حىتكذلكم كون احلك ينبغية، بل ي من البقخراجاإل

إذ   مطلقاً،خراجقصد عدم اإلإذا  حىت ومة، بليالق أو ني من العخراج اإلني بك املاليريتقدم من خت

  . منهاخراجن اإلكمية يدام منه بق  مانيع امل يفيلكت اليوفوجب تيالقصد ال



٣٦٢

 وإن حصل منه ربح ،فال مانع من التصرف فيه باالجتار إذا حصل الربح يف ابتداء السنة أو يف أثنائها ):٧٧مسألة (

  . منه ألرباب اخلمساألولال يكون ما يقابل مخس الربح 

  

 يف أي }هيمانع من التصرف ف  أثنائها فاليف أو  ابتداء السنةبح يفحصل الرإذا { ):٧٧مسألة {

 } منه ألرباب اخلمساألولقابل مخس الربح ي ون ماكي ن حصل منه ربح الإ وباالجتار،{ الربح كذل

ه بعد  فإندفع اخلمس من الربح، وروا االحتساب بعد متام السنةكن ذيلمات املشهور الذكظهر من يما ك

ل مرة ك ان الالزم االحتساب يفكلإال عدم اعتبارهم لربح الربح، و ى علليبح الربح دلمالحظة غلبة ر

  .د من اخلمس بعد متام السنةيمائة مث دفع أزربعربح األي

إذ ، نيمثان و ثالمثائةإعطاءان الالزم ك ،لف مخسمائة مث ربح األ، أثناء السنة ألفاًربح يف مثالً لو

 ىبقي و،نيمائة بأزاء املائت و،مائة بأزاء الثمامنائةأربعان كمخسمائة لف ألربح اإذا ، فنيتائلف مخسه ماأل

  .مخسه مثانون و خممسري ربح ثان غي همائة اليتربعاأل

 ل صاحب اجلواهر يفي مله، خالفاًريغورتضى خنا املي اختاره شي املصنف هو الذما ذكرهو

  .خلمسربح ا ووجب اخلمسأث ي جناة العباد حاطه يفياحت و،اجلواهر

ن اخلسارة موضوعة من اخلمس، أ ول فائدة،ك ون اخلمس يفكات إطالق: ستدل بهي أن نكميما و

 ون يفكشتريما كنم، فاملستحقون رم فله الغه الغي لقاعدة من عل،للخمسأيضاً ون الربح كي أن فالالزم

  .مائةان اخلمس ك لو ربح الغامن مخس مخسمائة  مثالً، الربحون يفكشتري كذلكاخلسارة 



٣٦٣

 إىل أصل  مضافاً،حصل ربح كان ما يقابل اخلمس من الربح ألربابهن إ ه فإن،خبالف ما إذا اجتر به بعد متام احلول

  .ةالسننة ؤزادت على من إ  مث خيرج مخس بقيته فيخرجهما أوالً،اخلمس

  

املناط إذ ق، اس الربح باخلسارة مع الفاريق ول السنة،يدة بدليات مقطالقاإلإذ ، ما ال خيفىها يفو

 إىل نظريه  فإنربح ربح وان ربحكإذا صدق الربح، خبالف ما يانت خسارة مل كإذا خر السنة، فآالربح 

  . ذاكقال رحبه ياموع عرفا ف

 سر املشاعكال أو نيع امل يفيلكحنو ال أنه  ال، املالاخلمس حق يف أن عرفت من ما إىل هذا مضافاً

  .مقابل احلق ال يف ني مقابل الع يفيهإمنا  رباح، فاألأشبه ماأو 

ن إ ه فإناجتر به بعد متام احلول،إذا  خبالف ما{: )رمحه اهللا( تعرف عدم استقامة قوله كبذلو

 خر مخسهأ مث  فلو ربح ألفاً}أصل اخلمس إىل قابل اخلمس من الربح ألربابه مضافاًيان ما كحصل ربح 

رج خي مث والًأخرجهما يف{ن يعشر ونيتائ مإعطاءلالزم ان اكربح مائة ي أن وجبأشهر بعد السنة مما إىل 

رناه كذ  ماىفعل }ن زادت على مؤنة السنةإ{كالثمانني الزائد يف املال ومخسه ستة عشر  }تهيمخس بق

  .ن فقطيعشر وني مائتإعطاءالواجب إمنا 

 مخس إعطاء إاله يب علجي مل ،ئاًيسر شخينه مل ك ل،عط اخلمس سنواتي لو مل أنه رنا تعرفكمما ذو

  . ه فقطأموال

 يمخس الذ وي مخس الباقإعطاء وخسر بعد تعلق اخلمس ان الالزم حساب ماكنعم لو خسر 

  العدم،األصلان ك كولو ش .هيلف بدفع مخس رحبه بعد السنة فخسارته علكم ألنه خسر بعد السنة،

  .ف املنجز منجزاًيلكون التك الحتمال ، الصلحيقتضياط يان االحتكن إو



٣٦٤

 نعم جيوز له ذلك باملصاحلة ،ينقل اخلمس إىل ذمته مث التصرف فيه كما أشرنا إليه أن ليس للمالك ):٧٨سألة م(

 ولو فرض جتدد مؤن له يف أثناء احلول ، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه وال حصة له من الربح إذا اجتر به،مع احلاكم

  .يقوم ا الربح انكشف فساد الصلحعلى وجه ال 

  

 عدم صالة أل}هيلإما أشرنا كه يذمته مث التصرف ف إىل نقل اخلمسي أن كس للماليل: ٧٨ة مسأل{

م كوز للحاجيهل  و}مك باملصاحلة مع احلاكوز له ذلجينعم {ره صاحب اجلواهر كن ذإ وك ذلحقه يف

صرف جوز له التينئذ فيحو{ وفق بالقواعد الثاين وجهان، واأل، صالحاًك ذليرأإذا  أو الصلح مطلقاً،

  حىتك املالريء لغي شني العس يفياخلمس تعلق بالذمة فلإذ  }اجتر بهإذا حصة له من الربح  ال وهيف

قوم به الربح ي وجه ال ى عل احلولء أثناولو فرض جتدد مؤن له يف{ه ريء لغي الشكون ربح ذلكي

  .زاء الصلحإون بكيه ي لعدم مخس عل}شف فساد الصلحكان

 الإذ ن وجه له، كي أثناء السنة مل د الصلح يفيلو أرإذ ، شكال من اإلالمك الما يف أن ال خيفىو

د الصلح بعد السنة مل يرأد التخلص منه بالصلح، ولو يري و بهىون مبتلكيث يثناء السنة حبأ ه يفيمخس عل

  .صح فرض جتدد مؤن لهي

 ىبتلي  فالنيالع اخلمس حق يفإذ صالً، أالصلح  إىل اجيعرفت من عدم االحت ما إىل صافةهذا باإل

  .د االنطالق بالصلحيري  حىتني الع تصرفاته يف به يفكاملال



٣٦٥

  فإن،وال جيب التأخري إىل آخرها،  مخس الربح إذا حصل يف أثناء السنةإخراججيوز له تعجيل  ):٧٩مسألة (

 عدم كفاية الربح لتجدد نة مبا يظنه فبان بعد ذلكؤ وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير امل،التأخري من باب اإلرفاق كما مر

  مؤن مل يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته مخساً

  

 قد كنكاملشهور، ل ى عل بناًء} أثناء السنةحصل يفإذا  الربح إخراجل يوز له تعججي: ٧٩مسألة {

ب جي وال{اة كون التعلق بعد السنة مثل تعلق الزك دلةظاهر األ إذ ،كذل ى علليعرفت سابقاً عدم دل

  .هي فشكالمر اإل و}ما مرك{ ك باملال}رفاق من باب اإلري التأخ فإنآخرها،  إىلريالتأخ

ة الربح يفاك عدم كفبان بعد ذل{اً ملؤنته يافك }ظنهير املؤنة مبا ينئذ فلو أخرجه بعد تقديحو{

إذ  } عن عدم صحته مخساًكشف ذلك{ حسابه للمؤنة ظهر غلط يف أو }ظنهاين كيلتجدد مؤن مل 

 ى علمها من الذهابريغ وكاملسال ورشاد اإلةيتقدم، خالفاً ملا عن حاش ماك السنة اخلمس بعد مؤنة

  .كاملال

توضع إمنا  و،ات اخلمسإطالق ىما هو مقتضك ،ل فائدةكواستدل له بأن اخلمس متعلق واقعاً ب

 ىعل لو قتر ن له وضعه، فحاله حال ماكيتصرف مل يمل إذا  أما ،ه فعالًيتصرف فإذا املؤنة من الربح 

 عدم حق أصالة و صحة الدفع مخساً،أصالة إىل  هذا مضافاً،خترج املؤنة املقدرة من الربح ث الينفسه ح

  . االسترجاع يفكاملال

  . انتفاء أحدمها فضالً عن صوريت،نيبقاء الع و عدم رجوع املستحق مع علمهى اجلواهر قويفو

  إذ روه، كن الظاهر عدم استقامة ما ذكل



٣٦٦

 الظاهر ضمانه  فإن، باحلالإال إذا كان عاملاً .لى املستحق مع بقاء عينه ال مع تلفها يف يدهفله الرجوع به ع

  .حينئذ

  

 عدم املؤنة واقعاً، فال ى علاً معلقاًيم ظاهركون احلك ،ليجواز التعج ى علبناًء، دلةاملستفاد من األ

  .للظن بل للقطع بعدم املؤنةة يموضوع

 املال إعطاءإذ  }دهي مع تلفها يف نه الياملستحق مع بقاء ع ى علالرجوع به{ كللمال أي }فله{

قدم إذا ذهب احترام ماله، فحاله حال ما أ ي هو الذيوجب عدم ضمانه، ألن املعطية ي بعنوان اانريللغ

إال { األمر من أول كان من قصده ذلكن إ و الثمنيق له تقاضحي ه ال فإنة،يلشخص طعاماً بعنوان اان

د يون قاعدة الكنئذ فتيغرور ح الإذ  }نئذي الظاهر ضمانه ح فإنعاملاً باحلال،{ املستحق }انكإذا 

  .مةكحم

علمه   االسترجاع، ال يفكة املوجب حلق املاليواملراد بالعلم باحلال علمه بأنه حمتمل عدم اخلمس

  . غرره املوجب لعدم ضمانهنايفي هذا العلم الإذ ة، يوجه اخلمس ى علبأنه مدفوع

حال تلف  وان بدله موجوداً،كإذا  شمل ماي مقابل التلف، ف يفنياملراد ببقاء العن إ  الظاهرمث

  .التالف إىل ل بالنسبةكالبعض حال تلف ال



٣٦٧

 ال جيوز لو اشترى به ثوباً أنه كما . اخلمس جارية ال جيوز له وطؤهاإخراجإذا اشترى بالربح قبل  ):٨٠مسألة (

  نعم لو بقي منه مبقدار اخلمس يف يده وكان قاصداً. للغسل أو الوضوء مل يصح وهكذاًء ولو اشترى به ما،الصالة فيه

  . كما مر نظريه،ه منه جاز وصحخراجإل

  

 ملا }هاؤوز وطجي ة الي اخلمس جارإخراجقبل { بعد السنة } بالربحىاشترإذا { ):٨٠مسألة {

 التخلص من حقهم تصرف يف أو ربابه،ذن أإ مقابله بدون  املال، فالتصرف يفتقدم من وجود اخلمس يف

فراغ إان دفع اخلمس من باب ك و، الذمةان االشتراء يفكإذا إال وز جي  الكذل وذن، بدون اإلريمال الغ

  . عياملب إىل ة احلقيوجب سراي  الكذل أن الذمة فقد تقدم

ملختار فالتصرف ا ى علبناًء أما  املال،ون اخلمس يفكه من ريغ واختاره املصنف ما ى علهذا بناًء

حنوه مبا  والصلحكبسائر أحناء االنتقاالت إليه انتقل  أو  سائر ما اشتراه باخلمسالتصرف يفكها جائز يف

  .ه اخلمسيف

 أو  به ماًء للغسلىولو اشتر{ املتقدم ك للمال}هيجتوز الصالة ف  ال به ثوباًىلو اشتر أنه ماك{

 منه مبقدار يبق  نعم لو،ذاكهو{ أشبهما  أو اًيهد أو امحر لإل به ثوباًىذا لو اشترك و}صحيالوضوء مل 

، ني املع يفيلكل اليتقدم منه من قب ماك ألنه }ه منه جاز وصحخراجان قاصداً إلك ودهي اخلمس يف

ده بقصد ييان تقكلذا  و،ري حق الغس تصرفاً يفيدام مقدار اخلمس موجوداً ل  بعض املال مافالتصرف يف

عد تالفاً عرفاً يما يالم فكال و}هريما مر نظك{ه ريغ وكه املستمسيا نبه علمك عنه  مستغىنخراجاإل

  الصبغ املستعمل  و اللباسط املستعمل يفياخلك



٣٦٨

س ينه لأ وعد تالفاً عرفاًي  ماني حاصله الفرق بي الذ، باب الغصبالم يفكال  هوأشبه ما وهيف

 أنه ، فقول بعض منشكاله اإلي ففني العاً يفحقاً موجود واًيعد باقيما  و،إشكال لصاحب املال فال كمبل

  . حملهس يفيؤد مخس احلناء ليما مل ي فأشبه ما وف خمتضبة باحلناءك أو ةيوز الصالة بلحجي ال



٣٦٩

 ،نة تلك السنةؤمصارف احلج الواجب إذا استطاع يف عام الربح ومتكن من املسري من م أن قد مر ):٨١مسألة (

  .ياراتوكذا مصارف احلج املندوب والز

 ، وإياباًنته ذهاباًؤه يف عام الربح فمصارفه من مئإنشاوقت  كان  فإن،املدار على وقت إنشاء السفر أن والظاهر

اإلياب أو مع املقصد وبعض  مخس ما صرفه يف العام اآلخر يف إخراج فال جيب ،وإن مت احلول يف أثناء السفر

  .الذهاب

  

 }رين من املسكمت و عام الربحاستطاع يفإذا مصارف احلج الواجب  أن قد مر: ٨١مسألة {

ذا مصارف احلج ك و السنة،كمن مؤنة تل{ما عرفت ك عام الربح ري غ بل ولو استطاع يف،سارو

 أوالد األئمة واألصدقاء وارة األقرباءي، بل وز)هم السالميعل(ن ي لألئمة الطاهر}اراتيالز واملندوب

  فإننشاء السفر،إوقت  ى علاملدار أن والظاهر{ع ياجلم ى عل لصدق املؤنة املستثناةكذل وواألموات،

 سواء }ثناء السفرأ ن مت احلول يفإ و،اباًيإ و عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباًنشائه يفإان وقت ك

 ،لكمصارف األك ىتبق  الاليت أو ،وبهك دابة لرىما لو اشترك ى تبقاملصارف اليت إىل ان بالنسبةك

 ألا بانتهاء احلول  القسم الثاين يفك املستمسإشكال ف، من مؤنة هذ السنةفاًع عري لعد اجلمكذلو

  العام اآلخر يفصرفه يف  مخس ماإخراجب جي فال{ ،هيسها منظور في ختمنيتعيها الفائدة فيصدق علي

  .}بعض الذهاب ومع املقصد أو ابياإل

ه قبل الوقت أنشأزم، بل لو  الوقت الالنشاء السفر يفإون كي أن ترطشي ال أنه  تعرفكمن ذلو

، كذلكم كان احلكشأه أول شوال ـ نأ ف القعدةينشئون السفر أول ذيان املسافرون كما لو كـ 

  .لصدق املؤنة



٣٧٠

 ،ه املؤنة خارج مطلقاًيس ذه الدقة، فما صدق عليد املؤنة بالسنة لييتق أن بل قد عرفت سابقاً

 فرق يف ، والأشبهما  والفراش والدارك ،ها بعد مرور السنةيلإ احملتاج شياءان األيلذا قالوا خبروج أعو

   .املال فراجع وني العني بكذل

  .ن سافر بعد مرور السنةإ وأشبهما  أو وضع مقداراً من املال للحجإذا ب اخلمس جيه مل يعلو



٣٧١

س آخر من وال جيب عليه مخ ، مخسهما أوالًإخراجكفاه ،  لهلو جعل الغوص أو املعدن مكسباً ):٨٢مسألة (

  .نة سنتهؤ مإخراجباب ربح املكسب بعد 

  

  اللؤلؤ بالغوصإخراجان شأنه كما لو ك }سباً لهكاملعدن م أو جعل الغوص لو: ٨٢مسألة {

ه مخس آخر يب علجي وال{املعدن  و من باب مخس الغوص}والأ مخسها إخراجفاه ك{تساب به كاالو

خ ي تبعاً للش،ني واحد من املعاصرري به غفىتما أك } مؤنة سنتهإخراجسب بعد كمن باب ربح امل

  .األعظم

 ،)١(ع املال مرة واحدةي مجن اخلمس يفإ: )عليه السالم(بقول الرضا  و،األصل بكاستدل لذلو

ما كاخلمس،  ى عل الصدقةإطالق بناًء عل ،)٢( الصدقةا يفيثن ال ):سلم وصلى اهللا عليه وآله(بقوله و

  .اضي الر يفكوع ذلي شيادع

  .ةيل البدلي باب اخلمس لدل يفكذلكاتان ك زىك املال املزون يفكي ما الكبأنه و

نا أصحاب عن الرجل من ،خرب احلليبك، دفع اخلمس طاب املالإذا  أنه ى عل الدالةخباربظاهر األو

  .هريمثله غ و،)٣(ب لهيطي و مخساًيدؤي: )عليه السالم(مة؟ قال يب غنيصي لوائهم فون معهم يفكي

  .نواع الربح وجوب مخس واحدأع يمة الشاملة جلمية الغني الظاهر من آبأنو

  .ل عنوانك لكث أوجب ذلياملقاصد ح منتهى ليخالفاً مل

 باحلنطة ىبأنه لو اشتر وبأن تعدد السبب موجب لتعدد املسبب، واط،يستدل له باالحتيرمبا و

   اةكب دفع زجيها شاة ريبغ أو اةكاملز

                                          
.١٣ حالصالة هي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٤١ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٢٠ ص١٤ ج:لسان العرب )٢(

.٨ حالةالص هي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٤٠ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٣٧٢

 كذلك وه السنة وجب اخلمسيدارت عل  حىتاتهكزاد عن ز بأنه لو و،األنعام عند رأس احلول

تعدد املخرج ي وء واحدي شاة يفكما تتعدد الزكاخلمس، ف واةك الزم يفكب وحدة احليس، بتقركالع

  .تعدد اخلمسي كذلك اةًكز ومخساً

ل من باب كلون اك جمد بعد ري السبب غدتعد ووم بالرباءة،كاط حمياالحتإذ  ،ما ال خيفىل ك اليفو

بعد ي ان الكن إ، وي اشتراها الذم اليترضاأل و املختلطيفإال مخس واحد  إالّها يب فجي  المة اليتيالغن

  الفائدة بال مخس،ى احلرام تعبداً فتبقإخراجألجل إال س ي املختلط، ألن أحدمها ل يفنيوجوب مخس

 اةك الزم يفكاحتاد احل وفائدة،خرج من نفس هذا املال مخس الأه قد  فإنهذا خبالف مثل املعدنو

  .هيل عليدل ل اجلهات الكاخلمس من و

  .ر له نظرك ذ اليتدلة بعض األان يفكن إ و،نياملتع ره املصنف هوك هذا فما ذىوعل



٣٧٣

من غري  نتها جيب عليها مخس ما حصل هلاؤاملرأة اليت تكتسب يف بيت زوجها ويتحمل زوجها م ):٨٣مسألة (

  .ال يتحمل أن إذ هي على زوجها إالنة ؤ املإخراجاعتبار 

  

 سائر النساء كذلك و}تحمل زوجها مؤنتهاي وت زوجهاي بتسب يفكتاليت املرأة : ٨٣مسألة {

 اعتبار ريحصل هلا من غ ها مخس مايب علجي{ال  أم ان التحملك واجباً ،تحمل أحد مؤنتهني الاليت

 }مليتحال  أن إال{ ماهلا مؤنة هلا يف ا الم بأكل احلي تعلاألوىل ،}زوجها ى عليهإذ  املؤنة إخراج

ل ك قد سبق الوجه يف و،هيب فجي يالباق ومن اخلمسق يستثىن فنفقت هي فالقدر املنأالزوج أو غريه و

  .راركالت إىل  فالحاجةكذل



٣٧٤

 رضألواملعدن واحلالل املختلط باحلرام واص  التكليف واحلرية يف الكرت والغوالظاهر عدم اشتراط ):٨٤مسألة (

  ،هإخراج فيتعلق ا اخلمس وجيب على الويل والسيد ،اليت يشتريها الذمي من املسلم

  

املختلط  احلالل واملعدن والغوص ورتك الة يفيف واحلريلكالظاهر عدم اشتراط الت: ٨٤مسألة {

د يسال والويل ى علبجيو{ ه بشروط}تعلق ا اخلمسي من املسلم فيها الذميترشي ي الذرضاأل وباحلرام

ظهر يما كورات، ك بعض املذ يفمجاع اإلي واحد، بل لعله املشهور، بل ادعريما صرح به غك }هإخراج

  .مهاريغ و املقاصدىمنته وملن راجع اجلواهر

انون والرجل  والعاقل والعبد واحلر و،هريغ وللبالغ الشاملة دلة األإطالق :كل ذلي دلالعمدة يفو

إذ ه، رياملصباح وغإليه ما أشار ك ،كلميط تعلق اخلمس بالعبد بالقول بأنه ن من املعلوم اشتراكواملرأة، ل

  . لتعلق اخلمس بهمعىن ه الكلو قلنا بعدم مل

 ح زرارةيرت واملعدن والغوص، واستدل بصحك الري غة يفيف واحلريلكه اعترب الت فإنخالفاً للمستند

ها ي فأما الغالت فعل،ءي واملال الصامت شني الدم يفيتيمال ال ى علسيل :ما قاالأحممد بن مسلم و

   .)١(الصدقة واجبة

ان ألف كء ولو ي شك مال اململوس يفيل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح ابن سنانيصحو

  .اةك بالزءيالشعدم اختصاص لفظ  ى علناًءب. )٢(ئاًياة شكعط من الزي ولو احتاج مل ،ألف

ة يها الرواي اشتراها من مسلم، ألن وجه اخلمس ف اليتي الذمرضأ  واحد يفريل غكشأ أنه ماك

   ىعللفظة  ى علاملشتملة

                                          
.٢ حمن ال جتب عليه واةكمن جتب عليه الز أبواب من ١باب  ٥٤ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١ حمن ال جتب عليه واةكمن جتب عليه الز أبواب من ٤باب  ٥٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٣٧٥

  .ه بعد بلوغهإخراج حوط واأل،إشكال  مكاسب الطفلأرباحويف تعلقه ب

  

  يفريثكل كشأما ك احلالل املختلط،  يفكذلك و البالغ،ريف املسلوب عن غيلك التالظاهرة يف

  :قال املصنف  حىتت الطفل جتاراأرباح ثبوت اخلمس يف

  وال،فيلكت ألنه }ه بعد بلوغهإخراج حوطاأل و،إشكالاسب الطفل ك مأرباح تعلقه بيفو{

  .القاصر ى علفيلكت

  : أموربعضها  أو قسامع األي مجاستدل به املثبتون لثبوت اخلمس يف حمصل ماو

  .ل باخلالفشذوذ القائ و اجلملة بعد عدم القول بالفصل يفى املدعمجاع اإل:األول

  .دلة األإطالق :الثاين

  .اطي قاعدة االحت:الثالث

  :أمور ، اجلملةيف أو العدم مطلقاً ى علليحمصل الدل أن ماك

 ، حاصلري حمصله غمجاعاإلإذ  ،ورةك املذدلة بعد عدم استقامة األك الشىالرباءة لد: األول

ن ي املتأخرى املشهور لد،تمل االستنادونه حمكفد بعد يمل أيضاً ان حمصالً كه، بل لو يمنقوله منظور فو

ام ك رفع القلم، والقول باختصاص الرفع باألحدلةشمل الطفل ألي  الدلة األإطالق و.تهيعدم حج

  :هيرد عليإذ  تام، رية غية دون الوضعيفيلكالت

ه ريغ و الرسائلخ يفيه الشيل علكشأما ك، نين القسميهذ إىل مك انقسام احلل يفكستشينه إ :أوال

   .هري غيف

حال الطفل  أن الظاهر منهإذ  ماً،كل رفع القلم حايون دلكيفرض االنقسام  ىعلنه إ :اًيثانو

تاب ك  يفكالم حول ذلكقد أوضحنا ال و.ما استثينيفإال عة يحاهلما قبل الشركعة يوانون بعد الشر

  .هيومة الرباءة علكجمال له بعد ح اط الياالحت و،اة فراجعكالز

    الظاهرة يفخبار بعض األ يفيعلد لفظة  وجو:الثاين



٣٧٦

   .فيلكالت

 ري غ لوجود هذه اللفظة يفقسام من األريثك نيل ذا الظهور لزم عدم الفرق بيق لونه إ :ه أوالًيفو

  .واحد منها

 ىعل ونيه دي حنو عل، موارد استعمال هذه اللفظة جمرد الثبوت واالستقرارالغالب يفن إ :اًيثانو

  .تد ما أخذيال

 ، اجلملةالعبد يف ومال الطفل ى علاةكز ال أنه ماكة، في البدلأدلةاة بكاستواء اخلمس للز: الثالث

  . حملهما قرر يفكء يل شكتشمل  ة الي البدلأدلةن إ :هيف و.ماهلما ى علمخس  الكذلك

ان ي بما يفوكلهما ينة ذيالظاهر منهما بقرن إ :هيف و.اخلربان اللذان استدل ما املستند: الرابع

   .شمالن اخلمسيث ي هلما حبإطالق اة، فالكم الزكح

  .ما ال خيفىه ي فف،حممد بن مسلم و زرارةى بأنه فتواألول اخلرب  يف املامقاينإشكالأما 

 منه فلما املستثىن أما  احلالل املختلط،يفإال  ماهلما  النظر عدم اخلمس مطلقاً يفقرب يفهذا واأل

س احلالل املختلط ين ختم فألاملستثىنوأما  .ل رفع القلميومة دلكح وني املوجبدلةأ عرفت من املناقشة يف

 مجاع املال بالنص واإل الناس الثابت يفأموالل ضمان يه، فهو من قبيألجل التخلص من احلرام املوجود ف

  .هريغ ولفك املني فرق بريمن غ

إمنا احلالل املختلط، و إىل اهلما بالنسبة م الذهن مل نقل باخلمس يفهذه املناسبة املغروسة يفلو ال و

  .ةياألول للقاعدة كام جمهول املالكحأجراء إنا نقول بك

 امالًك ،رجخي أن بجي ي الذري بدل مال الغإخراج احلالل املختلط اخلمس يفن إ :ن شئت قلتإو

  ث يالعبد فحوأما  امل،ك ريغ أو انك



٣٧٧

  .هيعل اخلمس أقسامع يه لزم القول بوجوب مجكقلنا مبل

 الويل ى عل فالظاهر وجوبه،مة املعطاة للطفلي ختمس الغنلو مل أنه هو وء،ي املقام ش يفيبق

 ،هميقسم علين يمة للذي الغنأقسامة أربع أن دلةن ظاهر األ ألكذل ومال بالبلوغ والعقل،كإذا هما يعلو

 الطفل وانون الن إ قالي  حىتنياآلخذ إىل ف متوجهاًيلكس التي، فلاألولس هلم من ياخلمس فهو لأما 

  .ف هلمايلكت

 أرباحك مخسه احلول عترب يفي مان إ :نقول أن ان الالزمكمث لو قلنا بعدم تعلق اخلمس مباهلما 

  وانون يف،سب أول سنتهحي بلغ الطفل نيالعقل طول احلول، فمن ح وه البلوغيشترط في ،اسبكامل

  .ه النقطاع السنةيمخس عل بعض احلول ال

خرج أ  فإنمال حال التعلق،كه اليشترط في ،أشبهما  واملعدن والغوصكه احلول ي فيعترب الا مو

  . واهللا العامل،فاقة تعلقخرجه حال البلوغ واإلأن إ و،تعلقياجلنون مل  أو املعدن حال الطفولة



٣٧٨

  فصل

يف قسمة اخلمس ومستحقه 

  

  :يقسم اخلمس ستة أسهم على األصح ):١مسألة (

  

   فصل{

  }مستحقه واخلمس قسمة يف

مة، بل عن مجاعة يما هو املشهور شهرة عظك }صحاأل ى علقسم اخلمس ستة أسهمي: ١مسألة {

 ب االقرار به،جي ية الذياإلمامن يمن د أنه عن األمايل و،صحابونه مذهب األك ىعاظم دعومن األ

  .اًحيه صري علمجاع اإلىمها دعوريغ وةيوالغنرتضى د امليعن السو

ن إ وه فإنعرف قائلهي، ومل  حبذف سهم اهللا تعاىلأقسامقسم مخسة ي أنه ركث ذيخالفاً لبعض ح

  يفكذل إىل نعم مال. نه وافق املشهورأ و، عن املختلف خالفهيكاحمل أن إالد يابن اجلن إىل نسب

  .كاملدار

  :املشهور أمران ى علدليو

 ِللَِّه خمسه وِللرسوِل  فإنٍء متم ِمن شياعلَموا أَنما غَِنو﴿:  قوله سبحانهيه وةميركة الياآل: األول

  ن إ ث تقدميح و،أقسامم ستة ي التقسة يفحيا صر فإ،)١(﴾ابِن السبيِل والْمساكِني و  والْيتامى وِلِذي الْقُرىب

                                          
  .٤١  اآلية:نفالسورة األ )١(



٣٧٩

 ضأرمخس ن إ لي اخلمس، ولو قأقسامع ية شاملة جلميانت اآلكمة مطلق الفائدة ياملراد بالغن

  .حلاق عدم القول بالفصلون وجه اإلكياحلالل املختلط كة يس مشموال لآلي ليالذم

 قول  يف)هما السالميعل( عن أحدمها ،ناأصحاب عن بعض ،ريكخرب ابن بكات، يمتواتر الروا: الثاين

 يمخس ذو و،إلماملمخس الرسول  و،لإلماممخس اهللا : قال ،ةياآل )١(﴾اعلَموا أَنما غَِنمتمو﴿ :ىلااهللا تع

رج خي ل منهم، فاليهم، وأبناء السبن منيكاملسا و الرسول،يتامي يتامي، والاإلمام لقرابة الرسول القريب

  .)٢(همريغ إىل منهم

عز  عن قول اهللا )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ي اجلعفكا بن ماليرك عن ز،انكح ابن مسيصحو

مخس اهللا عز وجل فللرسول يضعه يف سبيل اهللا، أما  :ة، فقالي اآل)٣(﴾اعلَموا أَنما غَِنمتمو ﴿:وجل

ته، فجعل ي أهل بىتامي ىتامي فهم أقرباؤه وحدها، وال القريبيمخس ذو وفألقاربه،مخس الرسول وأما 

 يحتل لنا فه ال ول الصدقةكنا ال نأأل فقد عرفت يابن السب ونيكاملساوأما  ،همية أسهم فربعهذه األ

  )٤(.ليأبناء السب ونيكللمسا

  قسم يو :)عليه السالم( عن العبد الصاحل ى،سيمرسل محاد بن عو

                                          
  .٤١  اآلية:نفالسورة األ )١(

.٢ حمس قسمة اخلأبواب من ١ باب ٣٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤١  اآلية:نفالسورة األ )٣(

.١ قسمة اخلمس حأبواب من ١ باب ٣٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٨٠

 يسهم لذ و،)صلى اهللا عليه وآله (سهم لرسول اهللا وسهم هللا،: ستة أسهم ى علنهم اخلمسيب

  )١(.ليبناء السبسهم أل و،نيكسهم للمسا و،ىتاميسهم لل و،القرىب

    ـ)٢(ستة أسهم ى علنقسميمس ففأما اخل: مرفوعة أمحد بن حممدو

  . فراجعك هذا الباب من الوسائل واملستدرور يفكها مما هو مذريغإىل 

  :ني بأمرأقسامم اخلمس مخسة ياستدل القائل بتقس

 أن  ال من باب،من واالفتتاحي والتكة من باب التربميركة الي اآلر اسم اهللا سبحانه يفكذن إ: األول

إليه ار صي  خالف الظاهر الكذلن إ :هيف و.رضوهي أن رسوله أحق وواهللال يبقسماً، فهو من ق تعاىل له

  .ةي اآلري تفسما عرفت يفكخالفه،  ى عللي املقام، بل الدلل مفقود يفيبدلإال 

صلى اهللا (اهللا ان رسول ك:  قال(عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، بن جاروديحة ربعيصح: الثاين

أخذ مخسه، مث ي وأقسام مخسة يبق قسم ماي له، مث كان ذلك وغنم أخذ صفوهأتاه املإذا  )عليه وآله

أخذ مخس ي، أمخاس أخذه مخسة يه، مث قسم اخلمس الذين قاتلوا عليالناس الذ ني بأمخاسة أربعقسم ي

 يعطيل، ي وابن السبنيك واملساىتامي وال القرىبي ذوني بأمخاسة ربعقسم األي لنفسه، مث عز وجلاهللا 

  )٣(.أخذ الرسوليما كأخذ ي اإلمام كذلك ود منهم حقاً،ل واحك

                                          
.٨ قسمة اخلمس حأبواب من ١ باب ٣٥٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ قسمة اخلمس حأبواب من ١ باب ٣٥٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح قسمة اخلمسأبواب من ١ باب ٣٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٨١

  ،)عليه السالم( لإلماموسهم ، ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( وسهم للنيب ،سهم هللا سبحانه

  

فقسم اخلمس مخسة : هيف و،ك املستدر رواه يفي الذ)عليه السالم( عن الصادق ،خرب مفضلو

ـ )١(القرىب حنن ذو و القرىبيان لرسوله فهو لذكما  وله،ان هللا فهو لرسوكفما  :قال أن إىل أقسام

  .ثياحلد

قول به أحد، واخلرب يال هذا مما وحق اهللا، سقاط حق الرسول الإ ى علحة تدليالصحن إ :هيفو

 الإذ  للرسول ابتداًء، نيراد منهما جعل احلقي أن بد ح بسهم الرسول فاليله مناف لصدره للتصريذ

سقاط حق إفة يحن أيب ة، ألن مذهبيحة حتتمل التقيالصح أن ى عل،اىلمصرف خاص حلق اهللا تع

ن إ رت العرفانك ، بل يفيفة والشافعيمنهم أبو حن و العامةكثرموافق ألنه إ املقاصد منتهى الرسول، بل يف

 األولان الالزم األخذ بكن ي اخلربني برضاوقع التع لو أنه  إىل مضافاً،ه اتفاق علماء اجلمهوريعل

   . عن الثاينصحاباض األعرإل

  .ره املصنفكما ذكصح األ ه فاملشهور هويعلو

هو  أنه ركذتعاىل  أنه ماك ، اخلمسصحابفاً أليدخل نفسه تشرأ قد }سهم هللا سبحانه{ ـف

عليه ( لإلمامسهم  و،)صلى اهللا عليه وآله( لنيبلسهم و{ ني للمعطضاًيأخذ الصدقات حتري يالذ

هما يعل(قول أحدمها ك تقدم بعضها،  املتواترة اليتحاديث األما يفك قرىب اليهو املراد بذ و})السالم

   )٢(.اإلمام لقرابة الرسول  القرىبيمخس ذوو :ريك مرسل ابن ب يف)السالم

  حنن واهللا : سيم بن قي خرب سل يف)عليه السالم( نينم املؤريوقول أم

                                          
  .١٠ ح قسمة اخلمسأبواب من ١ باب ٥٥٣ ص١ج: ل الوسائكمستدر )١(

.٢ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٦ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٣٨٢

   )١(.ولهن قرم اهللا بنفسه برسي والذ القرىبي اهللا بذ عىنيالذ

سهم مقسوم  و سهمان وراثة،وله ثالثة أسهم: د مرسل محا يف)عليه السالم(وقول العبد الصاحل 

   )٢(.المك فله نصف اخلمس ،له من اهللا

ها من ريغإىل ، )٣( وهو لنا القرىبيسهم لذو :سحاقإ مرسل  يف)عليه السالم(وقول الصادق 

  .ةريثك الخباراأل

بق ي مل مجاع واإلخبارل من السادة باألي وابن السبنيك واملساىتاميال أن ثبت بعد ما أنه  إىلمضافاً

س ال ي القاعدة التأسىمقتض أن من املعلوم و،ادةيداً وزيكرهم تأكان ذكإال ، واإلمامإال   القرىبيمن ذ

  .ديكالتأ

 :هي فف،واحدالإال شمل ي ة مفرد فالي اآل يف القرىبيذ أن  به املعترب واملختلف منك متسيأما الذ

ة خاصة يعنا ى علدليان مبا بعده مجعاً يتقال بأن أفراده مع اإلي أن إال اللهم ،الظاهر منه اجلنسن إ

بلفظ أيضاً ل يان بابن السبيته اإليرد علي و.جهة وحدة صاحب هذا القسمإال  كس ذليل وفراد،باأل

  . فتأمل،املفرد

 كح واملداريل من املختلف والتنقكه يهرة عل الشى ادعي فهذا القول هو املشهور الذ،انكف يكو

 مجاعان اإليجممع الب وديلسلة يها، بل عن االنتصار واملسائل املوصلريغ وة واملستنديفاكال وةريوالذخ

   عن يكما ح ى علنيجممع البحر ورتكخ والي عن الشمجاعب من اإليقر وه،يعل

                                          
  .٧ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٧ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٨ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٨ ص٦ ج: الوسائل)٢(

  .١٩ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٦٢ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٣٨٣

  وهذه الثالثة اآلن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء

  

  .ناأصحابلمة كه ياتفقت عل:  احلدائقيف وعضهم،ب

  . املراد به مطلق قرابة الرسول أن  إىله ذهب فإن،ايفكسخالفاً لإل

هذا  و،نسانب اإلياملراد مطلق قر أن ن منيبعض علماء السنة املعاصرإليه ذهب  ف مايوالظر

  .ال خيفىما ك مجاعاإل وحمجوج بالنص

 أمخاسة ربعقسم األيمث  : املتقدميح الربعيصح و القرىبي ذإطالق فقد استدل له بايفكسأما اإل

  )٢(. فهم أقرباؤه وحده القرىبيومخس ذو: ايركوخرب ز، )١( القرىبي ذونيب

ة عمل ياك حيحة الربعيصح و عرفتها، اليتخبارد باألي مقطالقاإلإذ  ،ما ال خيفىل ك اليفو

 أنه ى عل الدالةخبار األكذل ى علما دلك ،اإلمام ىرضان بك أنه  والظاهر،)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

حد أفضل أماتصدق  :)صلى اهللا عليه وآله( مخسه مث قال  يفاإلمام من ىاسترض )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(كمن صدقت

 ى علون حبملهكي املتقدمة خبار األنيب ونهياجلمع بإذ مطلوبه،  ى علهيا ال داللة فيركخرب زو

 هذا اخلرب يف ى عللكشأو .)هم السالميعل(ن يألزمان املتعددة باعتبار جمموع األئمة الطاهر ااألقرباء يف

  .أقوال الفقهاء، فهو ساقط عن االعتبار فراجع وخبار خمالفة لألأمورمجلة  ى علاحلدائق بأنه مشتمل

لصاحب { زماننا  يف}اآلن{ اإلمامسهم  وسهم رسوله وسهم اهللا:  األسهم}هذه الثالثةو{

   رواحنا له الفداءأ{ املنتظر ي املهداإلمام }الزمان

                                          
.٣ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٦ ص٦ ج:ئل الوسا)١(

.١ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٢٠ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٥ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٣٨٤

  ، وثالثة لأليتام واملساكني وأبناء السبيل،وعجل اهللا تعاىل فرجه

  

فما :  قال)عليه السالم( عن الرضا ،نصر أيب ح ابنيصحكاً، إمجاع نصاً و}فرجه تعاىل عجل اهللاو

   )١(.لإلمامان لرسول اهللا فهو كما  و،)صلى اهللا عليه وآله(اهللا لرسول  :ان هللا فلمن هو؟ فقالك

 يالذ و فرسول اهللا أحق به فهو له خاصة،، هللا فلرسول اهللايفالذ: مرفوعة أمحد بن حممدو

   )٢(. زمانه فالنصف له خاصة واحلجة يف القرىبيللرسول هو لذ

رسوله فهو ان لكما  وان هللا فهو لرسوله،ك ما: )عليه السالم( بن جعفر ى عن موس،خرب عمرانو

   )٣(.لنا

   .ةريثك الخبارها من األريغإىل 

  .هاريغ و املستند واحلدائق واجلواهردها الراغب يفجيما ك ك ذلخالف يف قوال فالاألأما 

تاب والسنة كه اليدل علي و،إشكالخالف وال   بال}لي السبءأبنا ونيكاملسا وتاميثالثة لألو{

  . اجلملةيفأيضاً  بل العقل ،مجاعواإل

 نيكاملساوالفقراء  أن قد اشتهر و،اةكة الزي آ هنا أعم من املراد به يفنيكاملراد باملس أن  خيفىالو

 ري هنا خاص الفقنيكس املراد باملسي افترقا اجتمعا، فلمىت و اجتمعا افترقا مىت،اجلار وارور والظرفك

  .د الفقريالشد

ف شرع يك: قاليجمال ألن  بعدمها ال و،مجاع واإلخبارادة لألي الثالثة السصناف األشترط يفيو

ختتص  عات اليالتشرإذ م، يتي أو لي وابن سبنيك مس وقته من السادةن يفكيمل  أنه احلال وعيهذا التشر

ق ي حتقفائدة مهمة يف ال أنه ماك ،االختصاص ى علتدل ة بنفسها الي نعم اآل،ال خيفىما كع يبزمان التشر

  مه أت نه أعم ممن ماتأ وميتياملراد بال

                                          
.٦ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٧ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٩ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.١١ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٦٠ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٣٨٥

  ويشترط يف الثالثة األخرية اإلميان

  

  . اجتماع الشرائطى لدني الصنفإعطاءتص مبن مات أبوه بعد وضوح خيأم 

م يتيال إىل ان بالنسبةمياً، واإلي عشروم اثىنك وسالم اإل مبعين}انمية اإلري الثالثة األخشترط يفيو{

   .هيبوأان ميإ  مبعىنك املدرريغ

  ؟بلغين مل إ وكدراانه عند اإلميإشترط ي أم ،ن احنرف هوإ وك املدرن يفيان األبوميإ يفكيهل و

  ه؟ يبوأان ميإانه هو مع عدم ميإ يفكيذا هل كهو

  . الثاينان نفسه يفميإة يفاك و،األول ه يفيبوأان ميإة يفاكان الظاهر عدم كن إ واحتماالن،

 اجلواهر ال املشهور، بل يف أنه ىل إضافة الثالثة ـ باإلان يفمياشتراط اإل ى علدلي ف،انكف يكو

  : أمور ،هي علمجاعة واملختلف اإليه خالفاً حمققاً، بل عن الغنيأجد ف

  .قاعدة االشتغال: األول

ونه ك املؤمن لريستحقها غي ه، فالريغ و مرسل محادما يفك ،مودة ورامةكاخلمس ن إ: الثاين

ال تِجد ﴿ :قال و،)١(﴾ا كُِبت الَّذين ِمن قَبِلِهمكُِبتوا كَم﴿ :ما قال سبحانهكذالل بت واإلكمستحقا لل

  . )٢(﴾رسولَهوادونَ من حاد اللَّه والْيوِم الْآِخِر يوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه وقَ

  .هريغ وك املدارما يفكاً إمجاعان ميها اإلياة املعترب فكعوض عن الزنه إ: الثالث

ال ما كهلم   املؤمن عدوريغ وعدوهم، ى علعتهمي شأموال ومأمواهل حرم اهللا أن ىعلما دل  :الرابع

  .خيفى

جمال معها   ال اليتدلة األطالقنه إلأك و االشتراط، املعترب يف فقد تردد احملقق يفكمع ذلو

  .لالشتغال

                                          
)١( ٥  اآلية:ادلةسورة ا.  

)٢( ٢٢  اآلية:ادلةسورة ا.



٣٨٦

  ،ويف األيتام الفقر

  

ة ي اآليف واء أجر،بد حركل كافر، بل لكل موادة للك حرمة ى علليدل أما مسألة املوادة فال

صاِحبهما ِفي الدنيا  ِبِه ِعلْم فَال تِطعهما وا لَيس لَك م تشِرك يب  أنْ جاهداك على نْإو﴿ :ةميركال

  )١(.﴾معروفاً

  .ايل اجلهات واملزاك ة يفيالعوض ى علدلياة مل كعوض الز أنه ىعلما دل و

  حىتانميالزم عدم اإلي الإذ ، ى أخص من املدع:الً أووهمعد ى علعتهمي شأموال ومأمواهل ميحترو

ف ي والشر الصايبما يفك ،صدقاءرب األكأ املؤمن من ريون غكي اً ماريثك ف، العداوةاًريتقص و بلقصوراً

   .مهاري غكذلك ويالرض

 آخر  يفكتأمل املستمسأيضاً  كنه لذلأك وعتهم،ي شأموال ومأمواهلس ياخلمس لن إ :اًيثانو

  . مهالك

 من هذه طالق اإل يفك للش،أحوط فهو ىن أقوكي لو ملان مياعتبار اإل أن بير  فالكنه مع ذلكل

ما كس بوارد ياح لبه املصيه علأوردما  وه،ريغ و اجلواهرما يفك االشتراط اف يفكة، فاالشتغال يالناح

  .ال خيفى

، ك الثالثة ذلقسام له األيلذ ااإلمام شترط يفي ال أنه  بعد وضوح}تام الفقري األيف{شترط ي }و{

  .ةيهلالرئاسة اإلإمنا س الفقر ويه ليالعلة ف أن ةيمعلوم و،مجاعاإلك النص طالقإل

هم، يه اشتراط الفقر فريغ و اجلواهرما يفكفاملشهور : هيتام فقد اختلف في األأما اشتراط الفقر يف

  .كترطوا ذلشيث مل يبعض آخر ح وياحلل و املبسوطخ يفي عن الشيك للمحخالفاً

  اة بعد كاخلمس بدل الز أن ىعلما دل  إطالق: حجة املشهور

                                          
  .١٥  اآلية:قمانلسورة  )١(



٣٨٧

 قاعدة االشتغال، ول هللا،يف والسبيالتأل و جهة العملرياة من غكخذ الزآ ة اشتراط الفقر يفيمعلوم

 أن ى علتمه، وما دلي حال ة عدم االستحقاق يفي بسببستحق فغناه أوىلي مل م أب غينيتي لللو كاننه أو

غنون تسي تاب والسنة ماكال ى علنهميقسم بي: مرسل محادك ، حسب حاجتهمصناف األيعطي ماإلما

نفق ي أن الوايل ى علانكنقص عن استغنائهم  أو  عجز فإن،ء فهو للوايلي فضل عنهم ش فإن سنتهم،يف

  .)١(ستغنون بهي من عنده بقدر ما

ن نقص إ وء فهو له،يفضل ش  فإنتهم،يفاكقدر  ى علهميعطيفهو  :مرفوع أمحد بن حممدو

  .)٢(متهم له من عندهأفهم كيمل  وعنهم

 ني بيالتساو ى علدلي إطالق لعدم ،ةربع األدلة األ يفشكال املشهور ـ بعد اإلريواحتج لغ

 ة،ية القطعيواألولعدم  واالشتغال، ى علك الشىم الرباءة لديكحت و،مورع األي مجاة يفكاخلمس والز

 ىعلما دل خصوص  واة،كم من الزيتي الإعطاء ى عل الدالةدلة األإطالقـ بن يعدم صحة سند اخلربو

  .ةميركة الي اآل يفنيكم واملسيتي النياملقابلة ب

ن إ هين ففي اخلرب يفشكالاإلوأما   حمله،ي املشهور ففأدلة من األول الثالثة  يفشكالاإل أما :أقول

  مثله يفيفكيهما مما يد املشهور علة بعد اعتمايوجب سقوطهما عن احلجي عدم صحة السند ال

سد  و رفع احلاجةخبارظهر من األيما كاة كع اخلمس والزي تشر يفاألصلن أاالعتماد، خصوصاً و

   أن نكمي، بل يل خارجيخرجت بعض املوارد لدلإمنا  والعوز،

                                          
  .٨ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٩ ٣٥٨ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٨ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٣٨٨

  . يف بلدهويف أبناء السبيل احلاجة يف بلد التسليم وإن كان غنياً

  

ن حاجة كن مل تإ وةياحلاجة االجتماعملصلحة أيضاً  املوارد ك تل فإنضاً،يأبعدم اخلروج : قالي

  .ةيشخص

 بقدر صناف األيعطي اإلمام داللتهما بأن  يفشكالن اإلي سند اخلرب يفشكالأضعف من اإلو

 صح االعتماديث يح و،صناف األلزوم الفقر يف ى علدالني اء، فاليانوا أغنكن إ وتهم ملؤنة سنتهميافك

 بظاهر كجمال للتمس ما الكم، يتي الأدلة إطالق املشهور بري غكجمال لتمس  الداللةً ون سنداًيخلربا ىعل

  .عدمه مع فقد األب و البلوغاملقابلة باعتبار االختالف يفإذ ة، ميركة الي اآل يفنيكم واملسيتي النياملقابلة ب

 تام الفقراء يفيحاله حال سائر األإليه صل ون من التكتمي نه الك له مال ليم الذيتيال أن والظاهر

 ى علني بعد عدم داللة اخلربطالقماله، لإل ى علاالحتساب وقراضهإن كميمل إذا األخذ من اخلمس 

  .خروجه

 ث اليوم حبك أو ام بأنفسهم عند شعورهم،ميإ أو ن،يان األبوميإتام ي األشترط يفي هل }و{

ن إ وعمه املؤمن أو  خالهيديأ ى علرىبيم يتيك ،نيمؤمن ريان أهلهم غكن إان ومي اإلريغ ى علونؤنشي

ان كن إ و،ك مورد الشم يفك حمطالقان مطلقاً؟ احتماالت، واإلميشترط اإلي ال أو ،نيان أبواه خمالفك

  .ان مطلقاميعدم اشتراط اإل أي ،ريالظاهر عدم صحة االحتمال األخ

ما هو املشهور، ك } بلدهاً يفيان غنكن إ وم،ي بلد التسلل احلاجة يفي أبناء السبيف{شترط ي }و{

 بل ظهور ابن دلة األطالق إلكذل واً،ي بلده غنان يفكإذا  عطاءنع من اإلمي ه، فالي علمجاعبعد اإلي بل ال

  .ك ذلل يفيالسب



٣٨٩

  يكون سفره يف طاعة أو معصية أن وال فرق بني

  

ون؟ ظاهر املشهور العدم، سافرين ياء الذياألغنك سفره س حمتاجاً يفيل لي البن سبىعطيوهل 

 جعل مة يفكاحل و، االشتغالأصالة و،نين السابقيللخرب و،مي بلد التسل يفري الفقل يفيلظهور ابن السب

 واحد من عدم ري غإطالقاملقاصد ظاهر  منتهى  عن السرائر، بل يفىكحياة، خالفاً ملا رمبا كاخلمس والز

، نيكة باملسي اآلمقابلته يفو ،أيضاً ري الفقريغ ى علليسب ابن الطالقم، إلي بلد التسل يفرياشتراط الفق

  .لكال ما يف ال خيفى و،هيوالرباءة من اشتراط الفقر ف

شترط عجزه عن ينه هل أ ولياة حول موضوع ابن السبك باب الزالم يفكث تقدم اليحمث إنه 

  .امك هذه األح يفنيحتاد البابالمها من الفروع مل نتعرض هلا هنا، ريغ إىل عدمه و االستحقاقاالستدانة يف

، فحال دلة األطالق أخذه من اخلمس إل يف}ةيمعص أو  طاعةون سفره يفكي أن نيفرق ب وال{

  .  احلرام مث افتقره يفأموال صرف ي الذري بسفره حال الفقيالعاص

اة كزة للي البدلأدلة، ويستحقه العاصيرامة فال كن اخلمس أ وخالفاً ملن اشترط الطاعة لالنصراف،

اً يان عاصكإذا ما ي لزم القول به فطالق لإلكقلنا بذل نه لوأ بسفره، واالشتغال، وي للعاصيتعط  الاليت

  .ابهيإ و ذهابه يفك بذلأيتي وللقتل أو  سافر للسرقةيالذك ،أيضاً رجوعه يف

 يف حىت ادة املوجودةي جلهة السيهإمنا رامة كقن، والي مترياالنصراف غإذ ، ما ال خيفىل ك اليفو

عطائه ملن إ القول بنيوم، وعدم التالزم بكل اجلهات، واالشتغال حمك ة يفيالبدل ى علليدل ، واليالعاص

  مثل  مطلقاً الشامل للفرد املي العاصإعطاء القول بنيب واًي سفره جائ يفىعص



٣٩٠

  ، مالحظة املرجحاتاألوىل وإن كان ،وال يعترب يف املستحقني العدالة

  

  .اة فراجعك باب الز يفكالم حول ذلكقد تقدم ال و.به

 صرح به يما هو املشهور الذك }العدالة{ل يأبناه السب ونيك من املسا}ني املستحق يفال يعتربو{

مذهب نه أ كتمل، بل عن املدارحي إشكال نقل واليه يخالف ف املقاصد ال منتهى ة، بل يفريثكمجاعة 

  . ه خمالفاًيعلم ف أ الصحاباأل

  .ح املهذب من وجود املخالف املشترط للعدالةيصر و، من الشرائعظهريخالفاً ملا 

عطون اخلمس ملن مل يث ية املستمرة حري املعتضد بالسطالق بعدم االشتراط باإلنياستدل للقائل

رآه شرب اخلمر  ألنه ث منع بعض السادة عن احلقوقيل حيسحاق الطوإخرب أمحد بن  وحترز عدالته،

  .ماًكان الرباءة عن االشتراط حمك كولو ش. ) السالمعليه( اإلمامه يعترض علاف

ها العدالة، والظواهر يعترب في اة اليتكن اخلمس بدل الزأ وواستدل ملن قال باالشتراط باالشتغال،

  .ة عن معونة الفساق والعصاةيالناه

 شتراط يفاال ى علعتد بهيل يدل ات، والطالقجمال له بعد اإل االشتغال الإذ ، ما ال خيفىل ك اليفو

املنع عن  ىعلما دل  و،ع اجلهاتي مجة يفيالبدل ى علليدل  اليف باخلمس الذيكما عرفت، فكاة كالز

  .مطلقاً  فسقهم العانة يفمعونة الفساق ظاهره اإل

 أو عمالً أو اهللا سبحانه علماً إىل  األحبعطاء اإلقدم يفي ف} مالحظة املرجحاتاألوىلان كن إو{

ست ية ليواألول املرجح، فيرام ذكإ ىعلا دل  اخلمس والعمل مبإعطاء نيجلمع ب اك ذل، ألن يفقرابةً

  .يألجل اخلمس بل ألجل وجود املرجح اخلارج



٣٩١

 بل يقوى عدم اجلواز إذا كان يف الدفع إعانة على ، مع التجاهرال يعطى ملرتكيب الكبائر خصوصاً أن األوىلو

  .ا كل فرقة ملحق تضعف ومس،وسيما إذا كان يف املنع الردع عنه، اإلمث

  

 ملا عرفت من احتمال اختصاص اخلمس بالعدول }بائرك اليبك ملرتىعطي ال أن األوىلو{

 عانةإ الدفع ان يفكإذا  عدم اجلواز ىقويبل {ن يمذمة املتجاهر ى عل ملا دل}خصوصاً مع التجاهر{

 الشامل مثاإل ى علعانةحرمة اإل ى عل ملا دلكذل وشرب اخلمر باخلمس،يان كما لو ك }مثاإل ىعل

  .للمقام

ان كإذا ما يس وال{وجب الفساد ي العبادة  يفيالنه أن ىعلا دل ف، ملكيولو دفع واحلال هذه مل 

  .رنك عن املي النهكهو مال و عنوان ثان،نئذ يفيداخل ح ألنه } املنع الردع عنهيف

  . فتأمل،شملهايشمله مايه في الفرقة علك لصدق اسم تل}ل فرقة ملحق اكمستضعف و{



٣٩٢

  .صنافال جيب البسط على األ ):٢مسألة (

  

 نصف اخلمس لصنف واحد إعطاءجوز ي ف}صنافاأل ى علب البسطجي ال :٢مسألة {

مها، خالفاً ريغ و احلدائق واجلواهرما يفكاملشهور  ى عل، دون الصنف اآلخرنيصنف أو ،نيكاملساك

جبوا البسط  أوثيبعض آخر ح و،ة واحلدائقريل الذخيم و،حياط التنقي واحت، املبسوط واحلليبخ يفيللش

  .وز حرمان طائفةجي فال

 أما ،هؤالء إىل صاليقن لزوم اإلي املت فإنعاب،يست الرباءة من لزوم االأصالةب: استدل للمشهور

  . عدمهاألصلان كه ي فكشإذا  أمر زائد ية البسط فهيخصوص

  .ل نادريبسط خصوصاً وابن السب عدم الهم يفريغ و العلماءنية املستمرة بريوبالس

اعلَموا أَنما و﴿: عز وجلسئل عن قول اهللا :  قال)عليه السالم( عن الرضا ،يح البزنطيبصحو

يش ِمن متفإنٍء غَِنم وِل وسِللرو هسمىب ِللَِّه خان هللا فلمن هو؟ فقالكفما : ل لهي فق)١(﴾ ِلِذي الْقُر :

 لإلمامان لرسول اهللا فهو كما  و،) عليه وآلهصلى اهللا(اهللا لرسول .ان صنف كن إ تيأفرأ: ل لهيفق

صلى اهللا عليه (ت رسول اهللا ي، أرأاإلمام إىل كذا: صنع به؟ قاليصنف أقل ما  وأكثر صنافمن األ

  )٢(.اإلمام كذلك ى،ري ما ى عليعطيان كإمنا س يلأ ،صنعيف يك) وآله

لزم القول بعدمه يأيضاً ه ري غيعاب، ففي قابل لالستريالً غيون قلكي بأن النصف قد دلةد هذه األيأو

  .لعدم القول بالفصل

  لزم ياف، في واألرى القرل خصوصاً يفيابن السبكبأن الغالب عدم وجود صنف و

                                          
  .٤١  اآلية:نفالسورة األ )١(

.١ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٢باب  ٣٦٢ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٣٩٣

   .عترب قطعاًي البلد مما ال ريغ إىل محله أو ل حصتهيتعط

  .لزوم البسط من باب املصرف الورات كون املذكاملستفاد منه ن إ ثيتاب حكبظاهر الو

ة فلعلها ريالسوأما  ،يريالتخ ويني التعني دائر باألمرإذ  باالشتغال، األصل يف أما :لك النوقش يفو

إذ حة يالصحوأما  .ةريف بالسيكس حبجة في احملتمل االستناد لمجاعواإل. ورةك املذدلةاأل إىل مستندة

موردها صورة  أن عدمه، مع وجواز احلرمان ه العدم وظاهرها السؤال عن لزوم مساواة السهام

م كرتبط حبي  الاإلمام إىل األمرال كيإ أن  إىلمطلقا، مضافاً قلة ال وثرةك السهام يفراد ذوأاختالف 

دات ييالتأ أما ،مالحظة املصلحةأيضاً ادة، فله يصة وله الزيه النقيعل و واملصاحلمورهو أبصر باألإذ ه، ريغ

  .هايف  ماال خيفىف

 ل مفقود يفيدل إىل تاجحي ه قطعاً فما عدايفكيعاب ياالستإذ  املشهور باالشتغال، ريواستدل لغ

  .املقام

جواز   ال،نهمايب أنه  فهم منه عرفاً،عمرو ودي هذا لزقال املوىل ه لو فإنات،ية والروايبظاهر اآلو

   .اختصاص أحدمها به

 سائر الطوائف يخص اخلمس ببعضهم بقلو إذ ع، يمة التشركعاب هو املوافق حليبأن االستو

   .ع اخلمسيمة تشركهذا خالف ح و،ىاريح

فقراء الناس ن إ :هايف و)عليه السالم( عن العبد الصاحل ،مرسلة محادك ، اخلاصةخبارببعض األو

جعل لفقراء قرابة الرسول نصف  وبق منهم أحد،ي فلم ،ة أسهميمثان ى عل الناسأموال جعل أرزاقهم يف

   )صلى اهللا عليه وآله( صدقات النيب و،غناهم به عن صدقات الناساخلمس فأ



٣٩٤

  )١(.وقد استغىنإال  من فقراء قرابة الرسول ريبق فقيمل  و، من فقراء الناسريبق فقي، فلم األمر ويلو

الظاهر من إذ ها، ريغ وةريدة بالسيحة املتقدمة املؤي للصحكذل ون الظاهر هو املشهور،كل: أقول

  .ل املورد عرفاًيه من قب فإنخصوص أفراد الطوائف، ال يف ، مطلقاًاإلمام إىل األمرل اكيإاجلواب 

 بعض )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامو )صلى اهللا عليه وآله( زمان الرسول ن يفكيمل  أنه دهيؤيو

  .م منهميتي أو ل من السادةيع اخلمس ابن سبي وقت تشران يفكاً، فهل إطالقهذه الطوائف 

ان الزماً لزم كف ولو يكعدم القول بالفصل، ينفيه عاب بزمان وجودهم ي االستصالقول باختصاو

ف يلكنه تأ ويم وضعكاحل أن من املعلوم و.سقط حقه بعدم وجودهي صاحب احلق الإذ بقاء هلم، اإل

  .نائبه ولو العام واإلمام نيه بيفرق ف املال، فال إىل بالنسبة

ة ي الظاهر من آكذلك وعاب،يوجوب االست ون هؤالء مصرفاً الكت ايالروا وةيوالظاهر من اآل

 بأن عدم نقل اخلمس كد ذليؤيرمبا  و.كن هم أحسن الناس فهماً ذليلذا فهم الفقهاء الذ واة،كالز

ة يصنع حبقهم مع مرجوحيف كي ف،ل للسادةيم وابن سبيتيوجد ي  الى من القرريثك يفإذ ، كالزم ذلي

  .النقل

  : املشهورري غأدلة  يفشكال اإلظهرير كمما ذو

اً من أول ريد متحي سىبقي أن نيفرق بأي نه إ هيع، ففيمة التشركعاب موافقاً حليستون االكأما 

  ستشعر عدم وجوب ي بل رمبا ، ألجل سفرهكذا وة سنتهي هذا لبق،انريدان متحي سىبقي أن  أو،األمر

                                          
  .٨ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٩ ص٦ ج: الوسائل)١(



٣٩٥

  . أفراد كل صنف بل جيوز االقتصار على واحدوكذا ال جيب استيعاب، بل جيوز دفع متامه إىل أحدهم

  

 خربكهم، يم فيتيل واليوجد ابن السبيمل إذا  )هم السالميعل(اخلمس هلم  أن ى علعاب مما دلياالست

 ننايكملسا وتامنايهو لنا أل: )عليه السالم( عن اخلمس؟ قال )عليه السالم( أبا جعفر سألت ،ريبصأيب 

  )١(.هو لنا وليم وال ابن السبيتينا يس فيون لكيقد  ول منا،يالبن السبو

م منا يتي الت يفيهل البأواخلمس لنا : قال أنه )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،خرب الدعائمو

  )٢(.وم بنعمة اهللا فاخلمس لنا موفراًيل الي وال ابن السبنيكنا مسيس فيل ول،ي وابن السبنيكواملس

من  و:، فقال عمر)ها السالميعل( لفاطمة نيخيحماجة الش  يف)عليه السالم(ث الصادق ي حديفو

 يبرسوله وبذ وأمتون باهللاين ي الذىتاميال: )عليها السالم (ل؟ فقالت فاطمةي وابن السبنيك واملساىتاميال

  .)٣(همك مسلكسلي يل الذيا واآلخرة، وابن السبي الدننوا معهم يفكسأن ي الذنيك، واملساالقرىب

  .أشبهما  وبعدم القول بالفصلإال ن نظر يورك لصورة وجود املذخبار األ داللة هذهن يفكل

ن كيمل إذا ما ي ف}أحدهم إىل وز دفع متامهجيبل { صنافاأل ى علب البسطجي فال ،انكف يكو

ما هو ك }واحد ى علوز االقتصارجيل صنف بل كفراد أعاب يب استجي ذا الكو{د من حاجته يأز

  املشهور، بل عن 

                                          
.٢٠ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٦٢ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٥ يف قسم الغنائم سطر ٣٨٦ ص١ج: الدعائم )٢(

.١٠ حمس قسمة اخلأبواب من ١ باب ٥٥٣ ص١ج:  الوسائلكمستدر )٣(



٣٩٦

  . أو األفرادصنافالبسط ال جيب التساوي بني األولو أراد 

  

ه، بل ي اخلالف في، بل عن مجاعة نفصحاباملعروف من مذهب األ أنه مهاريغ وةري والذخكاملدار

تظهر سي تبعاً ملا رمبا ،عابي وجوب االستىث قوي خالفاً لصاحب احلدائق ح،هي علمجاع اإلىعن املنته

  .ى أقواألولاً والقول يهذا القول قواض يد، وجعل صاحب الريان الشهيمن ب

ن مخس الشخص أتعذره، و أو عابيتعسر االست إىل ضافة باإل، املتقدمةدلةواستدل للمشهور باأل

  . سقطيعاب فية له لالستيقابل ال

  .راركالت إىل وقد عرفت اجلواب عنها فالحاجة.  املتقدمةدلة املشهور ببعض األريما استدل لغك

 إطالقاملشهور، لألصل و ما هوك }األفراد أو صناف األني بيب التساوجي لو أراد البسط الو{

  .)هم السالميعل(واألئمة  )صلى اهللا عليه وآله(عمل الرسول  وة، بلريحة املتقدمة والسية والصحياآل

 ري أماإلمامو )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ى علملا دل و لالشتغال،،يواحتمل وجوب التساو

ع يحق للجم أنه منهاون الظاهر كة بعد ي لآلإطالق وال ،ةي بالسونيانا قامسك )عليه السالم( نياملؤمن

  .ياملستفاد منه لزوم التساو

  البسط يفي عدم التساوة يفحيحة صري، والصحكذل ى علهاية ال داللة فياآل أن قد عرفت: أقول

 اخلمس، ملا قد تقدم ري غ يفكهر من ذلة فالظاي بالسونيانا قامسك اإلمام والرسولأن  أما ،صنافاأل ىعل

صلى ( تفضالً من الرسول كذل و السادة،نيب  الني املسلمنيقسم بي زمن الرسول ان يفكاخلمس  أن من

  . حاديث مجلة من األما يفك) عليها السالم( وفاطمة )عليه السالم( ي علهاباً منيواست )اهللا عليه وآله

  مة ك خالف حيالتساو أن هذا مع



٣٩٧

 إىل نقص بالنسبة وحدمهاا زاد أليسوإذا   حىت من اآلخرأكثر إىل تاجحيبعض الناس إذ ع، يرالتش

  .اآلخر

ئاً ين شكيمل  ،أيضاً اخلمس ري غ يفاإلمام والحظه النيبيان ك ي الذيالتساو أن هذا، مث الظاهر

ت يقسمان بي )ه السالمعلي( اإلمامو )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبكعاب، ولذا يعدم لزوم االستكالزماً 

نة عند خالفته يت مال املدي باإلمامم ي قصة تقسما يفك البلد،  يفنيمن حضر من املسلم ى علاملال

  .وفةك اليفإليه  انت جتىبك  اليتموالت مال البصرة واأليب وةيالظاهر

  .)سالمعليه ال( اإلمامو )صلى اهللا عليه وآله(حوال الرسول ده املتتبع ألجي مما ك ذلريغإىل 



٣٩٨

 انتسب إليه باألم مل حيل له اخلمس وحتل له  فإن،مستحق اخلمس من انتسب إىل هاشم باألبوة ):٣مسألة (

  .الزكاة

  

ن إف{ح يالصحك أو حي بنسب صح}بوةهاشم باأل إىل مستحق اخلمس من انتسب: ٣مسألة {

 ىمة، بل عن مجاعة دعوياملشهور شهرة عظ ى عل}اةكل له الزحت ول له اخلمسحيباألم مل إليه  انتسب

   ضافة ابن محزة،إب أو ديمن السإال ه ي علمجاعاإل

 ، مسألة استحقاق اخلمس لولد البنت،ني املسألتنينه خلط بأكمجع ف إىل ما نسبه احلدائقأما 

قول شخص بأن ابن ي أن نكمن املمإذ نهما، يمن املعلوم عدم التالزم ب وون ولد البنت ابناً،كمسألة و

  .ةيدات اآلتي واملؤخبارقول بعدم استحقاقه للخمس لألي كمع ذل و،البنت ابن

أيضاً م هاشم باأل إىل االنتساب أن صاحب احلدائق وابن محزة ودي فقد اختار الس،انكف يكو

  . استحقاق اخلمساف يفك

  :أموره يدل علي و،قوىاألواملشهور هو 

  . املنتسب باألبري استحقاق غ يفك الشياالشتغال لد: األول

ه يصرف في من اليصرف في املستحق، فاخلمس اة يفك اخلمس والزنيوضوح التقابل ب: الثاين

اخلمس هلم  أن ى عل الدالةخبار األكما نطق بذلكه اخلمس، يصرف في من الياة تصرف فكاة، والزكالز

تحق سيهاشم  ريغ إىل ملنتسب باألبا أن من املعلوم و، والصدقة لفقراء سائر الناس)هم السالميعل(

  .الزمه عدم استحقاقه اخلمس والصدقة

عليه ( عن العبد الصاحل ،صحابه عند األيخ الثالثة املعول علي رواه املشايمرسل محاد الذ: الثالث

 الصدقات  فإنشيأبوه من سائر قر و هاشممه من بينأانت كمن و :هيف ول،يث طوي حد يف)السالم

  حتل 



٣٩٩

  .)١(﴾ادعوهم ِلآباِئِهم﴿ :قولياىل  تع ألن اهللا،ءيس له من اخلمس شيل وله

 كذلك ،هؤالء القبائل باألم إىل املنتسب ى علأشبهمن  وليبك واليميصدق التميما ال كنه إ: الرابع

  .بباألإليه من انتسب إال شمل ي  للخمس الياستحقاق اهلامش ى عل، فما دليصدق اهلامشي ال

  :أمورد املشهور يؤيورمبا 

ل ك من الناس للخمس من جهة غلبة انتساب ريثكاً لزم استحقاق يافك لو كان االنتسابن إ: منها

مهات، من جهة األإليه نساب  حلفظت األكذلكان كم ولو بعد عشرة ظهور، ولو هاشم باأل إىل أحد

  . أذهان الناس عامة واملتشرعة خاصةز يفكوهذا خالف الواقع املرت

  .اةكعطاؤه الزإم، بل س للمنتسب باأل اخلمإعطاءعدم  ى علةية القطعري الس:منهاو

  .املشهور خالفه أن  املتشرعة معني الشتهر باًيافكم ان االنتساب باألكلو نه إ: منهاو

 ،ابن البنت ى علحمل له بعد صدق االبن االشتغال فبأنه ال ىعل أما : املشهورأدلة ل يفكشأرمبا و

  .هعدم وصدق االبن ى علاألمرتقدم من عدم دوران  ه مايفو

  اة، فبأنه نقول باستحقاق ك اخلمس والزنيالتقابل ب ىعلوأما 

                                          
  .٥  اآلية:حزابسورة األ )١(



٤٠٠

إذ  ،اةكستحق الزي مل يصدق اهلامشإذا ، فيهاشم للخمس فقط لصدق اهلامش إىل ماملنتسب باأل

نه كاة، لك عنوان الز يفأشبهما  أو يركب أو يميؤخذ عنوان متي لو ملونه إ :هيف و،ءيتعلق بشياة مل كالز

عرفت  ما إىل ضافة باإل،خرأقبائل  إىل باملنتسب باأل ى عل هو صادقي الذ)ر الناسسائ(أخذ عنوان 

   .ماملنتسب باأل ى عل)يهامش(من عدم صدق عنوان 

حالِئلُ ﴿: قال ألنه مبصادمة داللته للقرآن ومرسل تارة، ألنه ،املرسل بضعف السند ىعلوأما 

ناِئكُمبأنه موافق  واً،يجب طرحه ثاني فيماجلد األ ى علحرامزوجة ولد البنت  أن من املعلوم و،)١(﴾أَب

صلى اهللا (اهللا وما أبناء رسول ك عن )هما السالميعل( ني احلسن واحلسيدون نفيريانوا كن يللعامة الذ

  .ثالثاً )عليه وآله

 بعد مجاع اإلأصحاب هو من يون املرسل محاداً الذكاخلرب حجة بعد إذ ، ما ال خيفىل ك اليفو

 القرآن أعم من ستعمال يفاالإذ  القرآن، نيب ونهيال تصادم ب و الصحاح،ونه يفك وشهور بهعمل امل

  التبيني مقام نف يف)٢(﴾ادعوهم ِلآباِئِهم﴿ والقول بأن ،د القرآن لهيي املرسل تأت يفي بل قد رأ،قةياحلق

 اآلباء، ريغ إىل  الدعوةي نفمن و التبينيالدعوة لآلباء أعم من نفإذ  وارد، رياملقام غ ى علدلي فال

 املقام،  يفرضامع ال وصول، األما قرر يفك رضا معكان هناكإذا توجب الطرح إمنا واملوافقة للعامة 

   ى علاستحقاق السادة اخلمس خمالف للعامة، أن  إىلضافةباإل

                                          
  .٢٣  اآلية:سورة النساء )١(

 .٥  اآلية:حزابسورة األ )٢(



٤٠١

ت عدم قد عرف و،س ابناًيون ابن البنت لكربط له ب ان مستحق اخلمس، فالي مقام بن اخلرب يفأ

  . القول بعدم استحقاقه للخمسنيب وون ابن البنت ابناًك القول بنيالتالزم ب

 العرف الن إ هيف و،م فبأنه نقول بالصدقاملنتسب باأل ى عليركالب ويميعدم صدق التم ىعلوأما 

 إىل ضافة باأل، املشهورأدلةله حتقق صحة كذا  و، قبال العرف يفىم دعوك الصدق، فقولىري

  . عرفتها اليتداتياملؤ

  :أمورمن تبعه بورتضى د املياستدل للس

  . شرط زائد يفكش ألنه ،الرباءة: األول

قة فلما يولد البنت ولد حقأن  أما ،ستحق اخلمسيقة، والولد يولد البنت ولد حقن إ: الثاين

  .ستحق اخلمس فألن اخلمس ألوالد هاشميالولد أن وأما  ،أيتيس

 ت النيبيأهل ب و القرابةيذو والعترة وة واآللياخلمس لفظ الذر أخبار املوجود يفن إ: الثالث

ن مل نقل بصدق إ و،ولد البنت ى علعيمن املعلوم صدق اجلم و،أشبهة وما ريوالعش )صلى اهللا عليه وآله(

  .هيالولد عل

 ني دائر ب أن األمر إىلضافة باإل،دلةجمال هلا بعد وجود األ الرباءة الإذ  ،ما ال خيفىع ي اجلميفو

   .للرباءةفال حمل  بعد القطع باشتغال الذمة يري والتخينيالتع

ما كالزم استحقاقه اخلمس ي ما تعرف ـ الكجماز  أنه  إىلضافةون ولد البنت ولداً ـ باإلكو

   املشهور أدلةلو ال انت تنفع كإمنا ولد البنت  ى علسائر األلفاظ املنطبقة ى عل املشتملةخبارسبق، واأل



٤٠٢

سترض ي )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن د عدم استحقاق ولد البنتيرمبا أ وها،ريغ وةريسدة بالياملؤ

 عدم يف) عليها السالم(دة النساء يبعد س) عليه السالم( ني املؤمنري تزوجها أمنب اليتيأمامة بنت بنته ز

ولو استحق ولد ، خبار األما يفكفقط ) عليهما السالم(فاطمة  واًي علىاسترضإمنا  وعطائها اخلمس،إ

  .ان لبانكولو  ،أيضاًان الالزم استرضاؤها كالبنت 

  .الفهمخيمن  و املشهورأدلة الم يفكهذا متام ال

  ال؟  أم قةيولد البنت ولد حق أن هو هل وء،ي املقام ش يفيبق

 ى علترتبي و.قةيولد حق أنه  إىلريبكمجع  وقة،يس بولد حقيل أنه  إىل ذهب املشهور،ه خالفيف

  .هماأشبهما  واثري الوقف واملرتاع مسائل يفهذا ال

  بالنسبةيمقول اجلد األي أن صحيه  فإنقة بصحة السلب،يس بولد حقيل أنه ى علاستدل املشهور

  :لذا قال الشاعر و،يس بولديلنه إ :ولد بنتهإىل 

  بناتنا وبنونا بنو أبنائنا

  لرجال األباعدبنوهن أبناء ا

 لإلمامقال ي ب، ولذا الان من جهة األكإذا صح يإمنا تساب بأن االن و. عريفر ملعىنكنه ذإف

فظ حي ، ولذا اليقال له هامشير بل كب أيب  إىلصليم من جهة األ أنه  معيميمت أنه )عليه السالم(الصادق 

 سألته عن رجل تزوج ولد )عليه السالم( عن الصادق ، بن هاللعبد اهللاخبرب  و.مالنسب من جهة األ

ت ي البيف و)١(.عاء واملرأةإمنا  والولد للصلبإمنا  و خمافة العاركره ذلكيإمنا بأس  ال: الزنا؟ قال

   اإلمام إىل املنسوب

                                          
.٨حيرم باملصاهرة ح  ماأبواب من ١٤ باب ٣٣٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٠٣

  :واني الد يف)عليه السالم(

  ةيمهات الناس أوعأإمنا و

  لألحساب آباء ومستودعات

  .خردات األي بعض املؤىلإ

 أن ى علمجاعمة اإلي بضم،)١(﴾بناِئكُمحالِئلُ أَو﴿: قوله سبحانهكات، ياستدل للقول اآلخر باآلو

 ى علمجاعمة اإلي بضم،)٢(﴾ال تنِكحوا ما نكَح آباؤكُمو﴿ :قوله وم،ك هذا احلولد االبن يفكولد البنت 

 جواز ة يفشبه ة حل النظر، والي آ يف)٣(﴾أَو أَبناِئِهن﴿ : تعاىلولد بنته، وقوله ى عل زوجة الرجلميحتر

 كانَ  فإن... فَِإنْ كانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع﴿ : تعاىلاجلدة من طرف األم، وقوله إىل نظر ولد البنت

نالثُّم نفَلَه لَدو فإنبالعرف و.ني املقامم ولد االبن يفك حولد البنت يف أن ى علمجاع لإل،)٤(﴾لَكُم  

صلى اهللا (اهللا  ولدا رسول )ا السالممهيعل( نياحلسن وس له أب،يل أنه  ولد آدم مع)عليه السالم( ىسيع

ون ولد البنت ولد، ك ظاهرها  الواردة اليتخباروجبملة من األ مع أما ابناه من طرف األم، )عليه وآله

 الناس أزواج النيب ى علرمحي لو مل: قال أنه )هما السالميعل( عن أحدمها ،ح حممد بن مسلميصحك

تنِكحوا أَزواجه ِمن  أن التؤذُوا رسولَ اللَِّه و أن ما كانَ لَكُمو﴿ : تعاىللقول اهللا )صلى اهللا عليه وآله(

  بعِدِه 

                                          
.٢٣  اآلية:سورة النساء )١(

.٢٢  اآلية:سورة النساء )٢(

.٣١  اآلية:سورة النور )٣(

.١٢  اآلية:سورة النساء )٤(



٤٠٤

  . أو عباسياً أو عقيلياًيكون علوياً أن وال فرق بني

  

ال تنِكحوا ما نكَح و﴿: عز وجل لقول اهللا )هما السالميعل( نياحلسن واحلس ى عل حرم)١(﴾أَبداً

كُمساِءآباؤالن ٢(﴾ ِمن(،)
٣(.  

أجل واهللا أنا : بن رسول اهللا اي كي السالم عل: قالني حي لألمحس)عليه السالم(وقول الصادق 

  .)٤( لولده

صلى اهللا ( ولد رسول اهللا )هم السالميعل(األئمة  أن ى علة الدالةريثكات اليمها من الرواريغإىل 

  .)لسالمها ايعل(م من قبل فاطمة أمع ) عليه وآله

 كذلك و،قةي ألن األم تلد حق،ابن البنت ى علقةيالولد صادق حقن إ :قالي أن بعدي ال: أقول

 هو الولد طالقاملنصرف عند اإل أن ماك هو ولد االبن، طالقاملنصرف عند اإل أن إال، أشبهما  واالبن

  ابنا رسول اهللا)مهما الساليعل( نيقة، فاحلسن واحلسيولد الولد حق ى علفاصلة مع صدق الولد بال

ان املنصرف اختصاصه كأوالده  ى علأوقف الرجل وقفاًإذا ن كقة، ليولداه حقو) صلى اهللا عليه وآله(

   .ورك به من الذنيبأوالده املتصل

 اةكالز واخلمس واثريامل و الوقفتبهم يفك هذا املبحث فراجع الم يفكقد أطال الفقهاء الو

  .ري الغد يفينيمما تعرض هلذا املبحث األكها، ريغو

 هم من سائر السادة بالريغ أو }اًيعباس أو اًيون علوكي أن نيب{ استحقاق اخلمس  يف}فرق وال{

 ،ياخلمس للهامش أن ى عل الدالةخبار لألكذل وه،ي علمجاع واحد اإلري غى، بل ادعإشكال ال وخالف

  حممد بن  )صلى اهللا عليه وآله(هو  ذإ، ي األعلهاشم هو جد النيبو

                                          
  .٥٣  اآلية:سورة األحزاب )١(

.٢٢ اآلية: سورة النساء )٢(

.١ ححيرم باملصاهرة  ماأبواب من ٢ باب ٣١٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٠اإلمام ح من جهة )لى اهللا عليه وآلهص(النيب  إىل م من انتسبك باب ح٢٤٣ ص٩٣ج: البحار )٤(



٤٠٥

  على غريه أو توفريه ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(وينبغي تقدمي األمت علقة بالنيب 

  

ان له كاملطلب  عبد و،املطلب  عبدته يفيهاشم احنصرت ذر واملطلب بن هاشم،  بن عبدعبد اهللا

 أبو والعباس واحلارث وطالب أبو وعبد اهللا: ة هم مخسةين خلفوا ذرين الذك، لأكثر أو أوالد عشرة

  . علم هلم نسليالباقون فلم  أما هلب،

صلى اهللا عليه ( ن جعل اهللا هلم اخلمس، هم قرابة النيبيفهؤالء الذ:  مرسل محاد املعمول بهيفف

 ركاملطلب أنفسهم الذ هم بنو عبد، و)١(﴾أَنِذر عشريتك الْأَقْربنيو﴿ :رهم اهللا فقالكن ذيالذ )وآله

  )٢(.ش وال من العرب أحديوتات قريهم من أهل بيس في ل، منهمىنثاألو

 ،)٣(  هاشمحتل الصدقة لولد العباس وال لنظائر من بين ال: ح ابن سناني صحكد ذليؤيو

  .مهاريغ إىل ،ه الصدقةياخلمس ملن حترم عل أن ى علمجاعمة النص واإليبضم

 تهيرذو )آلهصلى اهللا عليه و( اختصاص اخلمس بآل حممد ن خمتلفة يفي عناوخبار األوقد ورد يف

 الشامل )أقربائه(بد من محل األعم حنو  ، والأشبهما و) عليها السالم( ولد فاطمة وأقربائه وتهيأهل بو

 السبب )هم السالميعل(ب، ألم يالتغل ى علآل حممدكمحل األخص  و،ياهلامش ى عليلألعم من اهلامش

  .ع اخلمسي تشريف

صلى (  األمت علقة بالنيبمي تقدينبغي{مها ريغ وءشف الغطاك وقول املصنف تبعاً للدروس أما }و{

  ه ريتوف أو هريغ ىعل )اهللا عليه وآله

                                          
.٢١٤  اآلية:سورة الشعراء )١(

.٨ ح اخلمسقسمة أبواب من ١باب  ٣٥٨ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٣ حاةكاملستحقني للز أبواب من ٢٩باب  ١٨٦ ص٦ ج: الوسائل)٣(



٤٠٦

  .كالفاطميني

  

ل من ك و واحلسينيني مث احلسي مث املوسوي الرضوميشف الغطاء تقدك بل عن }ينيالفاطمك

   .نتهىا. أكثرئمة انت عالقته باألك

 املقاصد من قصره منتهى رهك ذياط الذيحتمثله اال ونوعاً من االستحسان،إال هر وجهه ظيفلم 

 اً ماريثك و،اًيماً شرعك حيتعط أمثال هذه املرجحات الإذ ، )ها الصالة والسالميعل(ولد فاطمة  ىعل

 ،توسط عشرون ظهراًيمن كاألئمة  إىل  األقربميع، ومثلها احتمال تقديمة التشركون خالف حكت

  .ذاكعشرون وه وتوسطه مخسةيمن كاألبعد  ىعل

 يس امشيل ألنه ه عدم استحقاق ولد الزنا للخمس،ريالم اجلواهر وغك يفبه مث الظاهر املصرح 

الولد : )عليه السالم( ولداً، لظهور قوله عترب الولد املخلوق من ماء الزاينيالشارع مل  نإث يشرعاً، ح

 ما يفكل يرث بالدل اإلخرجإمنا  ول، فالقول بأنه ولد شرعاًياح بالدلكخرج حرمة النإمنا  وللفراش

  .  حملهري غاملقاصد يفمنتهى 

 ينتفيث ياخلمس حن إ ثيح وأخذ من اخلمس،يولد الشبهة كح ياح الصحكنعم ما أحلق بالن

  .يعطاؤها لولد الزنا املخلوق من ماء اهلامشإ جاز ،اةك الزإعطاءوز جي

عرفت  املشهور، ملا ىعل ستحقون اخلمسي  املطلب بن هاشم البين أن هو وء،ي املقام ش يفيبق

د ية املفي عن عزيكه، خالفاً للمحي علمجاع اإلى، بل عن االنتصار دعوىات والفتاويالروا من

 ل شامل ألوالد املطلب،ي وابن السبنيك واملساىتامي ال فإنة،يباستحقاقهم، لعموم اآلال ا فقايفكسواإل

، )١(صدقة إىل مطليب  واليعدل ما احتاج هامش اللو كان: )عليه السالم( عبد اهللا أيب ملوثق زرارة عنو

  الظاهر من العطف إذ 

                                          
  .١ حاةكاملستحقني للز أبواب من ٣٣باب  ١٩١ ص٦ ج: الوسائل)١(



٤٠٧

 س هلاشم أوالد من عبديلإذ املطلب بن هاشم،   عبدس بيني لد، فاملراد باملطليبيكس ال التأيالتأس

  .املطلب

 هاشم اختصاص اخلمس ببين ى علدلةعرفت من األ عموم بعد ما عن العموم فبأنه ال أما اجلوابو

ون املراد كي أن  احتمالةعن املوثق فبقووأما   املطلب،ة الصدقة لبينية حلليهم املقتضريصدقة لغة اليحلو

 الطرحإال حممل له  ، فالكة عن ذلي العزري غد يفياملف  حىتصحابعراض األاملطلب إل  عبد بينباملطليب

  . أوىلد والثاينيكالقول بالتأأو 

املطلب ما   عبدن بينإ: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( النيبة ملا روته العامة عن يالتق ى علمحلهوأما 

ال  ف،)١(ء واحديبنو املطلب ش وهاشم بنو: قال و أصابعهني بكشب وسالم إة والي جاهلفارقونا يف

 ة هاشمي روانية برضاما ال معك املقام، فة املفقودة يفرضاؤخذ ا عند املعيإمنا ة يالتقإذ ه، يف  ماخيفى

  .املطلب ىعلما دل  وهاشم ىعلما دل  نية برضامع  الكذلك ،أشبهما  وآل رسول اهللاة يرواو

  .ان فاملشهور هو األوفق بالقواعدكف يكو

 ريبكال ود ـيهم العبيتصور فإذا العبد ـ  واحلر وى،األنث ورك الذني السادة بفرق يف المث إنه 

  .اتطالقاإل إىل  مضافاً،ةية والرواي اآلم يفيتيح بالي والتصر، مرسل محاد يفىح باألنثي، للتصرريوالصغ

                                          
  .٢٠٠ ح٧٥ ص٢ ج:انظر العوايل )١(



٤٠٨

  .ويكفي الشياع واالشتهار يف بلده،  بالبينة أو الشياع املفيد للعلمق من ادعى النسب إالال يصد ):٤مسألة (

  

 ديتاب التقلك  ملا سبق يف}نةيبالبإال { ينه هامشأ و} النسبىق من ادعصدي ال: ٤مسألة {

 املوجب له، بل قد ق فال فرق يفي ألن العلم طر}د للعلمياع املفيأو الش{ نةية البيه من عموم حجريغو

وجب العلم، بل قد عرفت قوة ين مل إ واعية مطلق الشيفاكد قوة احتمال يتاب التقلك عرفت يف

ة يخصوص الإذ  } بلدهاع واالشتهار يفي الشيفكيو{ مور مثل هذه األة قول الثقة يفيفاكاحتمال 

  .ياع بلد املعطيلش

ه، يلإ عدم براءة الذمة بالدفع أصالة و،ةي عدم احلجصالة أل، النسبيمدعق صدي النه إ قلناإمنا و

   . الفقريمدعكن متهماً كيمل ن إ قصدي أنه اشف الغطاء منكخالفاً ملا عن 

 األمر، و)١( أحسنهىعل كيضع أمر أخ ياملروإذ ح، يالصح ى عللعل وجهه محل قول املسلمو

  .ة للفعل املقابل للقوليه، فال خصوصريغو شامل للقول

 ليالسب ادة ابنين معرفة سكميف يكنه أ و من السادة،ريثك لزم حرمان أشبهما  ولزم العلم لو نهأو

 ى علل االقتضاءيدال بدل  لهعطاء باإلدلة األإطالق له، فنيعن أهل بلده املعرف  حىتالغالب انقطاعهو

  .ة االدعاءيفاك

ما كاشف الغطاء كمقالة  إىل بعد الذهابينان باخلالف، وال يم عدم االطمقال بلزوي رمبا نعم

 يق العاديل هو الطركالش أو المكالظهور احلاصل من الإذ ة عند علمائنا عمالً، ريجرت به الس

  تشاف كلال

                                          
  .٣ حام العشرةكحأ أبواب من ١٦١ باب ٨ ج:الوسائل )١(



٤٠٩

على وجه نعم ميكن االحتيال يف الدفع إىل جمهول احلال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على اإليصال إىل مستحقه 

  .ر عدم االحتيال املذكوحوط بل األاألوىل ولكن ،يندرج فيه األخذ لنفسه أيضاً

  

ان ك أشبهما  أو اخلدم أو السادة ى علوزعها: قال له ونار لعمرويد ألف دي زىلو أعط أنه ىترال أ

قاً يان هذا طركإذا ذبه، فكاخلدمة مع عدم ظهور  أو ادةي السيعطاه ملدعأإذا ه يعامالً عرفاً مبا لزم عل

  . فتأمل،هيات مرتلة علطالقانت اإلكاً يعاد

ه، ياملعوز عل واإلمام ى عل، ألن الزائدري اخلمس ملطلق الفقإعطاءمل نقل جبواز إذا ما يله فكهذا 

الم حول ك الأيتيس و،)عليه السالم( اإلمامنصف  وة لنصف السادةي مطلق الفقر وال خصوصىفكإال و

  .كذل

  إىلصالياإل ى علليك بالتو،جمهول احلال بعد معرفة عدالته إىل  الدفعال يفين االحتكمينعم {

 ل العدل يفيكجواز تو ى عل ملا دلكذل و}ضاًيه األخذ لنفسه أيندرج في وجه ىعل{الً يك تو}مستحقه

ه يل فكشأما ك }وركال املذي عدم االحتحوط بل األاألوىلن كلو{نه مفرغ للذمة أ ومورمثل هذه األ

أخذه يصال بعد العلم بأنه ي له بعنوان اإلعطاء لنفسه واإلعطاء اإلنينئذ بيلعله لعدم الفرق ح ور،اجلواه

  .قةي احلق له يفإعطاء صورة العلم بأخذه لنفسه شمل أخذه لنفسه يفيث يله حبيكلنفسه، بل تو

ة يجضر قول اتهد حبي ال أنه ماكالة، ك صحة الوإطالق ضار بعد ري غكذل أن نصافن اإلكل

ما لو كعلم للمجتهد به،  ما اليسبب أخذ السائل بقول الشاهد فيقوله هذا  أن ما علميقول الشاهد ف

 ه فإن،الشاهد قوله حجة أن علم بالعدالة، مث سئل عنه هلين كيعادل فلم داً يز أن سئل عن اتهد هل

  د يز ى عل علم بأن السائل رتب أثر العدالة،قال نعمن إ



٤١٠

  .جة واحدةيالنت أن صح له اجلواب معيه  فإنعدالته، ىل عام الشاهديلق

عتقد اتهد بعدم عدالته، ألن يشهد بعدالة من ي أنه ن علمإ وة الشاهديجبل الظاهر جواز قوله حب

فعله ي ات اليتيالصغر ى علىربكعن صحة انطباق ال  ال، قاهلا اليتىربكالشخص مسئول عن صحة ال

 ال أو يه هول احلال عند املعطيعطيعلم بأنه ي ول العادليكومس ال اخليعطي أن ني فرق بيأ وه،ريغ

ان ك يد عند املعطي السريه لغيعطيعلم بأنه ن إ ، نعميجمهوله عند املعط أو ه ملعلوم احلاليعطي أنه علمي

  الأ، فمع العلم باخلطيقياً بل طريل موضوعيكالو إىل عطاءس اإليل و،علم بعدم الوصول ألنه ضامنا

  . اخلروج عن الضمان يفيفكي

 ني مث تب،مستحقه فأوصل إىل صالهيد مخسه لعمرو العادل إلي زىلو أعط أنه هو و،ءي هنا شيبق

؟ الظاهر الفرق ياملعط ى علالضمان أم ضمن الواسطةي فهل ،عدم االستحقاق لآلخذ أو ادةيعدم الس

 ، فال ضمان للواسطة،حسب الظاهر إليهصال يوز اإلجيمن  إىل صالي بقصد اإلعطاء اإللو كاننهما يب

ان كلو   مانيب وحمله، إىل  لعلمه بعدم وصول مخسهياملعط ى علالضمانإمنا  و، األمانةىعمل مبقتضألنه 

  .فهيلكعمل بتيمل  ألنه ،الواسطة ى عل فالضمان،املستحق واقعاً أو ديالس إىل  بشرط الوصولعطاءاإل



٤١١

 عدم دفع مخسه حوط فاأل، يف الزوجة خصوصاً،إشكالب عليه نفقته يف جواز دفع اخلمس إىل من جي ):٥مسألة (

  ، مما عليه من اخلمسإليهم مبعىن اإلنفاق عليهم حمتسباً

  

املنع،  ى عللي من عدم دل}إشكاله نفقته يب علجيمن  إىل  جواز دفع اخلمسيف: ٥مسألة {

 عبد اهللا أيب  عن،ح ابن احلجاجيصحك ،اةك باب الزالت الواردة يفيمن التعل و،مةك حمدلة األإطالقف

 الهيم عإ ، واملرأةكاململو وم والولد األب واأل،ئاًياة شكعطون من الزي مخسة ال:  قال)عليه السالم(

   )١(.زمون لهالو

  .هميالنفقة عل ى علربجيل بأنه ي تعلىخرأة ي روايفو

   .هاريغإىل ، )٢(هميعلاة كحتسب الز أال  حىت قرابيتي من ذولزميني يفمن الذ : ثالثةيفو

 أو اةكز أو انك عطاؤهم النفقة ال احلقوق مخساًإ نساناإل ى علبجين يوركاملذ أن  ظاهرهافإن

ادة يالسلو ال اه كه الزيل مورد تصح فك ياة، ففكاخلمس بدل الز أن  إىلضافة، باإلأشبهما  أو فارةك

 نيمن املتأخرواحد  ريغورتضى خ امليلشلذا ذهب ا و،صح اخلمسياة مل كمل تصح الزإذا صح اخلمس، في

  .عطائهم من اخلمسإ  يفشكالاإلإىل 

ه من يهم حمتسباً مما علينفاق عل اإل مبعىن،هميلإ عدم دفع مخسه حوط فاأل، الزوجةخصوصاً يف{

جواز  ى علاةك باب الزعالتهم لفقره، ملا دل يفإن من كتميمل إذا ما ي نعم الظاهر اجلواز ف}اخلمس

  وجه  مث إن ،امالًكام بنفقتهم ين من القكتميمل إذا ما ياة للتوسعة فكلزعطائهم اإ

                                          
  .١ حاةكاملستحقني للز ابأبو من ١٣باب  ١٦٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاةكاملستحقني للز أبواب من ١٣باب  ١٦٦ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٤١٢

 عليه كنفقة من يعولون وحنو ذلك فال بأس أما دفعه إليهم لغري النفقة الواجبة مما حيتاجون إليه مما ال يكون واجباً

  . على إنفاقها كما ال بأس بدفع مخس غريه إليهم ولو لإلنفاق مع فقره حىت الزوجة إذا مل يقدر،به

  

ن خبالف سائر النفقات ينفقة الزوجة د أن  باب النفقات منروه يفكذ ة الزوجة مايخصوص

  .فراجع

 مما أشبهما  والسفركات ي الضرورري ولو لغ}هيلإتاجون حي النفقه الواجبة مما ريهم لغيلإأما دفعه {

 سواء } فال بأس بهكحنو ذل ونعولوينفقة من كه يون واجباً علكي مما ال{ان به باخلمس يتوز اإلجي

ما ال بأس ك{نفقها الولد مما هو شأنه ي نفاقات اليتاإلكال  أو نفقة زوجة الولدكعالة واجبة انت اإلك

ولو {ل ياملع ل هويكان الوكله ولو يكو أو ان الدافع صاحب اخلمسك سواء }هميلإه ريبدفع مخس غ

 إعطاءوز جي بل }نفاقهاإ ى علقدريمل إذا  الزوجة ىتح{ام حبقهم ينه من القكعدم مت و}نفاق مع فقرهلإل

  .نفاقاإل ى علن جربهكميمل إذا ما ياً فيل ثريان املعكن إ وفقرهم ونفقاهمإل بيقم املعيمل إذا اخلمس هلم 

  ال؟ أم نفاقاً بعدم اإليان عاصكإذا ما يهم فينفاق عله واإلريوز لنفسه أخذ مخس غجيهل و

إال س هو يل ونئذيمن جوازه هلم ح وهم،يلإه ري مخس غإعطاءوز له جي فالفه يلكت أنه من: احتماالن

  .واسطة



٤١٣

  .حوط على األةولو دفع نة السنة ملستحق واحدؤ جيوز دفع الزائد عن مال ):٦مسألة (

  

 ورمبا نسب }حوطاأل ى علوز دفع الزائد عن مؤنة السنة ملستحق واحد ولو دفعةجي ال: ٦مسألة {

  . من سنةكثر ألعطاءث جوزوا اإليه حريغ ورة، خالفاً للمناهلالشه إىل هذا القول

تاب كال ى علنهميقسم بي: مرسل محاد و عدم اجلواز،أصالة وباالشتغال،: األولاستدل للقول 

  .)١(ء عنهم فهو للوايلي فضل ش فإن سنتهمستغنون به يفيوالسنة ما 

  .)٢(ء فهو لهي فضل ش فإنتهميفاكقدر  ى علهميعطيفهو : مرفوعة أمحدو

 يع الذيمة التشركبأنه خالف ح و.فقر بعد وجود مؤنة السنة ال و اآلخذ الفقرشترط يفيبأنه و

ة يفاك  الظاهر يف،هميفكي اء ماي األغنأموال جعل هلم يف واهللا حسبهم أن غناء الفقراء بعدإهو ألجل 

  يفكذلكد من السنة ي أزريفقعطاؤها للإوز جي ما الكاة، فكحلاق اخلمس بالزإب و.ل سنة سنةكمؤنة 

  .املقام

  الاألصل واالشتغالإذ املطلب،  ى علالًيتقوم دل ئاً من هذه الوجوه الي بأن شريأنت خب: أقول

لف ألبناء عط هذا األأقال  لو أنه ىترال أ حمله، ري غ هلا يفإطالق القول بأنه ال و،دلة األإطالققاومان ي

ة منهما ير داللة الثانيتقد ى علتان ـيمة، والرواك حمطالق اإللةأصا فك ولو ش،طالق فهم منه اإل،ديز

  أكثر إعطاءحظر  ى علهمايداللة ف ـ ال

                                          
.٨ حقسمة اخلمس أبواب من ١باب  ٣٥٨ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٩ حقسمة اخلمس أبواب من ١باب  ٣٥٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٤١٤

 ىعطأأخذ ويلو مل  أنه  حىت أخذ الزائداإلمام ى علقول أحد بأن الواجبيهل  ومن مؤنة السنة،

هم، والزائد يفكي أن هيفعل اإلمامالفقراء عائلة  أن اني مقام ب فهما يف،ع اخلمس للسادة فعل حراماًيمج

  .  الناقصيعطي وأخذ الزائدي فهو ،ريرتبط بالفقي والناقص ال

  .نيتي الروات آخر يفإشكاالقطع النظر عن  هذا مع

 ريرج عن مفهوم الفقخي أنه نسلم اً اليثان ونع الدفعة،مي خذ اخلمس أوالً الآ واشتراط الفقر يف

وات نأخذ لسيمل إذا   حىتل سنةكاخلمس  ى علقدري ث اليان حبكإذا نه من مؤنة سنته، خصوصاً كبتم

ن زائداً، كيمل إذا ما يع فيمة التشرك الزائد خالف حإعطاءون ك و،األوىل السنة ري غابد الفقر يفكي يبق

 حمله، ما حقق يفكم كدور مدارها احليست علة يمة لكاحل أن  إىل، مضافاًك ذل خالف يفيفأإال و

   .فرعاً وه أصالًير فاة منظوكحلاق بالزواإل

ته يعطأإذا اة كات الزي روا من مؤنة السنة، بل يفأكثر إعطاءبعد القول جبواز ي هذا فال ىعلو

  .ما عرفتكغناء السنة، واخلمس بدل   مما ظاهرها الغناء املطلق ال،أغنه

  :نيمقام الم يفكال وأقوال، ى عل)عليه السالم( اإلمامبة ي زمن غ اخلمس يفواختلف الفقهاء يف

  .)عليه السالم( اإلمامل ين هم قبي الثالثة الذصناف نصف األ يف:األولاملقام 

  .)عليه السالم( اإلمام نصف  يف:املقام الثاين

  .مخسة إىل هيقوال ف فقد اختلفت األ،األولأما املقام 



٤١٥

 أن إالب  املذاهنيه بيفرق ف هذا القول ال أن ال خيفى و،هميقسمته عل وهميوجوب صرفه ف: األول

 هذا القول ـ أعين و، هو اتهد اجلامع للشرائطي الذاإلمامل يكو إىل كذل أن  أوكاملال إىل كذل

، بل صحابمجهور األ إىل ن، بل هو املنسوبياملتأخر وني املتقدمنيهم ـ هو املشهور بيلإوجوب صرفه 

 ىمنته و واجلواهر واملستند احلدائقكما صرح بذلك ،من نادرإال ه من أحد يخالف ف النه إ ليرمبا ق

  .هاريغ واملقاصد

 يلميالدك ،مجع إىل هذا القول نسب وعة،يونه مباحاً للشك وبةي زمن الغسقوطه يف: الثاين

 إىل  النسبةان رمبا نوقش يفكن إ وه،يمجلة من معاصر وخهي احلدائق عن شنقله يف و،ةريصاحب الذخو

  .نية املصنفياكمن حإال ل ذا القول عرف القائي نه ال إشف الرموزك بل عن يلميالد

ة عن ياكة واملقنعة حيما عن النهاك، )عليه السالم( اإلماموقت ظهور  إىل وجوب دفنه: الثالث

  .بعضهم

  هذا البابنقل يفي ف مايمن لط و،بي التهذخ يفيما عن الشك ،ة بهيالوص ووجوب حفظه: الرابع

 صلي أن  إىل،صاء بهيه بعده باإليفق إىل ىق مث أوصيحفظ صناد وي هذا الرأىريان كأحد العلماء أن 

 ىريان ك ألنه ،ي املوصدفن بعديومل إليه  ىه املوصي، فلما مات قسمه الفق)عليه السالم( اإلمامد يإىل 

  .بقاءعدم جواز اإل وميوجوب التقس

ة واحلفظ  القسمنيب أو ما عن املقنعة،كة ياحلفظ والوص أو همي القسمة علني بيريالتخ: اخلامس

  .ما عن املبسوطكالدفن  أو صاء،يباإل

  :أموره يدل علي وقوال، من األاألولواحلق 



٤١٦

م كدوام احل ى علة دالي اآل)١(﴾فَأَنَّ ِللَِّه خمسه﴿ : قوله سبحانه فإنه،إطالقتاب بكال: األول

  .)ليه السالمع (اإلمامظهور أو ) صلى اهللا عليه وآله( ام بدون اشتراط وجود الرسولكحسائر األك

 ف، بل يفيلك الت يفك االشتراأدلةمة يم بضمكهذا احل ى عل الدالةخبارع األي مجيه والسنة،: الثاين

  . عند رد القائل بالسقوطأيتيما سك ،بةي زمن الغم يفكه، بل املصرح ببقاء احليد عليالتشد

  .الم البعضك  املقدم يفمجاعاإل: الثالث

ثرم خالف ك واج السادةيشدة احت وبة مع طولهي زمان الغ يف سقوط اخلمس فإنالعقل،: الرابع

  .عهيتشر

  .مصاراأل وعصارع األي مجوم يفيهذا ال إىل بةية من لدن زمن الغيالعمل وةية القولريالس: اخلامس

  .االستصحاب: السادس

 فاملناقشة دة،ية مؤي، والبقخبارات واأليم منها اآلي بأن املستقري خبكنكاستدلوا به، ل هذا مجلة ما

  .لياً موجبة للتطوينف وثباتاًإها يف

  :بة، واستدل لهي زمن الغل يفي التحل:قول من األالثاين

 :اًيثان ومطلقاً،  تعرض خلمس الغنائم ال:والًأتاب كالإذ  القائل بالوجوب، أدلة  يفشكال باإل:أوالً

ن إ لي التحلأخبارهرها بسبب  بلزوم صرف ظا:ثالثاً وبة،يعم زمن الغي فال نياخلطاب خاص باملشافه

  . سلم الظاهر

  ما كة ريثك أخبارة برضا والسنة مع،ةري الذخت الثالثة يفشكاالر هذه اإلكذ

                                          
  .٤١  اآلية:نفالسورة األ )١(



٤١٧

أقل  الإذ ته، ي بعدم حجىربك و، بعدم وجوده لوجود اخلالفىه صغري مناقش فمجاع، واإلأيتيس

 من القائل يهإمنا ة رية، والسيعة الفريام الشرعكح األجمال له يف من احتمال االستناد، والعقل ال

  .يل اللفظيجمال له بعد وجود الدل ل، واالستصحاب اليتنفع القائل بالتحل بالوجوب فال

  :لي ثالثة مثبتة للتعلأدلة ب:اًيثانو

 يهو الذ و،لإلمام أربابه منصب نيم اخلمس بيتقس أن  املستند منما يفكد ي ما عن املف:األول

  .ه عنهريغ أو كابة املاليجواز ن ى علليدل هو غائب، وال وقسميان ك

  .ةية والرواية داللة اآلي بعد عدم متامك عدم تعلق اخلمس بذمة املالأصالةة من ري ما عن الذخ:الثاين

 ةجي خدأيب و الثالثة عن الدعائمخباراألكل اخلمس، يحتل ى علة الدالةريثك الخبار األ:الثالث

هما يعل( عن أحدمها ،حة حممد بن مسلميصح و املباحث،ي طورات يفك املذ)عليه السالم( يركالعسو

بنا يقد ط و،يا رب مخسيقول يقوم صاحب اخلمس في أن امةيوم القيه الناس يف أشد مان إ:  قال)السالم

  .)١(مأمواهلو كلتز وب والدميعتنا لتطي لشكذل

 الناس كهل: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ح الفضالءيصحو

  )٢(. حلآباءهم يف وكعتنا من ذليش أن إال ،نا حقنايلإؤدوا يم مل فروجهم أل و بطوميف

   )عليه السالم( جعفر تاب أليبك قرأت يف: ار قاليح ابن مهزيصحو

                                          
  .٥ حلنفااأل أبواب من ٢الباب  ٣٨٠ ص٦ ج: الوسائل)١(

. ١ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٧٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٤١٨

من :  خبطه)عليه السالم(تب كمشربه من اخلمس، ف ولهك مأ حل يفعله يفجي أن سألهيرجل إىل 

 عدم ه يفريغ وعوزهأ من نيعدم القول بالفصل ب ى عل بناًء)١(. حل فهو يفيء من حقيعوزه شأ

  .الوجوب

 ،الناس الزنا ى علن دخلي من أيأتدر: )عليه السالم( عبد اهللاقال أبو :  قاليناسكحة اليصحو

  )٢(.الدهميمل ول هلمه حمل فإننيبيطعتنا األيلشإال ت، يمن قبل مخسنا أهل الب:  فقال،يأدر ال: فقلت

ما سألت عنه أما  :)عجل اهللا فرجه( األمر من صاحب ،عقوبيسحاق بن إ إىل ع الوارديالتوقو

وأما  ان،ريل النكأيا  فإمنلهكئاً فأينا فمن استحل شأموالاملتلبسون بوأما  :قال أن  إىلن يليركعن أمر املن

  .)٣(ختبث ال وب والدميظهر أمرنا لتطي أن  إىل حلعتنا وجعلوا منه يفيح لشيبأاخلمس فقد 

 نيه رجل من القماطي فدخل عل)عليه السالم( عبد اهللا أيب ت عندنك: عقوب قاليونس بن يخرب و

 كنا عن ذلإ وها ثابتي فكحق أن جتارات نعلم ورباح واألموالنا األيدي أ تقع يفكجعلت فدا: فقال

  )٤(.مكلفناكن إ مكا أنصفنام: )عليه السالم (عبد اهللا فقال أبو. مقصرون

  :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يسي عم مؤذن بينيكوخرب ح

                                          
.٢ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٧٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٣ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٧٩ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.١٦ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٣ ص٦ ج: الوسائل)٣(

.٦ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٠ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٤١٩

فادة  واهللا اإليه: قال ؟)١(﴾ ِللَِّه خمسه و ِللرسوِل فإنٍء اعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيو﴿: قلت له

  )٢(.مأمواهلو كزي حل ل يفكعتنا من ذليجعل شأيب  أن إالوم، يوماً بي

 جتارات ومن غالت أموااللنا ن إ :قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يح النضريصحو

 ل من واىلك وب والدم،يلتطإال عتنا يلش إذاًفلم أحللنا : ها حقاً؟ قالي فكل أن قد علمت وكحنو ذلو

  )٣(.ئببلغ الشاهد الغايهم من حقنا، فليدي أ حل مما يف فهو يفيآبائ

ه ية قد استأذن عليجنإذا  فجلست عنده ف)عليه السالم(جعفر  أيب ى علدخلت:  قاليخرب النضرو

إال د ير أ عن مسألة واهللا ماكأسال أن ديرأ ينإ كجعلت فدا: ه مث قاليبتكر ى علفأذن له فدخل فجثا

 عن  فال تسألينة سلينيجنا ي:  جالساً فقالى رق له فاستو)عليه السالم(أنه كف.  من النار رقبيتكاكف

تاب ك لنا اخلمس يفن إ ةيجن اي: فالن؟ قال و فالنتقول يف  ماكجعلت فدا: قال.  بهكأخربتإال ء يش

نا قد إاللهم  :قال أن إىل تاب اهللاك مها واهللا أول من ظلمنا حقنا يف ولنا صفو املال، ونفاللنا األ واهللا

 ريغ وناريم غيبراهإفطرة  ى علة مايجن اي: نا بوجهه فقاليمث أقبل عل: قال. عتناي لشكأحللنا ذل

  )٤(.عتنايش

                                          
  .٤١  اآلية:نفال األسورة )١(

.٨ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٠ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٩ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨١ ص٦ ج: الوسائل)٣(

  .١٤ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٣ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٤٢٠

 حللهم من )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :قال أنه )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ح زرارةيصحو

  )١(.ب مولدهميعة ـ لتطي الشعينياخلمس ـ 

عليه  (عبد اهللا قلت أليب: ان قاليونس بن ظبي أو سي بن خنىمعل إىل  بسندهينيلكة اليرواو

 أن أمره وليبعث جربئ تعاىل اهللان إ : مث قال)عليه السالم(؟ فتبسم رضم من هذه األكل ما: )السالم

 ،هو ر الساس واخلشوع و،هو ر بلخ وحانيج وحاني منها س،رض األة أار يفيامه مثانإرق بخي

ان لنا فهو كما  واستقت فهو لنا، وما سقتدجلة والفرات، ف ول مصرين و،هو ر اهلند ومهرانو

  ماعينيذه ـ  إىل  ذهنيما بي أوسع فينا لفين ولإ وه،يغصب عل ماإال ء يس لعدونا منه شيل وعتنا،يلش

ها ي علني املغصوب﴾قُلْ ِهي ِللَّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا﴿ :ةي ـ مث تال هذه اآلرضاأل و السماءنيب

اِلخةًص هلم يويلِقا مِةام)٢(بال غصب .)٣(  

 ت سهاماً ثالثة يفياهللا جعل لنا أهل البن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،محزة أيب خربو

   ِللَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُرىب فإنٍء اعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيو﴿: تعاىل وكء، فقال تباريع الفيمج

 ع الناس مايمج ى علاهنء، وقد حرميالف و اخلمسأصحاب فنحن )٤(﴾الْمساكِني وابِن السبيِل و والْيتامى

   أرضمحزة ما من  ا أبايعتنا، واهللا يخال ش

                                          
.١٥ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٣ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٣٢ اآلية: عرافسورة األ )٢(

.٤١  اآلية:النفسورة األ )٣(

.١٩ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٥ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٤٢١

  )١(.ماالً أو به فرجاًيصيمن  ى علان حراماًكإال ء منه يش ى علضربيمس فخيمخس  تفتح وال

قد  وةيم أان ممن سباه بنوكأيب ن إ :هيف و،)عليه السالم( الصادق  عن، بن نافععبد العزيزخرب و

ه ينت فك يرت الذكذإذا م، فك لكذلإمنا  وريثكال  وليهم قليدي أن هلم مما يفكية مل يمأ بين أن علمت

ان من ك حل مما أنت يف:  له)عليه السالم(فقال . هي مما أنا فيعقل ى علفسدياد كي  ماك من ذلدخلين

   ـ)٢(ك حل من ذل فهو يفي من ورائك مثل حالان يفكل من ك و،كذل

  .كاملستدر و الوسائل املوجودة يفخبارها من األريغإىل 

احلق ثابت إذ : شكالل من اإلي استدلوا ا للتحل الثالثة اليتدلةاأل ما يف ال خيفىن كل وهذا،

ن إ و السادة،نيم بي للتقساملتويل و هو املقسم للخمساإلمامون كلزوم  ى علليوال دل. تاب والسنةكبال

بة خمالف ي زمان الغبة، فسقوط احلق يفيعم زمن الغي فهو خاص بزمان احلضور فال كذل ى علليدل الدل

 )عليه السالم( اإلمام  تويلة يفيعدم خصوص و،العقل لالستمرار ومجاع اإلدييتاب والسنة، بله عن تأكلل

  .وجب السقوط رأساًي  فقدها البعض اجلهات املرجحة اليتإال 

ل ي بعد وجود الدلاألصل إىل تصل النوبة النه إ هية، ففري به صاحب الذخك متسي الذاألصلأما 

ة خاصة خبمس الغنائم يون اآلكإذ  حمله، ري غ يفيل االجتهاديالدل ى علهإشكال املقام، و يفياالجتهاد

  خالف 

                                          
.١٩ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

.١٨ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٤ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٤٢٢

االختصاص بغنائم دار  و،مة أوالًيل غنك ى علمةيالق الغنإط إىل ضافة املفسرة هلا، باإلخباراأل

، ولو سلم اختصاص اًي مجع من الفقهاء ثانيما هو رأكبة ي زمن الغ ضار بعد ثبوت اجلهاد يفرياحلرب غ

  . اجلهاد ثالثاً الدفاع مثل الغنائم يف، والغنائم يفإشكالاجلهاد بزمن احلضور فالدفاع عام بال 

 ىري  العرف ال فإن،ك األصول عدم استقامة ذلد تقرر يف فقنيون اخلطاب خاصاً باملشافهكأما 

  حىتس هذا خمالفاً للعقليل وان مقصوداً،كمسعه إذا   حىتد واملعدوميرادة البعإ اخلطاب وإطالقمانعاً من 

ون كة فية داللة اآليحتققت متامإذا  و،ء خالف العقليثبات شإن من كتتم ة اليقال بأن املباحث اللفظي

ة حباهلا ي، فاآلأيتيما ك قوىاأل رضال مبتالة باملعي التحلأخبارإذ  حمله، ري غل خمصصة هلا يفي التحلأخبار

  . الداللةيف

 نت عندك:  قال،هي عن أب،ميبراهإبن  ي علحيصحك، منها ىقوأة برضأا مع فإلي التحلأخباروأما 

:  له الوقف بقم، فقالتوىليان ك وه صاحل بن حممد بن سهليدخل علإذ  )عليه السالم( جعفر الثاينأيب 

فلما خرج .  حلأنت يف: فقال له.  قد أنفقتها فإين حل من عشرة آالف درهم يف اجعلينيديا سي

أبناء  ونهميكمسا وتامهمي آل حممد أأموال ى علثبيأحدهم : )عليه السالم(جعفر  صاحل قال أبو

امة عن يوم القيسألنهم اهللا ي أفعل، واهللا ل ال حل، أتراه ظن أين يفقول اجعلينيء فيجيأخذه مث يلهم فيسب

  تام ير األك ذ فإن)١(.ثاًيحث الًا سؤكذل

                                          
.١ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٥ ص٦ ج: الوسائل)١(



٤٢٣

  .الوقف ون املراد اخلمس الك ى علنةيل قريأبناء السب ونيكواملسا

 تب رجل من جتار فارس من بعض موايلك:  قاليد الطربيزيحممد بن  إىل  بسندهينيلكرواه ال وما

اهللا ن إ م،يبسم اهللا الرمحن الرح :إليهتب ك اخلمس، فذن يفسأله اإلي )المعليه الس(احلسن الرضا أيب 

اخلمس ن إ من وجه أحله اهللا،إال ل مال حي  ال،ق اهلمي الضىالعمل الثواب وعل ى عل، ضمنميركواسع 

 تزووه  من أعراضنا ممن خناف سطوته، فالينشتر وما نبذله وناأموال ىالنا وعلي عىننا وعليد ى علعوننا

ما متهدون  ومكص ذنوبيمتح ومكه مفتاح رزقإخراج  فإنه،يقدرمت عل م دعاءنا ماكحترموا أنفس ال وعنا

خالف  وس املسلم من أجاب باللسانيل وه،يلإ اهللا مبا عهد يفيم، واملسلم من كوم فاقتيم لكألنفس

  )١(.بالقلب والسالم

 )عليه السالم( الرضا ناحلس أيب  إىلنقدم قوم من خراسا: د قاليزيسناده عن حممد بن إما رواه بو

تزوون عنا حقاً  ومكما أحمل هذا، متحضونا املودة بألسنت:  فقال، حل من اخلمسعلهم يفجي أن فسألوه

  )٢(. حلم يفكجنعل أحداً من هو اخلمس، ال وجعله اهللا لنا وجعلنا له

   :قوليمسعته :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ريبص أيب ةيرواو

                                          
.٢ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٥ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٣ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٦ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٤٢٤

ل لهحي ال  ماى اشتر،عذره اهللايئاً من اخلمس مل ي شىمن اشتر.)١(  

قدس اهللا ( يجعفر حممد بن عثمان العمر أيب خيالش ى علما ورديان فك:  قالية األسديرواو

ستحل ما يسألت عنه من أمر من  ماوأما  :)عليه السالم(صاحب الدار  إىل  جواب مسائله يف)روحه

حنن خصماؤه،  و فهو ملعونك فمن فعل ذل، أمرناري ماله من غه تصرفه يفيرف فتصي وناأموالده من ي يف

 ل نيبكلسان  ولساين ى علحرم اهللا ملعون  مااملستحل من عتريت :)صلى اهللا عليه وآله( فقد قال النيب

ةُ اللِّه لَعنال أ﴿ :عز وجله بقوله يانت لعنة اهللا علك و، لنانيان من مجلة الظاملك، فمن ظلمنا )٢(جماب

لَى الظّاِلمني٣(﴾ع(.  

 ئاًي من اخلمس شيشتري أن ل ألحدحي الو :هايف و،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ريبص أيب ةيرواو

  )٤(.نا حقنايلإصل ي حىت

الغنائم والفوائد وأما  :هايف و،)عليه السالم( جعفر الثاين أيب  عن،لةيار الطويحة ابن مهزيصحو

ان كفمن : قال أن إىل ةياآل )٥(﴾غَِنمتمما نأاعلَموا و﴿ : تعاىلل عام، قال اهللاك هم يفي واجبة عليفه

  )٦(.نيصاله ولو بعد حيعمد إليد الشقة فليان نائباً بعكمن  و،يليكو إىل وصلي فلكء من ذليعنده ش

                                          
  ٥ حنفالاأل أبواب من ٣باب  ٣٧٦ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٦نفال ح األأبواب من ٣ باب ٣٧٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .١٨ اآلية :سورة هود )٣(

.٩نفال ح األأبواب من ٣ باب ٣٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٤١  اآلية:نفالسورة األ )٥(

.٥ ح اخلمسهي فبجي ما أبواب من ٨باب  ٣٥٠ ص٦ ج: الوسائل)٦(



٤٢٥

 ىقد أدن أخرجه فإه اخلمس، ويفعل الًال من غنم من هذه الوجوه مك ىفعل: هيف و،يوالرضو

  )١(.هي باقم يفك لكم تباركيدي أأخرجوا حق اهللا مما يف وفاتقوا اهللا: قال أن  إىلهيحق اهللا عل

 رآه أنه )عجل اهللا فرجه(ث من صاحب الزمان ي حد يف،ني بسنده عن حس، الوسائلرواه يف ماو

ة ولو متنع يالناح ى علم ترزأك نيا حسي:  ـ فقال:قال أن  إىل بغلة شهباء ـ)عليه السالم(حتته و

سبت ك سبت ماك وده تدخله عفواًي ترياملوضع الذ إىل تيمضإذا : مث قال. ك عن مخس مالأصحايب

أخذ مخس ماله بعد  و أتاهيالعمر أن ركمث ذ. )٢( السمع الطاعة:فقلت:  قال،همستحق إىل حتمل مخسه

  .انكما أخربه مبا 

  :ل من وجوهي التحلأخبار ى عل مقدمةخبارهذه األو .ك مثل ذل الواردة يفخبارها من األريغإىل 

  .موافقتها لآلية الكرمية: األول

 أخبارن الوجوب، أل ىعلما دل  ى علل مقدمةي التحلأخبارإذ ، ني الطائفتني برضاتع ال: قالي ال

 من  حل يفك مث قال جعلت،ناراًيداً ديعط زأ ما لو قال املوىلك الوجوب، فهما أخبار ى علاردةول يالتحل

  .ةيح باآليالترج إىل تصل النوبة  حىترضاتع  فال،عطاءاإل

متحضونا املودة : )عليه السالم( قوله نين اجلمع بكميهل و ،كذلك األمرس يل: ألنا نقول

  .)٣(تزوون عنا حقاً جعله اهللا لنا ومكبألسنت

                                          
.١٠ سطر ١٩٢ ص٩٣ج: البحار )١(

.٨نفال ح األأبواب من ٣ باب ٣٧٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣نفال ح األأبواب من ٣ باب ٣٧٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٢٦

   )١(.عتناي لشكنا قد أحللنا ذلإاللهم : )عليه السالم( قوله نيبو

 العرف ىرياد كي ه ال فإن،األول بعقب الم الثاينك الاإلمامقال و ل ماي اجلمع فإمكاندم ظهر عيو

،  مجع عريفني الطائفتنيس بي ولذا ل،أحللتم ف تطالبون مايكموجباً للسؤال بأنه  والمك النيافتاً بإال 

  .رضاعمال قواعد التعإفالالزم 

 عة يفيالش ى عل أحل اخلمس)عليه السالم( اإلمامن  أة، مبعىنيالتق ى عللي التحلأخبارمحل : الثاين

عليه ( اإلمام إىل قة الدولة من جهة محل املالي مضاعة يفيقع هو بنفسه وال الشي ال  حىتةيزمن التق

 ان يفكهم يلإ محل  فإنمل هلم املال،حي هل )هم السالميعل(ئمة راقبون األيانوا كام ك احل فإن،)السالم

   .خيالتار ى علاملطلع ى علال خيفىما ك األمرام بي اخلروج والق)السالمهم يعل(رادم إ معىن

 هذا مثل قوله ة ملطلق الناس،ي ال احلل لهلحأة ملن يامة فاملراد احلليوم القي إىل لي التحلمعىنوأما 

  زمام اليملعا ى علةيفضلراد األي يالذ )٢(﴾أَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمنيو﴿ :لي اسرائ بينيفتعاىل 

  .ةيملام باملفامهات العرفإعرفه من له أقل ي  عريفريهذا تعبو بد،األ إىل نيالعامل

ه لو قال  فإن،خبار األكن واملتاجر بشهادة تلكح واملساكاملنا ى عللي التحلأخبارمحل : الثالث

  قال ذات مرة و .توصله  حىتكدي ما يف كي من مال، مث قال حمرم علكدي  ما يفك مرة أحللت لاملوىل

                                          
  .١٤ حنفالاأل أبواب من ٤باب  ٣٨٣ ص٦ ج: الوسائل)١(

  .١٢٢ و٤٧  اآلية:سورة البقرة )٢(



٤٢٧

 مي والتحر،راد به الدراهمي األولحالل اإل أن ، فهم العرفك الدراهم املوجودة عندكأحللت ل

  .د العبدي ب للموىل اليتموالراد به سائر األي

 )صلى اهللا عليه وآله(ل عن الرسول ي التحلأخبارن غالب  أحدث، ألمي التحرأخبارن إ: الرابع

، فالالزم )هم السالميعل(ئمة  ملن بعدهم من األمي التحرأخبارغالب  و)سالمهم اليعل( ني والصادقاإلمامو

   .حدثخذ باأل العالج من األأخبار بعض حدث ملا يفخذ باألاأل

شف كي يد الذي الشدرضاالالزم القول به هنا من جهة التع أن إال ، مطلقاًكن مل نقل بذلإ وافإن

   .اًي ثانمي التحرل أوالً مثية أوجبت التحلي علة خفكهنا أن عن

 أو ةيبد من اجلواب عنه بالتق الإذ ، )عليه السالم(ل عن احلجة ي التحل ورود خرب يفنايفي هذا الو

 ني اللتني الطائفتنيصنع اتيف يكاً ري متحنسان اإليمثل هذا اجلواب لبقلو ال  أنه نصافواإل. أشبهما 

  .نهمايعصوم مع وجود التهافت بن صدورها من املكميف يكنه أ وهما الصحاح الصراح،يف

 ملوافقتها مي التحرأخبارخذ ببد من األ جوبة السابقة الة األير عدم متاميتقد ىعلنه إ: اخلامس

تقرر  وجب الوهن، والشهرة جابرة موهنة، ملايل مما ي التحلأخبارعراضهم عن إ وثاً،يحد واًميللمشهور قد

رادة الشهرة إبعد ، )١(هيب فير ه الين امع علإف: )معليه السال(ة من قوله يصول من فهم العل األيف

  خذ : )عليه السالم(نة قوله ي بقركمن ذل

                                          
.١ صفات القاضي حأبواب من ٩ باب ٧٦ ص١٨ ج:لوسائلا )١(



٤٢٨

  )١(.كأصحاب نيمبا اشتهر ب

 أخبارمطابقة  و،كل عند الشي عدم التحلأصالة و،استصحاب الوجوب إىل له مضافاًكهذا 

لزم ياعهم، بل يوجب ضيعطائهم اخلمس إعدم  وة الطاهرةيالذر ى علاةك الزميحترإذ الوجوب لالعتبار، 

 حلال اخلمس، فال مخس اإلمام والنيب أن ى علل داللةي التحلأخبار ض من رأس، ألن يفية هذا التعويلغو

عليهم ( نيئمة الطاهرة املستمرة من األري والس،اةكة عن الزيما عوض الذريوم فيهذا ال إىل عهيمنذ تشر

 ى علدلي وة العلماء بعدهم،ريذا جرت سكه وأخذون اخلمس،يوا انكم  فإوم،يهذا الإىل ) السالم

ئمة ه من األريغو) عليه السالم( يرك العساإلمام إىل  باملالىمن أتيف ه ريغ وسحاقإ خرب أمحد بن كذل

  .)هم السالميعل(

من ضعف سند بعض : ليار التحليختا جواب ه يفريغ ورها املستندك ذخر اليتأما الوجوه األ

ة حق السادة بل حقهم يل حللي التحلأخبارعدم داللة  و بعضها اآلخر،ضعف الداللة يف وات،يالروا

إذ  طائل، ريل من غيل، فتطوي التحلأخبارل فرد فرد من ك خر يفت األشكاالبعض اإلك )هم السالميعل(

لهم ي العرف من حتلىالظاهر لد أن قد عرفت سابقاً و.شكالسم اإلحي  بعض الالداللة يف وضعف السند

املتاجر  وحك استثناء املنا يفكما قالوا بذلكحقهم فقط،  ل مطلق اخلمس الي حتل)هم السالميعل(

  .نكواملسا

   ،بةي زمن الغ مسألة حق السادة يف يفنياألول ني القولالم يفكهنا متام ال

                                          
  .١ ح صفات القاضيأبواب من ٩ باب ٧٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٤٢٩

  : خرقوال الثالثة األاأل أما ، القول بالسقوط مطلقاً والقول بالثبوت مطلقاًأعين

جل ثبوت أما ألكة به، فيحفظه والوص أو ،)عليه السالم( اإلماموقت ظهور  إىل  بدفعهفالقول

ه، يمستحق ى علقسمهيلإليه صال يب اإلجي ي الذالوايل إىل صالهيإن كعدم مت و،ةي لعدم احللياحلق املقتض

عليه (إليه  صلي  حىتصاءيباإل أو ،عرف موضعهي )عليه السالم( اإلمامبالدفن ألن  أما فالالزم حفظه

  .)السالم

 جلواز يتقضالنصف للسادة امل نأ أدلة ني القسمة واحلفظ امع بني بيريالقول بالتخ أن ماك

إليه صاله يإ جلواز يم املقتضي شأن التقستويلي )عليه السالم( اإلمام أن ىعلما دل  نيب و،عطائه هلمإ

  .ةيصال احلفظ والوصيق اإليطر و)عليه السالم(

 إىل حاجة  ضعف هذه األقوال، فالكل ظهر ليعدم التحل إىل وة قول الذاهبث عرفت قيحو

  .هاي علشكال اإلطالة يفاإل

  .األول املقام الم يفكهذا متام ال

  حىتهي فقد اختلفت األقوال ف،بةي زمن الغ يف)عليه السالم( اإلمامم سهم ك وهو ح،املقام الثاينأما 

  :مهات من هذه األقوال ستةألة عشر قوالً، واأربع إىل اها بعضهمأ

 أصحاب نصف السادة، واختاره السقوط يف إىل من ذهبإليه ل، ذهب يالسقوط والتحل: األول

  .نيقوم من املتقدم إىل شف الرموزك نسبه يف و واحلدائق،ح والوايفي واملفاتكاملدار

، اختاره )ه السالمعلي( اإلمامد ي قع يفي  حىتذاكه و،ة به من ثقةيالوص وداعهيإعزله و: الثاين

  .ى املنتهة والعالمة يفي املسائل احلائرد يفي والساحلليب وي واحللية والقاضي النهاد يفياملف

  . نصف السادةدفنه، نقل عمن نقل عنه الدفن يف: الثالث



٤٣٠

 يف ى علخيع والشي الشرااحملقق يف وةي الرسالة العزد يفي، اختاره املفينياختصاصه باهلامش: الرابع

املشهور  إىل  الروضةنسبه يف و املختلف عن مجاعة من علمائنا،اه يفكح واملهذب،يف ابن فهد  وتهيحاش

  .مان البحراينيخ سليالشإليه ذهب  ون،ي املتأخرنيب

ختاره ابن ا ونقله عن بعض، و املقنعةد يفيال، قربه املف أم انواكاختصاصه بالفقراء سادة : اخلامس

  .ني واحد من املتأخرريغإليه  بذه ولة،ي الوسمحزة يف

 مصانعة الظامل حتفظاً وبناء املساجد واملدارسكة ينيع الديمطلق املشار و الفقراءصرفه يف: السادس

  .ني واحد من املتأخرري، اختاره غك ذلأشبهما  ونيأمر الد ىعل

 ،ه األقوالثالثة من هذ أو ني اثنني بيريبة من هذه األقوال الستة بالتخكا مر فإة األقواليأما بق

  .نيلي من الدلأكثر أو ني قوليلي دلنيها اجلمع بيل عليتب املفصلة، والدلكمن راجع ال ى علال خيفىما ك

عليه ( اإلمام حق وا يفكل بعد ي التحلأخبارتقدم من  امب :األولان فقد استدل للقول كف يكو

  .تقدم قد ظهر جوابه مما و. أدل)السالم

  حىتة بهيداعه والوصيإذنه، فالالزم عزله وإب الإه يوز التصرف فجي ال وريغمال ال أنه :للقول الثاينو

   .صاحبه إىل  الوصولنسانتعذر لإلي للناس ممن ي ه اليتموالسائر األك )عليه السالم( اإلمام إىل صلي

ة، بل نقول يداع والوصي اإلريجواز العمل به بغ ى عل القول السادس دلتة يفي اآلتدلةاألن إ :هيفو

س يل وصاحبه، إىل  وصولهإمكان رضاتعي  مامنهاالظاهر إذ ة ملثل املقام، يداع والوصي اإلأدلةبعدم مشول 

  املقام منه، فهو 



٤٣١

  . وقت نزوله من السماء إىل  احلفظأدلةشمله ي فهل ، مال)عليه السالم(ح يان للمسكما لو ك

 نيلب تلف مثل هذا املال ولو بعد حالغاإذ د للمصاحل، يجتم ور باملاليتغر أنه  إىلضافةهذا باإل

  . ذا املالىتؤت أن نكمي ع للمصاحل اليتييتضو

ا م إىل ضافةداع، باإليفظ منه اإلحي حمفوط عما ال ألنه  احلفظقدفنه أقرب طرن إ :للقول الثالثو

األخذ من باطن  ى عل قادراإلمام أن إىل و،)عليه السالم( لإلمامنوزها ك خترج رضاأل أن  منورد

 ق يليطر ما اليقدرته ف وحتت علمه ألنه ن من أخذهكتمي مقام د يفيما لو وضعت مال زك، فهو رضاأل

   .سواهإليه صال ي اإليف

علم  وه،ي مربوطة مبا حنن فرية غيصال، والرواي احلفظ واإلأدلةشمله ي  عرفاً، فالعايضنه إ :هيفو

 مبباشرة األعمال أمورال م ولفك مريبة غيال الغ ح يف)عليه السالم( اإلمامإذ اف، ك رياطالعه غ واإلمام

 أن صحيهل  وقدرته، ور مع علمهك عن منىنهيال  وأمر باملعروفي لذا ال ول،ية من هذا القبيالشرع

ن كتتم  فال)عليه السالم(جازته إ ى علتوقفياً يون عقداً فضولكيزوجه شخص بامرأة إذا نه إ هيقول فقي

صاله يإب جينذر له ناذر مببلغ إذا قال ي أن صحيهل  أو الرد، أو لم بالقبولتع املرأة من الزواج ألا ال

  .ك ذلأشبهعة والدفن وما يباحلفظ والودإليه 

 ما ورد يفك ،هياملعوز عل وان الزائد من حق السادة لهك )عليه السالم( اإلمام بأن :للقول الرابعو

 كبة، ولو شيسقط بالغي  ال املايلاحلقإذ حال احلضور، كبة يه شامل حلال الغإطالق والنص،

   .ره املهذبكما ذك كجانب ذل إىل اطي واالحت،مكفاالستصحاب حم

   الظاهرن إ :ه أوالًيفو



٤٣٢

 نواقص اإلمام إعطاءعدم  وةية العقلياخلارج و ـلفظة الويلكة ـ يمن النص بالقرائن الداخل

لف بسد كهو امل ومع احلقوق فعنده جت،دهي حال بسط اإلمامم ك حكذل أن ده،يالسادة حال قبض 

   .احلاجات

 الفقراء إىل  لورود مثل هذا النص بالنسبة،ته عام شامل لسائر الفقراءير متاميتقد ىعلنه إ :اًيثانو

   .ضاًياة أكالزو

نفقة  واإلمامة أقرباء ين الذرأ و باملعروف، أوىلنين األقربأ بأنه صلة، وكاالستدالل لذلأما 

  .قيا مبعزل عن التحق فإ،ك ذلأشبهما  وبهيقر ى علب واجبةيالقر

ل الرابع، ي دلورة يفك السادة املذإعطاء أدلة إىل  مطلق الفقراءإعطاء أدلةضافة إ ب:للقول اخلامسو

 أدلةاملناط املستفاد من  واة ـك باب الزما ورد يفكه ـ ي الفقراء علأموالاملعوز من  أن ىعلما دل مثل 

ال أاته، ياجلهل خبصوص أو ، مطلقاًك اجلهل باملالنيفرق ب ه ال فإنالفقراء، إىل ىعطينه أ وكجمهول املال

 ه،ك مما له من اهول مالكعند بة منقطعة صار ماي غكاته مث غاب عنيداً خبصوصي لو تعرف زكنأ ىتر

 ون من جمهولكي ال أن لزمإال ه، وك عداد املعلوم مالوجب عد املفقود يفي حنوه ال و معرفة االسمفإن

  .بة منقطعةيعة مث غاب غيله ودك تعرف شإنسان كلو أودع عند  ماكاملال

صلى (اهللا رسول  أن :)عليه السالم(اظم ك الاإلمام عن ياملروك، كذل ى علات الدالةيبعض الرواو

ن أ واهللاإال له إال  أن م بشهادةكأنفس ى علاشهدوين: املقدار وسلمان و ذرقال أليب )اهللا عليه وآله

  إىل ـمؤمنة ول مؤمنك ى علته مفروضة واجبةين مودة أهل بأو قال ـ أن  إىل ـرسول اهللاحممداً 

من  وهمريأم وني املسلمويل إىل رفعهي  حىته أحد من الناسكلمي ل ماك اخلمس من إخراجو قال ـأن 

   بعده من األئمة من ولده، فمن عجز



٤٣٣

من مل  و من ولد األئمة،يتيهل بأالضعفاء من  إىل كدفع ذلي من املال فلريسيال ىعلإال قدر يمل و

ـ  )صلى اهللا عليه وآله(قال  أن  إىل ـاهللاإال د م يريل م وال كأي عتهم ممن الي فلشكذل ى علقدري

أكثر يمابق وسالم،فهذه شروط اإل.)١(  

ن جهة  مكوجب صعوبة أمر املالي ريثكالإذ  ،يعي من باب املورد الطبريسير الكذ أن ى علبناًء

 نيب و السادةنيب بين الترتأ و الناس املوجب ألذاه،نيمن االشتهار ب وومةكه من احلي خوفاً عل،ميالتقس

 مورد معتد به ىبقي ، فالنيالسادة ولو بعد ح إىل  الوصولإمكانفالغالب إال ة ويالفقراء من باب األفضل

عدم القول بالفصل، فمن قال إىل  ، مضافاًكذل ى علقدريومن مل : )صلى اهللا عليه وآله(لقوله 

   .فتأمل، هإمكانعدم  والسادة إىل عطاء اإلإمكان نيفرق بي مل ريالفق إىل عطاءباإل

 من هذه اإلمامم كمه حكالفقراء، فنائبه العام ح إىل دفع بنفسهيان ك )عليه السالم( اإلمامن أو

 ،مكاين قال عمرو يف ودي مث ذهب ز مصارفصرفه يفيان كد في لزأيتي مال لو كان أنه ىترال أاجلهة، 

  .هايصرفه فيد يان زك  نفس املصارف اليت املال يفكصرف ذلي أن هيلزم علي أنه  العرفىرأ

اخلمس عوم  أن ىعلا دل ل القول الرابع واخلامس مبيضافة دلإ ب:هو املختاروللقول السادس و

ه أموالصرف يان ك )عليه السالم( اإلمامن أ و،يد الطربيزية حممد بن يرواك ،نهميد ى عل)هم السالميعل(

  .كه ذليلزم علي فنائبه القائم مقامه ،ةيني الدمور األيف

                                          
.٢١نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٣٤

املصاحل  أو الفقراء أو اع السادةي بضىرضيف يكنه أ واإلمام ىأما االستدالل لبعض األقوال برض

ل يدل  ال،دييتأ وليطوه ت فإن،كحنو ذل أو ،املسلم ى علحق املسلم ى علمبا دل أو ،أشبهما  أو ةينيالد

   .هيلإن االستناد كمي

  .املفصالت إىل جعريل فليمن أراد التفصو



٤٣٥

وهو اتهد اجلامع ، ه يف زمان الغيبة راجع إىل نائبهأمر )عليه السالم( لإلمامالنصف من اخلمس الذي  ):٧مسألة (

 له االقتصار على السادة ما دام مل يكفهم طحو واأل، فال بد من اإليصال إليه أو الدفع إىل املستحقني بإذنه،للشرائط

  ، الثالثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسهصنافالنصف اآلخر الذي لألوأما  ،النصف اآلخر

  

 ،هنائب إىل بة راجعي زمان الغ أمره يف)عليه السالم( لإلمام يالنصف من اخلمس الذ: ٧مسألة {

 }نياملستحق إىل الدفعأو  ،إليه{ لنصف اخلمس }صاليبد من اإل  فال،هو اتهد اجلامع للشرائطو

تاب ك ه، ملا تقدم يفيلإصال ي اإلل يفيكذن الوأمن  أو ،لهيك و إىلصالياإل أو }ذنهإب{ع يوسائر املشار

  . الواردة فراجعدلة حسب األيم الشرعكة احلايد من عموم واليالتقل

  ملا تقدم يف}فهم النصف اآلخركيالسادة ما دام مل  ى علاالقتصار{ه يللفق أي } لهحوطواأل{

 ك هنالو كانما عرفت وجهه، بل كاط نظر ي هذا االحتن يفكل. عطائه للسادةإل القائل بلزوم يدل

، خصوصاً )عليه السالم( اإلمام ىرض إىل قربا األة ألينيع الدي املشار الصرف يفونه يفكاط لزم ياحت

 ري أماإلمام وان النيبكفر، وقد كسالم وسادت أنظمة اله معامل اإلي انطمست في مثل هذا الزمان الذيف

 ى علات الدالةيما سبق بعض الرواك، نياملسلم ى علقسمان حقهماي )السالم وهما الصالةيعل( نياملؤمن

  .محاته وسالموش اإليانوا جكن ي الذكذل

ما ك }هم بنفسهيلإ دفعه كوز للمالجي{هل  }ـ الثالثة فصناف لأليالنصف اآلخر الذوأما {

ما اختاره ك الصرف زما يفاستجا أو نائبه أو هيالفق إىل صالهيإب جي أم ن،ياختاره مجاعة من املتأخر

  آخرون، 



٤٣٦

  . واملرجحات اليت ينبغي مالحظتهاهأعرف مبواقع ألنه  الدفع إىل اتهد أو بإذنه فيه أيضاًحوطلكن األ

  

أيضاً ه ي فحوطن األكل{ : استحباباً بقولهفصناملشهور، وقد احتاط امل إىل  نسبتهيبل عن الس

  .} مالحظتهاينبغي املرجحات اليت{ ـ أعرف ب}أعرف مبواقعه و ألنه ،ذنهإب أو اتهد إىل الدفع

بأن  ونائبه، أو اإلمام إىل عطاء عدم وجوب اإلأصالةب وات،ية والرواي اآلإطالقب: وناألولاستدل 

 مخسهم إعطاء  يفنية من املسلمية اجلارريل، وبالسيدل دلي مل وجه لوساطة أحد ما  فالصنافاحلق لأل

  .بأنفسهم

، صناف األنيقسم بي مث هو ،اإلمام أو النيب إىل ع اخلمسيدفع مج ىعلا دل  مب:واستدل للقول الثاين

  .يني والتعيري التخني باألمر دوران ىبقاعدة االشتغال لد وه،ية الفقيوال ىعلما دل ضافة إب

 ،طالقال نسلم اإلإذ هما، إطالقفرض  ة لوية والرواي اآل يفى املدعطالقعن اإلرج خير كمبا ذو

  .ش املقاتليار اجلية باختي مورد اآلي ه دار احلرب اليتقول أحد بأن نصف مخس الغنائم يفيهل و

قالوا من احلق  حال ما ونائبه، أو إىل اإلمام إىل عطاء تعرف حال أصل عدم وجوب اإلكبذلو

 أو هيعطون حق السادة للفقياملتشرعة إذ س، ك بالعية فهريالس أما ،وجه للواسطة فال صنافلأل

  .ستأذنون منهي

  .مأذونه أو هيالفق إىل صالي وجوب اإلىن أقوكي لو مل حوطاأل أن مبا تقدم تعرفو

 لهكأخذ اخلمس يام ماإل أن مهاريغ ومرفوعة أمحد بن حممد و، قد عرفت من مرسلة محادكمث إن

حصة  واإلمامفراز حصة إ إىل تاجحي ه، فاليون حال الفقكي كذلكورة، فك املصارف املذصرفه يفيو

   السادة



٤٣٧

وز صرف جي  اليتمورلسائر األ أو همري نصف السادة لغإعطاءوز جي ال  حىتل مبصرفكص يختصو

عليه ( اإلمامو )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك كلذل وة،ينيع الدياملشاركها ي ف)عليه السالم( اإلمامسهم 

   .أشبهما  وش والفقراءي مطلق اجلعاً يفيبذالما مجي بل ،نياحلصتن افرزي ال) السالم

الوالد منهم فراز، خالفاً جلمع آخر ن من عدم اإليفعله بعض الفقهاء املعاصريان ك يهذا هو الذو

ة ينيب العلوم الدطال إىل اإلمامحق  و،هميلإصال حق السادة يإ تاط بشدة يفحيان كث ي ح)قدس سره(

  هو مورد ضرورةي الذينياملشروع الد أو  املضطرريالفق أو ،همي ف)عليه السالم( اإلمام ىرز رضحين يالذ

  .لزومو

 اإلمام صرف سهم ه يفريغ أو كه للماليجازة الفقإ ل يفكشأاملقاصد منتهى  أن هو وء،ي شيبق

ه أخذه يالة الفقك وأدلةبأن الثابت من  كاستدل لذل و املقدار واملصرف،ينيجازة مطلقة بدون تعإ

 االت املطلقة،كه شامل ملثل هذه الوي للفق)هم السالميعل(ذم إون كعلم يمل  و،صرفها بنفسه وللحصة

  .كوزون ذلجي عصره املقاريب ون لهي بأن املعاصر)قدس سره(قد اعترف و

: )عليه السالم( ظاهر قوله دة، بليالة املقكة للويخصوص ه ال فإنروا،كذ والظاهر صحة ما: أقول

م حجيتفإم وأنا حجة اهللاكي عل ذا سائر ك و،ما استثينيفإال  لإلمامة ياحلجكه ية للفقيون احلجك

  .ديتاب التقلك ه مما تقدم يفيابة الفقين ى عل الدالةدلةاأل

 دلة األطالق، إلاإلمامحق  أو دفع بأنه من حق السادةالعالم املستحق عند إب جي المث إنه 

وا منطبقة كأخذ احلقوق بعد يال  أنه ن علمناإ وكوز ذلجي بل ،ح مجلة من الفقهاءيتصر وىالفتاوو

  . واهللا العامل،هيعل



٤٣٨

 بل قد جيب كما إذا مل ، يف جواز نقل اخلمس من بلده إىل غريه إذا مل يوجد املستحق فيهإشكالال  ):٨مسألة (

  ، بعد ذلكق فيه متوقعاً أو مل يكن وجود املستح،ميكن حفظه مع ذلك

  

ه، بل قد يوجد املستحق فيمل إذا ه ريغ إىل  جواز نقل اخلمس من بلده يفإشكالال : ٨مسألة {

ه ين وجود املستحق فكيأو مل {مع عدم وجود املستحق  أي }كن حفظه مع ذلكميمل إذا ما كب جي

  .هي علمجاع اإلى، بل عن بعض دعوإشكال  بالكذل و}كمتوقعاً بعد ذل

 ى علليدل ما الك البلد، عطائه يفإاشتراط  ى عللي اخلمس، وال دلإعطاءالواجب هو : قولأ

 باب ن وجد النص يفإ و باب اخلمسحرمة مقدمة احلرام، وال نص خاص يف ووجوب مقدمة الواجب

   . هذا البابيف أو اة مطلقاًكة للزي لعدم خصوص،مك احل يفني البابيقال بتساوي أن إالاة، اللهم كالز

 ي هة اليتياألول القواعد يهذه ه و،دةي مدة مدريوز التأخجي، فال اًي عرفصال فوراًيوالالزم اإل

ان مربئاً ك البلد ري غأربابه ولو يف إىل وصل اخلمسأ  فإنهيعل و. باب النقلورة يفكام املذكمرجع األح

إذا ون فاعالً للحرام كي ما قدك النقل مع وجود املستحق، جازف يفإذا اً يون متجركي نعم قد ،للذمة

  . احملرمريسبب النقل التأخ

ه اخلمس، يب علجي ي الذكبلد املال  ال، بلد وجود اخلمس)بلده(املراد من  أن عرفير كمما ذو

 كذلكست ي لاحلوالة اليت أما  معرضة للتلف،ي هاحلوالة اليت أو نياملراد بالنقل نقل الع أن عرفيما ك

صلى اهللا عليه ( النيب أن ى عل البلد مطلقاً ملا دلميل برجحان تقديق لونعم . ست من مصادق النقليفل

   البلد فما زاد ع احلقوق يفيأمر بتوزيان ك )وآله



٤٣٩

  ، جواز النقل مع وجود املستحق أيضاًقوى واأل،وال ضمان حينئذ عليه لو تلف

  

  .أشبه ما واحلوالة و النقلني بكفرق ذلي مل ،ديس بالبعيما لك ،نةياملد إىل رسلي

 .هي علمجاع اإلى واحد، بل عن املنتهري غكما صرح بذلك }تلف ه لوينئذ عليضمان ح وال{

  .طي والتفري ضامن بدون التعدري غنياألم وة،يعل املال أمانة شرعجيصال ي ألن جواز اإلكذلو

اة ماله ك رجل بعث بز:)عليه السالم( عن الصادق ،ح ابن مسلميصحكاة، كل الزيده دليؤيو

إليه دفعها يوجد هلا موضعاً فلم إذا : )عليه السالم(تقسم؟ فقال   حىته ضماايم فضاعت هل عللتقس

ه ضمان، ألا قد يس عليأهلها فل إىل فبعث اإليه دفعها يد هلا من جين مل إ ودفعها،ي  حىتفهو هلا ضامن

  .هريمثله غ و.)١(دهيخرجت من 

 ك واملداركة واملسالريالذخك ، واحدري وفاقاً لغ}ضاًيجواز النقل مع وجود املستحق أ قوىاأل{

  .هريغ و البلدصال يفيصال الشاملة لإلي اإلأدلة إطالقاملنع بعد  ى علليها، لعدم دلريغو

 العدم صالةأل و،اةك الزدلة وأل،ةيمناف للفور ألنه تبهما،ك مجلة من خالفاً للمحقق والعالمة يف

  .يني والتعيري التخنيب األمرمن باب دوران  ألنه ،كما لوشيف

 شكالاإل إىل ة هنا، مضافاًي آترياة غك الزأدلة و،ى أخص من املدعاألولإذ ، ما ال خيفىل ك الويف

  .طالققاوم اإلي  الاألصلضاً، وي أكهنا

                                          
.١اة حك املستحقني للزأبواب من ٣٩ باب ١٩٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٤٠

   .لكن مع الضمان لو تلف

  . القريب إال مع املرجح للبعيداألوىلوال فرق بني البلد القريب والبعيد وإن كان 

  

  . اةك الزدلةضمن وألياً فيعد تعدي ألنه }تلف  مع الضمان لونكل{

ون النقل أحرز كيرمبا إذ اً، يلكس يه ل فإنيالتعدوأما  ها،يف اة فقد عرفت ماك الزأدلة أما :أقول

 ، دون النقلري البلد التأخ يفعطاءما لو استلزم اإلك البلد،  واملستحق يفري للفقعطاءللسالمة من اإل

  .مدار النقل  اليلضمان دائر مدار التعدا أن واحلاصل

انه كب مي القرني البلد ب املستحق املوجود يففرق يف ما الك }ديب والبعي البلد القرنيفرق ب وال{

ن إو{الم السابق كه الي فأيتيب يالقر ى علاناًكد ميح البعي ترج فإنبار،ك املدن الما يفكانه، كد ميوالبع

  .}ديمع املرجح للبعإال ب يالقر{ بل الالزم }األوىلان ك

قلنا بصرف   باب اخلمس لويف واةك باب الزم املستحق يفك حون سائر املصارف يفكمث الظاهر 

 وصلي أن بجي ي الذاإلمامله تعرف حال سهم كمن هذا  و.ةيني الدمور األ يف)عليه السالم( اإلمامسهم 

  .اتهدإىل 

 أو ،جمتهد عادل أو إىل ،ديمرجع التقل إىل اإلمامصال حق يإ لزوم  يفلاقوقد اختلفت األمث إنه 

علم إذا ما يفإال  ،وزجي أوسع فال أو ،جوزيق فيأض أو نظر املقلدكإليه ون نظر املوصل ك نيل بيالتفص

  .طابق نظر مرجعهيما يفإال صرفه ي  بأنه الياملعط

 ري لغعطاءوز اإلجي فالده هو املرجع له، يهذا املقلد حسب تقل إىل احلجة بالنسبةن إ :األولوجه 

  .هريغ إىل دهيعدل عن تقلي أن وزجي ما الكاحلجة، 

   إىل صاليوز اإلجيما كمام واحد، فإالء كالعلماء ون إ :وجه الثاينو



٤٤١

ل واحد منهم كد ي ألن ،نيسائر اتهد إىل صاليوز اإلجي كذلك ،اإلمامل يكو ألنه دهيمرجع تقل

ن قلنا بعدم جواز العدول عن إ و،عطاء اإللزوم اتباع املرجع يف ىعل ليدل ، وال)عليه السالم( اإلمامد ي

  . املقامت يفآ ريعدم جواز العدول غ ىعلما دل ده ألن يتقل

 ذمته أراه جمتهده مل تربي ي املصرف الذري غ تهد آخر فصرفه يفهعطاأإذا نه إ :وجه الثالثو

  .براء الذمةإ ة هذا املصرف يفيفاك ىري ده، ألن جمتهده اليحسب تقل

 ة يفياحلج ى عللير وجود دليتقد ىعلإذ له، ي دلرنا يفك األقوال، ملا ذالنظر ثاين إىل واألقرب

 إىل صالياإلإذ ل، ي التفصر يفكذ تم ماي ما الك املرجع، حصر اآلخذ للحقوق يف ى علليدل املرجع ال

 فه اليلكصرف فهو تيما ذا يف أنه ما أ،)عليه السالم( اإلمامد يده ي براءة الذمة، ألن اف يفكاتهد 

  .راه جمتهدهي ي املصرف الذري غصرفه اتهد يفإذا ما يء الذمة فيون بركي ال  حىتيف املعطيلكت



٤٤٢

  وكذا لو وكله يف قبضه عنه،لو أذن الفقيه يف النقل مل يكن عليه ضمان ولو مع وجود املستحق ):٩مسألة (

  .بالوالية العامة مث أذن يف نقله

  

هو صاحب إذ  }ه ضمانين علكيمل { بلده ريغ إىل  للحقوق} النقله يفيذن الفقألو : ٩مسألة {

 لهك ما ملوإعطاء ذنه يفإ أن ل عن تاجر يفيكسقاط الضمان، فمثله مثل الوإ  يفاإلمامذن إكذنه إاحلق، ف

   .ليكد الوي ى علن تلف املالإ و فراغ الذمةاف يفكشخص إىل 

ل العام، يكذن الوإكذنه إس يشمل مثل املقام، فلي ة اتهد اليوال ىعل دل ما أن هذا ى علردي الو

 كانت هناكإذا  النقل ذن يفجوز للمجتهد اإليه، فية العامة للفقيد الواليتاب التقلك قد تقدم يفإذ 

  . النقلمصلحة يف

 قبضه يفله كذا لو وكو{ البلد  يف}ولو مع وجود املستحق{ هذه الصورة عدم الضمان يف مث إن

   .ك هو نفس املاليله الذيكه بقبض ويالفق إىل  بأن وصل احلق} نقلهذن يفأة العامة مث يعنه بالوال

ما ك، يت ذمة املعطء فقد برلياألصك هو يه الذيل الفقيكو إىل وصلإذا هذا واضح، ألن احلق و

  .ه الضمانيان علكفرط  أو ىتعدإذا نعم . هي الفقءالك وسائر إىل لو أوصله



٤٤٣

  .ومن اخلمس يف صورة الوجوب ،نة النقل على الناقل يف صورة اجلوازؤم ):١٠مسألة (

  

 عدم فراغ الذمة من األصلإذ  للنقل، } صورة اجلوازالناقل يف ى علمؤنة النقل: ١٠مسألة {

 ي مصلحة تقتضكانت هناكإذا إال اللهم . وجه له  النقل ال يفعه، فصرف بعضهيبدفع مجإال احلقوق 

ز كمرا إىل صالياإلكة، ي الرواما يفكن يالد ى علعون أنه قيونه من مصادكرف من احلق لجواز الص

 إىل تاجحي مؤنة النقل يف  حىتصرف احلقوقإذ ه، يان باذن من الفقكإذا ما ي فكن ذلكل و،نيالعلم والد

 ي نف خالف قاعدةكاملال ى علجعلهإذ  للنقل، } صورة الوجوبمن اخلمس يفو{ما سبق كه يذن الفقإ

  .قاعدة براءة ذمته عن الزائد عن اخلمس و،الضرر

 هو يه املصرف الذيان الالزم علكبالنقل إال تحقق ي  الي بالدفع الذأموراملنه إ ثيح: قالي وال

  .مقدمة للدفع

ان كإذا  أربابه، فنيب ونهية بيلزوم التخل ى علليالدلإمنا  و اخلمس،إعطاء ى علليدل ال: ألنا نقول

ذا كه يم بأن علكعالم احلاإالالزم إمنا  و،يم الشرعكاحلا إىل ء بهيه ايب علجيره مل  دااخلمس يف

 ى علبجي  الي الذكيأخذه، فحاله حال مال الشريم مبن كبعث احلاي فل، دارهمقداراً من اخلمس يف

  . املالنيب ونهيول بحي ال أن هيلزم عليإمنا  و،كيالشر إىل بعثهي أن هكيشر

ذنه، إون بكي أن لزميالصرف  أن تقدم من ه، ملايذن الفقإ إىل تاجحي النقل يفنعم صرف اخلمس 

 نيما اشتهر بكست مشرعة ي لضرر القاعدة إذ ل الصرف، كشأستأذن منه يه ي فقكن هناكيولو مل 

  . فتأمل،جواز الصرف ى علدل بداللة االقتضاءينئذ يصال حيوجوب اإلن إ :قالي أن إالاللهم . العلماء



٤٤٤

 وكذا ، عن الذي عليه يف بلدهفدفعه فيه للمستحق عوضاً ليس من النقل لو كان له مال يف بلد آخر ):١١ألة مس(

وكذا لو نقل قدر اخلمس من ماله إىل بلد آخر فدفعه ، لو كان له دين يف ذمة شخص يف بلد آخر فاحتسبه مخساً

  . عنهعوضاً

  

ه ي عليه للمستحق عوضاً عن الذير فدفعه ف بلد آخان له مال يفكس من النقل لو يل: ١١مسألة {

ان ك احلق ريل عدم جواز النقل تأخيان دلك نعم لو ،ر باملاليس هذا نقالً موجباً للتغريلإذ  } بلدهيف

 بلده ل عدم اجلواز عدم جواز صرف احلق يفيان دلكفاً، ولو يلكون حراماً تكي  حىتريالالزم عدم التأخ

  . من النقلكان ذلك

 حق ذنه يفإب ال أو هيذن الفقإ ب} بلد آخر فاحتسبه مخساً ذمة شخص يفن يفيان له دكذا لو كو{

بلد آخر فدفعه عوضاً  إىل ذا لو نقل قدر اخلمس من مالهكو{ذن اإل إىل تاجحي قلنا بأنه الإذا السادة 

  .}عنه

  النقل، يفالشكن جمال لإلكياملستحق مل  أو إىل هيالفق إىل أوصل احلقن إ ل بأنهكشأرمبا مث إنه 

  .عدمه و جواز النقللم يفك التن فائدة يفكصل مل توين مل إ و، احلقيذ إىل أوصل احلقألنه 

ة يفاكتصور عدم الي ، البلدعطاء يفب اإلجي ألنه ر عدم جواز النقل،يتقد ىعلإذ ه، يف  ماال خيفىو

 السادة يف إىل  حق السادةإعطاء صورة يف وعلم بأنه من بلد آخر،ي أن  للمجتهد بدونعطاء صورة اإليف

ن إ وان فاعالً للحرامك ريتأخ ألنه ر عدم جواز النقليتقد ىعل ونئذ،ية حيفاك بلد اخلمس، لعدم الريغ

  .خرج عن الضمان



٤٤٥

  . وجيوز نقله إىل بلده مع الضمان، دفعه هناكاألوىللو كان الذي فيه اخلمس يف غري بلده ف ):١٢مسألة (

  

هو  وربالءك ان املال يفكما لو ك }ه بلدهري غه اخلمس يفي فيالذ{  املال}لو كان: ١٢مسألة {

 عدم النقل من أدلةن الشخص، ألن كهو بلد اخلمس وال اعتبار مبسإذ  }ك دفعه هنااألوىلف{ بغداد يف

بلده مع  إىل وز نقلهجيو{ بلد املال ريغ إىل  النقلة يفيلها آتك بلده صرف اخلمس يف وريالتأخ وريالتقر

  .لهيعرفت تفص ما ى عل}الضمان

ن إ  من النقلكان ذلك مث أراد احتسابه ياملستحق بعنوان الترض أو مكاحلا إىل ئاًي شىلو أعطمث إنه 

 مل رير والتأخيان الوجه التغركن إ و البلد،ميان وجه عدم النقل تقدكن إ  بلد املال،ري غ له يفيان املعطك

  .ن من النقلكي



٤٤٦

 قوى بل األ،إليه )عليه السالم( اإلمام جاز نقل حصة ، اجلامع للشرائط يف غري بلدهكان اتهدن إ ):١٣مسألة (

 النقل إذا كان من يف بلد آخر أفضل أو األوىل بل ، يف بلده أيضاًجواز ذلك ولو كان اتهد اجلامع للشرائط موجوداً

  .كان هناك مرجح آخر

  

 )عليه السالم( اإلمام جاز نقل حصة ،لده بري غان اتهد اجلامع للشرائط يفكن إ: ١٣مسألة {

ن ياألئمة الطاهر إىل نقل احلقوق ىعلما دل ه يدل عليمنصوب من قبله، فنه إ ثي، حاإلمامك ألنه }هيال

نعم لو استلزم . عدم جواز النقل ى علليعرفت من عدم الدل ما إىل  زمام، مضافاً يف)هم السالميعل(

 من النقل مع وجود ،نياألمر أحد م يفكان الالزم االستجازة من احلاك ريالتأخ أو ر باملاليالنقل التغر

  .ه مصرفاًيراه الفقيما ي نفس البلد فالصرف يف أو ن،ياحملذور

 ملا }ضاًي بلده أان اتهد اجلامع للشرائط موجوداً يفكولو { النقل }كجواز ذل قوىاألبل {

ستلزم ي أن إالاللهم . ل واحد منهمكجوز الدفع ليف) عليهم السالم(الء األئمة كالعلماء و أن عرفت من

ة يتعرف بق و صورة تلف املال،ضمن يفي وري صورة التأخنئذ يفيوز حجي ه ال فإن،ريالتأخ أو ريالنقل التغر

  .الم مما مركال

أو { أشبهما  أو عمالً أو  علماً} بلد آخر أفضلان من يفكإذا النقل {  االستحساين}األوىلبل {

ط يتنش ونيته باملال قوة الديوجب تقوين مما يزاً للعلم والدكون مركين أك }مرجح آخر كان هناك

  .ك ذلأشبهما  وينيالعلماء الربان



٤٤٧

يكون  أن  ولكن جيب، أو عروضاًيدفع اخلمس من مال آخر له نقداً أن جيوز للمالك أنه قد مر ):١٤مسألة (

  .أ ذمته وإن قبل املستحق ورضي بهمل ترب فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها ،بقيمته الواقعية

  

دفع اخلمس من مال ي أن كوز للمالجينه أ{ ني املسألة اخلامسة والسبع يف}قد مر: ١٤مسألة {

ما لو كان من نفس جنسه، كإذا إال  ، العروض يفشكال قد عرفت اإل}نكل وعروضاً، أو آخر له نقداً

خطاب إليهم  ىة بنظر امللقي، لعدم اخلصوصر آخركدفع اخلمس من سير فكتعلق اخلمس ذا الس

  .  اجلنسي نفس يفيالتخم

 املقام، ل مفقود يفيبدلإال ه ريصح الصرف من غي  متعلق احلق، فالي هنيالعن إ :قالي أن إالاللهم 

 للعروض يم الشرعكار احلايمع اخت أن قد سبق و، مبثله بدون رضاهكيبدل مال الشري أن ليفهو من قب

  .ك ذلويلنه  أل،كوز ذلجي

د يحسب العروض بأز ة، فلويمته الواقعيون بقكي أن بجي{د دفع العروض يرأ فلو ،انكف يكو

 } بهيرض ون قبل املستحقإو{ عن املقدار الناقص }مل تربأ ذمته{ال  أم دي سواء علم باألز}متهايمن ق

دور مدار الواقع، ي أنه ماكصه، يتنق أو دهييد املستحق تزيس بيل ويف شرعيلك اخلمس تإعطاءإذ 

 املقدار ىبقيه  فإنه مخسمائة،يعل أن زعم ولفاًأه يعل أن ما لو جهلك سقوطه، فهو ؤثر يفي فاجلهل ال

  . ذمته الدفع يفني نقصه حيالذ

 املقدار جاز، حمل نظر، كصاحل املستحق عن العروض مبقدار اخلمس مث احتسب ذل والقول بأنه لو

   أن ق للمستحقحياخلمس إذ 



٤٤٨

م كمثله احلا و.أشبهما  أو صاحل عنهي أو ست من شأنه شرعاًيهبه هبة لي أن  مصاحله اله يفصرفي

  .الم حولهكما فصلنا الك، أشبه ما أو ء أقليصاحله بشي أو هب بعض اخلمسي أن ق لهحي  اليالشرع

ذا إال اً إطالق عطاء باإلكرض املاليمل إذا ما ية املال فيلبقذ انقإ أنه  وجه جوازه منقال يفيوما 

ء يل شك اجلواز ألن األصلن أ وم،كوز للحاجيوز له الصلح جيما ك فاإلمامم مبرتلة كن احلاأ واملقدار،

  . يه يرد في  حىتمطلق

  صورة الضرورة،يفإال ر يتغر أنه  إىلضافةباإل ،ذانقجواز اإل ى علليدل الإذ  ،لها حمل مناقشةك

  .ال خيفىما ك العدم يقتضي األصلالم، وكأول المن هذه اجلهة   حىتاإلمامكم كون احلاكو

ار ي اخلمس بعد تعلقه بذمته، خلرب ابن مهزأداءن من كتميه ملن مل يبراء الفقإقال جبواز ينعم رمبا 

مشربه من  ولهك حل من مأعله يفجي أن سألهي من رجل )عليه السالم( جعفر تاب أليبك قرأت يف: قال

ن إ وهإطالق ى عل بناًء.)١(  حل فهو يفيء من حقيمن أعوزه ش:  خبطه)عليه السالم(تب كف. اخلمس

  .ه تأمليان فك

                                          
  .٢ حنفال األأبواب من ٤ باب ٣٧٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٤٩

 ،سواء كان يف ذمته أو يف العني املوجودة، خلمس إال بقبض املستحق أو احلاكمال تربأ ذمته من ا ):١٥مسألة (

  .إشكالويف تشخيصه بالعزل 

  

 }انكسواء {لهما يكو أو }مكحلاا أو بقبض املستحقإال تربأ ذمته من اخلمس  ال: ١٥مسألة {

 من }إشكال{ مال خاص  يف}صه بالعزلي تشخيفو{ عنده } املوجودةني العيف أو  ذمتهيف{اخلمس 

فراز اإل ى علةيالوال أن من و املعزول، احلق يفني عدم تعأصالة و،كذل ى علكة املالي عدم والأصالة

  . ص بالعزلي جواز النقل ظاهرها حصول التشخلمام يفك واةكفراز الزإ أدلة واملقررة من قبل الشرع،

اخلروج  ى علليدل الإذ  ،األصل ى اخلروج عن مقتض يفيفكي  الكئاً من ذليش أن نصافن اإلكل

اة واخلمس من هذه ك الزيتساو ى علليدل ما الكاملصرف،  إىل  صورة عدم وصول الفرزعن العهدة يف

 ني العاخلمس يفن إ قلنا  بعد صرف الزائد لويالقدر الباقو  أع املالين حصوله بنقل مجكمياجلهة، والنقل 

  .يم الشرعكذن احلاإفراز بون اإلكأو 



٤٥٠

  .د إذا أذن اتهاإلمام يف حصة  وكذا،له احتسابه مخساً إذا كان له يف ذمة املستحق دين جاز ):١٦مسألة (

  

 صورة  يف}سابه مخساًاحت{ كللمال أي }ن جاز لهي ذمة املستحق دان له يفكإذا : ١٦مسألة {

صدق ك اخلمس أداء لصدق كذل وبقاء االستحقاق له حال االحتساب، أو استحقاقه ى علبقاء املستحق

  . مبثل هذا االحتسابأشبهما  و النذرأداء وني الدأداء

وقت  ألنه اشترطنا االستحقاق حال االحتسابإمنا  ووجه له،  الك املستمسإشكال أن ظهريمنه و

  .داء صدق األنفع يفي وجود الشرط قبله دون وقت االحتساب فال أما  وجود الشرط،لزمي، فداءاأل

 أو ،د فماتيما لو طلب من سكت مستحق، ين ميد ى علمما تقدم تعرف وجه صحة االحتسابو

 أدلة إىل مضافاً.  هو مورد النصي للخمس الذداء لصدق األكذل ود مات،يطلب من سي ملن ىأعط

 احنصارد لفرض ين السي ديعطين يه من أ فإن املقام،مة يفكل املقام مع وجود احل مثاة الواردة يفكالز

  .األول نيتعيس مصرفاً، فيد ليصح ألن السي  الن الثاينكاة، لكالز و اخلمساحلقوق يف

وز جي اإلمامسهم  أن ث قد تقدميح وته،ي والىمقتض ألنه }أذن اتهدإذا  اإلمام حصة ذا يفكو{

 وقت تعلق جازة اتهد مث االحتساب يفإ القرض هلا بكة جاز للمالينيع الديشار مطلق املصرفه يف

  .احلقوق به



٤٥١

ال يعترب فيه رضا املستحق أو اتهد بالنسبة إىل حصة  ضاً أو عريدفع العوض نقداً أن إذا أراد املالك ):١٧مسألة (

 اإلمام يف حصة  اعتبار رضاه خصوصاًاألوىللكن  ،وإن كانت العني اليت فيها اخلمس موجودة )عليه السالم( اإلمام

  .)عليه السالم(

  

اتهد  أو  املستحقىه رضي فال يعتربعرضاً  أو دفع العوض نقداًي أن كأراد املالإذا : ١٧مسألة {

ان املدفوع عوضاً من كإذا ما ي قد عرفت لزوم اعتبار الرضا ف})عليه السالم( اإلمامحصة  إىل بالنسبة

 أو قبل اتهدإذا وز جي نعم }ها اخلمس موجودةي ف اليتنيانت العكن إو{ تعلق ا اخلمس اليت ني العريغ

 اإلمام حصة  اعتبار رضاه خصوصاً يفاألوىلن كل{اخلمس  أنه من باب املستحق من باب البدل ال

  .رارهكت إىل يداع  ملا عرفت سابقاً فال})عليه السالم(



٤٥٢

 كما إذا كان ،يأخذ من باب اخلمس ويرده على املالك إال يف بعض األحوالن  أال جيوز للمستحق ):١٨مسألة (

  . مانع منه إذا رضي املستحق بذلك فحينئذ ال، وأراد تفريغ الذمةعليه مبلغ كثري ومل يقدر على أدائه بأن صار معسراً

  

 ى عل سواء تبانوا}كاملال ى علردهي وأخذ من باب اخلمسي أن وز للمستحقجي ال: ١٨مسألة {

اهللا  أن ى عل الدالةدلةخالف األ وقة،ي حقعطاء اإل اخلمس الظاهرة يفإعطاء أدلةخالف  ألنه ال، أم كذل

اعول بقدرهم،  أن اة، الظاهرة يفكالز واء اخلمسيغن األأموال جعل هلم يف وسبحانه حسب الفقراء

  .هريغ ى علتيفالرد تفو

مال  أنه سائر شؤوم، ال وحمجور ملصرف الفقراءاحلقوق حق  أن دلةالظاهر من األن إ :واحلاصل

 قد تقدمت هذه املسألة يف و،اء باهلبةيغنع األيعفاء مجإ واحد ري فقكمللإال شاؤون، وي به ما نفعلويهلم 

  .اة فراجعكمسائل اخلتام من الز

 حاً، صالك ذلىرأإذا إال ، اإلمامسهم  إىل ه بالنسبةيه الفقي علك عدم جواز ذلمثل املستحق يفو

سقط احلق يعفاء مل بدون املصلحة املوجبة لإل كم ذلكاحلا أو ري ولو فعل الفق.ةيفعله من باب الواليه فإن

 ومل ريثكه مبلغ يان علكإذا ما كحوال،  بعض األيفإال {: استثناء املصنف بقوله أما ،كعن ذمة املال

 فلم }ك املستحق بذليرضإذا انع منه م نئذ اليغ الذمة فحيه بأن صار معسراً وأراد تفرئأدا ى علقدري

 ان داخالً يفكإذا إال  اللهم ،ت حق الفقراء من السادةيوجب جواز تفوي  الكعدم املالإذ ه، هعلم وجي

  . املسألة الرابعة عشرة وقلنا بالعمل بهار املتقدم يفيخرب ابن مهز



٤٥٣

 هإخراجمل جيب عليه ، ه كالكافر وحنوهن ال يعتقد وجوبإذا انتقل إىل الشخص مال فيه اخلمس مم ):١٩مسألة (

وسواء كان من املناكح واملساكن ، سواء كان من ربح جتارة أو غريها، أباحوا لشيعتهم ذلك)المعلیهم الس(م فإ 

  .واملتاجر أو غريها

  

 مثل }حنوه وافركالكعتقد وجوبه ي ه اخلمس ممن اليالشخص مال ف إىل انتقلإذا : ١٩مسألة {

عتهم يأباحوا لش) عليهم السالم(م  فإه،إخراجه يب علجيمل { أشبهما  واسبك امل مخساملخالف يف

ح يتنق و}هاريغ أو املتاجر ونكح واملساكان من املناكسواء  و،هاريغ أو ان من ربح جتارةك، سواء كذل

  : ضمن مسائلاملقام يف

  

  :األوىلاملسألة 

 أو لإلماملها كان كبة، سواء ي حال الغيفن واملتاجر كاملسا وحكل املناي العلماء حتلنياشتهر ب

  : مقاماتقع يفي هذه املسألة الم يفكال و،بةي زمن الغعة يفي للشنفالل األينهم حتليما اشتهر بكبعضها، 

  : ني طرفه يفيالم فكح، والكل املناي حتل يف:األولاملقام 

  .ال أم حالل أا مها هلك حيف: األول

  .منهاو املراد ه نه ماأ و موضوعها يف:والثاين

ة واملبسوط والسرائر يقد صرح املقنعة والنها :نعلم املراد باملوضوع، فنقول  حىتمكنا نقدم احلإو

  ح، بل عن كباحة املناإها بريغ و والدروسىرشاد واملنتهواملعترب والشرائع والقواعد واإل



٤٥٤

 أيب  عنيك احملكن مع ذلك ل،ةياإلمامطباق إه يعل أن انيعن الب وقول علمائنا أمجع، أنه ىاملنته

  . عبارة الثاينناقش يفيان رمبا كان  وباحة، عدم اإلايفكسالصالح واإل

بعضاً  أو الًكوا كل بعد ثبوت يالدل إىل تاجحيل ي، ألن التحلاألصلل املانع يان فدلكف يكو

  .احة بالشذوذباإل ى عل الدالةخبارالصالح األ  أبوىقد رم و،)عليه السالم( لإلمام

ما قال، بل هو كست شاذة ياجلواز ل ى عل الدالةخباراأل أن إال حمله ان يفكن إ واألصلو: ولأق

عليه ( عن الصادق ،خرب الغوايلك عمدة مستند املشهور، يه و،كذلك أا مل نقلن إ شبه املتواتر

م؟ كر قائمم واستتكغاب غائبإذا م اهللا به كما خصيم فكعتيحال ش ابن رسول اهللا مايل له يق: )السالم

ن لتصح كح هلم املسايعاقبناهم، بل نبن إ حببناهم أال و،خذناهمأن إ نصفناهم أما: )عليه السالم(فقال 

  .)١(مأمواهلو كزيح هلم املتاجر لينب وب والدم،يح لتطكح هلم املناينب وعبادام،

.  الفروجحلل يل: رأنا حاض وقال له رجل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ةجيخد أيب خربو

 خادماً كسأليإمنا  ،قيعترض الطري أن كسأليس يل: ، فقال له رجل)عليه السالم( عبد اهللا ففزع أبو

 الشاهد ،عتنا حالليهذا لش: فقال. هيعطيئاً يشأو جتارة  أو بهيصياثاً ريم أو تزوجهايامرأة  ها أويشتري

ملن إال ل حي واهللا ال أما امة، فهو هلم حالل،يوم القي  إىلولد منهمي وما يت منهم واحليالغائب وامل ومنهم

  أحللنا له، وال اهللا 

                                          
.٣نفال ح األأبواب من ٤ باب ٥٥٥ ص١ج:  الوسائلكمستدر )١(



٤٥٥

  )١(.ثاقيما عندنا ألحد عهد وال ألحد عندنا م ونا أحداً ذمةيما أعط

 ريعة غي الشريغ وان تفضالً منهم،كإمنا عة يلهم للشيحتل أن  إىلريث تشيتتمة احلد أن الظاهر: أقول

  .همريل لغي التحل)هم السالميعل(ئمة األ ى علثاق وال ذمة توجبي معهد وال ال ألنه حملل هلم

قال  أنه )هم السالميعل( ني املؤمنريمأ اإلمامعن آبائه عن ) عليه السالم( يرك العساإلمامخرب و

جرب،  و عضوضك ملكون بعدكيس أنه ا رسول اهللايقد علمت : )صلى اهللا عليه وآله(اهللا لرسول 

 منه يبي فقد وهبت نص،هي فيبيه ألن نصيل ملشترحيعونه فال يبي والغنائم ن السيب ميمخس ى علستويليف

 دهم واليب مواليمشرب ولتط ولك لتحل هلم منافعهم من مأعيتي من شكئاً من ذلي شكل من ملكل

، كتصدق أحد أفضل من صدقت ما: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا قال رسول . ون أوالدهم أوالد حرامكي

واحد بعد  ى علبهيع من نصيب ومةيه من غنيان فك ل ماكعة ي، أحل للشك فعل رسول اهللا يفكوقد تبع

  )٢(.همرينت لغأنا وال أ وال أحلها عيتيواحد من ش

  .باحة باإلني القائلأدلة بة يفي زمن الغم اخلمس يفك مسألة حة يفي املاضخبارها من األريغإىل 

، ظاهر داللةً أو حيصر و، ذاا يفمنهاة مجلة يبل حلج لعمل املشهور، اً حجة سندخبارهذه األو

علمائنا و) عليهم السالم( نيئمة الطاهرة األرينشاهد من س ما إىل ضافةها، باإليوجه للمناقشة ف فال

  ع األدوار ي مجار يفياألخ

                                          
  .٤نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٧٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٠نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٥٦

  .تزوجوني وشترونيانوا كم  فإماء،اإل إىل بالنسبة

  :ه قوالنيح، ففكهو املراد باملنا و،يناملقام الثا إىل  نأيتكعرفت ذلإذا 

  اليتياملراد ا السرار أن ها منريغ وةيفاك والكاملهذب والروضة واملدارإليه ذهب  ما: األول

 زمن يف أو ،هيذن الفقإبة بدون ي زمن الغ، سواء يفاإلمامذن إ حال احلرب بدون فار يفكأخذت من ال

  . لإلماممخسها ن إ قلنا أو ،لإلمامعها ين مجأ ونفالمن األا إ ، سواء قلنااإلمامذن إضور بدون احل

 يأمثان اجلوار ومهور الزوجات وياملراد ا األعم من السرار أن آخرون منإليه ذهب  ما: الثاين

 أم ،ه السنةياسب ودارت علك املأرباحان من ك لعدم تعلق اخلمس باملهر، سواء كذل و مل ختمس،اليت

  .أشبهما  والغوص ورتكاملعدن والك تتعلق ا اخلمس يتة الي الباقشياءمن األ

ها خمالف لألصل ريغ إىل  عنهاي، فالتعدي السرارصراحة بعضها يف واتيظهور الروا: األولحجة 

   .ليبال دل

  . خممسريمهرت مبال غأت ويشتراما  ويات الشامل للسراري الرواإطالق :حجة الثاينو

مهات أحللنا أنا إ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  مثالً قول،طالق أقرب لإلالقول الثاين أن ال خيفىو

 ك ذل، فالقول باالختصاص لظهور بعض النصوص يفطالق اإله ظاهر يفريغ و،)١(بوايطيعتنا آلبائهم ليش

  .ك األصول عدم صحة ذل باآلخر، وقد تقرر يفنيص ألحد املثبتيختص

                                          
  .١٠نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٥٧

 زمن  يفكذلك و،نفال من األبةي زمن الغ يفيلسراربأن ا:  االستثناء مطلقاًناقش يفين رمبا كل

مثان أ ومهور الزوجات و،ال خيفىما كعة ي حمللة للشنفالاأل و،اإلمامذن إن احلرب بكيمل إذا احلضور 

  . وجه الستثنائها ن من املؤنة الكن مل تإ و،انت من املؤنة املستثناة فال استثناءكن إ ياجلوار

ه اخلمس يف  ماىأعطإمنا  واًيلكع يان البكإذا ة ـ يحرمة الثمن للجار  أوحرمة املهر أن  إىلمضافاً

، لعدم توقف مي التحر مؤثراً يفيلكون املهر والثمن الكترتبط حبرمة الزوجة، لعدم  ق ـ اليمن باب التطب

  . املرأةمي املهر والثمن حترميلزم من حتري ه، فاليع عليالعقد والب

ة ياجلارن إ :والًأ: ة، فنقولياألولالقواعد  ى علمك حادلة األإطالق  فإن،ما ال خيفى املناقشة يفو

 )عليه السالم(رتضى  املاإلمامام ي أما يفك، اإلمامذن إون احلرب بك مكان مطلقاً، إلنفالست من األيل

ه جهاداً يذن الفقإب أو خ،يظهر من التواريما كرمبا بعث بعض أوالده  و، احلربستشار يفيان كث يح

نه لالضطرار دفاعاً، كذن لإبال  أو ه،ي فإشكال ما الكدفاعاً  أو عندنا ـ قوىاألهو  و مجعيأر ى علـ

 هذا ال و. فدافع املسلمون وأخذوا السيب،ستؤذن منهيه ليقن فكيافر ومل كهاجم البالد عدو إذا ما ك

  .ضاًيأ نفال من األي ه اليتية السراري حلنايفي

انت من كن إ، وإشكالفال  السنة انت من املؤنة يفك  فإنت،مهمور الزوجا ويأمثان السراروأما 

ن قلنا إ وضاً،ي أإشكالفال ه السنة ين دارت علإ و مطلقاًك قلنا باستثناء مثل ذل فإن السنة،ري غاملؤنة يف

 أخبار، بل خصوص دلة األطالقح احملللة، إلكق املنايانت من مصادكباختصاص املؤنة املستثناة بالسنة 

  ن من كمل تإذا ذا كوه. صرحة بلفظ اخلمسة املياحلل



٤٥٨

 كقع ذلي اً ماريثكان كما كخرج عن التوسط،  و الزواجسرف الرجل يفأما لو كاملؤنة املستثناة، 

 أو ، باالشتراءياً من السرارريبكتخذ الرجل عدداً ي، ف)هم السالميعل(ن يئمة الطاهر زمن األيف حىت

عدم  وة السند والداللةي فالقول بعدم االستثناء بعد متام، شأنهس منياً مما لريثكطلق ي واًريثكح كني

  .ه لهجو ات الي الروال الواقع يفيعراض، بل قوة االستثناء لتعلاإل

احلرمة قد إذ  ،هيف  ماال خيفىترتبط حبرمة الزوجة ف  اليلك الحرمة الثمن يف وحرمة املهر أن أما

ون املهر من كلزوم  ىعلا دل مة املوجبة خلبث الوالدة املستفاد ممراد ا احلريقد  و،ةينيراد ا احلرمة العي

ن احلرمة ك ل،ي الثمن اجلزئيفإال  املقام انت مفقودة يفكن إ واألول ، واحلرمة باملعينموالب األيأط

  .لي التحلاف يفكهو  و موجود، الثاينباملعين

 مةيانت غنك مقابل اخلبث، سواء ة يفيحل و، مقابل احلرمةة يفية املرأة حليسبق حل قد حتقق مماو

  .اط واضحاًيان وجه االحتكن إ و خممس،ريمهرت مبهر غأانت ك أو ، خممسريمشتراة مبال غأو 

  .نكل املساي حتل يف:املقام الثاين

 أكثرة ريها، بل هو خريغ وة واملبسوط والسرائر والشرائعيالنهاإليه لها فقد ذهب يأما حتل

  . مةيالشهرة العظ إىل اض نسبتهي الريف واملشهور، إىل ته الروضة نسبيف ون،ياملتأخر

  .ار بعضهم نظركنإ ان يفكن إ، وكار ذلكنإ  واحلليبي والقاضايفكسد واإلين عن املفكل

  .هميلإنسب كما  ىر واملنتهيوتوقف النافع واملعترب والتحر

  ة عمر بن يخصوص روا وات السابقة،يه بعض الروايدل عليو



٤٥٩

قوم ي أن  إىلكل هلم ذلحي وه حمللوني فهم فرضعتنا من األي شيدي أن يفاك ل ماك: ديزي

 أو  عنها أهلهاى اجنل اليترضة واأليودبطون األ ورؤوس اجلبالك نفالن باألك، وقد فسر املسا)١(قائمنا

 صمن املعدن والغو أو ه اخلمسي في من الربح الذىشتريمبا  وعم منهباأل أو ،اإلمامذن إ ريخذت بغأ اليت

  .أشبهما و

 عة يفي مباحة للشنفالاألإذ قة، ياستثناء حق بأنه ال: األول املعىن ى علاالستثناء بناًء ى عللكشأو

 من املؤنة  عام الربح مستثىنن يفك املسء بأن اشترا الثايناملعين ىعل وها،ريغ أو انتكاً أرضبة يزمن الغ

 من الغوص أو فوق الشأن أو لق به اخلمس تعين من الربح الذكداً، واشتراء املسياستثناء جد فال

 منها االستثناء، لضعف مجلة أدلةرمت من كمبا ذإليه  خالف ظواهر أدلتها، فال بصار أشبه ما واملعدنو

ر يتقد ى علبأنهأيضاً ل كشأما ك ،منها أشبهما  ونفالرادة األإ، الحتمال عدم صراحتها داللةً و،سنداً

 منها ىة بأقورضا معيه ول العامة،ي التحلأخبار من مجلة خبارن هذه األوكتإمنا ة السند والداللة يمتام

  . حملهر يفكما ذك

تساب مما ك عام االالربح يف أو نفالصها باأليوجه لتخص ات املعمول ا اليبعد داللة الروا: أقول

 أخبار من خبارست هذه األيل و،حك املناما عرف يفكباحة  القول باإلإطالقهو من املؤنة، بل الالزم 

 أخبار أخص مطلقاً من خبار عدم احلل، بل هذه األأخبار نيب ونهاي برضاقع التعي  حىتباحة املطلقةاإل

   لو ل ماي املقام من قبعدم احلل، فاملسألة يف

                                          
.١٢نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٦٠

 ني برضاوقع التعإذا ه  فإن،داًيرم زكأ وثالثة ،رم العلماءكت مرة ال و،رم العلماءكأقال مرة 

 خاصان ك هنالو كاننعم . يانت الطائفة الثالثة خمصصة للنهك يرجح النهو نيتاألول نيالطائفت

 إىل ة بالنسبةرضاة تقدم املعيهما مرة واحدة، لعدم أولورضاعي هلما ان العام املنايفكستوعبان العام ي

  .بعضهما

 د اليزيخرب عمر بن  وح،يالصرك خرب الغوايلإذ وجه له،  ات مما اليالقول بعدم داللة الروا مث إن

 كذل ى عل)١(قوم قائمناي حىت: )عليه السالم( وال داللة لقوله ،نفالاأل إىل ونه ناظركوجه للقول ب

 كظهر ذليما كلسن، األ ى عل دائرةي ه املرتلة من الضعف اليتكست بتلي لبوجه من الوجوه، والغوايل

  .ي للحاج النوركملن راجع تتمة املستدر

هو إمنا  عام الربح، فاالستثناء ري غ يفىشتريل املؤنة املستثناة ملا  مشوىأنا نر إىل ضافةهذا باإل

. تعلق به اخلمسي مما أشبهما  و من الغوصىن املشتركمثل املس إىل بالنسبة وفوق الشأن ما إىل بالنسبة

إليه ما ذهب ك عام الربح، ري غ يفىشتريما ياط فياالحتكاط له جمال واسع، ي فاالحتكمع ذل وهذا

  .املشهور

  .ل املتاجري حتليف: املقام الثالث

ح يرشاد والتنقة واملعترب والشرائع والقواعد واإليها املبسوط والسرائر والنهايل فيفقد صرح بالتحل

 ه،ية علياإلمامطباق إ ىان دعويعن الب والشهرة، إىل ن نسبتهيريالروضة، بل عن األخ واضي والركواملدار

   عن يكحو

                                          
.١٢نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨٢ ص٦ ج:ائلالوس )١(



٤٦١

  .ح بعدم االستثناءيالتصرو  أالتوقف أو وتكبعض الس

نت ك: لا ق،خرب يونس بن يعقوب وخدجية املتقدمان، أيب خرب واالستثناء خرب الغوايل ى عليدلو

 تقع يف أيدينا كجعلت فدا: ، فدخل عليه رجل من القماطني، فقال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عند

عليه ( عبد اهللا فقال أبو . مقصرونكذلنا عن إ و فيها ثابتكحق أن جتارات نعلم ورباح واألموالاأل

  )١(. اليومكم ذلكلفناكن إ مكنصفنا أما: )السالم

نا أمواللنا ن إ :قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ية النضرريح احلارث بن املغيصحو

ب يلتطإال عتنا يلش إذاًفلم أحللنا : قال. ها حقاًي فكل أن ، وقد علمتكحنو ذل وجتارات ومن غالت

  )٢(.بلغ الشاهد الغائبيهم من حقنا، فليدي أ حل مما يف فهو يفي آبائل من واىلكوالدم، و

تاب كوجوب اخلمس من ال ىعلما دل  إطالق إىل  فنظره،هيتوقف ف أو ليأما من قال بعدم التحل

  .اتطالقص اإل ختصصحابة األريس ودة بذهاب املشهوريات اخلاصة املؤيهذه الروان إ :هيف و.والسنة

رفع وجب ي  منه اليالشخصإذ ، ما ال خيفىه ي، ففك املستمسما يفكأما االستدالل باحلرج 

 ىعلإال ل كال ى عل الوضوء حرجاًلو كان: ه، ولذا قالواينص علإذا رفع يإمنا اً يونه نوعك وم،كاحل

  س يذا لم فهك أوجب هذا احلياحلرج النوع أن ن أرادإ وتوضأ،ي أن هيان علكشخص واحد 

                                          
  .٦نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨١ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٦٢

  .اتي الرواري آخر غاليدل

  :أقوال ى عل املتاجرري تفس فقد اختلفوا يف،انكف يكو

عتقد، وسواء ي ن المم أو عتقد اخلمسيان ممن كه اخلمس، سواء يف  مانسان اإليشتريأن : األول

  .هاريغ وان مخس الغنائمك

ن إ ها اخلمس، ولو قلنايفن إ ناقل ما لوي فاإلمامذن إ ري من الغنائم املأخوذة بغيشتري ما: الثاين

  . املباحةنفالانت من األك لإلمامعها يمج

 ،جامق واحلطب من اآليالرقك )عليه السالم( املختصة به شجار واألرضتسب من األكي ما: الثالث

  .فةي أخر ضعري تفاسكهناو

  :أمور كد ذليؤي أو دلي و،األول ري النظر التفساألقرب يف مث إن

  .ظهورها داللةً وتها سنداًيالً بعد حجي به دلىفك و املتقدمة،بارخ األإطالق: األول

 اضيصاحب الر و الروضةي حواش يفنيما استدل به مجال احملققكلزوم العسر واحلرج، : الثاين

موضوع احلرج موجود ملن  أن نصافن اإلكه، لري وغ املامقاينكالم حول ذلكمها، وقد أطال الريغو

عتقد ي ما الي املخالف فكذلك و،عتقدون اخلمسي ن اليفار الذك ال فإنرة،ان مزاوالً للعرف والتجاك

لف كلو نه إ ثيون جداً، حبريثكؤدون مخسهم ي ن اليعة الذي والفساق من الش، التجاراتأرباحكمخسه 

 أن من املعلوم و،النادرإال ء يل شك مخس إخراجده منهم لزم يصل بي مامخس  إعطاءعاملهم بي يالذ

هذا حرج  و غالباً،ني مخسخراج موجب إلرباحمخس األ إىل ضافة مثل هذا اخلمس باإلراجإخلف بكامل

  س يل وفيكد، يشد



٤٦٣

  .هل أشق من مثل هذه الصعوبة والنفس، ى علالصعوبةإال  احلرج معىن

رفع احلرج كل خاص ي دلكان هناكإذا م كستلزم رفع احليإمنا  ياحلرج النوعن إ :هين فكل

شخص حرجاً وجب  ى علنكيمل إذا   حىت،ل حرجك ة يفين فالالزم الشخصكي ملإذا  أما ،كايلالست

  .حمل تأملأيضاً  الشخص م يفك املقام رافعاً للحون احلرج يفك كمع ذل وهذا. مكه احليعل

 كعة، خرج من تلي أباحوا مطلق اخلمس للش)هم السالميعل(األئمة  أن ى عل الدالةخباراأل: الثالث

  .لي التحلخبارت الثالثة مشمولة أليبق و،ن واملتاجركح واملساكا ما عدا املنخباراأل

 ى علل حتمليعدم التحل ى عل الدالةخبارالثالثة، واأل ى علل حتملي التحلأخبارن إ :ن شئت قلتإو

 : مرةقول املوىلي أن  املتقدمة، فهو مثلخباربعض األ وما عدا الثالثة، والشاهد هلذا اجلمع خرب الغوايل

ربالء ك  الواقعة يفي دور وثالثة تصرف يف،ي دورتتصرف يف مرة ال و،ي دورلتصرف يف اك لتحبأ

  .ربالء دون سائر دورهك  دوره يفالتصرف يف املباح هو أن  املتفاهم عرفاً فإناملقدسة،

عاملون مع يعة يالش أن  من املعلوم فإن،)عليه السالم( اإلمامة املستمرة املتصلة بزمن ريالس: الرابع

 نسانعلم اإلي، بأن إمجاالً أو الًيعلماً تفصما إ مسون،خي م الأعلمون ين ي والفساق الذنيار واملخالففكال

  يفك والش،تعلق بذمته اخلمسيعة فياق الشسمس من فخي ون مع من الكة تريثك معامالته الىحدإبأن 

  مباالم املتصل بزمن قن، فعدم يقل املت األإعطاء مثله ولو بفراغ يف ضار بعد لزوم اإلريقدره غ



٤٦٤

عدم  ى عل الشواهدىقوأ ملن )هم السالميعل(ئمة ل عدم سؤال أحد منهم من األياملعصوم بدل

ل الواقع يل ار، بل لعل التعليان لبان البتالء الناس به لكلو  ق مايهذا من أظهر مصادن إ الوجوب، بل

  .هي حنن ف شامل ملا سوقنيقام للمسلم ملا :)عليه السالم( قوله يف

افر كة بالريص السيختص وح عمل الفساقيالصحة املوجبة لتصح ى عل احلملىدعو أن ال خيفىو

 احلاصل من طول مجايلالعلم اإلإذ لف بالفروع، ممنوعتان، ك مريافر غكالقول بأن الكواملخالف، 

 ما ثبت يفكروع لفون بالفكفار مكالصحة مطلقاً، وال ى علللحمل الًادع جمي املعامالت مع الفساق ال

  . حمله

انت النصوص ك  فإن،كذل إىل ذهب الفارقي  حىت الفاسقنيب وافر واملخالف،ك النيفارق ب أي مث

  .ااي بي املدعىها فعلريانت غكن إ ول الطوائف الثالث،كتها عامة شاملة ليما رأك يفه

 ون يفك ت اليتالموها األيل فين موضوع التحلها، ألي فإطالق النصوص الن إ :كوقول املستمس

  اخلمس يفإخراج ى علعةيون بناء الشك وما مبالحظة الغلبةيس هم، والريهم من غيلإعة املنتقلة ي الشيديأ

ه يف عدم جواز شراء ما ىعلما دل  نيب ونهاي برضارتفع التعي كبذل وقال ـ أن  إىلعصار ـ األكتل

داً يمق أو  خمصصاً للعامجند نا الأإذ ه، ياف مال خيفى نتهى،، ا)١(عتقديالشراء ممن  ى علحملياخلمس، ف

الغلبة  أن افر واملخالف، فمن املعلومك اليعيون طرف معاملة الشكغلبة وأما  ،اتي الرواك تل يفطالقلإل

   إىل ضافةص العام، باإليختص أو طالقد اإلييتوجب تق خارجاً ال

                                          
  .٥٩٥ ص٩ج: كاملستمس )١(



٤٦٥

 دليما كات، يلصادر منهم هذه الروا ا)هم السالميعل( زمن األئمة ن يفيونوا نادركيعة مل يأن الش

 ىن حضروا جنازة موسيلف الذأ والثمانون ،)عليه السالم( الصادق لإلمامذ ية آالف تالمأربع كذل ىعل

 هذا بنائهم يفك اخلمس إخراج ى علعةيون بناء الشك وة،يخي التاردلةسائر األ و)عليه السالم(بن جعفر 

  .مسونخي هم الأكثر منهم بل اًريثك أن اًيالزمان مما نعلم علماً قطع

ل جواز يدل ولي هذا الدلنيمع بجي  حىته اخلمسيف عدم جواز شراء ما ى علل الداليهو الدل مث ما

 س هلا يفية فلحية الصري اللفظدلة قصد األ فإنعتقد،ي  مبن ال والثاين،عتقدي مبن األولص يالشراء، بتخص

 عدم أخبارات إطالق العامة، فدلة املستفاد من األيل االجتهادين قصد الدلإ و وال أثر،نياملقام ع

  الوجوبأخباراً، حبمل ينها دالليان الالزم اجلمع بك نيليولو فرض وجود الدل. هيالوجوب مقدمة عل

  .ت حبيره، فهو مجع شرعك ذيشاهد للجمع الذ الإذ اب، حباالست ىعل

 أو صلح أو هبة أو  من معاملة،النتقالحناء اأع ي شامل جلمأشبه ام وةريات والسي الرواإطالق مث إن

خبمس   تعلق به شخصاً اليلف باخلمس الذك مإنسانل كحناء االنتقال، فأ من سائر أشبهما  أو رثإ

   .هريغ

ل ي هذه املسائل طوالم يفكال و،لهاك مسائل هذا الباب اط واضح يفيق االحتيله فطرك كمع ذلو

  .اهللا العامل و،تابكة لوضع الي رعا، منه ذا القدريتفكجداً ن



٤٦٦

  :ةياملسألة الثان

 ،ال أم بةي مباحة حال الغيهل ه وح واملتاجر،كن واملناكاملسا عدا  مانفالم األك حاختلفوا يف

  .نيقول ىعل

ب والدروس ير والتهذيرة والتحرك التذالعالمة يف و املراسمما عن السالر يفك ،باحةاإل: األول

إليه مال  وة،ريجممع الفائدة والذخ وة الشرائعيحاش وةيفاك به الىتفأما ك. كاملسال والروضة وانيوالب

  .همريغ و،ن املشهور استثناء الثالثة فقطره احلدائق ألكن أنإ و،الشهرة إىل  الروضة نسبتهاحلدائق، بل يف

 والشرائع واملعترب ية والسرائر واملقنعة والقاضيما عن املبسوط والنهاك ،باحةعدم اإل: الثاين

م أمواهل  عدم جواز التصرف يفأصالةوقد استدلوا ب. هم ممن خص االستثناء بالثالثةريغ وتلفواملخ

  .  املقام يفعدمهذن املفروض باإلإال هم ري غأموالك )هم السالميعل(

م قد استدلوا  فإ،هي باجلواز واردة علنيلئ القاأدلة أن إال نفسه حاً يفيان صحكن إو األصلوهذا 

  .ةي مثانأدلةب

 خارجة نفالاألكانت ه لو  فإنعاًي مجرضاأل ما يف مكحل لأ: قوله سبحانهك ،تابكال: ولاأل

 غالب أشبهما  وةيودبطون األ وسفر البحار واآلجام واملعادن ورؤوس اجلبالإذ  ،ءيبق شيعن احلل مل 

   أن النادر، فمن املستهجنإال ل الن احلكيحرمت مل إذا ، فنسانستعمله اإليما 



٤٦٧

  .ء النادري الشكراد به ذلي ورضاأل ما يف عيل مجقال حبي

مة عدم القول بالفصل ي ملن عمرها، بضمرضة األيحل ى عل تدلات اليتي الروايه والسنة،: الثاين

قال رسول :  قاال)هما السالميعل(ن ي عن الباقر،ح الفضالءيصحك، نفالها من سائر األريغ ورض األنيب

  )١(. مواتاً فهو لهنياً من املؤمنأرض ىيأحمن  :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

: )عليه السالم(قال  ؟ىهود والنصاري الأرضسألته عن الشراء من :  قال،ح حممد بن مسلميصحو

س به بأسيلقال أن  إىل :ا أو رضئاً من األيوا شي قوم أحيوأ هلميه وعملوه فهم أحق .)٢(  

اً أرض ىيحأأنا حاضر عن رجل  وسأله رجل: ال ق)عليه السالم( عن الصادق ،ح ابن سنانيصحو

ها يه فيعل وواي وله أجر ب، لهيه: فقال. شجراً وغرس خنالً ووتاًيها بي فبىن وها راًي فىركمواتاً ف

  .)٣(ما سقت الدوال والقرب نصف العشريه فيعل و،نيع أو ل واديس أو ما سقت السماءيالعشر ف

 رضئاً من األيوا شيا قوم أحميأ:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،ح حممد بن مسلميصحو

  )٤(.حق اأوعمروها فهم 

 املفتوحة رض واألنفالد استثناء األيلو أر أنه ل، بعدي من هذا القبي ه اليتخبارها من األريغإىل 

  ر مما كذيء يبق شي مل أشبهما  وعنوة

                                          
.١٣نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ات ححياء املوإ أبواب من ١ باب ٣٢٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

. ٨ ححياء املواتإ أبواب من ١ باب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل )٣(

.٣ ححياء املواتإ أبواب من ١ باب ٣٢٦ ص١٧ ج:الوسائل )٤(



٤٦٨

ها يتنطبق عل  ال النادرة اليتراضي األكل تلمث إىل ة ناظرةريثك الخبارون هذه األكت أن ستبعد جداًي

  . العنوانات اخلاصةكتل

 رضباحة األإ ى علهمرية وغيفاكال وحيرة واملهذب والتنقك ادعاه التذي الذ،مجاعاإل: الثالث

 املخل ريندرة الفصل غ أو ،نفال سائر األنيب ونهايبة، بعد عدم القول بالفصل بي زمن الغمطلقا يف

  .مجاعباإل

نتفع ي  الاإلمام  فإنفر حمض،كبة ي زمن الغ يفنفال األاملنع عن التصرف يفن إ ثيالعقل، ح: الرابع

  .شياءة خللق هذه األيمة املقتضك خالف احلكذل ومصرف،  هدراً بالىا فتبق

  .ثاًيحد أو اًميار من أحد قدكنإ املتشرعة بدون نية املستمرة بريالس: اخلامس

  .ل العدمي فعدم االشتهار دل،شياءثرة االبتالء ذه األك ل،هر منع الشتلو كاننه إ :السادس

 صحة العبادة وب الوالدةي ط فإنن،كح واملتاجر واملساكباحة املناإالعلة املستفادة من : السابع

  .ال خيفىما ك نفالسائر األ ى علالثالثة تتوقف ى علتتوقفكما اة املال كزو

ف البحار ي ألن س،وب أحد البحر مثالًكب عدم رجيه ن فإد من املنع،يلزوم احلرج الشد: الثامن

 ىنكذا عدم سك و،نفالمن األ أنه قول ى عللإلمامأيضاً البحر  أن ، بل من جهة)عليه السالم( لإلمام

توسطها يبلد  إىل عدم استخراجهم للمعادن وعدم عبورهم من بلد وةي بطون األودالناس وزراعتهم يف

 هلم من قبل أنفسهم لعدم قبول ئاحلرج ناشإذ عة، ي الشريرمة لغ باحلكنقض ذلي وال. ذاكه وجبل

  .ةيالوال



٤٦٩

 خصوصاً بعد ،ةيفاك ي الباقيف أن إالة نظراً ظاهراً، ي بعض الوجوه الثمانيف أن ال خيفى: أقول

 الناس كهل: )عليه السالم( ني املؤمنريقول أمك، منهارادة خصوص الثالثة إة املستبعد جداً ي احللإطالق

مثلها  و،)١( حلهم يفؤ آباكعتنا من ذليش أن إالنا حقنا يلإؤدون ي فروجهم ألم ال و بطومعاً يفيمج

   .هاريغ

ذن  اإلحوطان األكن إ التصرف، و يفيم الشرعكذن احلاإ إىل تاجحي  والى،ة أقويه فاحلليعلو

  .خروجاً من خالف من حرم التصرف

  

  :املسألة الثالثة

ها يباح التصرف فيونه ماهلم ـ ك اخلاصة م ـ مما ثبت )هم السالميعل(ة ئم األأموالهل سائر 

  :ه ثالثة أقواليال؟ ف أم بةي زمن الغيف

  .باذنهإال  ري الغك مل عدم جواز التصرف يفصالةاملنع، أل: األول

وارث  إىل  خاصاً هلم دون انتقالاًكان ملكه مما يعلم رضاهم بالتصرف ف  مانيل بيالتفص: الثاين

ه يرثاً عن أبإ )عليه السالم( احلجة اإلمام إىل  سامراء مما انتقلف والسرداب يفياحلرم الشرك ،مامإ ريغ

 الصادق اإلمامدار كمام إ ريوارث غ إىل ه مما انتقلري غنيب وجوز التصرف،ي ف)عليه السالم( يركالعس

   ى للعلم برضكذل ووز،جي نة فالي باملد)عليه السالم(

                                          
.١نفال ح األأبواب من ٤ باب ٣٧٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٧٠

  . عدم اجلوازاألصلف.  الثاين يفاإلمام وعدم العلم برضا سائر ورثة ،لاألو  يفاإلمام

ها يعل(ة جيدار خدك و،نياملثالك من آثارهم يما بقي اجلواز مطلقاً ف، خنتارهيهو الذو: الثالث

 دة النساءيحزان لست األيب و،وفةك اليف) عليه السالم(رتضى  املاإلمامدار  و،رمةكة املك م يف)السالم

 ى اشتراإلمام أن اتيظهر من الرواي ي، مث الذ)عليه السالم( ني احلساإلمامحرم ك و،)السالمعليها (

ة ير متاميتقد ى عل،ك ذلأشبهما  وفيعطهم مقدار مرقده الشريمل  أنه ةي أسد بعد معلوم من بينرضاأل

  .ورةك املذمور لأل)هم السالميعل(هم كمل

  :ةيافك بعضها ال يفة سبعأمورب كستدل لذليرمبا و

نا يلإم كنسحب احليح، فيالصح ى علها، حلمل فعل املسلمي صحة تصرف الناس فأصالة: األول

  .بضرورة عدم الفصلأيضاً 

  .)عليه السالم( اإلمامة اتصاهلا بزمن ه، مع بداريكن أي ة املستمرة بدونري الس:الثاين

  .ن واملتاجركح واملساكات املنايالعلة املستفادة من روا: الثالث

  .عةيالش إىل  ملثل هذه التصرفات بالنسبة)هم السالميعل(ئمة  األي العلم برض:ابعالر

 كاملشعر خارج عن املل أن اء املواتيحإتاب ك روا يفكقد ذ وشعراً للعبادة،وا مك :اخلامس

  .ةيك أحد مشعراً خرج عن امللكاً، فلو صار ملإمجاع وضرورة

 التابع هلا يم الشرعكن احلكيانقطعت مل إذا خاصة، فة ي عالقة عرفكاملل أن سبق من ما: السادس

   ى علمكحإمنا اً، ألن الشارع يباق



٤٧١

ة من زمن ي من اآلثار الباقأشبهما  وسامراء ووفةك بدور كل لذليقد تقدم التمث و، العريفكاملل

  .لعل هذا من أمنت الوجوه و،ك حول ذله اهلمداينيالم الفقكقد سبق  و،يني والعباسينياألمو

 ني احلساإلمام وي املهداإلمام وينيركارة العسي باب ز الواردة يفخبارستفاد من األي ما: لسابعا

  .ال خيفىما كن ياألمر نيهم، للتالزم بكأمال جازم للتصرف يفإ من )هم السالميعل(

ث ي حمل مناقشة، ح)قدس سره( ياط الطوسي واحت)قدس سره(د ي املفىفتو أن مبا تقدم تعرفو

 .ك فقف بظاهر الشباىبسر من رأ) عليهما السالم( نياإلمامارة يأردت زإذا :  عنهيك احملد يفيقال املف

وز جي ، فالري الغك الدار مل فإن،حوط دخول الدار هو األره من املنع يفك ذيهذا الذ: يقال الطوسو

 عنهم ي مبا روكأول ذلإذا ن مأثوماً، خصوصاً كيدخلها مل يأحداً  أن باذنه، ولو إالّها يالتصرف ف

  .عموم ى علكذل و حل من ماهلم،عتهم يفي من أم جعلوا ش)هم السالميعل(

ن منحصرة ك، ألن الدار مل تأشبهما  أو ان الالزم الوقوف عند باب الصحنكولو صح املنع : أقول

 ياط الذيوجه ثامن للجواز، واالحت إىل إشارة احلل خبار أليجازة الطوسإ أن ماك، كان الشباك ميف

  .واهللا املوفق. د جداًي بع)قدس اهللا سره(ره كذ

  

  :املسألة الرابعة

    مطلقاًنفالح واملتاجر واألكن واملناكل املسايحتل أن خبارظاهر األ



٤٧٢

هذه  أن ىعلما دل ها، بل يهم التصرف فريوز لغجي عة، فاليالقول به ـ خاص بالش ى علـ

س يذنه لإ ريغ بري مال الغهم، ألن التصرف يفريغ إىل بة بالنسمي التحراف يفك )هم السالميعل( هلم موراأل

  . حتت العامي الباقيبق وعة بالنصوصيجبائز، خرج من هذه احلرمة الش

 ى اشترك ألن أبا، عبد يلكاملأمون بأن ى عل الرجلكه احتجاج ذليدل علي أو كد ذليؤيبل رمبا 

 قصة  له يفاإلمامق يتصد و،كيصة ف حي فلنيأنا من املسلم و رضاهمري بغني املسلمأموال من كمأ

  .لةيطو

 ني فرق بريعة أمر مفروغ منه، من غيجواز تصرف الشكعة ي الشريه فعدم جواز تصرف غيعلو

 أشبهما  واحه زناكون نك وسبب حرمة أوالدهي ة الي اجلارتصرف املخالف يف أن ن الظاهرك ل،الفرق

  .احكل قوم نك، لقاعدة لكذل

 بل ،خبارح بعض األي صركان ذلكن إ و، مقابل الزناس يفي الوالدة لبياملراد بط أن والظاهر

 ل احلرمةي دلنينصرف عن الظاهر مجعاً ب وكنقول ذلإمنا  وحنوه، وطاني الشكب املقابل لشرياملراد الط

  .احكل قوم نكلل يدلو

ملخالف، ألا  له من احي أخذ ما أبلة والقهر يفيهل للمؤالف السرقة واحل أنه الم يفك اليبقينعم 

  ؟وزجي ال أم ،ل صورةكستنقذه منه بي أن ها حرام، فلهيتصرف املخالف ف و،اإلمام كمل ى علةيباق

ر كب ى علحرمه وه لعمروأموالد يما لو أباح زك، فهو األوىلعة يباحة بالشظاهر اختصاص اإل

  ه يالء عليوز له االستجيه  فإنركد بي د يفيفوجد عمرو مال ز



٤٧٣

 ،ثي بل هو غاصب من هذا احل،ده املالي  يفير الذكباحته لبإعدم  واحته لهب إل،ل صورةكب

 صحاباملقاصد اتفاق األ منتهى ، بل يفكوز للغاصب ذلجيل صورة كالء بيما للمغصوب منه االستكف

قد  وهم،ريعة وعدمها لغيباحة للشالالزم مما صرحوا به هنا من اإل ألنه صرحوا بهين مل إ وكذل ىعل

  .نتهى، ا نقل خالفري من غصحاب األخذ بعض األصرح جبواز

 مسألة المهم يفك من صحابفهم اتفاق األ و،شكالة اإلي غا يفكااللتزام بذلن إ نصافن اإلكل

  مبعىن،ل املطلقيالزم التحلي ة الياألولحصلوه بالوسائل  عة الظاهر منه مايل للشيالتحلإذ ل، كشأ ىخرأ

، ألن الظاهر كء آخر بعد ذلي لشالًين حتلكيتصرف مل ذا إ يعيالش أن ماك ف،األخذ مهما وجد

ة، ي تصرفه خرج املال عن االبتدائان غاصباً يفكن إ وتصرف خمالفإذا  كذلك من التصرف ياالبتدائ

   .ل صورةك له بيعي جواز أخذ الش يفشكالسبب اإليل له، مما ي التحلأدلة مشول  يفكشيف

 بل لعل ظاهر ، حبالة املخالف هن يف اليتياجلوار إىل بة بالنسكقول القائل بذليل ه يت شعريلو

 ه عثمان،يفرط ف  ماريغ إىل  بعد مقتل عثمان عدم اجلواز بالنسبة)عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامخطبة 

  . هيفرط ف ما إىل رجاع بالنسبةخصص اإلألنه 

  .حيالتنق إىل لة حتتاجكل حال فاملسألة بعد مشك ىوعل

  

  :امسةاملسألة اخل

   )عليه السالم( اإلمامصال حق ي؛ وجوب  وال خالف يفإشكال ال



٤٧٤

ه ياحلق، فتدل عل ذو ألنه كذل وله،يكو إىل صالياإلإليه صال يم اإلك حيف ومع حضوره،إليه 

 املقام  اخلاصة املوجودة يفدلةاأل إىل ضافةربه، باإل إىل صال احلقيإبإال القواعد العامة من عدم الرباءة 

 أخذون حقوقهميانوا ك )هم السالميعل(م  فإقوالً، أو هم عمالًيلإصال حقوقهم يإوجوب  ى علالدالة

  .عطائهم حقوقهمإقولون للناس بيو

 اإلمام إىل ةدهم السا واإلمامل يصال حق قبيإب جيهل  أنه الم يفكالإمنا ه، يشبهة فال ا هذا مو

 هميلإوإليه صال يوز اإلجي أو ن مربءاً،كيالسادة مل   إىلبل أوصلإليه وصل يمل ن إ أنه ، من)عليه السالم(

 مخس سائر ما و)عليه السالم(إليه صاله يإجب يمة في مخس الغنني بك ذلفصل يفي أو ،يريل التخيسب ىعل

  .هميالأو إليه ما إ صالهيإجب يتعلق به اخلمس في

 إىل ث لو أوصليادة حبالس إىل صالهيإمل أجد من أوجب  وأقوال ثالثة، ى علك ذلفقد اختلفوا يف

 بعض ، وعن احملقق والعالمة يفاألول إىل هميلإنسب  ما ى علفقد ذهب املشهور. ن مربءاًكي مل اإلمام

  .هاريمة وغي الغننيل بي، وعن بعض التفصالثاين إىل هما الذهابيتبك

  :ون بوجوهاألولاحتج 

 الرباءة  يفكالسادة ش إىل دفعذا إ قطعاً، ويفك اإلمام إىل ه لو أوصل حقهم فإناالشتغال،: األول

  مقدم يفيني، والتعيري والتخيني التعني دائر ب أن األمر بوجه آخر، وهواألصلقرر يرمبا  و. عدمهااألصلف

  .يري بالشق اآلخر من التخىلو أت ة به دون ماي للرباءة القطع،نهماي باألمرصورة دوران 



٤٧٥

  .كذل ى علقوال الثالثة متفقةن األ، أللإلمام هعطاأإذا ما ية فيفاكال ى علمجاعاإل: الثاين

فراز ه اخلمس اإليوز ملن علجيف يك ف،اءكذن الشرإفراز بدون وز اإلجي  فالكمال مشترنه إ: الثالث

  .لإلمامع ي اجلمإعطاءقطع جبوازه الحتمال لزوم  حق السادة بدون القطع جبوازه، وال واإلمام حق نيب

أخذون يانوا ك )هم السالميعل(  الرسول واالئمة فإنعمالً،طلب امل ى علات الدالةيالروا: الرابع

ان كومن : هيف وار،يح ابن مهزيصحكاً حيقوالً تصر أو ،الًمكالئهم اخلمس ك ويديأ ىعل أو بأنفسهم

 اخلمس أقسامعض ب لاإلمامل يحتل ى عل مثلما دلًءاقتضا أو ،)١(يليكو إىل وصلهي فلكء من ذليعنده ش

 أن ىعلما دل  و.لهمي لتحلن معىنكيهم مل يلإع يصال اجلميإالواجب  أن لو الإذ لسادة، الشامل لسهم ا

عليه (م منه ين تقسكيمل إليه ه لو ال الوصول  فإن الطوائف الثالث،نيقسم بي )عليه السالم( اإلمام

ان صنف كن إ  أنهالزائد له والناقص عليه مما يالزم الوصول إليه، وما دل علىأن  ىعلما دل  و،)السالم

  .ها من الطوائف املشعرة باملطلبريغ إىل ،اإلمام إىل مية التقسيفيكان ك أكثرصنف  وأقل

 مع عنده احلقوقجي أن جبيام باملصاحل، فيه القيان علك العام  الوايلاإلمامان كث يحنه إ: اخلامس

  .موردارة األإن من كتمي حىت

  . املتقدمةدلةاأل  اخلمس للسادة يفإعطاءل من قال جبواز كشأقد و

   ف، وجمراه الرباءة ال االشتغال،يلك الت يفك فألن الش:األولأما 

                                          
.٥ حجيب فيه اخلمس  ماأبواب من ٨ باب ٣٥٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٧٦

ون ك إطالق املقام يف و،إطالقن كيمل ن إ ينيوجب التعيإمنا  يري والتخنيالتعب ني باألمردوران و

  .مكصاحبه حم إىل دفعي أن بجي ق حلكون ك ىعطائه هلم مبقتضإالنصف للسادة املشعر ب

  .نهمايم فرق بك و،لإلمام النصف إعطاءلزوم  ى علة اليفاكال ى علمجاعاإلن إ :ينالثاوأما 

 لهم يفكة ي لزوم رضا،لهيقب واإلمام وك املال:املال لثالثة ى علدلة ظاهر األ فإن:الثالثوأما 

 ىن، فمقتضية اآلخري لزوم رضابق ظهور يفي مل ك للمالخراجة اإلي واليعطأث ين حكم، ليالتقس

  .ك من ذلأكثرمستحقه ال  إىل ل حقك كصاله املاليإ القاعدة

ام يلف خارجاً بالقكامل  هواإلمام أن  منيعياملعتاد الطب إىل  منصرفةخبار فألن هذه األ:الرابعوأما 

   .)عليه السالم(إليه وصل ي أن عرف به، فمن املعتادأهم  وأعرف م ألنه بنفقات السادة،

عطائه إه يفاك احلق للسادة الظاهر يف أن ى علدة ملا دلين مقكت مل خباران هذا منصرف األكإذا و

 املشعرة ارخباة بنفسه، فحال هذه األك الزك املالإعطاء، مع بداهة جواز كذلكاة كالز انكلذا  وهلم،

  حىتاللزوم إىل  ال،حنوه ورشاداإل إىل ه منصرف فإن،باخلمس  إيلّئج: ه املرجعيلو قال الفق حال ما

  . الوجوب ظاهر يفمرن األإ :قالي

 ل الدالي مقابل الدل يفيشعار العقلام مثل هذا اإليلعدم ق و،اة أوالًك فبالنقض بالز:اخلامسوأما 

الرباءة  وطالقان اإلك اخلمسة دلةمل تتم األإذا اً، ويهم ثانيلإعطائه إة يافكالنصف للسادة املشعر ب أن ىعل

  .ماًك ـ حمطالق اإلنوقش يفن إ ـ



٤٧٧

 لشأن  بأنه املتويللإلماممة ي مخس الغنإعطاء لزوم ها، فاستدل يفريمة وغي الغنني بما من فصلأ

  . والسادةنياملقاتل إىل  اجلعائلإخراج و،ار صفوهيقسمه بعد اختي حىتإليه مع املال جي أن جبياحلرب، ف

انت كن إ للسادة، وعطاء جبواز اإلىه عن الفتوي الفققف اخلمسة مما تودلةاأل أن نصافاإل: أقول

مل نقل ذا ن إ ىاط أقويمة االحتي مخس الغنين مل نقل ذا القول ففإ و. حمله بعضها يفاملناقشة يف

  .وركشعار املذالقول لقوة اإل

، نيظهر وجود القولي بل . احتماالن،هيالفق إىل ر القول بهيتقد ى علمكنسحب احليمث هل 

هذا  إىل ابةي النأدلة ه، وعدم االنسحاب للمناقشة يفيلإنسحب يه ي فما قلنا ف،اإلمامنائب  ألنه االنسحاب

  .)عليه السالم( لإلمامام اخلاصة كح من األكون ذلكابة العامة، الحتمال ين مت أصل النإ و،احلد

 ريما هو خمتار غكذن منه، خذ اإلأ أو هيعطائه للفقإ اط يفياالحت أن كع ذليقد حتصل من مجو

  .)قدس اهللا سره(د الوالد ي منهم الس،عصرهممن قاربنا  ونيواحد من املعاصر



٤٧٨
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  ٢٢١....................... بمقدار الحرامخراجاإل ـ العلم بعد ٣٤مسألة 

  ٢٢٥.................... ـ فیما لو اختلط الحالل بالحرام عمدا٣٥مسألة 

  ٢٢٨.......................... ـ تخمیس المال المختلط مرتان٣٦مسألة 

  ٢٣١........................... لو علم مالك المال المختلط ـ٣٧مسألة 

  ٢٣٣.............. ـ التصرف في المال المختلط قبل التخمیس٣٨مسألة 

  ٢٣٥......................مضاء الحاكم معاملة المتصرفإ ـ ٣٩مسألة 



٤٨١

  ٢٥٠....................ةو من المفتوحة عنرض ـ لو كانت األ٤٠مسألة 

  ٢٥٢................ ـ عدم الفرق في البقاء على ملكیة الكافر٤١مسألة 

  ٢٥٥...................ى المسلم ـ عدم صحة شرط الكافر عل٤٢مسألة 

  ٢٥٦....................... واحدأرض ـ وجوب خمسان على ٤٣مسألة 

  ٢٥٧..........سلم الكافر بعد الشراءأ ـ عدم سقوط الخمس لو ٤٤مسألة 

  ٢٥٨................................ ـ لو تملك ذمي من مثله٤٥مسألة 

  ٢٥٩.................... ـ عدم سقوط شرط البائع على الذمي٤٦مسألة 

  ٢٦٠................... ـ لو اشترى المسلم من الذمي ثم فسخ٤٧مسألة 

  ٢٦١.................................م المسلم ـ حكم من بحك٤٨مسألة 

  ٢٦٢.................................رض ـ إذا بیع خمس األ٤٩مسألة 

  ٢٨٣.................وارثه لم یؤد خمس ما تركه أن  ـ لو علم٥٠مسألة 

  ٢٨٤........................... ـ ال خمس فیما ملك بالخمس٥١مسألة 

  ٢٨٨................................... التجارةأرباح ـ خمس ٥٢مسألة 

  ٢٩١..........خمس في اإلنماء المتصل والمنفصلل ـ وجوب ا٥٣مسألة 

  ٢٩٥.................................. ـ ارتفاع القیمة السوقیة٥٤مسألة 

  ٢٩٧.............شجار ـ عدم وجوب الخمس في البستان واأل٥٥مسألة 

  ٢٩٩...................................... ـ تعدد أنواع العمل٥٦مسألة 

  ٣٠٢......................شتراط إستقرار الربح في الخمسا ـ ٥٧مسألة 

  ٣٠٤...................... ـ لو اشترى ما فیه ربح بیع الخیار٥٨مسألة 

  ٣٠٥........................... المكاسبأرباح ـ الخمس من ٥٩مسألة 

  ٣٠٩.................................... ـ مبدأ السنة للخمس٦٠مسألة 

  ٣١٢..........................................عنى المؤنة ـ م٦١مسألة 

  ٣١٩............................... ـ رأس المال والحاجة إلیه٦٢مسألة 

  ٣٢٠....... ـ عدم الفرق في المؤنة بین ما یصرف أو ینتفع به٦٣مسألة 



٤٨٢

  ٣٢٢..........................حب المؤنة من الرإخراج ـ جواز ٦٤مسألة 

  ٣٢٧..................................... ـ المناط في المؤنة٦٥مسألة 

  ٣٢٩................................... ـ لو استقرض لمؤنته٦٦مسألة 

  ٣٣٠....................................... ـ اإلدخار لمؤنته٦٧مسألة 

  ٣٣٣........................ ـ موت المكتسب في أثناء الحول٦٨مسألة 

  ٣٣٤...................................ـ مؤنة السنة الالحقة ٦٩مسألة 

  ٣٣٥...............ستطاعة ـ مصارف الحج من مؤنة عام اال٧٠مسألة 

  ٣٣٨.................................. الدین من المؤنةأداء ـ ٧١مسألة 

  ٣٤١......................... ـ خمس الربح الزائد على المؤنة٧٢مسألة 

  ٣٤٦..................................هأموال ـ لو تلف بعض ٧٣مسألة 

  ٣٤٨...................................لفه ـ لو فرق المال فأت٧٤مسألة 

  ٣٥١.................................. ـ تعلق الخمس بالعین٧٥مسألة 

  ٣٦١............................. ـ التصرف في بعض الربح٧٦مسألة 

  ٣٦٢................................. ـ التصرف بالربح تجارة٧٧مسألة 

  ٣٦٤.................ینقل الخمس إلى ذمته أن  ـ لیس للمالك٧٨مسألة 

  ٣٦٥........................... الخمسإخراج ـ جواز تعجیل ٧٩مسألة 

  ٣٦٧.................... الخمسإخراج ـ لو اشترى جاریة قبل ٨٠مسألة 

  ٣٦٩........................صارف الحج والزیارة المندوبة ـ م٨١مسألة 

  ٣٧١................... ـ لو جعل الغوص أو المعدن كسبا له٨٢مسألة 

  ٣٧٣........................... ـ كسب المرأة في بیت زوجها٨٣مسألة 

  ٣٧٤.................شتراط التكلیف والحریة في الكنزا ـ عدم ٨٤مسألة 



٤٨٣

  فصل

  في قسمة الخمس ومستحقه

  ٤٧٧ ـ ٣٧٨

  ٣٧٨.................................... ـ قسمة الخمس وتعلقه١مسألة 

  ٣٩٢..................................صناف األ ـ البسط على٢مسألة 

  ٣٩٨........................................ ـ مستحق الخمس٣مسألة 

  ٤٠٨.................. ـ لزوم البینة والشیاع فیمن ادعى النسب٤مسألة 

  ٤١٢....................... ـ دفع الخمس لمن تجب علیه نفقته٥مسألة 

  ٤١٤.......... ـ عدم جواز دفع الزائد على المؤنة لمستحق واحد٦مسألة 

  ٤٣٥............................ إلى المجتهداإلمام ـ دفع سهم ٧مسألة 

  ٤٣٨......................ن بلد إلى آخر ـ جواز نقل الخمس م٨مسألة 

  ٤٤٢.............. ـ عدم وجوب الضمان لو أذن الفقیه في نقله٩مسألة 

  ٤٤٣................................ ـ مؤنة النقل على الناقل١٠مسألة 

  ٤٤٤........................................ ـ مصداقیة النقل١١مسألة 

  ٤٤٥.................... ـ المال في مكان والدفع في بلد آخر١٢مسألة 

  ٤٤٦............... ـ جواز النقل لو كان المجتهد في بلد آخر١٣مسألة 

  ٤٤٧..............................القیمة الواقعیة ـ المدار هو ١٤مسألة 

  ٤٤٩.................. ـ تبرأ الذمة بقبض المستحق أو الحاكم١٥مسألة 

  ٤٥٠............................حتساب الدین من الخمسا ـ ١٦مسألة 

  ٤٥١..................................... ـ العین أو العوض١٧مسألة 

  ٤٥٢......................................... ـ الدین المعسر١٨مسألة 

  ٤٥٣...................... ـ لو انتقل مال من كافر إلى مسلم١٩مسألة 



٤٨٤

  ٤٥٣...................................................ىاألولـ المسألة 

  ٤٦٦...................................................ـ المسألة الثانیة

  ٤٦٩...................................................لمسألة الثالثةـ ا

  ٤٧٢...................................................ـ المسألة الرابعة

  ٤٧٣.................................................ـ المسألة الخامسة

  ٤٧٨......................................................ـ المحتویات

  

  




