
  

  حبوث يف الفقه

  ِكَتاُب اخلُْمس
  اجلزء األول

  
  تأليف

  السيد حممود اهلامشي





  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  





  

  مقدمة املؤلف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  بريته حمّمد وآله الطاهرين.احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري خلقه وأشرف 

وبعد فهذه جمموعة دراسات فقهية، مارسناها خالل السنة الدراسية السابقة، وحنن نتشرف جبوار 

ام اخلمس من الفقه ع) بقم املقدسة، عاجلنا فيها أحكاملرقد الشريف للعلوية الطاهرة فاطمة املعصومة(

العالّمة الطباطبائي اليزدي(قده) يف موسوعته االسالمي، على ضوء املنهج الذي طرحه الفقيه الكبري 

  الفقهية اخلالدة (العروة الوثقى).

وحيث أنَّ مثل هذه األبواب الفقهية قد أشبعت حبثاً وحتقيقاً من قبل فقهائنا العظام (قّدس اهللا 

عطيات مأسرارهم)، فنحن جنلس يف هذه الدراسات على موائدهم الزاخرة بالعلم والنور، ونستلهم من 

مدرستهم وأنظارهم، اليت ال ميكن االستغناء عنها وعن فهم عمقها يف أّية دراسة فقهية استنباطية، فللّه 

قتداء هبم. فانْ كان فيما طرحناه من البحوث شيء من دّرهم وشكر اهللا سعيهم، ووفقنا لالهتداء واال

هم ومقاصدهم (رضي التوضيح والتنقيح أو التحقيق فهو من وحي أفكارهم، وعمق أنظارهم ومقاصد

اهللا عليهم). وانْ كان فيه نقص أو زلل فذلك من قصوري ونقصاين، الذي أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أنْ 

  يعصمين منه، وأنْ مينَّ عليَّ حبسن القبول، فهو حسيب، انه نعم املوىل ونعم النصري.
  

  هـ ١٤٠٩قم املقدسة/ 
  حممود اهلامشي

  





  

  

  

  اخلمس

، وقد جعلها اللّه تعاىل حملمد (ص) وذريته ]۱[وهو من الفرائض
، ومن منع منه درمها أو أقل كان ]۲[هلم عن الزكاة اكراماً عوضاً
  يف الظاملني هلم والغاصبني حلقهم، بل من كان مستحالً مندرجاً

______________________________________  
ورود التعبري بكونه فريضة يف اخلرب املذكور يف و ،١ لوروده يف الكتاب الكرمي] ۱[

  .٢ املنت

منها خرب ايب بصري، مث انّ معىن و ] كما ورد يف مجلة من الروايات املستفيضة،۲[
البحث عن رجوع نصف اخلمس اىل  كذلكو االمام هنا،و الرسولو ة اللّهملكي
البحث عن  ض له ضمن البحوث القادمة، كما انَّهاشم سوف يأيت التعر بين

  ال خصوص األئمة حمله كتاب الزكاة. حترمي الصدقة على بين هاشم مطلقاً

                                                            
  .٤١ االنفال، آية -١
  .٦، باب اخلمس، حديث ٢من ال حيضره الفقيه، ج  -٢



  كتاب اخلمس                                  ١٠
 

، ففي اخلرب عن أيب بصري (قال: قلت ]١[لذلك كان من الكافرين
جعفر عليه السالم: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال عليه  أليب

عن الصادق و ، وحنن اليتيم)السالم: من أكل من مال اليتيم درمهاً
هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا  ليه السالم: (ان اللّه ال إله إالّع

الكرامة لنا و اخلمس لنا فريضة،و اخلمس، فالصدقة علينا حرام،
 جعفر عليه السالم: (ال حيل ألحد أن يشتري من عن أيبو حالل)

عن أيب عبد اللّه عليه السالم: و حىت يصل إلينا حقّنا) اخلمس شيئاً
ان يقول يا رب اشتريته مبايل  (ال يعذر عبد اشترى من اخلمس شيئاً

  حىت يأذن له أهل اخلمس).
  

ه خيتص بانكار ما لكنو ملا هو صريح القرآن الكرمي،و للضروري ] باعتباره منكرا۱ً[
قد يستدل برواية سدير و الركاز،و هو الغنائمو هو الضروري ثبوت اخلمس فيه

عن ايب جعفر (ع) قال: (يا أبا الفضل لنا حق يف كتاب اللّه يف اخلمس، فلو حموه 
 على ثبوت الكفر ١فقالوا ليس من اللّه تعاىل أو مل يعملوا به لكان سواء)

  اجلحود بنفس عدم العمل به.و
اىل ضعف سندها، ظاهرها التشنيع على أولئك الذين يقبلون  الرواية مضافاً انَّ االّ

ال يعملون و لكن ال يدفعونه اىل أهلهو تعاىلو انه من اللّه سبحانهو آية اخلمس
 خيالف عملهم قوهلم، فال نظر فيها لترتيب آثار الكفرو به، فهم يناقضون أنفسهم

  ذلك.االرتداد على كل من مل يعمل بو

                                                            
  .٣من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ١مستدرك وسائل الشيعة، باب  -١



  

  

  

  

  

  غَْناِئُم َدارِ احلَْربِ





  

  

  فصل: فيما جيب فيه اخلمس:

  :]١[و هي سبعة اشياء
  .]٢[ من أهل احلرب قهراً الغنائم املأخوذة من الكفار -األول

  

الفائدة كما هو هو مطلق و اىل عنوان واحد ١ ] ارجعها بعض األصحاب۱[
 ٢ استشكل بعضو مدلول مجلة من الروايات اليت سوف يأيت التعرض هلا،

ميكن ارجاع األول و ارض الذمي يف ذلك،و يف اندراج املال املختلط باحلرام
أما الثاين فسوف يأيت أنه ليس من و التوسعة،و بضرب من العناية إليه أيضاً

  اخلمس االصطالحي.
يدلّ و ـ مة منقولةـاذا كانت الغني ـ قن من دليل اخلمس] هذا هو القدر املتي۲[

اإلمجاع، بل الضرورة الدينية، اما األخري و السنة القطعيةو عليه الكتاب
  هي متواترة امجاالًو اّما الثاين فلما سوف ميّر عليك من النصوص،و فواضح،

                                                            
  .٢١٣البيان، ص  -١
  .١٥ص كتاب اخلمس و االنفال،   -٢



  كتاب اخلمس                                  ١٤
 

…………………………………………………………  
  عند الفريقني.

 نَّ ِللَِّه ُخُمَسُهٍء فَأ ما غَنِْمُتْم ِمْن َشْينَّاْعلَُموا أا األول فقوله تعاىل: (َووامَّ
 لساهنا صدراًو اْبنِ السَّبِيلِ ...)و الَْمساِكنيِو  الَْيتامىو  ِلِذي الْقُْرىبو ِللرَُّسولِو
قد وقع البحث يف و االهتمام هبذه الفريضة اخلطرية،و ظاهر يف التأكيد ذيالًو

  فيما يلي نورد البحث عنها يف جهتني:و املراد من الغنيمة فيها،
  عدمه.و مشول اآلية لغري غنائم دار احلرب من الفوائد ـ االوىل
  معاجلة ما دلّ على اختصاص اخلمس بالغنائم. ـ الثانية

، فمشهور العامة اختصاص اآلية بغنائم احلرب ـ اما اجلهة االوىل
 ردة يف مقاتلة الكفار.اما لكوهنا معىن الغنيمة، أو باعتبار سياق اآلية الوا

  يف قبال ذلك توجد دعويان:و
الغنيمة لكل ما يفوز به االنسان و عموم مادة الغنم ـ الدعوى االوىل

فما يؤخذ من الكفار يكون أحد مصاديق هذا املعىن   االرباحو من الفوائد
  العام الذي صرح به اللغويون.

على إرادة املعىن اخلاص ملناسبته مع املعىن العام  واّما السياق فليس دليالً
  .أيضاً

بني عنوان و واّدعى بعض الفرق بني مادة (الغنم) أو الفعل املاضي (غنم)
 انّ مثل هذا الختصاص يف الثاين دون األول، اال(الغنيمة)، فوافق على ا
سم االو ، خصوصا مع استعمال القرآن الكرمي للفعلالتفكيك ال نعرف له وجهاً

اتَّقُوا و طَيِّباً كُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحالالً(فَ  يف املعىن اخلاص، كما يف قوله تعاىل معاً
   (َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتْم إِىل  قوله تعاىلو ١اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم)

                                                            
  .٦٩االنفال،  -١



  ١٥                                                غنائم دار احلرب
 

…………………………………………………………  
كانَ و ُخذُوَنهاَمغانَِم كَِثَريةً َيأ(َو  قوله تعاىلو ١ذَُرونا َنتَّبِْعكُْم ...)ُخذُوها َمغانَِم ِلَتأ

ُخذُوَنها فََعجَّلَ اللَُّه َمغانَِم كَِثَريةً َتأ (َوَعَدكُُم  قوله تعاىلو ۲اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً)
لكرمي يف غري حمل ، بل ال جند يف القرآن ا ۳ْيِدَي النَّاسِ َعْنكُْم)كَفَّ أو لَكُْم هِذِه

  الكالم استعماال هلذه املادة يف غري املعىن اخلاص.
 ء) كلمة (من شيو وقد يستند الثبات إرادة املعىن العام بظهور (ما) املوصولة

  مناسبتهما لذلك.و
مادة الغنم مفادها األصلي إما هو خصوص املال الذي يفوز به  انَّواالنصاف: 

املساوقة لألخذ بالقوة، او هو الفائدة املطلقة أي يظفر به بالغلبة و االنسان،
املقصود من املشقة او الترقّب هو و ال بذل مال او جهدو احلاصلة بال ترقّب

حنوها فانّ هذا هو املتبادر من و الطرق املتعارفة لتحصيل املال نوعا كالتكسبات
ال بال هو املستخلص من تعبريات اللغويني، حيث فسروها بالظفر باملو الكلمة،
ال و ال ترقّبو كذلك فسروها بكل ما يفوز به االنسان بال تعبو ،جماناًو مقابل
يف ألسنة الروايات، و يؤيد ذلك استعماالت الكلمة يف القرآن الكرميو ،۴مشقة

لو كان املعىن العام هو معىن اللفظ للزم و كما ال خيفى على من راجعها، كيف
لتمسك اخللفاء بعده و يف زمن النيب (ص)و ظهور اآلية يف ذلك يف صدر االسالم

جبايتها ألنفسهم باعتبارهم يدعون و باآلية لفرض اخلمس على مطلق الفوائد
  خالفة رسول اللّه (ص) كما كانوا يصنعون يف مخس الغنائم.

ء) فهو للتأكيد على لزوم اخلمس يف الغنيمة مهما  واما التعميم بقوله (من شي
   لتوهم االختصاص مبا له خطر أو باملال الكثري، بل دفعاً أو ضئيالً كان صغرياً

                                                            
  .٢٠، ١٩، ١٥الفتح، آية  - ٣، ٢، ١
  .٧٢ - ٧١، ص ٢مستند الشيعة، ج  - ٤

  .١٠٩. مصباح الفقيه، كتاب اخلمس، ص ٦، ص ١٦اجلواهر، ج 



  كتاب اخلمس                                  ١٦
 

…………………………………………………………  
يكون هذا التعميم بأكثر من دائرة املعىن املراد بالغنيمة، النه ال  نْال ميكن اَ

يعمم ذلك املعىن لكل و امنا ينفي القيدو يعني املعىن املستعمل فيه اللفظ،
  ء يصدق عليه. شي

 استفادة التعميم من الروايات املتعرضة لتفسري اآلية ـ الدعوى الثانية
  هي عديدة.و املباركة

رواية الصفار عن أيب حممد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر  ـ منها
  عن علي بن اسباط عن حممد بن الفضل عن أيب محزة عن أيب جعفر (ع) قال:

ما كان لرسوله فهو و قرأت عليه آية اخلمس، فقال: ما كان للّه فهو لرسوله،«
اللّه لقد يسر اللّه على املؤمنني انه رزقهم مخسة دراهم جعلوا و لنا، مث قال:
  .١...» أكلوا أربعة حالالًو لرهبم واحدا

وتقريب داللتها، انه (ع) عطف على تالوة اآلية بقوله (يسر اللّه على املؤمنني 
 اآلية يف مطلق الرزق انه رزقهم مخسة دراهم) مما يعين انّ اخلمس املذكور يف

  الفائدة.و
 بعمران بن موسى املردد بني الثقةو اىل جهالة السند بأيب حممد مضافاً وفيه:

األشعري، انّ الرواية مل يظهر منها اهنا و غريه بناء على احتمال تعدد الزيتوينو
السائل مل يذكر أكثر من تالوته  بصدد تفسري موضوع اخلمس يف اآلية، فانَّ

هم األئمة مث و لبيان من هلم اخلمس االمام قد تعرض أوالًو ى االمام،لآلية عل
ضئالته بالنسبة ألصل املال الذي يرزقه اللّه لعباده و تصدى لبيان يسر اخلمس

فارغا عن ثبوت أصله، بل ظاهر تفريع حلية االربعة الباقية على دفع اخلمس 
   س ما مل يدفع مخسه فكلهان املال الذي فيه اخلمو هو النظر اىل مسألة التحرمي

                                                            
  .٣٣٨، ص ٦، و قد نقلها يف الوسائل عنه، ج ٢٩بصائر الدرجات ص  -١



  ١٧                                                غنائم دار احلرب
 

…………………………………………………………  
فروجهم و منه يدخل احلرام على اموال الناس فيهلكون يف بطوهنمو حرام

  فالرواية ناظرة اىل هذا املطلب الصعب الوارد يف اخبار التحليل.
أنس بن حممد عن أبيه مجيعا عن الصادق(ع) و رواية محاد بن عمرو ومنها:

يف  عبد املطلب سنَّ وصية النيب (ص) لعلي (ع): (يا علي انَّعن آبائه (ع) يف 
 وجد كرتاًو قال: نْاجلاهلية مخس سنن أجراها اللّه له يف االسالم ... اىل اَ

  .١....»)َو اْعلَُموا «  تصدق به فأنزل اللّهو فاخرج منه اخلمس
ا أكثر من اىل ضعف السند بعدة جماهيل، أنّ الرواية ال يستفاد منه مضافاً وفيه:

ال و لو يف الغنيمة،و اجراء اللّه سبحانه ألصل سنة جعل اخلمس يف االسالم
عبد املطلب تصدق  قد ذكر فيها انَّو يلزم التشابه يف كل اخلصوصيات، كيف

من  ذي القرىب بدالًو الرسولو خبمس الركاز بينما اجملعول يف اآلية اخلمس للّه
  التصدق به.

َو اْعلَُموا أَنَّما «رواية حكيم املؤذن عن ايب عبد اللّه(ع) (قال: قلت له:  منها:و
انّ أيب جعل شيعتنا من ذلك  بيوم، إالّ اللّه االفادة يوماًو قال: هي...» غَنِْمُتْم 

  .٢يف حل ليزكوا)
عي انّ هذه الرواية من أوضح الروايات داللة على املدعى، الهنا فسرت وادُّ

  حكيم املؤذن.و ادة يوما بيوم لوال ضعف سندها مبحمدبن سنانالغنيمة باالف
السائل مل يذكر سؤاله  ، باعتبار انَّعدم داللتها على ذلك أيضاً انّ االنصاف االّ

قد و امنا قرأها لتذكري االمام(ع) مبوضوع اخلمس الذي كان هلمو عن اآلية،
 انَّ بيوم االّ فادة يوماًاللّه االو منعوه عنهم، ففي هذا السياق ذكر االمام(ع) هي

   ال يعلم أن الضمري راجع اىلو أيب جعل شيعتنا من ذلك يف حل ليزكوا،

                                                            
  .٣اخلمس، حديث من أبواب ما جيب فيه  ٥، باب ٣٤٥، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٨من أبواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  ٤، باب ٣٨١نفس املصدر، ص  -٢



  كتاب اخلمس                                  ١٨
 

…………………………………………………………  

انه ليس يف اآلية سوى مادة االغتنام ال لفظة الغنيمة و لفظ الغنيمة، خصوصاً
فيها ما ورد و لكي يرجع إليها ضمري التأنيث، فاالقرب رجوعها اىل اآلية كلها

 من أصل تشريع اخلمس، فيكون النظر فيه اىل ما بأيدي املخالفني مما فيه حقهم
 غنائم متكاثرة تقع بايديهم كل يوم كما أن كل افاداهتمو أهنا إفاداتو مخسهمو
افادات ملا كان يف أصله اخلمس فأصبح كل و أمواهلم فيها حقهم الهنا مناءاتو

  ربط للرواية مبعىن الغنيمة يف اآلية. افاداهتم مشغولة حبقهم، فالو أمواهلم
 نْال يناسب اَو ه يناسبهومما يؤيد املعىن الثاين التحليل الوارد يف ذيل الرواية، فانَّ

لغاء مفاد  اآلية، فانه يكون عندئذ أشبه بايكون االمام(ع) بصدد بيان معىن
 ورد البحثالذي كان مو التحليل الثابت مبراجعة اخبار التحليل، اآلية، على انَّ

االشكال لدى أصحاب األئمة اّنما هو حتليل حقهم يف و االبتالءو السؤالو
أموال املخالفني عند ما كانت تقع بيد شيعتهم ال حتليل اخلمس الذي يثبت يف 

مل يكونوا يبخلون به عليهم، و أمواهلم، فاهنم مل يكونوا يستصعبون ايصاله هلم،
  .سوف يأيت احلديث عنها مفصالًو ل،كما ال خيفى ملن الحظ روايات التحلي

الفوائد فهي واجبة عليهم يف و صحيحة علي بن مهزيار (فاما الغنائم ـ ومنها
الفوائد يرمحك و فالغنائم....» َواْعلَُموا أَنَّما غَنِْمُتْم «  كل عام، قال اللّه تعاىل

  .١الفائدة يفيدها ... اخل)و اللّه فهي الغنيمة يغنمها املرء
االستشهاد باآلية  انَّو على محل العطف فيها على التفسري، واالستدالل هبا مبينٌّ

  منظوره(ع) تفسري موضوع مخس الغنيمة فيها مبطلق الفائدة. دليل على انَّ
ولكن ميكن املناقشة يف ذلك بانّ غايتها الداللة على التعميم للفوائد اجملانية غري 

   مبالحظة االستثناء الوارد ألرباح فائدة خصوصاًغري املكتسبة، ال كل و املتوقعة

                                                            
  .٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٨، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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سوف يأتى تفصيل فقه هذه الرواية يف و ذيلهاو الضياع يف صدرهاو التجارات

  مبحث مخس ارباح املكاسب.
 من يراجع موارد استعمال الغنيمة يف الروايات الواردة يف باب اخلمسو هذا
أكثر هذه املوارد أو كلها قد استعملت الغنيمة فيها يف املعىن  االنفال قد جيد انَّو

  هي روايات عديدة.و اخلاص ال العام،
رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال ابو عبد اللّه(ع) (على كل امرئ غنم  منها:

ملن يلي أمرها من بعدها من ذريتها و أو اكتسب اخلمس مما أصاب لفاطمة(ع)
حيث عطف  ١وا .....)ؤك هلم خاصة يضعونه حيث شااحلجج على الناس، فذل
على أخصية  (أو)، نعم ال تكون هذه الرواية دليالً ـالكسب على الغنيمة ب

  الغنيمة من مطلق الفائدة اجملانية غري املكتسبة.
رواية أيب محزة عن أيب جعفر(ع) يف حديث قال: (انّ اللّه جعل لنا أهل  ومنها:

ما غَنِْمُتْم ِمْن نََّو اْعلَُموا أ«  تعاىلو ء، فقال تبارك ثالثة يف مجيع الفي البيت سهاماً
  .٢ء ......) الفيو فنحن أصحاب اخلمس...» ِللرَُّسولِ و نَّ ِللَِّه ُخُمَسُهٍء فَأ َشْي

رواية عمار بن مروان، قال: مسعت أبا عبد اللّه(ع) يقول: (فيما خيرج  ومنها:
 احلالل املختلط باحلرام اذا مل يعرف صاحبهو الغنيمةو البحرو من املعادن

  .٣الكنوز اخلمس)و
رواية ابن أيب عمري عن غري واحد عن أيب عبد اللّه(ع) (قال: اخلمس  ومنها:

   نسي ابن أيبو ٤الغنيمة)و الغوصو املعادنو على مخسة أشياء: على الكنوز
                                                            

  .٨من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٨، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .١٩األنفال، حديث من أبواب  ٤، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
. و قد نقلها يف البحار عن ٦من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٣

  اخلصال مع حذف الغنيمة و احلالل املختلط باحلرام، و لعّله من باب التقطيع.
  .٧املصدر السابق، حديث  -٤
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  عمري اخلامس.

(ع) (قال: مسعته يقول يف الغنيمة للّهصحيحة ابن سنان عن أيب عبد ا ومنها:
 ء اما الفيو ويل ذلك،و يقسم ما بقي بني من قاتل عليهو خيرج منها اخلمس

  .١األنفال فهو خالص لرسول اللّه(ص)و
 ديث قال(ع):ـن علي(ع) يف حـاده عـنـعماين باسـنـرواية ال ومنها:
أربعة وجوه من الغنائم اليت يصيبها املسلمون من اخلمس خيرج من و (......

  .٢من الغوص)و من الكنوز،و من املعادن،و املشركني،
عن العبد الصاحل رواية محاد بن عيسى، قال: رواه يل بعض أصحابنا  منها:و

 من الغوصو (ع) قال: (اخلمس من مخسة أشياء: من الغنائمأيب احلسن األول
  .٣املالحة)و من املعادنو الكنوزو

رواية ربعي بن عبد اللّه بن اجلارود عن أيب عبد اللّه(ع) قال: (كان  ومنها:
كان ذلك له، مث يقسم ما بقي و رسول اللّه(ص) اذا أتاه املغنم أخذ صفوه

يأخذ مخسه مث يقّسم أربعة أمخاس بني الناس الذين قاتلوا و مخسة أمخاس،
  .٤عليه .....)

(ع) (قال: سألته عن الغنيمة، سامل عن أيب عبد اللّهة هشام بن معترب ومنها:
 ما بقي قسم بني من قاتل عليهو مخس للرسول،و فقال: خيرج منها مخس للّه،

  .٥ويل ذلك)و
   معتربة ابن عتبة عن أيب عبد اللّه(ع) يف حديث طويل (انه قال لعمرو بن ومنها:

                                                            
  .١٤ من أبواب قسمة اخلمس، حديث ١، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .١٢من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٩املصدر السابق، حديث  -٣
  .٣من أبواب قسمة اخلمس، حديث  ١، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٤
  .٥من أبواب جهاد العدو، حديث  ٤١، باب ١١وسائل الشيعة، ج  -٥
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هم أبو اجلزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع  عبيد: أرأيت إنْ

أقسم أربعة أمخاس بني من قاتل عليه و قال: اخرج اخلمس بالغنيمة؟
(.........١.  
أيب بصري اهنم قالوا له: (ما حّق اإلمام و حممد بن مسلمو رواية زرارة ومنها:

أو  ء كل ما دخل منه يفو اخلمس،و األنفالو ء يف أموال الناس؟ قال: الفي
نَّما غَنِْمُتْم اللّه يقول: <َو اْعلَُموا أ هلم مخسه، فانَّ أنفال أو مخس أو غنيمة فانَّ

.....< (.....٢.  
  .٣ومنها: الرواية املفصلة املنقولة يف كتاب حتف العقول عن االمام الصادق (ع)

هو  املستفاد من مالحظة االستعماالت الواردة يف الروايات أيضاً انَّفاالنصاف: 
حنوها، فما قد يقال من انتقال لفظة و اختصاص الغنيمة بالفائدة املأخوذة باحلرب

الغنيمة يف استعماالت الشارع من معناه اخلاص اىل مطلق الفائدة حمل منع، نعم 
احلاصلة و غري املكتسبة، نيمة يف نفسها للفائدة املطلقة ايميكن دعوى اطالق الغ

لغة و املتعارفة لتحصيل األموال عرفاًو ق املعهودةمن غري الطرو بال توقّع جماناً
 كما أشرنا إليه فال ميكن ان يستفاد من اآلية ثبوت اخلمس ملطلق الفوائد

  االرباح.و
  هو يتمثل يف روايتني:و ،يف الغنائم على انه ال مخس إالّ يف معاجلة ما دلَّـ اجلهة الثانية
ه (ع) يقول: ليس اللّصحيح ابن سنان (قال: مسعت أبا عبد ـ  احدامها

  .٤يف الغنائم خاصة) اخلمس إالّ

                                                            
  .٣املصدر السابق، حديث  -١
  .٣٣من أبواب األنفال، حديث  ١، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٣٤٨ -٣٣٩حتف العقول، ص  -٣
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٤
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أيب و رواية مساعة اليت ينقلها العياشي يف تفسريه عن أيب عبد اللّه(ع) ـ الثانية

يف  ا عن اخلمس، فقال: ليس اخلمس االّاحلسن(ع) (قال: سألت احدمه
  .١الغنائم)

بني ما ثبت و اجلمع بني هذه الروايات،وقد اختلفت كلمات الفقهاء يف كيفية 
ثبوته يف اصناف و بأدلته من عدم اختصاص اخلمس بالغنيمة باخلصوص

فيما يلي نستعرض أهم ما ذكروه و أخرى من الفوائد، بل يف كل الفوائد،
  من الوجوه:

ه) من محل الغنائم يف هذا احلديث على مطلق دما أفاده الشيخ (ق -۱
  .٢ األصناف اليت جيب فيها اخلمسالفوائد، فيشمل مجيع 

اىل كونه خالف ظاهر الغنائم على ما تقدم يف البحث السابق،  مضافاً وفيه:
هذا اجلمع يوجب إلغاء احلصر املصّرح به فيه، فانه لو كان املقصود من  انَّ

هل كان يتوقع ان يكون و الغنيمة مطلق الفائدة فلماذا استعمل احلصر،
  اخلمس أوسع من ذلك؟.

ما أفاده بعض من امكان تقييد اطالق احلصر يف احلديث مبا ثبت  -۲
اخلمس فيه من تلك األصناف، نظري تقييد احلصر يف مثل (ال يضر الصائم 

  .٣ اذا اجتنب ثالث) بسائر املفطرات
 صحيح ابن سنان مبقتضى ما ورد فيه من التعبري بقوله(ع): انَّ -وفيه: أوالً

للتقييد، بل  الختصاص، فال يكون قابالًاو (خاصة) كالصريح يف احلصر
  مع كل واحد من تلك األدلة. معارضاً

                                                            
  .١٥املصدر السابق، حديث  -١
  ).٦، شرحه حلديث رقم( ٣٠، كتاب الزكاة، باب ٢االستبصار، ج  -٢
  .٣٦مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، هامش ص  -٣



  ٢٣                                                غنائم دار احلرب
 

…………………………………………………………  
ما تقدمت االشارة إليه يف رّد الوجه السابق من انّ تقدمي أدلة  ثانيا ـو

اخلمس يف كل األصناف على هذا احلديث يوجب إلغاء مفاد احلصر فيها 
هذا و بينه نسبة اخلاص اىل العام،و النسبة بني كل واحد منها حىت لو سلم انَّ

بني جمموع تلك األدلة ال كل واحد واحد كما يف و يعين وقوع التعارض بينه
  هي تظهر بالتأمل.و قد تترتب بعض الفروق العلمية بينهما،و اجلواب األول،

املقصود نفي اخلمس الواجب بظاهر  من انَّ أيضاً ١ه)ما ذكره الشيخ(قد -۳
هذا الوجه لو متّ كانت و القرآن عن غري الغنائم ال نفي مطلق اخلمس،

  على عكس مدعى األصحاب يف اجلهة السابقة كما ال خيفى. الرواية دليالً
التأكيد بكلمة و سياق احلصر ه تأويل ال شاهد عليه، انَّاىل انَّ مضافاً وفيه:

نظر اىل بيان احلكم الواقعي ال جمرد تفسري مدلول (خاصة) كالصريح يف ال
لغوي يف آية اخلمس، خصوصا مع كون احلكم الواقعي أوسع من ذلك 

احلكم  بانَّ من التصريح رأساً التفسري املنظور إليه، فانه يف مثل ذلك البدَّ
 لتوهم السامع اختصاص احلكم إالو ان كانت الداللة القرآنية خاصة،و عام

  لك، فهذا احلمل واضح البطالن.الواقعي بذ
اخلمس  انَّو احلصر بلحاظ ما يؤخذ من الكفار، ما هو الصحيح من انَّ -٤

هي املنقولة املأخوذة باحلرب ال و اّنما يكون يف خصوص الغنائم منها،
أم ال،  سواء كان منقوالًو مطلق ما يؤخذ منهم، سواء كان باحلرب أم ال

للمسلمني على ما سوف يأيت البحث عنه،  ء كلّه لإلمام أو ذلك يف فانَّ
  فيكون احلصر اضافيا أي يف خصوص دائرة ما يؤخذ من الكفار.

   لعلها نفس الرواية نقلتو ويشهد على هذا املعىن رواية ابن سنان األخرى،

                                                            
  ).٦، شرحه حلديث رقم( ٣٠، كتاب الزكاة، باب ٢االستبصار، ج  -١
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 بشكلني من نفس الراوي عن أيب عبد اللّه(ع) (قال: مسعته يقول يف الغنيمة:

 ء ا الفيامَّو وىل ذلك،و يقّسم ما بقي بني من قاتل عليهو خيرج منها اخلمس
  .١»)ص«األنفال فهو خالص لرسول اللّه و

 انَّو ء، الغنائم كانت تقابل بالفي ما سوف يأيت من انَّ ويؤيد ذلك أيضاً
 اخلمس روايات العامة عن انَّو يف رواياتنا منعكساً تارخيياً هناك حبثاً

هي املنقولة من اموال و بالغنائم، على السهام هل يكون خمصوصاًالتقسيم و
كما ال خيفى  ء أيضاً الفيو الكفار املأخوذة منهم باحلرب، أو يعّم األراضي

  الفتاوى.و على من راجع الروايات
، الرتكازية ثبوت اخلمس يف يكون احلصر املذكور حقيقياً نْبل ال حيتمل اَ

يف ضوء و عن اخلاصة، املعدن حىت عند العامة فضالًو غري الغنائم كالركاز
بني أدلة اخلمس لكي حيتاج اىل و هذا الفهم ال يبقى نعارض بني احلديث

  مجع عريف فضال عن عالج سندي.
عدم وجود مجع عريف، يقال بتقدمي روايات و لو فرض التعارض -٥

  باعتبار موافقتها للكتاب الكرمي. اخلمس على هذا احلديث سنداً
لو فرض كان مفاد و ما تقدم من عدم استفادة العموم من الكتاب، وفيه:

  ، النه يعّبر بنفس لفظ الغنيمة الوارد يف اآلية.أيضاً احلديث عاماً
  هو املرجح السندي الثاين.و ترجيح أدلّة اخلمس باعتبار خمالفتها للعامة، - ٦

فتوى و فيه: منع الصغرى، فانّ حصر اخلمس يف خصوص الغنيمة خالف 
ذهاب مشهور منهم اىل ثبوته و تفاقهم على ثبوته يف الركاز،، إلالعامة أيضاً

  .٢يف املعدن أيضا
                                                            

  .١٤من أبواب قسمة اخلمس، حديث  ١، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٦١٦ -٦١٢، ص ١الفقه على املذاهب األربعة، ج  -٢
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، من غري فرق بني ]٢[، بشرط أن يكون بإذن اإلمام]١[باملقاتلة معهم
  األشجارو غريه كاألراضيو املنقولو ،]٣[ما مل حيوهو ما حواه العسكر

ملعارضته للسنة املقطوع  سقوط هذا احلديث عن احلجية سنداً -٧
ء منها، بل خمالفة مضمونه  ، حيث ال حيتمل عدم صدور شيبصدورها امجاالً

  مع الواقع يف نفسه للقطع بعدم اختصاص اخلمس بغنيمة احلرب.
  .قد عرفت عدم التعارض أصالًو وهذا الوجه تام لو فرض أصل التعارض،

  بناء على قبول كرباه.سقوطه عن احلجية باعراض املشهور عن العمل به  - ٨
املنع عن ثبوت صغرى االعراض، الحتمال استناد املشهور اىل أحد  وفيه:

  وجوه اجلمع الداليل املتقدمة.
  ـ البحث عن عموم اخلمس ملا حواه العسكر وما مل حيوه

] أراد هبذا القيد اخراج ما أخذ منهم بغري مقاتلة من غيلة أو سرقة، فاّنه ١[
  ما فيه من اخلالف.و كمه مستقالًسوف يأيت التعرض حل

ما يؤخذ منهم بغري اذن  من احلكم بانَّ ] أراد به اخراج ما سوف يأيت أيضا٢ً[
  اإلمام (ع) يكون كله لإلمام (ع).

يكون فيهما اخلالف، احدامها  نْأهناك مسألتني يف املقام ميكن  ] ظاهر العبارة ان٣َّ[
غري و األخرى عمومه للمنقولو ما مل حيوه،و عموم اخلمس ملا حواه العسكر

على هذا املوضع من  ١من هنا علق بعض اساتذتنا العظام (دام ظلّه)و املنقول،
يقتضيه عموم آية مخس الغنيمة، بينما خالف يف و املنت باّنه مما ال خالف فيه

من يراجع  لصاحب احلدائق، مع انَّ تعليقه على املسألة الثانية من املنت منتصراً
 مرادهم مما مل حيوه العسكر هو الضياع ألصحاب يف املقام جيد انَّتعبريات ا

الدور، أي نفس غري املنقول الذي هو التعميم الثاين يف املنت. قال احملقق (قده) و
   ما مل حيوهو يف الشرائع (األول غنائم دار احلرب مما حواه العسكر
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(قده) يف النهاية: (كل ما يغنمه املسلمون قال الشيخ و ١غريها)و من أرض

من دار احلرب من مجيع األصناف اليت قدمنا ذكرها مما حواه العسكر خيرج 
ما مل حيوه العسكر و أربعة أمخاس ما يبقى يقسم بني املقاتلة،و منه اخلمس
الباقي و غريها من أنواع الغنائم خيرج منه اخلمسو العقاراتو من األرضني

  .٢ قاطبة)تكون للمسلمني
هو اختصاص التخميس و مالك التعميم أمر واحد، وهذا هو الصحيح، فانَّ

بالغنائم اخلاصة اليت تؤول اىل املقاتلني أو عمومها للغنائم العامة اليت تكون 
ما مل حيوه العسكر من الغنائم  ، فلو فرض انَّلإلمام أو للمسلمني أيضاً

عند من ال يرى  فيه مخس أيضاً املنقولة من األنفال أو للمسلمني مل يكن
التعميم يف املسألة القادمة، نعم من يرى التعميم لكل ما يؤخذ من الكفار له 

  يعرب مبا عرب به السيد املاتن (قده). نْاَ
البحث عن اختصاص ما يقسم بني املقاتلني مبا حواه العسكر دون  مث انَّ
رة الشيخ يف النهاية ظاهر عباو حمله كتاب اجلهاد، لو كان منقوالًو غريه

 ،٣االختصاص حيث يقول (وما حوى العسكر يقسم بني املقاتلة خاصة)
لعله املنصرف من أدلة التقسيم على و ،أيضاً ٤هو صريح مرسلة محادو

 املقاتلني الظاهر يف تقسيم ما يكون غنيمة للمقاتل مبا هو مقاتل أي بالقتال
رب أوزارها ليس غنيمة احلرب، فما يؤخذ من أمواهلم بعد ان تضع احلو

  تفصيل البحث يف ذلك متروك اىل حمله.و املقاتلة،
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  بعد اخراج املؤن اليت أنفقت على الغنيمة بعد حتصيلها، ]١[و حنوها 
  ـ البحث عن ثبوت اخلمس يف األراضي العامرة املفتوحة عنوة

مجلة تبعه و ١خالف يف ذلك من املتأخرين صاحب احلدائق (قده)و ] على املشهور١[
 ظاهر كالم املاتن (قده) عدم الفرق بني األراضي اليت تكون ملكاًو من األعالم،

اليت و هو بعيد لإلمجاع على عدم اخلمس يف األنفالو للمسلمني أو من األنفال،
يكون نظره (قده)  نْاَ لهّم إالّاألرض املأخوذة بال حرب، الو منها األرض املوات

احلرب فال يشمل أرض الصلح، كما ان يف الغنيمة اىل خصوص ما يؤخذ ب
ء املسلمني ال األنفال أو ليس بغنيمة  األرض امليتة مما أخذ عنوة لعلها عنده من يف

  لكوهنا من قبل لإلمام فتكون كاملغصوب الذي يؤخذ منهم.
ويل و وعلى كل حال: ال اشكال يف عدم اخلمس فيما يكون لالمام مبا هو امام

هو جممع عليه، بل ال و يضاًاشارة إليه يف كالم املاتن األمر، كما سوف تأيت اال
سوف يأيت و معىن للخمس فيه بناء على كون اخلمس كاألنفال ميلكه اإلمام

تفصيله، اّنما البحث عن ثبوت اخلمس يف خصوص األراضي العامرة املفتوحة 
يصرفه يف مصاحلهم و يكون وليه اإلمامو اليت هي ملك عنوان املسلمنيو عنوة،
  احلديث عن ذلك نورده يف مقامني:و اصة،خ

  البحث عن متامية املقتضي لثبوت اخلمس يف األراضي املفتوحة عنوة ـ االول
االطالق لدليل اخلمس، نبحث عما ميكن و على فرض متامية املقتضيـ  الثاين

  له. مقيداًو ان يكون مانعاً
يستدل على ثبوت اخلمس يف األرض  نْفيمكن اَ ـ اما البحث يف املقام االول

  املفتوحة عنوة بوجوه.
 قد استند فيه اىل ما يف املدارك من انَّو ،دعوى االمجاع عليهـ  الوجه االول

   ال حيول منو ما يف خالف الشيخ (قده): (ما ال ينقلو ،٢ امجاع املسلمني عليه
                                                            

  .١٢، ج ٣٢٤احلدائق الناضرة، ص  -١
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الباقي و فيه اخلمس، فيكون ألهله، األرضني عندنا انَّو العقاراتو الدور

من مل حيضر، فيصرف ارتفاعه اىل و حيول جلميع املسلمني من حضر القتال
  .١اخبارهم)و مصاحلهم) مث بعد نقل أقوال العامة ذكر (دليلنا امجاع الفرقة

اّما ما عن املدارك فظاهر عبارته انه يريد امجاع املسلمني على ثبوت  وفيه:
من و ال نظر له اىل خصوص األراضي اخلراجية، كيفو اخلمس يف الغنيمة،

  الواضح عدم امجاع املسلمني على ثبوت اخلمس فيها.
امجاعات اخلالف ال يراد  واما كالم الشيخ (قده) يف اخلالف، فمضافا اىل انَّ

العبارة صرحية يف إرادة االمجاع من الطائفة على ما  هبا املعىن املصطلح، انَّ
اهنا تترك للمسلمني ملن و لو بعد التخميس،و يصنع باالرض اخلراجية

 ال توزع على املقاتلنيو يصرف ارتفاعها يف مصاحلهمو حضر أو مل حيضر
  ذلك النه:و ال على غريهم،و

م اصل انتقل من موضوع اخلمس اىل حك ذكر االمجاع بعد انْ أوالًـ
  اختالفاهتم فيه.و نقل اقوال العامةو االرض اخلراجية

الذي  من الواضح انَّو عطف قوله (واخبارهم) على امجاع الطائفة، ثانياًـو
اهنا موقوفة متروكة بيد من و فيه اخبار الطائفة حكم االرض اخلراجية،

 يصرف خراجها للمسلمني ال موضوع اخلمس فيها، فانه مل تردو يعمرها
  رواية واحدة بذلك يف اخبارنا.ال و
النيب (ص)  ما صرح به بعد هذه العبارة مباشرة من قوله: (وروى انَّ ثالثاًـو

مل يقسم ارضها بني الفاحتني) حيث اراد بذلك ان يستدل على و فتح هوازن
   قول اخلاصة بعدم تقسيم ارض اخلراج على املقاتلني باملنقول يف طرقهم عن

                                                            
  .١٨ء و قسمة األمخاس، مسألة  كتاب الفي  اخلالف، -١
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ما فعله يف ارض هوازن املفتوحة عنوة، فال ينبغي االشكال يف و النيب(ص)

نظر الشيخ دعوى االمجاع على حكم اصل االرض اخلراجية ال مسألة  انَّ
  ثبوت اخلمس فيها.

مراجعة و وهكذا ينتفي احتمال وجود امجاع يف املسألة، بل بعد التأمل
كما ال امجاع كذلك ال شهرة يف كلمات القدماء قبل الشيخ(قده) جند انه 

من بعده ممن و من الشيخ (قده) سألة، حيث ال جند هذه الفتوى االّهذه امل
 السيد يف (الغنية)و احلليب يف (الكايف)و عبارة املفيد يف املقنعة، تبعه، فانَّ

 ر يف (املراسم) خمصوصة بالغنائم املنقولة اليت تقسم على املقاتلني،سالّو
فتوى صدرت عن الشيخ (قده) من باب استفادة التعميم من هذه ال كأنَّو

من و اآلية مث وافقه عليه من تابعه، فتحققت شهرة فتوائية يف هذه الطبقة،
  مثل هذه الشهرة الفتوائية ال قيمة هلا من الناحية العلمية. الواضح انَّ

، حيث مل تقيد الغنيمة فيها التمسك بعموم آية اخلمس الوجه الثاين ـ
  قد نوقش يف ذلك من قبل املتأخرين بأحد حنوين:و نقول باخلصوص.بامل
هو ظاهر كلمات بعض االعالم من و ما نسب اىل السيد الربوجردي (قده) - ١
ان تكون الغنيمة اليت فيها و اخلطاب يف اآلية ينصرف اىل املقاتلني، فالبد انَّ

 إليهم أو يكون عائداً اخلمس راجعة إليهم مبا هم مقاتلون، ال ما ال يكون عائداً
  االرض اخلراجية ال تكون عائدة إليهم كذلك.و إليهم مبا هم مسلمون،

  وهذا الوجه هبذا املقدار قابل للمناقشة:
 بانه مناف مع ما تقدم منهم من عموم آية الغنيمة لكل فائدة، فانَّ ـأوالً

ما يغنمه  كان املراد منهو اىل املقاتلني، أو منصرفاً اخلطاب اذا كان خاصاً
كما استظهروه  ـ املقاتل مبا هو مقاتل فحىت اذا كان معىن الغنيمة مطلق الفائدة

  ما يكون فائدة للمقاتل مبا هو اختصت اآلية بغنائم دار احلرب، النَّ ـ هناك
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الفوائد فهي و اما سائر ما يستفيده من االرباحو مقاتل خمصوص بذلك،

  للمقاتل مبا هو مقاتل كما ال خيفى.ليست فائدة 
ال وجه لدعوى انصراف الضمري يف اآلية اىل املقاتلني، بل هو يعم  و ثانياًـ

الالحقة، و املسلمني مجيعا كسائر الضمائر املستعملة يف اآليات السابقة
من يدعي و بناء على استعمال الغنيمة يف مطلق الفائدة، خصوصاً

امنا يقول به باعتبار اخذه يف مفهوم الغنيمة ال االختصاص بغنائم دار احلرب 
عليه فكل ما يكون غنيمة للمسلمني و من ناحية اختصاص الضمري هبم،

 سواء أريد به مطلق الفائدة أو خصوص ما يؤخذ باحلرب فيه اخلمس،
تكون للمسلمني فتكون مشمولة و األرض اخلراجية فائدة مأخوذة باحلربو

  ان مل تكن غنيمة املقاتلني.و ا غنيمة املسلمنيلو باعتبارهو الطالق اآلية
ما ذكره بعض أساتذتنا العظام (دام ظلّه) من أنّ ثبوت اخلمس يف  -٢

كان باعتبارها غنيمة للمقاتلني فهي ليست عائدة  األرض اخلراجية انْ
 كانت عائدة إليهم االّ انْو كان باعتبارها غنيمة للمسلمني فهي انْو إليهم،

  ذلك.و ،ال عاماً انه يشترط يف ثبوت اخلمس أن يكون امللك شخصياً
  الفتاوى بذلك.و الختصاص أدلة اخلمس ـأوالً
نة ما فيه مؤ نة، فانَّاخلمس بعد املؤ الستفادته مما دلّ على انَّ ـوثانياً

  .١التحصيل األموال الشخصية ال العامة
 مل يبني وجه اختصاص أدلة، فانه وهذا البيان هبذا املقدار ال يكون فنياً

يريد منه ما تقدم من دعوى ظهور  أنْ اخلمس باملال الشخصي، اللّهم االّ
  الضمري يف الرجوع اىل خصوص املقاتلني.
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غريب، اذ ال وجه نة فهو ؤمن االستدالل باخبار استثناء امل واّما ما ذكر ثانياً

ئد الشخصية دون العامة، نعم الفواو باالموالنة التحصيل لتوهم اختصاص مؤ
لكن استثناؤها خاص بأرباح و نة السنة خمصوصة باألشخاص احلقيقينيمؤ

نة بذلك فهو يعين اختصاص لو فرض اختصاص املؤو حنوها،و املكاسب
نة باألموال الشخصية ال اختصاص تعلق اخلمس، فال وجه جلعل ؤاستثناء امل

  طالق اخلمس لكل فائدة أو غنيمة.مثل هذه الروايات مقيدة ال
حنوها و بعدم االطالق يف آية اخلمس لألرض اخلراجية يقال: نْوالتحقيق اَ

  ذلك بأحد التقريبات التالية.و من األموال العامة،
عنوان الغنيمة يف اآلية املباركة قد أضيف اىل الضمري  انَّ التقريب األّول ـ

االسناد تستبطن و هذه االضافةو ،الذي يرجع اىل املسلمني أو املكلفني مثالً
مل تكن  االّو تكون له ال لغريه، نْتكون الغنيمة عائدة اىل من أسند إليه، باَ نْاَ

الغنم تقتضي ذلك، النه  نفس مادة ، اّما ألنَّغنيمته كما يف املال املغصوب مثالً
الظفر مبال بنحو يكون له ال جمرد االستيالء غري املشروع عليه، و مبعىن الفوز

امللك و تكون اضافة االختصاص نْأو القتضاء االضافة يف مثل هذا السياق اَ
عندئذ اذا ضممنا اىل هذا الظهور ما اّدعيناه و االستيالء،و ال جمرد األخذ

املقاتلة كان صدق الغنيمة و لغنم تستبطن األخذ بالغلبةمادة ا من انَّ سابقاً
 نْعلى حتقق جمموع اضافتني، احدامها اَ ء لشخص أو مجاعة متوقفاً على شي

 املتغلبو االخرى أن يكون هو الغامنو إليه، ء عائداً يكون ذلك الشي
 على الغنائم املنقولة العائدة اىل املقاتلني، النَّ هذا ال يصدق االّو اآلخذ،و

حنوها حيث اهنا ال ترجع اىل املقاتلني، فال و غري املنقولة أعين االراضي
تكون مشمولة الطالق ما غنمتم، ال باعتباره غنيمة املقاتلني النتفاء االضافة 

  ة.ال باعتباره غنيمة املسلمني عامة النتفاء االضافة الثانيو االوىل،
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الغنيمة يف اآلية مبعىن مطلق الفائدة،  وهذا التقريب ال يتم اذا بنينا على انَّ

اذ حينئذ يصدق على االرض اخلراجية اهنا غنيمة املسلمني عامة لكوهنا 
االختصاص و فائدة عائدة إليهم، اذ مل يؤخذ يف مفهوم الفائدة أكثر من امللك

  جهد.و بال عوض
لو مبعىن و ـ موضوع اخلمس ما يكون غنيمة ظاهر اآلية انَّ انَّ ريب الثاين ـالتق

لألشخاص احلقيقيني من املسلمني ال لعنوان املسلمني مبا هو  ـ مطلق الفائدة
هذا هو مدلول الضمري يف (ما غنمتم) اذ جهة  شخصية حقوقية اعتبارية، النَّ

  مرجعا للضمري باحلمل الشائع.و عنواهنم االعتباري ليس مسلماًو املسلمني
ء اىل مجاعة أو الضمري إرادة امللك  ظاهر اضافة ملكية شي انَّ وان شئت قلت:
امنا هو ملك و هلم اما ما ال يكون ملكاًو لو على حنو االشاعة،و الشخصي هلم

عنوان اعتباري حقوقي منطبق عليهم فهو غري مشمول الطالق هذه و جلهة
فيكون حباجة اىل قرينة تدل عليه  ال حقيقياً عنائياً فرداً، لكونه االضافة جزماً

ها ليست كما يف أدلة األرض اخلراجية، فانه قد ثبت يف حمله ما يدلّ على انَّ
هو و امنا هي ملك للعنوان االعتباري،و ألفراد املسلمني بنحو االشاعة ملكاً

 الطالق ما غنمتم، االّ يكون مشموالً نْباحلمل الشائع، فال ميكن اَ ليس مسلماً
األخذ من الكفار الذي يصدق على عمل و ريد بالغنم جمرد فعل االستيالءاذا اُ

  هذا وحده ال يصحح كوهنا غنيمة هلم. قد عرفت انَّو املقاتلني،
حلكم وضعي  ان كان مستلزماًو ومما يؤكد هذا االستظهار أن وجوب اخلمس
هو ميكن أن يتعلق باألموال و بانتقال مقدار مخس املال اىل صاحب اخلمس

 أّنه من ناحية أخرى مستبطن حلكم تكليفي بوجوب الدفع االّ العامة أيضاً
الزكاة واجبني و هلذا كان اخلمسو األداء بقطع النظر عن احلكم الوضعيو

  تعلقهماو لو مل نقل بثبوت احلكم الوضعيو عباديني ثابتني يف باب األموال،
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ما يتعلق باألفراد هذا احلكم التكليفي انَّ من الواضح انَّو بعني املال،
هم املكلفون ال العناوين أو اجلهات احلقوقية االعتبارية مبا هي و احلقيقيني

  كذلك.
مثل  عادة خصوصاًو إن ارتكازية عدم جعل الضرائب عرفاً التقريب الثالث ـ

على األموال العامة اليت حاهلا أو  الزكاة اليت هي تكاليف مالية عباديةو اخلمس
يشكل قرينة لّبية مانعة عن  نْمصارفها نفس مصرف تلك الضريبة، ميكن اَ

  .١ انعقاد االطالق يف اآلية لألرض اخلراجية كما أفاده بعض األعالم
وهكذا يثبت على أساس هذه التقريبات الثالثة اختصاص اخلمس 

 األنفالو كاألراضي اخلراجيةالغنائم الشخصية ال العامة و باألموال
حنوها حيث يكون هناك قصور يف مقتضي تشريع اخلمس و األوقافو

  املتمثل يف اآلية الكرمية عن مشول األموال العامة.
اهنا و التمسك بإطالق الغنيمة الوارد يف روايات ما فيه اخلمس ـ الوجه الثالث

هي جاءت و ،٢مريمرسلة ابن أيب عو ربعة، كصحيح عمار بن مروانامخسة أو 
  فيها مطلقة غري مضافة اىل شخص أو املقاتلني ليتوهم فيها االختصاص.

اىل اختصاص مجلة منها باملنقول بقرينة ما يف ذيل بعضها من  مضافاً وفيه:
اختصاصه بالغنائم  ّدعِمل َن عنوان الغنيمة إنْ تقسيم ما يبقى على املقاتلني، انَّ
 ليها،أساس النكتة اليت تقدمت االشارة اى اململوكة لألشخاص احلقيقيني عل

تشهد له االستعماالت الواردة يف الروايات على ما سوف نبّينه يف املقام و
ليست يف مقام دة ملا فيه اخلمس هذه الروايات املعدِّ الثاين، فال أقل من أنَّ

  من ناحية نوع اململوك مع الفراغ عن شرائط اخلمس فيها من سائر البيان االّ
                                                            

  .٢٠كتاب اخلمس و األنفال، ص   -١
  .٧و  ٦من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، الباب ٣٤٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
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، فال ميكن استفادة شخصياً اجلهات كالنصاب أو احلول أو كونه ملكاً

  االطالق منها من هذه الناحية.
ء قوتل عليه على  التمسك بعموم رواية أيب بصري (كل شي ـ الوجه الرابع

ألحد ال حيل و لنا مخسه، رسول اللّه فانَّ حممداً انَّو اللّه ال إله االّ نْشهادة اَ
ميتاز هذا الوجه على و ١حىت يصل إلينا حقّنا) يشتري من اخلمس شيئاً نْاَ

هو يشمل غري املنقول على و سابقه بورود الرواية بعنوان ما قوتل عليه،
  مقدمات احلكمة.و طالقكما اهنا بالعموم اللفظي ال باال حد مشوله للمنقول،

ناحية علي بن أيب محزة  امكان املناقشة يف سند الرواية من ـوفيه: أّوالً
  الذي هو البطائين املعروف.

من منع داللته على العموم لغري  ٢ما ذكره احملقق االصفهاين (قده) ثانياًـو
امنا خيتص باملنقول بقرينة ما ورد يف ذيله من قوله(ع) (وال حيل و املنقول،
على  حىت يصل إلينا حقّنا) الدال مبفهومه يشتري من اخلمس شيئاً نْألحد اَ

هذا خيتص  من الواضح انَّو انه اذا اوصل إليهم حقهم حل هلم شراؤه،
  باملنقول ال االرض اخلراجية، فانه ال حيل شراؤها الحد.

ظاهر الذيل اضافة الشراء لنفس اخلمس ال ملا  بانَّ قد يناقش فيه تارة ـو
تعلق اخلمس يكون بنحو  على ما هو الصحيح من انَّ بناًءو فيه اخلمس،

ماليته انه دفع و الشركة يف املالية، حبيث يصدق على دفع قيمة اخلمس
حليته بدفع قيمته اىل و اىل شراء نفس اخلمس للخمس يكون الذيل ناظراً

فيها اخلمس يصّح شراء مخسها من  على انَّ األرض اخلراجية بناًءو اإلمام،
  اإلمام، فال وجه لدعوى االختصاص باملنقول.

                                                            
  .٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، الباب ٣٣٩ص  ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢٤٨، ص ١حاشية املكاسب، ج  -٢
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مل يكن الشراء للحصة و بيد املخالفني، خارجاً اخلمس مل يكن مفرزاً انَّ وفيه:

أو املالية املشاعة ليحتمل ذلك، بل التعبري بقوله(ع) (حىت يصل إلينا حقّنا) 
 حقهم ال نفس اخلمس،و النظر اىل شراء ما فيه مخسهم يف انَّبنفسه كالصريح 

  األرض اخلراجية اليت فيها اخلمس ال يصّح شراؤها حىت بعد دفع مخسها.و
مفهومه انتفاء  امناو الغاية ليس هلا مفهوم، بانَّ وقد يناقش فيه اخرى:

فال ، هو يف املقام احلرمة من ناحية اخلمس ال مطلقاًو ،شخص احلكم املغّيى
 ،داللة لذيل الرواية على إرادة خصوص املنقول، بل يعم غري املنقول أيضاً

هو ال و مخسهم،و يدلّ على ارتفاع شخص تلك احلرمة فيه بدفع حقّهمو
  .١ هي كون الباقي للمسلمنيو ينايف حرمة الشراء من ناحية أخرى

يدي الشراء مما بأو ظاهر الذيل النظر اىل ما كان يف معرض البيع وفيه:
ما هو الغنائم ما كان كذلك انَّ من الواضح انَّو املخالفني املانعني للخمس،

ال و الشراء،و املنقولة ال األراضي اخلراجية، فاهنا مل تكن يف معرض البيع
شرائها بدفع اخلمس، و يكون نظر االمام(ع) اىل تصحيح بيعها نْحيتمل اَ

  فالذيل ال اشكال يف اختصاصه باملنقول.
حكم آخر مستقل عن الصدر، فال و يقال: انّ الذيل مجلة مستقلةنعم قد 

يكون حلّية ما يشترى مما  نْاَو مانع من ثبوت اخلمس يف كل ما قوتل عليه
الطالق  فيه اخلمس منوطا بدفعه اىل اإلمام، فالذيل املقيد ليس منافياً

  الصدر لكي يقيده.
ليست و الذيل فرغ فيه عن صحة الشراء من سائر النواحي انَّ وان شئت قلت:

  الرواية بصدد بيانه يف كل ما فيه اخلمس ليلزم تقييد احلكم يف الصدر باملنقول.

                                                            
  .٧٤١ - ٧٤٠اقتصادنا، ص  -١
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ليست مستقلة و اجلملة األوىل توطئة للثانية وميكن دفع هذا اإلشكال بانَّ

لرواية على تقدير صدورها ما كان املنظور إليه يف هذه ا عنها، مبعىن انَّ
فيها و مورد ابتالء الشيعة من األموال اليت كانت تقع يف أيديهم من املخالفني

بقائه يف متام ما قوتل و صار بصدد بيان ثبوت حقّهم اخلمس، فاالمام أوالً
 انتقل من أحد اىل أحد فالعموم هبذا اللحاظ،و عليه مما بأيديهم مهما تقلب

 التعبري بقوله (قوتل عليه) بصيغة املبين للمفعول املاضي توطئةيشهد له و
  .مقدمة لبيان حرمة الشراء منهم أيضاًو

اىل ما فيه اخلمس من الغنائم اليت تؤخذ  واحلاصل ان العموم ليس ناظراً
امنا بعد الفراغ عن أصل ثبوت اخلمس هلم يف الغنائم يراد التعميم و بالقتال،

كذلك عدم زواله و ق يف كل قتال يتجّدد مع الكفارمن ناحية بقاء هذا احل
مما يشهد على هذا وضوح عدم اخلمس و الشراء،و البيعو االنتقالو بالتبديل

ال و عليه فال اطالقو أو من األنفال، لو كان غصباًو يف كل ما قوتل عليه
  .عموم يف هذه الرواية أيضاً

  يف األرض اخلراجية. عدم متامية أصل املقتضي لثبوت اخلمس وهكذا يتضح:
  : البحث عما ميكن أنْ يكون مانعاً عن هذا املقتضياملقام الثاين

املقتضي لثبوت اخلمس يف األرض اخلراجية مع و لو فرضنا متامية االطالق
  ذلك أمكن املنع عنه بأحد وجوه:

ظاهر مرسلة محاد الطويلة اليت استند إليها األصحاب يف أكثر من  ـ األول
اخلمس يكون  ذيلها واضحة الداللة على انَّو باب، فاهنا بعد مالحظة صدرها

هو ما ينقل من الغنائم حيث ذكر و يف خصوص ما خيرج منه سهام املقاتلني،
موقوفة األرضون اليت أخذت عنوة خبيل أو ركاب فهي و فيها قوله(ع) (...

   الغنائم ختمس ، عقيب التصريح بان١َّحيييها ...)و متروكة يف يدي من يعمرها
                                                            

  .٢من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث  ٤١، باب ٨٥، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -١
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يصرف منها ما حيتاجه فيما ينوبه مث و وخيرج منها صفو املال لالمام خاصة

من و ء، ليس هلم من األرض شيو يقسم الباقي على املقاتلني دون غريهم
الظهور يف خروج و مثل هذا السياق يكون واضح الداللة الواضح انَّ

 بعنوان الغنائم اليت خيرج مخسها األرضني املفتوحة عنوة عما ذكره أوالً
  يقسم ما بقي منها بني املقاتلني.و

هذه العبارة لو كانت واردة يف رواية مستقلة مل تكن مشتملة  واحلاصل:
يف سياق و  رواية واحدة،لكن حيث اهنا وردت يفو على الظهور املذكور،

 تفصيل ما يصنع مبا يؤخذ من دار احلرب، تكون ظاهرة يف التقسيم
ان و غري املنقول من الغنائم القاطع للشركة بينهما،و التفصيل بني املنقولو

عنوان  حكم التخميس غري شامل لألراضي املفتوحة، بل املستفاد منها انَّ
ث مل يكن حيتاج يف احلكم عليها الغنائم منصرفة اىل خصوص املنقول حبي

  بأّنها تقسم حسب السهام اىل تقييدها باملنقول. أوالً
  وهذا الوجه تام لوال االرسال يف هذا احلديث الشريف.

الروايات اليت ورد فيها السؤال عن حكم الغنيمة أو املغنم بقول  ين ـالثا
ا بني الذين يقسم أربعة أمخاسهو ه خيرج مخسهاء اجلواب بأنَّ مطلق، فيجي

 ٢ صحيح هشام بن ساملو صحيح ابن عتبةو ١ قاتلوا عليها، كصحيح ربعي
  .٣ قد استدل هبا صاحب احلدائق على االختصاصو غريها،و

غايتها عدم داللتها على عموم اخلمس  ونوقش فيه من قبل املتأخرين بأنَّ
  .٤ لغري املنقول من الغنائم ال داللتها على التخصيص

  املتأمل فيها متامية الظهور يف هذه الروايات على االختصاص، النَّ ـ واالنصاف
                                                            

  .٣من أبواب قسمة اخلمس، حديث  ١، باب ٣٧٦، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٤، ٣ا يناسبه، حديث من أبواب جهاد العدو و م ٤١، باب ٨٦، ص ١١نفس املصدر، ج  -٢
  .٣٢٥ - ٣٢٤، ص ١٢احلدائق الناضرة، ج  -٣
  .١٢. مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص ٤٤٤، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -٤
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ما يصنع هبا، فلو كان التخميس و السؤال كان يقع عن مطلق الغنيمة جيد انَّ

يف األرض املغنومة  بدوره ينقسم اىل سهام ستة ثابتاًو الذي هو احد السهام
يف مثل  ال يسكت عنه، خصوصاً نْكان ينبغي لالمام يف مقام اجلواب اَ

 صحيحة ربعي املتعرضة لنقل ما فعله النيب(ص) يف مقام اخراج السهام
املتصدية لبيان ما لكل سهم من حق، فمثل هذا السكوت يكشف بنفسه و

  نقول ال غريه.بامل اصطالح الغنيمة اليت ختمس كان خمصوصاً عن انَّ
انه ينعقد لسكوت هذه الروايات عن ختميس األرض املغنومة  وان شئت قلت:

  عدم ختميس غري املنقول من الغنائم.و داللة اطالقية مقامية على االختصاص
يف  الدالة على انه ال مخس إالّ ١صحيحة عبد اللّه بن سنان املتقدمةالثالث ـ 

 احلصر فيها اضايف، أي انَّ على ما تقدم يف فقهها من انَّ الغنائم خاصة، بناًء
النظر فيها اىل خصوص ما يؤخذ من الكفار، فانه اذا ضممنا اىل ذلك ظهور 

هو غري شامل لألرض اخلراجية و اىل الغامن، عنوان الغنائم فيما يكون عائداً
ذا ما تقدم هو مناؤها هلم،و كانت فائدة للمسلمني انْو لعدم كوهنا راجعة إليه

استظهاره يف املقام األول، كانت هذه الصحيحة دالة بعموم احلصر فيها على 
 انْو هذاو ألهنا ليست بغنيمة، نفي اخلمس عن مثل األرض اخلراجية أيضاً

كرواية أيب  ـ انه مقدم على اطالق دليل التخميس كان بإطالق احلصر إالّ
  اخلمس فتكون حاكمة عليه.لكون الصحيحة ناظرة اىل دليل  ـ بصري لو متت

ومما يؤيد إرادة هذا املعىن من الغنيمة يف هذه الصحيحة أي املنقول باخلصوص 
من  األنفال، فانَّو ء الفيو املقابلة اليت جندها يف الروايات بني عنواين الغنيمة

على املنقول الذي يقسم على الغامنني يف  الغنيمة تطلق دائماً يتتبعها جيد انَّ
   ء املسلمني كأراضي اخلراج أو األنفال الراجعة اىل اإلمام، مما يعين قبال يف

                                                            
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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انعقاد اصطالح الغنائم يف ألسنة الروايات على خصوص املنقول الذي كان يقسم 

من أوضح القرائن املؤكدة هلذه الدعوى رواية ابن سنان األخرى و بني الغامنني،
قد ورد فيها (مسعته يقول يف الغنيمة خيرج منها و وحدهتمااليت احتملنا فيما سبق 

األنفال فهو و ء اما الفيو ويل ذلك،و يقسم ما بقي بني من قاتل عليهو اخلمس
  األنفال.و ء . حيث جعلت الغنيمة مقال الفي١)>ص<خالص لرسول اللّه

بلحاظ اآلية الكرمية  انَّ<من  ٢)هما أفاده السيد االستاذ الشهيد (قد الرابع ـ
اليت فسرهتا تكون مقيدة لرواية ايب بصري مبا اذا  ٣صحيحة ابن مهزيار

مخس  اآلية تقتضي انَّ ذلك النَّو صدق على املال عنوان الفائدة الشخصية،
رواية ايب بصري تقتضي انه ثابت بعنوان كون و الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة،

 ـ ذلك، فكل منهما يدل املال مما قوتل عليه بال دخل لعنوان الفائدة يف
العنوان املأخوذ فيه هو متام املوضوع خلمس  على انَّ ـ مبقتضى اطالقه

مع دوران االمر بني االطالقني يتعني رفع اليد عن االطالق يف و الغنيمة،
التحفظ على االطالق  ذلك النَّو تقييدها بعنوان الفائدة،و رواية ايب بصري

الفائدة رأسا يف موضوع مخس الغنيمة االلتزام بعدم دخل عنوان و فيها
صرفها اىل بقية موارد و يؤدي اما اىل اخراج مخس الغنيمة عن اطالق اآلية

 كانت شاملة خلمس الغنيمة اال انَّ انْو اآلية اخلمس، أو اىل االلتزام بانَّ
 هو الفائدة ال دخل له يف موضوع هذا اخلمس اصال،و العنوان املأخوذ فيها

 باطل، اما اخراج مخس الغنيمة عن اطالق اآلية فلوضوح انَّكال االمرين و
 مخس الغنيمة هو القدر املتيقن من اآلية، النه مورد عمل النيب(ص) باآلية

   اما الغاء العنوان املأخوذ يفو تطبيقه هلا، فال ميكن االلتزام خبروجه،و
                                                            

  .١٤حديث من أبواب ما جيب فيه اخلمس،  ٨، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٧٣٩ - ٧٣٨اقتصادنا، ص  -٢
  .٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٨، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٣
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، النه مىت فهو غري صحيح أيضاً ـ اي الغنيمة مبعىن الفائدة الشخصية ـ موضوع اآلية

بني تقييد و دار االمر بني الغاء العنوان املأخوذ يف احد الدليلني عن املوضوعية رأسا
يف املقام االمر كذلك، فال حميص عن و العنوان املأخوذ يف الدليل االخر تعني الثاين،

  .ـ اي الغنائم املنقولة باخلصوص ـ  بصري بعنوان الفائدةااللتزام بتقييد موضوع رواية ايب
ان هذا يلزم منه أيضا الغاء العنوان املأخوذ يف موضوع رواية ايب بصري، اي  فان قيل:

  عنوان ما قوتل عليه، النّ الفائدة بنفسها مالك للخمس حىت يف غري مورد القتال.
 موضوع مخس الغنيمة ال يلزم ذلك بل يبقى عنوان القتال دخيال يف قلنا:

اثره هو ثبوت و على حّد دخالة عنوان املعدنية يف موضوع مخس املعدن،
نة، خبالف عنوان الفائدة مبفرده، ؤاخلمس يف متام املال من دون استثناء امل

  ».فانه مالك للخمس بعد االستثناء ال يف التمام
تفسر الغنيمة تارة نستظهر من الصحيحة ما تقدم من اهنا  والصحيح ان يقال:

 هو الفائدة املطلقة غري املتوقعة ال مطلق الفائدة،و يف اآلية مبعناها اللغوي،
  اخرى نبين على ما ذهب إليه املشهور من تفسريها للغنيمة مبطلق الفائدة.و

رواية ايب بصري و فعلى االول تكون الصحيحة بنفسها مقيدة الطالق اآلية
الغنيمة، لكوهنا اخص منهما بل حاكمة خبصوص الغنيمة الشخصية ال مطلق 

شارحة للمراد منهما، بل الصحيحة على هذا تكون من خرية االدلة و عليهما
غريها مما فيه و على شرطية امللكية الشخصية يف تعلق اخلمس يف الغنائم

  غريها من هذه الناحية.و اخلمس، حيث ال حيتمل الفرق بني الغنائم
فالصحيحة سوف  ـ ي هو مبىن الوجه املذكورالذ ـ واما على الفرض الثاين

من و دخله يف موضوع اخلمس،و تدل من ناحية على الغاء حيثية القتال
االفادة الشخصية يف تعلق اخلمس، و ناحية اخرى على اشتراط امللك

 فتكون معارضة على كل حال مع ظهور رواية ايب بصري يف دخل القتال
  ة له.ملغيو االخذ باحلرب يف موضوع اخلمسو
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وما ذكر من بقاء القتال دخيال يف مخس الغنيمة على حّد دخالة عنوان املعدنية 

نة، امنا يتم فيما اذا مل يكن مفاد الصحيحة اثره عدم استثناء املؤو يف مخس املعدن
 تفسري الغنيمة فيها، كما لو كانت تدل ابتداء على اشتراط امللكو النظر اىل اآلية

النظر اىل و اما حيث استفيد منها تفسري اآليةو الشخصي يف تعلق اخلمس،
اخلمس فيها  الداللة على انَّو الغنيمة املأخوذة يف مورد اآلية بالقتال من الكفار

يكون باعتبارها فائدة، فهي تدل ال حمالة على الغاء دخالة حيثية القتال يف تعلق 
ترتب اثر و  هذا النوع من اخلمس.اخلمس الذي هو مفاد رواية ايب بصري يف

ال و نة ال ربط له هبذا املفاد،ؤهو عدم استثناء املو آخر على مخس الغنيمة
  يوجب حفظ ظهورها يف دخالة حيثية القتال يف تعلق اخلمس.

خلمس الغنيمة حبسب احلقيقة بل مرجعه اىل  هذا ليس اثراً انَّ وان شئت قلت:
هو الفائدة املكتسبة، حيث و ظ بعض مصاديقهتقييد زائد يف مخس الفائدة بلحا

نة مع بقاء فادة الشخصية عدم الصرف يف املؤعلى اال يشترط فيها زائداً
موضوع اخلمس يف الغنائم مطلق الفائدة، فيلغي بذلك ظهور رواية ايب بصري 
يف تعلق اخلمس مبا قوتل عليه بعنوان كونه مما قوتل عليه. نعم رمبا يناقش 

ل ظهور رواية ايب بصري يف دخالة القتال بعنوانه يف موضوع يف اص عندئٍذ
يكون ذكر القتال فيها من باب االشارة اىل مخس الغنيمة  نْاخلمس، بل ميكن اَ

  اليت فسرهتا الصحيحة بالفائدة الشخصية.و الواردة يف اآلية املباركة،
ما أفاده أكثر احملققني من التمسك بروايات أرض اخلراج للمسلمني  اخلامس ـ

  ٤ أيب الربيع الشاميو ٣ معتربة أيب بردهو ٢ صحيح احلليبو ١ كصحيح البزنطي
                                                            

  .١٢٠، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢٧٤، ص ١٢و ج  ٣٤٦، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -٢
  .١١٨، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -٣
  .٢٧٤، ص ١٢وسائل الشيعة، ج  -٤
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بدعوى اهنا باعتبارها واردة  ١ رواية حممد بن شريحو ومرسلة محاد املتقدمة

 فتكون أخص مطلقا من اطالق اآلية يف خصوص غري املنقول من الغنائم
  عموم رواية أيب بصري، فتقدم عليهما بالتخصيص.و

  وقد نوقش يف هذا الوجه من قبل املشهور مبناقشتني:
هذه  من انَّ ٢ما عن احملقق العراقي (قده) يف شرحه على التبصرة اـاحدامه

نسبتها إليه نسبة دليل  الروايات ال تعارض عموم دليل اخلمس، النَّ
اخلمس امنا يكون بعد امللك من قبل شخص  املوضوع اىل دليل حكمه، النَّ

أرض اخلراج اليت هي من  هذه الروايات تدل على انَّو أو طائفة خاصة،
دليل التخميس يدلنا على لزوم و الغنائم غري املنقولة مالكها عامة املسلمني،
  مس فال تعارض يف البني.خروج اخلمس من ملكهم اىل صاحب اخل

هذه الروايات صادرة عن األئمة املعصومني بعد فتح األراضي  انَّ وفيه:
هي يف و بسنني ـ ارض السواد اليت هي أرض العراق منهاو ـ اخلراجية

مقام بيان حكمها الفعلي بقرينة السؤال فيها عن شرائها، فاذا كان مخسها 
  مسلمني.لالمام مل يصح القول باهنا بتمامها لل

م محل هذه الروايات على بيان امللكية الرتبية حني االغتنا فاحلاصل:
رادة امللكية الفعلية أو الباقية كما يف للمسلمني غري صحيح، بل صرحيها ا

حينئذ اطالقها لتمام األرض اخلراجية و مثل لسان (موقوفة متروكة)
  هذا واضح.و ،ال حمالة مع دليل اخلمس املأخوذة من الكفار يكون معارضاً

اطالق اآلية أو عموم رواية أيب بصري و النسبة بني هذه الروايات انَّ الثانيةـ
   هي العموم من وجه ال املطلق، الفتراقها عن أدلة اخلمس يف داللتها على

                                                            
  .٢٧٤، ص ١٢وسائل الشيعة، ج  -١
  .١٧٣، ص ٣شرح تبصرة املتعلمني، ج  -٢
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بينما ال  ملكية املسلمني لألمخاس األربعة الباقية من أرض اخلراج أيضاً

 داللة يف أدلة اخلمس حلكم سائر األمخاس األربعة من الغنائم، فاملنافاة
التعارض بني اطالق كل منهما حبسب احلقيقة مع اطالق اآلخر، فال وجه و

لتقدمي اطالق ادلة اخلراج على اطالق دليل اخلمس إن مل يكن العكس هو 
  الصحيح على ما سوف يظهر.
لصاحب  من االعالم االجابة عليها انتصاراًوهذه املناقشة حاول مجلة 

  احلدائق ببيانات خمتلفة نلخصها يف ثالثة:
روايات أرض اخلراج على  من انَّ ١ما أفاده السيد األستاذ الشهيد (قده) - ١

قسمني، قسم منها كصحيح احلليب يدل على ملكية املسلمني هلا بعنوان أرض 
السواد الذي هو علم الرض خارجية حمددة، فيكون ظهوره يف ذلك بالداللة 

صحيح البزنطي داللته على ذلك و قسم منها كمعتربة أيب بردةو اللفظية،
ا بالعموم داللة دليل اخلمس يكون امَّ حيث انَّو مقدمات احلكمة،و باإلطالق

كما يف رواية أيب بصري، أو مبا يشبه العموم كما يف اآلية حيث يستظهر من 
بني  التعميم، فتقع املعارضة أوالًو ٍء) التصريح باإلطالق (ِمْن َشْي  قوله تعاىل

هذا الظهور مع القسم األول من أدلة األرض اخلراجية للتكافؤ بينهما، مث بعد 
لتساقط يرجع يف مورد التعارض اىل القسم الثاين املقتضي مللكية املسلمني ا

ذلك باعتباره كالعام الفوقاين ال يدخل املعارضة مع عموم و لتمام األرض،
  له حبسب قواعد اجلمع العريف. دليل اخلمس لكونه حمكوماً

خلصوص  اًيكون عنوان أرض السواد علم نْهذا الوجه مبين على اَ انَّ فيه أوالًـو
ليس كذلك بل هو علم ملطلق أرض العراق و املفتوح عنوة من أرض العراق،

   كان فيه أرضو اجلزيةو كان فيه أرض الصلحو الذي كان فيه املفتوح عنوة
                                                            

  .٧٤٠اقتصادنا، ص  -١
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أسلم عليها أهلها، كما يشهد بذلك االستثناء الوارد يف معتربة أيب ربيع 

 أخرى كثرية واردة يف الشراء من أرض اجلزية تشهد له رواياتو ١ الشامي
 تشهد له صحيحة البزنطي حيث كان السؤال فيها عن الكوفةو أهل الذمة،و
أراضيها فأجابه االمام(ع) ببيان حكم األرض اليت أسلم عليها أهلها و

، بل لعل هذا ال ينبغي التشكيك فيه األرض املفتوحة ثانياًو طوعا أوالً
من فرض تقدير يف روايات السؤال عن شراء  عليه فالبدَّو ،أيضاً خارجاً

معه يكون و أرض السواد يقتضي حتديده باألراضي اخلراجية منها ال حمالة،
عليها ال على عنوان السواد املضاف إليه لكي يلزم اجملازية أو  التقييد وارداً

  اطالقية. خمالفة الظهور اللفظي، فالداللة يف هذه الطائفة أيضاً
املنع عن أصل داللة هذا القسم من الروايات على نفي و امكان املناقشة نياًـثاو

ها مجيعا بقرينة السؤال عن الشراء الواقع فيها اخلمس عن األرض اخلراجية، النَّ
يبيعها، فهي  نْيريد اَو ناظرة اىل نفي كوهنا ملكا ملن تكون األرض حتت يده

 نْ يف قبال ذلك، ال يف قبال اَتثبت كوهنا للمسلمنيو تنفي ملكيتها اخلاصة
ملكية عامة ال يصح شراؤها ممن حتت  ء منها لالمام الذي هو أيضاً يكون شي

 ليس من بيده مالكاًو يده األرض، فكأّنها تقول هذه األرض أمرها بيد الوايل
   معه ال ينعقد أصلو هلا ليبيعها، كما يصّرح بذلك ذيل صحيحة احلليب،

                                                            
امنا عّربنا عنها باملعتربة رغم عدم ورود توثيق فيه بعنوانه بقاعدة نقل أحد الثالثة عنه، حيث نقل البزنطي عن  ـ١

زاز ، ونقل ابن أيب عمري عن أيب ربيع الق٨٤ص  ١أيب ربيع بقول مطلق بسند صحيح يف علل الشرائع ج 
، وهذا حبسب طبقته ينسجم ان يكون أيب ربيع ٤١٢ص  ١يف الكايف ج  عن جابر بسند صحيح أيضاً 

وامسه خليد بن أوىف وله كتاب ينقل عنه ابن مسكان الذي هو  الشامي الذي يروي عن الصادق(ع) دائماً 
اىل البلد، فمن  من أصحاب االمجاع، وعنوان القزاز نسبة اىل عمل ثياب احلرير والقز، والشامي نسبة

أيب ربيع املطلق منصرف اىل الشامي الذي  وحدة العنوانني، وعلى األقل من املطمئن به انَّ  املظنون قوياً 
  على قبول كربى توثيق من يسند عنه أحد الثالثة. تكثر رواياته و كان له كتاب، فتثبت وثاقته بناءً 
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  الداللة فيها على نفي تعلق حق االمام خبمسها.

روايات األرض  ما ذكره بعض أساتذتنا العظام (دام ظلّه) من انَّ -٢
اخلراجية باعتبارها مقطوعة الصدور فال تسقط باملعارضة مع اطالق اآلية 

يرجع بعد ذلك اىل مقتضى و بنحو العموم من وجه، بل يتعارض االطالقان
بقاؤها على ملك املسلمني و ي لنفي ثبوت اخلمس فيهااألصل العمل

بتمامها، النّ اخلمس يف طول امللك، فمع الشك يف تعلقه يستصحب بقاء 
  .١ هو هنا املسلمونو ملك مالكه

قد اّتضح مما سبق عدم داللة روايات الشراء من أرض اخلراج  فيه: أوالًـو
 ذلك عدا مرسلة محاد على نفي اخلمس فيها، فال يبقى لدينا ما يدلّ على

 نْء منهما، فال ميكن اَ من الواضح عدم قطعية صدور شيو صحيح البزنطي،و
  يتعارض اطالقهما مع اطالق اآلية لو مت.

اآلية داللتها كالصريح يف االطالق، فتكون  من انَّ ما تقدم أيضاً ـوثانياً
تصل ال و أقوى من اطالق روايات اخلراج، فيتقدم عليها باجلمع العريف

  النوبة اىل التساقط.
القائل باإلطالق يف اآلية يدعي مشوله لألرض اخلراجية  لو فرض انَّ ثالثاًـو

فال  ـ كما لعله ظاهر املشهور ـ باعتبارها غنيمة املقاتلني ال غنيمة املسلمني
معه و من أول األمر،و يكون تعلق اخلمس يف اآلية هبا يف طول امللك بل ابتداًء

للمسلمني، بل يكون مقتضى  التساقط ما يثبت كون مخسها ملكاًال يبقى بعد 
  األصل نفي ذلك فتنتفي اآلثار اإللزامية اخلاصة املترتبة على أرض اخلراج.

   من كان عموماً انْو النسبة بينهما بالدقة ما ذكره مجلة من األعالم من انَّ - ٣

                                                            
  .١٣مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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  مبعد اخراج ما جعله اإلماو ]١[حنوها منهاو رعيو محلو حبفظ
خصوص و انه حبسب التسامح العريف النسبة بينهما عموم وجه االّ  من

 موضوع روايات اخلراج خصوص األراضي املغنومة من الكفار، مطلق، ألنَّ
 القرينيةو هذا يكفي يف التخصيصو موضوع دليل اخلمس مطلق الغنيمة،و
مقدمات احلكمة، أال و طالقانت داللة اخلاص من جهة أخرى باالان كو

داللة  ترى تقدمي (أكرم الفقيه) على عموم (ال جيب اكرام العامل) رغم انَّ
ان و مقدمات احلكمة،و صيغة األمر على الوجوب قد يكون باإلطالق

  اطالق اخلاص مقدم على عموم العام. شئت قلت: انَّ
القضية  انّ املوضوع لدليل اخلمس مخس املال املغنوم المتامه، لوضوح انَّ وفيه:
 النسبة بني (مخس الغنيمة لالمام)و مخس الغنيمة لالمام، ولة يف دليله انَّاجملع
(األرض املغنومة للمسلمني) عموم من وجه حىت من ناحية املوضوع، فال و

ه اطالق للخاص ، فانَّيقاس بإطالق صيغة األمر يف اخلطاب األخص موضوعاً
من اآلخر، نعم  ء من اخلطابني يف املقام أخص موضوعاً ليس شيو موضوعاً

هذا  انَّ ليه أعم من عنوان أرض اخلراج، االّعنوان الغنيمة أو ما قوتل ع
 العنوان ليس هو موضوع احلكم الوضعي أو التكليفي يف باب اخلمس ال عرفاً

  امنا املوضوع مخس املال كما هو واضح.و ،ال عقالًو
و مت يف ل ـ فالصحيح يف وجه تقييد اطالق دليل اخلمس لألرض اخلراجية

  احد الوجوه الثالثة األوىل. ـ نفسه
   ـ استثناء مؤن التحصيل

أربعة األمخاس الراجعة و اخلمس ـ هذا يعين تقسيط املؤن على السهام مجيعاًو ]١[
  قد استدلّ عليه يف كلماهتم بأحد وجهني:و كل حبسب نسبته، ـ للمقاتلني
سواء  ـ التقسيط هو مقتضى القاعدة يف موارد االشتراك يف املال انَّ ـ األول

كان بنحو االشاعة، أو الشركة يف املالية، أو الكلي يف املعني، بل حىت اذا كان 
   حيث انه ال موجب لتحميل ـ بنحو احلق املايل يف العني على وجه قوي
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…………………………………………………………  
  نة دون بعض.بعض الشركاء املؤ

 أرجعناها اىل قاعدة العدل الوجه لو متت كرباه يف نفسها بانْوهذا 
العلم برضا الشركاء و االنصاف أو اإلحسان العقالئيتني أو اىل أذن الفحوىو

يثبت يف املرتبة  نْء آخر فال تتم صغراه، مبعىن انه فرع اَ بذلك أو أي شي
اخلمس  انَّ ما عدا مخس الغنيمة يكون للمقاتلني بتمامه، كما السابقة انَّ

دليل  هو أول الكالم، النَّو يتم التقسيطو منها لصاحبه بتمامه لتتم الشركة
ذي و الرسولو مخس متام ما هو غنيمة للّه ما يثبت بإطالقه انَّاخلمس انَّ
امنا يتعني بعد اخراج و اما ما يكون لألفراد فال يعينه دليل اخلمسو القرىب،

فيما  ملكهم االّو نئذ ال يكون حقهمحيو املصارف،و ما خيرج من النوائب
فيمكن أن يكون اخلمس من مجيع  يتبقى للقسمة بعد اخراج املؤن أيضاً

ء  بقي شي املؤن مث انْو مث خيرج النوائب الغنيمة كصفايا الغنيمة لإلمام أوالً
حق املقاتلني يف  كان للمقاتلني، فال موضوع لقاعدة التقسيط ما مل يثبت انَّ

هذا غري ثابت بل عدمه ثابت ملا و الغنيمة من أول االمر،أربعة أمخاس 
القسمة و حق املقاتلني مسلم عند فقهائنا من انَّو سوف تأيت االشارة إليه

  بعد اخراج ما خيرجه من الغنائم.و بينهم امنا يكون بقرار االمام
 وجه الضعف فيما اعترض به على قول الشيخ (قده) يف اخلالف ومنه يظهر:

ء  غريهم حيث متسكوا بإطالق اآلية الثبات عدم استثناء شيو الشهيدينو
االطالق ال نظر فيه اىل هذه اجلهة كي يعول  من املؤن عن اخلمس، من انَّ

، اذ ليست الداللة املذكورة من باب االطالق حبسب احلقيقة بل هو ١ عليه
   ا يدعى انهكم ـ يف اصل الغنيمة مدلول للفظ اخلمس، فانه اذا كان ثابتاً

                                                            
  .٩، ج ٤٤٥مستمسك العروة الوثقى، ص  -١
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…………………………………………………………  
 كما هو ظاهر رواية أيب بصري ـ بكل ما قوتل عليه متعلقاًو ـ ظاهر اآلية

نة منها ؤباخراج مخس كل ما هو غنيمة، فاذا استثين امل ـ فهذا ال يتحقق االّ
هذا و من الغنيمة بل أقل من اخلمس بالنسبة ألصل الغنيمة، مل يكن مخساً

  اللفظي الوضعي كما ال خيفى.خالف الظهور 
نة، ؤاخلمس بعد امل التمسك بإطالق ما دلّ من الروايات على انَّ الثاين ـ

اطالقها يشمل مخس  نة التحصيل، فانَّؤاملستظهر منها يف حمله مشول م
كانت  انْو على اطالق دليل مخس الغنيمة ، فيكون مقدماًالغنيمة أيضاً

  ق احلاكم مقدم على اطالق احملكوم.اطال النسبة العموم من وجه، النَّ
نة املنفقة قبل مفادها استثناء مؤنة التحصيل مبعىن املؤ بانَّ ١ وقد نوقش فيه
نة ما بعد حصول املؤنة يف املقام من مؤو حتقق موضوعه،و تعلق اخلمس

 نقلها اىل اصحاهبا، فال يكون مشموالًو تعلق اخلمس هبا حلفظهاو الغنيمة
  لتلك الروايات.

نة يف املقام بانّ املؤ ٢جيب عليه من قبل بعض أساتذتنا العظام (دام ظله)وأ
كانت  انْو الغنيمة عناية، النَّو نة ما قبل التحصيل عرفاًمن مؤ أيضاً

 هذه املؤن أيضاً بذلك، فكأنَّ االنتفاع هبا ال يكون االّ انَّ حاصلة قبلها االّ
  االنتفاع هبا.و نة حتصيل الغنيمةمن مؤ
ن اخلمس قد اجلواب كما ترى ال ميكن قبوله هبذا املقدار، فاّنه اذا كاوهذا 

  نة فال وجه الستثنائها منه بالروايات املتقدمة.تعلق باملال قبل املؤ
موضوع مخس الغنيمة ليس هو ذات املال املأخوذ من  بانَّ يقال: نْوالتحقيق اَ

  ون فائدة ملالكها،اليت تكو الكفار باحلرب، بل الغنيمة العائدة اىل الشخص
                                                            

  نفس املصدر. -١
  .١٦ -١٥مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -٢
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…………………………………………………………  
هذا هو مفاد آية اخلمس حيث اضافت الغنيمة اىل الضمري يف (ما  النَّ

كما تقدمت  ـ هذه االضافة كانت تستبطن أخذ هذه احليثيةو غنمتم)،
اىل ما قوتل عليه  ليست ناظرة االّ رواية أيب بصري أيضاًو ،ـ االشارة إليه

حنوه، فليست من هذه و لو كان مغصوباًو من الغنائم ال ذات ما أخذ بالقتال
االفادة مما قوتل عليه و الناحية بصدد التعميم، بل تفترض وجود املالك

تدلّ على أخذ  غريها أيضاًو صحيحة ابن مهزيار لشخص أو جهة، كما انَّ
حىت مخس الغنيمة باملعىن امللك يف موضوع اخلمس و خصوصية الفائدية

 عندما يستحقها شخص تعلق اخلمس بالغنيمة االّعليه فال يو األخص،
العود اىل املقاتلني امنا يكون بعد  ال إشكال يف انَّو تكون فائدة عائدة إليه،و

يف غري ذلك كما  يصرفها مجيعاً نْفله اَ االّو قرار االمام تقسيم الغنائم عليهم،
سوف تأيت االشارة اىل بعض الروايات الدالة عليه و عليهأشرنا اىل التسامل 

بعد اخراج كافة املؤن حىت  عليه ال يكون تعلق اخلمس االّ بناًءو ،أيضاً
نة التحصيل حقيقة بال حاجة اىل عناية أو مؤنة نقل الغنيمة، فتكون من مؤ

  نة.، فتشملها روايات اخلمس بعد املؤتوسعة عرفية
 القاعدة حىت لو مل تكن هذه الروايات يف البني، النَّبل هذا هو مقتضى 
بالفائدة املالية، فاذا كان لنقل الغنيمة من  كان متقوماً نْعنوان الغنيمة بعد اَ

 نْاَو بدَّمتلكها من قبلهم مؤنة الو املقاتلنيو أجل تقسيمها على األشخاص
نة، ا تلك املؤمبقدار ما عد لن تكون املالية املغنومة هلم االّتنفق، فسوف 

حبيث لو بذهلا اإلمام أو غريه من كيسه كان الزائد هلم من قبل الباذل ال من 
حقيقة مبالية ما عدا  مقدرو الكفار، فما هو موضوع تعلق اخلمس مضيق

  تعلق اخلمس بأكثر من هذا املقدار ابتداء.نة، فال موضوع ِلمقدار املؤ
  يسد نْد اليت ورد فيها (و له اَاىل صحة التمسك مبرسلة محا مضافاً هذا كله:
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فايا ـبعد استثناء صو ]١[حـحة من املصاللـالغنيمة على فعل مص
  ف القاطع،ـالسيو ركب الفاره،ـاملو ارية الورقة،ـاجلـمة، كـنيـالغ

غري ذلك مما ينوبه، و بذلك املال مجيع ما ينوبه من مثل اعطاء املؤلفة قلوهبم
املستفاد  ء اخرج اخلمس منه فقسمه يف أهله ...)، بتقريب: انَّ بقي شي نْفِا

كان و كل ما له الوالية عليه من األمور من قوله (وغري ذلك مما ينوبه) انَّ
نته من اصل الغنيمة املقاتلة خترج مؤو نفقة يف تلك احلربو نةحباجة اىل مؤ
 ك واليته على الغنائممن مجلة ذل من الواضح انَّو التخميس،و قبل التقسيم

مثلها بل أفضل منها صحيحة و ايصاهلا اىل مواردها،و نقلهاو حفظهاو
بناء على استظهار يأيت  ٢ابن اذينةو كذلك ذيل صحيحة ابن سنانو ١زرارة

  يف املسألة القادمة إن شاء اللّه.
  مس فيما جيعله االمام من الغنيمةعدم ثبوت اخلـ 
جيعله أو ينفله االمام قبل جعله فلما تقدم يف ] اما عدم ثبوت اخلمس فيما ١[

موضوع مخس الغنيمة ما يكون غنيمة عائدة  املسألة السابقة من انَّ
الغنيمة قبل قرار القسمة من اإلمام ال و لشخص حقيقي ال ذات الغنيمة،

  تكون عائدة ألحد بل حتت والية ويل املسلمني.
 لك، كمرسلة محاد املتقدمةاىل الروايات اخلاصة املصرحة بذ :هذا مضافاً

 تقع السهام، نْيعطي ما يشاء قبل اَ نْلالمام اَ صحيحة زرارة فاهنا تصرح بانَّو
هو املطابق مع و اخلمس من السهام كما يستفاد ذلك من روايات أخرى،و

خترج  املؤن أيضاً هذه الصحيحة بالفحوى تدل على انَّو االرتكاز املتشرعي،
  على املسألة السابقة، تقع السهام، فتكون دليالً نْمن أصل الغنيمة قبل اَ

                                                            
قال: االمام جيري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل « ،٣٦٥، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١

  ».بينهمء نصيبا وان شاء قّسم ذلك  رسول الّله( ص) بقوم مل جيعل هلم يف الفي
وان حضرت القسمة فله ان يسّد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي .« ٣٨، ص ١٥وسائل الشيعة، ج  -٢

  ».ء عليه ء يقّسمه بينهم وان مل يبق هلم فال شي بعد ذلك شي
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  .]١[ كذا قطائع امللوك فاهنا أيضا لهو والدرع، فاهنا لإلمام،
  ابن اذينة.و وأفضل منها من هذه الناحية صحيحة ابن سنان

ه ليس غنيمة واّما عدم ثبوت مخس الغنيمة فيما جيعله االمام لشخص، فألنَّ
االنشاء و بل هي ملكية منتقلة إليه باالهداءاحلرب، و حاصلة له باالغتنام

املعاملي من ويل أمر الغنيمة، فحاله حال أي هدية أو مال آخر حيصل عليه 
االنسان عن هذا الطريق ال يتعلق به مخس الغنيمة. نعم قد يتعلق به مخس 

  هو خارج عن حمل الكالم.و نة،ؤفاضل امل
ول بناء على انه لقاتله، فانه ب املقتلَومنه يعرف عدم صحة قياس املقام بَس

يصدق عليه انه ملكه باالغتنام فهو غنيمته خبالف املقام، نعم لو جعل 
اعتربنا ذلك و له، االمام ما سيغنمه املقاتل من العدو له قبل االغتنام تشويقاً

لة، من باب حتديد سهم له من الغنائم من أول األمر تعلق به اخلمس ال حما
  هذا خارج عن فرض السيد املاتن (قده). انَّ عليه، االّلصدق عنوان الغنيمة 
   ـ استثناء صفايا امللوك

اخلمس كصحيح و ] اما كوهنا لالمام فللنصوص املستفيضة املتعرضة لالنفال١[
ليس و عبداللّه(ع): (قطائع امللوك كلها لالمام، داود بن فرقد قال: قال أبو

عبداللّه(ع) (قال: سألته عن  موثق أيب بصري عن أيبو ،١ء) للناس فيها شي
السيف و املركب الفاره،و صفو املال، قال: االمام يأخذ اجلارية الروقة،

  موثق مساعة (قال:و ،٢الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو املال)و القاطع
ء يكون للملوك فهو  سألته عن األنفال، فقال: كل أرض خربة أو شي

منها البحرين مل يوجف عليها و سهم، قال:ليس للناس فيها و خالص لالمام
معتربة ايب الصباح (قال: قال و صحيحة زرارة املتقدمة،و ،٣ال ركاب)و خبيل

  ،٤لنا صفو املال)و أبو عبداللّه(ع): حنن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا األنفال،
                                                            

  .٣٧٣، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٦٦ص  ٦وسائل الشيعة، ج  -٤و٣و٢و١
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واّما إذا كان الغزو بغري إذن اإلمام(ع)، فان كان يف زمان 
إن و ستيذان منه فالغنيمة لإلمام عليه السالم،امكان اإلو احلضور

  كان يف زمن الغيبة، فاألحوط اخراج مخسها من حيث الغنيمة.
  ولعل احلكم متسامل عليه بني أصحابنا.

  يستدل عليه بوجوه: نْا عدم تعلق اخلمس هبا يف طول تعلقها بالوايل فيمكن اَوامَّ
يستثىن من الغنائم اليت  نْ(وينبغي اَهذا لفظه: و ما ذكره الفقيه اهلمداين -١

يتعلق هبا اخلمس ما ورد فيه دليل باخلصوص على انه ملك ألشخاص 
ع امللوك اليت ورد يف األخبار اهنا لالمام خاصة، كصفوة املال اليت منها قطاي

ظهور األخبار  حنو ذلك، فانَّو سلب املقتول الوارد فيه انه لقاتلهو خاصة،
الروايات و كية اجملموع أقوى من ارادته من اآليةرادة ملاخلاصة يف ا

  .١الواردة يف اخلمس كما ال خيفى)
وهو صريح يف افتراض متامية املقتضي يف دليل اخلمس هلذا القسم من 

  الغنائم، غاية األمر يقدم عليه اطالق دليل ملكية االمام لتمامه.
يقصد أنه  لعلهو ـ اىل عدم تبيينه لوجه هذه األقوائية مضافاً وفيه:

املتعني على هذا  انَّ ـ كاألخص لوروده يف عناوين خاصة من الغنائم
بني الدليلني بنفس  التقدير تقدمي اطالق دليل اخلمس، ألنه ال تعارض اصالً

النكتة اليت أشار إليها احملقق العراقي (قده) يف مخس األرض اخلراجية، فاّنها 
صفو املال لالمام  دليل انَّ نا، النَّلكنها تامة هو مل تكن تامة هناك كما تقدم

يدل على ذلك يف قبال تقسيمه بني املقاتلني، فال ينايف تعلق اخلمس به يف 
  ّم اىل ذلك نكتة زائدة تأيت يف الوجه الرابع.َضطول ذلك ما مل ُي

                                                            
  .١٠٩مصباح الفقيه، كتاب الزكاة و اخلمس، ص  -١



  ٥٣                                                غنائم دار احلرب
 

إذا كان للدعاء اىل االسالم، فما يأخذه السالطني يف هذه  خصوصاً
غريه جيب فيه و األزمنة من الكفار باملقاتلة معهم من املنقول

إن كان قصدهم زيادة امللك ال الدعاء اىل و اخلمس على األحوط،
  .]١[ االسالم
  ّدعى لغوية تعلق اخلمس هبا الهنا ملك لنفس صاحب اخلمس.ُي نْاَ -٢

ه صحيح اذا افترضنا اخلمس كاألنفال من حيث اجلهة احلقوقية وهذا الوج
اما اذا افترضنا االختالف يف احدى و من حيث ما يصرف فيه،و املالكة له

اجلهتني فال لغوية كما هو واضح، نعم ميكن تقرير ذلك كوجه ارتكازي 
آخر اىل و بشكل عن ما يكون راجعاً لدعوى انصراف ادلة اخلمس اثباتاً

  مس نفسه.صاحب اخل
غريها من األموال و قصور مقتضي دليل اخلمس عن مشول األنفال - ٣

العامة، باعتبار ما تقدم يف حبث نفي اخلمس عن األرض اخلراجية من 
األنفال ملك لالمام مبا هو امام، أي ملك و اختصاصه باألموال الشخصية،

  .١بن راشدملنصب االمامة وجهتها االعتبارية كما هو صريح رواية أيب علي 
صحيح و التمسك بالروايات املصرحة أو الظاهرة يف ذلك كصحيح ربعي - ٤

رواية عبداللّه بن سنان اليت جعلت  مرسلة محاد املتقدمة أيضاًو زرارة املتقدمني
غريها من الروايات، فاهنا مجيعا و األنفالو ء اخلمس يف الغنيمة يف قبال الفي

تقسيم و انه يأخذه قبل اخراج اخلمسو النفل خيتص باإلمام تدلّ على انَّ
  السهام بل ورد يف مرسلة محاد (ليس يف مال االمام زكاة) فاملسألة واضحة.

   ـ الغزو بغري اذن االمام
  عدمه مشهور عند أصحابنا شهرة عظيمة قدو ] أصل التفصيل بني إذن االمام١[

                                                            
  .٣٧٤، ص ٦ائل الشيعة، ج وس -١
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ومن الغنائم اليت جيب فيها اخلمس: الفداء الذي يؤخذ من 
احلرب، بل اجلزية املبذولة لتلك السرية خبالف سائر افراد أهل 

  اجلزية.
لكن وقع االختالف بني و مل أجد خمالفا فيه من القدماء،و تبلغ االمجاع،

الغيبة و املتأخرين يف كيفية تطبيق هذا التفصيل من حيث زماين احلضور
 أخرى،من حيث كون احلرب للدعاء اىل االسالم أو لزيادة امللك و تارة،
ثالثة، فظهرت أقوال عديدة يف كيفية  أو دفاعاً من حيث كونه غزواًو

يف تفصيالت  ثانياًو يف اثبات اصل التفصيل، البحث أوالًو التفصيل املذكور،
  املتأخرين، فهنا حبثان.

  ميكن ان يستند فيه اىل أحد وجوه:و ، يف اثبات أصل التفصيل ـ البحث األّول
 ١ منهم الشيخ يف اخلالفو االمجاع املدعى يف كلمات األصحاب ـ األّول

  املشفوع بعدم وجود خمالف فيه.
احتمال استنادهم اىل  انَّ االّ ان كان حمرزاًو أصل التسامل الفقهي انَّ وفيه:

 الروايات الواردة يف املسألة يضعف من قيمته كدليل مستقل يف قباهلا،
ف حيث عطف اخبار الطائفة على يشهد لذلك عبارة الشيخ يف اخلالو

  امجاعهم.
مرسلة الوراق عن رجل ّمساه عن أيب عبداللّه(ع) (قال: اذا غزا قوم  الثاين ـ

بغري اذن اإلمام فغنموا كانت الغنيمة كلها لإلمام، فاذا غزوا بامر االمام كان 
  .٢لإلمام اخلمس)

وجود و رساليف سندها الضعف من ناحية اإل انَّ هي واضحة الداللة االّو
  بعض اجملاهيل فيه (وهو احلسن بن أمحد بن يسار أو بشار).

                                                            
  .١٦ء و قسمة الغنائم مسألة  اخلالف، كتاب الفي -١
  .٣من أبواب األنفال، حديث  ١وسائل الشيعة، باب  -٢
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كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع و ومنها أيضا: ما صوحلوا عليه،
  لو يف زمن الغيبة،و معهم اذا هجموا على املسلمني يف امكنتهم،

صحيح معاوية بن وهب (قال: قلت: أليب عبداللّه السرية يبعثها  ـ الثالث
قاتلوا عليها مع أمري أمره االمام  االمام فيصيبون غنائم كيف تقسم، قال: انْ

ان مل و قسم بينهم أربعة أمخاس،و للرسولو عليهم أخرج منها اخلمس للّه
  .١حيث أحّب)يكونوا قاتلوا عليها املشركني كان كل ما غنموا لالمام جيعله 

  عى باحد تقريبني:يستدل هبا على املدَّ نْوميكن اَ
 أمره يكون مع أمري نْالشرطية األوىل حيث أخذ فيها القتال بقيد اَ انَّ -١

عدمه، فيكون و رادة التفصيل بني صوريت اإلذناالمام كان ظاهر الرواية ا
املذكور يف عدم القتال اخلاص  املراد من الشرط يف الشرطية الثانية أيضاً

رمبا يستأنس لذلك التعبري مبا غنموا املناسب مع كوهنم و الشرطية األوىل،
  غنموا منهم، فكأن أصل القتال مفروغ عنه يف الشرطيتني.و قاتلوا املشركني

جمرد و هذا الظهور ال وجه له، بل صريح الذيل عدم حتقق القتال، انَّ وفيه:
يكفي حلمل الذيل الصريح يف نفي  ذكر القتال اخلاص يف الشرطية األوىل ال

 أصل حتقق القتال على نفي القتال اخلاص، بل ال يصّح مثل هذا احلمل ألنَّ
للقتال حقيقة بل نفي لإلذن مع وجود القتال،  نفي القتال اخلاص ليس نفياً

صريح السؤال الفراغ عن وجود إذن من اإلمام، حيث  اىل انَّ هذا مضافاً
ت مبعوثة منه، فيكون التفصيل يف كالم اإلمام يف نفس السرية كان افترض انَّ
  عدمه.و عدمه ال بني اإلذنو التفصيل بني القتال ال يكون االّو الفرضية

عدمها، إذ كل ما و القتالو واّما التعبري مبا غنموا فهو أعم من فعلية احلرب
  خوفاًكما اذا تركوا أمواهلم  ـ لو مل يهرق دمو القهرو يؤخذ من العدو بالقوة

                                                            
  .١٦من أبواب األنفال، حديث  ١نفس املصدر السابق باب  -١
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  هذا واضح.و فهو غنيمة ـ وهلعاً

التمسك بإطالق املفهوم يف الشرطية األوىل، ألنه قد أخذ فيها جمموع  - ٢
هو كناية عن و ـ يكون ذلك مع أمري أمره االمام نْاَو قيدين االغتنام بالقتال

فيكون املفهوم انتفاء اجلزاء عند انتفاء اجملموع، سواء كان بانتفاء جزئه  ـ إذنه
هو و هو أصل القتال املصرح به يف الذيل، أو بانتفاء اجلزء الثاينو األول

  .عادالً اذا كان عاملاً اإلذن نظري ما إذا قال أكرم زيداً
انه مع انتفاء بانه ال يثبت املدعى، اذ غايته  وقد يناقش يف هذا التقريب تارة

اإلذن ال مخس يف الغنيمة أما هل يكون ذلك من جهة أن كلها لإلمام أو كلّها 
  للغامنني كفائدة فيكون فيه مخس الفائدة ال الغنيمة؟ فال ميكن تعيينه.

، اذ ال يكون صورة الغنم باحلرب ال عرفاًو هذا غري حمتمل فقهياً انَّ وفيه:
  ملقاتلني من الغنم باحلرب املأذون فيه.حبق ا غري املأذون فيه أحسن حاالً

 نْالتصريح يف الذيل خبصوص صورة عدم أصل القتال يصلح اَ بانَّ وأخرى:
يكون قرينة على إرادة ذلك من مفهوم الصدر باخلصوص فيبتلي باالمجال، 

فال تكرمه، حيث  جاءك راكباً انْو فأكرمه جاءك زيد راجالً نظري قولك إنْ
احملترز منه مبفهوم الصدر هو و ليهاملنظور ا يكون ذكر الذيل قرينة على انَّ

  .هلذا ال يستفاد منه انتفاء وجوب اكرامه اذا مل جيئ أصالًو ذلك
هذا قد يصّح فيما اذا مل يلزم لغوية القيد الثاين املأخوذ يف الصدر على  انَّ وفيه:

صوص من مفهوم الصدر كما يف املثال، حيث تقدير إرادة منطوق الذيل باخل
دخيل  ء راجالً دخلهما يف احلكم، فاجمليو يكون النظر اىل كل من اخلصوصيتني

اّما املقام فاذا كان املقصود و دخيل يف عدمه. ء راكباً اجمليو يف وجوب االكرام
اخراج منطوق الذيل  ـ أي املفهوم فيه ـ الشرطية يف الصدرو من التعليق

  صوص أعين صورة عدم أصل القتال أصبح تقييد الشرطية يف الصدرباخل
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هذا ال يصح الّا بان يكون و اإلمام(ع) قد أخذه قيدا، مع انَّ بالقيد الثاين لغواً

دخيال يف التعليق، فال يصلح اختصاص منطوق الذيل بصورة واحدة من 
املقام، هذا قصارى ما ميكن ان يقرب صوريت مفهوم الصدر المجاله يف امثال 

  به داللة الصحيحة.
ذلك النّ املستفاد منها عرفا انّ الشرط يف و و التحقيق: عدم متامية داللتها،

الشرطية األوىل قتال السرية املأذونة بنحو تكون السرية املأذونة مبثابة 
ال ذلك بدليل أخذها يف موضوع سؤو املوضوع للحكم يف اجلزاء ال الشرط،

الراوي، فكأنه قال ان قاتلت تلك السرية اليت ذكرهتا كان لالمام اخلمس مما 
الّا كان كل ما غنمت لالمام، فاحلاصل يف مثل هذه املوارد ال يكون و غنمت

التعليق بل يف كونه موضوعا و ذكر القيد الثاين ظاهرا يف كونه قيدا يف الشرط
  للشرطية عرفا.

ملذكور مبين على ان يكون ذكر االمام لوجود هذا مضافا اىل انّ التقريب ا
كون السرية مأذونة مع انه ليس كذلك، بل و امري امره االمام كناية عن االذن

هي وجود أمري أمره االمام على و فيه خصوصية زائدة جاءت يف كالم االمام
هذه اخلصوصية اّنما أخذها االمام ال من أجل أصل احلكم و السرية،

 ما الحظه زائدا على أصل اخلمس يف طرف اجلزاء، باخلمس بل من أجل
هو تقسيم االربعة امخاس الباقية على املقاتلني بال مراجعة االمام، فهذه هي و

اخلصوصية اليت من اجلها افترض االمام قيد وجود أمري أّمره االمام ال أصل 
ف ال خيفى انّ احتمال هذا املطلب أيضا كاو احلكم بثبوت اخلمس يف الغنيمة،

يف ابطال التقريب املذكور، النه كان مبنّيا على نكتة لزوم لغوية القيد الثاين يف 
ال شك يف كفاية ما ذكر الن يكون نكتة لذكره من دون تعليق و الشرطية،

  ثبوت اخلمس عليه.



  كتاب اخلمس                                  ٥٨
 

…………………………………………………………  
احلكم بكون ما يغنمه املسلمون من الكفار بغري إذن  يقال بانَّ نْاَ الرابع ـ

اخلمس فرع رجوع  ذلك النَّو االمام كله لإلمام هو مقتضى القاعدة األولية،
ال دليل عليه يف احلرب اليت ال تكون بإذن اإلمام، اذ لو و الغنيمة اىل الغامن،

مملوكة كان الدليل عليه آية الغنيمة فمن الواضح اهنا تفترض كون الغنيمة 
ال و ـ على ما تقدم ـ تفرعه على متلكهم لهو للمقاتلني لتجعل فيها اخلمس

مىت ال تعود، فالتمسك هبا يف املقام يكون و تتعرض اىل اهنا مىت تعود إليهم
 من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية، نعم بداللة االقتضاء تدل اآلية امجاالً

هذه الداللة يكفي يف  انَّ تلني، االّيمة حرب عائدة اىل املقاعلى وجود غن
  تتميمها ما هو املتيقّن من عود الغنيمة إليهم يف احلرب املأذونة.و اشباعها

) فمن الواضح اهنا غري طيباً ولو كان الدليل آية (وكلوا مما غنمتم حالالً
امنا هي لدفع توهم اخلطر الذي تومهه املسلمون بعد و ،متعرضة لذلك أيضاً

حينما اشتغلوا بأسر املشركني بدل قتلهم بغية احلصول على غنائم غزوة بدر 
  كثرية منهم عن طريق فداءهم.

ولو كان الدليل روايات تقسيم الغنيمة على املقاتلني فكلها واردة يف مورد 
  القتال املأذون فيه، أو ال اطالق هلا من هذه الناحية على األقل.

جواز أخذه من كل و ل الكافر احلريبولو كان الدليل ما دلّ على هدر حرمة ما
ال يقسم و له احلرب غاية األمر تكون ملكاًو أحد فيكون غنيمة اذا كان بالقوة

على القول هبدر مال الكافر احلريب لكل  على كل املقاتلني، فهذا مبّين أوالً
أحد كما لعله املشهور ال خلصوص ويل أمر املسلمني كما ذهب إليه بعض 

الغيلة أي و السرقةو لو قيل به فهو يف مثل االغارة ثانياًو األعاظم (دام ظلّه)،
دولة يف حرب ختوضها و يف األخذ الشخصي ال فيما يأخذه املسلمون كجماعة

  غنائم مثل هذه احلروب ترجع اىل الدولة مية مع الكفار، فانَّاألمة االسال
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 اجملموع ال الفرد، فتكون لويل أمرها كسائر األنفالو الهنا من فعل األمة

من و ه لويل أمر املسلمنيء فان األصل فيه أنَّ ما يؤخذ من الكفار من الفيو
على رجوعه للمقاتلني أو غريهم من آحاد الدليل  ما دلَّ األموال العامة االّ

  املسلمني.
الغنائم اليت يأخذها املسلمون يف احلرب  فحوى ما دلّ على انَّ ويدل عليه أيضاً

مصاحله و يصرفها فيما يراه مصلحة يف نوائبه من الكفار تكون بيد االمام أوالً
 احلرب املأذونة اذا كانت غنائمها لالمام أوالً ء كان للمقاتلني، فانَّ فان بقي شي

  مث منه للمقاتلني فاحلرب غري املأذونة يكون كذلك بطريق أوىل.
   ـ االستدالل على نفي هذا التفصيل

  ويف قبال هذا التفصيل رمبا يستدل على نفيه بإحدى روايات ثالث:
ال إله  ة انْرواية أيب بصري املتقدمة (كل ما قوتل عليه على شهاد ـ االوىل

رسول اللّه لنا مخسه ...) بدعوى ظهورها يف عموم  حممداً انَّو اللّه االّ
 هو املقصود من القتال على الشهادتنيو ـ اخلمس لكل ما يؤخذ من الكفار

  سواء كان القتال بإذن اإلمام أم ال. ـ
اهنا ليست بصدد البيان من  ـ كما تقدم ـ اىل ضعف سندها مضافاً وفيه:

أو  الغنيمة هل يكون حقهم يف مخسها دائماً هذه الناحية، أعين من ناحية انَّ
أخذ من الكفار و أكثر من ذلك، بل بصدد البيان من ناحية ان ما قوتل عليه

على األقل مخسه من حقهم فيحرم شراؤه ما مل يؤد إليهم حقهم، نعم لو 
لو أّدى  اهنا تدل على حلية الغنيمة مطلقاًو ا،قبلنا مفهوم الغاية يف ذيله
قصارى مفهومها  لكنك عرفت انَّو على املدعى مخسها إليهم كان دليالً

  ارتفاع احلرمة من ناحية اخلمس ال من سائر اجلهات.
   يكون معهمو مصحح احلليب (يف الرجل من أصحابنا يكون يف لوائهم الثانية ـ
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ظاهرها إرادة مخس و ١يطيب له)و غنيمة، قال(ع): يؤدي مخسنافيصيب 

الغنيمة ال مخس الفائدة كما قيل بان يكون قد أصاهبا قبل احلرب أو 
ال إرادة مخس آخر جعله االمام يف قبال حتليل سائر املال لكونه و بالغيلة،

تأويل و كل ذلك خالف الظاهر من األنفال كما احتمله يف اجلواهر، فانَّ
اخلمس املركوز يف ما يؤخذ من الكفار امنا هو مخس  رواية، لوضوح انَّلل

  ال مخس آخر كخمس الفائدة أو كجعل من االمام. الغنيمة اجملعول شرعاً
حصول الغنيمة و اىل خمالفة األول لظاهر السؤال يف وقوع احلرب مضافاً

خمالف  الثاين الغيلة، كما انَّو هو ال يصدق على السرقةو مبعناها األخص
متام حقهم يف  يف انَّو لظاهر اجلواب يف احللية الشرعية ال التحليل املالكي

  اخلمس ال أكثر.
لزوم تقسيم األمخاس األربعة على املقاتلني لو كان النظر اىل  ودعوى:

  الغنيمة املصطلحة.
 ء من الغنائم يف لوائهم املفروض يف السؤال اصابة الرجل شي بانَّ مدفوعة:

جهة التقسيم على املقاتلني ال اصابته من العدو مباشرة، فالنظر اىل لو من و
لو نتيجة و ما حيصل يف يد املقاتل من الغنائم حينما يشترك معهم يف لوائهم

على نفي التفصيل املتقدم، اذ لوائهم مل يكن  التقسيم، فتكون الرواية دليالً
النهي الشديد عن و عاذنه، بل يف مجلة من الروايات ورد املنو بأمر االمام

  االخنراط يف لوائهم كما ال خيفى على من راجعها يف كتاب اجلهاد.
املراد من اإلذن  الصحيح مع ذلك عدم داللتها على نفي التفصيل، النَّ انَّ االّ

   ، سواء كان من ناحية كونيكون حرب الغامن مشروعاً نْعلى ما سوف يأيت اَ

                                                            
  .٨من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، باب ٣٤٠، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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 دفاعية، أو كون الشخص مأذوناً بأمر اإلمام، أو كوهنا حرباً أصل احلرب

الرواية و له االشتراك يف لوائهم لنكتة خاصة، من قبل اإلمام، أو مشروعاً
طالقها، فلعل مورد السؤال البيان من هذه الناحية ليتمسك با ليست يف مقام

  لو للشخص املشترك باحدى هذه اجلهات.و فيه كان احلرب مشروعاً
ما يف تفسري العسكري عن آبائه عن امري املؤمنني(ع) (انه قال  الثالثة ـ

 لرسول اللّه(ص) قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك عضوض
الغنائم فيبيعونه فال حيل ملشتريه و جرب فيستوىل على مخسي من السيبو

نصييب فيه. فقد وهبت نصييب منه لكل من ملك شيئا من ذلك من  النَّ
  .١شيعيت ...)

وهي تدل على نفي التفصيل، اذ لو كانت الغنيمة املستوىل عليها من قبل 
مل و احلكام اجلائرين الغاصبني كلها لالمام كان ينبغي حتليل مجيعها للشيعة

  جيد حتليل مخسها.
ما يضاهيها ناظرة اىل احلرمة احلاصلة يف أموال و هذه الرواية انَّ وفيه:

 ستحقاق الوالة اجلالسني يف جملس األئمة زوراًالناس من ناحية عدم ا
عن أئمة  للخمس، حيث اهنم يأخذون اخلمس من الغنائم بدالً جرباًو

هذا ال يالزم كون تلك احلروب اليت أخذت الغنائم فيها من الكفار و احلق،
دفاعية أو  لو من باب كونه حرباًو كلها غري مشروعة فلعل بعضها مشروع

مصلحة االسالم كما وقع يف بعض الفتوحات االسالمية ِلمبوافقة االمام أو 
  األوىل هذا مضافا اىل ضعف سند الرواية.

هذا و ،املتسامل عليه بني فقهائنا تاماًو وهكذا يكون أصل التفصيل املشهور
  هو البحث األول.

                                                            
  .٢٠من أبواب األنفال و ما خيتص باالمام، حديث  ٤، باب ٣٨٥، ص ٦الشيعة، ج وسائل  -١



  كتاب اخلمس                                  ٦٢
 

…………………………………………………………  
  أمهها ثالثة:و   يف التفصيالت اليت صدرت من املتأخرين ـ البحث الثاينـ 

  زمان الغيبةو التفصيل بني زمان احلضور -١
تبعه عليه مجلة من االعالم بني زمان احلضور و ما فصله املاتن (قده) -١

زمان الغيبة فال يتم فيه التفصيل بل يكون يف و فيتم فيه التفصيل املتقدم،
انه قد ذكر يف وجهه و ال تكون الغنيمة كلها لالمام،و الغنيمة اخلمس فقط

مقتضى اطالق آية اخلمس يف كل غنيمة بعد فرض قصور دليل التفصيل، 
هو زمان و فانه اذا كان االمجاع فهو دليل لّبي يقتصر فيه على قدره املتيقن

ان كان مرسل الوراق و امكان االستئذان من االمام يف احلرب،و احلضور
ان كان و ،فلو سلم اطالقه لزمان احلضور فقد عرفت عدم متاميته سنداً

يكفي فيها اشتراط اإلذن و صحيح معاوية فالداللة فيه كانت بنكتة اللغوية
امكان االستئذان، بل مقتضى فرض السائل للسرية و يف زمان احلضور

يبعثها االمام النظر اىل زمان احلضور، فريجع اىل عموم آية اخلمس يف 
اىل االسالم  اذا كان احلرب مع الكفار للدعاء خصوصاً عصر الغيبة مطلقاً

فيه  كل ما قوتل عليه على الشهادتني فانَّ لظهور رواية أيب بصري يف انَّ
  هو كناية عن كون احلرب للدعاء اىل االسالم.و اخلمس،

  و ميكن أن يورد على هذا البيان:
عنوان االمام الوارد يف الروايات ال يراد به خصوص املعصوم بل  انَّ  ـأّوالً

ي الويل الشرعي، كما تدلّ عليه مجلة من الروايات الواردة مطلق االمام العادل أ
 غريه حيث يعرب يف صدرها باالمامو اخلمس كمرسلة محادو يف باب األنفال

اصل  هذا يعين انَّو يف بعض الروايات بالقائم بأمور املسلمني،و يف ذيلها بالوايلو
بإذن الويل و التفصيل حبسب الفهم العريف تفصيل بني كون احلرب مشروعة

  أربعة أمخاسه للمقاتلني،و الشرعي فيكون مخس الغنائم الصحاب اخلمس
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وبني كون احلرب غري مشروعة فتكون الغنائم كلها لالمام سواء كان ذلك 
من جهة اشتراك الويل املعصوم أم اشتراك منصوبه اخلاص أم العام أم بإذن 

  يف احلرب. ـ كالدفاع ـ منه أم من الشارع
وعلى ضوء هذا الفهم ال يبقى وجه لتوهم اختصاص أو انصراف دليل 
التفصيل بزمان احلضور دون الغيبة، فانه مبين على محل عنوان االمام على 

ال وجه له كما عرفت، بل من يتتبع الروايات يف مثل و املعصوم باخلصوص
عنوان  طمئن بانَّاجلماعة يو األحكام اليت ترتبط باحلكومةو هذه األبواب

إرادة اشخاص املعصومني  انَّو االمام فيها مستعمل يف معناه الشرعي العام
بعيد عنها غاية البعد، بل التعبري عن أشخاص املعصومني يف الروايات كان 

  غالبا ال مثل هذه التعابري. رمزياًو كنائيا تعبرياً
لو فرض إرادة املعصوم باخلصوص مع ذلك مل يكن وجه لدعوى  ـ وثانياً

االنصراف أو االختصاص بعصر احلضور على ضوء التقريب املتقدم مّنا 
عن مرسلة الوراق، فتكون الغنائم يف زمان الغيبة كلها  لصحيح معاوية فضالً

  من األنفال.
ك ال ميكن اثبات لو فرض االمجال أو االنصراف اىل زمان احلضور مع ذل ثالثاً ـو

استحقاقهم و اخلمس يف غنائم عصر الغيبة، ملا تقدم من انه فرع ملكية املقاتلني
ال دليل على ملكيتهم و املأخوذة يف احلرب للدعاء اىل االسالم، للغنائم خصوصاً

دليل اخلمس ال يثبت موضوعه كما أشرنا فيما و ـ لذلك مع قطع النظر عما تقدم
من  أيب بصري ليست يف مقام البيان االّرواية و به يف املقام،سبق، فال ميكن التمسك 
املراد بالقتال على الشهادتني قتال الكفار يف قبال قتال  ناحية اخلمس، على انَّ

 نْبناء عليه يكون مقتضى القاعدة اَو ليس من أجل التقييد بالقتال لالسالم،و البغاة
   من الغنائم يف زمان الغيبة بل يكون ال ميلك املقاتلون شيئاً
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  يكون هذا هو األحوط ال التخميس.و من األنفالو كلها لالمام

نعم لو كانت األنفال مباحة للشيعة يف عصر الغيبة كان التخميس هو 
حىت يف  األحوط، أو قيل جبواز أخذ مال الكافر لكونه مهدور احلرمة مطلقاً

ان مل يكن جيب تقسيمه على و موارد احلرب معهم من قبل املسلمني،
املقاتلني ثبت فيه اخلمس لكونه غنيمة على كل حال، اذ ال يشترط يف 

  القتال.و صدق الغنيمة أكثر من متلك املال املأخوذ باحلرب
ليت تكون عدمه يف خصوص احلرب او التفصيل بني اذن االمام -٢

   لالسالممن اجل الدعاء 
من دعوى اختصاص التفصيل بني  ١ما فصله صاحب احلدائق (قده) -٢

اما غريه و عدمه باحلروب اليت تكون من أجل الدعاء لالسالمو اذن االمام
قد و فالغنيمة فيها اخلمس، امللك حمضاًو مما يكون احلرب جملرد السلطة

 هه انَّلعل وجو استند يف اثبات ذلك اىل دعوى انصراف مرسلة الوراق،
  متشرعيا عن اجلهاد.و الغزو كناية عرفاًو التعبري الوارد فيها اذا غزا قوم،

لو سلمنا االنصراف املذكور مع ذلك ثبت احلكم يف  يرد عليه: أوالًـو
يكون  نْاحلرب ال للدعاء اىل االسالم بالفحوى العرفية، اذ ال حيتمل اَ

ن للدعاء اىل االسالم مل حرب املسلمني مع الكفار بغري اذن االمام اذا كا
السلطة كانت الغنائم و اذا كان لطلب امللكو من الغنائم يغنم املقاتلون شيئاً

النهب ميكن و السلبو بنحو االغارة،و للمقاتلني، نعم لو كان األخذ فردياً
لكنه أجنيب عن تفصيل و يكون املال للسالب بال تقسيم على املقاتلني، نْاَ

  صاحب احلدائق (قده).
لو فرض عدم الفحوى املذكورة مع ذلك ال دليل على متلك املقاتلني  ثانياًـو

   ال ميكنو للغنائم يف حرب غري مأذونة كما تقدم ليتمسك بإطالق ادلة اخلمس،
                                                            

  .٣٢٢، ص ١٢احلدائق، ج  -١
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من و بل تقدم ان مقتضى األصل كوهنا لالمام اثبات ذلك هبا كما أشرنا آنفاً

  األموال العامة.
  احلرب الدفاعيةو التفصيل بني احلرب اجلهادية -٣

احلرب و ما ذكره يف املستمسك من التفصيل بني احلرب اجلهادية -٣
عدمه خيتص باألول دون الثاين، الن و الدفاعية، فالتفصيل بني اذن االمام

هو ال يشمل احلرب و الوارد يف مرسلة الوراق الغزو بغري اذن االمام
غريها من أدلة و متسكا بعموم اآلية اخلمس مطلقاًالدفاعية، بل يثبت فيه 

  مخس الغنيمة.
من دليل التفصيل هو التفصيل بني  املتفاهم عرفاً ما تقدم من انَّ ـوفيه: أوالً

بني احلرب غري و احلرب املشروعة املأذون فيها من قبل ويل األمر الشرعي
 بةال زمان الغيو الدفاعو املشروعة من دون دخل خلصوصية الغزو

  احلضور يف ذلك.و
رب اهلجومية فال يشمل يف احل كان ظاهراً إنْو عنوان الغزو انَّ ثانياًـو

، بل باعتبار اخذه ليس لالحتراز به عن احلرب الدفاعية عرفاً انَّ الدفاع االّ
اما الدفاعية و احلرب اهلجومية هي اليت تكون حباجة اىل اذن االمام، انَّ

 فال يستفيد العرف من املرسلة االّ عليهو عادة، فتكون مأذونة منه دائما أو
عدمه ال خصوصية اهلجومية يف احلرب، و التفصيل بني اذن االمام يف احلرب

  فاهنا ملغاة حبسب هذا الفهم.
 ما تقدم من انه ال يصّح التمسك بآية اخلمس ما مل يثبت موضوعها ثالثاًـو
لك الغنيمة من قبل هو متلك املقاتلني للغنائم، الن اخلمس يف طول مو

دليل احلكم ال يثبت موضوعه، فاذا مل نربز دليال على و أشخاص املقاتلني،
متلك املقاتلني للغنائم املأخوذة باحلرب الدفاعية كان كلها لالمام على 

  .القاعدة املشار إليها سابقاً
   ميكن خترجيه علىو أصل التفصيل صحيح من جمموع ما تقدم انَّ وهكذا يّتضح:
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القاعدة فيما اذا كانت الغنائم مأخوذة من الكفار من خالل حرب عامة مع 

 فان احلرب ـ ال مثل االغارة أو األخذ االنفرادي ـ الدولة أو األمة
املقاتلة اذا كانت مأذونة من قبل االمام مبعىن مشروعة كانت الغنائم و

املصاحل فيكون و تثىن منها للنوائبللمقاتلني تقسم عليهم بعد استثناء ما يس
الدليل على ذلك نفس الروايات الواردة يف كيفية قسمة و فيها اخلمس،

  .ـ فيها ما هو معترب سنداًو ـ الغنائم
وأّما اذا كانت احلرب غري مشروعة كانت الغنائم كلها من األنفال، اذ ال 

روض اهنم مل املفو االغتنام،و دليل على متلك املقاتلني هلا بنفس احلرب
األخذ الفردي بل من خالل احلرب القائمة بني و يستولوا عليها باحليازة

ال و األنفال،و ء املسلمني، فتكون على حد سائر األموال العامة من الفي
اطالق لدليل ملكية احليازة ملثل املقام ليتمسك به يف اثبات ملكية شخص 

تكون الروايات الدالة  نْاَاحلائز لذلك املال من الكافر احلريب، بل ميكن 
ال و يتصرف يف كل الغنائم املأخوذة من الكفار مبا يشاء نْلالمام اَ على انَّ

منها على املقاتلني احلائزين هلا من خالل القتال عادة دالة على  يقسم شيئاً
كان تصرف االمام فيما امتلكوه  االّو عدم مملكية احليازة يف مثل املقام،

هو خالف ظاهر تلك الروايات، بل صريح بعضها من انه ان و باحليازة أوالً
ملكية  ء منها بعد تصرفات االمام قسم على املقاتلني مما يعين انَّ بقي شي

واليته على متام الغنائم و املقاتلني الغامنني امنا تكون يف طول امللكية العامة
  أو بعد اقراره للتقسيم عليهم ال من أول األمر.

التفصيل املشهور الذي تصرح به مرسلة الوراق ميكن اثباته  انَّ وهكذا ظهر:
املنهج الصحيح  على مقتضى القاعدة بال حاجة اىل دليل خاص، كما ظهر انَّ

  تكون الغنيمة نْمقتضى القاعدة اَ عكس ما سلكه احملققون يف املقام، فانَّ
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  من غري ]١[ كان أو كثرياً فيجب إخراج اخلمس من مجيع ذلك، قليالً
 ء، الفيو املأخوذة حبرب عامة مع الكفار كلّها لالمام أي من األموال العامة

اذا ثبت بدليل اهنا للمقاتلني الغامنني فيكون فيها اخلمس  ال مخس فيها االّو
يف طول ذلك، نعم هذا الكالم خيتص خبصوص ما أخذ منهم من خالل 

لكافر بالقوة أو احلرب مع املسلمني أو دولتهم، ال ما قد يأخذه مسلم من ا
عدم حرمة ماله و الغيلة بناء على جواز متلك مال الكافر احلريب باحليازة

تكون الغنائم احلاصلة باحلرب العامة من  نْللمسلم، فانه ال مالزمة بني اَ
جيوز أخذ مال الكافر بنحو االغارة أو السرقة أو الغيلة كما  نْاَو ء الفي

ال يشمل ما يؤخذ منهم كذلك بل  يضاًدليل التفصيل أو أشرنا إليه آنفا،
  .ناظر اىل مغامن احلروب، فتأمل جيداً

يكون املال  نْموضوع مخس الغنيمة مركب من جزءين اَ ] قد عرفت ان١َّ[
اىل الغامن  عائداً يكون ملكاً نْاَو القتال،و بالقهر غنيمة أي مأخوذاً

ب سواء كان ال اشكال يف صدق ذلك فيما اذا كان األخذ باحلرو الشخصي،
حني املقاتلة أم بعدها، كالفداء الذي كان يؤخذ من أسرى الكفار قبال 

 من غري فرق بني الدفاعو كانت تقسم عادة بني املقاتلني،و اطالق سراحهم
مال الصلح اذا أعطيت للسرية يف قبال دفع و كذلك اجلزيةو اهلجوم،و

يكون اخذها بعد  نْغنيمة، اذ ال يشترط يف صدقها اَ خطرهم فاهنا أيضاً
 الغلبة باالقدام على املقاتلة غنيمة،و اراقة الدم، بل مطلق األخذ بالقهر

  .أمواله كانت غنيمة أيضاً هلذا لو هرب العدو تاركاًو
ال ركاب من األنفال خاص باألراضي و ما مل يوجف عليه خبيل على انَّ وما دلَّ

األمور اليت عددها السيد املاتن ، فتكون هذه الدولة صلحاًو أو مبا جيعل لالمام
، نعم لو (قده) كلها من الغنائم العائدة اىل املقاتلني، فيكون فيها اخلمس مجيعاً

   كانت اجلزية أو مال الصلح قد جعال لويل املسلمني أو للمسلمني يف
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  سائر الفوائد.و ]١[ نة السنة، على ما يأيت يف أرباح املكاسبمالحظة خروج مؤ
  املسلمون على الكفاراذا اغار 
إذا أغار املسلمون على الكفار فأخذوا أمواهلم،  ]١[مسألة 

ث كوهنا غنيمة فال إخراج مخسها من حي ـ بل األقوى ـ فاألحوط
  كذا إذا أخذوا بالسرقةو ،]٢[نة السنةيالحظ فيها مؤ

هذا خارج عن كالم السيد  انَّ صل احلرب فال مخس فيها عندئذ، االّقبال أ
  املاتن (قده).

] ال ملا يفهم من بعض الكلمات من تقدمي دليل مخس الغنيمة أو أي مخس ١[
ف فيه عدم جواز التصرو ثابت بعنوان خاص، الظاهر يف وجوب دفعه فوراً

  نة السنة بالتخصيص، فاّنه يرده.على اطالق دليل استثناء مؤ
نة السنة اطالق دليل استثناء مؤو التعارض بني اطالق هذا الدليل انَّ الًـأو

  ال بني أصله، فهو من التعارض بنحو العموم من وجه ال املطلق.
على استثنائها عن  يف نفسه داالً نة لو كان مطلقاًؤدليل استثناء امل انَّ ثانياًـو

خلمس يف على ظهور دليل ا كل ما ثبت فيه اخلمس بأّي عنوان، كان مقدماً
 اىل كل ما ثبت فيه اخلمس، باحلكومة، لكونه ناظراً وجوب دفعه فوراً

  .اطالق احلاكم الناظر يتقدم على اطالق احملكوم جزماًو
دليل االستثناء ظاهر يف النظر اىل  وامنا الصحيح يف وجه عدم االستثناء انَّ

ن خصوص اخلمس الثابت بعنوان الفائدة أو ارباح املكاسب ال العناوي
بت األخرى اخلاصة، فكلما صدق على فائدة أحد العناوين اخلاصة ث

هو ال ينايف جواز االستثناء من و نة السنة،اخلمس فيها من دون استثناء مؤ
العنوان املبيح ال يرفع حكم العنوان غري املبيح اذا  حيث كونه فائدة، فانَّ

  ه النقطة.سوف يأيت يف األحباث القادمة مزيد تنقيح هلذو اجتمع معه،
  ] تعرض السيد املاتن (قده) يف هذه املسألة اىل ثالثة فروع:٢[
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   ؛ نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة، فاألقوى]١[ والغيلة
قد و اذا أغار املسلمون على الكفار فنهبوا أمواهلم، الفرع االول ـ

 الظاهر انَّو قوى(قده) وجوب اخراج مخسها من حيث كوهنا غنيمة،
النهب ال من و املقصود من هذا الفرع ما اذا كانت الغارة من أجل السلب

ال اشكال يف صدق الغنيمة على و الكفار،و جهة احلرب بني دولة االسالم
متلكها و جواز أخذهاو على هدر حرمة أمواهلم ما يؤخذ منهم كذلك، بناًء

أكثر من أخذ باحليازة يف مثل هذه املوارد، فانه مل يؤخذ يف صدق الغنيمة 
ورود آية مخس و ميكن متلكه من قبل الغامن، كونه مهدوراًو املال بالقتال

بذلك، فهذه هي  الغنيمة يف مورد احلرب ال جيعل عنوان (ما غنمتم) خاصاً
قوى  هلذا أيضاًو احليثية اليت من أجلها عقد السيد املاتن (قده) هذه املسألة،

باخلمس  نه كان قد حكم سابقاًوجوب اخلمس فيها من حيث الغنيمة مع ا
  فيما يؤخذ عنهم باحلرب يف عصر الغيبة من باب االحتياط.

وقد تصور بعض احملشني انه تغري عن فتواه هناك حيث ترقى من االحتياط 
البحث هناك فيما يؤخذ عنهم  تني، فانَّلكنه خلط بني احليثيِّو اىل التقوية،

هنا فيما يؤخذ عنهم من و من خالل احلرب مع املسلمني أو دولة االسالم،
النهب، بناء على ما هو املشهور من جواز و خالل االغارة من أجل السلب
الغنيمة  ما دلّ على انَّو االستيالء عليه،و متلك مال الكافر احلريب باحليازة

ومها لزمن الغيبة خمصوص بالغنائم املأخوذة كلها لالمام على تقدير عم
النهب بعد فرض و باحلروب، ال األموال املأخوذة على وجه السلب

  مهدوريتها كما أشرنا اىل ذلك يف البحث السابق.
قد أحلقه السيد و الغيلة،و اذا أخذ مال الكافر بالسرقة -] الفرع الثاين١[

  .حكماًو املاتن (قده) بالفرع السابق موضوعاً
   القتال، فليسو يكون أخذ املال بالقهر نْعنوان الغنيمة متقوم باَ وقد يناقش فيه بأنَّ
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غصبه غنيمة باملعىن األخص، نعم قد يكون و مطلق اخذ املال املهدور

قد تقدم ان منصرف الغنيمة يف ادلة و غنيمة مبعىن مطلق الفائدة اجملانية،
من هنا علق جلّ احملّشني يف املقام بعدم و األخص، مخس الغنيمة املعىن

أثره جواز استثناء و اخلمس من حيث الغنيمة، بل من حيث مطلق الفائدة
  نة السنة منه.مؤ

انه ميكن املصري اىل ما ذهب إليه السيد املاتن (قده) من ثبوت  واالنصاف:
  ذلك باحد وجوه:و نة،ؤاخلمس يف املقام بال استثناء امل

عند التعرض آلية  ان نستظهر يف معىن الغنيمة ما اشرنا إليه سابقاً االول ـ
اخلمس من قوة احتمال اطالقه على كل ما حيصل عليه االنسان من الفوائد 

، نوعاًو املترقبة عرفاًو ال توقع، أي من غري الطرق املتعارفةو بال تعب
املرياث و حىت اهلبات االعتيادية املألوفةو االستثمارات، بلو كالتكسبات

هذه الضروب من حتصيل املال ال  املتوقع للطبقة االوىل من الورثة، فانَّ
 ، خبالف ما حيصل من دوهنا حبيث مل يكن متوقعاًتصدق عليها الغنيمة عرفاً

ال بإزاء عمل أو بذل جهد أو مقابل، فالغنيمة اعم مما يؤخذ من العدو و
تفادة، بل خصوص الفائدة لكنها مع ذلك ليست مبعىن مطلق االسو بالغلبة،

  .املطلقة احلاصلة من غري الطرق الطبيعية املتوقعة الستحصال املال نوعاً
السرقة و فيما يؤخذ من الكفار بالغيلة وعلى هذا االساس يكون اخلمس ثابتاً

نة الختصاصه ؤبعنوان كونه غنيمة بداللة اآلية، فال يشمله دليل استثناء امل
 املكتسبة بالطرق املتعارفة، اما لوروده يف مورد التجاراتبالفوائد االخرى 

نة يف ؤاالستفادات الطبيعية، أو لظهور نفس استثناء املو االستثماراتو
االختصاص بذلك، النصرافها اىل ما يبذل بإزاء حتصيل االستفادات املذكورة 

  كتسبةبالفوائد امل نوعاًو كالمها خيتص عادةو نة السنة،ؤأو يصرف منها على م
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  وشبهها على ما سيأيت يف االحباث القادمة.

التمسك بصحيحة ابن مهزيار الطويلة، فانه قد ورد يف مقطع منها  ـ الثاين
  الفوائد فهي واجبة عليهم يف كل عام، قال اللّه تعاىلو (فأما الغنائم

الفوائد يرمحك اللّه فهي و فالغنائم) >ٍء ... َواْعلَُموا أَنَّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْي<
اجلائزة من االنسان لالنسان اليت هلا و الفائدة يفيدهاو الغنيمة يغنمها املرء

مثل عدو يصطلم و ال ابن،و املرياث الذي ال حيتسب من غري ابو خطر
ما صار اىل موايل و ال يعرف له صاحب،و مثل مال يؤخذو فيؤخذ ماله،

صارت اىل قوم من  عظاماً فقد علمت ان امواالًمن اموال اخلرمية الفسقة، 
من كان بعيد و ء من ذلك فليوصله اىل وكيلي، موايل، فمن كان عنده شي

لو بعد حني، فان نية املؤمن خري من عمله، فاما و الشقة فليتعمد اليصاله،
ف السدس ممن كانت الغالت يف كل عام فهو نصو الذي اوجب من الضياع

نته فليس عليه نصف من كانت ضيعته ال تقوم مبؤو نتهضيعته تقوم مبؤ
  .١ال غري ذلك)و سدس

وهذا املقطع من هذه الرواية الشريفة واضح الداللة على ما اشرنا إليه من 
املكتسبة، سواء كانت عن و اطالق الغنيمة على الفوائد اجملانية غري املتوقعة

صاحب أو املرياث  طريق الغلبة على العدو الكافر أو املال الذي ال يعرف له
اجلامع  ال اشكال يف انَّو غري احملتسب أو اجلائزة اخلطرية غري املتوقعة عادة،

من االمثلة املذكورة هو ما ذكرناه من املعىن العام للغنيمة الشامل  املنتزع عرفاً
السرقة، بل ميكن ان يتمسك بإطالق ما يؤخذ من و ملا يؤخذ من الكافر بالغيلة

ان ذكر فيه قيد و العدو العقائدي املساوق مع الكفار، النه العدو الظاهر يف
   االبادة له اال ان تفريع قوله (فيؤخذ ماله) علىو االصطالم الظاهر يف القطع

                                                            
  .٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، ح  ٨وسائل الشيعة، باب  -١
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إن كان و نة السنة.كتسبة، فيعترب فيه الزيادة عن مؤإحلاقه بالفوائد امل
  .]١[ األحوط إخراج مخسه مطلقاً

 حنوه،و بال تكسبو احلكم هو اخذ ماله جماناًذلك يدل على ان املوضوع هلذا 
  ان االصطالم امنا ذكر باعتبار توقف امكان اخذ ماله كذلك عليه.و

عن  ـ نة السنةعلى عدم استثناء املؤنة ـ مؤ وهذا املقطع واضح الداللة أيضاً
حتديدا للغنيمة يف و الفائدة باملعىن املذكور، النه جيعله تفسرياو مخس الغنيمة

 كل عام، بل يفو الشريفة كما انه تصرح بوجوب دفعه بال استثناء،اآلية 
 ـ نة يف ذيلها املقابل مع الصدر مبا يستحصل من الغالتختصيص استثناء املؤ

اية كالصريح يف عدم جيعل الرو ـ مهما كان املراد بنصف السدس اجملعول فيه
  نة عن مخس الفوائد املذكورة يف الصدر.استثناء املؤ
التمسك بفحوى ما سيأيت يف فرع قادم من ثبوت اخلمس يف مال  الثالث ـ

عدائه و انه مبالك كفره الناصب املأخوذ منه غيلة، فان املستظهر منه عرفاً
  العقائدي على ما سنوضحه يف حمله.

، بناء اذا أخذ مال الكافر مبثل الربا أو الدعوى الباطلة ـ ] الفرع الثالث١[
ه) يف املقام دقد حكم السيد املاتن(قو افر،على جواز أخذه بذلك من الك

، لعدم صدق الغنيمة عليه ال حكماًو خبروجه عن الفرعني السابقني موضوعاً
ال األعم، بل هو من أنواع التكسب كما اذا كان االسترباح و باملعىن األخص
الزوجة عند و الولد أو الزوجو كالوالد ـ بني املسلمني أنفسهم بالربا جائزاً

الذي تستثىن منه و فانه يثبت فيه اخلمس بعنوان أرباح املكاسب ـ راملشهو
  نة السنة ال حمالة.ؤم

االشكال فيما اعترض به على املاتن(قده) من عدم وجه  ـ ومنه يظهر
الثالث من أّنه لو بين على عدم اعتبار املقاتلة يف و للتفصيل بني الفرعني الثاين

   الدعوىو بني الرباو الغيلةو  السرقةصدق الغنيمة فال يظهر وجه للتفصيل بني
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  مال الناصب
لكن األحوط  ب أينما وجد،اّصجيوز أخذ مال الن ]٢[مسألة 

  كذا األحوط إخراج اخلمس مما حواه العسكرو .]١[اخراج مخسه مطلقاً
املعىن األعم للغنيمة ليس  ، فانك قد عرفت انَّمغنماًو الباطلة، لكون اجلميع فائدة

بال و امنا هو خصوص الفوائد املستحصلة جماناًو مطلق الربح الشامل للتكسب
االسترباح و كسب، فال تصدق الغنيمة على ما يؤخذ من الكفار بالتكسبو عمل

الغيلة فانه غنيمة و ال األعم، خبالف ما يؤخذ منهم بالسرقةو ال باملعىن األخص
  نتيجة صحة التفصيل الذي ذهب إليه املاتن(قده).باملعىن املذكور فال

قد يكون غنيمة  يف املأخوذ بالدعوى الباطلة، فانه أيضاً نعم قد يناقش صغروياً
، اذ الدعوى الباطلة جمرد عمل اثبايت لالستيالء رحباًو ليس كسباًو باملعىن األعم
كما يف املأخوذ  سترباحاًاو ليكون كسباً حيازته، ال انه منتج له ثبوتاًو على مال جماناً

  فيكون من مصاديق الفرع الثاين بالدقة.ـ  على جوازه مع الكافر بناًء ـ بالربا
  ] يف هذا الفرع جهتان من البحث:١[

  يف جواز أخذ مال الناصب. ـ اجلهة االوىل
  يف ثبوت اخلمس فيه مبالك مخس الغنيمة أو مخس الفائدة. اجلهة الثانية ـ

 فاملشهور بني املتأخرين جواز أخذ مال الناصب، االوىل: أما البحث عن اجلهة
بذلك يف كتب القدماء، بل لعل ظاهر كلماهتم يف كتاب اجلهاد  مل أجد تصرحياًو

  .حرمة أموال منتحلي االسالم مطلقاً
وميكن ان يستدل على جواز أخذ مال الناصب بوجوه عديدة ال خيلو مجيعها 

  عن االشكال:
 مجلة من الروايات كفر الناصب، فاذا ضم اىل ذلك ما دلَّ املستفاد من انَّ - ١

 الدم يكون باالسالم ثبت بذلك عدم احلرمة المواهلم،و عصمة املال على انَّ
احلاصل قد يستفاد عدم حرمة أمواهلم من اطالق عنوان الكفر على الناصب و

  يف الروايات.
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الواقعي و اطالق الكافر عليه امنا هو يف قبال املعىن االعتقادي وفيه: انَّ

االقرار بالشهادتني الذي هو املناط يف و لالسالم، ال يف قبال انتحال االسالم
يدل على ذلك صحيح عبداللّه بن سنان (قال: و ،١ النفسو عصمة املال

 تهحتل مناكح سألت أبا عبداللّه عليه السالم مب يكون الرجل مسلماً
 حتل مناكحتهو مل حيرم دمه؟ قال: حيرم دمه باالسالم اذا ظهرو موارثتهو
معتربة قاسم الصرييف شريك املفضل (قال: مسعت أبا عبداللّه و ١موارثته)و

تستحل به و تؤّدى به األمانةو االسالم حيقن به الدم عليه السالم يقول:
  .٢الثواب على االميان)و الفروج

لة من الروايات جواز قتل الناصب لوال اخلوف على املستفاد من مج انَّ -٢
  هو يدلّ على عدم عصمة دمه، فيثبت عدم حرمة ماله باألولوية.و النفس،

احملدود قد جيوز أو جيب قتله مع بقاء و املرتد منع املالزمة، فانَّفيه: أوالًـ و
  باسالمه السابق، فكذلك انتحال االسالم. بني ورثته، لكونه معصوماً ماله حمترماً

ل الناصب باذن االمام ال لكل الثابت بتلك الروايات جواز قت انَّ ـوثانياً
فلو فرضت املالزمة املذكورة  ـ على ما صّرح به يف بعض الروايات أحد ـ

  فتثبت يف حق االمام ال غري.
  هي ثالثة:و التمّسك بالروايات اخلاصة -٣

معتربة حفص عن أيب عبداللّه(ع) (قال: خذ مال الناصب حيثما  ـ االوىل
  .٣ادفع إلينا اخلمس)و وجدته،
  معتربة معلى بن خنيس عن أيب عبداللّه(ع) (خذ مال الناصب حيثما الثانية ـ

                                                            
  .١٧من ابواب ما حيرم بالكفر و حنوه احلديث  ١٠الباب  ٤٢٧، ص ١٤وسائل الشيعة، ج  -١
  .٤من أبواب ما حيرم بالكفر و حنوه احلديث  ١١باب ، ال١٤وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٦من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، باب ٣٤٠، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٣
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  .١ادفع إلينا مخسه)و وجدت،
مرسلة أمحد بن حممد بن عيسى عن بعض أصحابه عن حممد بن  ـ الثالثة

عبداللّه عن حيىي بن املبارك عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمار 
 الل لك االّء ميلكه ح كل شيو (قال: قال أبو عبداللّه(ع): مال الناصب

رسول اللّه(ص) قال: ال  ذلك انَّو نكاح أهل الشرك جائز، امرأته، فانَّ
يقتل  نْلوال اّنا خناف عليكم اَو ،لكل قوم نكاحاً أهل الشرك فانَّ تسبوا

مائة ألف و رجل منكم خري من ألف رجل منهمو رجل منكم برجل منهم
  .٢لكن ذلك اىل االمام)و منهم المرناكم بالقتل هلم

  قد علق ابن ادريس عليها بقوله:و املشهور قد عملوا هبذه الروايات، وكأنَّ
يف هذين اخلربين اهل احلرب، الهنم ينصبون احلرب  (الناصب املعين

  ال ذمي على وجه من الوجوه).و فال جيوز اخذ مال مسلم االّو للمسلمني،
عن سلف  انّ الطائفة خلفاً وقد استغرب من ذلك صاحب احلدائق مدعياً

تطابقت على احلكم بكفر الناصب، بل املشهور هو احلكم بكفر املخالف 
يف موضع آخر، فكيف اطلق على  ابن ادريس أيضاًكما اختاره  أيضاً

  الناصب هنا عنوان املسلم.
 وال خيفى ما يف هذا االيراد، فانه خلط بني اطالق الكفر على الناصب

اجراء احكام و بني احلكم خبروجهم عن حنلة االسالمو املغايلو اخلارجيو
ق الكفر يف اطال ما ذكره يف حق املخالفني بنفسه دليل على انَّو الكفار عليهم،

االسالم يف االعتقاد، ال يف قبال و يف قبال صحة العقيدة هذه املقامات ليس االّ
  االقرار هبما بال اشكال،و انتحال االسالم، فانه حيصل مبجرد اظهار الشهادتني

                                                            
  .١من أبواب ما يكتسب به، حديث  ٩٥، باب ٢٢٢، ص ١٢وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢نفس املصدر السابق، حديث  -٢



  كتاب اخلمس                                  ٧٦
 

…………………………………………………………  
  االمجاع.و السنةو وقد دلّ عليه الكتاب

محل هذه الروايات على الكفار احملاربني  ولكن يرد على كالم ابن ادريس انَّ
مع اطالقه يف لسان  ، فانه مل يعهد اطالقه هبذا املعىن اصالًخالف الظاهر جداً
املفسرة لعنوان الناصب على من ينصب العداء ألهل و الروايات املستفيضة

النظر ليس  البيت(ع)، بل التعبري بقوله(ع) (حيثما وجدت) بنفسه قرينة على انَّ
  غنائم أهل احلرب، فمثل هذا احلمل مما ال ميكن املساعدة عليه. اىل

  ذلك:و بعدم صحة االستدالل هبذه الروايات، والصحيح ان يقال:
يكون املراد بأخذ مال الناصب يف الروايتني  نْلقوة احتمال اَ أوالًـ

اليت هي أموال و املعتربتني أخذ مال احلكام الغاصبني لوالية أهل البيت،
يكون دفع اخلمس لذلك، كما ورد ذلك يف معتربة عمار و باحلرام، خمتلطة

 لطان خيرج فيه الرجل، قال: ال االّعن أيب عبداللّه(ع) (سئل عن عمل الس
ال يقدر على حيلة، فان فعل و ال يشربو ال يأكلو ء ال يقدر على شي نْاَ

، نعم املرسلة ١ء فليبعث خبمسه اىل أهل البيت) فصار يف يده شي
 ، االّباخلصوص تكون ظاهرة يف حلية مال كل ناصيب من باب كونه مشركاً

  اهنا مرسلة ال ميكن االعتماد عليها.
لو فرض ظهورها يف ذلك فهي ساقطة عن احلجية باعراض مشهور  ـ وثانياً

القدماء عنها، فاّنا مل جند من عمل مبضموهنا، بل قد عرفت صراحة كالم ابن 
مال الناصب اذا مل يكن من أهل احلرب للمسلمني مما ادريس يف استنكار حلية 

يكشف عن شبه تسامل يف ذلك بني قدماء األصحاب، فبناء على كربى مسقطية 
  ـ كما هو الصحيح احملقق يف حملّه ـ اعراض املشهور للرواية عن احلجية

                                                            
  .٣٣٠، ص ٦التهذيب، ج  -١
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  تسقط الروايتان عن احلجية.

هذه  لو بين على عدم قدح اعراض املشهور بالسند، قلنا بانَّ ثالثاً ـو
الروايات معارضة بروايات دلّت على حرمة أموال اخلارجني على أمري 

هي مبجموعها و النهروان،و صفنيو الناصبني له احلرب يف اجلملو املؤمنني
فيها املعتربة، كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن و رمبا تكون متواترة

الصادق(ع) عن أبيه (قال: قال مروان بن احلكم ملا هزمنا علي(ع)  حممد
من مل يقم بينة أحلفه و بالبصرة رّد على الناس أمواهلم من أقام بينة اعطاه،

فاهنا تدلّ على عدم حلية أمواهلم يف نفسه حىت اذا فرضنا جواز  ١... اخل)
 للناصب قد كان بعض أولئك املصداق البارزو هدره هلا،و أخذ االمام

اّنما و محلها على اهنم كانوا مهدوري املالو اخلارج على االمام باحلرب،و
العفو فكأّنه منع عن اباحتها حبكم والييت خاص و عاملهم اإلمام باملنِّ

  دار االسالم خيتلف عن دار الشرك. خالف ظاهر التصريح يف بعضها بانَّ
ويل األمر خاصة ال و اهلم لإلمامهدر أمو جيمع بينهما بانَّ نْوبعد التعارض اما اَ

لكل أحد، كما يناسبه التعبري بقوله (خذ مال الناصب اينما وجدته) فكأّنه اذن 
يشهد على ذلك ورود هذا التعبري يف ذيل املرسلة (ولكن ذلك اىل و والييت،

دمائهم كلها اىل االمام غاية األمر و هدر حرمة امواهلم االمام) فانه ظاهر يف انَّ
كما هو ظاهر و دون الثاين ملصلحة احلفاظ على حياهتم، أباح االول فعالً اإلمام

أمري املؤمنني قد سار فيهم باملن كما سار  ما ورد يف بعض الروايات من انَّ
ذكور كأّنه احلكم امل كان ظاهر بعضها انَّ انْو ـ رسول اللّه يف مشركي قريش

  كذلك يشهدو - لقائم(عج)هو او من قبل معصوم آخر ثابت ال ميكن رفعه االّ

                                                            
  .٥من أبواب جهاد العدو، حديث  ٢٥، باب ٥٨، ص ١١ج وسائل الشيعة،  -١
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على ذلك ما ورد يف رواية السجستاين عن أيب عبد اللّه عليه السالم (ان 

من  عمار حاضر: إّني قتلت ثالثة عشر رجالًو عبداللّه بن النجاشي قال له
اخلوارج كلهم مسعته يربأ من علي بن أيب طالب عليه السالم فسألت عبداللّه 

 قال: أنت مأخوذ يف الدنياو عظم عليهو سن فلم يكن عنده جواببن احل
منهم  كيف قتلتهم يا أبا حبري؟ فقال:و اآلخرة، فقال أبو عبداللّه عليه السالم:و

منهم من دعوته بالليل على بابه و من كنت أصعد سطحه بسلم حىت أقتله
قد و قتلتهمنهم من كنت أصحبه يف الطريق فاذا خال يل و فاذا خرج قتلته،

استتر ذلك علي فقال أبو عبداللّه عليه السالم: لو كنت قتلتهم بأمر االمام مل 
لكنك سبقت اإلمام فعليك ثالثة عشر شاة و ء يف قتلهم يكن عليك شي

  .١ليس عليك غري ذلك)و تتصدق بلحمها لسبقك اإلمامو تذحبها مبىن
اصب عن احلجية اذا أو حيكم بسقوط هذه الروايات الدالة على هدر أموال الن
، أو حيكم لو امجاالًو مل يصح اجلمع املذكور، لكون املعارض معه قطعي السند

  التساقط مث الرجوع اىل عمومات حرمة املال بانتحال االسالم.و بالتعارض
  مث انه على تقدير العمل هبذه الروايات ينفتح البحث فيها من ناحيتني:

، أو املستفاد منها هل هو حلية مال الناصب بعنوان كونه ناصباً انَّ االوىل ـ
يل الدم؟ الظاهر االوَّو هو مهدور املالو للكافر من باب كونه مصداقاً

 انَّ اصب مبا هو يف احلكم باحللية، االّكان دخالة عنوان الن إنْو للروايتني
النه استشهد الشرك، و احللية امنا هي مبالك الكفر صريح مرسلة اسحاق انَّ

 يشهد على ذلك االرتكاز العريفو فيها بكالم النيب(ص) يف نكاح الكفار،
  الدم هو الكفر كما ان عصمتهماو موضوع هدر املال املتشرعي على انَّو

                                                            
  .٢من أبواب ديات النفس، احلديث  ٢٢، باب ١٧٠، ص١٩وسائل الشيعة، ج  -١
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يشهد لذلك ما ورد يف روايات أخرى من احلكم بكفر  أيضاًو باالسالم،
مع هذه و النصارى،و سياق الكفار من اليهودتعداده يف و اخلارجيو الناصب

اللبية ال يبقى ظهور يف الروايات املذكورة على كون و القرائن اللفظية
الدم يف قبال و مهدورية املالو للحلية خاصاً الناصب بعنوانه موضوعاً

من  يكون احلكم باخلمس فيما يؤخذ منه أيضاً نْبناء عليه ينبغي اَو الكافر،
  كما سوف تأيت االشارة إليه. حكماًو عاًهذا الباب موضو

لعل املتبادر منه املبغض ألحد و حتديده،و يف املراد بالناصب الثانية ـ
املعصومني(ع)، كما يشهد عليه التعبري الوارد يف مجلة من الروايات 

 .٢بغضنا كفرو حّبنا اميان ما ورد من انَّو ،١بالناصب لنا أهل البيت(ع)
اخلارجي ألحد و لك ملطلق نصب العداء العمليلكن ال يبعد تعميم ذو

لعله تشري إليه صحيحة ابن و لو مل يكن يف قلبه بغض،و املعصومني(ع)،
يقول: أنا  سنان (ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت، النك ال جتد رجالً

كم هو يعلم انَّو لكن الناصب من نصب لكمو آل حممد،و أبغض حممداً
  .٣شيعتنا)انكم من و تتولونا

 اخلارجي املعادي مع أحد املعصومنيو وعليه فيكون مطلق اجلري العملي
هذا خيتص بزمان  انَّ ، االّمواليه لكوهنم يوالونه نصباًو لو بلحاظ اصحابهو

ال ميكن اسراؤه اىل مطلق من يعادي الشيعة، كما انه ظهر و حضور املعصوم،
ان نقل ابن ادريس رواية يف و عدم حتقق النصب مبجرد املخالفة يف االعتقاد،

  من اعتقد ذلك عن كتاب مسائل الرجال عن االمام الصادق(ع) مفادها انَّ
                                                            

  .١من أبواب املاء املضاف، حديث  ١١، باب ١٥٨ص  ١نفس املصدر، ج  -١
  .٢٤، ٢٣من أبواب حد املرتد، حديث  ١٠، باب ٥٦١، ص ١٨وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٣من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢باب  ٣٣٩، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٣
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سندها غري تام، كما  انَّ ، اال١ّ تقدميه عليه فهو ناصبو إمامة غري املعصوم

  مفادها قابل للحمل على املخالف املتعصب املبغض. انَّ
  عن اجلهة األوىل. هذا كله يف البحث

  اجلهة الثانية: يف ثبوت اخلمس فيه مبالك مخس الغنيمة أو مخس الفائدة
فقد قّوى السيد املاتن(قده) وجوب دفع  واما البحث عن اجلهة الثانية:

قد علّله مجلة من و السنة، مؤنةمخس ما يؤخذ من الناصب بال استثناء 
يف الروايات املذكورة، فيقدم  ه مقتضى اطالق األمر بدفع اخلمساألعالم بانَّ

مقتضى األصل العملي عند الشك  اىل انَّ على اطالق دليل االستثناء، مضافاً
 ثبوت امللك لصاحب اخلمس معلوم على كل حال ، ألنَّؤنةعدم استثناء امل

األصل عدم و السنة، مؤنةصرفه يف و ما الشك يف جواز التصرف فيهانَّو
  بإذنه. جواز التصرف يف مال الغري االّ
  وهذا الكالم فيه مواقع للنظر:

يكون مال الناصب بعنوانه اخلاص أحد موارد  نْانه مبين على اَ االول ـ
ما جيعلونه من انَّو اخلمس يف قبال املوارد األخرى، مع اهنم ال يقولون بذلك

قد عرفت انه ظاهر الروايات املذكورة أو على األقل و مصاديق مال الكفار،
ا على اخلالف، فيكون حاله حال ما يؤخذ من مال الكفار ال ظهور فيه

، الن مخسه من ؤنةقد حكموا فيه باستثناء املو الغيلة،و املشركني بالسرقة
التفصيل بني ما يؤخذ من الكافر  االنصاف انَّو باب مطلق الفائدة عندهم.

  أو الناصب من هذه الناحية يعد من الغرائب كما ال خيفى على املتأمل.
 السنة لكل ما ثبت فيه اخلمس مؤنةلو فرض اطالق ادلة استثناء  ـ اينالث
   لو بالعناوين اخلاصة لزم تقدميها على اطالقات ادلة اخلمس، اذ مضافا اىلو

                                                            
  .٤من أبواب القصاص يف النفس، حديث  ٦٨، باب ١٠٠، ص ١٩وسائل الشيعة، ج  -١
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كون النسبة بينهما عموم من وجه لكونه من التعارض بني اطالقني، يكون 

على  النظر، فيكون اطالقه مقدماًو لسان احلكومة ؤنةلسان دليل استثناء امل
  اطالق ادلة اخلمس كما هو واضح.
السنة يف اخلمس الثابت بالعناوين  مؤنةوامنا الوجه الفين يف عدم استثناء 
دليل االستثناء ناظر اىل اخلمس الثابت  اخلاصة هو ما أشرنا إليه من انَّ

ثابت بالعناوين اخلاصة، ففيما بعنوان ربح املكاسب أو مطلق الفائدة، ال ال
عنوان  صدق أيضاًو اذا صدق يف مورد عنوان ربح املكسب أو الفائدة

حرم صرفه و خاص كاملعدن أو الغنيمة أو الغوص وجب دفع اخلمس فوراً
 أو فائدة دليل االستثناء جيّوز ذلك من حيث كونه رحباً ، باعتبار انَّؤنةيف امل
أو غنيمة، فان العنوان املبيح ال  نه معدناًهو ال ينايف حرمته من حيث كوو

  ينايف العنوان غري املبيح كما هو واضح.
السنة من مخس  مؤنةوعليه يكون ختريج فتوى املاتن(قده) يف عدم استثناء 

ال  اّما على اختصاص االستثناء مبا يكون رحباً ما يؤخذ من الناصب مبنياً
 الشامل ملال الناصب ـ تقدمباملعىن امل ـ غنيمةو ما يكون فائدة مطلقه

الكافر على حد سواء، أو يقال بثبوت اخلمس يف مال الناصب بعنوانه و
السيد املاتن(قده) يعتمد الوجه  الظاهر انَّو اخلاص كالعناوين األخرى.

هو صحيح، فان أدلة االستثناء ال نظر فيها ألكثر من اخلمس الثابت و األول
الستثناء للخمس الثابت بعنوان مطلق بعنوان الربح، نعم من يرى عموم ا

هنا، كما  ؤنةالفائدة الشاملة للفائدة املطلقة يتعني عليه احلكم باستثناء امل
الغيلة اذا مل جيعل مال و حكم به يف ما يؤخذ من مال الكفار بالسرقة

  الناصب بعنوانه أحد العناوين اخلاصة للخمس.
  عدم جواز االستثناء غريمقتضى األصل العملي  ما ذكر من انَّ الثالث:
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فيشكل  إالّو دخلوا يف عنواهنم،و ابّصمن مال البغاة إذا كانوا من الن
  .]١[حلية ماهلم

 لتعلق اخلمس بنحو الشرط املتأخر قيداً ؤنةتام، اما اذا كان عدم الصرف يف امل
 فللشك حينئذ يف اصل التعلق، فيستصحب بقاء ملكه، ـ كما هو الصحيح ـ
مرجعه اىل جواز الصرف يف و للحكم التكليفي ال الوضعي قيداًاما اذا كان و
بل حكم شرعي للخمس  مالكياً ليس إذناً ؤنةجواز الصرف يف امل ، فألنَّؤنةامل

فمع الشك يف  ـ فيه على كون االستثناء ثابتاً بناًء ـ املتعلق بعنوان مطلق الفائدة
السنة أو  مؤنةكون اخلمس املتعلق من النوع اخلاص الذي ال جيوز صرفه يف 

من باب مطلق الفائدة الذي جيوز، يكون مقتضى األصل العملي عدم التملك 
فرضت امللكية  انْو فرض تنوع امللكية، اخلاص من قبل أهل اخلمس انْ

املرتب على كل منهما جرى امنا االختالف بينهما يف احلكم التكليفي و واحدة
استصحاب عدم حتقق موضوع تلك امللكية املرتب عليها احلرمة اذا كانت 

 االّو عدم جعل امللكية بالعنوان اخلاص اذا كانت حكمية،و الشبهة موضوعية،
مها اصالن و كان املرجع استصحاب عدم فعلية احلرمة أو الرباءة عنها

عدة حرمة التصرف يف يف املقام بقاعلى كل حال ال جمال للتمسك و حكميان،
  بإذنه، كما هو واضح. مال الغري االّ
  مال البغاة

] اّما وجوب اخراج مخس الغنيمة من مال البغاة بناء على حلية أخذه فباعتبار ١[
منه و احلرب،و انطباق عنوان الغنيمة عليه حقيقة، النه مال مأخوذ باملقاتلة

دل األحوط يف املنت، اذ ال وجه لتوهم األصح التعبري باألقوى ب يعرف انَّ
اختصاص عنوان الغنيمة مبا يؤخذ باملقاتلة من الكافر احلريب باملعىن املصطلح، 

  بل كل مال مهدور احلرمة يؤخذ باحلرب يكون غنيمة باملعىن األخص.
 نْهم اخلارجون على امام املسلمني، فيمكن اَو واّما أصل حلية مال البغاة
  يستدلّ عليه بأحد وجوه:
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من مسلم، أو  ال يكون غصباً نْيشترط يف املغتنم اَ ]٣[مسألة 
  ممن هو حمترم املال، وإلّا فيجب رّده اىل  ذمي، أو معاهد، أو حنوهم

صدق عنوان الناصب على اخلارج على االمام، فيحل اخذ ماله  -١
  بالروايات املتقدمة يف املسألة السابقة.

 اىل انَّ ما عرفت من عدم متامية االستدالل بتلك الروايات، مضافاً وفيه:
  صدق الناصب على كل باغ حمل اشكال واضح.

 ارتفعت حرمة دمه ارتفعت حرمة ماله أيضاًو اذا جاز قتل الباغي -٢
  باألولوية.

 اىل انَّ حلية املال، مضافاًو ما تقدم من عدم املالزمة بني جواز القتل وفيه:
  ويل األمر ال كل احد.و جواز القتل خاص باالمام

قد سار  علياً من انَّ ١ ما ورد يف مجلة من الروايات كمعتربة احلضرمي -٣
يف الباغني عليه باملّن ملا علم من دولتهم بعده فلو سباهم لسبيت شيعته، 

  فيدلّ ذلك على حلية أمواهلم بالبغي.
ة أمواهلم للناس ال حليتها، نعم هي ظاهر الروايات املذكورة حرم انَّ وفيه:

أخذ و يسري فيهم بالسيب نْامرياملؤمنني(ع) كان ميكنه اَ نَّتدل على اَ
انه الزم باخلالف اما كتشريع منه(ع)، بناء على ثبوت التفويض  األموال، االّ

من االلتزام به حىت ظهور  ، أو كحكم والييت دائم البدَّيف التشريع هلم أيضاً
 يف سيب الذرية كما صرح بذلك يف نفس الرواية خصوصاًالقائم(ع) 

  أمواهلم اليت مل حيوها العسكر.و
والوجه يف الظهور املذكور هو وضوح داللة الروايات الواردة يف بيان سرية 

ذراريهم كان سرية و احلكم حبرمة أمواهلم أمري املؤمنني(ع) مع البغاة يف انَّ
  التزم به كل من جاءو يخ االسالم،لزومية منه(ع) حبيث تسجل ذلك يف تار

                                                            
  .١من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث  ٢٥، باب ٥٦، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -١
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من غريهم من أهل احلرب، ال بأس  مالكه، نعم لو كان مغصوباً
  مع املغصوب منهم. ان مل يكن احلرب فعالًو اعطاء مخسهو بأخذه
هذا يعين اهنم فهموا اللزوم من سريته، بل قد ورد يف بعضها التعبري و بعده،
دار االسالم ال حيل ما فيها خبالف دار الشرك، فال ينبغي االشكال يف  بانَّ
املستفاد من هذه الروايات هو احلرمة للناس بل لغري القائم(عج)، فيكون  انَّ

 مع مقتضى القاعدة من حرمة مال كل من انتحل االسالم، مفادها مطابقاً
لتقية جعلت لعل هذا هو مقصود صاحب اجلواهر(قده) حينما عّبر بانّ او

  احلكم عدم اجلواز اىل ظهور صاحب األمر.
اح االمام قد استب نعم ورد يف بعض الروايات التارخيية اجملهولة السند انَّ

مثله ما ورد يف الدعائم و انه غري ثابت، أموال البغاة يف حرب صفني، االّ
ألموال رادة اااىل احتمال  من تقسيم االمام ملا اجلبوا به على القتال، مضافاً

اّما ما ذكر من و العامة أي اليت كانت للجهة املقاتلة الباغية ال لالفراد.
 ، بل االمجاع من القدماءدعوى االمجاع على احللية فهو موهون جداً

ا بالنسبة ملا امَّو املتأخرين على عدم احللية بالنسبة ملا مل حيوه العسكر.و
افقه مجلة من االعالم وو جلبوا به اىل احلرب فقد ذهب السيد املرتضى

مستشهدين و مدعني يف ذلك التسامل منهم ابن ادريس اىل حرمته أيضاً
 تبعه أكثر من تأخر عنه اىل احللية،و ذهب الشيخو بسرية أمرياملؤمنني،

قيدها بعضهم مبا دامت احلرب دائرة مستشهدين يف ذلك بسرية و
  السرية.هذا تضارب واضح يف نقل و ،أمرياملؤمنني(ع) أيضاً

املقدار الثابت من السرية ليس بأكثر من حلية قتل الباغي األسري  والظاهر انَّ
اذا كانت فئته قائمة كما فعل عليه السالم بصفني، خبالف ما اذا مل تكن الفئة 

ما ذكر من أخذه أو تقسيمه  الباغية قائمة كما فعل يف وقعة اجلمل، كما انَّ
   رب املتيقن منه ما اجلبوا به مما هو للحربلألموال اليت أجلبوا هبا اىل احل
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وكذا إذا كان عند املقاتلني مال غريهم من أهل احلرب، بعنوان 
  .]١[ األمانة، من وديعة، أو إجارة أو حنوها

اّما األموال اخلاصة للبغاة فقد عرفت تصريح تلك و وللجهة الباغية،
  اعها إليهم.فيها املعتربة كرواية مسعدة املتقدمة بارجو الروايات

حرمة أموال الباغي، نعم ما يكون للجهة الباغية حبيث خرجت  فالصحيح:
للبغي أو ما يتوقف دفع بغيهم على و عن ملك افرادهم الهنم وهبوها للجهة

  وجهه واضح.و اتالفه يف احلرب ال إشكال يف حليته،و التصرف فيه
  فيما لو كان املال املغتنم غصبا

ال شك يف صدق الغنيمة على املال املأخوذ من الكافر احلريب اذا كان  ]١[
اىل غريه، فتارة يكون ذلك الغري مهدور  اما اذا كان راجعاًو إليه، راجعاً

ال  أو المامهم على األقل، فأيضاً يف قبال املسلمني اّما مطلقاً املال أيضاً
املقاتلة، اذ ال و ينبغي االشكال يف صدق الغنيمة عليه اذا أخذ منهم باحلرب

 للغامن، كونه مهدوراًو املقاتلةو يشترط يف صدقها أكثر من أخذ املال بالقهر
يف صدقها،  الغلبة فليس شرطاًو اىل من أخذ منه بالقهر اما كونه راجعاًو

لتمسك مبثل رواية الوراق أو فتشمله اطالقات مخس الغنيمة، نعم ال ميكن ا
صحيح معاوية الواردة يف ثبوت اخلمس فيما يؤخذ منهم بالغزو بإذن 

  النه بصدد بيان شرطية اإلذن ال أكثر. ـ كما متسك به البعض ـ االمام
املشهور ما و وامنا البحث فيما اذا كان ذلك الغري حمترم املال كاملسلم أو الذمي،

يف قباله قول و اّدعى عليه االمجاع،و ،ب رّده مطلقاًأفىت به املاتن(قده) من وجو
يغرم االمام و باخلصوص على انه يكون للمقاتلني ١للشيخ(قده) يف النهاية

هو التفصيل بني و ٢ قول آخر احتمله يف التهذيبو قيمته لصاحبه من بيت املال،
   منشأ ذلكو ما بعده فيكون للمقاتلني،و ما قبل التقسيم فريد على مالكه،

                                                            
  .٢٩٥النهاية، ص  -١
  .١٦٠، ص ٦التهذيب، ج  -٢
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…………………………………………………………  
  ورود روايات خاصة بذلك.

مقتضى القاعدة األولية ما ذهب إليه املشهور، اذ كون  وال إشكال يف انَّ
ملك صاحبه حباجة اىل و خلروج املال عن احترامه القسمة أو االغتنام سبباً

عدم جواز التصرف فيه و الذّميو دليل خمّصص لعمومات حرمة مال املسلم
  ال دليل كذلك.و نهبإذ الّإ

  وقد استند املخالف للمشهور اىل احدى روايات ثالث:
مرسلة هشام (واما املماليك فاّنهم يقامون يف سهام املسلمني،  االوىل ـ
  .١تعطى مواليهم قيمة أمثاهنم من بيت مال املسلمني)و فيباعون

دعوى و وهي ظاهرة يف القول الثالث الذي اختاره الشيخ(قده) يف النهاية،
العرف يلغي  اختصاصها باملماليك فتكون أخص من املدعى، مدفوعة بانَّ

 ، اذ لو كان االغتنام من الكفار مؤثراًاخلصوصية بل ال حيتمل الفرق فقهياً
يف رفع احترام مال الغري فال فرق فيه بني مملوكه أو سائر املتاع، بل لعل 

د عالقة املولوية يف اململوك أوىل باتباع مواله من املال الصامت لوجو
لزوال كلتا العالقتني  على امللكية، فاذا كان االغتنام سبباً مورده زائداً

هلذا صّرح الشيخ(قده) يف و فسببيته لزوال عالقة امللكية فقط بطريق أوىل،
انّ الرواية إلرساهلا ال  سائر األموال، االّو النهاية بعدم الفرق بني املماليك

  ميكن االعتماد عليها.
مرسلة مجيل عن أيب عبداللّه(ع) (يف رجل كان له عبد فأدخل دار  الثانية ـ

 وقع عليه قبل القسمة فهو له، اىل دار االسالم، قال: انْ الشرك مث أخذ سبّياً
  .٢جرى عليه التقسيم فهو أحق به بالثمن) انًو

  ومضمون هذه املرسلة أقرب اىل القول الثاين، حيث فصلت بني ما قبل القسمة
                                                            

  .١من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث  ٣٥، باب ٧٤، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -١
  .٤من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث  ٣٥، باب ٧٤، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -٢
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…………………………………………………………  
هي و اهنا اضافت ثبوت حق الشفعة للمالك برد ماله بالثمن، ما بعدها االّو

  إلرساهلا ال ميكن االعتماد عليها. أيضاً
صحيحة احلليب عن أيب عبداللّه(ع) (قال: سألته عن رجل لقيه  الثالثة ـ
املسلمني أصابوا ذلك كيف يصنع  مث انَّ أو متاعاً أصاب منه ماالًو العدو

 حيوزوا متاع الرجل رّد عليه، نْمبتاع الرجل، فقال: اذا كانوا أصابوه قبل اَ
 ،١ء للمسلمني فهو أحق بالشفعة) كانوا اصابوه بعدما حازوه فهو يف انْو
ء  ه يفاملقاتلة، بقرينة التعبري بانَّو هي واردة يف ما يؤخذ من الكافر باحلربو

هو ظاهر عنوان العدو بقول مطلق و فيكون املراد بالعدو الكفار،للمسلمني، 
  .أيضاً

وقد اختلف يف تفسريها حيث انه قد تفسر احليازة فيها بأصل املقاتلة أو 
خيص ـتشو يل بني معرفةـفادها التفصـون مـمال، فيكـتنام للـاالغ

 املالأخذهم لذلك و صاحب املال احملترم أو ماله قبل استيالء املسلمني
من  يف الثاين يكون للغامنني، فيكون هذا قريباًو بعده، ففي األول يرد عليهو

على التفصيل بني معرفة املال أو صاحبه قبل  دليالًو قول الشيخ يف النهاية
  بعده.و االغتنام

وقد تفسر احليازة بالقسمة، فيكون مفادها التفصيل بني معرفة املال أو 
 هو أحق بالشفعة،و بعدها فيكون للغامننيو ،صاحبه قبل القسمة فريد عليه

  هذا قريب من القول الثاين املنسوب للقاضي.و
مع مفاد مرسلة مجيل  مفاد هذه الصحيحة مطابق متاماً انَّ واالنصاف:
   بعدهو هو التفصيل بني وجدان املال احملترم يف املغنم قبل التقسيمو املتقدمة،

                                                            
  .٢نفس املصدر السابق، حديث  -١
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…………………………………………………………  
  هو أوىل به بالثمن أي بالشفعة يف الثاين.و يف األولفريد عليه 

ما هو مرجع الضمري يف و واما فقه احلديث من حيث ما يراد من احليازة،
التملك من قبل الغامنني الذي هو و (اصابوه)، فالظاهر من احليازة التخصيص

اما محلها على أصل االغتنام أو املقاتلة و حاصل هبا،و مالزم مع القسمة
الف الظاهر، اما املقاتلة فواضح، اذ مفهوم احليازة مباين مع مفهوم فهو خ

لعل و املقاتلة تضاف اىل العدو ال إىل املال خبالف احليازة،و املقاتلة، كيف
االغتنام للمال فريجع اىل و هو االستيالءو مراد القائل هبا نتيجة املقاتلة

يراد هبا ذلك و كان قد تطلق انْو اما االغتنام أو االستيالء فاحليازةو الثاين،
 اصابة املال مفروض يف كالم السائل فالبدَّو أصل احلرب ه حيث انَّانَّ االّ
 التملك ليس هو االّو على ذلك، يكون املراد باحليازة معىن زائداً نْاَو
أخذ املغنم ال و جمرد االستيالء حيث انَّ ـ التخصيص احلاصل بالقسمةو

ذلك يكون بعد اخراج ما جيب أو  ا تقدم من انَّيعين متلك املسلمني له، مل
  .ـ ان ما يتبقى بعد ذلك يكون للغامننيو جيوز اخراجه منه من قبل االمام

ء  ومما يشهد على هذا املعىن ما فرض يف ذيل الرواية من التعبري بانه يف
ما  واضح انَّو ظاهره انه ملك هلم بسبب احليازة،و للمسلمني أي ملك هلم،

التخصيص ال جمرد األخذ من و مللكهم احليازة مبعىن التقسيم يكون سبباً
 هذا االحتمال الكفار، فانه ال جيعل املال ملكا للمسلمني على ما تقدم، على انَّ

حيث ال حيتمل أن  ارتكازاًو ساقط فقهياً ـ أعين إرادة االستيالء من احليازة ـ
حلرمته،  يالء على العدو موجباًيكون جمرد معرفة صاحب املال قبل االست
التمليك و لو كان قبل القسمةو خبالف ما اذا عرف صاحبه بعد االستيالء

  عدم خسارة أحد املقاتلني.و للمقاتلني مع فرض امكانية الرد
   املتشرعيو حبسب االرتكاز العريف هنا نكتتان معقولتان ثبوتاًوان شئت قلت: 
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  كلتامها ال تناسبان مع هذا التفصيل.و عدمه،و دللحكم بالر

لزوال حرمة  بأن يكون االغتنام حيث انه فعل من قبل املقاتلني سبباً ـ احدامها
املسلمني هم  لو من بيت املال، باعتبار انَّو انتقال حق صاحبه اىل مثنهو املال

  عليه. صوا املال من يد الكفّار، حبيث لوال ذلك لكان تالفاًالذين خلَّ
تقسيم املال حبكم اتالفه على صاحبه و يكون استيفاء السهام نْاَ واالخرى:

  ، فيكون حقه يف مثنه ال العني.عرفاً
هو و ال يرد املال اىل صاحبه بعد االغتنام اصالً نْوالنكتة األوىل تقتضي اَ
 النكتة الثانية تقتضي التفصيل املنسوب اىل القاضي،و قول الشيخ يف النهاية،

دخلها يف  االغتنام أو بعده فال حيتمل عرفاًو اما معرفة املالك قبل احلربو
  عدمه كحكم شرعي واقعي.و الرد

اىل انه  مرجع الضمري يف (اصابوه) املال ال الرجل، فانه مضافاً الظاهر انَّ كما انَّ
ال تتوقف استفادة التفصيل املذكور من احلديث على رجوع الضمري اىل الرجل 

االصابة  كما توهم، بل يتم حىت اذا أرجعناه اىل املال، انه خالف الظاهر ألنَّ
اجلواب يفترض نفس االصابة اليت و أضيفت يف كالم السائل مرتني اىل املال،
املشار إليه و يف يصنع مبتاع الرجل)أفترضها السائل بقوله (فأصابوا ذلك ك

ال الرجل، فيكون فقه احلديث  بذلك هو املال املذكور اصابة العدو له أوالً
حيوزوا  نْقبل اَ ـ عرفوا متاع الرجلو أي وجدوا ـ هكذا (اذا كانوا أصابوه
 ء للمسلمني)، حازوه فهو يف نْكانوا أصابوه بعد اَ انْو متاع الرجل رّد عليه،

ع الضمري األول هو متاع الرجل املذكور بعده ليكون خالف ليس مرجو
أظهره يف متعلق و امنا أبرزهو املتعارف، بل مذكور قبله يف آخر كالم السائل

متليكه ألحد و امليزان تقسيم نفس املتاع يف السهام احليازة للتأكيد على انَّ
    فرمبا أوهماملقاتلني فال يكفي تقسيم غريه، بينما لو كان قد استعمل الضمري



  كتاب اخلمس                                  ٩٠
 

…………………………………………………………  
لو لغري متاع الرجل من و كفاية أصل التقسيمو رجوعه اىل مطلق املال

سياق الشرطية الثانية (وان  سقوط حّق صاحبه. كما انَّو الغنيمة يف احللية
  احليازة.و يف وحدة متعلق االصابة كانوا أصابوه قبل أن حيوزوه) ظاهر أيضاً

امنا و يف هذا احلكم، أصل اصابة الرجل ليس شرطاً اىل انَّ مضافاً هذا كله:
 انَّ الشرط اصابة ماله أي معرفة انه متاع للمسلم احملترم، فلو علم امجاالً

مل جيز تقسيمه على  لكن مل يعرفوا صاحبه أيضاًو هذا املال ألحد املسلمني
  الغامنني، بل جيب رّده إليه اذا كان ميكن معرفته بعد ذلك.

ان الرواية مفادها نفس مفاد مرسلة مجيل من غري زيادة أو  فاالنصاف:
فقد يقال بلزوم العمل مبفادها يف قبال قول  مبا اهنا صحيحة سنداًو نقصان،

  املشهور.
  ١وقد حاول بعض أساتذتنا العظام (دام ظله) التخلص عن ذلك بوجهني:

معه ال ميكن و ،تردده بني تفسريات عديدةو دعوى امجال مفادها االّول ـ
  العمل هبا.
  .عدم االمجال فيها أصالًو ما عرفت من وضوح مفادها كمفاد املرسلة ـوفيه:أوالً
لو فرضنا التردد بني التفسريين أو التفسريات املتعددة املتقدمة مع  ـ و ثانياً

تلك التفسريات ترجع  ذلك مل يضر ذلك يف االستدالل هبا يف املقام، النَّ
هي على و حبسب احلقيقة اىل ما يراد حبيازة متاع الرجل من قبل املسلمني،

هو ما اذا قسم املال على و كل احملتمالت يكون هلا قدر مشترك متيقن،
قّسم املال على  نْاملقاتلني، فتدل الصحيحة على انه اذا عرفوا الرجل بعد اَ

  بالشفعة.املسلمني ال يرّد عليه بل هو أحق 

                                                            
  .٣١مستند العروة، كتاب اخلمس، ص  -١
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معارضتها مع صحيحة هشام بن سامل عن أيب عبداللّه(ع) (قال: سأله  الثاين ـ

  رجل عن الترك يغزون املسلمني فيأخذون أوالدهم فيسوقون منهم أ يرّد عليهم؟
فاهنا  ١املسلم أحق مباله أينما وجده)و املسلم أخو املسلم،و قال: نعم

بعد املعارضة يرجع اىل و املسلم أحّق مباله أينما وجده، صرحية يف انَّ
  عمومات حرمة مال املسلم أو الذمي.

انّ هذه الرواية كسائر عمومات حرمة مال املسلم نسبتها اىل  وفيه:
الروايات السابقة نسبة العام اىل اخلاص، الهنا ليست واردة فيما يؤخذ من 

السرقة ال يتوهم  من الواضح انَّو االغتنام بل بالسرقة،و الكفار باحلرب
كوهنا موجبة لزوال حرمة مال املسلم املغصوب من قبل الكافر خبالف 

  هذا واضح.و االغتنام باحلرب أو القسمة على املقاتلني،
السؤال فيها عن سرقة أوالد املسلمني ال أمواهلم، فيكون اجلواب  على أنَّ

اّما اجلملة الثانية و سلم أخ املسلم)امل هي (انَّو اجلملة األوىل يف كالم اإلمام
األوالد يعم اململوك  يدعى انَّ نْاَ م، اللهم االَّفكأنه تربع من قبل االما

  االمام احتمل هذا املعىن يف سؤال السائل على األقل. ، أو انَّأيضاً
غريها من الروايات و يف ابطال االستدالل بصحيحة احلليب والصحيح:
  يستند اىل أحد وجهني آخرين: نْاملشاهبة اَ
هذه الصحيحة ناظرة اىل عدم امكان تفويت حق الغامن يف سهمه  انَّ االّول ـ

اذا كان املال احملترم أو مثنه من سهمه مع حفظ حق املالك يف استرجاع ماله 
بل كما يف موارد الشفعة، النه أخذه على أساس استحقاقه  لكن ال جماناًو منه،

   لو بان يرجع املالك اىل االمامو يرجع إليه حقّه انْو ء، فالبدَّ يالفو من الغنيمة

                                                            
  .١اب جهاد العدو، حديث من أبو  ٣٥، باب ١١وسائل الشيعة، ج  -١
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لو فرض و وبيت مال املسلمني، كما صرحت بذلك مرسلة هشام بن سامل،

خيسر املالك الثمن من كيسه يف استرجاع ماله أمكن  اطالقها يقتضي انْ انَّ
، النه جمرد اطالق صحيحته أيضاًو تقييده بذلك مبقتضى مرسلة هشام بل

  قابل للتقييد.
 كل واحدة من هذه الروايات تنظر اىل جهة ميكن افتراض انَّ واحلاصل:

 جانب من احلكم غري ما تنظر إليه االخرى، فمرسلة هشام تدل على انَّو
على اصحاهبا اذا كانت قد قومت يف سهام  قيمة املماليك ال تذهب هدراً

 للمقاتلني البدَّ ، بل يف الوقت الذي يكون أمثاهنا سهاماًبيعت هلمو املسلمني
مرسلة مجيل تدالن و صحيحة احلليبو يضمن ألصحاهبا قيمتها، نْلالمام اَ
ء منه  مل يكن شيو صاحب املال اذا وجد ماله قبل القسمة أخذه على انَّ
 ا اذا وجده بعد القسمة بيد من صارت من سهمه أو بيع لذلكأمَّو للمقاتلني

فيذهب حق من خرج املال من  لكن ال جماناًو كان له حق استرجاعه،
لو بلحاظ و فيه بل مع دفع قيمته إليه فكأنه أصبح شريكاً سهمه هدراً

يف الصحيحة، فهو خمري بني أخذ  من هنا عرب بالشفعة أيضاًو مثنهو ماليته
ا هو تعويض االمام للمقاتل، فيكون هذو بني استرجاعهو مثنه من بيت املال

املقصود من كونه أحق به بالثمن أو بالشفعة، أي أحق به مع عدم تضييع 
ثابت مبقتضى القاعدة، اذ  هذا املعىن أيضاًو لو من بيت املال،و حق املقاتل

حق مالكه باالغتنام كذلك ال ميكن و كما ال خيرج املال احملترم عن احترامه
يؤيد هذا و ،ه عليه هدراًسهمه يف املغنم بعد تقسيمو يذهب حق الغامن نْاَ

املعىن رواية طربال، عن أيب جعفر عليه السالم (قال: سئل عن رجل كان 
له جارية فأغار عليها املشركون فأخذوها منه مث ان املسلمني بعد غزوهم 

 أقام البّينة انَّو أخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت يف الغنائم
   انو ه رّدت عليهاملشركني أغاروا عليهم فأخذوها من
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فيجب إخراج مخسه قليال كان أو كثريا على  عشرين دينارا،

  .]١[األصّح 
أعطي الذي و خرجت من املغنم فاصاهبا رّدت عليه برمتهاو كانت قد اشتريت

 يصبها حىت تفرق الناساشتراها الثمن من املغنم من مجيعه، قيل له: فان مل 
قّسموا مجيع الغنائم فأصاهبا بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي يف يده اذا أقام و

  .١يرجع الذي هي يف يده اذا أقام البّينة على أمري اجليش بالثمن)و البينة
و كذلك ما جاء يف مرسلة محاد (وله صوايف امللوك ما كان يف أيديهم من 

  .٢كلّه مردود)غري وجه الغصب، النّ الغصب 
مرسل و فرض صراحة صحيح احلليب لو مل يقبل اجلمع املتقدم بانْ الثاين ـ
انتقاله بنفس القسمة أو و مجيل يف سقوط ملكية صاحب املتاعو هشام

حق مثن املتاع من و االغتنام اىل املقاتلني، غاية األمر يكون له حق الشفعة
هذا املضمون مما أعرض عنه األصحاب حيث مل يفت  بيت املال، فحيث انَّ

هذه  أحد منهم بالشفعة، بل حىت الشيخ قد صرح يف االستبصار بانَّ
األخبار صادرة على ضرب من التقية، فيمكن القول بسقوطها عن احلجية 

  من باب اعراض املشهور عنها رغم وجودها يف متناول أيديهم.
ء) للتعميم  بإطالق الغنيمة، بل لعل التعبري يف آية الغنيمة (من شي ] متسكا١ً[

للشيخ املفيد (قده) يف كتاب  ، خالفاًأم كثرياً اىل كل غنيمة سواء كان قليالً
حكم باخلمس فيها اذا و الغوص،و الكرتو املعادنو الغرية حيث عدد الغنائم

بأنه ال وجه  عياًاستغرب من ذلك بعض االعالم مدو ،بلغت عشرين ديناراً
  له، اذ ال توجد حىت رواية ضعيفة بذلك ليتوهم اعتباره فيه.

                                                            
  .٥من ابواب جهاد العدو، حديث  ٣٥، باب ٧٥، ص ١١وسائل الشيعة، ج  -١
  .٤من أبواب األنفال، حديث  ١، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
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يكون مستند الشيخ املفيد (قده) استفادة التعميم من روايات اعتبار  نْوميكن اَ
الوارد يف لسان بعضها السؤال عن  الغوص، النَّو الكرتو النصاب يف املعدن

ما يكون يف مثله  أجاب االمام(ع) بانَّو الغوص،و الكرت أو املعدنو املعدن
الكرت يف و الزكاة ففيه اخلمس، فقد يستظهر من ذلك إلغاء خصوصية املعدن

اناطة ثبوت اخلمس مبا يكون و السؤال، الشتمال اجلواب على ما يشبه التعليل
  تعّدى اىل كل ما فيه اخلمس.يف مثله الزكاة في

إّنه مبقتضى ما تقدم من تفسري الغنيمة يف اآلية يف نفسها أو  واالنصاف:
لو هببة الطبيعة ميكن ان و بضميمة الصحيحة بالفائدة احملضة احلاصلة اتفاقا

يكون هو و تكون العناوين االربعة املذكورة مصاديق هلذا املعىن اجلامع،
التقييد بالنصاب راجع إليه، فيعترب النصاب فيها و اًلّبو موضوع اخلمس ثبوتاً

 يناسبه الذوق العريف، اال انَّو مجيعا على حد واحد، كما ذكره الشيخ املفيد(قده)
  اجلزم بذلك مشكل، فاالحوط ما ذهب إليه املشهور.

النيب(ص)  قد روت العامة انَّو سلب القتيل لقاتله، ] املشهور على األلسنة ان١َّ[
آله و ك يف بعض غزواته، فعن أيب قتادة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليهقال ذل

<من بعدما وضعت احلرب أوزارها  ـ هو من أشد حروبهو ـ قال يوم حنني
صدوره منه يف  اىل انَّ انه غري ثابت بطرقنا، مضافاً . اال١ّقتل قتيال فله سلبه>

قد تقدم عدم و اجلعلاحتمال كونه من باب و غزوة قد يوجب امجال اخلطاب
  اخلمس يف جعائل االمام.

   ولو فرض ثبوت ذلك كحكم شرعي فال ينبغي االشكال يف صدق عنوان

                                                            
  ، غزوة حنني.٤سرية ابن هشام، ج  -١
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اىل  القوة، فاذا كان عائداًو األخذ بالقهر غنيمة عليه، اذ ال يشترط فيها االّال

ال حمالة ما مل السالب كانت غنيمة خاصة شخصية له، فيتعلق به مخس الغنيمة 
قد تقدم عن الفقيه اهلمداين(قده) نفي اخلمس و يفترض عناية زائدة يف دليله،

اطالق دليل ملكية السالب جملموع السلب أقوى  يف وجهه انَّ عن ذلك مدعياً
  من اطالق دليل اخلمس.

ال تعارض بني الدليلني، اذ دليل مالكية السالب ناظر اىل اثبات  ـ وفيه: أوالً
 بني سائر املقاتلني،و بينه مشتركاً يكون مغنماً نْأصل ملكيته للسلب يف قبال اَ

ليس يف مقام بيان ملكيته من مجيع اجلهات ليدل على نفي انتقال مخسه بعد و
ل هذا الدليل مع دليل اخلمس فحا ذلك اىل صاحب اخلمس فيكون معارضاً

أخذ املال من الكافر احلريب للملك فهو يدلّ على و حال دليل سببّية احليازة
دليل اخلمس يثبت انتقال اخلمس يف طول و أصل امللك للسلب بسبب القتل،

ملكه للسالب على ما تقدم وجه، فيكون احدمها مبثابة احملقق ملوضوع اآلخر 
  حبسب احلقيقة فال تعارض.

لو يف طول و رض اطالقه االزماين لنفي انتقال مخسه اىل صاحبهلو ف ثانياً ـو
ا لكون اآلية املباركة متلك السالب، فهو اطالق حمكوم الطالق دليل اخلمس، امَّ

 نْكالصريح يف االطالق، فيتقدم على مثل هذا االطالق باجلمع العريف بعد اَ
يف  باعتباره اطالقاًكانت النسبة بينهما عموم من وجه على ما تقدم يف حمله، أو 

دليل قطعي السند، فيتقدم على االطالق يف الدليل الظّني السند، فالنتيجة ما 
ذهب إليه السيد املاتن من صدق الغنيمة عليه على كل حال، فيجب فيه 

  .اخلمس بعنوان الغنيمة سواء كان للقاتل أو للمقاتلني مجيعاً
كيفيته كما و أدلة تقسيم الغنائمنعم لو فرض ظهور الدليل املذكور يف ختصيص 

   رجوع السلب بتمامه اىل السالب هبا كان ظاهره عندئٍذ اذا كان متصالً
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وعدم تعلق اخلمس به لظهور االدلة املذكورة يف تعلقه مبا يتبقى من الغنائم بعد 

هذا الدليل مل يرد  نَّاَ يراد تقسيمه بني املقاتلني االّو استثناء ما يستثىن منها
  كما ال خيفى. ال وجه لفرض نظره اىل تلك األدلة أصالًو كذلك

ظاهر دليل  من انَّ ١ وجه الضعف فيما افاده بعض أساتذتنا العظام ومنه يعرف:
جعل اخلمس يف الغنيمة جعله فيما يقسم أربعة أمخاسه األخرى بني املقاتلني، 

يف مثل اآلية املباركة، نعم  ه خصوصاًال مأخذ لو فانه ال وجه هلذا االستظهار
ظاهر روايات كيفية تقسيم الغنائم تعلق اخلمس بعد استثناء ما يستثنيه االمام 

يراد تقسيمه بني املقاتلني اال أنه ال من جهة موضوعية حيثية و مبا يتبقى
لو بنحو و التقسيم يف تعلق اخلمس بل من جهة عدم حصول امللك للمقاتلني

اما وقت تعلق و التقسيم جملرد افراز املشاعو من هذا املقدار مشاع يف أكثر
هو ما بعد استثناء و لو بنحو مشاعو موضوعه وقت حصول امللك هلمو اخلمس

  ما يستثنيه االمام.
الزم هذا البيان عدم ثبوت اخلمس يف الغنائم اليت ال تقسم على  على انَّ

الذي ال تقسيم و املقاتلني كما اذا اخذت بالغارة من قبل املسلمني على الكفار
  تأمل.و هذا ما مل يلتزم به يف البحث املتقدم، فراجعو فيها،

                                                            
  .٣٥مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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   دنـعـمـال

 احلديد،و الصفرو الرصاص،و الفضةو من الذهب،  الثاين: املعادن
 الكربيت،و الزيبق،و العقيق،و الفريوزج،و الزبرجد،و الياقوت،و
 ل،ـحـالكو خ،ـيـزرنـالو زاج،ـالو بخ،ـالسو ر،ـيـالقو فط،ـنـالو
  امللح.و

هي و املغرةو حجر الرحى،و الغسل،طني و النورة،و اجلص،و بل
ان كان األقوى عدم اخلمس فيها من و الطني األمحر على األحوط،

حيث املعدنية، بل هي داخلة يف أرباح املكاسب، فيعترب فيها الزيادة 
  السنة. مؤنةعن 
  إذا شك يفو ،]١[رفاًـا عـدنـعـونه مـدق كـى صـدار علـمـوال

املعدن بعنوانه للروايات املستفيضة بل ] ال اشكال يف ثبوت اخلمس يف ١[
  املتواترة يف أصل ثبوت اخلمس فيه.

معتربة عمار بن مروان املتقدمتني يف و كصحيح ابن ايب عمري عن غري واحد
  صحيحة زرارة (عن ايب جعفر (ع) قال: سألته عن املعادن ماو حبث الغنيمة،
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صحيح حممد بن مسلم و ،١ففيه اخلمس ...) فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً
 احلديدو الصفرو الفضةو (عن ايب جعفر(ع) قال: سألته عن معادن الذهب

عن املعادن و صحيح احلليب (...و ،٢الرصاص، فقال: عليها اخلمس مجيعا)و
سألت  صحيح حممد بن مسلم االخرى (قال:و ،٣كم فيها؟ قال: اخلمس ...)

ما املالحة؟ فقلت: ارض سبخة ماحلة و فقال:أبا جعفر(ع) عن املالحة، 
 الكربيتو جيتمع فيه املاء فيصري ملحا، فقال: هذا املعدن فيه اخلمس، فقلت،

صحيح و ،٤اشباهه فيه اخلمس)و النفط خيرج من االرض؟ قال: فقال: هذاو
البزنطي (قال: سألت أبا احلسن(ع) عما اخرج املعدن من قليل أو كثري هل 

ء حىت يبلغ ما يكون يف مثله الزكاة عشرين  ليس فيه شي ء؟ قال: فيه شي
  .٥)ديناراً

روايات اخرى غري نقية و ومرسلة محاد املعروفة املتقدمة يف مبحث الغنيمة،
يستدل على ثبوت اخلمس يف  نْميكن اَو السند قد تبلغ جمموعها حد التواتر، كما

السنة منه بإطالق الغنيمة يف اآلية  مؤنةالغوص بال استثناء و الكرتو املعادن
على قبول اطالقها يف نفسها لكل ما يصدق عليه الغنيمة مبعىن  الكرمية، بناًء
املطلقة، أو بضم صحيح ابن مهزيار الطويلة املتقدمة الشاملة و الفائدة احملضة

مبقطعها الثاين لكل فائدة كذلك، حيث ال ينبغي االشكال يف ان ما يستفيده 
  الغوص غنيمةو الكرتو اجلاهزة يف الطبيعة كاملعدنو من الثروات الثمينة االنسان

                                                            
  .٣فيه اخلمس، حديث  من أبواب ما جيب ٣وسائل الشيعة، باب  -١
  .١املصدر السابق، حديث  -٢
  .٢املصدر السابق، حديث  -٣
  .٤املصدر السابق، حديث  -٤
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٤املصدر السابق، باب  -٥



  ١٠١                                              الـمـعــدن  
 

…………………………………………………………  
 التكسبات،و ، خبالف ما يستفيده االنسان من التجاراتفائدة حمضة عرفاًو
  .ؤنةسوف يأيت مزيد توضيح هلذه النقطة يف مبحث مخس فاضل املو

  الضرورة الفقهية.و بل ثبوت اخلمس يف املعدن عليه االمجاع
امنا ينبغي البحث يف و من العامة، ١ األحناف وقد ذهب اىل ذلك أيضاً

  جهات:
ال اشكال يف و ،يف حتديد املعدن الواقع موضوعا للخمس -اجلهة االوىل

هو اسم مكان أي حمل و االستقرار لغة،و املعدن من العدن مبعىن االقامة انَّ
على ما يستخرج من ذلك  يطلق أيضاًلكنه و أصله،و ء مركز الشيو االقامة
الكل باعتباره و احملل أو بعالقة اجلزءو يؤخذ منه، اما بعالقة احلالو األصل

  هو هبذا االطالق موضوع لوجوب اخلمس.و جزء من ذلك األصل
صدق املعدن على املعادن ليس بلحاظ أخذ جنس أو ماهية  وهبذا يعرف انَّ

لو اخرج من و يف األرض مرتكزاًو ثابتاًو معينة، بل بلحاظ انه كان مستقّراً
مكان خاص و ارتكازو يكون له حنو استقرار نْ، نعم يشترط اَتلك احلال فعالً

يف كل مكان من األرض كالتراب  متواجداً أرضاًو من األرض، فما يكون تراباً
 الصخور االعتيادية ال يقال هلا معدن، النتشارها يف األرضو العادي أو الرمال

عدم و وجود حمل خمصوص مرتكز هلا من األرض لكي تسّمى باملعدن عدمو
هذا ال يستدعي التعدد  انَّ تفاع هبا يف قبال ساير األرض، االّوجود ميزة لالن

ال التغاير يف الصورة النوعية عن األرض، بل يصدق على كل ما و سميف اإل
خاص يف يكون له حمل ارتكاز و خصوصية مرغوبة عقالئياًو يكون له ميزة

   انْو ،مع طبيعي األرض عرفاً األرض حبيث ال يكون مساوقاً

                                                            
  ، باب املعادن و الركاز.١٧٩، ص ٢شرح فتح القدير، ج  -١
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الصدق مل يلحقه حكمها، فال جيب مخسه من هذه احليثية، بل يدخل 
السنة، من غري  مؤنةجيب مخسه إذا زادت عن و يف أرباح املكاسب،

  .]١[ اعتبار بلوغ النصاب فيه
لكنه أرض و ،كان يصدق عليه يف موضعه اسم األرض أو التراب أيضاً

يكون يف  نْتراب خمصوص أو حجر خمصوص، كما ال يشترط اَو خمصوصة
رغم  ١ امللح معدن قد صّرحت صحيحة حممد بن مسلم بانَّو أعماق األرض،

  ه جيتمع على سطح األرض.انَّ
املسالك حيث مل و وعلى هذا األساس يكون احلق مع الشهيدين يف الدروس

قيقة األرضية يف صدقه، فذكر يف املسالك عن ح يعتربا خروج املعدن جنساً
كل ما استخرج من األرض مما كان منها حبيث يشتمل على خصوصية  (انَّ

املغرة من و حجارة الرحىو طني الغسلو اجلصو منها امللحو يعظم االنتفاع هبا
 املنتهى من اعتبار املغايرة بني املعدنو ملا عن العالمة يف التذكرة املعدن) خالفاً

املصنف(قده) وافقه أو شك على األقل يف صدق املعدن على  كأنَّو رض،األو
ما يكون من جنس األرض، فحكم يف املعادن اليت تكون حقيقتها مباينة مع 

اليت و فيما تكون حقيقتها من األرض خبمس الفائدةو األرض خبمس املعدن،
  السنة. مؤنةتستثىن منه و ال يعترب فيها النصاب

، فقد ء على شي لو فرض الشك يف صدق املعدنية عرفاً ـ الثانيةاجلهة  ]١[
كان جيب فيه  انْو حكم السيد املاتن(قده) بعدم وجوب مخسه من هذه احليثية،

الذي ال يشترط فيه نصاب خاص كما انه و اخلمس من باب الفائدة املكتسبة
وجوب  قد تصدى االعالم لبيان الوجه الفين لعدمو السنة، مؤنةتستثىن منه 

  اخلمس فيه من حيث املعدنية بأحد وجهني:

                                                            
  .٤جيب فيه اخلمس، حديث من أبواب ما  ٣، باب ٣٤٣ص  ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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من انه اذا أمجل لفظ املعدن مل يصح الرجوع  ١ ما يف املستمسك الوجه االّول ـ

هو و يف مورد الشك اىل اطالق دليل مخس املعدن، بل يرجع فيه اىل األصل،
عموم ما دلّ و العني،يقتضي عدم متلك اخلمس ألهله بناء على انه حق يف 

  على امللك باحليازة.
بالعني، بل  ال وجه لتخصيص األصل املذكور بكون اخلمس متعلقاً :وفيه: أوالً

فاألصل  باملالية أو باملال بنحو حق الرهن أو بالذمة حمضاً حىت اذا كان متعلقاً
  .عدمه أيضاً

ال وجه للتمسك بعموم ما دلّ على امللك باحليازة يف املقام، النه يثبت  ثانياً ـو
هو و هو ال ينايف ثبوت اخلمس فيه، كيفو أصل التملك للمال أي سببية احليازة،

شرط فيه النه يف طول امللك على ما تقدم، على انه ال دليل لفظي على اصل 
  حنوها من األدلة اللبية.و العقالئيةسببية احليازة، بل مدركه منحصر يف السرية 

على املبىن املشهور من تعلق اخلمس يف متام  بطالن أصل التقريب بناًء ـ وثالثاً
الفائدة، اذ ال شك يف أصل تعلقه باملال يف طول و املوارد من حني ظهور الربح

امللك لكي جيري استصحاب عدم متلك اخلمس ألهله، نعم يصح هذا التقريب 
  مسلك ابن ادريس كما تقدم يف حبث سابق.بناء على 

املقام من  من انَّ ٢ما أفاده بعض أساتذتنا العظام (دام ظلّه) الوجه الثاين ـ
الذي يرجع فيه اىل عموم العام، فان و موارد امجال املخصص للعام مفهوماً

 السنة مؤنةهناك ما دلّ على ثبوت اخلمس يف كل فائدة بنحو جيوز صرفه يف 
 ا منه، خرج منه ما دلّ الدليل على ثبوت اخلمس فيه بعنوانه مطلقاًاستثناؤهو

   الغوص، الن عنوان الفائدة صادق على العناوينو الكرتو املعدنو كالغنيمة
                                                            

  .٤٥٦، ص ٩ج  -١
  .٣٩مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس ص  -٢
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لعموم اخلمس يف كل ما  بال كالم، فهي يف نفسها مشمولة أيضاً املذكورة أيضاً

أفاده الرجل، غاية األمر قيد وجوب اخلمس فيها بأدلتها اخلاصة بانه جيب 
السنة، فاذا شك يف سعة مفهوم املخصص  مؤنةمن غري مالحظة  ختميسها ابتداًء

بنحو يشمل هذا الفرد أو ضيقه رجعنا يف مورد الشك اىل عموم العام 
األكثر، و املنفصل الدائر بني األقل املخصص، النه من موارد امجال املخصص
يرجع فيما عداه اىل عموم العام و فيقتصر يف التخصيص على املقدار املتيقن،

  .ؤنةبعد اخراج امل ه يف املقام عدم وجوب التخميس االّالذي مقتضا
 إن دليل اخلمس يف املعدن أو أي واحد من العناوين اخلاصة ليس معارضاً وفيه:

امنا و ،مع دليل اخلمس يف كل فائدة لتلحظ النسبة بينهما، بل مها متوافقان متاماً
السنة الواردة يف مثل صحيحة ابن مهزيار (اخلمس  مؤنةيعارض دليل استثناء 

 هذا الدليل تارة يفترض اطالقهو ١بعد خراج السلطان)و عياله مؤنةو نتهؤبعد م
مع  لعناوين اخلاصة، فيكون منافياًنظره اىل كل ما يثبت فيه اخلمس حىت باو

النظر، و عليها باحلكومة مقدماًو اطالق دليل اخلمس يف تلك العناوين اخلاصة
  كما هو مقدم على دليل اخلمس يف الفائدة او يف أرباح املكاسب.

املتيقن من مفاده هو النظر اىل  انَّو وأخرى يفرض عدم االطالق فيه،
كما سوف  ـ خصوص اخلمس الثابت بعنوان الفائدة أو الفائدة املكتسبة

اىل اخلمس الثابت  فال يكون ناظراً ـ يأيت التعرض لذلك يف حمله مفصالً
، اذ ال منافاة بني ان جيوز االستثناء معه أصالً ال معارضاًو بعنوان خاص

ان انطبقا على معنون واحد، فاذا انطبق على و من ناحية عنوان دون عنوان
  عنوان من العناوين اخلاصةو ـ الذي هو عنوان عام ـ مورد عنوان الفائدة

                                                            
  .٤من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٨، باب ٣٤٩، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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 ؤنةجواز استثناء املو صدق عنوان الفائدة ، النَّكاملعدن وجب دفع مخسه فوراً

من ناحية العنوان  فوراًوجوب الدفع و من ناحيته ال ينايف عدم جواز االستثناء
وجب اكرام كل عامل و اخلاص املنطبق عليه، نظري ما اذا وجب اكرام كل عادل

 معاً عاملاًو خبالف اكرام العادل، فاذا كان زيد عادالً اكرام العامل كان فورياً انَّ االّ
جيوز  ان كان من حيث كونه عادالًو من ناحية كونه عاملاً وجب اكرامه فوراً

احليثية اليت ال فورية حلكمها لنفي و ال يصح التمسك بالعنوانو كرامه،تأخري ا
 ؤنةدليل االستثناء اّنما يستثىن امل الفورية من احليثية األخرى، الن املفروض انَّ

أعم من  ـ هو مطلق الفائدةو ـ كون احدامهاو من احدى احليثيتني ال كلتيهما،
  علق على كل منهما كما هو واضح.احلكم املو االخرى ال يعين وحدة احليثيتني

وبناء عليه كما ال جيوز التمسك بعموم دليل االستثناء يف مورد صدق العنوان 
اخلاص كاملعدن املتيقن كذلك ال يصّح التمسك به يف مورد الشك يف صدق 

ال يكون و املعدنية لنفي وجوب اخلمس الفوري املشكوك بالعنوان اخلاص،
األكثر، ملا و خصص املنفصل اجململ الدائر بني األقلمن تطبيقات امل ذلك تطبيقاً

لدليل اخلمس الفوري  ال متعرضاًو دليل االستثناء ليس مربوطاً عرفت من انَّ
لى امنا يتعرض حلكم اخلمس الثابت بالعنوان العام، فيدل عو بالعنوان اخلاص،

ية العنوان أنه ال جيدي يف رفع الفورية من ناح جواز االستثناء من ناحيته، االّ
اخلاص احملتمل انطباقه، فيكون املقام من موارد احتمال اجتماع عنوان غري 

طالق دليل اإلباحة لنفي الذي ال ميكن فيه التمسك باو مبيح مع عنوان مبيح
احتمال احلظر من ناحية العنوان اآلخر، فالتمسك بالدليل االجتهادي لنفي 

  غري تام. ؤنةحرمة الصرف يف املو الفورية
يف تقريب االصل املذكور ما تقدم منا يف حبث سابق من انه كلما  ـ والصحيح

   عدمهو السنة مؤنةشك يف جواز استثناء و احرز اصل تعلق اخلمس يف مورد
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  ن املعدن يف أرض مملوكة أو مباحةعدم الفرق يف وجوب اخراج اخلمس بني ان يكو
وال فرق يف وجوب اخراج مخس املعدن بني أن يكون يف 

  بني أن يكون حتت األرضو ،]١[ رض مباحة أو مملوكةأ
يف معىن و كان مقتضى األصل العملي على املباين املشهورة يف تعلق اخلمس

الذي قد نعرب عنه باستصحاب عدم و هو جواز االستثناء، ؤنةجواز استثناء امل
تعلق اخلمس بالعنوان اخلاص، أي عدم التملك اخلاص الهل اخلمس 

ال يعارض باستصحاب عدم اخلمس الذي و ،ؤنةصرفه يف املاملوضوع حلرمة 
، اما الهنا معلومة بعنوان الفائدة او لعدم ترتب اثر على ؤنةجيوز صرفه يف امل

امنا األثر االلزامي الزائد يف تعلق اخلمس و نفيه بعد العلم بأصل التعلق
ابتة بالعنوان امللكية الهل اخلمس الث بالعنوان اخلاص، هذا كله اذا افترضنا انَّ

إال و عن الثابتة بعنوان مطلق الفائدة او ارباح املكاسب، اخلاص ختتلف سنخاً
كان البّد من الرجوع اىل االصل احلكمي املؤمن، اذا امللكية معلومة ألهل 
اخلمس على كل حال، كاستصحاب بقاء جواز التصرف فيه الثابت قبل تعلق 

انية ال رتبية، او استصحاب عدم ما اذا كانت الطولية زم لو آناًو اخلمس
او اصالة الرباءة عنها، كما انه ميكن الرجوع اىل  ؤنةحرمة الصرف يف امل

  لو بنحو العدم االزيل لو كانت الشبهة مصداقية.و استصحاب عدم املعدنية
رض اململوكة متلك بالتبعية أم ال املعدن يف األ ] الطالق األدلة، سواء قلنا بان١َّ[

الوارد يف روايات مخس املعدن و ـ البحث عن ذلك مفصالً سوف يأيتو ـ
له حني االستخراج،  يكون املكلف مالكاًو وجوب ختميس ما يستخرج منه
قد صّرح بذلك و ان فرض كونه مالكا له،و ال وجوب ختميسه قبل اخراجه

قال: ما عاجلته مبالك ففيه و يف صحيح زرارة (كل ما كان ركازا ففيه اخلمس،
   مثله صحيحو ،١اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى اخلمس)ما اخرج 

                                                            
  .٣من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٣٤٣، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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  .]١[أو على ظهرها 
 ،لو حربياًو بل ذمياً أو كافراً يكون املخرج مسلماً وال بني أنْ

على وليهما  ب، فيجأو جمنوناً عاقالًو ،أو صبياً يكون بالغاً ال بني أنْو
ع جيوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفو اخراج اخلمس.

  .]٢[ان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينهو اخلمس مما اخرجه،
تصفيته، و املراد باالستخراج اظهار املعدنو ، بل احلكم متسامل عليه،١ البزنطي

لو من سطح و التصفيةو سواء كان باالخراج من جوف األرض أم بالعالج
  األرض كما صّرح بالعالج يف صحيح زرارة.

  يف وجوب اخلمس يف املعادن الظاهرة ـ اجلهة الثالثة
ال خيتص احلكم بتخميس املعدن بكونه حتت األرض، بل يشمل  ـ ] اجلهة الثالثة١[

ما يكون فوقها الطالق األدلة، بل ورد يف أدلته ما يدلّ على التعميم، كصحيح 
  ما املالحة؟و حممد بن مسلم (قال: سألت أبا جعفر(ع) عن املالحة؛ فقال:

، فقال: هذا املعدن املاء فيصري ملحاً اسبخة ماحلة جيتمع فيهفقلت: أرض 
 النفط خيرج من األرض، قال: فقال: هذاو الكربيتو فيه اخلمس، فقلت:

هي صرحية يف عدم الفرق يف املعدن الذي فيه و .٢أشباهه فيه اخلمس)و
 يكون حتت األرض فيستخرج أو فوقه فيعاجل، النَّ نْاخلمس بني اَ
فيه و هذا من املعدن هو انَّو مقام اجلواب ذكر الضابط العام، االمام(ع) يف

اخلمس، فيدلّ على عدم اختصاص مخس املعدن مبا يكون يف جوف 
  األرض، فتكون هذه الصحيحة بنفسها من أدلة التعميم.

   الق مخس املعدن من حيث املكلفنييف اط ـ اجلهة الرابعة
من حيث املكلفني فال خيتص باملسلم، يف اطالق مخس املعدن  ـ ] اجلهة الرابعة٢[

   بل يثبت يف املعدن الذي يستخرجه الكافر الذمي أو احلريب، بل ال خيتص

                                                            
  .٤املصدر السابق، حديث  -١
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٤، باب ٦الشيعة، ج وسائل  -٢



  كتاب اخلمس                                  ١٠٨
 

…………………………………………………………  
 اجملنون يثبت اخلمس يف ما يستخرجونهو ، فحىت الصيبباملكلف أيضاً

بعموم اخلمس يف املعدن الذي يكون  ذلك متسكاًو ميلكونه من املعادن،و
 عن الكفار، بناًء لشمول غري املكلفني فضالً بلحاظ مفاده الوضعي صاحلاً

هذا و .املشهور من كوهنم مكلفني بالفروع أيضاًو على ما هو الصحيح
االطالق ال ينبغي االشكال فيه بناء على تعلق اخلمس باملعدن املستخرج 

بالكافر أو غري  دئذ هذا احلكم مربوطاًمن أول األمر، اذ ال يكون عن
ذات املعدن املستخرج من األرض ال املعدن  املكلف، بل موضوعه ابتداًء

اململوك للكافر أو الصّيب، فيكون دليل اخلمس يف املعدن حبسب احلقيقة 
هذا و الطالق مملكية احليازة ملا يستخرج من املعدن مبقدار اخلمس، مقيداً

غريه، بل هو نظري ما اذا دلّ على عدم مملكية و كلفال يفرق فيه بني امل
  من االحياء. بل البدَّ احليازة يف األرض مثالً

انه على هذا التقدير يكون دليل اخلمس كأدلة األحكام  وان شئت قلت:
فعل  الوضعية الثابتة لألعيان أو األفعال من حيث هي فعل ال من حيث هَي

انّ هذا خالف  االّ ون الفاعل مكلفاًبك املكلف، فال يكون ثبوته مشروطاً
من احلكم  املشهور على ما سنشري إليه، كما انه بناء عليه البدَّو الصحيح

  كانت العني تالفة.و بضمان الكافر حىت لو اسلم
كخمس الغنيمة  واما بناء على ما هو الصحيح من ان مخس املعدن أيضاً

يكون يف طول امللك الشخصي، اما باستظهار ذلك من صحيح زرارة املتقدم 
اخرجه مباله الظاهر يف الطولية، أو و حيث رتب اخلمس فيه على ما عاجله

باعتبار صحيح ابن مهزيار املتقدم الظاهر يف أخذ امللك الشخصي يف تعلق 
 املعدنو الغنيمةاخلمس، أو باعتبار وحدة سنخ جعل اخلمس يف باب 

طالق املذكور يف حق دئذ قد يستشكل يف صحة التمسك باالالفائدة، فعنو
  اجملنون.و كذلك يف حق غري املكلف أعين الصيبو الكافر
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يف املقام فحسب بل جيرى يف مطلق الواجبات  وهذا اإلشكال ليس جارياً

  :تقريره اما يف الكافر فبوجهنيو املالية،
دعوى اختصاص التكليف بالفروع باملسلمني، ال لقصور يف ادلة  احدمها ـ

ما  الروايات الدالة على التكاليف، خصوصاًو التكليف ليقال بعموم اآليات
النجاسة، بل لداللة و الزوجيةو كان يدل منها على احلكم الوضعي كامللكية

اخربين عن معرفة االمام منكم  >ع<صحيح زرارة (قال: قلت: اليب جعفر
اىل الناس  >ص<جلّ بعث حمّمداًواللّه عّز واجبة على مجيع اخللق، فقال: انَّ

د مبحمَّو حجة للّه على مجيع خلقه يف ارضه، فمن آمن باللّهو امجعني رسوالً
من مل و معرفة اإلمام منا واجبة عليه، صدقه فانَّو اتبعهو >ص<رسول اللّه
يعرف حقهما فكيف جيب عليه و مل يصدقهو مل يتبعهو سولهبرو يؤمن باللّه
  .١يعرف حقهما)و رسولهو هو ال يؤمن باللّهو معرفة اإلمام

(َوَوْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني الَِّذيَن ال   ومثلها ما رواه القمي يف تفسري قوله تعاىل
بان أترى يا ا >ع<ُيْؤُتونَ الزَّكاةَ) عن ابان بن تغلب (قال: قال يل ابو عبداللّه

هم يشركون به حيث و جلّ طلب من املشركني زكاة امواهلمواللّه عّز انَّ
هم باالخرة هم كافرون؟ و يقول: ويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة

قلت له: كيف ذاك جعلت فداك فسره يل، فقال: ويل للمشركني الذين 
امنا دعا اللّه هم باألئمة اآلخرين كافرون، يا ابان و اشركوا باإلمام االول

  .٢برسوله افترض عليهم الفرائض)و العباد اىل االميان به، فاذا آمنوا باللّه
ظاهرمها اشتراط االسالم يف التكليف  وقد اّدعى مجلة من احملققني انَّ

بالفرائض الشامل حىت للحكم الوضعي مبلكية الفقري أو صاحب اخلمس 
   ان ّمسيو كلفة عليهما عرفاًو جلزء من مال الكافر أو الصيب، الن ذلك فريضة

                                                            
  .١٨٠، ص ١أصول الكايف، ج  -١
  .٢٦٢، ص ٢تفسري القمي، ج  -٢
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  .بالوضع اصطالحاً

هذه الروايات ناظرة اىل احد امرين، اما بيان شرطية االسالم  انَّ واجلواب:
يف التكاليف مبعىن املكلف به ال التكليف، فهي تنفي الوجوب املطلق لدفع 

 هو كافرو جيب عليه ذلكالوالية عن الكافر حبيث و الزكاة او معرفة اإلمام
مبا هو كافر ال مطلق الوجوب أي الوجوب الثابت على كل عاقل بالغ، و

مث يؤمن بالوالية أو يعطي  يسلم أوالً نْغاية االمر املتعلق مقيد باإلسالم باَ
لون عما هو اهم من الفروع، حبيث وؤمسو اّما بيان اهنم معاقبونو الزكاة.

  ألنه اعظم من تركهم للفروع. أوالًاإلدانة هلم به و يكون السؤال
وعلى كل حال تكون اجنبية عن شرطية االسالم يف التكليف بنحو شرط 

ما هو  الشاهد على ذلك سياق االستنكار الواضح فيها، فانَّو الوجوب،
عن  مداناًو الًؤيكون مس نْمستنكر أو يناسب استنكاره امنا هو ذلك باَ

مع ما  لف مبعرفة االمام أو دفع الزكاة فعالًيك نْعن االصل، أو اَ الفرع بدالً
اما تكليفه مبا و هو عليه من الكفر فانه اشبه بالتكليف بغري املقدور عرفا،

  االتيان بالفرض فليس مستنكرا أو مستغربا عرفا.و هو بالغ عاقل باالسالم
الروايتان تنفيان التكليف الثابت على الكافر مبا هو كافر يف  وان شئت قلت:

نفيه ال يالزم نفى التكليف املطلق على كل بالغ عاقل سواء و كفره، حال
أخذها و ، حيث ان االطالق يعىن رفض القيود ال مجعهاأم مسلماً كان كافراً

الفرائض لكل و يف موضوعه، فال موجب لرفع اليد عن اطالق ادلة التكاليف
  بالغ عاقل حىت الكافر.

دعوى استحالة تكليف الكافر بالفروع يف املوارد اليت لو اسلم فيها  الثاين ـ
كذلك قضاء الصلوات الفائتة عليه و الزكاةو سقط عنه ذلك التكليف كاخلمس

، إذ يف زمن كفره، فانه يف مثل هذه املوارد ال يكون التكليف املذكور معقوالً
   تقيد الواجبيؤدي ذلك يف حال كفره فاملفروض  نْريد تكليفه باَلو اُ
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يسلم مث يأيت  نْباسالمه باَ يؤّدي ذلك مقيداً نْريد تكليفه باَاُ نِْاو باالسالم

بالواجب فاملفروض سقوط الوجوب عنه مبجرد اسالمه، فمثل هذا التكليف 
هذا و حمركا حنو االمتثال،و يكون باعثا نْغري معقول يف نفسه، اذ ال ميكن اَ

سقوط التكليف باالسالم حبسب احلقيقة يقيد اطالق و دليل اجلّب انَّيعين 
  التكاليف يف حق الكافر من اّول االمر.

  وقد اجيب عن هذا االشكال يف كلماهتم جبوابني كالمها غري تام:
غاية ما يثبت بذلك امتناع احلكم التكليفي بدفع اخلمس أو  انَّاالول ـ 

هو ملكية صاحب و الزكاة أو الصالة يف حق الكافر، ال احلكم الوضعي
 اًاثره العملي امكان اجبار احلاكم له على الدفع استيفاءو الزكاة أو اخلمس،

  للحق العام عن املمتنع.
امنا غاية و ،مالكاًو حق الكافر روحاًمعقول يف  احلكم التكليفي أيضاً انَّ الثاين ـ

البعث حنو و ما يقتضيه الربهان املذكور امتناع توجه اخلطاب مبعىن التحريك
 مالكاته فال مانع عن فعليتها يف حق الكافر،و احلكم ءاّما مباديو الكافر،

 يؤديه نْكونه ال يتمكن اَو مباديه،و العصيان روح احلكمو امليزان يف الطاعةو
ال جيب عليه بعد االسالم ال مينع من معاقبته على تفويته النه و كافرهو و

بكفره الذي كان بسوء اختياره قد فّوته على مواله، نظري من توسط االرض 
 ما يستتبعه من التصرفو املغصوبة بسوء االختيار حيث جيب عليه اخلروج

  ياره.وقع فيه بسوء اخت ، رغم انه معاقب عليه لكونه حراماًلو عقالًو
اخلمس هو نفس و دليل الوضع يف مثل باب الزكاة انَّ ويرد األّول منهما:

، فلو فرض عدم أو ضمناً دليل التكليف بدفع املال الدال على الوضع التزاماً
مشول التكليف للكافر بأي نكتة من النكات مل يكن ما يثبت املدلول الوضعي 

االوامر املذكورة ارشادية اىل احلكم الوضعي، أو فرض  ، نعم لو قيل بانَّأيضاً
   كان فيه اطالق من هذهو وجود دليل على احلكم الوضعي مستقالً
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محل  انَّ ، االّالناحية صح اثبات اخلمس أو الزكاة ملا يف يد الكافر أيضاً
 ظاهر، كما انَّاالوامر يف الواجبات املالية على االرشاد احملض خالف ال

  دعوى وجود مطلقات على احلكم الوضعي فقط عهدهتا على مدعيها.
  االويل آلية اخلمس هو الوضع ال التكليف.و املدلول املطابقي انَّ ودعوى:
لسان التكليف بدفع اخلمس الصحابه، كما  هذا اللسان أيضاً بانَّ مدفوعة:

من و َعْبِدنا)،  ْنَزلْنا َعلىما أو يشهد بذلك ذيل اآلية (إِنْ كُْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه
  ال من دليل آخر. يضاًمن نفس اآلية ا هنا يستفاد وجوب دفعه فوراً

كالم، ميكن املنع عن اطالقه حملل ال يضاًدليل الوضع ا اىل انَّ :هذا مضافاً
هو امللكية يف و ـ احلكم الوضعيو املفروض سقوطه مبجرد االسالم، النَّ
انه  ـ االّ عن احلكم التكليفي على الصحيح ان مل يكن منتزعاًو ـ املقام

جيعل من اجل ترتيب االثر التكليفي عليه، فاذا فرض يف مورد عدم 
ه ملالكه دفعو سقوطه مبجرد تصدي املكلف لترتيبهو معقولية ترتب االثر

 كان جعله كاللغو عرفا، فال ينعقد اطالق يف دليل جعله ملثل هذه املوارد.
الويل له على الدفع فال لغوية يف و اثره امكان اجبار احلاكم ما ذكر من انَّو

اىل عدم دفعه للغوّية العرفية، بانا اذا افترضنا عدم  جعله، مندفع مضافاً
فال دليل على جواز اجباره بذلك، سقوطه باالسالم و وجوب الدفع تكليفاً

جمرد احلكم الوضعي بامللكية من دون اجياب الدفع عليه ال جيّوز  النَّ
  قبل مضي السنة. ؤنةاجباره عليه نظري اخلمس يف فاضل امل

ال يصدق عليه انه ممتنع عن دفع احلق لكي ميكن اجباره، وان شئت قلت: 
عدم التكليف يف حقهم  اجملنون، النَّنعم هذا الكالم يتم يف القاصر كالصيب أو 
رفع اجياب الدفع عنهم مع امكان و من باب القصور ال من باب التخصيص

تكليفه به كما يف املقام، حيث يكون ارتفاع وجوب الدفع عن الكافر بدليل 
   لزمان الكفر بااللتزام حبسبو اجلّب الشامل ملا بعد االسالم مطابقة
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على  هبذا يعرف االشكال يف ما ذكر من امكان اجبار الكفار بناًءو فرض،ال

  عدم تكليفهم بالفروع.
من انه اذا سقط املدلول املطابقي  ما تقدم مراراً ـ واما الثاين فريده: أوالً

للتكليف بالفروع الذي هو اخلطاب مبعىن التحريك أو الزجر سقط احملرز 
  .يضاًللخطاب عن احلجية اهو املدلول االلتزامي و للمالك
 نكتة االستحالة املذكورة ال ختتص بالتكليف مبعىن التحريك انَّ ـ وثانياً

املفروض سقوط التكليف  ، النَّيضاًمالكه او البعث، بل تتم يف روح احلكمو
ارتفاعه عنه، فاذا كان التكليف هبا قبل اسالمه و بالفروع باسالم الكافر

 املالك مقيد بقيد يرفع موضوع التكليف، لك انَّباسالمه كان معىن ذ مقيداً
بقيد يرفعه،  يكون املالك يف فعل مقيداً نْهذا بنفسه حمال، اذ يستحيل اَو

  تناقض.و فانه خلف
واّما القياس بباب االمتناع بسوء االختيار فواضح البطالن، اذ التكليف 

ق املكلف قبل يف ح خطاباًو مالكاً كان فعلياً خروجاًو حبرمة الغصب دخوالً
ال و لو بعدم الدخول، فال هتافتو الجتنابه عنه دخوله، حيث كان موجباً

لغوية يف حترمي الغصب اخلروجي يف مورد االمتناع بسوء االختيار، خبالف 
التحريك املولوي لعدم و املقام الذي ال يعقل فيه التكليف ال مبعىن البعث

 ال مبعىن املالكو حبسب الفرض،ال بعده و امكان احملركية ال قبل االسالم
  روح احلكم للزوم اخللف املشار إليه.و

امكان افتراض بقاء مالك التكليف يف الفعل املقيد باالسالم حىت بعد  ودعوى:
ف الكافر املستسلم به ملصلحة مزامحة مع مالك االسالم، غاية االمر ال يكلَّ

  السالم فال خلف.التكليف، فذات املالك ال مانع من احنفاظه حىت بعد ا
هو املالك الفعلي و املقتضي التامو ما هو روح احلكم امنا هو املالك بانَّ مدفوعة:

  لو كان منكسراًو االنكسار ال ذات املالكو غري املزاحم أي املالك بعد الكسر
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حلكم العقل  مبا يساويه أو اقوى منه، فانّ مثل هذا املالك ال يكون موضوعاً

  باالطاعة كما هو مقرر يف حمله.
الكافر لو كان قد اسلم قبل تعلق الواجب املايل به  انَّ يقال: نْنعم ميكن اَ
له، فيكون تفويته  هذا كان اختيارياًو يف حقه، التكليف فعلياًو كان املالك

  التكليف املذكور بسوء اختياره.و للمالك
له  هو كان مقدوراًو الثابت قبل التعلق،الشرط االسالم  انَّ وان شئت قلت:
عليه، لفعلية املالك رغم سقوط الواجب عنه باالسالم بعد  فيكون معاقباً

 نْليها من انه ال يعقل اَاالستحالة املشار او بذلك يندفع التناقضو التعلق،
لعل هذا مقصود من و له، مسقطاًو ملالك الوجوب يكون قيد الواجب رافعاً

  مبوارد التعجيز بسوء االختيار.شبه املقام 
، أي اّنه يصور فقط ال اثباتاً هذا البيان يدفع اإلشكال املذكور ثبوتاً انَّ االّ

سقوط التكليف عن الكافر عند اسالمه رغم كونه و للجّب معقوالً وجهاً
عدم اسالمه قبل و املصلحة الفعلية امللزمة بكفرهو للمالك مفوتاًو والًؤمس

اجلّب حبسب احلقيقة يقيد اطالق دليل شرطية االسالم بغري التعلق، فدليل 
هو االسالم قبل و االسالم احلاصل بعد التعلق أو قل باالسالم اخلاص

يف  ال يدل على ارتفاع املالك باسالم الكافر اذا كان املالك فعلياًو التعلق،
على ال ميكن اثباته و هذا حباجة اىل الدليل انَّ حقه من أّول األمر، االّ

التقيد يؤدي اىل عجز الكافر عن امتثال  طالقات الفرائض، النَّالقاعدة با
حيث ان كل و فعلية احلكم،و التكليف مبجرد عدم اسالمه اىل حني التعلق

تكليف مقيد بالقدرة على متعلقه مبقيد متصل فال يبقى اطالق لدليل 
ملالك يف حقه التكليف بالنسبة اىل الكافر حني التعلق لكي تستكشف فعلية ا

  للمالك. ، اذ لعل القدرة من شرائط االتصاف فيكون العجز رافعاًاثباتاً
  د متعلق التكليف باحلصة املقيدةدليل اجلّب بعد ان قيَّ انَّ وان شئت قلت:
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هو ظهور و ـ فعلية الوجوب بفعلية موضوعهو باسالم فعلى من حني التعلق

فال يبقى لدليل التكليف املقيد  ـ بلوغ النصاب يف الزكاةو الربح يف اخلمس
فعلية موضوع التكليف ألنه غري قادر و بالقدرة اطالق للكافر حني التعلق

على االمتثال حني فعلية احلكم، فيكون حاله حال املقّدمات املفوتة اليت 
حباجة اىل دليل خاص الثبات وجوب حتصيلها قبل زمان فعلية احلكم، 

من شرائط الترتب ال  قلنا بأن القدرة على الواجب يف وقته دائماً نعم لو
تفصيل ذلك موكول اىل و اجياب املقّدمات املفوتة على القاعدة، االتصاف متَّ

  حمله من علم االصول.
سقوط و انه ال دليل على اجلّب والصحيح يف اجلواب عن هذه الشبهة:

ابت سقوط القضاء ملا مضى امنا الثو التكليف عن الكافر باسالمه مطلقا،
الضمان للواجبات املالية الشرعية مع عدم بقاء اعيان ما تعلقت به، و وقته
بعض الروايات املشرية اىل اصل و السريةو مدرك هذه القاعدة االمجاع النَّ

قدرها املتيقن و معهودية صدور مثل هذا املطلب عن النّيب(ص).و مركوزية
بذلك حيرز فعلية و يف حقه، التكليف فعلياًعليه فحني التعلق يكون و ذلك،

املالك معا قبل تلف العني، غاية االمر يثبت اجلب عنه اذا اسلم و اخلطاب
. نعم يتم بعد تلفها باخلصوص، فريتفع موضوع اإلشكال يف املقام راساً

 نْال بأس باَو اإلشكال يف مثل االمر بالقضاء بناء على كونه بامر جديد،
عدم تكليف الكفار بالقضاء، نعم قد يدعى حصول القطع أو يلتزم يف مثله ب
ثبوت مالك التكاليف بالفروع غري  بانَّ يضاًا ارتكازاًو االطمئنان فقهياً

خاص باملسلمني، حبيث تنعقد داللة التزامية لثبوت التكاليف يف حق 
القدرة  انَّو املسلمني على ثبوت مالكاهتا يف حق عموم الناس حىت الكفار

  لوال اجلّب. عقالئياًو هذا قريب عرفاًو شرط للترتب ال لالتصاف،
   السيد املاتن(قده) حكم يف كتاب الزكاة بسقوط الزكاة عن الغريب انَّ مثّ انَّ
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، بينما ١ حبديث اجلّب لو كانت العني الزكوية باقية متسكاًو الكافر اذا اسلم

بني صوريت اسالم الكافر بعد تلف العني اليت تعلق هبا فصل يف املقام 
هذا ما ال و اسالمه مع بقاء العني فيجب عليه دفعه،و اخلمس فيسقط عنه،
يف دليل لفظي مطلق فهو  حديث اجلّب اذا كان وارداً نعرف له وجها، فانَّ
اذا فرض عدم دليل لفظى عليه كما هو الصحيح حيث و ،يشمل البابني معاً

بعض كتب و يف بعض كتب العامة (ص) االّهذا احلديث عن النيب مل يرد
التسامل العملي على ثبوت مضمونه يف و امنا الثابت السريةو السريو اللغة

 ،٢من بعض الروايات الواردة يف احلدود التزاماًو لعله مستفاد ضمناو اجلملة،
فالبد  هو صورة تلف العني،و هذا ال يقتضي اكثر من ثبوت القدر املتيقنو

  من احلكم بوجوب دفع العني مع بقائها يف كال البابني. هذا كله يف الكافر.
اجملنون، فاإلشكال فيهما تارة: من ناحية ما تقدمت االشارة و واّما الصيب

العبادية منها ظاهرة يف التكليف  إليه من أن ادلة الواجبات املالية خصوصاً
  احلكم الوضعي احملض،ليست جمرد ارشاد اىلو حبسب مفادها العرىف،

الصيب غري املميز بل و املفروض أن ادلة التكاليف قاصرة عن مشول اجملنونو
اخرى: من ناحية و الرتكازية االختصاص بالبالغ العاقل. يضاًاملميز ا

اجملنون حىت يفيق و التمسك بإطالق ادلة رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم
  الشامل للواجبات املالية.

كلفة على و ما فيه ثقلو أن ظاهرها بقرينة الرفع إرادة التكليف ودعوى:
  اإلنسان ال الوضع.

 الضرائب املالية من اوضح مصاديق الثقل بأنه ال ينبغي اإلشكال يف انَّ مدفوعة:
   املرفوع هبذه االدلة خصوص ، فما عن املشهور من انَّأيضاً التحميل الشرعي عرفاًو

                                                            
  من كتاب الزكاة. ١٧راجع املسألة  -١
  .١٩ج ١من أبواب القصاص، ح ٤٩، و باب١٨ج ٢من أبواب حد الزنا ح ٣٦راجع باب  -٢
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   النصاب يف مخس املعدن يف اشتراط ـ اجلهة اخلامسة
ويشترط يف وجوب اخلمس يف املعدن بلوغ ما أخرجه عشرين 

  حنومها، فال جيب اذاو التصفيةو االخراج مؤنة. بعد استثناء ]١[دينارا 
االحكام التكليفية ال الوضعية غري صحيح. نعم هناك احكام وضعية ليس 

ء النجس أو  الشيالطهارة بل موضوعها و هلا كالنجاسة املكلف موضوعاً
اجملنون بأدلة رفع القلم، اذ ظاهرها و املالقي معه، فال ترتفع يف مورد الصيب

لية كذلك االحكام التحميو رفع ما يكون موضوعه املكلف مبا هو مكلف،
اهنا تكون من اجل اآلخرين كالضمان،  اليت يكون موضوعها املكلف االّ

ا لكون رفعه خالف االمتنان ام اجملنون أيضاًو فانه ال يرتفع عن الصيب
امليزان باالمتنان على االمة ال على  بناء على انَّ ـ اآلخرينو باالمة

مثل هذا احلكم ليس  أو باعتبار انَّ ـ خصوص من يرفع عنه التكليف
 بل هو حق للغري، له على املكلف ابتداًء حقاًو من قبل الشارع حتميالً

اجملنون و احلقوق االهلية عن الصيبو ظاهر ادلة رفع القلم رفع قلم التشريعو
حىت لو  يضاًهذا الظهور ثابت حلديث اجلّب او ال تضييع حقوق اآلخرين،

فرض وروده يف دليل لفظي، فال يكون الساقط باالسالم التكليف بدفع ما 
مفاد هذه االدلة ليس رفع  هبذا يعرف انَّو يضمنه من اموال اآلخرين.

  البهائم كما قيل.و الصبيان كاجملانني انَّو مطلق قلم التشريع
ثبوت اخلمس يف املعدن الراجع اىل  انَّ وهكذا يتلخص من جمموع ما تقدم:

اجملنون مبين على استظهار تعلق اخلمس باملعدن من اّول االمر قبل و الصيب
لعله املشهور من و اّما بناء على ما هو املستظهرو دخوله يف ملك املالك،

  اجملنون حمل اشكال.و لك فاستفادة عمومه يف مال الصيبتعلقه يف طول امل
وجوب دفعه عليه مع بقاء عينه و االقوى ثبوته يف مال الكافر انَّ كما ظهر:

جواز اجبار احلاكم له على الدفع قبل اسالمه، نعم لو اسلم و حىت لو أسلم،
  اجلّب.بعد تلف العني ال يضمنه جزما، فانه داخل يف القدر املتيقن من قاعدة 

   مقتضى ال إشكال انَّو يف اشتراط النصاب يف مخس املعدن، ـ ] اجلهة اخلامسة١[
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القاعدة االولية عدمه لتمامية اإلطالق يف بعض أدلة مخس املعدن كصحيح 

 ال وجه للمنع عن كونه يف مقام البيان من هذه الناحية،و احللىب املتقّدم،
حيث يكون اإلمام(ع) يف مقام البيان من ناحية  ١زرارةاوضح منه صحيح و

ال يف مجيع املعدن لزم  ؤنةما جيب يف املعدن فلو كان اخلمس فيه بعد امل
  االشارة إليه.و بيانه

هناك و يف اخلروج عن هذا اإلطالق من التماس دليل مقيد، اذن فالبدَّ
  روايتان تدالن على التقييد:

عما اخرج املعدن من  >ع<صحيح البزنطي (قال: سالت أبا احلسن احدامها:
ء حىت يبلغ ما يكون يف  ء، قال: ليس فيه شي قليل أو كثري هل فيه شي
  .٢)مثله الزكاة عشرين ديناراً

يف إرادة التحديد الكمي،  جواباًو وال إشكال يف ظهورها بل صراحتها سؤاالً
هو عشرين و ذي يكون يف مثله الزكاةما يستخرج اذا بلغ املقدار ال أي انَّ
انه مل تبني الصحيحة ما يكون فيه هل هو الزكاة أو هو  ء، االّ ففيه شي ديناراً

هذا االحتمال  انَّ يكون النظر فيها اىل الزكاة، إالّ نْمن هنا احتمل اَو اخلمس،
لو  ، فان هذا ـء يشمل اخلمس أيضاً اطالق الشي ساقط ال ملا قيل من انَّ

 طالق القابل للتقييد بالرواياتـ جيعل داللتها على نفي اخلمس باال سلم
هو اخلمس، اذ لو كان و رادة غري الزكاةاالخرى، بل باعتبار صراحتها يف ا

يقول ما يكون فيه  نْاملقصود الزكاة أو مطلق الواجب املايل كان املناسب اَ
يل املنظور إليه غري الزكاة ال يف مثله الزكاة، فانه ظاهر يف ان الواجب املا

 مثل البزنطي انَّ املرتكز يف الذهن املتشرعي الشيعي خصوصاً الزكاة، كما انَّ
   الذهبو املعدن فيه اخلمس ال الزكاة فاهنا ال تتعلق باملعدن بل باملال

                                                            
  .٣أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  من ٣، باب ٣٤٣، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٤، باب ٣٤٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
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محل املعدن على و والفضة املسكوكني كما يظهر مبراجعة لسان روايات الزكاة،

، نعم لدى العامة خالف يف تعلق اخلمس أو رادة خصوص ذلك بعيد جداًا
على كل حال و ،ء به اصالً الزكاة مبا خيرجه املعدن مطلقا أو عدم تعلق شي

  ء يف املعدن يراد به اخلمس املركوز ثبوته لدى الشيعة ال غري. فالشي
النصاب وهكذا ال ينبغي اإلشكال يف وضوح داللة الصحيحة على اعتبار 

 يؤكد ذلك صحيحة البزنطي االخرى الواردة يف الكرتو يف مخس املعدن،
الدالة على اعتبار نفس النصاب فيه بنفس التعبري مع التصريح فيها بقوله و

 مع قوة احتمال كون املوضوع هو اجلامع بني الكرت (فيه اخلمس)، خصوصاً
ففيه  ركازاًاملعدن كما هو ظاهر صحيح زرارة املتقّدم (كل ما كان و

الكرت يف روايات اخلمس يف ستة و ال ينافيه تعدد عنوان املعدنو اخلمس)،
الكرت مع وضوح و أو مخسة، الن يف بعضها جعل املالحة يف قبال املعدن

  د بن مسلم.اندراجها حتت املعدن كما صرحت به صحيحة حممَّ
 ،ان ظهور صحيحة زرارة يف كون املوضوع هو جامع الركاز فاالنصاف:

 منها اعتبار النصاب عشرين ديناراًو الشروط فيهماو بالتايل وحدة االحكامو
  مما ال ميكن انكاره على ما سوف نشري اىل ذلك يف بعض البحوث القادمة.

الفضة عشرين و من استبعاد بلوغ ما خيرج من املعادن غري الذهب وما قيل:
  مسلم على اخلمس فيه.د بن مثل امللح الذي دلت صحيحة حممَّ ، خصوصاًديناراً

امللح من املعدن  الوارد يف الصحيحة انَّ بانَّو مبنع هذا االستبعاد، مدفوع:
الذي ال يكون الغالب فيه عدم و ففيه اخلمس، فجعل اخلمس على املعدن

  بلوغ النصاب كما ال خيفى.
 سقوط هذه الصحيحة عن احلجية باعراض قدماء االصحاب ودعوى:

  عدم العمل هبا.و
  املفيد يف الغريةو ابن محزةو بعدم ثبوت االعراض مع افتاء مثل الشيخ عة:مدفو
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اآلخرين من القدماء مجلة منهم مل يتعرضوا لذلك ال و باعتبار النصاب املذكور،

لكنه و احلليب صرح باعتبار النصاب اهنم صرحوا بنفي اعتبار النصاب، كما انَّ
هو ظاهر الصدوق أيضا، نعم ادعى يف السرائر االمجاع و حدده بدينار واحد

اصل ثبوت اخلمس يف  يكون مراده انَّ نْحيتمل اَو من اصحابنا على ذلك،
  انواع املعادن امجاعي.

 نْرواية معارضة ال ميكن اَو اىل انه مع وجود روايات مطلقة هذا كله مضافاً
ة كما هو واضح، يستكشف االعراض عن سند الصحيحة املسقط له عن احلجي

  السند.و فالرواية تامة الداللة
د بن علي بن ايب عبد اللّه عن ايب صحيحة البزنطي االخرى عن حممَّ الثانية:

 الزبرجد،و الياقوتو احلسن(ع) (قال: سالته عما خيرج من البحر من اللؤلؤ
ففيه  الفضة هل فيها زكاة، فقال: اذا بلغ قيمته ديناراًو عن معادن الذهبو

  .١اخلمس)
ظاهرها كفاية بلوغ دينار واحد و وقد نقلها الصدوق مرسال عن ايب احلسن(ع)

هو الظاهر من ارسال و قد أفىت بذلك احلليب من القدماء،و يف النصاب،
دعوى سقوطها عن احلجية من باب اعراض  بذلك يعرف انَّو ،الصدوق أيضاً

حظة انّ املشهور بل لعل مع مال عدم العمل هبا ساقطة، خصوصاًو االصحاب
 الكل عملوا هبا يف الغوص، حيث ال توجد رواية اخرى على اشتراط النصاب

  هو الدينار الواحد فيه، فكيف ميكن دعوى االعراض عنها.و
  حممد بن علي بن ايب عبداللّه جمهول. نعم قد يناقش يف السند باعتبار انَّ

عن اإلمام  ث مرسالًوقد حياول تصحيح السند تارة بنقل الصدوق للحدي
   اخرى بقاعدة وثاقة من ينقل عنه احد الثالثة حيث قد نقل عنهو الرضا(ع)،

                                                            
  .٣٤٥نفس املصدر، ص  -١
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  يف هذا السند نفسه البزنطي، فتثبت وثاقته.

امكان املناقشة يف السند، لعدم كفاية ارسال الصدوق  ولكن التحقيق:
ان كانت مقبولة عندنا و الثالثةقاعدة وثاقة من ينقل عنه احد و للتصحيح،

أسند عنه  انْو الشخص املذكورو انه يف خصوص املسانيد ال املراسيل، االّ
انه حبكم املرسل حبسب الدقة، ألن عنوان حمّمد  لبزنطي يف هذا السند االّا

ىف رواية اخرى ينقلها و هنا اللّه مل يرد يف الفقه كله االّبن علي بن ايب عبد
د بن علي بن ايب عبداللّه يف باب النوادر من كتاب ن حممَّعلي بن اسباط ع

من ابواب  ٤٥٢كذلك يف التهذيب احلديث و ١٢الصالة من الكايف احلديث 
 قد اختلف نقل الكايف هذه الرواية أيضاًو صفتها، بلو كيفية الصالة

التهذيب يف ذكر اسم الشخص املذكور فيها، ففي الكايف اقتصر يف كتاب و
) بذكر عنوان حمّمد بن ٢١آخر اجلزء االّول من االصول احلديث االنفال (

  امنا جاء ذلك يف التهذيب.و علي من دون ذكر (بن ايب عبداللّه)
كذلك على و د بن ايب نصر كان كوفيا،امحد بن حممَّ مبالحظة انَّ وعندئذ نقول:

عنوان  انَّو جاء يف ترمجة النجاشي له ابو احلسن املقرى كويف ثقة،و بن اسباط
د بن علي بن ابراهيم بن حممد بن علي مردد بني اشخاص عديدين منهم حممَّ

هو ابن اخت و بالكويف ثالثة،و الصرييف اخرى،و موسى امللقب بالقرشي تارة،
 يكىن ابو مسينة املعروف بالكذبو خالد املقرى كما يقول النجاشي عنه،

كون العنوان املذكور هو من أصحاب الرضا(ع) كالبزنطي، فيو الغلوو الضعفو
الذي نقل عنه البزنطي حمتمل االنطباق على هذا الرجل رغم انه مل يعنون يف 
كتب الرجال بعنوان ابن ايب عبداللّه، ألن مثل هذا العنوان غري موجود يف كتب 

ما دام ال حيرز كونه غري منطبق و آخر، الرجال حبيث يطمئن بكونه شخصاً
ميكن اثبات وثاقته بقاعدة نقل احد الثالثة عنه،  على العنوان املعلوم كذبه ال

   هيو بل هذا جيعله كمراسيل احد الثالثة يف نكتة عدم احلجية
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هذا جار يف متام مسانيد احد الثالثة و الثقة،و التردد بني مقطوع الضعف

  .غريه، فال تثبت الرواية سنداًو املرددة بني ما هو ثابت الضعف
 ولكن لو فرض متاميتها؛ فسوف يقع البحث عن كيفية عالج التعارض بينها

  قد ذكر للجمع بينهما احد وجوه:و بني الصحيحة االوىل للبزنطي،و
  محل الصحيحة االوىل بقرينة هذه الرواية على االستحباب. -١

كون الترخيص يف التكاليف حيث يو انه امنا يصح يف باب االوامر وفيه:
لو و لالمر رادة االستحباب من االمر، لكونه معىن ثانياًعلى ا الترك قرينة

 ال يتم يف باب االحكام الوضعية من قبيل (فيه اخلمس)و طوليا،و جمازاً
  (ليس فيه اخلمس) كما ال خيفى.و
املراد من الرواية الثانية االجابة على خصوص السؤال االّول يف  انَّ -٢

ال سؤاله الثاين عن املعادن فانه  هو ما خيرج من البحر،و كالم السائل
القرينة عليه تذكري و لو من اجل التقية؛و مسكوت عنه يف كالم االمام

  كان مقتضى القاعدة تأنيثه أو تثنيته. االّو الضمري يف قوله (قيمته)
ما ذكر من القرينة غري تام، و انه تعسف واضح كما ذكر يف احلدائق، وفيه:

عن و بعنوان ما خيرج من البحر ذكور أوالًاذ مرجع الضمري املوصول امل
، فيكون موضوع اجلواب مطلق ما معادن الذهب عطف على ذلك أيضاً

  خيرج من البحر أو املعدن.
السكوت عن ذلك كان من اجل التقية فهو كالم غريب،  واّما ما ذكر من انَّ

فان التقية عن بيان حكم اخلمس يف الغوص كان اوىل من ذلك، اذ ال يقول 
العامة به، خبالف املعدن فان من مذاهبهم املعروفة من يقول بثبوت اخلمس 

  فيه.
ان املراد باملعادن فيها، ما تكون يف قاع البحر، فلعل حكمها حكم  -٣

  الغوص باعتبار صدق الغوص عليه.
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اىل املنع عن صدق الغوص مبجرد ذلك على ما سوف يأيت يف  مضافاً وفيه:

سياق السؤال واضح يف إرادة املعادن يف قبال الغوص حيث عرب  حمله، انَّ
 الياقوتو الفضة على اللؤلؤو مل يعطف الذهبو الفضة)و (وعن معادن الذهب

يعطف  نْالزبرجد، فلو كان النظر اىل ما خيرج من قاع البحر كان ينبغي اَو
غي اإلشكال يف صراحة الرواية الياقوت، فال ينبو الفضة على اللؤلؤو الذهب
  الفضة يف قبال ما خيرج عن البحر.و رادة ما خيرج عن معادن الذهبيف ا
الصحيحة واردة يف مطلق  التقييد، النَّو اجلمع بني الروايتني باإلطالق -٤

فيتقيد اطالق الفضة، و الرواية الثانية واردة يف خصوص الذهبو املعدن
  االوىل بالثانية.

رادة ا ، انَّارتكازاًو ال عرفاًو مضافا اىل عدم احتمال الفرق فقهياً وفيه:
باعتبار  الفضة لعلها القدر املتيقن من الصحيحة عرفاًو معادن الذهب

يف جواب االمام، حيث مل يذكر حىت  باعتبار ذكر عشرين ديناراًو امهيتها،
بل ذكر حىت يبلغ ما يكون يف مثله الزكاة  اًيبلغ قيمته عشرين دينار

كونه و لو ضمناو الفضةو رادة الذهبهذا كالصريح يف او ،عشرين ديناراً
  املتيقن من املنظور إليه.

تقدمي الرواية الثانية على االوىل يف مورد التعارض، اما ملوافقتها مع  - ٥
قطعية و استفاضتها غنيمة، أو يف املعدن بناء علىو عمومات اخلمس يف كل فائدة

  للمشهور. الصدوق (قدمها) خالفاًو ، فتثبت فتوى احلليبصدورها امجاالً
ثبوت اخلمس يف كل غنيمة أو فائدة لو ثبت بدليل قطعي السند فال  انَّ وفيه:

، الهنما ناظران اىل اثبات اخلمس تعارضهما اصالًو ربط له مبفاد الروايتني
روايات اخلمس يف املعدن فلو فرض تواترها اّما و بعنوان املعدنية باخلصوص،

الكمية و تدل على اطالق اخلمس من ناحية النصاب فليست مجيعاً امجاالً
  ما يكون منها مطلقا من هذه الناحية ليس قطعى الصدور.و الالزمة لتعلقه،

   محل الصحيحة على التقية، حيث ذهب مجلة من العامة اىل ثبوت الزكاة يف - ٦
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ء  ، فيحمل عنوان الشي١املعادن بشرط بلوغ ما خيرج منها عشرين ديناراً

جيب االخذ بالرواية احملددة و فيها على إرادة الزكاة، فترتفع املعارضة
  للمشهور. للنصاب يف دينار واحد خالفاً

املعادن هل تتعلق هبا  آراء العامة يف هذه املسألة خمتلفة من حيث انَّ انَّ وفيه:
على كل من التقديرين هل يعترب يف تعلقهما نصاب أم ال؟ و الزكاة أو اخلمس،

امحد اختار و كثريه،و فأبو حنيفة اختار تعلق اخلمس باملعدن مطلقا يف قليله
الزهري اختار تعلق اخلمس به و بالنصاب املذكور، تعلق الزكاة به مشروطاً

آرائهم يف و رواياهتمو اختلفوا يف الغوص مبا يشبه ذلك،كذلك و بذلك، مشروطاً
من جهة مع بعض  عليه فيكون كل من الروايتني خمالفاًو ذلك خمتلفة متعددة،

مع بعضهم اآلخر، حبيث ال يصح افتراض انّ الصحيحة  موافقاًو العامة
  الرواية خمالفة لكي حتمل الصحيحة على التقية.و باخلصوص موافقة هلم

ال يوجب جمرد قول بعضهم بالزكاة يف املعادن بشرط النصاب  ىل انَّا مضافاً
ء يف  محل الشي قد عرفت انَّو رادة ذلك تقية،محل الصحيحة االوىل على ا

د بن ايب نصر على إرادة الزكاة يف الصحيحة الواردة عن مثل امحد بن حممَّ
  املعادن بعيد غايته كما اشرنا إليه.

ء من وجوه اجلمع الداللية أو السندية بني  شيعدم متامية  وهكذا يثبت:
الروايتني، فيكون مقتضى القاعدة ملن يرى متاميتها معا سندا هو احلكم 

الرجوع يف مورد التعارض اىل عمومات اخلمس، و التساقط،و بالتعارض
الصدوق و فتكون النتيجة اعتبار النصاب مبقدار دينار كما ذهب إليه احلليب

املتيقن عدم اخلمس و ) باعتباره املتفق عليه بني الروايتنيمن القدماء (قدمها
  فيه هبما معا.

                                                            
  .٦١٦، ص ٢راجع املغين، البن قدامة، ج  -١
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اهنا و الرواية الثانية مشتملة على سقط يدعى الوثوق بانَّ نْنعم ميكن اَ

ففيه اخلمس) فسقطت كلمة  كانت هكذا (اذا بلغ قيمته عشرين ديناراً
  عليه جمموع امور:الشاهد و عشرين يف كتاب البزنطي،

كان  واحداً حتديد القيمة يكون بالعدد عادة، فلو كان النصاب ديناراً انَّ -١
، اذ ال يكتفي بقوله ديناراًو ،واحداً يقول اذا بلغ قيمته ديناراً نْينبغي اَ

هو غري و امنا يفهم ذلك منه بداللة اطالقية،و التنوين للتنكري ال للوحدة،
  مناسب مع مقام التحديد.

 لرواية اعتبار النصاب يف الكرت،و نقل البزنطي نفسه للرواية االوىل -٢
مع هذا التعبري، حبيث لو اضفنا كلمة عشرين يف هذه  بتعبري مقارب جداًو

  الرواية كانت كأّنها رواية واحدة، صادرة يف جملس واحد.
املعدن عن الغوص يف نفسه، حبيث و استبعاد اختالف نصاب الكرت -٣

 الفضةو معدن الذهب من املعدن خصوصاً وص أشد حاالًيكون الغ
باالخص الكرت، فيكون فيما قيمته دون العشرين اىل الدينار الواحد يف و

  املعدن.و الغوص اخلمس خبالف الكرت
ال و يف نفسه، فانه غريب ال سابقة استبعاد كون الدينار الواحد نصاباً -٤

الذي هو نصاب  ديناراً معهودية فقهية أو متشرعية له، خبالف عشرين
  متناسب يف باب الزكاة.و معروف مركوز

الرواية الثانية للبزنطي كانت  فمن جمموع هذه القرائن رمبا يطمئن بانَّ
قد سقطت كلمة (عشرين) منها يف مقام النقل أو و كروايتيه األخريتني

من  بناء عليه البدَّو بذلك يرتفع موضوع املعارضة من البني،و االستنساخ،
 وفاقاًو للمشهور خالفاً حينئٍذ اعتبار النصاب يف الغوص عشرين ديناراً

  للشيخ املفيد (قده).
  مث انه يف ذيل هذه اجلهة جتدر االشارة اىل مطلبني:
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الغوص امنا و كذلك يف الكرتو اعتبار النصاب املذكور يف املعدن انَّ ـ االول

بالعنوان اخلاص، ال مطلق اخلمس حىت الثابت  هو بلحاظ اخلمس الثابت
 الوجه يف ذلك انَّو بعنوان الفائدة او التكسب فيما اذا اختذ ذلك مكسبا له،

الروايات احملددة ملقدار النصاب ناظرة اىل ادلة اخلمس بالعناوين اخلاصة، 
فال ينايف ثبوت اخلمس فيما دون النصاب من املعدن او الكرت بعنوان مطلق 

  ئدة او التكسب.الفا
من  ؤنةوبناء عليه ال مانع من التمسك بإطالق دليل اخلمس يف فاضل امل

املكاسب أو مطلق الفائدة حىت اذا كان املعدن أو الكرت أو الغوص اقل من 
يتبادر من ظاهر ان مل يصرح به الفقهاء حبيث قد و هذا املطلبو النصاب،

  .وهلم له ثبوتاًقب انه من احملتمل قوياً عبائرهم خالفه االّ
يكون يف  نْ، أو باَهل امليزان يف نصاب املعدن بلوغ عشرين ديناراً الثاين ـ

  مثله الزكاة؟
يبلغ قيمة يكون يف  نْوعلى الثاين هل يكون امليزان بالتحديد القيمي أي اَ

يكون ذكر عشرين و أو مائيت درهم، مثلها الزكاة سواء كانت عشرين ديناراً
لو مل و فاذا بلغ الذهب املستخرج مائيت درهم وجب مخسهمن باب املثال 

، او يقال بأن النصاب له موضوعية يف املعدن املستخرج يبلغ عشرين ديناراً
اذا  يكون مخس االّيف نصاب زكاته، ففي معدن الذهب ال  اذا كان شرطاً

 اذا بلغ مائيت درهم، يف الفضة ال يكون مخس االّو بلغ عشرين ديناراً
  يف سائر املعادن بتحقق احدى القيمتني؟ يكتفىو

يف الصحيحة يف املوضوعية مع  هو االول لظهور ذكر عشرين ديناراً والصحيح:
امليزان بالقيمة ال املثلية يف اجلنس، بل لوال ذلك  التصريح يف الرواية الثانية بانَّ

مطلق القيمة، الن السؤال عن و يكون الظاهر إرادة التماثل يف املالية أيضاً
   الفضة، فيكون امليزان بلوغ قيمة املعدن منو املعدن ال خصوص الذهب



  ١٢٧                                              الـمـعــدن  
 

، بل ان كان االحوط اخراجه اذا بلغ ديناراًو كان املخرج أقل منه.
  .]١[ مطلقاً

لو كانت قيمته مائيت و ، فال مخس قبل ذلكاي جنس كان عشرين ديناراً
  آخر. كان املعدن فضة فضال عما اذا كان جنساًو درهم

نعم هذا االحتمال اعين اعتبار املثلية مع نصاب الزكاة من حيث اجلنس يف 
ثبوت اخلمس قد يستظهر من صحيح البزنطي الثالث الوارد يف الكرت، حيث 

، اذ رادة نفس املعىن منه أيضاًانّ الظاهر ا ، االّمل يرد فيه التعبري بعشرين ديناراً
م احتمال اختالف سنخ اجلعل يف اىل قرينية روايتيه االخريني بعد عد مضافاً

ال الفضة بل سائر و رمبا ال يكون من جنس الذهب الكرت أيضاً املقامني، انَّ
ما يصلح ان يكون و يكون امللحوظ يف التحديد املالية، نْاَو اجملوهرات، فالبدَّ

، لكون الدينار هو عشرين ديناراً دة جامعة يف مثلها الزكاة ليس االّمالية واح
  القيم السوقية.و املتعارف يف مقام حتديد النصابو االشهرو االهم

مضافا اىل ما  مث إّنه ميكن أن يستدلّ على وحدة النصاب ىف املعادن مجيعاً
عن و (يف حديث) >ع<طالق صحيح احلليب املتقدم (عن أىب عبد اللّهتقدم، با

من ما كان و احلديدو الصفرو عن الرصاصو املعادن كم فيها؟ قال: اخلمس.
الفّضة) فانّ و املعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب

نصابه يف املعادن كلها و مقدارهو مقتضى اطالق التشبيه فيها أن كيفية اخلمس
  على حّد واحد، فال وجه للتفصيل فيما بينها يف النصاب كما ذهب إليه بعض.

   التحصيل مؤنةيف استثناء  -اجلهة السادسة
 املصروفة يف سبيل حتصيل املعدن، ؤنةيف استثناء امل اجلهة السادسة ـ ]١[

  البحث عنه يف مقامني:و
  يف اثبات اصل االستثناء -] االول [املقام
هل  هو بلوغ عشرين ديناراًو النصاب املعترب يف املعدن يف انَّ ـ الثاين

  يالحظ يف مجيع ما خيرج من املعدن، أو يف ما يبقى منه بعد االستثناء.
  التحصيل بوجوه: مؤنةيستدل على استثناء  فيمكن انْ اّما املقام االّول:
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لو مل تفرض و مقتضى القاعدة االولية املستفادة من ادلة اخلمس االّول:

مفادها جعل اخلمس على الفائدة العائدة  رواية على االستثناء، حيث انَّ
، بل هو ١غريهاو معتربة مساعةو للشخص كما يف صحيحة ابن مهزيار

 من ادلة اخلمس، اما بقرائن لفظية كما يف آية اخلمس فانَّ املستظهر ابتداًء
ل اخلمس اجملعو عنوان (الغنم) ال يصدق بدون ذلك، او لنكات لبية من انَّ

توسعة لنفس ما جعل على الغنيمة، بل  يضاًعىن االخص ايف غري الغنيمة بامل
 يف باب جعل الضرائب انه يكون على الربح عقالئياًو املركوز عرفاً

يف اي قسم من املوارد اخلاصة  عليه ال يكون اخلمس ثابتاً بناًءو الفائدة،و
 ال يعين ذلك إلغاء دخالةو ،يضاًطبق عليه عنوان الفائدة املالية ااذا ان االّ

خصوصية ذلك العنوان اخلاص يف ثبوت اخلمس، بل مبعىن اشتراط كونه 
الفائدة فيه و فائدة اضافة اىل صدق العنوان اخلاص عليه، فاملعدن الغنيمة

  الغنيمة احلربية.و الكرتو كذلك الغوصو اخلمس
للخمس فال  مستقالً الربح بنفسه موضوعاًو اذا كان عنوان الفائدة ال يقال:

 نْء املوضوع للخمس الثابت بالعناوين اخلاصة، اذ يستحيل اَيعقل كونه جز
متام املوضوع يف نفس الوقت حلكم و ء واحد جزء املوضوع يكون شي

  .حينئٍذ واحد، اذ يكون اجلعل اخلاص لغواً
لنفس حكم اخلمس اجملعول  االفادة ليس موضوعاًو مطلق الربح ـ فانه يقال

امنا هو موضوع جلعل آخر خيتلف عن االول يف األثر و بالعناوين اخلاصة،
يكون و السنة، خبالف االّول فانه ال يستثىن منه ذلك مؤنةحيث يستثىن منه 

، فانطباق احد العناوين اخلاصة من الغنيمة احلربية او املعدن أو دفعه فورياً
  اضيق فال لغوية.و الكرت أو الغوص على الفائدة يوجب فعلية حكم اشد

                                                            
  .٦و  ٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٨، باب ٣٥٠، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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  كصحيح البزنطّي قال: ؤنةاستظهار ذلك من مطلقات اخلمس بعد امل الثاين:

  ؟ؤنةأو بعد امل ؤنةالم: اخلمس أخرجه قبل املكتبت إىل أيب جعفر عليه السَّ
  .١)ؤنةفكتب بعد امل

الم إليه (أنّ د اهلمداين إن يف توقيعات الرضا عليه السَّوعن ابراهيم بن حممَّ
، هذا اذا مل يطمئن باهنا نفس مكاتبته املنقولة بطريق ٢)ؤنةبعد امل اخلمس
 باخلمس اجملعول يف املكاسب، الشيخ، فاهنا خمصوصة سؤاالًو الكليين

لزم التعدي  االّو التعدي منه اىل اخلمس الثابت بعنوان خاص مشكل، كيفو
د رواية حممَّ كذلكو ،يضاًالسنة الهنا مشتملة عليه ا مؤنةليه حىت يف استثناء ا

الم بن احلسن االشعري، (كتب بعض اصحابنا اىل ايب جعفر الثاين عليه السَّ
كثري من مجيع و اخربين عن اخلمس اعلى مجيع ما يستفيد الرجل من قليل

 ٣)ؤنةكيف ذلك؟ فكتب خبطه اخلمس بعد املو على الصناع؟و الضروب
  اقة االشعري.ظاهره مشاهدته للخط فليست الرواية مرسلة اذا ثبت وثو

 ء ما يصرف يف سبيل حتصيل الشي ؤنةالظاهر من كلمة امل انَّ تقريب الداللة ـ
بال اضافة اىل الشخص أو  عندما يستعمل مطلقاً ظهور الفائدة خصوصاًو

 مبعىن ما يستهلكه ؤنةاما املو بقول مطلق هي نفقات التحصيل، ؤنةالعيال، فامل
من  ؤنةفهي حباجة اىل ما يضاف إليه املينفقه اإلنسان على مصارفه االخرى و

املاء املضاف، فتكون نفقة حتصيل املال و العيال، نظري الفرق بني املاءو االهل
لكن سوف و الذي فيه اخلمس هو املتيقن من مفاد هذه الروايات جزما، هذا
أن الروايات و يأيت ىف مبحث مخس ارباح املكاسب املنع عن هذا التقريب

  السنة من خصوص مخس األرباح ال غري. مؤنة اىل استثناِء املذكورة ناظرة
                                                            

  .٢و  ١من أبواب قسمة اخلمس، حديث  ١٢، باب ٣٥٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  - ١،٢
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، احلديث  ٨، باب ٣٤٨، ص ٦وسائل الشيعة، ج  - ٣
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رادة االتحصيل ب مؤنةقد استدل به على استثناء و ،١ صحيح زرارة املتقّدم الثالث:

بقرينة ذكر ما عاجلته مبالك يف صدر  التصفية املالية من قوله (مصفّى)، خصوصاً
استثناء و اخلمس يتعلق مبا يبقى بعد التصفية اجلملة، فكأنه اريد بذلك بيان انَّ

  اخراجه.و ما صرف من اجل عالجه
الظاهر إرادة التصفية الذاتية ال املالية، فان االمام بعد ان بني كربى  انَّ وفيه:

أي مدفونا يستخرج من حتت  كلية هي ثبوت اخلمس يف كل ما كان ركازاً
امليزان ليس باخلروج من حتت االرض، بل  يدفع االهبام بانَّ نْاالرض حاول اَ

ظهوره، اما يف تعلق الوجوب أو يف املقدار الواجب فيه و امليزان خروج املعدن
رادة التصفية قيقه، فالتعبري املذكور ظاهر يف ااخلمس على ما سوف يأيت حت

اما تقييد و املالية اليت هي معىن اصطالحي،و التصفية احلسابية الذاتية للمعدن ال
لو مل و اخلمس يتعلق بامللك ال بذات املعدن العالج بقوله مبالك فلالشارة اىل انَّ

من أدلة تعلق  يضاًفيه لغريه فتكون هذه الصحيحة ا كان اجرياً نْيكن له باَ
  اخلمس ىف طول امللك.

مع التعبري  النفقات املالية من التصفية خصوصاًو ؤنةإرادة استثناء امل فاحلاصل:
، اذ مل تلحظ املالية لكى حتمل مبا اخرج اللّه منه من حجارته مصفى بعيد جداً

التصفية على التصفية املالية املتبقية بعد استثناء رأس املال، بل جعل ذلك وصفا 
ان ما يتعلق به و رادة التصفية الذاتيةاملعدن املستخرج قرينة على او للحجارة

  التردد بني املعنيني.و ال اقل من االمجالو اخلمس ما يصفو من املعدن ال غري،
يف انّ النصاب املعترب يف املعدن هل يالحظ يف مجيع ما خيرج  ـ املقام الثاين

  أو فيما يبقى منه بعد االستثناء من املعدن،
 ؤنةفاملشهور انّ امليزان بلوغ قيمة املعدن املستثىن عنه امل واّما املقام الثاين:

تبعه مجلة من احملققني املتأخرين، و خالف يف ذلك سيد املداركو للنصاب،
   انو فذهبوا اىل كفاية بلوغ املعدن املستخرج للنصاب يف تعلق اخلمس به

                                                            
  .٣من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٣٤٣، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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من املعدن، فيكون استثناء  ؤنةما عدا امل كان املقدار الواجب ختميسه عندئٍذ

  فيما خيمس ال يف التعلق. قيداً ؤنةامل
  وينبغي البحث يف مسألتني:

عند الشك يف ان  القاعدةو يف ما هو مقتضى االصل ـ [املسألة] االوىل
  حتصيله. مؤنةالنصاب معترب يف اصل املعدن املستخرج أو فيه بعد استثناء 

  فيما يستظهر من دليل اعتبار النصاب. ـ والثانية
مقتضى االصل هو الرباءة عن  فقد ذكر يف اجلواهر انَّ اّما املسألة االوىل:

  للنصاب. ؤنةوجوب اخلمس اذا مل يبلغ الباقي بعد امل
 اصل تعلق اخلمس معلوم ال شك فيه على كل حال بانَّ واعترض عليه:

بذلك اصالة عدم تعلق اخلمس  يريد نْاَ لو من باب مطلق الفائدة، االّو
اخلاص بعنوان معدن ليترتب عليه وجوب االخراج فعال، فيكون جمرى 

هذا له وجه لوال و فعليته ال اصله،و االصل حبسب احلقيقة فورية الوجوب
االطالق يف صحيح البزنطي املقتضي لوجوب االخراج فعال بعد بلوغ 

  .١ اجملموع حد النصاب
مقتضى  م من انَّخالف ما تقدم من نفس هذا العلَ ض، أوال ـوهذا االعترا

وجوب دفع اخلمس و ؤنةاالصل العملي عند الشك عدم جواز الصرف يف امل
  بدليل. االّ ؤنةحرمة صرفه يف املو االصل حرمتهو ، النه مال الغريفوراً

يف مسألة الشك يف املعدنية من ان مقتضى  يضاًخالف ما تقدم منه ا ثانياً ـ
كل مخس جيوز صرفه فيها اال ما خرج  السنة انَّ مؤنةعموم دليل استثناء 

املخصص كان من موارد و بالدليل، فاذا شك يف اطالق الدليل املخرج
القاعدة فيه الرجوع اىل و االكثر،و دوران املخصص املنفصل بني االقل

  الصرف. هو يقتضي جوازو عموم العام

                                                            
  .٤٧مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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الصحيح يف املقام عدم صحة الرجوع اىل استصحاب عدم تعلق  انَّ ـ وثالثاً

الشك يف  ، النَّعن الرباءة عن وجوب دفعه فوراً اخلمس اخلاص فضالً
مشول دليل النصاب للمقام مرجعه حبسب احلقيقة اىل الشك يف اطالق 

، فاذا فرض ليال كان أو كثرياًاملخصص الطالقات اخلمس يف املعدن ق
امجاله كان املرجع اطالق اخلمس، فما ذكر من انه لوال ظهور دليل النصاب 

أم ال كان  ؤنةيف اعتباره يف اصل املعدن املستخرج سواء استثىن منه امل
  لالصل املذكور وجه، غري صحيح.

انه لو شك يف كيفية اعتبار النصاب يف املعدن كان املرجع يف  وهكذا يتضح:
لو مل يبلغ ما و مورد الشك اطالق دليل مخس املعدن املقتضي لوجوب ختميسه

يتبقى بعد االستثناء مقدار النصاب، فيكون مقتضى االصل يف املسألة االوىل 
و نزل عنه لو ثبوت اخلمس فيما اذا بلغ قيمة جمموع املعدن املستخرج النصاب

  ، فيثبت ما ذهب إليه صاحب املدارك (قده) على القاعدة.ؤنةبعد استثناء امل
   املستظهر من دليل اعتبار النصابيف ما هو  ـ املسألة الثانية

 هي حكم املسألة بعد مالحظة أدلة اعتبار النصابو واّما املسألة الثانية:
املنسوب اىل صاحب ما يستفاد منها، فيمكن ان يستدل على القول و

  املدارك (قده) بوجوه:
التمسك بإطالق الشرط يف مفهوم صحيح البزنطي الدال على  ـ االول

ما يكون يف مثله  ـ أي املعدن ـ مفهومه (اذا بلغ اعتبار النصاب، حيث انَّ
عدم و مقتضى اطالقهو )ـ أي مخس ـ ء ففيه شي الزكاة عشرين ديناراً

 كفاية بلوغ املعدن املستخرج للنصاب يف تعلق اخلمس. ؤنةتقييده مبا بعد امل
  .ؤنةان مل يبلغه بعد استثناء املو

 الغاية ليس هلا مفهوم، مضافا اىل انَّ ال مفهوم للصحيحة، فانَّ ـ وفيه: أوالً
اما ما يبلغ و نفي اخلمس عما مل يبلغ النصاب،و الصحيحة بصدد االستثناء

  ع مبطلقات مخس املعدن الىت تنظر إليهاالنصاب من املعدن فاخلمس فيه مشر
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انشائه و ليست بصدد تشريع ذلك اخلمسو تفترضها،و هذه الصحيحة

  ليتمسك بإطالقه، فهذا املنهج لالستدالل غري تام.
املستثىن  طالق البلوغ يف الصحيحة انَّايقال: مقتضى  نْنعم ميكن تغيريه باَ

اخلارج بالتخصيص عن مطلقات مخس املعدن هو خصوص املعدن الذي مل 
أّما اذا بلغ ذلك فال يشمله املخصص حىت و يبلغ النصاب حني االستخراج،

أن يرجع فيه اىل مطلقات و ، بل البدَّؤنةاذا فرض ترتله عنه بعد استثناء امل
  .اًروحو هذا يرجع اىل الوجه القادم لباًو مخس املعدن،

مقتضى ما تقدم من  هو اجلواب احلقيقي على هذا الوجه، انَّو ثانياً ـو
مغنم حىت يف العناوين اخلاصة و اخلمس يتعلق مبا هو فائدة االدلة على انَّ

اشتراط بلوغ ما هو موضوع  يضاًيكون املستفاد من هذه الصحيحة ا نْاَ
املعدن، خصوصا هو املعدن الفائدة عشرين دينارا، ال بلوغ ذات و اخلمس

  بناء على ارتكازية هذه النكتة كقرينة لبية متصلة.
ان الصحيحة باعتبارها ناظرة اىل دليل مخس املعدن يكون  وان شئت قلت:
هو املعدن و حتديد النصاب يف نفس ما هو موضوع للخمس ظاهرها عرفاً

التحصيل، أي تكون ظاهرة  مؤنةالفائدة، الذي يتمثل يف خصوص ما زاد على 
ليس مفادها و منها كونه فائدة،و أخذ متام قيود ما فيه مخس املعدنو يف الطولية

 جمّرد بيان شرط أصل التعلق مع قطع النظر عما يكون متعلق اخلمس
أيضا، فان  ؤنةمن تقييد ذلك بفرض وجود زيادة على امل بدَّموضوعه، حبيث الو

هلذا أفاد و شرنا إليها،ال يناسب مع نكتة النظر اليت أو هذا خالف الظاهر جداً
يوجب ان ال يكون ما فيه  ؤنةالشيخ االعظم(قده) ان اعتبار النصاب قبل امل

  هو خالف الظاهر.و مقدار منهو اخلمس متام املعدن البالغ للنصاب بل جزؤه
   ما فيه اخلمس غري عريف يف املقام، كيفو التفكيك بني شرط التعلق فاحلاصل:
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 موضوعه املغنمو على تقدير كون مالك اخلمس ـ والعرف يرى املالزمة

 بني صورة عدم بلوغ املعدن املستخرج للنصاب من اصله ـ الفائدةو
اذا مل  ، خصوصاًؤنةلكن نزوله عنه بعد استثناء املو صورة بلوغه للنصابو

بق ية، كما اذا مل يكبرية للثان مؤنةكانت و اصال للصورة االوىل مؤنةتكن 
مبقدار دينار فيحكم باخلمس فيه خبالف من استخرج تسعة  من املعدن االّ
هذه الداللة و فان هذا غري عرىف، مؤنةبال  من املعدن مثالً عشر ديناراً

  العرفية متنع عن انعقاد االطالق املذكور يف هذا الوجه.
، أيضاً على هذا يلزم القول بعدم اخلمس يف بلوغ عشرين ديناراً يقال: ال

بينما اذا كان قد اخرج ما  النه بعد دفع اخلمس يكون له مخسة عشر ديناراً
هذه املالزمة  مل يكن عليه مخس، فكما انَّ يساوي قيمته تسعة عشر ديناراً

  أو الفحوى العرفية خمتلفة بنفس ادلة اخلمس كذلك تلك.
طول  الفرق بينهما واضح، فان العرف مييز بني النقص احلاصل يف ـ فانه يقال

الغنم، فال توجد و بني النقص يف اصل االفادةو تعلق اخلمس أو الزكاةو امللك
فرض اخلمس يقتضي  مالزمة يف مورد النقض حىت عرفا، على انَّو فحوى

بأي مقدار كان النصاب كما ال خيفى وجهه، و مثل هذه النتيجة على كل حال
  يه.فمثل هذه املالزمة غري ثابتة اساسا خبالف ما اشرنا إل

مفهوم الشرطية البد من تقييد فيها، اما بلحاظ الشرط فيثبت  انَّ الثاين ـ
قول املشهور، او بلحاظ اجلزاء فيثبت القول املنسوب اىل صاحب 

يرجع اىل مطلقات و حيث ال معني الحدمها فيتعارضانو املدارك(قده)،
  .ؤنةمخس املعدن فيما اذا بلغ النصاب قبل استثناء امل

اىل عدم االمجال، يرد عليه: انه ال  جواب ذلك مما تقدم، فانه مضافاًوقد ظهر 
وجه للدوران املذكور يف نفسه، بل هذه الصحيحة بناء على داللتها على 

  امنا الشك يف تقييدو على كل حال ؤنةاملفهوم يعلم بتقيد اجلزاء فيها مبا بعد امل
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  شرطها فقط.

هذه الصحيحة حبسب احلقيقة  ما ذكره احملقق العراقي (قده) من انَّ الثالث ـ
يف ادلة مخس املعدن، كصحيح البزنطي الدال على  قيداًو تضيف شرطا زائداً

هناك تقييدين واردين على مطلقات  هذا يعين انَّو ،ؤنةاخلمس بعد امل انَّ
مها و د بالنصاب،االخر التقييو ،ؤنةمخس املعدن، احدمها التقييد مبا عدا امل

نتيجة و يف طوله،و تقييدان عرضيان، فال وجه ملالحظة احدمها قبل اآلخر
  .ؤنةقبل استثناء املو ذلك مالحظة بلوغ النصاب يف املعدن ابتداء

مقتضى اجلمع بني التقييدين مالحظتهما معا، فيكون اعتبار  ـ ال يقال
  .ؤنةالنصاب شرطا يف املعدن بعد امل

 من مالحظة انَّ مع بني التقييدين ال يقتضي ذلك، بل البدَّاجل ـ فانه يقال
هو النصاب ما هو؟ هل هو بلوغ ذات املعدن للنصاب، أو و القيد الثاين

، فاذا استظهرنا االول نتيجة العرضية املذكورة كان ؤنةاملعدن الزائد على امل
يكون املعدن الذي فيه اخلمس زائدا  نْمعىن اجلمع بني التقييدين العرضيني اَ

لو مل يكن كذلك اآلن و ان يكون حني اخراجه بالغا للنصابو ،ؤنةعلى امل
  كما ال خيفى.
، حبسب الدقة بل تقيٌد ليس تقييداً ؤنةالتقييد بامل ما تقدم من انَّ ـ وفيه: أوال
املعدن  اًارتكازو امنا موضوع اخلمس عرفاًو ؤنةالقيد ليس عنوان امل مبعىن انَّ
هذا قرينة لبية و التحصيل، مؤنةعلى ما زاد على  هو ال يصدق االّو الفائدة،

منها نفس دليل النصاب يف املقام، فليس املقام و متصلة جبميع أدلة اخلمس
من باب ورود تقييدين عرضيني على مطلق فوقاين لكي ينعقد اطالق يف 

  الفائدة اقل منه.دليل النصاب لبلوغ ذات املعدن للنصاب مع كون 
الطولية االثباتية بني دليل و من ان نكتة النظر يضاًاما تقدم  ـ وثانياً

  دليل مخس املعدن تقتضي الطولية يف التقييدين.و النصاب
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  املُخرج عنه يف بلوغ النصاب وعدمه
كان و وال يعترب يف االخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات،

ان اخرج أقل من و اجملموع.اجملموع نصابا، وجب اخراج مخس 
  .]١[بلغ اجملموع نصابا، فكذلك على األحوطو النصاب فأعرض، مث عاد

انّ ما نسب اىل صاحب و ان ما ذهب إليه املشهور هو الصحيح، فاالنصاف:
  وافق عليه مجلة من احملققني خالف الظاهر.و املدارك (قده)

يف اشتراط وحدة االخراج أو املخرج أو املخرج أو  ـ اجلهة السابعة ]١[
  ، فهنا مسائل: عدمهو املخرج عنه يف بلوغ النصاب

ال اشكال يف و ، عدمهو يف اشتراط وحدة االخراج - [املسألة] االوىل
اما اذا اخرج النصاب و تعلق اخلمس فيما اذا اخرج ما يبلغ النصاب دفعة،

ان و عرفا واحداً كانت تعد اخراجاًاذا  يضاًاعلى شكل دفعات فال اشكال 
بالدقة، كما اذا كانت الفواصل الزمنية فيما بينها ضئيلة كاخراج  كان متعدداً

امنا الكالم فيما اذا تعدد االخراج عرفا فبلغ اجملموع و ،النفط بالدالء مثالً
ذهب و النصاب، ذهب مجلة من االعالم اىل وجوب اخلمس فيها مطلقا،

مة(قده) يف بعض كتبه بني فّصل العالّو تعدد االخراج،بعض اىل عدمه مع 
 بني ما اذا مل يهمل،و ليهض عن االخراج مث رجع ااعرو ما اذا امهل

فال خصوصية لالعراض اذا مل  االّو املظنون ان املقصود بيان صورة التعددو
  قد اختار هو القول االول.و ه)كما يشري إليه السيد املاتن (قد يستلزم ذلك

مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما يستظهر من دليل  نبغي اإلشكال انَّوال ي
النصاب وجوب اخلمس اذا بلغ اجملموع النصاب، متسكا مبطلقات اخلمس 

للقائل باالعتبار من استظهار ذلك من دليل اعتبار النصاب  يف املعدن، فالبدَّ
ول باعتبار وحدة يستند للق نْميكن اَو الذي هو مبثابه املقيد لتلك املطلقات،

  االخراج يف بلوغ النصاب اىل احد وجوه:
  دعوى انصراف صحيح البزنطي الدال على اعتبار النصاب اىل ذلك، االول ـ
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 املعدن املخرج باخراج واحد عرفا اذا بلغ عشرين ديناراً فيكون مفادها انَّ

من اخلارج و كان اجملموع منهان و فيه مخس، فال يشمل ما اذا مل يبلغ ذلك
  .١ باخراج آخر مبقدار النصاب

  منع االنصراف املدعى على ما سوف يظهر وجهه. ـ وفيه: أوالً
الصحيحة تنظر اىل املعدن املخرج دفعة  انَّو لو فرض االنصراف ـ وثانياً

 واحدة عرفا فغايته اهنا تدل على عدم اخلمس فيما اذا مل يبلغ النصاب
فيما اذا بلغ النصاب، اما صورة بلوغه للنصاب منضما اىل ثبوت اخلمس و

ما اخرج يف دفعة اخرى فتكون خارجة عن منصرف الصحيحة، فال تدل 
على وجوب اخلمس فيه أو عدم وجوبه، ال أهنا تدل على عدم اخلمس يف 

  اجملموع، فيثبت وجوب اخلمس فيه باملطلقات.
نصراف املقيد ملطلقات دعوى االنصراف املذكور توجب ا وان شئت قلت:

اخلمس اىل خصوص صورة عدم بلوغ املخرج يف الدفعة الواحدة للنصاب، 
هو ال يالزم انتفاء و فتدل الصحيحة على انه ال مخس فيه من حيث هو،

ريد دعوى اىل غريه للنصاب، نعم لو اُ اخلمس عنه من حيث بلوغه منضماً
يف الدفعة الواحدة هو بلوغ النصاب اىل بلوغ النصاب و انصراف الشرط

حبيث استظهر شرطية وقوع االخراج الواحد على النصاب يف تعلق اخلمس 
  مثل هذا ال يقتضيه االنصراف املّدعى. انَّ التقييد عندئذ، االّ مثَّ

حاصله بتوضيح و ما افاده بعض أساتذتنا العظام (دام ظله) يف املقام الثاين ـ
ظاهر الصحيحة اخذ حيثية  ع إليه: انَّغري راجو جيعله مباينا مع الوجه السابق

احلكم جمعول بنحو مطلق  حيث انَّو االخراج يف املعدن الذي فيه اخلمس،
   استقاللهو من مالحظة كل اخراج مستقال بانفراده االحنالل فالبدَّو الوجود

                                                            
  .٤٥٩، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
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اخرجت بعد فرض انعزاله عن االخراج االخر، فيكون مفاد الصحيحة اذا 

ما يبلغ النصاب ففيه اخلمس، فتكون حيثية االستخراج ملقدار النصاب 
دخيلة يف احلكم، نظري ما اذا قال اذا اشتريت مّنا من احلنطة فتصّدق، فانه 

ه الكامل يف احلكم مل جيز اسراؤ اذا احتملنا دخالة وقوع الشراء على املنَّ
  .١ اىل حالة ما اذا اشترى نصف مّن مرتني

امنا و عدم اخذ حيثية االخراج يف هذه الصحيحة اصال، ـ أوالوفيه: 
الوارد فيها هو السؤال عما اخرج املعدن،  املأخوذ فيها حيثية اخلروج، النَّ

فاسند االخراج اىل املعدن، فيشمل ما اذا خرج من نفسه، فهذه الصحيحة 
 اناامنا اخذت اخلروج ميزو الدالة على اعتبار النصاب مل تاخذ االخراج،

  هو صادق على الدفعات بال اشكال.و
لو بروايات اخرى و لو فرض اخذ عنوان االخراج يف موضوع احلكم ثانياً ـو

الدليل تارة  احليازة مع ذلك قلنا بانَّو سواء بعنوانه أم باعتباره سببا للتملك
يضيف االخراج اىل النصاب، فيقول اذا اخرجت مقدار النصاب ففيه اخلمس، 

دار النصاب ففي مثل ذلك ميكن دعوى دخالة حيثية وقوع االخراج على مق
مقتضى و الوارد عنوان بلوغ ما اخرج مقدار النصاب، انَّ بعنوانه يف احلكم، االّ

من دفعات عديدة للنصاب يف تعلق لو ضو اطالقه كفاية بلوغ املقدار املخرج
يكون  يضاًاخرجت مقدار النصاب ففيه اخلمس، ااخلمس، بل اذا قال اذا 

 املناسب عرفا إلغاء خصوصية وقوع االخراج أو احليازة على مقدار النصاب،
ثبوت اخلمس امنا هو مبالك  احملاز للنصاب، النَّو كفاية بلوغ املقدار املستخرجو

مما يشهد و تعدده يف ذلك عرفا،و ال دخل لوحدة االخراجو مغنماو كونه فائدة
  صّبه لسؤاله على ما اخرجه املعدن من قليل أوو على هذا نفس تعبري السائل

                                                            
  .٤٩مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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كذلك و كثري، مما هو ظاهر يف النظر اىل مقدار املخرج ال اىل حيثية االخراج،

 يناسب ذلك، يضاًا عشرين ديناراًتعبري االمام(ع) يف مقام اجلواب حىت يبلغ 
الدفعة الواحدة، فهذا التعبري يف و ال يناسب كون النظر اىل االخراج الواحدو

، الظاهر يف يبلغ عشرين ديناراًو ء حىت يزداد قوة قولك ليس يف املعدن شي
مقتضى  ال اقل من انَّو بالتدريج،و لو باستمرارو تزايدهاو النظر اىل الكمية

  .االخراج كناية عن التملك به عرفاً ان شئت قلت: انَّو اطالقه ذلك،
هذا البيان غايته احتمال دخالة وقوع االخراج على مقدار النصاب  ثالثاً ـو

هذا غاية و يستفاد من هذا الدليل اكثر من ذلك، نْيف احلكم حبيث ال ميكن اَ
ب ما يلزم منه عدم امكان استفادة ثبوت اخلمس يف املعدن البالغ للنصا

باخراجات عديدة من صحيحة البزنطي، الىت تكون مبثابة املقيد ملطلقات 
هذه الصحيحة الدالة على مخس املعدن مل يكن و مخس املعدن، فلو كنا حنن

انه  يف مثال شراء املن من احلنطة، االّميكن اثبات اخلمس هبا، نظري ما ذكر 
معدن، فمع العمومات ثبوت اخلمس يف كل و حيث كان مقتضى القاعدة

فرض امجال الصحيحة من هذه الناحية يكون املرجع مطلقات اخلمس يف 
هو وقوع االخراج الواحد على و كل معدن، نعم لو استظهر دخالة هذا القيد

مقدار النصاب يف جعل وجوب اخلمس، حبيث اصبحت الصحيحة ظاهرة 
 انَّ الّ، ايف تقييد مخس املعدن بذلك مل يصح الرجوع اىل املطلقات حينئٍذ

 مثل هذه الدعوى واضحة العدم، اذ ليس فيها ما يدل على شرطية ذلك،
امنا غايته دعوى عدم اطالقها ملا اذا مل يقع االخراج الواحد على مقدار و

  النصاب كما يف مثال شراء املّن من احلنطة.
فهو يقتضي لزوم بلوغ كل اخراج مستقل للنصاب، فال  هذا الوجه مل متَّ مث انَّ
 لو كانا يف زمان واحد،و فى بلوغ جمموع ما خرج باخراجني للنصابيك
   الدفعات الظاهر يف التعدد بلحاظ عمود الزمان، فانو هذا غري الدفعةو
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االخراج قد يتعدد حىت يف الزمان الواحد بتعدد املكان أو اآللة لالخراج أو 

  الشخص املخرج.
من انه ال اشكال  يضاًبعض اساتذتنا العظام (دام ظله) ا ما افاده الثالث ـ

اتلفه مث و يف عدم اخلمس فيما اذا اخرج ما دون النصاب من املعدن فصرفه
 هكذا، فانه ال يتعلق هبما اخلمسو يضاًاآخر دون النصاب  اخرج مقداراً

اخلمس  حد النصاب، فال جيب فيما اتلفه سابقاً ان كان جمموعهما بالغاًو
مع االخراج ال يف آونة  ، لظهور النص يف عروض الوجوب مقارناًاًجزم

يف صورة وجوده، لوحدة  اخرى بعد ذلك، فاذا مت ذلك يف صورة التلف متَّ
  .١هو ظهور النص يف املقارنةو املناط
ظاهر ادلة اخلمس تعلقه باملال اململوك احملفوظ حال تعلق اخلمس  انَّ وفيه:

النصاب بدليل كان معىن ذلك اشتراط فعلية ملك به كما تقدم، فاذا اعترب 
املكلف ملقدار النصاب من ذلك املال الذي يتعلق به اخلمس يف آن التعلق، 

 من املعدن غري البالغ للنصاب مث ملك مقداراً فلو اتلف أو باع ما ملكه أوالً
ان كان جمموعهما مبقدار النصاب، و آخر دون النصاب مل يتعلق به اخلمس

  حّتى يصدق عليه انه ميلك مقدار النصاب. تماعهما يف امللك معاًلعدم اج
عدم ثبوت اخلمس يف مورد التلف أو الصرف لكميات من املعدن  واحلاصل:

 نْحد النصاب ال ميكن اَ ان كان اجملموع بالغاًو كل واحدة منها دون النصاب
  على اشتراط وحدة االخراج يف بلوغ النصاب كما هو واضح. يكون دليالً

و اما ما ذكر من ظهور النص يف عروض الوجوب مقارنا مع االخراج ال يف 
لو و آونة اخرى بعد ذلك فهو غريب، ألن االخراج كناية عن امللك كما قلنا،

   بلغ) مشول ما اذا مقتضى اطالق (حىت يبلغ عشرين ديناراً سلم فال اقل يف انَّ
                                                            

  .٤٩مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -)١(  ١
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مل يبلغ حصة كل واحد منهم و واذا اشترك مجاعة يف االخراج،
  .]١[ ، فالظاهر وجوب مخسهلكن بلغ اجملموع نصاباًو النصاب

لو فرض عدم االطالق كفانا و بدفعات متعددة من االخراج،و ذلك تدرجياً
  اطالق ادلة مخس املعدن كما تقدم.

يف هذه املسألة ما ذهب إليه السيد املاتن (قده) من عدم اعتبار  فالصحيح:
بلوغ املعدن املستخرج باخراج واحد للنصاب، كما انه ال يضر بذلك 

االمهال عن االخراج مث العود إليه، نعم يشترط فعلية امللك و االعراض
ملقدار النصاب من املعدن الذي اخرجه يف تعلق اخلمس، لكونه يف طول 

  استفادته بالفعل.و دار النصاب من املعدنملك مق
فلو اخرج ،  عدمهو يف اعتبار وحدة املالك ملقدار النصاب ـ املسألة الثانية ]١[

بنحو كان حصة كل واحد منهم  مجاعة مقدار النصاب من املعدن مشتركاً
  دونه فهل جيب اخلمس فيه أم ال؟

قال و مس،حكى صاحب اجلواهر(قده) عن غري واحد التصريح بعدم اخل
ذكر صاحب و بل ال اعرف من صرح خبالفه كما هو احلال يف باب الزكاة،

السيد و وافقه الشيخ االعظمو ظاهر الصحيح عدم االعتبار احلدائق(قده) انَّ
طالق لعل مقصودهم التمسك باو مجلة من االعالم،و املاتن(قدمها)

ستخرج الصحيحة حيث مل يقيد احلكم فيها باكثر من بلوغ املعدن امل
  للنصاب سواء كان من شخص واحد أم اكثر.

وقد ادعي يف قبال ذلك ظهور النص املذكور يف اشتراط وحدة املالك، 
بدعوى انه مقتضى اطالق املثلية يف قوله(ع) (حىت يبلغ ما يكون يف مثله 

مقتضى اطالق املثلية كون اخلمس كالزكاة من حيث النصاب  الزكاة) فانَّ
  حىت يف اعتبار وحدة املالك له.

  وكلتا الدعويني غري تامتني.
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فلوضوح عدم كون الصحيحة يف مقام متثيل اخلمس بالزكاة، بل اّما االخرية: 

لنصاب يف باب املقصود جمرد حتديد مقدار النصاب يف مخس املعدن مبقدار ا
زكاة النقدين أي بيان مقدار النصاب فقط، كما يشهد به عطف عشرين 

  عليه. ديناراً
 الصحيحة ليست يف مقام البيان االّ انَّ ـ واّما الدعوى االوىل فريدها: أوال

قلة املعدن أو كثرته، ال من سائر اجلهات لينعقد اطالق و من ناحية الكمية
  فيها من هذه اجلهة.

هو و ظاهر الصحيحة اعتبار بلوغ ما هو موضوع اخلمس للنصاب ـ وثانياً
 اخلمس يف طول امللك الشخصي الفائدة الشخصية حيث انَّو املعدن اململوك

يكون  نْالعرف ال حيتمل اَ هذا واضح جدا، فانَّو مبالك االغتنام كما تقدم،و
كل واحد منهم اذا  انَّو خلصوصية االخراج املشترك دخل يف هذا احلكم،

عن اآلخر مل يكن عليه مخس  منفصالًو كان قد اخرج حصته مستقالً
خبالف ما اذا اخرجها مشتركا، نعم لو جعلنا موضوع اخلمس ذات املعدن 
 املستخرج ال الفائدة املعدنية أي املعدن بقطع النظر عن متلكه صح ما ذكر،

  االغتنام.و امللكيةلكنه خالف ما تقدم من انّ اخلمس يتعلق يف طول و
ظاهر الصحيحة  ان ما افاده بعض االعالم يف وجه اخلمس بانَّ ومنه يظهر:

املدار ببلوغ ما اخرجه املعدن حد  انَّو كون العربة باالخراج ال باملخرج
غري تام، فانه حىت اذا اعتربنا  أم متعدداً النصاب سواء كان املخرج واحداً

االغتنام يف تعلق اخلمس، و امللك الشخصيمن اعتبار  وحدة االخراج البدَّ
، فال ربط هلذه امللك عرفاًو بل يكون اعتبار االخراج لكونه منشأ للحيازة

  .املسألة باملسألة السابقة فتامل جيداً
، من اعتبار بلوغ ما يستفيده كل يضاًاحلق يف هذه املسألة مع املشهور اف

  ا هو احلال يف باب الزكاة.واحد منهم من املعدن للنصاب يف تعلق اخلمس كم
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وكذا ال يعترب احتاد جنس املخرج، فلو اشتمل املعدن على جنسني 
  .]١[، وجب اخراجهبلغ قيمة اجملموع نصاباًو أو أزيد،

نعم لو كان هناك معادن متعددة أعترب يف اخلارج من كل منها 
 ان كان األحوط كفاية بلوغ اجملموع.و بلوغ النصاب دون اجملموع،

خيلو  مع احتاد جنس املخرج منها، سيما مع تقارهبما. بل ال خصوصاً
  .]٢[التقاربو عن قوة مع االحتاد

 ، عدمهو يف اعتبار وحدة اجلنس املخرج يف بلوغ النصاب ـ املسألة الثالثة ]١[
يبلغ اجلنس الواحد من املعدن للنصاب يف  نْفيشترط على القول باالعتبار اَ

كان جمموع ما  انْو تعلق اخلمس، فلو مل يبلغ اجلنس الواحد ذلك فال مخس
لعله مل يصرح احد هنا و استخرج من املعادن املختلفة مبقدار النصاب،

هو الصحيح بعد ان كان موضوع اخلمس استفادة املعدن من و باشتراط ذلك
صريح صحيحة حممد بن مسلم و اهر الرواياتأي جنس أو نوع كما هو ظ

اعتباره فيما هو  يضاًعتبار النصاب اظاهر دليل او املتقدمة يف املالحة
موضوع اخلمس، فاذا كان موضوعه مطلق املعدن كفى بلوغ اجملموع حد 

  النصاب يف تعلقه ال حمالة.
 اًانصراف الصحيحة اىل املعدن الواحد، حيث ال خيرج املعدن غالب ودعوى:

ال اجناس عديدة، فيشترط بلوغ النصاب يف كل  واحداً جنساً عادة االّو
  جنس.

على و مبا عرفت من منع مثل هذه االنصرافات املتومهة يف املقام، مدفوعة:
اىل مطلقات اخلمس يف كل تقدير ثبوهتا ال مينع عن ثبوت اخلمس بالرجوع 

  هي واضحة الفساد.و ترجع اىل دعوى التقييد ال االنصراف، نْاَ معدن، االّ
 يف اعتبار وحدة املعدن مبعىن ما خيرج منه يف بلوغ النصاب ـ املسألة الرابعة ]٢[

فصل السيد املاتن (قده) و قد اختار مجلة من احملققني اعتبار ذلك،و ، عدمهو
  من بلوغ كل منهما كان اخلارج من جنسني فالبدَّو بني ما اذا تعدد املخرج منه
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احتد اخلارج و بني ما اذا تعدد املخرج منهو للنصاب يف وجوب اخلمس،

  اذا كانا متقاربني يف املكان فحكم بوجوب اخلمس فيه. منهما خصوصاً
هو و صريح الشيخ كاشف الغطاء عدم اعتبار ذلك،و وظاهر الدروس

عدم داللة صحيحة البزنطي الدال على و الصحيح الطالق ادلة مخس املعدن
هو و اعتبار النصاب على اكثر من اشتراط بلوغ ما هو موضوع اخلمس

جامع املعدن املستفاد أو املستخرج للنصاب من دون خصوصية للمخرج 
منه أو املخرج من حيث وحدهتما الشخصية أو النوعية أو تعددمها يف 

  موضوع هذا احلكم.
  م اخلمس اىل احد وجوه:وقد استند القائلون بعد

املوضوع احناليل  ما تقدم يف املسألة االوىل من دعوى انَّ الوجه االول ـ
ان يبلغ املعدن اخلارج يف كل واحد و بعدد عمليات االستخراج عرفا فالبدَّ

 من الواضح انه مع تعدد املكان املخرج منه يتعدد االخراجو منها للنصاب،
  يكفي بلوغهما للنصاب.لو كانا من جنس واحد، فال و

االستخراج ليست و حيثية االخراج انَّو اىل ما تقدم يف رده مضافاً وفيه:
امنا اضيف ذلك اىل املعدن املستخرج، اننا لو و مأخوذة يف بلوغ النصاب

سلمنا اضافة االستخراج اىل مقدار النصاب يف تعلق اخلمس فال ينبغي 
التملك ملقدار و هذه احليثية مأخوذة مبا هو مالزم للحيازة االشكال يف انَّ

يف و يستفيد مقدار النصاب من املعدن دفعة واحدةو حيوز نْالنصاب، باَ
هذا حاصل سواء كان ذلك من معدن واحد و عملية استخراجية واحدة،

  من مكان واحد أو مكانني.و أو من جنسني، جنساً
لة حيثية وقوع االخراج أو االستخراج انا اذا احتملنا دخا وان شئت قلت:

 يؤخذ ذلك مبا هو معّرف اىل وقوع امللك نْالواحد على مقدار النصاب فينبغي اَ
  ما هو هذا حاصل يف املقام بعد فرض انَّو احليازة على مقدار النصاب،و
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  موضوع اخلمس يف املعدن طبيعي املعدن ال جنس خاص منه.

حيثية االخراج التكوينية يؤدي اىل عدم اخلمس فيما اذا اخرج االجري بل اخذ 
لو باخراج واحد ملستأجره، حيث انه ليس املستأجر هو املخرج و مقدار النصاب

ليس االجري كاآللة كما ان االخراج فعل تكويين ال ينتسب اىل غري و بل اجريه
 ونه غري مالك للمعدن،من القول بعدم اخلمس ال على االجري لك فاعله، فالبدَّ

  هذا واضح البطالن.و ال على املستأجر لكونه ليس خمرجا،و
عنوان االخراج ملقدار النصاب صادق اذا تعدد  اىل انَّ مضافاً هذا كله:

ان يكون و االخراج يف زمان واحد عرفا، فاالحنالل املذكور لو فرض فالبدَّ
املكان املخرج منه أو  الدفعات ال تعدد االخراج من ناحيةو بلحاظ الدفعة

آلة االخراج أو غري ذلك، فان توهم دخالة ذلك يف اخلمس واضح العدم، 
  فال ربط بني مبىن املسألتني.

اليت هي و دعوى انصراف كلمة املعدن يف صحيح البزنطي الوجه الثاين ـ
املكان الواحد، و مبعىن احملل ال احلال، بقرينة اضافة االخراج إليه، اىل الفرد

  فيكون مفادها اشتراط بلوغ ما اخرجه املعدن الواحد للنصاب.
منع هذا االنصراف، بل املعدن كسائر امساء االجناس مستعمل  فيه: أوال ـو

اجلنس، فيصدق عما اخرجه اكثر من معدن واحد انه اخرجه و يف الطبيعة
 ـ  ، بل بعد ان كان املوضوع ما اخرجه املعدن ال نفس املعدنيضاًملعدن اا

ما هو موضوع اخلمس الفائدة اخلاصة  كان املرتكز انَّو ـ مبعىن احملل
فالعرف يلغي خصوصية املكان املخرج منه، حىت اذا فرض عدم االطالق 

  يف كلمة املعدن أو ورود السؤال عما اخرجه معدن خاص كما هو واضح.
مس، االنصراف املذكور ال يكون جمديا يف نفي اخل ما تقدم من انَّ ـ وثانياً

اذا يرجع اىل  عىن احلال ال احملل الثباته، االّلكفاية مطلقات اخلمس يف املعدن مب
  هوو يف موضوع بلوغ النصاب، دعوى اخذ الوحدة يف املعدن املخرج منه قيداً
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  واضح البطالن.و غري االنصراف
 انْو املوضوع للخمس ما ذكره احملقق العراقي(قده) من انَّ الوجه الثالث ـ

يف كل فرد  سارياًو انه ككل طبيعي آخر يكون منحال كان طبيعي املعدن االَّ
يف مجيع افراده، فال  سارياً الزمه كون النصاب أيضاًو من افراد املعدن،

جيدي بلوغ املخرج من املعادن املتعددة اىل حد النصاب املزبور اال اذا 
  .١معدن واحد صدق عليها مجيعاً

صدق عنوان املعدن على ما يستخرج من املعدن امنا يكون  املقصود انَّ كأنَّو 
ان كان ما يستخرج ال ما خيرج منه و باعتبار حلوله فيه، فاملوضوع للخمس

، فيكون اخلارج من يضاًااال انه بتعدد املخرج منه يتعدد املعدن مبعىن احلال 
تبار بلوغ النصاب يف ظاهر اعو عن اآلخر، مستقالً كل واحد منهما فرداً

  عن اآلخر. مستقالًو مخس املعدن اعتباره بنحو السريان يف كل فرد حبياله
 عنوان املعدن مبعىن احلال من الطبائع اليت تصدق على الكثري انَّ ـ وفيه: أوالً

ماكن متعددة جبنس واحد أو جنسني القليل بصدق واحد، فاخلارج من او
 واحد، نظري صدق املاء على الكثري يصدق على جمموعها املعدن كمصداق

مع فرض كون املوضوع يف الصحيح اسم املوصول املبهم  القليل، خصوصاًو
االحنالل يف و عليه ال معىن لتطبيق كربى السريانو ،يضاًاالصادق على اجملموع 

  املقام، اذ يصدق على اجلميع انه معدن بالغ للنصاب، فيجب اخلمس فيه.
لو سلمنا عدم صدق املعدن على اجملموع بل هي معادن متعددة فال  ـ وثانياً

جيعل ميزان ذلك تعدد املخرج منه باخلصوص، بل يكفي تعدد  نْينبغي اَ
تعدد االخراج، بل انفصال كل جزء من اجزاء املعدن من اجلزء و جاملخَر

  نحوب ، فلو كان النصاب معترباًيضاًكاف لصدق املعادن عليها ا االخر خارجاً
                                                            

  .١٧٨ص  ٣شرح التبصرة، ج  -١
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دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار و وكذا ال يعترب استمرار التكون
ما يبلغ النصاب فاخرجه مث انقطع، جرى عليه احلكم، بعد صدق 

  .]١[كونه معدناً
االحنالل يف كل ما يصدق عليه املعدن لزم اعتباره يف كل ما يصدق عليه 

  هذا ما مل يلتزم به احد.و معدن مستقل عن آخر،
غريه من و من دليل اخلمس املستظهر عرفاً ال ينبغي اإلشكال يف انَّ ثالثاً ـو

الفائدة و موضوع اخلمس امنا هو املال الضرائب انَّو ادلة الواجبات املالية
 اليت حيصل عليها االنسان مما اودعه اللّه يف االرض ـ كاملعدن ـ اخلاصة

الم (قال: السَّاخرجه لالنسان، كما يف صحيح زرارة عن ايب جعفر عليه و
قال: ما و ففيه اخلمس، سألته عن املعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً

 ١عاجلته مبالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى اخلمس)
هو و ـ مجع سيب ـ عن الركاز بالسيوبو كما ورد عن النيب(ص) التعبري عنهو

وان ال خيتلف فيه كونه من مكان واحد هذا العنو عطائه،و العطية من سيب اللّه
 من جنس واحد أو جنسني، فكل هذه احليثيات ملغاة عرفاو أو مكانني

دليل اعتبار و هو الفائدة اخلاصة السائبة،و عما هو موضوع اخلمس ارتكازاًو
النصاب ظاهره اعتبار الكمية املعتربة يف النصاب لنفس ما هو موضوع اخلمس 

هو يصدق اذا بلغ جمموع املعدن املستخرج و زائدة عليه،بال اضافة أّية حيثية 
  للنصاب بال إشكال، فال وجه للتشكيك يف اطالق ادلة اخلمس يف املقام أصال.

دوامه أم و هل يشترط يف مخس املعدن استمرار التكون ـ املسألة اخلامسة ]١[
لعله لتوهم انصراف و توقف يف ذلك كاشف الغطاء (قده)، ؟ ال يشترط ذلك

ريد عنوان ما اخرج املعدن يف الصحيح اىل ما يكون له دوام، حيث اُ
  باملعدن احملل، فينصرف اىل ما يكون له مادة.

                                                            
  .٣من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١



  كتاب اخلمس                                  ١٤٨
 

  لو اخرج مخس تراب املعدنفيما 
لو اخرج مخس تراب املعدن قبل التصفية، فان علم  ]٦[مسألة 

بتساوي األجزاء يف االشتمال على اجلوهر، أو بالزيادة فيما أخرجه 
  .]١[فال، الحتمال زيادة اجلوهر فيما يبقى عنده إالّو أجزأ، مخساً
  عدم صحة مثل هذه االنصرافات املزعومة كما تقدم. فيه: أوالً ـو

 لو فرض ذلك كفانا اطالقات ادلة اخلمس يف كل معدن، حيث انَّ ـ وثانياً
صدق املعدن على االحجار املعدنية ليس اال باعتبار كوهنا حبسب طبعها 

من استخراجها من  تتكون يف مكان معني حتت االرض أو فوقها حبيث البدَّ
ال و احمللو لو بعالقة احلالو ذلك املكان فيصدق على املستخرج اسم املعدن

  تكون هلا مادة ال تنقطع. نْيشترط يف صدق ذلك اَ
هو لغة مطلق و الوارد يف صحيح زرارة عنوان الركاز، مضافا اىل انَّ هذا كله ـ
 أي اجلامع بني املعدن ـ يرتكز يف االرض حبيث حيتاج اىل استخراجو ما يدفن

وه باملال املدفون مما كرته بنو آدم الهل احلجاز حيث خصَّ خالفاً ـ الكرتو
خالف ظاهر صحيحة و لكنه خالف اللغةو على ما ينقله يف جممع البحرين،

واضح ان عنوان الركاز و غريها حيث طبق فيها الركاز على املعدن،و زرارة
 يضاًلكونه يصدق على الكرت ا استمرار جزماًو يشمل ما ال يكون له دوام

مل يؤخذ فيه اال كونه  يضاًة له يف االرض، بل مفهوم الركاز االذي ال ماد
ن بعض روايات مخس املعدن أو مدفونا، فلو فرض انصراف يف لساو مركوزاً

على  الشك يف صدق مفهوم املعدن على مورد كان مثل صحيحة زرارة داالً
هذه نكتة مهمة يف هذه و هذا واضح،و اخلمس، حيث ال شك يف اطالقها للمقام

  .الصحيحة قد نستفيد منها يف بعض االحباث القادمة أيضاً
  ] يف هذه املسألة حبثان:١[

  اخلمس يف املعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها؟ يف ان تعلق االول ـ
   اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل جيزي اخراج مخس تراب املعدن أم ـ الثاين



  ١٤٩                                              الـمـعــدن  
 

…………………………………………………………  
  ال جيزي أم فيه تفصيل؟

  دن هل يكون بعد التصفية أم قبلهاتعلق اخلمس باملع يف انَّ ـ البحث االول
أثاره صاحب اجلواهر(قده)، حيث استظهر من ادلة  فقد اّما البحث االول ـ

زمان تعلق اخلمس زمان  صحيح زرارة املتقدم انَّ مخس املعدن خصوصاً
على ما تقدم من ظهور ذلك يف التصفية  ظهوره مصفى، بناًءو تصفية املعدن

  احلسابية.و الذاتية ال املالية
الزم ذلك  االعالم بانَّ تبعه مجلة منو ١وقد ناقش يف ذلك احملقق اهلمداين(قده)

ه فباعه من غريه، مل يصفِّو عدم ثبوت اخلمس على من اخرج تراب املعدن
الكسب ال و اه النه ملكه بالشراءكما ال جيب على املشتري ذلك حىت اذا صفَّ

ظاهر روايات مخس املعدن انه على املالك االول له و باالستخراج من الطبيعة،
عمن حدثه <لك رواية عمرو بن اىب املقدام يشهد على ذو حني االستخراج،

عن احلرث بن حصرية األزدي (قال: وجد  >عن احلرث بن احلرث األزدي
 الم فابتاعه أيب منه بثالمثائة درهمعلى عهد امري املؤمنني عليه السَّ رجل ركازاً

 قالت: اخذت هذه بثالمثائة شاة أوالدها مائةو مائة شاة متبع فالمته أميو
ما يف بطوهنا مائة، قال: فندم أيب فانطلق ليستقيله فأىب عليه و ائةأنفسها مو

الرجل فقال: خذ مين عشر شياة خذ مين عشرين شاة فأعياه، فأخذ ايب 
ايتين ما شئت و اخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه اآلخر فقال: خذ غنمكو الركاز

الم على عليه السَّفأىب فعاجله فأعياه فقال: ألضرنّ بك فاستعدى أمري املؤمنني 
لصاحب الّركاز:  أيب فلما قّص أيب على أمري املؤمنني عليه الّسالم أمره، قال:

ليس و اّد مخس ما اخذت فانّ اخلمس عليك فانك أنت الذي وجدت الركاز
اخلمس على  الظاهرة يف انَّ ٢ء ألّنه أمنا أخذ مثن غنمه) على اآلخر شي

   ا انّ الركاز الوارد يفاملستفاد منهو املستخرج ال املشتري،

                                                            
  .١١٤مصباح الفقيه، كتاب اخلمس، ص  -١
  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٦، باب ٣٤٦، ص ٦ل الشيعة، ج وسائ -٢



  كتاب اخلمس                                  ١٥٠
 

…………………………………………………………  
اال مل يكن يشتبه امره، بل و موردها تراب املعدن قبل التصفية ال الكرت

مة(قده) يف املنتهى ينقل الرواية عن اجلمهور بعنوان انه اشترى تراب العالّ
  املعدن مبائة شاة.

سقوط سندها ال و ارساهلاوهذه املناقشة قابلة للمنع، اما الرواية فباعتبار 
  تصلح لالستدالل.

واما النقض املذكور، فيمكن اجلواب عليه بانا اذا اعتربنا وقت التعلق زمان 
التزمنا بوجوب اخلمس على املستظهر  ظهور املعدن خارجاًو التصفية
كونه قد اشترى ما فيه و ان كان قد اشترى التراب من غريه،و للمعدن

اخلمس مبا يستخرجه منه، نظري من يشتري املعدن ال مينع عن تعلق 
االرض اليت فيها املعدن من اجل استخراجه منها، فيكون بناء على هذا 

تصفيته، فمن يظهر املعدن يف ملكه و املراد باستخراج املعدن اظهار جوهره
ما صرفه يف حتصيل ترابه أو أحجاره و له حبسب احلقيقة، يكون مستخرجاً

  سائر مؤن االستخراج.تستثىن نظري  مؤنةيكون 
  و املهم مالحظة امرين:

  على تراب املعدن. مدى صدق املعدن عرفاً ـ االول
االستخراج جلوهر و مدى داللة صحيح زرارة على اشتراط التصفية ـ الثاين

  املعدن يف تعلق اخلمس.
، اما لعدم اعتبار يضاًعنوان املعدن يصدق على ترابه ا فاالنصاف انَّ اما االول:

يف صدق املعدن غري كونه ذا ميزة خاصة على سائر االرض يرغب فيها  ء شي
 هذا يصدق على نفس التراب املخلوط باملعدن حقيقة لكونه تراباًو العقالء،
رغم احتياجه اىل  املعدن املوجود فيه ملحوظ عرفاً ، أو باعتبار انَّخمصوصاً
املعدن يف ذلك  عن االحساس بوجود العالج، فانه ال يكون مانعاًو التصفية

   التراب حىت عرفا، نعم لو كان املعدن مستهلكا يف التراب فقد ال يصدق عنوان
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  لكنه فرض نادر.و املعدن قبل استخراج جوهره،

صحيحة زرارة ال تدل على اكثر من كون اخلمس يف  فالظاهر انَّ واّما الثاين:
املقدار املصفى من حجارته، أي بيان ما جيب دفع مخسه فليس اخلمس يف 

التصفية نظري  هذا يعين انَّو يصفو،و كل املعدن بل يف خصوص ما خيرج منه
قيد الواجب ال الوجوب، أي قيد لتحديد مقدار اململوك من اخلمس مع فعلية 

  ليست الرواية ظاهرة يف بيان قيد التعلق.و من اّول االمر،تعلق امللك 
ظاهر اخذ قيد التصفية يف لسان دليل احلكم بوجوب اخلمس  انَّ ودعوى:

اليت منها التصفية، فكما ال و مقارنة فعلية احلكم مع فعلية قيود موضوعه
  للتعلق. هو معىن كوهنا قيداًو وجوب قبل االخراج ال وجوب قبل التصفية،

 مع كون النظر اىل حتديد ما فيه اخلمس يضاًهذا التعبري يناسب ا بانَّ فوعة:مد
االغتنام و االفادةو اخلمس يتعلق بامللك مع مركوزية انَّ حمله، خصوصاًو

ان و أصل التعلق الصحيحة قد بينت أوالً أنَّو اخلاص احلاصل قبل التصفية،
 يف اجلملة الثانية لبيان انَّ امنا ذكرت التصفيةو ففيه اخلمس، كل ما كان ركازاً

 اخلمس ليس مقداره كل ما عاجلته مبالك بل خصوص املقدار املصفى ال اكثر
التصفية قيد يف التعلق ال  ال اقل، على انه لو كانت الصحيحة ظاهرة يف انَّو

املتعلق فهي ختتص باملعادن الباطنة اليت ال تظهر اال بالعالج على ما سوف 
كون مقتضى القاعدة تعلق اخلمس منذ متلكه لتراب املعدن معه يو نشري إليه،

  للمشهور. يف املعادن املستخرجة من االرض وفاقاً
نعم لو فرض التراب بنحو ال يصدق عليه املعدن، كما اذا شك يف اصل وجود 

غلبة تراب االرض عليها حبيث و ء من اجزاء املعدن فيه لضئالة تلك االجزاء شي
، أو الحتياج ظهور املعدن فيها اىل عالج، فال تهلكة عرفاًتعد أجزاء املعدن مس

امنا جيب و ال الركاز، فال جيب مخسه على بائعهو يصدق عندئذ عنوان املعدن
   مخس ما يستخرجه املشتري منه من املعدن اذا بلغ النصاب، لعدم صدق
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  املعدن قبل ذلك.

اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل جيزي اخراج مخس تراب  ـ البحث الثاين
   ملعدن أم ال جيزي، أم فيه تفصيلا
على صدق املعدن على نفس تراب  فقد يقال بناًء اما البحث الثاين ـو

املعدن ال وجه لعدم االجتزاء بدفع مخسه، اذ املفروض تعلقه به فيكون دفع 
  المره ال حمالة. مخسه امتثاالً
  ذلك:و حيح خالفه،ولكن الص

العرف يرى صدق املعدن على ما يف التراب عرفا ال على نفسه،  النَّ ً ـأوال
  فالبد من دفع مخسه.

من  اجلوهر، فالبدَّو ظاهر صحيح زرارة تعلق اخلمس باملصفّى ـ وثانياً
دفعه أي يتعلق احلكم الواقعي بذلك، فيكون احلق مع صاحب املدارك(قده) 
من لزوم احراز دفع مخس املعدن املصفى يف مقام اخلروج عن عهدة 

  يستدل عليه بوجوه ثالثة: نْهذا ما ميكن اَو التكليف،
 ما عن بعض االعالم من انه مقتضى قاعدة االشتغال، النَّ الوجه االول ـ

  الشك يف االمتثال.و وجوب دفع مخس هذا املعدن يقيينالتكليف ب
ما دفعه  يشك يف انَّو انه اذا كان يعلم مقدار املعدن املتعلق به اخلمس وفيه:

اما اذا كان الشك يف مقدار و مخسه أو اقل كان من الشك يف االمتثال،
االكثر و املعدن كما هو ظاهر الفرض يف املقام فهذا من الدوران بني االقل

 مخسه ال عنوان اخلمسو متعلق التكليف واقع املال االستقالليني، النَّ
الشك يف مقدار هذا الواقع، فاملقدار الذي يكون مخسه ما يف مخس التراب و

ائد عليه املقدار الزو من املعدن يعلم بوجوب دفعه بنفسه أو بقيمته تفصيال
  ل االمر فتجري الرباءة عنه.يشك يف وجوب دفعه من او

هو متعلق التكليف موضوع مخس املال الواجب دفعه كما  انَّ شئت قلت: وان
االكثر، كما اذا و ، فتكون من الشبهة املوضوعية الدائرة بني االقليضاًللتكليف ا

   شك يف كون زيد منهمو جمموعهم بوجوب واحدو وجب اكرام كل العلماء



  ١٥٣                                              الـمـعــدن  
 

…………………………………………………………  
االكثر و جتري الرباءة عنه رغم انه من االقلأم ال، فانه ال جيب اكرامه بل 

 فقد سقط وجوب اخلمس مبقداره االرتباطي، بينما يف املقام اذا دفع مقداراً
  .ان كان مشاعاًو بقي الباقيو

اجراء استصحاب بقاء اخلمس يف الباقي ما مل حيرز دفعه  ـ الوجه الثاين
بالعني ال بالذمة، ذلك بناء على ما هو الصحيح من تعلق اخلمس و بتمامه،

  فيثبت االشتغال باالستصحاب.
ي ملك االمام للخمس من ضعي أريد استصحاب احلكم الواُ انْ وقد يقال:

ما كان بنسبة املال  الباقي، فهو من استصحاب القسم الثالث للكلي، النَّ
االكثر و املدفوع يف املال الباقي على ملكه يعلم بانتقاله اىل املالك بعد الدفع،

ريد استصحاب حرمة اُ انْو ل االمر تعلق حقه به.ه مشكوك من اومن
هي حيثية تقييدية، و االشاعة،و التصرف، فاحلرمة امنا كانت باعتبار الشركة
  فمع الشك يف بقائها ال جيري االستصحاب.

جريان االستصحاب الشخصي يف املال الباقي باملقدار احملتمل بقائه من  والصحيح:
 مخسه اخلارجي مشاعا لصاحب اخلمس انه كان يعلم قبل الدفع انَّملك الغري فيه، ف

 بعد الدفع يشك يف انتقال متامه أو بعضه اىل املالك، فيستصحب ما ال يتيقن انتقاله،و
  هذا واضح.و عدمه،و االشاعة ال تنايف اخلارجية كما اذا شك يف اصل الدفعو

وجوب الفحص هبذا املقدار يف الشبهات املوضوعية يف غري  الوجه الثالث ـ
النجاسة، بل يف خصوص باب االموال على ما سوف تايت و باب الطهارة

الواردة يف باب الزكاة دالة على ذلك  ١ لعل رواية زيد الصائغو ليه،رة ااالشا
  فال يصح الرجوع اىل االصول املؤمنة. .يضاًا

قناه يف حمله من علم االصول اال يف نفسه على ما حقَّ ان كان تاماًو وهذا الوجه
  أنه ال يثبت وجوب االحتياط يف موارد عدم امكان الفحص أو تعّسره بنحو

                                                            
  .١٠٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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  حبيث ال يصدق على عدم الفحص غمض العني.

هي انه هل يكفي دفع قيمة و هنا مسألة مهمة كان ينبغي التعرض هلا، مث انَّ
اوي نسبة أجزاء املعدن يف لو يف مورد العلم بتسو ـ املعدن مخس تراب
 بناء على ما هو الصحيح من عدم لزوم دفع العني يف اخلمس التراب ـ

كفاية دفع قيمته، مع انه رمبا يكون قيمة مخس املعدن بعد التصفية اكثر من و
التراب مما ال يعلم  ذلك فيما اذا افترض انَّو قيمة مخس التراب بكثري،

كما هو و مقدار املعدن املوجود فيه كما هو املتعارف يف كثري من املوارد
مورد رواية ابن ايب املقدام املتقدمة، بل هذه احليثية اوىل بالتعرض مما 

(قدمها) يف املقام، إذ من الواضح تبعه السيد املاتنو تعرض إليه يف املدارك
  عدم وجوب دفع العني يف باب اخلمس.

احليثية ترتبط بالبحث االول، فانه اذا قلنا مبقالة صاحب  ان هذه والصحيح:
اجلواهر(قده) من تعلق اخلمس باجلوهر املصفّى من املعدن وجب دفع 

قد يكون هو و يستخرج عندهو مخسه على من حيصل املعدن هبذا املعىن
اخلمس يتعلق بتراب املعدن  قلنا بانَّ نْاما ِاو غري املستخرج لتراب املعدن،

بوصفه معدنا أو باعتبار وجود املعدن فيه عرفا، فمتعلق اخلمس يكون 
املفروض انه اقل و مالية نفس التراب أو املعدن املنتشر فيه مبا هو كذلك،

  من مالية مخس املعدن بعد التصفية.
من  ما عندهو متعلق اخلمس امنا هو املعدن مبا هو مال، انَّ وان شئت قلت:

املعدن اآلن ماليته ليست بأكثر من قيمة التراب، نعم لو صفّاه بنفسه فخرج 
هذا و وجب عليه دفع مخس القيمة الزائدة الىت ظهرت لديه، بان كثرياًو املعدن

خبالف ما اذا باعها على الغري قبل التصفية، فال جيب عليه اال مخس مالية 
  هرت عنده النه ملكها بالشراء.تراب املعدن، كما ال جيب على الثاين الذي ظ

   ظاهر صحيح زرارة بناء على ارجاع قيد التصفية فيها إىل انَّ وقد يقال:
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 فانْ ،يف الصحراء من املعدن مطروحاً إذا وجد مقداراً] ٧[مسألة 
املخرج  علم انه خرج من مثل السيل أو الريح أو حنومها، أو علم انَّ

له حيوان أو انسان مل خيرج مخسه، وجب عليه اخراج مخسه على 
االنسان  ان شّك يف أنَّو األحوط اذا بلغ النصاب. بل األحوط ذلك

  .]١[املخرج له أخرج مخسه أم ال 
الواجب لزوم دفع مخس املصفى فاذا كان مخس املصفى اكثر قيمة من 

  مخس التراب وجب دفع الزائد.
امنا املتفاهم منها بيان و عدم داللة الصحيحة على ذلك، ف:اال ان االنصا

االشياء اليت و ال بسائر االجزاءو تعلق اخلمس باملعدن فقط ال اقل من ذلك
اثره لزوم احراز دفع ذلك املقدار منه لو دفع نفس العني، و قد تكون معها،

 املالية احلاصلة لالنسان،و املوضوع للخمس امنا هو الفائدةو كيف
امنا حتصل و املالية الزائدة غري موجودة بالفعل ملا استخرجه املفروض انَّو

  يف ملك الثاين الذي اشتراه من االول بعد التصفية.
يكون النظر يف الصحيحة اىل املعادن الىت ال  نْاىل قوة احتمال اَ :هذا مضافاً

كل ما  انَّ بّين نْ(ع) بعد اَاالمام العمل، فكأنَّو تظهر حىت عرفا اال بالعالج
يدفع توهم املخاطب اختصاص اخلمس مبا  نْفيه اخلمس، اراد اَ كان ركازاً

 نْيكون مدفونا يف جوف االرض كما قد يومهه عنوان الركاز، فحاول اَ
يكون فيها  يضاًاهنا او يعطف عليه املعادن الباطنة اليت خترج بالعالج

 ون بعد ظهور جوهرهاتعلق اخلمس فيها امنا يك ال اشكال يف انَّو اخلمس،
صدق املعدنية عليها ال قبل ذلك، فيصح هنا كالم صاحب اجلواهر(قده) و

 ه)الم سيد املدارك(قدلعل هذه الفرضية خارجة عن كو على القاعدة،
  .بذلك يقع التصاحل بني القولني فتأمل جيداًو

  ] يبحث يف هذه املسألة عن جهتني:١[
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يف تعلق اخلمس باملعدن اخلارج من جوف االرض من  ـ االوىل[اجلهة] 

  ال باستخراج من قبل انسان.  نفسه
  شك يف دفعه للخمس.و فيما اذا علم باستخراج االنسان له الثانية ـ

فاملشهور وجوب اخلمس على من يأخذ  اما البحث عن اجلهة االوىل ـ
توقف و مخس املعدن،طالقات با ميتلكه، متسكاًو املعدن اخلارج من نفسه
تابعه يف ذلك و صرح كاشف الغطاء(قده) بالعدمو فيه احملقق االردبيلى(قده)،

  بعض املتاخرين.
  يذكر يف مناقشة ذلك احد وجوه: نْوما ميكن اَ

ما عن احملقق العراقي(قده) من املنع عن انعقاد االطالق يف ادلة  ـ االول
  مخس املعدن، لكوهنا يف مقام االمهال من هذه الناحية ال البيان.

املنع عن ذلك، فانه لو فرض دخل خصوصية زائدة على املعدنية  ـ وفيه: أوالً
يف مثل صحيح حمّمد بن مسلم  كاالخراج لزم اخذه يف لسان الدليل، خصوصاً

ان كان فيها استخراج و الوارد يف املالحة اليت ليس فيها اخراج من االرض
  هذا املعدن فيه اخلمس. ذلك بانَّ الصنع للمعدن، معلالًو مبعىن العالج

تقتضي  يضاًاملوضوع العرفية يف باب اخلمس او مناسبات احلكم انَّ ثانياً ـو
املستفاد من الطبيعة و املعدن نفس املعدن املستملكيكون املوضوع خلمس  نْاَ

مما اودعه اللّه فيها مغامن لعباده من دون دخالة قيد االستخراج من قبل 
املتشرعي املدعم بالروايات اخلاصة و هذا االرتكاز العريف االنسان فيه، فانَّ
لى هو خيلع عو غنيمة ال ميكن انكاره،و اخلمس يف كل فائدة الدالة على انَّ

يف انّ املوضوع هو استفادة املعدن من الطبيعة سواء  ادلة مخس املعدن ظهوراً
كان عن طريق اخراج االنسان له أو عن طريق خروجه بنفسه، بل اخلروج 

  فائدة جمانية للمكلف فهو اوىل باخلمس.و بنفسه اكثر نفعاً
  عنوان املعدن حقيقة يف املكان أو املنع عن االطالق من ناحية انَّ الثاين ـ
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اطالقه على احلال جماز و املنبت جلوهر املعدن أي اسم للمحل ال احلال،

هذا االطالق و احملل بعد وضوح عدم ختميس نفس املنبت،و بعالقة احلال
ال يشمل و اخرج منهو اجملازي خمصوص مبا اذا فصل اجلوهر عن حمله

االخرى، اال ترى عدم صدق املعدن على مثل الذهب بعد ما احلاالت 
ء مأخوذ من  امنا هو شيو هذا معدن صرف يف مصرفه، فال يقال انَّو اخرج
ال اقل من الشك املانع عن انعقاد االطالق، النه شك يف سعة و املعدن،
  االطالق فرع تشخيص سعة املفهوم يف املرتبة السابقة.و ضيقه،و املفهوم
هو  أو جمازياً اطالق املعدن على ما خيرج من منبته سواء كان حقيقياً نَّا وفيه:

هذا االطالق لغة و املراد من املعدن يف هذه الروايات بال اشكال كما اعترف به،
 احملل الشأنية ال الفعلية، فيصدق على ما خيرج من منبتهو يصح بعالقة احلال

كون املخرج له و االخراج،حمله حتت االرض أو يف سطحه املعدن حىت بعد و
 انسان أو حيوان أو الريح أو السيل أو الزلزلة ال مينع عن صدقه عليه جزماً

  .هذا واضح جداًو لكون حمله االصلي ذلك املكان الذي خرج منه
ميلكه بعد اخلروج، و يكون يف ملك من يغتنمه نْنعم اشترط يف تعلق اخلمس اَ

، يضاًصريح صحيح زرارة اهو و دنالن هذا هو مفاد ادلة وجوب مخس املع
بل هو املستفاد من اخذ قيد االخراج أو اخلروج على ما تقدم شرحه، فما 
يرى يف موارد صرف املعدن بعد اخراجه من عدم اخلمس ال يرتبط بصدق 

 للخمس باعتباره ليس متلكاً مفهوم املعدن كما قيل، بل بعدم كونه موضوعاً
العالقة املصححة الطالق املعدن على احلال  للمعدن، مث لو فرض انَّ ابتدائياً

فعلية انفصاله من ذلك املكان املخرج منه فلماذا خيصص ذلك باالخراج دون 
ميكن افتراض انه خرج اآلن من ذلك  يضاًااخلروج، فاملطروح على االرض 

  دن.فيه فيصدق عليه املع قد كان حاالًّو املكان بالسيل أو الزلزلة
   الذي بعد حتكيمهو اىل االرتكاز الذي اشرنا إليه يف الوجه السابق :هذا مضافاً
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على ادلة مخس املعدن ال يبقى شك يف كون املوضوع للخمس هو الفائدة اخلاصة 

  هي تصدق على املعدن اخلارج من نفسه بطريق اوىل.و املغتنمة من الطبيعة،
هو و موضوع احلكم امنا هو الركاز، داللة صحيح زرارة على انَّ ـ الثالث

 الوصفو االمر الثابت النابت يف االرض، فال يشمل املطروح املنفصل عنه،
لكن اخذه يف موضوع احلكم يدل على دخالته يف و ان مل يكن له مفهومو

ذا محلها عليه فيما او كان ذكره لغوا، فيوجب تقييد املطلقات االّو احلكم،
  احرز وحدة اجلعل كما يف املقام.

على ما خرج بنفسه من املعدن،  صدق عنوان ما كان ركازاً فيه: أوالً ـو
املراد منه ما  ال شك يف انَّو شأنه االويل،و النه كان مدفونا حبسب طبعه

كانت حالته السابقة ذلك ال الفعل، ملا تقدم من عدم وجوب ختميس املعدن 
  يناسب الشأنية ال الفعلية. يضاًا التعبري مبا كان ركازاًو قبل االستخراج،

عنوان الركاز ال اشكال يف كونه اوسع من املعدن لصدقه على الكرت، بل  ثانياً ـو
امنا و الكرت ليس حمله االصلي يف االرض ادعي انه حقيقة فيه، مع وضوح انَّ

نبت اجلوهر يدفن عرضا، فالصحيحة ادلّ على إلغاء خصوصية االستخراج من م
فاغتنمه املكلف  خمفياًو ان املوضوع مطلق ما كان ركازاًو يف موضوع اخلمس،

  .استخرجه أم ال، حيث ال يشترط يف الركاز مبعىن الكرت االستخراج اصالً سواًء
م الذي يلغي دخل خصوصية االستخراج ما تقدم من االرتكاز احملكَّ ـ وثالثاً

  الدليل ملناسبة تعبريية لغوية.لو فرض وروده يف لسان و يف احلكم
ظاهر صحيح البزنطي اعتبار االستخراج يف تعلق اخلمس،  انَّ ـ الرابع

  فتحمل املطلقات عليه.
ما تقدم من منع داللته على ذلك، حيث اسند االخراج فيه اىل  فيه: أوالً ـو

  هو صادق يف مورد اخلروج من نفسه.و املعدن
   من محلها على املعرفية اىل بدَّلو فرض ظهوره يف اخذ حيثية االخراج، فال ثانياً ـو
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إلغاء خصوصية االستخراج من قبل االنسان أو و احليازة للمعدن،و التملك االول

  احليوان يف موضوع احلكم بوجوب اخلمس على اساس االرتكاز املتقدم ذكره.
من التفصيل بني ما اذا كان املخرج  ١ه اهلمداين(قده)ما افاده الفقياخلامس ـ 

بني خروجه من نفسه هببوب ريح و او اجرياً لو كان غاصباًو للمعدن انساناً
أو سيل او زلزلة، بدعوى: انّ املتبادر من ادلة اخلمس امنا هو وجوبه فيما 

ان كان قراره على من دخل و يستخرج من املعادن سواء ملكه املخرج أم ال
يف ملكه مبقتضى املناسبة، فخصوصية الفاعل ملغاة لدى العرف فيما يفهمون 

  حنوه.و هبوب الريحو لكن ال على وجه يتعدى اىل مثل السيلو من ادلته،
لو مل يكن و وكأنه هبذا يريد دفع النقض بثبوت اخلمس على املالك

للمعدن بل اخذه من االجري أو الغاصب الذي كان قد  مستخرجاً
لكن و ، فالعرف يلغي دخالة االستخراج كقيد فيمن عليه اخلمس،استخرجه

  ال يلغي اصل االستخراج كقيد فيما فيه اخلمس من املعدن.
لو فرض ورود و ما عرفت من عدم اخذ االستخراج يف ادلة اخلمس اصال، وفيه:

 ،اللغائه عرفاً التعبري باالخراج يف لسان الدليل كان االرتكاز املتقدم ذكره موجباً
االغتنام االول من الطبيعة املتحقق بنحو و التملكو محله على املعرفية اىل احليازةو

آكد يف مورد خروج املعدن من نفسه، فمثل هذه التشكيكات يف غري حملها، و اشد
مث لو فرض عدم االطالق يف  يضاًيه املشهور هو الصحيح يف املقام الافما ذهب 

اء امكن التمسك الثبات اخلمس فيه بآية ادلة مخس املعدن للمطروح يف الصحر
  الغنيمة بالتفسري املتقدم هلا ىف صحيح ابن مهزيار.

   شك يف دفعه اخلمسو فيما اذا علم باستخراج االنسان له ـ اجلهة الثانية
  هو ما اذا كان قد اخرجه انسان، فهنا تارة:و ـ واما البحث عن اجلهة الثانية
 لو جلهله بقيمته؛و طرحه يف الصحراءو اخرجه امناو يعلم بعدم حيازته له اصال

   هذا ملحق باجلهة السابقة من وجوب اخلمس على من وجده لكونه الغامنو
                                                            

  .١١٣مصباح الفقيه، كتاب اخلمس، ص  -١
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واملستفيد االول من املعدن، حيث مل يسبقه ملك آخر قبله، بل لو اشترطنا 

القيد على ما ، الن يضاًفهو حمفوظ يف املقام ااالستخراج يف تعلق اخلمس 
تقدم يف كالم الفقيه اهلمداين (قّدس سّره) اصل االستخراج مع إلغاء 

 مثله ما اذا شك يف قصد االنسان املخرج له للحيازةو خصوصية الفاعل،
ال تعارضه قاعدة اليد، الهنا فرع احراز و امللك، حيث ينفى ذلك باالصلو

  ليه حبسب احلقيقة.التصرف، فهنا يشك يف اصل ثبوت اليد عو اصل احليازة
هنا تارة، يفرض و قصد التملك من قبل املخرج،و يفرض العلم باحليازة واخرى:

اخرى: ال يفرض ذلك، اما فرض و اعراضه عنه بنفس طرحه يف الصحراء،
قد و اخرى: يفرض الشك فيه،و االعراض، فتارة: يفرض فيه العلم بعدم ختميسه،

  يف كلتا الصورتني. احتياطاًحكم السيد املاتن(قده) بوجوب دفع مخسه 
  .من البحث يف كل من الصورتني مستقالً و البدَّ

اما صورة العلم بعدم التخميس، فالقول بوجوب دفع اخلمس فيها مبين 
على  على ما هو املقرر يف حمله من تعلق اخلمس بالعني، فيكون دفعه واجباً

  كل من وقعت يف يده على القاعدة.
الروايات على حتليل اخلمس املنتقل اىل االنسان ويف قبال ذلك ما دل من 

املستفاد منها بقرينة  سوف يأيت انَّو من قبل الغري الذي ال يدفع اخلمس،
كلفناكم ذلك اليوم) النظر اىل  نْالتعليل يف بعضها بقوله(ع) (ما انصفناكم ِا

يدفع  نْكل مال فيه اخلمس على صاحبه مث ينتقل اىل املكلف من دون اَ
حبقه حيث جيب عليه  مخسه، حبيث لو كلّف الثاين بدفعه كان اجحافاً االول

  يدفع مخس املال الذي كان على غريه. نْاَ
  بعدم اخلمس يف املقام، ١ومن هنا حكم بعض اساتذتنا العظام(دام ظله)

                                                            
  ، كتاب اخلمس.٥٧مستند العروة الوثقى ص  -١
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  لكونه من صغريات تلك املسألة.

اطالق تلك الروايات لتمام موارد وهذا الكالم غري تام، النا لو سلمنا 
ثبوت اخلمس فال ينبغي االشكال يف اختصاص ذلك مبا اذا اخذ املال من 
غريه ال ما اذا أخذه من الطبيعة، كما يف املقام الذي يكون املالك االول 

الثاين ميلكه باحليازة كما اذا كان قد حازه من  انَّو عن املعدن، معرضاً
زائه، فانه يف مثل ذلك با يدفع ماالًو يتكلف نفقة نْاملعدن ابتداء من دون اَ

تكليفه بدفع مخس املال اىل  ال يصدق التعليل املذكور يف الرواية من انَّ
صاحبه خالف االنصاف، حيث ان فيه حتمال لدفع مخس الغري رغم أنه قد 

ال يقاس مبوارد االهداء و دفع مثنه أو حنو ذلك عند ما أخذه من الغري.
دقة و بل من قبل من ال يدفع اخلمس، لوجدانية الفرق بينهما عرفاًاجملاين 

من ماله اىل املهدى إليه،  يضاًله متليك مخس املال األن املهدي حيّم يضاًا
فاحلكم باخلمس حرمان له عن هذا احلق، خبالف املقام الذي هو مورد 

 يكن مل نْمتلّك للثاين باحليازة، فاالحوط اَو االعراض من املالك االول
  اقوى بقاء ذلك حتت مقتضى القاعدة من وجوب دفع اخلمس.

بقاء  ـ هو االستصحابو ـ واما صورة الشك يف التخميس، فمقتضى االصل
وجوب دفعه، اال انه يف قبال ذلك قد يدعى و حق صاحب اخلمس يف العني

حجية يد املالك االول لتمام املال حىت مخسه، حيث حيتمل حبسب الفرض 
قاعدة اليد مقدمة على االستصحاب كما و متلكه للمعدن كله،و اخلمسدفعه 

  هو يف سائر املواضع.
  وقد منع يف كلمات بعض االعالم(قده) عن حجية اليد يف املقام بوجهني:

حجية اليد اليت يكون حدوثها معلوم اخلالف على امللكية الطلقة  انَّ -١
  .١غري واضحة، بل املشهور عدمها

                                                            
  .٤٦٣، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
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النقض، فانه يلزم منه وجوب ختميس كل ما يؤخذ من الغري عند  ـ وفيه: أوالً

الشك يف انه قد ادى مخسه أم ال، لكون حدوث يده عليه معلوم اخلالف، 
  هذا مما ال يلتزم به احد.و حيث يتعلق اخلمس بكل فائدة من اّول االمر،

اليد اليت ال تكون حجة هي اليت يعلم حدوثها  حاصله: انَّو احلل ثانياً ـو
ال على وجه امللك، كاليد املعلوم كوهنا عارية مث يشك يف حتوهلا اىل يد 

هذا اجنيب عن املقام و م ال،ااشترى املال من صاحبه أو وهبه اياه  نْملك باَ
اخلمس يف  حيث انَّ ـ ،الذي يعلم فيه بكون اليد مالكة لتمام املال أوالً

جيب  شرعياً مث العلم بانتقال جزء من املال اىل الغري انتقاالً ـ امللكطول 
كان  نْبعد اَ عليه دفعه أو دفع قيمته، فان ذلك ال يضر حبجية اليد بقاًء

 علم بانتقال امللك بقاًء انْو يد ملك حدوثها يد ملك، فكل يد كان حدوثاً
ية منذ البداية باقو لكن احتمل رجوعه لصاحب اليد مع كون اليد واحدةو

ال و بقاء،و ، فهي حجة واحدة حدوثاًتكون حجة، لكوهنا حجة حدوثاً
يف مثل املقام لكون  يضر العلم باالنتقاض املؤقت يف االثناء، خصوصاً

يف طول و الواجب املايل على املالكو اخلروج عن امللك على حنو الضريبة
يعطي قيمته و يستملكه نْونه حبيث ميكنه اَشؤو ملكه فهو من تكاليفه

هذا خيتلف عن فرض كون املال للغري طلقا، فسبق مثل هذا و لالمام،
  .اخلالف ال يقدح حبجية اليد جزماً

زمان و حجية اليد متوقفة على استمرار اليد يف زمانني، زمان العلم انَّ -٢
  .١ هو غري معلومو الشك،

يف احلكم بامللكية املطلقة  ظاهرها انه البدَّو وهذه العبارة ال ختلو من امجال،
ال يكفي و من احراز فعلية اليد على متام املال يف زمان الشك الذي هو اآلن،

   ، فلعله لو مل يكن يعرض عن املال مل تكن يده علىالعلم بكونه حتت يده سابقاً
                                                            

  .٤٦٢، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
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بكونه ملكا متامه، فكون يده على متام املال على تقدير عدم اعراضه ليحكم 

كان نظره اىل  انْو طلقا له غري معلوم، هذا اذا كان نظره اىل فرضية االعراض،
 فرضية الشك يف االعراض، فيكون مقصوده اشتراط فعلية اليد يف احلجية،

  .ال يكفي ثبوت اليد سابقاًو هي مشكوكة الحتمال االعراض،و
العراض، فيحكم بكونه انه يكفي العلم بكون املال بتمامه حتت يده قبل ا وفيه:
 على استصحاب بقاء اخلمس يف املال، يكون حاكماًو له آنذاك، طلقاً ملكاً
  جلواز متلكه بتمامه باحليازة. مثبتاًو

قاعدة اليد حجة يف اثبات اآلثار املترتبة على ملك  بانَّ والصحيح ان يقال:
املقام، ليست حجة يف اثبات لوازمه كما يف و صاحب اليد على املال للمال،

هو متلك الثاين لتمام املال مترتب على عدم ملكية الغري و حيث أن االثر
متلكه له، فكل اثر يثبت بتوسط ملكية و ال ربط له بصاحب اليدو خلمس املال

 كل اثر ال يترتب بتوسط ذلك ال يثبت هبا،و صاحب اليد يترتب بقاعدة اليد
 على كونه ملكاً ليس متوقفاً يف املقام متلك متام املعدن من قبل الواجد لهو

زوال ملكه لكي ميكن متلك و من اعراضه عنه البدَّو ، كيفلالول اآلن أو سابقاً
 الثاين له باحليازة، بل هو مترتب على نفي ملكية الغري من صاحب اخلمس

 هذا ال يثبت بقاعدة اليد اال باملالزمة، حيث انَّو غريه للمعدن حني احليازة،و
 يضاًمام املال انتفاء ملك الغري عنه الت خرج قبل االعراض مالكاًالزم كون املست
قاعدة اليد ليست حجة يف اثبات مثل هذه اللوازم فيكون و بعد االعراض،

  استصحاب بقاء تعلق اخلمس باملعدن حجة بال مانع.
ريد به اصالة الصحة بطالن التمسك يف املقام باصالة الصحة، فانه لو اُ ومنه يظهر:

ال ربط و اجلارية يف االشخاص فهي مبعىن اصالة احلسن أو العدالة يف الشخص
ريد به اصالة الصحة يف االفعال، فهي فرع صدور فعل من اُ انْو له مبحل الكالم،

  يترتب االثر الوضعي على الفرد الصحيح منه،و الفسادو الغري يتصف بالصحة
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  ذلك كما ال خيفى. وليس الشك يف املقام يف

  هذا كله يف فرض احراز االعراض.
علم أو احتمل على االقل عدم اعراض صاحب  نْواما اذا مل حيرز ذلك، باَ

املعدن عنه، فال ينبغي االشكال يف احلكم ببقاء ملكيته لتمام املعدن مبقتضى 
ال جيري استصحاب و يكون لقطة أو جمهول املالك،و قاعدة اليد املستصحبة،

تقدمها عليه، كما هو احلال و دفع مخسه جلريان قاعدة اليد هنا بال اشكال عدم
لتمامه حىت  شك يف كونه مالكاًو فيما اذا اشترى املعدن منه أو اهدى من قبله

  هذه الصورة خارجة عن منظور السيد املاتن(قده). انَّ اخلمس أم ال، االّ
فرض عدم متلك املستخرج وجوب دفع اخلمس يف  يعلم بانَّ نْمث انه ينبغي اَ

للمعدن املطروح يف الصحراء على الواجد له خيتلف عن وجوب دفعه يف 
االول يكون دفع اخلمس فيه  فرض متلكه له مث اعراضه عنه، من حيث انَّ

مث يتعلق به  ملكه لكونه يتملك املعدن أوالًو على واجد املعدن يف ماله واجباً
اخلمس، بينما يف الثاين يكون وجوب اخلمس مبعىن ضمان اخلمس الراجع اىل 

  ضمان مال الغري.و صاحبه كما يف ساير موارد تعاقب االيادي
امتثال الوجوب و ويترتب على ذلك انه يف الفرض االول جيب قصد القربة
ل مخس ثان بأربعة املتوجه إليه خبالف الثاين، كما انه ال يتعلق يف الفرض االو

سنته، اذ املال الواحد ال خيمس مرتني على  مؤنةلو زادت عن و امخاسه الباقية
هو  ميلكه ابتداًءو ما يرحبه ما سوف يأيت يف حمله، خبالف الفرض الثاين فانَّ
السنة،  مؤنةلو بعد استثناء و أربعة امخاس املعدن فيتعلق به مخس مطلق الفائدة

السنة بأرباح املكاسب أو عموم  مؤنةختصاص استثناء بل بناء على احتمال ا
جيب اخلمس يف أربعة  يستملكه جماناًو لفظ الغنيمة لكل ما جيده املكلف

 نْميكنه يف الفرض االول اَ يضاًاو ،ؤنةبال استثناء املو االمخاس الباقية ابتداًء
   على ما سيأيت يف او من مال آخر بناًء يدفع قيمة اخلمس نقداً
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واذا أخرجه  لو كان املعدن يف أرض مملوكة فهو ملالكها، ]٨ة [مسأل
عليه اخلمس من و غريه مل ميلكه، بل يكون املخرج لصاحب األرض،

  .]١[ مؤنة، النه مل يصرف عليه ؤنةدون استثناء امل
يطالب خبمس العني كما  نْحمله، خبالف الفرض الثاين فلصاحب اخلمس اَ

السيد املاتن(قده) ساق اخلمس يف و يف سائر موارد الضمان مع بقاء العني،
  هو غري فين.و ،واحداً الصورتني مساقاً

املعدن يف ارض مملوكة ملك ملالكها، فاذا اخرجه غريه مل ميلكه،  ] املشهور ان١َّ[
 ؤنةتثناء املجيب عليه اخلمس بعد االخراج من دون اسو بل يكون لصاحبه

على قبول االصل  ال إشكال يف ذلك بناًءو اذا كان االخراج بغري اذنه،
املوضوعى املذكور لتحقق موضوع اخلمس بذلك حىت اذا اشترطنا االخراج 
يف تعلقه، ملا تقدم من ان القائل باالشتراط يشترط اصل االخراج ال اخراج 

متامية االصل املوضوعي الشأن يف  انَّ هذا واضح، االّو املالك باخلصوص
انه هبذه املناسبة تعرض  كان له موضع آخر، االّ انْو البحث عنهو املزبور،

  له االعالم يف املقام، فنقول على حنو االختصار:
املعدن يف االرض اململوكة تارة: يراد به رقبة املعدن يف جوف االرض 

املعدن  اخرى: يراد بهو يستخرجه،و اململوكة فيأيت شخص آخر فيحفره
حفر املعدن يوجب متلك احلافر حلرمي  على ما سيأيت من انَّ احملفور بناًء

  يستخرج منه املعدن.و ارضه فيأيت االخرو املعدن
فقد يستدل فيه على عدم اخلمس بعدم ملكية صاحب االرض  اّما الفرض االول:

 موضوع املعادن كلها من االنفال، فال على ثبوت ما ذهب إليه بعض من انَّ بناًء
   هذا الكالم غري تام، فانه حىت اذا ثبت انَّ الّ، إ١ هلذا النوع بناء على هذا القول

                                                            
  .٥٩و األنفال، ص  كتاب اخلمس  -١
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كون املعادن كلها من االنفال مع ذلك ال ينايف ذلك القول بتملك صاحب 

تكون  ملكية االمام للمعدن حينئٍذ االرض اململوكة ملا فيها من املعدن، النَّ
كوهنا من االنفال فاهنا ال تنايف تعلق احلق و كملكيته لالرض امليتة نفسها،

نفس املوجب لتملك االرض  أو امللك اخلاص هبا باحد موجباته، فيقال بانَّ
يوجب متلك ما فيها من املعادن  ـ هو االحياء مثالًو ـ امليتة بامللكية اخلاصة

ال ربط و املستدل هبا على التبعية، من مالحظة االدلة ، فالبدَّيضاًا تبعاً
لكون املعادن من االنفال أو املباحات االولية هبذه املسألة، فاملهم مالحظة 
دليل التبعية بني ملك االرض باالحياء أو بالشراء أو بغريمها من اسباب 

  بني ملك ما فيها من املعادن.و امللك االبتدائي أو االنتقايل
من االنفال ال يدل على نفي  ن املعادن مطلقاًدليل كو انَّ وان شئت قلت:

التبعية للملك، الهنا كدليل ان املوات من االنفال من حيث انه ناظر اىل 
اهنا لالمام مع حفظ حق االنتقال اىل و الوضع االويل للثروات الطبيعية

امضاها لالنتقال اىل و االشخاص باالسباب اخلاصة اليت جعلها الشارع
من البحث عن مدرك  أو احليازة، أو التبعية، فالبدَّ االشخاص كاالحياء

  التبعية املذكورة.
  يستدل به على التبعية احد وجهني: نْوما ميكن اَ
انه مناء لالرض فيملكه صاحبها، الن مالك االصل مالك لكل  االول ـ
  املنفصل.و منائه املتصلو نتاجاته

النماء اىل االصل، لكونه االرض ليست نسبة و النسبة بني املعدن انَّ وفيه:
مال ضمن و ثروة اخرى غري االرض، فهو من قبيل ثروة يف جوف ثروة

  االصل.و مال آخر ال النماء
  وهنا.من شؤ منها أو شأناً يف امللكية، لكونه جزًء انه تابع لالرض عرفاً الثاين ـ

   معها يف اذا كان مبايناً خصوصاً عدم كون املعدن جزء من االرض عرفاً وفيه:
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باالخص اذا كان يف اعماق االرض، نعم قد يصدق على و الصورة النوعية

منه  اذا كان يف السطح أو قريباً تراب املعدن الذي هو من سنخ االرض عرفاً
اما يف غري هذه احلالة فال و انه جزء من االرض فيملكه مالك االرض بالتبع،

حىت اذا قلنا بان و املعدن قريبة من سطح االرض،تبعية حىت اذا كانت رقبة 
 ، النَّمالك االرض ميلك الفضاء أو الطبقات القريبة من االرض بالتبع عرفاً

ملك الفضاء أو الطبقة التحتانية القريبني من السطح ال يستلزم ملك املعادن 
 آخر يف ذلك الفضاء أو املكان، فتبعية ماالًو فيها، ألهنا تكون ثروة اخرى

 املكان ال املالو الطبقة يف امللك ال تقتضي اكثر من ملك نفس الفضاءو الفضاء
الثروة املباينة احملفوظة فيهما، نظري الكرت املدفون يف طبقة قريبة من سطح و

  .ملكية االرض ال تكون ملكية له بالتبع جزماً االرض، فانَّ
ملكها من ختومها اىل  من اشترى ارضاً واما ما يشتهر على االلسن من انَّ
ع امنا يبيع ما ال دليل عليه، فان البايو عنان السماء فكالم ال اساس له

حق االختصاص أو امللكية لرقبة االرض احلاصلة  هو ليس االّو ميلكه،
 باالحياء يف البداية ال اكثر، حيث ان متلك االراضي ينتهي اىل ذلك عادة،

 هي ارض ال مبا فيها من املعادن هو ال يقتضي اكثر من متلك االرض مباو
 الثروات االخرى، بل حىت اذا فرض معدن على سطح االرضو الركازو
لكن ال يصدق عليه االرض ال ميلكه مالك االرض باحيائه هلا اال اذا و

  حازه باخلصوص بقصد التملك.
عدم وجود دليل على ما نسب اىل املشهور من متلك مالك  وهكذا يتضح:
عليه مخسه، و ء كان له خرج منه شيعدن يف جوفها حبيث لو اُاالرض لرقبة امل

بل يبقى للمستخرج الذي حيوزه، غاية االمر جيب عليه االذن من املالك يف 
عليه اجرة ذلك ان  عملية االستخراج الستلزامه التصرف يف ارضه، كما انَّ

   جاما املعدن املستخرو كانت له اجرة او دفع خسارة ارضه ان خسرت بذلك،
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  احليازة.و فيكون ملن استخرجه بقصد التملك

ارضه اليت حفرها و فبالنسبة لتملك احلافر حلرمي املعدن ـ  واّما الفرض الثاين
استعمار للمعدن، نظري حفر و ال يبقى اإلشكال يف امللك، باعتباره حنو احياء له

لعمومات من احىي  فيكون مشموالً ،القناة الذي يقال عنه االحياء عرفاًو البئر
اىل داللة معتربة السكوين عن ايب عبد اللّه  أو عمرها فهي له، هذا مضافاً ارضاً

أو  آله من غرس شجراًو الم (قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليهعليه السَّ
 ميتة فهي له قضاء من اللّه مل يسبقه إليه احد أو أحىي أرضاً بدّياً حفر وادياً

ال وجه لتوهم اختصاص نظرها اىل خصوص و على ذلك، ١رسوله)و
  استخراج املاء بعد اطالق لفظها.

يقال  نْاملعدن، فيمكن اَو واّما بالنسبة ملا يستخرج من املعدن من تلك احلفرية
حرميه مالك و ملك حفرهو صاحب املعدن الذي حفره العقالء يرون أنَّ فيه بانَّ

فيملكه، حيث انه  ، نظري من حيفر قناة أو بئراًملا يستخرج منه من املعادن
 لعروق املياه اجلوفية حتت ان مل يكن مالكاًو ملا خيرج منه من املاء يكون مالكاً

عليه و استخراجها من طريق آخر،و ليهااالرض، حبيث جيوز للغري الوصول ا
 استخرج من هذا املكان اململوك من املعدن كان ذلك لصاحبو فاذا جاء الغري

املعدن، نظري اخذ املاء من قناة الغري أو بئره، فكل ما يستخرج من هذا احلفر 
احلفر حنو حيازة أو احياء لكل ما  ، فكأنَّعقالئياًو يكون لصاحب احلفر عرفاً

 يستخرج من املعدن أو املياه من ذلك املكان احملفور، فيملكه مالك احلفرة
ان استخراج املعدن من ذلك جيب مخسه عليه ال على املستخرج، نعم لو كو

ان كان عليه اجرة استخدام و املكان حباجة اىل حفر جديد كان للمستخرج له
   كذلك لو حفر من مكان آخر فوصل اىل عروق نفسو احلرمي

                                                            
  .٢من أبواب احياء املوات، حديث  ٢، باب ٣٢٨، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
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اذا كان املعدن يف معمور األرض املفتوحة عنوة اليت  ]٩[مسألة 
 وانْ وعليه اخلمس. هي للمسلمني فاخرجه أحد من املسلمني ملكه،

اما اذا كان يف األرض و أخرجه غري املسلم ففي متلكه اشكال.
  .]١[عليه اخلمسو ميلكه، الكافر أيضاً املوات حال الفتح، فالظاهر انَّ

عليه مخسه، لعدم متلك و يضاًن يف جوف االرض كان له استخراجه ااملعد
تفصيل ذلك اكثر من هذا و صاحب املعدن لعروقه يف االرض كما أشرنا،

  موكول اىل حمله.
) يف هذه املسألة اىل املعادن الىت تستخرج من ه] يتعرض السيد املاتن(قد١[

اليت تنقسم اىل قسمني، املفتوحة عنوة اليت هي وقف على و االراضي العامة
) بتملك املستخرج هقد حكم(قدو املوات اليت هي من االنفال،و املسلمني،

، فيجب او كافراً سواء كان مسلماًللمعدن من االرض املوات حال الفتح 
كذلك احلال يف املسلم اذا استخرج املعدن من االرض و عليه دفع مخسه،
  توقف يف احلكم مبلكية الكافر اذا استخرج املعدن منها.و املفتوحة عنوة،

امنا البحث يقع و ال اشكال يف وجوب اخلمس على تقدير ملك املستخرج،و
  يف جهتني:

حكم املسلم اذا استخرج املعدن من االراضي العامة، سواء يف  ـ اجلهة االوىل
  انه ميلكه باالستخراج.و كانت من املفتوحة عنوة أو املوات أعين االنفال،

  يف حكم الكافر اذا استخرج املعدن من االراضى العامة. ـ اجلهة الثانية
 فبعد الفراغ عن كون االستخراج يف نفسه سبباً ـ اّما البحث يف اجلهة االوىل
أو حيازة له، ال يكون هناك حمذور يف متلك املستخرج  للتملك، اما لكونه احياًء

االحياء أو احليازة امنا يكون  لغريه، لوضوح انَّ كونه مملوكاً م للمعدن االّاملسل
 فرق يف ذلك للملك أو احلق اخلاص اذا ما مل يكن يف مال الغري، من غري سبباً

   يف املقام من اثبات عدم املانع عن بني امللك اخلاص أو العام، فالبدَّ
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  ذلك باحد وجوه:و اقتضاء االستخراج للتملك،

ما هو املعتمد من متامية املقتضي للتملك باالستخراج، سواء باعتبار  االول ـ
 اّما الثاين فألنَّو اما االول فواضح،عدم املانع عنه، و كونه احياء أو حيازة،

املانع املتصور، اّما هو ملكية االمام لالنفال، أو ملكية املسلمني للمعادن 
  كالمها غري تام.و املوجودة يف االرض املفتوحة عنوة،

ملكية االمام(ع) لالنفال يف مثل  ليه من انَّفلما تقدمت االشارة ا ا االول:امَّ
حنومها ليست مبعىن الغاء سببية االحياء أو احليازة حلصول و املعادنو املوات

مبا هي و اصلها مبا هي مواتو رقبتها احلق أو امللك اخلاص فيها، بل مبعىن انَّ
عامة، فال حمذور يف متلكها و رقبة معدن ملك لالمام، اي مبا هي ثروات طبيعية

الثر العملي او احليازة،و أو حصول حق شخصي فيها باالحياء أو االستخراج
ائها أو استخراجها أو اخذ اجرة لكون رقبتها لالمام امكان املنع عن احي

هذا  اىل انَّ الشاهد على ذلك مضافاًو زائها املعرب عنها يف الروايات بالطسق،با
 ادلة التملك باالحياء أو احليازة عرفاًو هو مقتضى اجلمع بني ادلة االنفال

 ة االحياء للملك أو اقتضائه للحق اخلاص، ورود اجلمع بني سببيعقالئياًو
بني ملكية االمام لرقبة االرض امليتة يف لسان واحد يف بعض الروايات و

الم (قال: وجدنا يف كتاب علي عليه كرواية الكابلي عن ايب جعفر عليه السَّ
اهل و العاقبة للمتقني، أناو الم ان األرض للّه يورثها من يشاء من عبادهالسَّ

 األرض كلها لنا، فمن أحىي ارضاًو حنن املتقون،و ين أورثنا األرضبيىت الذ
له ما أكل و ليؤد خراجها إىل اإلمام من اهل بييت،و من املسلمني فليعمرها،

 أخرهبا فأخذها رجل من املسلمني من بعده فعمرهاو منها، فان تركها
 اهل بييتاحياها فهو احق هبا من الذي تركها، فليؤد خراجها اىل االمام من و
 الم من اهل بييت بالسيف، فيحويهاله ما اكل منها حىت يظهر القائم عليه السَّو
  منعهاو آلهو خيرجهم منها كما حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليهو نعهاميو
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يترك االرض و إال ما كان يف ايدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما يف ايديهم

من اهل اجلبل يسأل  معتربة عمر بن يزيد (قال: مسعت رجالًو ،١يف ايديهم)
 تركها اهلها فعمرها، مواتاً الم عن رجل اخذ ارضاًأبا عبداللّه عليه السَّ

، قال: فقال ابو شجراًو غرس فيها خنالًو ،بىن فيها بيوتاًو كرى أهنارها،و
 : من احىي ارضاًالم يقولالم: كان امرياملؤمنني عليه السَّعبداللّه عليه السَّ

عليه طسقها يؤديه اىل االمام يف حال اهلدنة، فاذا و من املؤمنني فهي له،
  غريمها.و ٢ظهر القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه)

دليل متلك املسلمني لالرض اخلراجية ليس مفادها اكثر  فألنَّ واّما الثاين:
متلك ما يف هو ال يقتضي و من كون االرض املفتوحة عنوة للمسلمني،
فتبقى املعادن يف  ـ كما اشرنا ـ جوفها من املعادن، لعدم وجود نكتة للتبعية

 قد عرفت انَّو االرض اخلراجية على االباحة األولية أو تكون من االنفال،
  ذلك ال مينع عن التملك باالستخراج.

املستظهر من أدلة مالكية املسلمني ألرض اخلراج متلكهم  اىل انَّ هذا مضافاً ـ
قد و لنفس ما كان ميلكه الكفار باالحياء من اراضيهم اليت عمروها ال اكثر،

الثروات االخرى املودعة و االحياء لالرض ال يوجب متلك املعادن تقدم انَّ
  فيها، فتبقى رقبة املعادن على االباحة أو على ملكية االمام.

انه ال فرق يف مسألتنا بني القول بكون معادن االرض املعمورة من  ـ يظهروهبذا 
 االنفال أو من املباحات االولية، فانه على كال التقديرين يكون االحياء

لتملك املقدار املستخرج منها جزما، رغم بقاء رقبة املعدن  االستخراج منها سبباًو
  على حالتها االصلية، حبيث جيوز للغري االستخراج منها من موضع آخر.

   كما تدل عليه رواية العياشي ـ على كون املعادن كلها من االنفال بناًء ال يقال:
                                                            

  .٢من أبواب احياء املوات، حديث  ٢وسائل الشيعة، باب  -١
  .١٣من أبواب األنفال و ما خيتص باإلمام، حديث  ٤وسائل الشيعة، باب  -٢
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هذا ينايف سببية و لالمام، ملكاً يضاًايكون املستخرج منها  ـ يف تفسريه

  احليازة أو االستخراج للتملك.
بل ظاهر دليل كون املعادن كلها من االنفال نفس ما هو ظاهر  ـ فانه يقال
وس اجلبال من االنفال من ؤرو املوات كلها لالمام، أو بطون االودية دليل انَّ

، بل قد هذا هو املستفاد من مفادها عرفاً اهنا بوصفها الطبيعي كذلك، فانَّ
 الرقبة، ال ما خيرج منه،و عنوان املعدن حقيقة يف املكان عرفت فيما سبق انَّ

التعبري و رادة احلال ال احملل يف موضوع اخلمس باعتبار املناسبة،اامنا استفيد و
هو ما و يغنمهو يستفيدهو اخلمس يتعلق مبا ميلكه املرء مركوزية انَّو باخلروج،

 املعادنو املكان، بل وحدة سياق اجلعل يف باب املواتو يستخرج ال الرقبة
يكون سنخ امللكية اجملعولة  نْيناسب اَ يضاًاوس اجلبال ؤرو بطون االوديةو

 اصلها لالمام، فال منافاة بني ذلكو هو كون رقبتهاو على حد واحد، فيها مجيعاً
لعل و حق اخلاص يف املقدار احملىي منها،بني ادلة سببية االحياء او احليازة للو

قد  يضاًبل يف سائر التشريعات العقالئية اهذا امر غري خاص بشارعنا االقدس 
للدولة رغم حصول احلق  جتعل رقبة االراضي أو الثروات الطبيعية ملكاً

يكون و اخلاص فيها على اساس احليازة أو االحياء من اسباب االختصاص،
أه هيَّو متلك احمليي ملا أحياهو اىل متلك الدولة ألصل الرقبةمرّد ذلك بالدقة 

مها حيثيتان متغايرتان و عمله،و جهدهو لالنتفاع من تلك الرقبة، لكونه بفعله
  حىت عند العرف، فيمكن أن جتتمع امللكيتان يف االرض باعتبارمها.

 ناًءاثبات حصول احلق أو التملك للحيثية املذكورة يف املعادن بـ ال يقال
على كوهنا من االنفال حباجة اىل اذن من قبل صاحب االنفال، كما ورد 

  هو أول الكالم.و ذلك منهم يف باب االراضي،
ميتة  من احىي ارضاً ظاهر الروايات املستفيضة الدالة على انَّ ـ أوالً ـ فانه يقال
  االحياء سبب شرعي للتملك أو احلق ملا يوجده باالحياء، كما هو فهي له أنَّ
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رادة التمليك املالكي خالف ظاهرها محله على او ،يضاًااملركوز لدى العقالء 

مع ورودها عن النيب(ص)، بل ورد يف ذيل بعضها التعبري  ، خصوصاًجداً
 يف بيان احلكم الشرعي هو كالصريحو رسوله،و بأنه قضاء من اللّه

االحياء  حيث انَّو املتشرعيةو السببية، االمر الثابت بالسرية العقالئيةو
يشمل مطلق العمل يف االرض سواء السكن أو الزراعة أو االستخراج كما 

 ) يف بعض الروايات املعتربة،ـ أي االرض ـ جاء التعبري بقوله(ع) (عملوها
فهو له، ال  بدّياً من حفر وادياً بانَّ كذلك التصريح يف معتربة السكوينو

يبقى فرق بني باب احياء االرض أو استخراج املعدن الذي هو حنو احياء 
  استحقاق ملا خيرج من ذلك احلفر.و لالرضو للمعدن

 محل هذه االدلة على إرادة التمليك املالكي خالف الظاهر جداً واحلاصل:
مثل الشيخ(قده) حكم بان االستخراج  خالف ما فهمه االصحاب منها، فانَّو

للتملك، رغم انه رمبا  يكون سبباً يضاًايف االرض اخلراجية و حىت من الكافر
ليس ذلك اال من اجل و لعدم االذن له، عليه تكليفاً حمرماًو عنه كان ممنوعاً

بني ملك احلياة على و اهنم فهموا من هذه االدلة السببية الشرعية بني االحياء
االمام مالك  مقتضى اطالقها اطالق السببية بال حاجة اىل اذن رغم انَّو االقل،
املشهور قد افتوا بذلك كما أشرنا، بل لعله جممع عليه يف باب احياء و للرقبة،

عما اذا كان  فضالً االرض امليتة، فانه يوجب متلك احمليي حىت اذا كان كافراً
غري مطلقة حبيث حيتاج اىل و افية، مع انه لو كانت السببية وحدها غري كمسلماً

  هو االمام فمن الواضح عدم اذنه لغري الشيعة.و اذن من مالك الرقبة
لو فرض احلاجة يف التملك باالحياء أو االستخراج اىل اذن من  ثانياً ـو

على السببية الشرعية امكن استفادة ذلك باملالزمة من نفس ادلة  االمام زائداً
غري خمتصة بزراعة االرض، بل تشمل مطلق العمل هي كما عرفت و االحياء،

   لو شككو منه استخراج مياهها أو املعادن املودعة يف جوفها،و االنتفاعي فيها
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يف عموم ذلك كانت معتربة السكوين شاملة الستخراج املعدن باحلفر، 

  متلكها بذلك بال اشكال.و كاستخراج املياه اجلوفية
بناء على استفادة السببية من ادلة االحياء فأي فائدة يف كون  ـ ال يقال

  رقبتها لالمام؟
ان كان لو مل و ،االثر لذلك لزوم االستئذان تكليفاً قد ذكرنا انَّ ـ فانه يقال

ان كان قد و للمقدار احملىي منه، لكونه كان االحياء مملكاً يضاًيأذن بل منع ا
الشرعية، اال انه و تضى السببية العقالئيةاوجد احلياة بعمله فهو ميلكه مبق

ذلك كان من خالل التصرف يف رقبة االرض الراجعة اىل الغري بال  حيث انَّ
من هذه الناحية، نظري من يتصرف يف ملك الغري بال اذنه  اذنه فيكون عاصياً
منه فيملكه رغم حرمة تصرفه يف ملك الغري، كما انه  ليستخرج كرتاً

املنع و ميكنه اخراجه منهو الطسق الشغاله الرقبة، بلو ةيستحق عليه االجر
، غاية االمر لو مل يكن ذلك بتصرف عدواين من احمليي قد يضاًا عنه بقاًء

يضمن االمام له قيمة حياة االرض أو احلفر يف املعدن، لكون حق االمام يف 
اية لعله اىل ذلك تشري الروو عليه، متقدماًو االصل قبل حق احملييو الرقبة

الدالة على انه عند ظهور القائم(عج) ليوطن  ١املتقدمة عن عمر بن يزيد
  تؤخذ منه االرض اليت احياها. املؤمن نفسه انْ

السرية العقالئية  ما ذكره بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) من انَّ ـ الثاين
القاضية بتبعية املعادن القريبة من السطح لالرض يف امللكية قاصرة عن 

للمسلمني أو  عاماً غري االمالك الشخصية، من قبيل ما يكون ملكاً مشول
عليه تبقى املعادن يف جوف مثل هذه االراضي على االباحة و لالمام،

  .٢ االصلية، فيملكها من يستخرجها دون مانع
                                                            

  .١٣خيتص باإلمام، حديث  من أبواب األنفال و ما ٤، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٦١مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -٢
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 لالرض أو جزًء افترضنا املعدن مناًء نْاننا لو وجدنا نكتة للتبعية باَ وفيه:
، فال وجه للفرق بني كون املالك لالصل وهنا عرفاًشأنا من شؤو منها

شخصية معنوية كما هو احلال يف سائر التوابع يف و أو جهة عامة شخصاً
نفس ما كان  امللك، بل ظاهر دليل ملكية املسلمني الراضي اخلراج انَّ

ميلكه الكافر باالحياء من االرض ينتقل بالفتح عنوة اىل املسلمني، فاذا 
اىل املسلمني  يضاًهو االرض مع توابعها انتقل ذلك ا مملوك الكافر فرض انَّ

أوسع من و حبكم االستظهار املذكور، بل ال حيتمل كون حق الكافر اوىل
  .ال نعرف له وجهاً املسلمني، فالتفصيل املذكور يف التبعية مما

دعوى قيام السرية العملية القطعية على استخراج املعادن من  الثالث ـ
كون و هي دليل عدم التبعية لالرض يف امللكو اراضي اخلراج أو املوات،
  املعادن فيها من املباحات.

اال انه ال ينحصر وجهه يف كون  ان كان مسلماًو اصل هذه السرية انَّ وفيه:
تكون من االنفال باملعىن املتقدم  نْاملعادن من املباحات االصلية، بل ميكن اَ

القدر املتيقن من هذه السرية استخراج املعادن  شرحه يف الوجه االول، كما انَّ
من االراضي العامة مبعىن املوات ال اخلراجية، فلو متت التبعية يف باب املعادن 

  للمسلمني ال للمستخرج هلا. ت معادن االرض اخلراجية ملكاًكان
تابعه عليه بعض االعالم من استفادة و ١ما ذكره صاحب اجلواهر(قده) الرابع ـ

ان و كون املعادن من املباحات من نفس ادلة اخلمس يف املعدن، حيث اهنا
يف  كانت بصدد بيان اخلمس ال حكم املعدن نفسه، اال انه لو فرضت املعادن

االراضي العامة غري قابلة للتملك باالستخراج لكوهنا للمسلمني أو لالمام 
   اختص فرض التملك مبا اذا استخرج املعدن من ارض مملوكة بامللك الشخصي

                                                            
  .٢٢، ص ١٦جواهر الكالم، ج  -١
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 وهو اقل القليل، حبيث ال ميكن محل هذه الروايات على ذلك، النَّ

 االوديةو الرباريو من الصحاري و غالباًاستخراج املعادن امنا يكون عادة أ
هذا و االمالك االختصاصية،و هي امالك عامة ال من االراضي الشخصيةو

 الزم روايات مخس املعدن كونه من املباحات يف الصحاري يعىن انَّ
االراضي العامة على االقل حبيث ميلكها املستخرج فيتعلق هبا اخلمس، و

قد دلت عليه االدلة العديدة و اخلمس يف طول امللك، باعتبار مركوزية انَّ
اخبار اخلمس غايتها التعرض لوجوب دفع  كما تقدم، فما قد يتصور من انَّ

  اخلمس ال بيان ملكية املستخرج الربعة امخاسه االخرى غري سديد.
ملكية االنفال ليست مانعة عن متلك ما  ما عرفت من انَّ فيه: أوالً ـو

دن باالحياء أو احليازة، فال مالزمة بني وجوب اخلمس يستخرج من املع
  بني كون رقبة املعادن من املباحات.و على املستخرج

 دفع اللغوية،و من باب داللة االقتضاءو هذه الداللة التزامية انَّ ـ وثانياً
هو املعادن يف االراضي املوات باألصل و يكفي فيها ثبوت القدر املتيقنو

يستند اىل  نْعن اراضي اخلراج، فال ميكن اَ ت فضالًدون غريها من املوا
هذا الدليل الثبات االباحة االصلية يف املعادن املستخرجة من ارض 

  اخلراج كما هو واضح.
صحة ما ذهب إليه السيد املاتن(قده) من متلك املستخرج  وهكذا يثبت:

اس املسلم للمعدن من االراضي العامة سواء اخلراجية أو املوات على اس
الوجه االول، كما انه ظهر عدم ابتناء ذلك على القول بكون املعادن من 
املباحات االصلية ال االنفال، بل يتم حىت على القول بكوهنا من االنفال 

  ال بأس بالتعرض اىل ذلك يف نفسه يف ذيل هذه اجلهة، فنقول:و ،مطلقاً
 ذهب مجاعة كاحملققو رقبة املعادن كلها من االنفال، ذهب مشهور القدماء اىل انَّ

  الناس فيه شرع سواء.و غريمها اىل كوهنا من املباحات االصليةو الشهيدو
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ذهب بعض االعالم من و مة التبعية لالرض يف امللكية،نسب اىل العالّو

 تة فتكون من االنفال،املعاصرين اىل التفصيل بني املعادن اليت يف االرض املي
  اليت تكون يف غري ذلك فهي من املباحات االصلية.و

وهناك روايتان ينقلهما العياشي(قده) يف تفسريه، احدامها عن ايب بصري عن 
 ما األنفال، قال: منها املعادنو الم (قال: لنا األنفال، قلت:ايب جعفر عليه السَّ

  .١ها فهو لنا)كل أرض باد أهلو كل أرض ال رب هلاو اآلجامو
 الم (يف حديث) (قال:واالخرى عن داود بن فرقد عن أيب عبد اللّه عليه السَّ

 املعادن،و اآلجامو وس اجلبالرؤو ما األنفال؟ قال: بطون األوديةو قلت:
 كل أرض ميتة قد باد أهلهاو ال ركاب،و كل أرض مل يوجف عليها خبيلو
  من االنفال. املعادن مطلقاً هو انَّو ، تدالن على القول االول٢ع امللوك)قطايو

الصحاري ال و انصراف املعادن فيها اىل املعادن يف االرض البائرةودعوى: 
 بطون االوديةو لو بقرينة جميئها يف سياق اآلجامو مثل االرض اململوكة،

  وس اجلبال.ؤرو
مع ارتكازية كون املعادن أعين  بانه ال وجه لذلك، خصوصاً مدفوعة:

ت، فالداللة فيهما تامة، رقبتها مطلقا من الثروات العامة اليت متلكها احلكوما
ألغى املستنسخ ذلك منها مع االسف  نْانه ال سند لروايات العياشي بعد اَ االّ

  الشديد.
  وامنا املهم من ناحية السند روايتان أخريان.

معتربة إسحاق بن عمار اليت ينقلها صاحب الوسائل عن تفسري علي  احدامها:
 سنده إليه معترب (و ما كان من االرض خبربة مل يوجف عليه خبيلو بن ابراهيم،

  ليس له موىل فماو من ماتو املعادن منها،و كل ارض ال رب هلا،و ال ركاب،و
                                                            

  .٣٢، ٢٨من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام حديث  ١وسائل الشيعة، باب  -٢و١
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  .١له من االنفال)

املعادن من االرض اليت ال رب هلا أو كل  اكثر من انَّوهي ال تدل على 
ارض تكون لالمام من االنفال، لظهور رجوع الضمري اىل ذلك ال اىل 

للمعادن، فانه ال يناسب مع  االنفال املذكورة يف صدر الرواية ليكون خرباً
مع عدم ذكر و مع تكرار ذكر االنفال بعد ذلك يف ذيل احلديث،و كونه أبعد،

أبعد و الرسول،و ل يف كالم االمام يف الفقرات السابقة، بل املذكور للّهاالنفا
لقوله (وما كان من االرض خبربة) حبيث يكون  من ذلك جعل الظرف خرباً

  املعادن من االنفال.و اليت ال رب هلاو االرض اخلربة املقصود انَّ
جع فاالنصاف، ظهورها يف الرجوع اىل االرض اليت ال رب هلا كما هو مر

يف بعض النسخ  يؤكده ما ذكره الفقيه اهلمداين (قده) من انَّو الضمري يف هلا،
  (املعادن فيها).

ال تقتضي اكثر من التفصيل بني املعادن يف اراضي  فهذه الرواية املعتربة سنداً
لكن رجوع الضمري و بني غريه فتبقى على االباحة، هذاو االنفال فتكون انفاال،
رادة أن املعادن يف كل او رب هلا ال ينفي الغاء اخلصوصيةاىل األرض اليت ال 

، فما عن بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) من ارض تكون من االنفال عرفاً
  ، ال وجه له.٢التخصيص خبصوص االرض اليت ال رب هلا

ميكن دعوى استفادة العموم من هذه الرواية للمعادن اليت تكون يف و هذا
تلك االراضي كانت قبل  ململوكة، بتقريب انَّارض اخلراج أو االرض ا

ادلة و ،يضاًفتكون املعادن فيها من االنفال ا لالمام(ع)، االحياء مواتاً
  االحياء ال تدل على اكثر من التملك لالرض ال للمعدن يف جوفها.

  هذا ال يشمل املعادن يف االرض العامرة قبل تشريع االنفال. ـ ال يقال
                                                            

  .٢٨من أبواب األنفال و ما خيتص باالمام، حديث  ١، باب ٣٧٢، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٦٧العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  مستند -٢
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 باملالزمة العرفية أو الفقهية يضاًذلك باالنفال اميكن احلاق  فانه يقال ـ

  عدم القول بالفصل.و
  .على هذا يكون تقييد املعادن بكوهنا يف االرض اليت ال رب هلا لغواً ـ ال يقال

ال  يضاًاملراد املعادن اليت ال رب هلا ا بل فيه اشارة اىل انَّ ـ فانه يقال
ىي أو املستخرج منها، فالتقييد لالحتراز عن املقدار احملىي ال املقدار احمل

  حنوه من املعادن اجلوفية.و لالحتراز عما يف أرض اخلراج
با سيار منها (يا او معتربة ايب سيار مسمع بن عبدامللك ـ الرواية الثانية

البحث فيها تارة و ١ء فهو لنا) األرض كلها لنا، فما اخرج اللّه منها من شي
  اخرى من حيث الداللة.و من حيث السند،

ء فهو  اما من حيث الداللة، فقد يتمسك بإطالق (ما اخرج اللّه منها من شي
  .يضاًا، فيثبت اهنا من االنفال يضاًالنا) ملثل املعادن فيها 

  وقد يناقش يف هذا االستدالل مبناقشتني:
ي أو فلسفي، ال املراد منها ملكيته مبعىن عرفاين أو اخالق انَّ ـ االوىل

ذلك بقرينة وضوح وجود و امللكية باملعىن االعتباري الوضعي الفقهي،
مما خيرج منها، فيكون و ملكيات خاصة للناس يف امواهلم من االراضي

  من اجلهم.و اخللق كله هلم وزاهنا وزان الروايات االخرى الدالة على انَّ
الظاهر، لكوهنا متصدية هذا التفسري يف مثل هذه الرواية خالف  انَّ وفيه:

 هلذا امر فيها بدفع الطسقو ،ذيالًو لبيان االحكام الشرعية الفقهية صدراً
  التحرمي الشرعيني.و حكم فيها بالتحليلو االجرة،و

رقبتها و األرض كلها لالمام اهنا على وزان رواية الكابلي دالة على انَّ ـ الثانية
   مبا اخرج اللّه من االرض خراج االرضاملراد و ال تشمل املعادن،و من االنفال،

                                                            
  .١٢من أبواب األنفال و ما خيتص باالمام، حديث  ٤، باب ٣٨٢، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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االمارة، كما صرح بذلك ابو سيار و ريعها، أو هو مع وارد الواليةو وواردها

ال ّممن و من اصحاب الضياع يف ذيل الرواية يف نقل الكايف (ما أرى أحداً
كله اىل  ، فالنظر١من طيبوا له ذلك) غريى إالّ يلي األعمال يأكل حالالً

ال اشكال يف كوهنا و االمارة،و املرافق املربوطة بالدولةو حترمي وارد االمارة
 ال نظر فيها اىل مسألة االحياءو حتتاج اىل حتليل من االمام،و من االنفال

  االستخراج للمعادن كما ال خيفى.و
اىل و واملراد بالغوص يف الرواية منطقة البحرين القدمية اليت تبدأ بالبصرة

ابو سيار شيخ و بالغوص،و اكثر حوض اخلليج، فاهنا كانت تسمى بالبحرين
سيد املسامعة يف البصرة، فليس املقصود من اخلمس يف و بكر بن وائل

جيعل قرينة على إرادة ما خيرج و كالمه مخس الغوص كما قد يتوهم ذلك
 نَّأبا سيار تصور ا امنا مفاد احلديث انَّو املعادن،و من االرض من الغوص

يبني له  نْمتام حق االئمة(ع) هو اخلمس من كل الفوائد فأراد االمام(ع) اَ
امنا اخلمس من الفوائد و انه يف اشتباه، بل هذه املوارد العامة كلها هلم

  هبذا تكون الرواية اجنبية عن حمل البحث.و اخلاصة فقط،
 باب وهذه املناقشة ال بأس هبا، فانه ال ظهور يف الرواية يف النظر اىل

لو فرض استفادة ذلك منها فهي ال تدل على اكثر من و حنوه،و االحياء
متلك هذه الثروات الطبيعية مبا هي طبيعية أي لرقبتها، فال ينايف ذلك 

  االحياء كما تقدم.و حصول حق أو ملك حليثية فيها بالعمل
عن  فضالً يضاًاية حرمة متلك ما خيرج من االرض اظاهر هذه الرو قلت: نِْا

هذا مناف مع ما تقدم من و اذن من االمام، الهنا له،و رقبتها من دون حتليل
   احملىي، حيث حكم فيها بانو لو للمقدار املستخرجو سببية االحياء للتملك

                                                            
  .١، ج ٤٠٨اصول الكايف، ص  -١
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 حرام على من مل حيلّل له،و ء فهو هلم، كل ما يستخرج من االرض من شي

تكون معارضة مع ما  حينئٍذو ،الكسب وضعاًهو ظاهر يف حرمة نفس و
 من اجلمع بني هذه الرواية سببيته للملك، فالبدَّو تقدم من روايات االحياء

 ليه بعض االعالم من اشتراط االذن من ويل االمرتلك الروايات مبا ذهب او
حتليله يف التملك باالحياء، فتكون السببية للملك أو احلق باالحياء يف و

االذن، فمن مل يأذن له املعصومون كالكافر أو املخالف ال و االباحةطول 
لعل هذا هو املناسب مع التعبري يف روايات و للملك، يكون احياؤه سبباً

لكنه و رسوله، فالسببية حكم شرعي من اللّهو االحياء بانه قضاء من اللّه
ياء أو هو الرسول يف التصرف املذكور ليكون االحو موقوف على اذن الويل

 خالف اطالق دليل السببيةو كان خالف املشهور انْو هذاو ،احليازة مملكاً
  أدلة االحياء.و منه كجمع عريف بني مثل هذه الرواية لكنه البدَّو

الوارد و على ما تقدم يكون معىن الرواية حرمة اخلراج بناًء قلنا: أوالً ـ
ما خيرج منها و باالرضيكون املراد و الويل الشرعي،و الراجع اىل احلاكم

خراجها و يكون ريعهاو املرافق العامة اليت تكون من االنفال بطبعهاو االراضي
يكتسبه الفرد يف و كل ما يعمله بالتبع، فليس فيها داللة على انَّ يضاًمنها ا
من  من الواضح انَّو ال ميلكه، كيفو لو كان بسبب شرعي مملك حرامو ارض

 اجرة املثل لصاحب االرض، يكون عليه االَّزرعها ال و غصب ارض الغري
 هذا متسامل عليه فقهياًو ال ميلك صاحب االرض احلاصل من ارضه،و
االمام يف الرواية قد فّرع ملكه ملا خيرج من االرض على ملك و ،عقالئياًو

ليس هو و ،شرعاًو يراد به املعىن الذي فيه تبعية عقالئياً نْاَو االرض، فالبدَّ
 االمارة العامةو موارد الواليةو قيمة منافعهو اه من اجرة االرضاال ما ذكرن

سوف يأيت يف حمله أن و حنوها اليت كلها لالمام، كما يشهد له ذكر التحليلو
  هذا ال ربط له بنفي سببية االحياءو اىل ذلك النظر يف أخبار التحليل عموماً



  كتاب اخلمس                                  ١٨٢
 

…………………………………………………………  
  املوات للتملك أو احلق اخلاص.أو احليازة من املعادن أو 

ما  التحليل، فانه اذا فرض انَّو ال معىن للسببية يف طول االذن ـ وثانياً
 خيرج من االرض من منائها أو ثرواهتا تابعة يف امللك لرقبتها، فتكون مجيعاً

التحليل متليكها من قبل مالكها أو اباحتها و لالمام كان معىن االذن ملكاً
 عندئذ لسببية االحياء مللك ما ستخرج أو حليثية احلياة ال معىنو للشيعة،

، الهنا حبسب الفرض ملك لالمام قد اباحه للشيعة، فهذا يف االرض شرعاً
 فرض انَّ انْو بني هذه الرواية،و االحتمال إلغاء الدلة السببية ال مجع بينها

 ما يستخرج من االرض ليست تابعة يف امللك للرقبة لكوهناو النماءات
الوسيلة لتحصيلها، و رقبة االرض أو املعدن مبثابة االداةو بفعل الغري

حمفوظة حىت اذا مل يرض مالك االرض كما يف موارد و فالسببية مطلقة
 صاحبه ضامن وضعاًو تكليفاً الغصب، غاية االمر يكون الكسب حراماً

 نْميكن اَهذا يعين أنه ال و الجرة االنتفاع بتلك الرقبة أو األداة كما ذكرنا،
 على تقييد السببية، ملا تقدم من انَّ دليالًو تؤخذ اخبار التحليل قرينة

باحة مالكية ال ربط الحدمها االذن او التحليلو السببية حكم شرعي،
  باآلخر فتدبر.

  من اثبات وثاقتهما: واما البحث عن سنده فقد وقع فيه شخصان البدَّ
  عمر بن يزيد. ـ احدمها
  مسمع بن عبد امللك. ـ الثاين

» د بن يزيدعمر بن حممَّ« ١ اما عمر بن يزيد، فاملذكور يف رجال النجاشي
ابو االسود، بياع السابرى، موىل ثقيف، كويف ثقة جليل، احد من كان يفد 

ايب احلسن(ع)، ذكر ذلك اصحاب و يف كل سنة، روى عن ايب عبداللّه(ع)
   ما هو مسنون من ذلكو ئضهفراو كتب الرجال، له كتاب يف مناسك احلج

                                                            
  .٧٥١، رقم ٢٨٣رجال النجاشي، ص  -١
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  مسعه كله من ايب عبداللّه(ع).

اخربنا ابو عبداللّه القزويين، قال: حدثنا امحد بن حممد بن حيىي، قال: 
حدثنا سعد عن امحد بن حممد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن حممد بن 

  عذافر عنه به.
قال: حدثنا امحد ابن ادريس، قال: واخربنا ابن نوح عن امحد بن جعفر، 

  حدثنا حممد بن عبد اجلبار، قال: حدثنا حممد بن عبد اجمليد عنه بكتابه.
  واخربنا ابو عبداللّه النحوي، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، قال:

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا عمرو بن عثمان عن حممد بن عذافر <
  رقيقة.السابري نوع ثياب و> عنه به

وقال الشيخ يف الفهرست (عمر بن يزيد ثقة، له كتاب اخربنا به الشيخ 
د حممَّو املفيد (رمحه اللّه) عن حمّمد بن علي بن احلسني بن بابويه عن ابيه

احلمريي عن حممد بن عبد احلميد عن حممد بن عمر و بن احلسن عن سعد
  .١بن يزيد عن احلسني بن عمر بن يزيد عن ابيه)

رجاله يف اصحاب الصادق(ع) مرتني، فقال: عمر بن يزيد بياع  وعده يف
  .٢ قال: عمر بن يزيد الثقفي موالهم البزاز الكويفو السابري كويف،
قال: عمر بن يزيد بياع السابري ثقة و ،يضاًب الكاظم(ع) اوعده يف اصحا

أنه كان و املعنون يف الفهرست هو بياع السابري منه يفهم انَّو له كتاب
  ب به.يلقَّ

   : عمر بن يزيد بياع السابريوعده الربقي تارة: يف اصحاب الصادق(ع) قائالً

                                                            
  ، باب عمر.١٤٣الفهرست، ص  -١
  .٤٥٧و  ٤٥٠. رقم ٢٥١رجال الطوسي، ص  -٢
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اخرى: يف اصحاب الكاظم(ع) الذين هم و وكنيته ابو االسود موىل ثقيف،
  : عمر بن يزيد.من اصحاب ايب عبداللّه قائالً

ثقيف، حدثين جعفر بن ، عمر بن يزيد بياع السابري، موىل ١وقال الكشي
افر عن عمر بن د بن عذمعروف، قال: حدثين يعقوب بن يزيد عن حممَّ

 اللّه منا اهل البيت، قلتو ابو عبداللّه يا ابن يزيد انت يزيد، قال: قال: يل
اللّه من انفسهم، قلت: من انفسهم، و جعلت فداك من آل حمّمد، قال: أي :له

اوىل  جلّ (انَّو ما تقرأ كتاب اللّه عّزا اللّه من انفسهم، يا عمرو قال: أي
اللّه ويل و الذين آمنوا معهو هذا النّيبو الّناس بابراهيم للذين اتبعوه

  باسناده اىل جعفر بن معروف. يضاًرواه الشيخ او املؤمنني).
وللصدوق يف مشيخته ثالث طرق اىل عمر بن يزيد، احدها ما تقدم عن 

  اآلخران مها:و الشيخ يف الفهرست عن الصدوق،
د د بن حيىي العطار عن يعقوب بن يزيد عن حممَّابوه ابن بابويه عن حممَّ -١

  صفوان بن حيىي عن عمر بن يزيد.و بن ايب عمري
د بن عبد ابوه ابن بابويه، عن عبداللّه بن جعفر احلمريي عن حممَّ -٢

  .٢د بن عباس عن عمر بن يزيدد بن امساعيل عن حممَّاجلبار عن حممَّ
 د بن عمر بن يزيد،هذان الطريقان صحيحان خبالف االول النّ فيه حممَّو
هلذا ميكن التعويض عن السند الذي ينقله الشيخ يف و هو مل يثبت توثيقه،و

الفهرست باحد هذين السندين الصحيحني فيما ينقله يف التهذيبني عن 
  كتاب عمر بن يزيد.
يف  انَّ الثقفي الكويف ثقة، االّ ع السابريعمر بن يزيد بيا واىل هنا يثبت انَّ

  من حتقيقهما: كالم النجاشي يوجد مطلبان البدَّ
                                                            

  .٦٢٣الرجال، ص  اختيار معرفة -١
  .٤٢٥، ص ٤من ال حيضره الفقيه، ج  -٢
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هذا مل يرد يف و د بن يزيد)انه عنون الرجل بعنوان (عمر بن حممَّ االول ـ

  ء من كلمات اآلخرين. شي
 احلميد عنه بكتابه،د بن عبد انه ينقل يف طريقه الثاين اىل كتابه عن حممَّ الثاين ـ

 الصدوق يف املشيخة من انَّو هذا خالف ما صرح به الشيخ يف الفهرستو
د بن عمر بن يزيد عن احلسني بن عمر بن د بن عبد احلميد يرويه عن حممَّحممَّ

يروي  نْد بن عبد احلميد ال ميكن اَحممَّ هو الصحيح فانَّو يزيد عن ابيه،
  )، فهنا سقط يف نقل النجاشي.مباشرة عمن هو من اصحاب الصادق(ع

، يضاًهذا السقط هو منشأ االمر االول ا انَّ ١ ويقول صاحب قاموس الرجال
د بن عمر بن يزيد) فتوهم أو د بن عبد احلميد عن حممَّحيث انه رأى (حممَّ
عمر بن يزيد  د بن يزيد) فتصور انَّ(عن عمر بن حممَّ كانت النسخة غلطاً
د بن يزيد) مع يزيد) فعنونه بعنوان (عمر بن حممَّد بن اصله (عمر بن حممَّ

ان هذا العنوان ال وجود له يف االسانيد، بل مل يرد يف كالم الرجاليني قبل 
د بن الشيخ املعاصر معه عنوان عمر بن حممَّو الكشيو النجاشي كالربقي

هو مل يرد يف عناوين النجاشي، و امنا املوجود عنوان عمر بن يزيد،و يزيد،
  يؤكد وقوع السهو املذكور. فهذا
انه بنفسه عنون الرجل يف عنوان حفيده (امحد  يضاًمما يشهد على ذلك او

قال (جده عمر بن يزيد بياع السابري) مما و بن احلسني بن عمر بن يزيد)
  د بن يزيد).العنوان املشتهر هو (عمر بن يزيد) ال (عمر بن حممَّ يعين انَّ

هو و عنوان آخر بعد هذا العنوان الشيخ معاًو مث انه جاء يف رجال النجاشي
  (عمر بن يزيد الصيقل).

  (عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ابو موسى، موىل بين فهد، ٢ ففي رجال النجاشي
                                                            

  .٢٢٣، ص ٧قاموس الرجال، ج  -١
  .٧٦٣، رقم ٢٨٦رجال النجاشي، ص  -٢
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روى عن ايب عبداللّه(ع)، له كتاب اخربنا احلسني بن عبيداللّه عن امحد بن 

د بن عبداللّه بن غالب، زياد، قال: حدثنا حممَّجعفر، قال: حدثنا محيد بن 
  د بن زياد عن عمر بكتابه).قال: حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا حممَّ

عمر بن يزيد الصيقل  ويف رجال الشيخ عّده من اصحاب الصادق(ع) قائالً
  الكويف.

وقال ابن داود (عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ابو موسى، موىل بين فهد) 
  (جخ) (جش)، ثقة.(ق) 

ال النجاشي، فلعله و وواضح انه ال توثيق حتت هذا العنوان يف رجال الشيخ
يشهد له تاخريه و استظهر الوحدة فذكر ذلك فهو اجتهاد منه ال نقل،

  (جش).و للتوثيق عن عالمة (جخ)
 وعلى هذا االساس قيل باحتمال تعدد عمر بن يزيد الواقع يف االسانيد

ال ينفع و الصيقل الذي ال شهادة بتوثيقه،و السابري الثقةتردده بني بياع و
معه نقل احد الثالثة عن عنوان عمر بن يزيد، اذ لعله ينقل عن بياع 

الواقع يف السند الصيقل، نعم لو وقع نقله عنه يف نفس هذه و السابري الثقة
ان  ثيق من يسند عنه احد الثالثة، االّعلى كربى تو سندها، بناًء الرواية متَّ

  االمر ليس كذلك يف رواية مسمع بن عبد امللك.
  وقد استدل على التعدد بامور:

  كالم الشيخ يف رجاله.و تعدد العنوان يف كالم النجاشي ـ منها
  الثاين بايب موسى يف كالم النجاشي.و تكنية االول بأيب االسود، ا ـومنه
انه موىل بين  يف الثاينو ذكر النجاشي يف االول انه موىل ثقيف، ا ـمنهو

  فهد.
 يضاًاالنجاشي و (ع)الكاظمو ذكر الشيخ لالول يف اصحاب الصادق منها ـو

   ايب احلسن(ع)، بينما اقتصرا يف الثاين على انهو انه روى عن ايب عبداللّه(ع)
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  .١انه روى عن ايب عبداللّه(ع)و من اصحاب الصادق(ع)

ان هذه القرائن ال توجب الظن بالتعدد فضال عن العلم، الن  واالنصاف:
هلذا ذكر بياع و تعدد العناوين لرجل واحد يف رجال الشيخ ليس بعزيز،

مقصوده جمرد ذكر  السابري يف اصحاب الصادق مرتني كما تقدم، فكأنَّ
العناوين الواردة يف كتب الرجال أو احلديث االعم من كوهنا متعددة أم 

 اما يف رجال النجاشي فقد عرفت وقوع خطأو  بعض االوقات،متحدة يف
د بن يزيد الذي ال تصور انه عمر بن حممَّو سهو يف عنوان عمر بن يزيدو

احتمل النجاشي التعدد، بل تعدد و وجود له، فلعله لذلك السهو تصور
واقع، فلقد ذكر يف املقام عنوان  يضاًنوان عند النجاشي مع وحدة الرجل االع

 ) مع ان٧٦٠َّ(عمر ابو حفص الزباين/ و )٧٥٧(عمر ابو حفص الرماين/ 
عن  ان لكل واحد منهما كتاباًو الكنيةو املطمئن به وحدهتما، لوحدة االسم

الراوي عن و الراوي عن الراويو ايب عبداللّه(ع) يرويه مجاعة الراوي
مع  يث ينتفي احتمال التعدد، خصوصاًالراوي عنه واحد يف الطريق حب
  اقتصار الشيخ على عنوان واحد.

وايا ما كان فمجرد تعدد العنوان يف كتب الرجال ال ينبغي جعله قرينة على 
اللقب ليس قرينة عليه كما يظهر ملن يراجع و تعدد الكنية التعدد، كما انَّ

 للثياب يأيت يضاًلقب الصيقل ا مع مالحظة انَّ كتب الرجال، خصوصاً
املصقولة الرقيقة، فهو قريب من لقب بياع السابري، فال يوجد فيما ذكر ما 

  .يدل على التعدد اصالً
  انه ميكن عالج هذا االشكال باحد طرق ثالثة: والصحيح:

اثبات وثاقة العنوان الثاين أعين الصيقل باعتبار نقل ابن ايب  ـ الطريق االول
  من ناحية السند اليه صحيح االّو ابه،عمري عنه يف طريق النجاشي اىل كت
                                                            

  .١٣، ج ٦٣معجم رجال احلديث، ص  -١
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له و الذي مسع منهو هو بن سفيان البزوفري شيخ التلعكربي،و امحد بن جعفر،

الذي ال حيتمل و شيوخ االجازةو الظاهر انه كان من املشاهريو منه اجازة،
قوة احتمال عادة عدم وثاقته، هذا لو مل يقبل ما ذكره املريزا يف رجاله من 

كونه متحدا مع امحد بن حمّمد بن جعفر الصويف املوثق، الهنما معا يكنيان بايب 
كالمها امحد بن حمّمد بن جعفر كما يظهر من مراجعة ترمجة الشيخ أليب و علي

علي االشعري امحد بن ادريس، فانه يقول امحد بن حمّمد بن جعفر بن سفيان 
  ابن الغضائري.و من مشايخ الشيخ املفيدو البزوفري

دعوى انصراف عنوان عمر بن يزيد الذي يقع يف الروايات  الطريق الثاين ـ
  ذلك الحدى نكات:و هو السابري ال الصيقل،و بال لقب اىل الثقةو مطلقاً

كونه املشهور املعروف املوثق بني الرجاليني، فينصرف اللفظ إليه  االوىل ـ
  بال قرينة.

انه املنصرف إليه من هذا العنوان اذا جاء يف رواية عن كتابه يف  ـ الثانية
 كتايب التهذيب أو االستبصار، الن الشيخ(قده) تقدم منه انه ذكر عنواناً

قد عرفنا بقرينة ما يف رجاله انه بياع السابري، و وثقه،و يف فهرسته واحداً
لسابري ثقة (ع) عمر بن يزيد بياع انه ذكر يف رجاله يف اصحاب الكاظمال

  له كتاب.
يراد  نْاَو ما ينقله الشيخ يف كتابيه عن كتاب عمر بن يزيد البدَّ انَّ الثالثة ـ

به بياع السابري، النه الذي له طريق يف الفهرست اىل كتابه، بل قد عرفت ان 
قد تقدم عن النجاشي يف و يف الطريق ابنه احلسني بن عمر بن يزيد عن ابيه،

بن احلسني بن عمر انه ابن بياع السابري، فيكون كل ما ترمجة احلفيد امحد 
 ينقله من الروايات عن كتابه، بل كل ما ينقل عنه من الروايات يف التهذيب

الفقيه املراد به بياع السابري، لكوهنا منقولة هبذا السند مع و االستبصارو
   كالمو قد عرف بضم كالم النجاشي يف احلفيدو سندين آخرين من الصدوق،
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  الشيخ يف رجاله اىل ذلك انه بياع السابري.

اثبات وحدة العنوانني، فانه بعد عدم متامية ما تقدم الثبات  ـ الطريق الثالث
  التعدد ميكن اثبات الوحدة مبجموع امور:

 الطبقةو اسم األبو استبعاد وجود رجلني مع وحدة االسم ـ االول
 يرويه عنهما معاً ان لكل واحد منهما كتاباًو (ع)،هاالختصاص بايب عبد اللّو

طريقه اىل كتاب الصيقل حيث و ابن ايب عمري كما تقدم يف كالم النجاشي
د بن عن حممَّ ـ املظنون انه الطاطري أو ابن فضالو ينتهي بعلي بن احلسن،

د بن زياد هذا هو ابن ايب عمري الواقع يف احد طرق حممَّو زياد عنه بكتابه،
بعض طرق النجاشي و الصدوق اىل بياع السابري كما قلنا يف الطريق االول.

يقع فيه احلسن بن علي عن عمرو  يضاًكتاب عمر بن يزيد بياع السابري ا اىل
 التقارن يف الطبقةو د بن عذافر عنه بكتابه، فهذا التشابهبن عثمان عن حممَّ

كون حبساب  تسائر اخلصوصيات الو الناقل أو الناقل عن الناقلو
  مع فرض وحدة الرجلني. االحتماالت عادة االّ

كذلك الصدوق و اقتصار الشيخ يف الفهرست على ذكر شخص واحد، ـ الثاين
كذلك الكشي، فلو كان هناك شخصان لكل واحد منهما كتاب عن و يف الفقيه

، مع انا ال جند يضاًس التعدد على كلمات غري النجاشي االصادق(ع) النعك
الذي و الشيخ املظنون اخذه عن رجال النجاشيو ري رجال النجاشيذلك يف غ

  قد عرفت عدم داللتهما على التعدد.
ما جاء يف عبارة النجاشي يف ترمجة احلفيد (امحد بن احلسني بن عمر  ـ الثالث

زيد بياع السابري روى بن يزيد الصيقل أبو جعفر كويف ثقة، وجده عمر بن ي
على ارجاع اللقب (الصيقل) اىل عمر بن يزيد ال  ناًءاللّه(ع) ...) بعن ايب عبد

ال يبعد و رادة اجلد من ابيه بقوله (وجده عمر بن يزيد بياع السابري)او امحد،
  رادة اجلد االمي خالف الظاهر،ا صحة كال االستظهارين، اّما الثاين فالنَّ
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يؤخره عن الكنية  نْالمحد كان االنسب اَ الصيقل لو كان لقباً واما االول فالنَّ

  فيقول ابو جعفر الصيقل كويف ثقة.
لو كان هناك رجالن لكل منهما كتاب عن الصادق(ع) النعكس ذلك ـ  الرابع

اخرى بالصيقل، أو باحد و قيد عمر بن يزيد تارة بالسابري، نْيف الروايات باَ
يف روايات عمر بن يزيد يف  اثراًال و اللقبني على االقل، بينما ال جند لذلك عينا

  ترد بعنوان عمر بن يزيد املطلق. الفقه، فاهنا مجيعاً
التعدد يف الذكر  انَّو فمجموع هذه القرائن قد تفيد االطمئنان بوحدة العنوانني،

هذا دأب الرجاليني، أو لوقوع السهو و من قبل النجاشي جملرد تعدد العنوان
ما وقع و حبسب احلقيقة يبدأ من النجاشي(قده) الذي اشرنا إليه، فمصدر التعدد

فقبل النجاشي ال منشأ الحتمال تعدد عمر بن  االّو فيه من السهو يف رجاله،
  يزيد.

وهكذا ميكن اثبات وثاقة عمر بن يزيد الواقع يف اسانيد الروايات باحد هذه 
  الطرق الثالثة.

  .يضاًد طرق ثالثة افادة التوثيق له باحواما مسمع بن عبد امللك، فيمكن است
د بن مسعود سألت أبا احلسن بن ما ذكره الكشي، قال حممَّ ـ الطريق االول

كان و فضال عن مسمع كردين ايب سيار، فقال: هو ابن مالك من اهل البصرة،
روى عنه عبداللّه بن عبد الرمحن االصم، قال: و ثقة روى عن ايب عبداللّه(ع)

ما تأيت قرب (ع) يا مسمع انت من اهل العراق ا قال يل ابو عبد اللّه
عندنا من يتبع هوى و احلسني(ع)، قلت: ال انا رجل مشهور عند اهل البصرة،

لست آمنهم و غريهم،و عددنا كثري من اهل القبائل من النصابو هذا اخلليفة،
فما تذكر ما صنع به، : ا، قال يلا حايل عند ولد سليمان فيمثلون يلان يرفعو

اهلي اثر  استعرب لذلك حىت يرىو اللّهو نعم، قال: فتجزع، قلت: اى قلت:
   ذلك علّي فامتنع من الطعام حىت يتبني ذلك يف وجهى، قال: رحم اللّه
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الذين يفرحون و دمعك، اما انك من الذين يعّدون من اهل اجلزع لنا،

ا، اما انك سترى ّنِممنون اذا اَيأو خيافون خلوفنا،و حيزنون حلزننا،و لفرحنا،
ما يلقنونك به من و وصيتهم ملك املوت بكو عند موتك حضور آبائي لك

اشد رمحة لك من االم الشفيقة و مللك املوت ارق عليكو البشارة افضل
  استعربت معه.و على ولدها، مث استعرب
اقتصارهم و العالمة للتوثيق الوارد عن الكشي يف الرجلو وعدم نقل ابن داود

على ذكر القصة ال ينايف ما هو ثابت يف النسخ املوجودة بايدينا من رجال 
الكشي، اذ لعلهم اقتصروا على ذكر ما هو أهم حبسب نظرهم، كما أن التشكيك 
يف صحة توثيقات كتاب الكشي لوقوع االخطاء فيه ال وجه له، النه ال يقدح 

  حبجية ما مل يثبت وقوع خطأ فيه.
التوثيق له من كالم النجاشي عنه، قال و استفادة املدح ـ ينالطريق الثا

(مسمع بن عبدامللك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن 
هو ربيعة بن سعد بن مالك بن ضبيعة و قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر

بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ابو سيار 
كان و سيد املسامعة،و وجههاو شيخ بكر بن وائل بالبصرةامللقب كردين 

له بالبصرة عقب منهم ... روى و ابنه،و اوجه من اخيه عامر بن عبدامللك
اختص و اكثرو روى عن ايب عبداللّه(ع)و عن ايب جعفر(ع) رواية يسرية،

روى عن و با السيار،(ع) اين العدك المر عظيم يا اقال له ابو عبداللّهو به،
ال اشكال يف و س)ءوروى ايام البو احلسن موسى(ع)، له نوادر كثرية،ايب 
 االختصاص بهو التعبري عن االكثار يف الرواية عن ايب عبداللّه(ع) انَّ
قوله(ع) له بأين اعدك المر عظيم تدل على مقام جليل للرجل اكثر من و

عنده  مةهذه االوصاف كانت ثابتة واضحة مسلَّ ظاهر الكالم انَّو التوثيق،
  يف حق الرجل.
   نقل اثنان من الثالثة عنه بطرق صحيحة، فابن اىب عمري ينقل عنه ـ الطريق الثالث
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بطريق صحيح، (قال: سالت احلسن(ع) فقلت: اكون اصلي فتمر يب اجلارية 

  .١فرمبا ضممتها إيلّ، قال: ال بأس)
د بن با جعفر حممَّالثقفي (قال: مسعت اد بن مسلم عن حممَّ يضاًينقل عنه او

علي الباقر(ع) يقول: ان للّه مالئكة موكلني بالصائمني، يستغفرون هلم يف 
ينادون الصائمني يف كل ليلة عند و كل يوم من شهر رمضان اىل آخره،

  .٢افطارهم ابشروا عباد اللّه ...)
زي الرجل وصفوان ينقل عنه بسند صحيح عن ايب عبداللّه(ع) (قال: ال جي

  .٣يف صالته اقل من ثالث تسبيحات أو قدرهن)
عن ايب عبداللّه(ع) (قال: قال يل: اذا دخلت مكّة فأمت يوم  يضاًاوينقل عنه 

  .٤تدخل)
انا و عن مساعة بن مهران (قال: سأل رجل أبا عبداللّه(ع) يضاًاوينقل عنه 

 مثنها،و احاضر، فقال: اين رجل ابيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعه
  .٥ال بأس ببيع العذرة) قال:و

فهل  فيما اذا استخرج الكافر املعدن من االراضي العامة ـ اجلهة الثانية
  أم فيه تفصيل؟ اقوال: ميلكه مطلقاً

  .ما ذهب إليه بعض احملشني على العروة من عدم امللك مطلقاً احدها ـ
ما فصله السيد املاتن(قده) بني معادن ارض املوات فتكون له  ـ الثاين

  استشكل فيه،و بني معادن ارض اخلراج فتوقفو عليه مخسها،و باالستخراج
                                                            

  .١٠من أبواب قواطع الصالة، حديث  ٣٢، الباب ٤وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢٤شهر رمضان، حديث من أبواب أحكام  ١٨، الباب ٧وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٤من أبواب الركوع، حديث  ٥، الباب ٤وسائل الشيعة، ج  -٣
  .٧من أبواب صالة املسافر، حديث  ٢٥، الباب ٥وسائل الشيعة، ج  -٤
  .٢من أبواب ما يكتسب به، حديث  ٤٠، الباب ١٢وسائل الشيعة، ج  -٥
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هو متلك املعدن و وظاهر كالمه التفصيل بني الصورتني يف احلكم الوضعي،

  املستخرج.
احلكم و قده) بني احلكم التكليفيالتفصيل املنسوب اىل الشيخ( الثالث ـ

لكنه يكون تصرفه يف االرض و الوضعي بامللك، فالكافر ميلك املستخرج
، حيث ذكر يف كتاب اخلالف عليه تكليفاً ممنوعاًو املفتوحة أو املوات حمرماً

منه  اخرج شيئاًو خالف (الذي اذا عمل يف املعدن مينع عنه، فانْ ١٤٣مسألة 
  لعل ظاهره لزوم املنع عن ذلك لعدم حليته له.و اخلمس)يؤخذ منه و ملكه
احللية و ما لعله ظاهر صاحب اجلواهر(قده) من اطالق امللكية ـ الرابع
  املسلم بال تفصيل اصال.و للكافر

 نْومدرك القول االول الذي ذهب إليه مجلة من احملشني على العروة ميكن اَ
كون لالمام(ع)، فيحتاج متلكها املعادن من االنفال اليت ت يكون دعوى أنَّ
  خلصوص شيعته. هو مل يأذن االّو حتليله،و اىل اذن االمام

  ذلك:و وهذا االستدالل غري تام،
متلك االمام لالنفال ال مينع  من انَّ يضاًسوف نشري اليه او ملا تقدم أوالً ـ

العمل و عن سببية االحياء، أو االستخراج للملك املستظهر من ادلة االحياء
  استخراج ما فيها.و يف االرض أو حفرها

ري الشيعي من القول بعدم متلك املسلم غ على هذا االستدالل البدَّ بناًء ـ وثانياً
، الختصاص التحليل الوارد عنهم(ع) هبم، بل متام املنظور يف اخبار يضاًا

هذا ما ال يلتزم به فقهيا، فانه خالف و التحليل نفي التحليل عن املخالفني،
من معاملة امللك مع ما يستخرجه املسلم من  عمالًو تسامل عليه فتوىامل

وايات انعقاد هذه السرية العملية مع الرو املعادن أو حيييه من االراضى امليتة،
مفادها سنخ امر ال  للشيعة بنفسه دليل على انَّ الصرحية يف عدم التحليل االّ

   فاذا ثبت ذلك يف حقاالستخراج للتملك، و يتنايف مع سببية االحياء
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ة يف هذه السري ال حمالة، بل سوف يأيت انَّ يضاًاملسلم ثبت يف حق الكافر ا
  .يضاًاجلملة ثابتة يف حق الكافر ا

ليه السيد املاتن(قده) ميكن هو التفصيل الذي ذهب او ومدرك القول الثاين،
  ان يكون احد وجهني:

هلا من حيث امللك، فتكون تبعية املعادن يف االرض املفتوحة  االول ـ
لو و للمسلمني كاالرض اخلراجية نفسها، فيمكن للمسلم يضاًرقبتها ا

يستخرج منها لنفسه لكونه من املسلمني، و ينتفع هبا نْباملقاطعة مع احلاكم اَ
  فيملكه خبالف الكافر.

للمسلمني  ملكاً يضاًاملعدن املستخرج اى التبعية يكون عل بناًء و فيه: أوالً ـ
، نعم ميكنه يضاًمتلكها من قبل املسلم املستخرج ا كاالرض نفسها، فال جيوز

للمسلمني يصرفه الوايل يف  مثنه ملكاًو يشتريه عن الوايل فيكون قيمته نْاَ
وهنم، فال يصح قياسه بتملك املسلم خلراج االرض اخلراجية، فانه هناك شؤ

عليه و هو لهو امنا ميلك ما يزرعه فيهاو من االرض، سلم شيئاًال ميلك امل
  اجرة استخدام االرض كاالرض اململوكة للشخص.

حاصله ال و لو فرضنا ان ما يستخرج من املعدن مبثابة نتاج املعدن ـ وثانياً
 نفس الرقبة فال وجه لتخصيص جواز املقاطعة باملسلم، فانه ال فرق بني الكافر

كالمها و هذه الناحية، فكل منهما حيتاج اىل املقاطعة مع احلاكم،املسلم من و
 التقبل من احلاكم االسالمي،و املستخرج بعد املقاطعةو يصح منهما متلك الناتج

ال دليل على عدم جواز مقاطعة احلاكم للكافر يف االستخراج من االرض و
  مني.اخلراجية أو االستفادة منها يف قبال دفع خراج ذلك اىل املسل

املعادن كلها من االنفال، فال جيوز على القاعدة الحد  يقال بانَّ نْاَ ـ الثاين
حق قد ثبت ذلك يف و ما ثبت بالدليل، التملك باستخراجها االّو التصرف فيها

  اماو كذلك للمسلم،و غريها من السرية العمليةو بادلة التحليل مطلقاً الشيعي
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فاملقدار الذي قامت السرية على متلكه باالستخراج خصوص الكافر 

املعادن اليت تكون يف املوات ال يف االراضي اخلراجية، فانه ال سرية 
خارجية على ايكاهلا للكفار الستخراج معادهنا، فيكون مقتضى القاعدة 

  عدم حليتها له لكوهنا من االنفال.
االستخراج ملا و يف سببية االحياءملكية االنفال ال تنا ما تقدم من انَّ وفيه:

  حيىي أو يستخرج من رقبة االنفال.
هو التفصيل املنسوب اىل الشيخ(قده) بني احلكم و وأما القول الثالث

 احلكم الوضعي مبلكية الكافر فقد اعترض عليه: بان الكالم انْو التكليفي
ان يف ان كو ال وجه للملك،و كان يف املعدن من االرض اململوكة صح املنع

  ال وجه للمنع.و االرض املباحة صح امللك
ا يف وجه اجلمع بني روايات والصحيح انه ميكن ان يستدل عليه مبا تقدم منَّ

احلفر لتملك املقدار احملىي أو املستخرج من جوف االرض من و سببية االحياء
امة الثروات الطبيعية العو املعادنو روايات كون رقبة االرضو املياه أو املعادن،

كذلك االرض و ،بيد االمام حيتاج التصرف فيها اىل االذن منه تكليفاً
 الي تصرف فيها من االستئذان من ويل املسلمني، اخلراجية، حيث انه البدَّ

احلكم التكليفي يف غري الشيعي و عليه يثبت التفصيل بني احلكم الوضعيو
الوضعي مؤكدة هلذا  تكون السرية العملية على احلكمو عن الكافر، فضالً يضاًا

اجلمع الذي ذكرناه، اال انه تقتضي عدم الفرق يف احلرمة التكليفية بدون اذن 
ال دليل و ال حمذور يف االلتزام بهو املسلم غري الشيعي،و االمام بني الكافر

ال فرق يف ذلك و هو صريح اخبار التحليل،و على عدمه، بل الدليل يدل عليه
مث استخراج ما فيها من  لشيعي لالرض امليتة أوالًبني احياء الكافر أو غري ا

رقبة املعدن تبقى من االنفال حىت بعد متلكه االرض  عدمه، فانَّو املعدن
   باالحياء كما تقدم وجهه، فيكون انتفاعه هبا باالستخراج حباجة اىل االذن
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  يف حق املؤمن. ن االّال اذو ال حتليلو ،والتحليل من قبل االمام تكليفاً

الوضعي املنسوب اىل و وهكذا يكون التفصيل بني احلكم التكليفي
هذا ال يعين عدم  انَّ هو الصحيح على مقتضى الصناعة، االّالشيخ(قده) 

جواز اذن الويل الشرعي يف استخراج غري الشيعي أو الكافر للمعدن أو 
  احياء االرض امليتة اذا كان فيه مصلحة لالسالم.

االخري، فمدركه دعوى قيام السرية على معاملة امللك و واما القول الرابع
االراضي و مع ما يستخرجه الكافر من االراضي العامة سواء يف ذلك املوات

  اخلراجية.
املنع عن انعقاد سرية كذلك يف حق الكافر بالنسبة لالراضي  فيه: أوالً ـو

  ضي املوات لعلها تامة.اخلراجية، نعم السرية فيما يستخرجه من االرا
 ، فيكون مقتضى أدلة االنفالانه اعم من جواز ذلك عليه تكليفاً ثانياً ـو
ال و فحوى اخبار التحليل حرمته على الكافر بدون اذن االمام أو نائبه،و

  عن الذمي كما ال خيفى. توجد سرية على احللية التكليفية لغري الشيعي فضالً
الصحيح لزوم االذن لغري الشيعي يف استخراج املعدن أو  انَّ وهكذا يثبت:

 اذا خالف وضعاً ان كان مالكاًو احياء املوات من احلاكم الشرعي تكليفاً
يف عصر قيام  يضاًحق الشيعي اهل جيب االذن يف و استخرج املعدن،و

لو من قبل نائب االمام العام أو ال؟ وجهان يرتبطان مبا و احلكم الشرعي
 االذن، فاهنا مغياة اىل وقت ظهور القائم،و ن روايات التحليليستظهر م

رادة حكم حيمل على ا نْهذا ظاهره االوىل ظهور احلجة(عج)، اللهم اال اَو
لو بأدلة النيابة العامة، فليس و هو احلكم الشرعي املنسوب اىل القائمو القائم

يكون بل املقصود أن  حكمه املباشر،و املقصود ظهور شخص احلجة(عج)
 (ع) كما تقتضيه املناسبات العرفية يف مثل هذه االحكام،احلكم حكمهم

   ما كان يف ايدي شيعتنا فانه ذيل خرب الكابلي املتقدم (... االّيؤيد ذلك و
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عليه ال يبقى  بناًءو ١يترك األرض يف ايديهم)و يقاطعهم على ما يف أيديهم

الوضعي معايف زمن قيام و احلكم التكليفي غريه يفو فرق بني الشيعي
حكومة اسالمية عادلة من حيث توقف االنتفاع باالنفال فيها اىل االذن من 

  احلاكم الشرعي.
بعض اساتذتنا العظام(دام ظله) حاول االستناد يف اثبات سببية  مث انَّ
  حيوزه اىل احد دليلني:و استخراج املعدن مللك ما يستخرجهو احليازة
املدلول االلتزامي لنفس روايات اخلمس يف املعدن املستخرج على  ـ االول

  يف طول امللك. املتقدم شرحه، حيث انه ال مخس االّاملستخرج، بالتقريب 
ء فهو له،  من استوىل على شي عموم بعض الروايات الدالة على انَّ الثاين ـ

قال يف  >ع<ملؤمننيامري ا املتمثل يف معتربة السكوين عن ايب عبداللّه(ع) (انَّ
 ، فتبعه حىت وقع على شجرة، فجاء رجل فاخذه، فقال:رجل ابصر طرياً

. املؤيد بالنبوي املرسل ٢لليد ما اخذت)و للعني ما رأت >ع<امري املؤمنني
  .٣ليه احد فهو احق به)بق اىل ما مل يسبق ا(من س

االستخراج مملك للمعدن  وكال الدليلني ال ميكن االستدالل هبما على انَّ
  املستخرج مطلقا، حبيث يشكل قاعدة عامة يرجع إليها يف كل مورد.

مثل هذه الداللة االلتزامية قائمة  فواضح على ضوء ما تقدم من انَّ ـ اما االول
هو ال يقتضي اكثر و صون اخلطاب عن اللغوية،و على اساس داللة االقتضاء

ة، فلو شك يف التملك يف مورد الحتمال من ثبوت املوجبة اجلزئية ال الكلي
قيد يف كمية املستخرج أو كيفيته أو اشتراط اذن االمام فيه أو و اخذ خصوصية

  أو غري ذلك من القيود، فال ميكن نفيها مبثل هذه الداللة، كون املستخرج مسلماً
                                                            

  .٢من أبواب احياء املوات، حديث  ٣، باب ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢من أبواب اللقطة، احلديث  ١٥، باب ١٧وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٦١مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -٣
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  من ناحية اخلمس على تقدير امللكية. البيان االّلعدم كون روايات اخلمس بصدد 

 كانت معتربة سنداً انْو رواية السكوىنو النبوي ال سند له، فالنَّ ـ واما الثاين
 اال انَّ ـ هذا موكول اىل حملهو ـ النوفليو اذا استظهرنا وثاقة السكوين

امنا هي و احليازة،و الرواية ليست يف مقام البيان من ناحية اصل مملكية االخذ
تتبعه للطري من اجل اخذه عن متلك الثاين و مقام نفي مانعية نظر الرجل يف

تفرضها لكي تبني و احليازةو الذي اخذه، فهي تفرغ عن اصل مملكية االخذ
عدم مانعية هذا املقدار من االول يف التملك، فليست يف مقام بيان كربى 

هذا و الشك، طالقها عنداحليازة لكل ما يؤخذ حىت يتمسك باو مملكية االخذ
  واضح.

ني يف اثبات كربى التملك باالستخراج االستناد اىل احد دليل والصحيح:
اىل السرية العقالئية املمضاة  ليهما مضافاًلفظيني آخرين، تقدمت االشارة ا

  الدليالن اللفظيان:و ،يضاًالسرية املتشرعية او ، بلشرعاً
د بن صحيحة حممَّ ميتة فهي له، خصوصاً روايات من احىي ارضاً ـ احدمها

هي و من االرض أو عملوه فهم احق هبا مسلم منها (اّيما قوم احيوا شيئاً
  .١هلم)

أو مجاعة مسلمني أو غري مسلمني  فاهنا مطلقة من حيث كون احمليي فرداً
مع التعبري بالقوم، كما اهنا تشمل مطلق العمل يف االرض حىت  خصوصاً
  .عرفاًو عمل فيه لغة يضاًتخراج، فانه ااالسو مثل احلفر

ليه مل يسبقه ا بدّياً أو حفر وادياً معتربة السكوين (من غرس شجراً ـ ثانيهما
اطالق حفر  فانَّ ٢رسوله)و ميتة فهي له قضاء من اللّه احد، أو احىي ارضاً

  السببيةذيلها كالصريح يف افادة و الوادي يشمل ما اذا كان الستخراج املعدن منه،
                                                            

  .١من أبواب احياء املوات، احلديث  ١، الباب ١٧وسائل الشيعة، ج  -  ١
  .١من أبواب احياء املوات، احلديث  ٢، الباب ١٧وسائل الشيعة، ج  -٢
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  استيجار الغري الخراج املعدن
فيملكه  جيوز استيجار الغري الخراج املعدن، ]١٠[مسألة  

  .]١[ان قصد األجري متلكه مل ميلكه و املستأجر.
وعليه   كان ما أخرجه ملواله اذا كان املخرج عبداً ]١١[مسألة 

  .]٢[اخلمس 
 اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج مخسه عمالً ]١٢[مسألة 

، أو كما اذا ضربه دراهم أو دنانري، أو جعله حلّياً يوجب زيادة قيمته،
  اعترب يف االخراج مخس مثالً ه فّصاًالعقيق فحكَّو كان مثل الياقوت

  تعاىل.و احلكم الشرعي الذي جعله اللّه سبحانهو
احلافر يف املقدار الذي و احلق اخلاص للمحييو ومفاد الروايتني ثبوت امللك

يكون ما يستخرج منه من تلك النقطة و احياه، حبيث ميلك حرميهحفره أو 
 نْ، نعم ال يبعد اَله حىت اذا استخرجه غريه منه على ما تقدم شرحه مفصالً

مفاد هذه الروايات ليس تأسيس قاعدة شرعية، بل امضاء نفس  يقال انَّ
لب هذا مطو ، فال يكون فيها اطالق اوسع منها،القاعدة املركوزة عقالئياً

  آخر.
احملىي و حنومها يوجب التملك للمحاز لهو االحياءو احليازة ] بل ملكه الن١َّ[

لتملك املال احملوز أو احملىي على ما  ليس متلك العمل باالجارة مستلزماًو له،
املصنف قد توقف يف ذلك يف باب االجارة و هو احملقّق يف حبث االجارة،

خيصصه مبا اذا كانت االجارة  نْاَو من يقول بذلك البدَّ )، كما ان٦َّ(مسألة 
  على احليازة الشخصية اخلارجية ال احليازة الكلية يف الذمة.

بال  كل ما للعبد ملك ملواله، كما ان قصده للغري ال يكون نافذاً ] باعتبار ان٢َّ[
عدمه، فانه ملك طويل و ال خيتلف يف ذلك القول مبلك العبدو اذن مواله،

  يس يف قبال سيده.ل
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  .]١[خيرج مخسه و ،مادته، فيقوم حينئذ سبيكة أو غري حمكوك مثالً
   االخراج من خيرج مخسه، ناوياً نْكذا لو اجتر به فربح قبل أو

  ] يتعرض املاتن (قده) يف هذه املسألة اىل فرعني:١[
فهل  ما اذا عمل يف املعدن فزادت قيمته قبل دفع مخسه، ] االول ـ رع[الف

قد حكم فيه بعدم وجوب دفع اكثر و أم ال؟ يضاًاجيب دفع مخس الزيادة 
  من مخس املادة االولية.

 اذا اجتر به قبل اخراج مخسه فربح، فهل يكون الربح مشتركاً الثاين ـ
قد فصل هنا بني ما اذا كان و بني ارباب اخلمس أم كله له؟و بالنسبة بينه

بني ما اذا مل يكن و آخر فالربح كله له،دفعه من مال و ناويا اخراج اخلمس
  .من نيته ذلك فيكون الربح مشتركاً

وكلتا اجلهتني غري خمصوصتني خبمس املعدن، بل مها حبثان عامان يف باب 
يف مسألة قادمة  سوف يتكلم املاتن(قده) يف اجلهة الثانية مستقالًو اخلمس،

بتحقيق كيفية تعلق كلتا اجلهتني ترتبطان و من فروع مخس ارباح املكاسب،
  اخلمس باملال، فانه قد وقع البحث فيه من ناحيتني:

متعلق اخلمس هل هو مخس العني اخلارجية أو مخسه يف ذمة  انَّ االوىل ـ
  املكلف املالك له.

العالقة الوضعية اجملعولة الرباب اخلمس هل هي امللك للخمس  انَّ الثانية ـ
على هذا االساس يتصور و مس؟من العني او الذمة أو هي احلق يف اخل

  ثالث صور رئيسية حتت كل صورة اكثر من شق واحد: ثبوتاً
هذه حتتها و يكون املتعلق هو اخلمس يف ذمة املكلف، نْاَ ـ الصورة االوىل

للملك فيملكه صاحب  شقان، حيث ان اخلمس يف الذمة قد يكون متعلقاً
  للحق. قد يكون متعلقاًو اخلمس على املالك للمعدن،

تكون العالقة هي و يكون متعلق اخلمس العني اخلارجية نْاَ الصورة الثانية ـ
  امللك فيملك مخسها، اما بنحو الشركة احلقيقية فيكون بنحو الكسر املشاع،



  ٢٠١                                              الـمـعــدن  
 

…………………………………………………………  
أو بنحو الشركة يف املالية، أو بنحو الكلي يف املعني، فهذه شقوق ثالثة حتت 

  هذه الصورة.
تكون العالقة و يكون متعلق اخلمس العني اخلارجية نْاَ الثالثة ـالصورة 

حتتها و هي احلق، فلصاحب اخلمس احلق يف العني اخلارجية مبقدار مخسها،
باملال مبا هو مملوك لصاحبه  يكون متعلقاً نْشقان، ألن هذا احلق اما اَ

  فيكون كحق الرهانة، أو به مبا هو هو فيكون كحق اجلناية.
الشقوق متروك اىل حمله من و ما هو الصحيح من هذه الصوروتفصيل 

امنا نتحدث يف املقام عن الفرعني يف و املسألة القادمة يف ارباح املكاسب،
  حدود ما يقتضيه كل واحدة من تلك الشقوق من النتائج، فنقول:

فقد يستدل فيه على فتوى املاتن(قده) مبا عن صاحب  اّما الفرع االول:
اما الصفة فهي و صاحب اخلمس امنا ميلك مخس املادة، من انَّ اجلواهر(قده)

  بتمامها لعاملها، فال تدخل يف التقومي.
 االوصاف اال ان هذا الكالم غري تام، ملا تنقح يف حبث املعامالت من انَّ

امنا هي و ليس هلا مالية مستقلة يف قبال اعياهنا،و االعراض ليست امواالًو
 من هنا ال متلك مبلكية مستقلة،و اد مالية االعيان،حيثيات تعليلية يف ازدي

ميلك احدمها  نْالشركة بني شخصني يف مال باَ عقالئياًو ال يعقل عرفاًو
، بل لو خاط احد ثوب االخر صفته كاخلياطة يف الثوب مثالًو العني منه

ماليته لصاحبه، غاية االمر للخياط على صاحبه و شخص زادت قيمته
على  بناًءو ،اال كان عمله هدراًو ملثل اذا كان ذلك بامرهاجرة املسمى أو ا

ه صاحب املعدن على هذا اذا ارتفعت مالية العني نتيجة العمل الذي صبَّ
دياد قيمة العني مبا فيها املعدن كانت الصفة احلاصلة حيثية تعليلية الز

  يدخل يف التقومي ال حمالة. نْاَو ، فالبدَّيضاًاخلمس ا
   باهنا تتم بال إشكال بناء على يقال: نْ ختريج هذه الفتوى اَوامنا الصحيح يف
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  هذا واضح.و الثالثةو كون تعلق اخلمس على حنو ما تقدم يف الصورة االوىل

الذي كان اخلمس و قيل بالشق االول منها، نْاما على الصورة الثانية فإو
الشركة احلقيقية، و بالعني اخلارجية بنحو الكسر املشاع عليه متعلقاً بناًء

فحال املقام حال سائر موارد الشركة احلقيقية فيما اذا عمل احد الشريكني 
الزيادة تكون  يف املال بال امر أو اذن من شريكه فزادت قيمته، فكما انَّ

كون ان ارتفعت قيمتها، فتو مشتركه بينهما فكذلك املقام، النه مالك للعني
  .يضاًالزيادة بنسبة سهمه يف ملكه ا

وإن قيل بالشق الثاين من تلك الصورة أي تعلق اخلمس بالعني بنحو 
ية اال أن ذّمال كالعني  يضاًان كانت خارجية او الشركة يف املالية، فاملالية
 موجبة لزيادة قيمتها، بل طارئة على العنيو الصفة ليست طارئة عليها

ماليتها مبعىن ضم مالية اىل املالية االوىل اليت كانت هلا قبل موجبة لزيادة و
ء من الزيادة يف حصة  العمل، نعم لو زادت نفس تلك املالية االوىل كان شي

  الشريك ال حمالة.
وان قيل بالشق الثالث من تلك الصورة، أي تعلق اخلمس بالعني بنحو 

اخلارجية، عني غري العني الكلي يف امل الكلي يف املعني، فتارة نبين على انَّ
اما العني ففيها املصداق و فكأّنه امر وسط بينهما، يضاًغاية االمر غري الذمة ا

ما هو متعلق اخلمس مل يكن فيه  له فتكون النتيجة كالشق السابق، النَّ
 امنا الزيادة يف مالية العني اخلارجية الىت فيها مصداق ذلك الكليو زيادة،

قيل بانه متحد مع العني اخلارجية غاية االمر بنحو  نْاما ِاو هي للمالك،و
من هذا املعدن اخلارجي  مخساًو الترديد، فهو ميلك صاعا من هذه الصربة

 املردد بني امخاسه اخلارجية، فالنتيجة كالشق االول من هذه الصورة، النَّ
 الصفة قد عرضت على العني اخلارجية فزادت قيمة ابعاضها املفروض انَّ

  املفروض ان منها ما ميلكه صاحب اخلمس.و اسها مجيعاًامخو
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 انه على مبىن املاتن(قده) الذي سوف يأيت تصرحيه به من انَّ وهبذا يعرف:

تعلق اخلمس بالعني امنا يكون على حنو الكلي يف املعني كان ينبغي التفصيل 
ن يقال بأنه ميلك قيمة بني التقديرين يف مبحث الكلي يف املعني، اللّهم اال اَ

ن، ن ال مخس العني بنحو الكلي يف املعّيماليته بنحو الكلي يف املعّيو اخلمس
ن ال يتصور يف العني اليت ال اخلمس من العني بنحو الكلي يف املعّيو كيف

  تتساوى أبعاضها.
   جر باملعدن قبل اخراج مخسه فربحالفرع الثاين حكم ما اذا اّت

الثاين و حبثان، االول صحة املعاملة يف نفسها، ففيه ّما الفرع الثاين ـوا
املاتن(قده) قد فصل بني و اشتراك ارباب اخلمس مع مالك املعدن يف الربح،

عدم نية االداء بلحاظ البحث الثاين، أعين و اء من مال آخرصوريت نية االد
  االشتراك يف الربح.

واما البحث االول فلم يتعرض له، فلعله كان يرى صحة املعاملة على كل 
نية االداء من مال  بانَّ املعلقون على العروة اشكلوا عليه عموماًو حال،

الذي يظهر يف  واقع انَّالو آخر ال يوجب انتقال اخلمس من العني اىل الذمة،
  وجه تفصيل املاتن(قده) جمموع امرين:

هذا ما يصرح به و ن،لو بنحو الكلي يف املعّيو ان اخلمس متعلق بالعني -١
  املاتن يف املسألة القادمة من مخس ارباح املكاسب.

أو من مال آخر فكأن له  ان املكلف جيوز له دفع قيمة اخلمس نقداً -٢
  يف تلك املسألة. يضاًقد صرح بذلك او الوالية على ذلك،

على االلتزام هبذين االمرين يتم التفصيل الذي افاده هنا، اذ لو كان له  فبناًء
كان بيع املعدن كله من ماله  دفعه بعد ذلك فعالًو نية االداء من مال آخر

تعيني و حبكم واليته على ذلك، فكأنه هبذه النية نوى جعل اخلمس يف غريه
االجتار لنفسه مبقتضى واليته يف و ه لنفسه، فيكون البيعكلّمثن املعدن 

   لكنه مل يدفعهو اما اذا مل يكن قد نوى ذلك أو نواهو التصرف بالعني،
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نحو الكلي يف لو بو اخلمس يتعلق بالعني يدفعه، فحيث انَّ نْوال يريد اَ

، ن مخس الثمن قهراًزاء مقدار اخلمس من املعداملعني فسوف يكون با
املعاملة صحيحة بال حاجة اىل اجازة من احلاكم، و فيكون الرباب اخلمس،

باعتبار الوالية يف التصرف يف متام العني، فكأنه بنفس البيع يتعني اخلمس 
استفيد من ادلة جواز التصرف يف و يف بدله اذا ثبت مثل هذه الوالية يضاًا

من هنا مل يشترط و منها باخلصوص، عدم لزوم دفع اخلمسو العني بتمامه
  املاتن(قده) هنا اجازة احلاكم الشرعي يف صحة املعاملة.

الكالم يف صحة  على هذا املبىن، اال انَّ وهكذا قد خيرج هذا التفصيل بناًء
على ما  ـ تاماًو ان كان اصل تعلق اخلمس بالعني ثابتاًو املبىن املذكور، فانه

هو ثبوت الوالية للمكلف و االمر الثاين انَّ اال ـ سوف يأيت الدليل عليه
حىت يف جزئه و على تعيني اخلمس يف مال آخر أو التصرف يف متام املال بل

االستدالل عليه برواية عمرو بن ايب املقدام املتقدمة يف و ال دليل عليه،
على ما  ـ ال داللةو قصة احلرث بن حضرية االزدي غري تام ال سنداً

عليه فال يتم ما ذكره املاتن، بل قد صرح و ـ ه مفصالسوف يأيت يف حمل
 املعاملة فضولية بالنسبة اىل مقدار اخلمس ) بان٧٥َّاملاتن بنفسه يف املسألة (

لعله يرى الوالية يف حدود و حباجة اىل امضاء احلاكم الشرعي فراجع،و
عد دفعه منه بو االخراج من مال آخر هو ما اذا كان ناوياًو القدر املتيقن،
  ذلك ال اكثر.

انه اذا قلنا بالصورة االوىل من الصور الثالث املتقدمة  والصحيح ان يقال:
هو تعلقه باخلمس يف الذمة، أو بالشق الثاين من و بشقيها يف تعلق اخلمس

الصورة الثالثة فال اشكال يف صحة املعاملة بال حاجة اىل االجازة من 
 اب اخلمس معه يف االرباح، النَّاحلاكم، كما ال اشكال يف عدم مشاركة ارب

  .يضاًاإليه  املعدن كله له، فيكون رحبه راجعاً
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وأّما اذا قلنا بالصورة الثانية بشقوقها الثالثة، أو الشق االول من الصورة 
 الثالثة، اى كونه بنحو حق الرهانة فال اشكال يف صحة املعاملة مع االمضاء

احلاكم، كما انه ال إشكال يف انه لو دفع املالك قيمة اخلمس من االذن من و
فسوف ميلك مخس  ـ على اجزائه بناًء أو من جنس آخر ـ مال آخر نقداً

على صحة البيع بذلك  مث ملكه، فبناًء العني، فيدخل يف كربى من باع شيئاً
  امنا الكالم يف نقطتني:و يكون الربح كله للمالك،و تصح املعاملة

انه اذا أجاز احلاكم الشرعي فصحت املعاملة بذلك يف متام املال،  وىل ـاال
الصحيح هو و فهل يشترك ارباب اخلمس مع املالك يف الربح أم ال؟

على ان اخلمس متعلق بالعني بنحو امللك خلمسها املشاع أو  التفصيل، فبناًء
 قهراً منطبقاًعلى كونه  خلمس ماليتها أو خلمسها بنحو الكلي يف املعني، بناًء

لو بنحو الترديد ينتقل اخلمس باالجازة اىل الثمن باحد االحناء و على العني
  الثالثة، فيكون لصاحب اخلمس الربح ال حمالة.

 على القول بأن تعلقه بنحو حق الرهانة، فاجازة صاحب احلق واّما بناًء
اوجب صحة املعاملة اال انه ال يوجب انتقال هذا احلق اىل مخس الثمن  انْو

ليكون له رحبه كما هو احلال يف بيع العني املرهونة مع امضاء املرهتن، بل 
يكون اشبه باالذن يف تضييع متعلق احلق على وجه الضمان، فتنتقل قيمة 

ة من هنا قد يستشكل يف صحو مخس العني اىل ذمة من عليه اخلمس،
على هذا من  بناًء اخذ مخس الثمن، بل البدَّو اجازة احلاكم الشرعي

  املصاحلة مع املالك.
االمضاء من حتليل االمام(ع) خلمسه و انه قد يدعى استفادة االجازة الثانية ـ

على الشيعة فيما ينتقل إليهم من االموال اليت فيها اخلمس من قبل الّسنة، أو 
   على استفادة ذلك من التعليل ال يدفع اخلمس، بناًءحىت من الشيعي الذي  مطلقاً
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 انتقال اخلمس اىل الثمنو الوارد يف بعضها، فتكون النتيجة ثبوت االمضاء

االشتراك يف الربح يف متام موارد شراء الشيعي ملا فيه اخلمس، بل ملطلق ما و
  هو حقهم حىت االنفال.

غاية ما تدل عليه هذه االخبار حتليل ما فيه حقهم للشيعي الذي  ال يقال ـ
  هذا ال يالزم امضاء املعاملة.و ينتقل إليه ما فيه حقهم،

 عدم سقوطه عمن انتقل عنهو ظاهر تلك االخبار بقاء احلق ـ فانه يقال
 هذا ال يكون إال مع فرض امضاء املعاملةو عدم براءة ذمته من ذلك،و
  ىل الثمن الذي انتقل اىل البائع.انتقال اخلمس او

ليكن عدم سقوط احلق عمن انتقل عنه من جهة انه قد اتلف  ال يقال ـ
ليه، امنا له رغم حليته على من انتقل ااخلمس على صاحبه، فيكون ض

  نظري موارد الفسخ مع بيع املشترى للمبيع قبل الفسخ فانه يضمن قيمته.
 ذا كان التحليل ملن انتقل إليه حتليالًفيما ا هذا يكون معقوالً فانه يقال ـ

ليكون اتالفه على املالك بفعل الغاصب فيضمنه له كما يف  شرعياً حكماًو
فهو استيفاء من قبل املالك حبسب  مالكياً اما اذا كان حتليالًو موارد الفسخ،

ميضي املعاملة فيضمن العوض فيكون  نْاحلقيقة، فال موجب للضمان اال باَ
ليه أينما كان عد بيع املبيع، فانه يرجع مالكه انظري البيع الفاسد أو الفضويل ب

  اال اذا امضى البيع الفضويل فريجع اىل مثنه.
على وجه  لكن الصحيح أنه يعقل أن يكون التحليل املذكور مالكياًو هذا

ليشمل ما اذا كان قد وهبه الضمان على املتصرف املنتقل عنه باخلصوص 
، بينما اذا كان التحليل مبعىن امضاء املعاملة سقط الضمان عنه يف موارد جماناً

التحليل على وجه الضمان على املنتقل عنه يرجع بالدقة اىل و ،النقل جماناً
االذن الطويل للمنتقل إليه مع عدم الرضا من تصّرف املنتقل عنه و التحليل

  على املالك فيضمنه له فال يثبت هبذه األخبار فيكون عمله اتالفاً
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اما اذا اجتر به من غري نية االخراج و مال آخر، مث اّداه من مال آخر.
  بني ارباب اخلمس.و الربح مشترك بينه من غريه، فالظاهر انَّ

  الشك يف بلوغ املعدن النصاب وعدمه
عدمه فاالحوط و اذا شك يف بلوغ النصاب ]١٣[مسألة 

  .]١[االختبار
تفصيل و اشتراك صاحب اخلمس يف االرباح،و انتقال اخلمس اىل العوض

  الكالم يف ذلك اكثر من هذا يأيت يف حمله ان شاء اللّه.
مث ان هذا كله امنا يكون فيما اذا اجتر فباع املعدن بالبيع الشخصي كما هو 

 عدم اعطى املعدن يف مقام الوفاء فال اشكال يفو اما اذا باع الكليو الغالب،
 مبقدار اخلمس مع صحة املعاملة، يكون الوفاء باطالًو االشتراك يف الربح،

سوف يشري املاتن(قده) اىل ذلك يف املسألة و يكون الربح كله للمالك،و
  القادمة.

  ] يذكر لذلك عادة احد وجوه ثالثة:١[
الم استفادة ذلك من خرب زيد الصائغ (قال: قلت أليب عبداللّه عليه السَّ - ١
ين كنت يف قرية من قرى خراسان يقال هلا: خبارى، فرأيت فيها دراهم تعمل إ

 كنت أعملهاو كانت جتوز عندهمو ثلث رصاصاًو ثلث مّسا،و ثلث فضة
أنفقها، قال: فقال أبوعبداللّه عليه الّسالم: ال بأس بذلك اذا كان جتوز عندهم و

علّي فيه الزكاة فيها ما جيب و هي عنديو فقلت أرأيت إن حال عليها احلول
أزكيها؟ قال: نعم امنا هو مالك قلت: فإن أخرجتها إىل بلدة ال ينفق فيها مثلها 
فبقيت عندي حىت حال عليها احلول ازكيها؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من 
الفضة اخلالصة ما جيب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة 

لم ما ان كنت ال أعو اخلبيث، قلت: اخلالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من
فاسبكها  أين أعلم انّ فيها ما جيب فيه الزكاة؟ قال: فيها من الفّضة اخلالصة إالّ

  حيترق اخلبيث مث تزكي ما خلص من الفضةو حىت ختلص الفضة
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التعدي منها و الوارد يف باب الزكاة بإلغاء خصوصية الزكاة ١لسنة واحدة)

  ىل اخلمس.ا
بزيد الصائغ اهنا واردة يف مورد العلم  اىل ضعف الرواية سنداً مضافاً وفيه:

 نْوجوب الفحص فيه ال ميكن اَو بوجوب النصاب مع الشك يف مقداره،
  التعلق.و يتعدى منه اىل مورد الشك يف اصل النصاب

  الشك.الرباءة مبجرد و لزوم املخالفة الكثرية لو بين على عدم االختبار -٢
 لو بنحو تدرجيي،و باالبتالء بذلك انه امنا يتم يف صورة العلم امجاالً وفيه:

بلزوم املخالفة منه أو من غريه من ساير املكلفني،  ال يكفي العلم امجاالًو
  عليه. النه ليس منجزاً

النجاسة و وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية يف غري باب الطهارة -٣
 غمض العني، كما يف موارد امكان االختبار بنحو ال يصدق عليه انه

ادلة االصول املرخصة ال اطالق هلا ملثل ذلك، نعم يف  استعالم احلال، النَّو
خصوص باب الطهارة دلت روايات على عدم لزوم الفحص يف الشبهة 

  التعدي منه اىل غريه ال دليل عليه. املوضوعية منها حىت هبذا املقدار، اال انَّ
هو و يف حمله من علم االصول، ال بأس به على ما حققناه مفصالًوهذا الوجه 

يف  يوجب الفحص يف املقام مبقدار االختبار الذي اشار إليه يف املنت، خصوصاً
من هنا حكم و املراجعة،و الواجبات املالية اليت بطبعها حتتاج اىل احملاسبة

 باب الزكاةالفقهاء بوجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية منها كما يف 
  باب الشك يف االستطاعة من احلج، فراجع كلماهتم (قدس اللّه اسرارهم).و

                                                            
  .١من أبواب زكاة الذهب و الفضة، حديث  ٧، الباب ١٠٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١



  

  

  

  

  

  ُزْنالكَ





  

  

  الكرت

  هو املال املذخور يف األرض، أو اجلبل، أوو ]١[الكرت الثالث:

  البحث عن وجوب اخلمس فيه يقع من جهات عديدة:و ]١[
ال إشكال يف ثبوته فيه و ،يف اصل ثبوت اخلمس يف الكرت ـ اجلهة االوىل

التسامل، بل الضرورة الفقهية على و اىل االمجاع بعنوانه اخلاص، فانه مضافاً
قد و املعتربة، بلو فيها الصحيحةو مجلة من الروايات ثبوته فيه، تدل عليه

االطمئنان بالصدور، فان اكثر من عشر و يبلغ جمموعها حد االستفاضة
  .اكثرها معتربة سنداًو روايات تعرضت للخمس يف الكرت بعنوانه

يف كتبهم (سألت أبا  صحيح احلليب اليت ينقلها املشايخ الثالثة معاً منها:
  .١لكرت كم فيه؟ قال: اخلمس)عن ا >ع<عبداللّه
(ع) (قال: سالته عما جيب فيه اخلمس صحيح البزنطي عن الرضا ـ ومنها

  .٢من الكرت، فقال: ما جيب الزكاة يف مثله ففيه اخلمس)
   صحيح ابن ايب عمري عن غري واحد عن ايب عبداللّه(ع) (قال: اخلمس منها ـو

                                                            
  .٢من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، الباب ٣٤٢، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٥، باب ٣٤٥، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
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  .١املعادن ... اخل)و الكنوزعلى مخسة اشياء على 

الصدوق ينقلها يف اخلصال عن امحد بن زياد بن  ، النَّوهي تامة سنداً
قد وقع خطأ يف االستنساخ يف و هو شيخ الصدوق الثقة،و جعفر اهلمداين

الوسائل، حيث اسند احلديث عن الصدوق عن امحد بن زياد عن جعفر 
ما ذكرناه، بل ال يوجد  ٢ املوجود يف اخلصال هو سهو جزما، النَّو اهلمداين

ارسال ابن ايب عمري ال يضر بالسند، النه  جعفر اهلمداين هبذا النحو، كما انَّ
قد تقدم غري مرة و يرسله عن غري واحد الظاهر يف اجلمع الذي اقله ثالثة،

غري ثقاة احتمال ضعيف بدرجة يطمئن خبالفه  احتمال كوهنم مجيعاً انَّ
 جمموع مشايخ ابن ايب عمري حوايل أربعمائة راوٍ االحتماالت، النَّحبساب 

من هو ثابت الضعف منهم بدليل معترب ال يزيدون على مخسة، فيكون و
اذا كانوا و ١/ ٨٠أحد اخلمسة  يكون املرسل عنه اذا كان واحداً نْاحتمال اَ

ئنان يف قباله القطع أو االطم هذا احتمال ضئيل جداًو ١/ ٥١٢٠٠٠ثالثة 
  كما افاده سيدنا االستاذ(قده) يف بعض حتقيقاته. القوي جداً
اىل امكان دعوى ظهور نفس التعبري بقوله عن غري واحد يف  هذا مضافا:

كون الرواية مقطوعة الصدور عنده عن املعصوم، فتكون شهادته بصدورها 
  حجة، فالرواية تامة السند.

با عبداللّه(ع) يقول: (فيما معتربة عمار بن مروان قال: مسعت أ منها ـو
احلالل املختلط باحلرام اذا مل يعرف و الغنيمةو البحرو خيرج من املعادن

  .٣الكنوز اخلمس)و صاحبه
  قه النجاشي،تردده بني اليشكري الذي وثَّو قد ادعي تعدد عمار بن مروانو

                                                            
  .١ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث ٣، باب ٣٤٢، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢٩١، ص ١اخلصال، ج  -٢
  .٦من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، الباب ٣٤٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٣
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ينقل عنه و املشيخة،وبني عمار بن مروان الكليب الذي يذكره الصدوق يف 

د بن موسى املتوكل عن احلمريي عن حممد بن بطريق صحيح هو (حممَّ
يوب اخلزار عن خلطاب عن احلسن بن حمبوب عن ايب ااحلسني بن ايب ا

نقلها الصدوق فيظن بانه هو هذه الرواية ي عمار بن مروان) بل حيث انَّ
كانت واردة يف التهذيب  نْالرواية ِا غري املوثق يف كتب الرجال، فانَّ الكليب

امكن دعوى انصراف عمار بن مروان يف سندها اىل اليشكري، الذي يذكره 
 وق الذي ال يذكر االّاما الصدو ينقل طريقه اىل كتابه.و الشيخ يف رجاله،

ليه يف املشيخة فال وجه ملثل هذا يذكر طريقه او عمار بن مروان الكليب
دعوى انصراف عنوان عمار بن  االنصراف يف كالمه، بل ال وجه الصل

اللقب مل يرد يف  سند الروايات اىل اليشكري، النَّو مروان يف لسان احملدثني
الربقي الوارد يف كالمهم لقب و يف كالم احملدثني باستثناء الصدوقو االسانيد

 اما اليشكري فقد جاء يف كتاب النجاشيو الكليب يف كتب حديثهم،
كان يوجب االنصراف ففي كالم  نْهذا ِاو اله،تابعه الشيخ يف رجو ترمجتهو

  .كالم احملدثني، فتامل جيداًو يف كتبهم الرجالية، ال يف االسانيدو الرجاليني
  ذلك باحد طريقني:و وثاقة عمار بن مروان، ولكن الصحيح:

د بن ايب عمري عن عمار بن الصدوق ينقل بسنده الصحيح عن حممَّ انَّ ـ االول
حيث انه مل يذكر يف املشيخة إال عنوان عمار بن و ،١الوصيةمروان يف نوادر 

ليه يف املشيخة ذكره مرة ثانية بال لقب مروان الكليب الذي يف نفس طريقه ا
كذلك يف  يضاًهذا العنوان ينصرف عنده اليه كما ذكره ا الكليب، مما يعين انَّ

 مورد واحد فقط، انه مل يعنون عمار بن مروان بالكليب اال يفو ، بلكتابه كثرياً
   عمار بن مروان الكليب هو الذي نقل عنه ابن ايب عمري، فيكون فيعلم بانَّ

                                                            
  ).٥٥٥٢، حديث رقم( ٢٣٢، ص ٤من ال حيضره الفقيه، ج  -١
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 على قاعدة توثيق من ينقل عنه ابن ايب عمري حىت اذا فرض انَّ بناًء موثقاً

  هبذا يثبت وثاقة كال العنوانني.و الكليب غري اليشكري،
 استظهار وحدة العنوانني من جمموعة قرائن امهها وحدة الطبقة، ـ الثاين

عدم ذكر اللقب يف و عدم تعدد الذكر يف كتب الرجال،و اشتراك الرواة عنه،و
االسانيد اليت يقع فيها عمار بن مروان، فلو كان هناك شخصان لكل منهما 

ات للمحدثني طرق اىل روايو لكل منهما روايات أو كتاب،و لقبه اخلاص،
  كل واحد منهما أو كتابه، النعكس التعدد يف كتب الرجال أو يف االسانيد.

اليشكري املذكور يف كتب الرجال ينقل  والقرينة االهم من كل ذلك انَّ
النجاشي كتابه بطريق يقع فيه الصدوق نفسه، حيث يقول (اخربنا و الشيخ

د حممَّو مريياحلو به املفيد عن حمّمد بن علي بن احلسني عن ابيه عن سعد
عن  د بن احلسني مجيعاًحممَّو دامحد بن ادريس عن امحد بن حممَّو بن حيىي

 ـ هذا يعين ان عمار بن مروان املعروف لدى الصدوقو د بن سنان عنه)حممَّ
 مع طريقه املذكور يف املشيخة االّ الذي ينقل كتابه بطرق عديدة مشتركةو

هناك احلسن بن حمبوب عن و ان،يف الراوي عن عّمار فانه هنا حممد بن سن
هو و يف هذا احلديث احلسن بن حمبوب عن عمار مباشرة،و يوبايب ا

يكون  نْاَ هو نفس اليشكري، فمن املستبعد جداً ـ مناسب من حيث الطبقة
مع ذلك و ما عنونه يف املشيخة بعنوان عمار بن مروان الكليب غري اليشكري

ينقل يف كتابه روايات و معروفيذكر طريقه اىل شخص غري و ال يذكره
  عنه بال لقب الكليب، فان هذا غري حمتمل عادة.

يوب، عن الكليب هو ابن حمبوب عن ايب ا من ان الذي ينقل ا ما قيل ـواّم
  د ابن سنان.خبالف راوي كتاب اليشكري فانه حممَّ

 د ابن سنان يف طريق الشيخاحتمال ان راوي كتابه مجلة واحدة هو حممَّ فريده:
   وقوع اشخاص آخرين يف سند بعضو هو ال ينفي الوحدةو النجاشي،و
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مشيخته يقتصر على ذكر ما يعتمد عليه من و الصدوق يف الفقيهو رواياته،

لو اىل بعض روايات و الروايات، فقد يكون اعتماده على الطريق املذكور
اذا الحظنا وحدة  خصوصاًالرجل ال كل كتابه اكثر من الطريق اآلخر، 

يوب عن عمار يف التهذيب روايات عن ايب ا يضاًكون الشيخ ينقل او الطبقة
هذا العنوان عند الشيخ يدعى انصرافه اىل اليشكري حبكم  بن مروان، مع انَّ
  هكذا قد يطمئن من جمموع القرائن بوحدة العنوانني.و ما ذكره يف رجاله،

  ففيه اخلمس). يف املعدن (كل ما كان ركازاًرواية زرارة املتقدمة  منها ـو
بسند معترب  ١ومثلها الرواية املعتربة اليت ينقلها الصدوق يف معاين االخبار

رسول اللّه(ص) قال: (ويف الركاز  عن زيد بن علي عن آبائه(ع) انَّ
قد و املال املدفون،و الركاز يف اللغة يأيت مبعىن الصوت اخلفيو اخلمس)،

 احلجاز يف اختصاصه بالكرت أو مشوله للمعدن،و اهل العراقتقدم اختالف 
، النه يشمل كل مال يستخرج يضاًنبغي االشكال يف انه يشمل الكرت اال يو

قد فسر يف صحيح علي بن و لو باالصل،و فيه يكون مدفوناًو من االرض
  ، فشموله للكرت مقطوع به.٢ يقطني الوارد يف الزكاة بالصامت املنقوش

هي مع هذه الصحاح قد تفيد العلم و ايات اخرى غري نقية السند،وهناك رو
كما اشرنا، فال إشكال يف اصل احلكم بوجوب  بصدور بعضها امجاالً

  اخلمس يف الكرت بعنوانه اخلاص.
 املستفاد من صحيح زرارة املشار إليها انَّ يقال بانَّ نْلكن ال يبعد اَو هذا

هو الركاز، ال انه يثبت لكل و واحد الكرت يثبت بعنوانو اخلمس يف املعدن
يترتب على ذلك آثار عديدة سوف نشري اىل بعضها و منهما بعنوانه اخلاص،

  يف اجلهات الالحقة.
                                                            

  .١، ج ٣٣ص  -١
  .٢من أبواب زكاة الذهب و الفضة، حديث  ٨، باب ١٠٥، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
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  .]١[الفضة املسكوكني أو غري املسكوكني أو غريمها من اجلواهر 

قد فسر يف كلماهتم و ،يف ما يراد بالكرت املتعلق به اخلمس ـ اجلهة الثانية ]١[
 وقع البحث عندهم يف اشتراط قيود يف صدقه لغة أو عرفاًو باملال املذخور،

  ، نتعرض هلا ضمن النقاط التالية:أو شرعاً
ستره شخص يف و اي قد كرته هل يشترط يف الكرت كون املال مذخوراً -١

أم ال يشترط حىت الستر من قبل شخص ذلك املكان من اجل االدخار 
ان بنفسه مث اخرجه شخص استتر يف مكو عن االدخار فلو ضاع مال فضالً

 ظاهر من فسره باملال املذخور هو ذلك، كما ال اشكال يف انَّ يضاًكان كرتا ا
املصدري للكرت هو ذلك، اال انه ال ينبغي الشك يف ان عنوان و املعىن اللغوي

جيمع على كنوز يصدق عرفا على االعم، و املكنوز الكرت مبعىن املال
هو املال املغتنم و فيما هو املناسب مع موضوع اخلمس خصوصاً

 الذي تقتضيه مناسبات احلكم فيه، فانَّ باالستخراج من مكان كان مستتراً
م ال، بل لو ال كذلك سواء كان بقصد االّدخار ااملوضوع اطالقه لكل مو

فال ينبغي التشكيك يف صدق عنوان الركاز  شكك يف صدق عنوان الكرت
هذه من مثرات استفادة التعميم و رواية زيد،و االعم الوارد يف صحيح زرارة

  ملطلق الركاز من صحيح زرارة املتقدمة.
م حىت اذا كان يف جبل أو شجر ايف االرض  هل يشترط كونه مستتراً -٢

يف كلمات بعض  ؟ ورد التخصيص باملستتر يف االرضأو جدار كان كرتاً
االنصاف هو التعميم كما يف  تبعهم على ذلك بعض الفقهاء، اال انَّو اللغويني،

 املنت، النه املعىن العرىف بل اللغوى له، حيث ال خصوصية لالرض يف الكرت
ال الركاز بل لو فرض اختصاص لفظ الكرت أو انصرافه اىل املستور يف و

فيما يستخرج من اجلدار او مس االرض أمكن التعميم يف احلكم بثبوت اخل
   ليها ملالك وجوب اخلمسسب املناسبات االرتكازية املشار احب يضاًالشجر ا
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  املقتضية إللغاء احتمال دخالة مثل هذه القيود يف موضوعه.

 هل يشترط كونه من الذهب أو الفضة املسكوكني، أو مطلق الذهب -٣
ء من ذلك  االحجار الكرمية، أو ال يشترط شيو اجلواهرالفضة، أو مطلق و

ال و فيكفي مطلق املال املذخور؟ ال ينبغي االشكال يف عدم صدق الكرت
لو كان مثل الكتاب او و على مطلق املال املذخور ال عرفاًو الركاز ال لغة

، الهنما خمتصان باالموال الثمينة ال ركازاًو الثياب، فانه ال يسمى كرتاً
حنوها و لو باألصل، فالتعميم الكثر من اجلواهرو ستخرجة من االرض،امل

من االمور الثمينة غري حمتمل، كما أن املناسبات االرتكازية ال تقتضي هذا 
التعميم، فيدور االمر بني االحتماالت الثالثة االخرى، بل بني االحتمالني 

 املبسوط تفيده، فانَّان كانت عبارة و اما الثاين فال قائل بهو الثالث،و االول
الفضة و مها الذهبو مشهور القدماء ذهبوا اىل االختصاص بالنقدين

  مشهور املتاخرين ذهبوا اىل الثالث كالسيد املاتن.و املسكوكني،
الفضة تارة بدعوى قصور و يستدل على االختصاص بالذهب نْوميكن اَ
  اخرى بوجود املانع.و املقتضي،
لو و فباملنع عن صدق الكرت على غري النقدين من االموال ـ اما االول

قد يؤيده تفسري الركاز يف صحيحة علي بن يقطني و كرمية كانت احجاراً
  املتقدمة بالصامت املنقوش.

مطلق  ال يساعد عليه، فانه يرى انَّ يضاًاملعىن العريف بل اللغوي ا انَّ وفيه:
عن  الفضة فقط فضالًو كرت بالذهبال خيصص الو ،اجملوهرات املذخورة كنوزاً

مل يكن من و عبد املطلب وجد كرتاً النقدين منهما، بل قد اطلق يف الروايات انَّ
هلذا قيده و ،لو مل يكن جوهراًو النقدين، نعم ليس مطلق املال املذخور كرتاً

اوضح من ذلك اطالق عنوان الركاز، فلو فرض و السيد املاتن بذلك،
   ل يف عنوان الكرت فال إشكال يف عموم عنوان الركاز لكلاالختصاص او االمجا
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 لو حبسب طبعه كاملعدن،و االحجار الثمينة اليت تستخرج من االرضو االموال

الذي و يشمل املعدن املستخرج من االرض فعالً من هنا كان الركاز جامعاًو
االحجار الثمينة و تلك املعادن بني ما يدفن فيه منو فيه بطبعه، يكون مدفوناً

  متلك من قبل املستخرج كاملعادن.و بعد ذلك فتبقى مدة بال مالك فتستخرج
حتديد مفهوم الركاز و واما صحيحة ابن يقطني املتقدمة فليست يف مقام بيان

على لزوم  لغة، أو جعل حقيقة شرعية لكي تكون دليالًو أو الكرت عرفاً
ا هي يف مقام حتديد ما هو موضوع الزكاة من امنو محل هذا العنوان عليه،

 قد استعمل فيه الركاز باعتبار اختصاصه باالموال الثمينة الصامتةو االموال،
هو و يف مورد الزكاة الفضة املسكوكني، خصوصاًو غلبة كوهنا من الذهبو

 خران مدة احلول، حيث ان الزكاة امنا تكون يف الذهبالفضة املدَّو الذهب
 الِْفضَّةَو َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب<الفضة املكترتين حبسب تعبري آية الزكاة و
  .للَِّه فََبشِّْرُهْم بَِعذابٍ أِليمٍ>ال ُيْنِفقُوَنها ِفي َسبِيلِ او

هي و فاحلاصل: التعبري يف الصحيحة بالركاز من املظنون كونه هبذه املناسبة،
  . مطلقاًتؤكد أن يكون الركاز مبعىن الكرت

 فبدعوى استفادة التخصيص بذلك من صحيح البزنطي املتقدم، ين ـاما الثا
  قد قرب االستدالل به على التخصيص باحد حنوين:و

 للفقيه اهلمداين(قده) من انَّ ما افاده مجلة من االعالم تبعاً ـ النحو االول
خلمس) مقتضى اطالق املماثلة يف قوله(ع) (ما جيب الزكاة يف مثله ففيه ا

يكون املال املكنوز من  نْمن اَ ، فالبدَّجنساًو املماثلة من مجيع اجلهات كّما
اال مل و للنصاب كمية لكي جيب فيه اخلمس، يكون بالغاًو جنس النقدين،

ان و هذاو اليت هي يف مقام التحديد،و جيب مبقتضى مفهوم هذه الصحيحة
 عليها الكرت لكونه حاكماًاال انه مقدم على اطالقات اخلمس يف  كان اطالقاً

   اطالق املقيد أو احلاكم مقدم علىو هلا، مفصالًو هلا، أو كونه مقيداً ناظراًو
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  اطالق احملكوم او املطلق.

  وقد نوقش يف هذا االستدالل بوجهني:
املالية فقط لورود نفس التعبري يف و رادة املماثلة يف الكميةاستظهار ا -١

ء حىت  البزنطي االخرى املتقدمة يف نصاب املعدن (ليس فيه شي صحيح
 يؤيد ذلك فهم االصحابو )،يبلغ ما يكون يف مثله الزكاة عشرين ديناراً

  رادة املماثلة يف الكمية. املقنعة للرواية بنحو صريح يف انقل املفيد(قده) يفو
يكون قرينة ما  جواباًو تلك الصحيحة ورد يف موردها سؤاالً بانَّ واجيب:

رادة التماثل يف الكمية، حيث ورد يف السؤال (سألته عما اخرج اعلى 
 ،بعشرين ديناراًو ورد يف اجلواب التعبري بالبلوغو املعدن من قليل أو كثري)،

باعتبارها واردة يف مخس املعدن فال و هو صريح يف النظر اىل الكمية،و
فهم االصحاب  بذلك، كما أنَّوجه لتقييد اطالق الصحيحة الواردة يف الكرت 

مع ذهاب مشهور القدماء اىل  ال ميكن االعتماد عليه، خصوصاً
مرسلة املفيد(قده) ليست رواية اخرى، بل هي نفس و االختصاص،

الصحيحة نقلها الشيخ املفيد باملعىن الذي فهمه منها باجتهاده، فال يكون 
كما ال داللة  لو فرضت رواية اخرى فهي ال سند هلاو حجة على غريه،

  فيها على نفي االختصاص، بل ساكتة عن هذه احليثية.
املماثلة من كل اجلهات ملا فيه الزكاة كان و ان النظر لو كان اىل اجلنس -٢

النقدين  االنسب يف اجلواب ان يقول (ما جيب فيه الزكاة ففيه اخلمس) النَّ
املقدار و املثل الكمفيهما الزكاة ال يف مثلهما الزكاة، خبالف ما اذا اريد ب

  مبعىن ما جيب يف مقداره الزكاة.
بان التعبري باملثل من جهة عدم فعلية الزكاة فيه مبجرد كونه من  واجيب:

يعرب باملثل،  نْ، فكان الالزم اَالنقدين، للزوم شروط اخرى كاحلول مثالً
  وهو حيمل الوجوب يف وجوب الزكاة على الشأنية ال الفعلية، نْاللهم اال اَ
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  .يضاًخالف الظاهر ا

 عدم متامية هذا االستدالل، الن التماثل من املفاهيم اليت البدَّ واالنصاف:
عندئذ نقول تارة: و تلحظ بالقياس اىل جهة مشتركة بني الشيئني، نْاَو

من و موضوع اخلمس يف باب الكرت متماثل متاماً يكون املقصود بيان انَّ
اخرى: يكون امللحوظ التماثل و اجلهات مع ما هو موضوع الزكاة،مجيع 

  بلحاظ جهة خاصة.
اىل عدم كونه حمتمال لدى السائل، انه ال يبني بعنوان  اما االول فهو مضافاً

املثل، بل لو كان هو املقصود لقيل ما يكون فيه الزكاة ففيه اخلمس، كما 
 املراد التماثل يف بعض اجلهات، ان يكونو ذكر يف املناقشة املتقدمة، فالبدَّ

ال ميكن و تلك اجلهة اما هي التماثل يف املقدار، أو التماثل يف اجلنس،و
مقدمات احلكمة، فاهنا ال و باإلطالق رادة التماثل من اجلهتني معاًاثبات ا

امنا ينفي القيد بعد و تشخص اجلهة اليت تكون ملحوظة يف مقام االستعمال
  تشخيص املعىن امللحوظ فيه.و فرض متامية االستعمال

يف املقدار، نظري  ـ أي االموال ـ هذا لو مل نقل بظهور املثل يف هذه االبواب
يؤيده فهم و ما يقال (باعه باملثل أو املثلني) اي مبقداره من حيث الكم،

بل سؤال  استعماله يف ذلك يف صحيحته االخرى،و االصحاب هلذا املعىن
رادة السؤال عن اجلنس الذي ال يناسب ا ضاًيالسائل يف هذه الصحيحة ا
ر مبا يدل على تغاير اجناس االموال اال لعبَّو يكون فيه مخس من الكنوز،

مل يكن يعرب باملفرد الظاهر يف السؤال عما يتعلق به اخلمس حىت و املكنوزة
  يف املال الواحد املكنوز.

 واضحة النظر اىل حيثية الكمية جواباًو ان الصحيحة سؤاالً فاالنصاف:
  ال نظر فيها اىل سائر احليثيات.و املقدار،و

   ومنه يظهر بطالن ما ذهب إليه بعض االعالم(قده) من ظهور الصحيحة يف
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اىل كونه خالف الظاهر  ، فانه مضافا١ً إرادة خصوص التماثل يف اجلنس

ث الكم يف مخس الكرت، الن الدليل يؤدي اىل عدم اعتبار النصاب من حي
  عليه منحصر يف نفس هذه الصحيحة.

ان كان مبعىن و ما ذكره صاحب املستند(قده) من ان املثل ـ النحو الثاين
الكم و رادة املقداراضافته اىل ما يكون فيه الزكاة ا ظاهر املقدار اال انَّ

من الذهب يف  الًهو عشرون مثقاو املضاف اىل نفس ما فيه الزكاة، ال ماليته
الفضة املكنوزين ال مطلق و مائتا درهم يف الفضة، فيختص بالذهبو الذهب
املقدار على مقدار مالية ما فيه الزكاة ال و إال لزم محل املثلو اجلواهر،
  هو خالف ظاهر االضافة.و مقداره،

اال عدم اخلمس  لو سلّم ذلك فليس مفهوم الصحيحة عندئٍذ ـ وفيه: أوالً
الفضة اذا مل يبلغا هذا املقدار، ال عدم اخلمس يف غريمها من و يف الذهب

، فاذا كان االجناس، الن املفهوم املذكور امنا استفيد من مقام التحديد
كان املفهوم بلحاظها فقط ال  التحديد بلحاظ الكمية ـ كما هو املفروض ـ

 على ثبوت املفهوم للّقب بناًء اليت منها اجلنس، االّو بلحاظ سائر اجلهات
  هو واضح البطالن.و
 املقدار اىل ما فيه الزكاة مالحظة جامع مقدارو ظاهر اضافة املثل ثانياً ـو
ليس هو اال مقدار املالية ال مقدار و ،الفضة معاًو كمية فيه الزكاة يف الذهبو

اال بلحاظ  واحداً مائيت درهم ال يكونان مقداراًو العني، فان عشرين ديناراً
هذا يكفي و يساوي وقتئذ مائيت درهم، ماليتهما، حيث كان عشرون ديناراً

 الن يكون املراد من املماثلة يف املقدار املماثلة يف مقدار مالية ما فيه الزكاة
  ، كما تؤيده صحيحته االخرى.هو عشرون ديناراًو

                                                            
  .٤٦٨، ص ٩وثقى، ج مستمسك العروة ال -١
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رادة على ا يضاًتكون قرينة ا نْبل االنصاف ان الصحيحة االخرى ميكن اَ

يف هذه الصحيحة، ال  هو خصوص عشرين ديناراًو التماثل يف مقدار املالية
لعله و واحد راوٍو كوهنما صادرين عن امام واحدو جملرد وحدة التعبري فيهما

يف جملس واحد، بل ملا تقدم من ظهور صحيح زرارة يف وحدة العنوان الذي 
هو جامع الركاز مبعناه الشامل لكل و الكرت،و املعدنيتعلق به اخلمس يف باب 

على  سواء بفعل انسان أو بشكل طبيعي، فانه بناًء خمفياًو مال يكون مدفوناً
الركاز  هذا سوف يكون مفاد صحيحة البزنطي بعد ضمه اىل صحيح زرارة انَّ

كيفية دفنه، و وجب فيه اخلمس مهما كان جنسه اذا بلغ عشرين ديناراً
، الهنما واردتان يضاًقرينة على ارادة نفس املعىن من هذه الصحيحة افتكون 

يه اخلمس حبسب احلقيقة، فما ذهب لتحديد النصاب يف موضوع واحد مما ف
  ملشهور املتاخرين هو الصحيح. ليه املاتن(قده) يف املقام وفاقاًا
 مدة طويلة أو من اناس قد بادوا هل خيتص الكرت مبا يكون مدفوناً - ٤
ء من ذلك؟ الصحيح انه ال  نقرضوا أو من قبل اإلسالم، او ال يشترط شياو

ء من ذلك يف الصدق العريف، كما ان عدم اشتراط ذلك يف عنوان  يشترط شي
يكون املال لواجده حبيث يستحق  نْاجلى، نعم يشترط اَو الركاز اوضح

ليه، أو اىل ايصاله اله من  كان له مالك معلوم أو جمهول البدَّ نْباَ االّو متلكه،
وليه اخلاص او العام، او التصدق به عنه، او متلكه على وجه الضمان، او غري 

ان صدق عليه و ألدلة اخلمس ذلك من آثار حرمة املال، فال يكون مشموالً
 الكرت أو الركاز، ملا تقدم من ان موضوع اخلمس يشترط فيه ان يكون فائدة

  يف متام ادلة اخلمس. مأخوذ لّباًاىل املكلف، فهذا القيد  عائداًو
اىل ما ال يكون  يضاًالركاز او هذا مضافا اىل امكان دعوى انصراف عنوان الكرت

با انقطعت عالقته عن مالكه االول مسيَّ للغري بالفعل، بل يكون ماالً مملوكاً
   ، حبيث يكون لواجده كاملباحات االولية، بل يظهر من بعضحقيقة أو حكماً
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يف بالد الكفار احلربيني أو غريهم أو يف بالد وسواء كان 
ن هلا ـكـاالسالم، يف األرض املوات أو األرض اخلربة اليت مل ي

مالك، أو يف أرض مملوكة له باإلحياء أو باالبتياع، مع العلم بعدم 
سواء كان عليه أثر االسالم أم ال. ففي مجيع و للبائعني، كونه ملكاً

  .]١[ عليه اخلمسو لواجده، هذه يكون ملكاً
  .يضاًا االصحاب اخذ هذه احليثية يف مفهوم الكرت لغة أو عرفاً

 الكرت مىت يكون لواجده فيتعلق به اخلمس، يف حتقيق انَّ اجلهة الثالثة ـ ]١[
عليه و ملك لواجده الكرت مطلقاً وظاهر املنت انَّ مىت ال يكون كذلك؟و

  مخسه اال يف احدى صورتني:
يعلم بكونه ملالك حمترم موجود من مسلم أو ذمي، فيكون  نْاَ الوىل ـا

توقف يف اجراء و جمهول املالك أو لقطة حيث استثىن ذلك يف املسألة القادمة
  حكم الكرت عليه.

انتقلت من بائع حمترم  وجد فيها الكرت قد ان تكون االرض اليت الثانية ـ
تعريفه، فان مل يعرفه  ليه، فيجبا حيتمل ان يكون الكرت راجعاًو ليه،املال ا

  عليه اخلمس.و هكذا، فان مل يعرفوه فهو لهو فاملالك قبله
عما ميكن االستدالل به على متلك الواجد للكرت يف  والًفيما يلي نتحدث او

  غري الصورتني، مث نتحدث عن حكم الصورتني، فالبحث يقع يف نقطتني:
 بأنه ملسلم أو ذمي موجوديف متلك الواجد للكرت اذا مل يعلم  النقطة االوىل ـ
ميكن ان يستدل و قد ادعى انه مشهور متأخري املتاخرين،و حمترم املال،
  عليه بوجوه:

التمسك بنفس الروايات الواردة يف هذا الباب أعين ثبوت  الوجه االول ـ
اخلمس يف الكرت، فاهنا تدل على متلك الواجد له، اّما باعتبار ما ذكرناه من 

  امللك، او باعتبارو القرينة االرتكازية على انه ال مخس اال يف الفائدة الشخصية
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مل  االّو يف املال على كون املال له التصرفو داللة نفس االمر بالتخميس
 املعدنو تلك اليت تذكر الكرت يف عداد الغنيمة جيز التصرف فيه، خصوصاً

  الغوص الذي يعلم كوهنا مملوكة ملن عليه اخلمس.و
من ناحية  حيث اهنا ليست يف مقام البيان االّهذه الروايات  انَّ وفيه:

وجوب اخلمس يف العناوين الواردة فيها، فال تكون هلا داللة على انه مىت 
تفرغ عنه و امنا تفترض ذلكو مىت ال جيوز ذلك،و حيق لواجد الكرت متلكه

يف ملك، أو  ية االمر حيث يعلم انه ال مخس االّلتوجب التخميس عليه، غا
الكه، فتتشكل داللة من قبل م جيوز التصرف يف مال بدفع مخسه االّال 

 االّو التزامية مبالك داللة االقتضاء على ان الكرت يكون لواجده يف اجلملة
هو الكرت و هذا يكفى فيه ثبوت القدر املتيقنو ،كان احلكم بالتخميس لغواً

الذي يعلم بعدم وجود مالك حمترم له كما يف الكنوز القدمية ّمما كان قبل 
ز يف زمن صدور هذه الروايات، فال ميكن لعله حال اغلب الكنوو االسالم

  ان يستدل هبا الثبات التعميم املطلوب.
دعوى انعقاد اطالق مقامي يف هذه الروايات، مبالك االحالة  الوجه الثاين ـ

العقالئية املرتكزة يف االذهان كلما مل يتعرض الشارع و على الطريقة العرفية
ي املقام حيث مل تتعرض هذه بنفسه لبيان طريقة خاصة يف ذلك املورد، فف

سكتت عنه يكون سكوهتا عن ذلك و الروايات لبيان كيفية متلك الكرت
العقالء يف باب الكرت، فانه و الطريقة املعهودة لدى العرفو للوضع امضاًء

ث الغوص من حيو كان خيتلف حال الكرت عن املعدن انْو حبسب الدقة
عند العرف حيث  االحتمال ملغًى هذا انَّ احتمال وجود مالك حمترم له، االّ

 طريقتهم على التعامل مع الكنوز معاملة االموال السائبةو جرت عادهتم
ان مل يثبت و هذه الداللة االطالقية تكون حجة على التعميمو املباحة،و

  امضاء الشارع لتلك الطريقة العرفية لوال هذه الروايات.
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 هذا فرع كون الروايات يف مقام البيان من ناحية كيفية التملك، فيه: أوالً ـو
تفرغ عنه لتتعرض و امنا تفترضهو ،اما اذا مل تكن متعرضة لذلك اصالًو

هو وجوب التخميس، فال وجه الن يكون و حلكم آخر مترتب عليه
لسكوته عن بيان طريقة للتملك داللة على االحالة اىل الطريقة العرفية، 

طالق املقامي كاللفظي يتوقف على كون املتكلم يف مقام البيان من اال فانَّ
  امنا خيتلف عنه يف عدم لفظ دال على املطلق.و تلك الناحية،

الطريقة العرفية هي التعامل مع كل مال مدفون معاملة  املنع عن انَّ ثانياً ـو
 مارة تقتضي قانوناً اذا كان يوجد يف مورده اصل أو اامللك لواجده حىت
 من مالحظة ما تقتضيه االصول هذا يعين انه البدَّو حرمة ذلك املال،

ء  القواعد الشرعية يف املال املدفون بالنسبة لواجده، فاذا مل يكن يف شيو
  منها ما يقتضي ترتيب آثار ملك الغري كان لواجده عندئذ.

ما ذكره يف املدارك من ان االصل يف االشياء االباحة حىت  الوجه الثالث ـ
هو منتف و هي امنا تثبت يف املقام اذا ثبت انه ملالك حمترم،و تثبت احلرمة،

  حبسب الفرض.
فهو ال يثبت اال جواز التصرف ال امللك الذي حيتاج اىل  انه لو متَّ وفيه:
باحة هو مقدم على او يكون مقتضى االصل عدم حصوله،و سبب،

يراد منه عدم  نْالتصرف، فهذا الوجه اجنيب عن اصل املطلب، اللهم اال اَ
  احلرمة الوضعية ال التكليف، فريجع اىل الوجه القادم.

احكامه احنصار و ان املستفاد ّمما ورد يف كيفية حتقق االسالم الوجه الرابع ـ
اما و ملال املسلم أو الذمي، باالسالم أو الذمة، فال حرمة االّ عصمة املال

املانع عن  حيث انَّ ـ االخذو غريمها من الكفار فيجوز متلك امواهلما باحليازة
جواز التملك امنا هو حرمة املال، فاذا انتفت احلرمة كانت حيازته مملكة ال 

  فاذا شك يف وجود مالك حمترم للكرت جرى استصحاب عدم وجوده، ـ حمالة
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احليازة من قبل واجده، الن موضوع و فيتنقح موضوع التملك باالخذ

بالعدم النعيت أو االزيل،  احلرمة الوضعية امر وجودي فيكون مسبوقاً
ال يعارض باستصحاب عدم و ملسلم أو ذمي، فيستصحب عدم كونه ملكاً

ك اذا اريد اثبات كونه ملال حلريب، لعدم ثبوت احلرمة به، االّ كونه ملكاً
  هو من االصل املثبت.و حمترم باملالزمة،

(قده) يف اكمال لتوقيع الشريف الذي ينقله الصدوقوقد يستدل مبا ورد يف ا
ال على حرمة املال  ١الدين (فال حيل الحد ان يتصرف يف مال غريه بغري اذنه)

، ليقال بانه من التمسك بالعام يف الشبهة املشكوك كونه ملالك حمترم ابتداًء
موضوع احلرمة  املصداقية بعد العلم خبروج مال الكافر احلريب منه، بل على انَّ

التكليفية مطلق مال الغري، خرج منه مال احلريب، فيكون مقتضى و الوضعية
  اثبات موضوع احلرمة.و هو كونه حلريبو االستصحاب نفي موضوع اجلواز

مشاخيه عن ايب و ال غبار يف سنده باعتبار نقل الصدوق له عن أربعة من 
قطع الصدوق و مثل هذا حبكم التواترو د بن جعفر االسدي الثقة،احلسني حممَّ

  .٢ بصدور احلديث عن االسدي يف نفسه هذا لو مل نقل بوثاقة بعضهم
انه اجنيب عن حمل الكالم، النه ليس يف مقام البيان من ناحية حرمة  وفيه:

 تلك القاعدة ام البيان من انَّكل مال سواء كان للمسلم أو الكافر، بل يف مق
ان كانت و يضاًاهي حرمة التصرف يف مال الغري تنطبق على امواهلم(ع) و

عامة، فال يتوهم اختصاص احلرمة باالموال الشخصية، على انه لو  امواالً
   فرض االطالق لزم احلمل على مال املسلم أو الذمي بقرينة االدلة الدالة على

                                                            
  .٦من أبواب األنفال و ما خيتص باالمام، حديث  ٣، باب ٣٧٧، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
كعلي بن عبد الّله الوراق، فانه قد وصفه الصدوق بالرازي، فيطمئن بانه علي بن عبد الّله الرازي الذي   -٢

ضافا اىل ان هذه الطبقة من مشايخ يذكره الشيخ منتجب الدين و يقول عنه انه فقيه حمدث صاحل، هذا م
  الصدوق و الذين يروي عنهم كثريا و يرتضى عليهم ال ينبغي التشكيك يف وثاقتهم بل جاللة مقامهم.
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ما ورد من انه ال حيل مال امرئ مسلم و الذمة،و عصمة املال باالسالم انَّ

  ، الذي يوجب محله عليه للعلم بوحدة اجلعل فيهما.١ اال بطيب نفسه
وهكذا يكون مقتضى هذا الوجه جواز متلك كل كرت ال يعلم بوجود مالك 

ي اخلروج للقائل بالتفصيل من بيان ما يقتض حمترم له على القاعدة، فالبدَّ
قد ورد يف كلمات االعالم عدة بيانات للخروج عن هذا و عن هذا االصل،

  االصل مطلقا أو يف اجلملة.
تابعه عليه بعض اساتذتنا العظام و ما افاده الفقيه اهلمداين(قده) البيان االول ـ

اخذ مال الغري و من دعوى وجود اصل عقالئي أو عقلي بعدم جواز التصرف
باذنه، أو  االّ عقالئياًو قبيح عقالًو كونه حمترم املال، فانه ظلممبجرد الشك يف 
  .٢ تعاىل كما ثبت يف الكافر احلريبو هو اللّه سبحانهو اذن مالك امللوك

 اريد حكم العقل االويل بقبح التصرف يف مال الغري بدون اذنه نْاِ وفيه:
الشك يف حتقق ، فلو سلمت هذه الكربى العقلية، فال اشكال يف كونه ظلماًو

موضوعها يف املقام حبسب الفرض، بل ال إشكال يف ارتفاع موضوعها 
يكون ذلك  نْجتويزه التصرف يف املال من غري فرق بني اَو حبكم الشارع
 كما يف موارد الشك كما يف مال الكافر احلريب، أو ظاهرياً التجويز واقعياً

دم جريان لزم ع االّو ملوضوع احلرمة، جريان اصل شرعي ناٍفو
االمارات االخرى املؤمنة يف باب االموال و ال االصولو االستصحاب

  هذا واضح البطالن.و املشتبهة،
وال، ريد حكم عقلي أو عقالئي باالحتياط يف موارد الشك يف باب االماُ وانْ

  مع احراز كونه ممن جيوز التصرف يف ماله، فال يسمح بالتصرف يف مال االّ
                                                            

ص) يف حجة الوداع، راجع وسائل الشيعة، ورد ذلك يف معترب الشحام ومساعة عن املعصومني عن النيب( -١
  .٣، ص١٩و ج ٤٢٤، ص٣ج

  .٨٢و مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  ١١٨كتاب اخلمس، ص   راجع مصباح الفقيه، -٢
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  كان اجلواب:

  منع وجود مثل هذا احلكم العقلي أو العقالئي الظاهري. ـ أوالً
لو فرض وجوده فهو خمصوص مبورد ال يوجد فيه ما حيرز جواز  ـ وثانياً

امتنع حجية  االّو ،مارة أو اصالًء كان اسوا وضعاًو التصرف تكليفاً
البطالن كما هو واضح و القواعد الظاهرية يف باب االموال،و االمارات

لو مبقدار يف باب االموال املشتبهة قبل و اشرنا، نعم جيب الفحص مع امكانه
بني و كأنه وقع خلط بني ذلكو اجراء االصل املؤمن على ما تقدم وجهه،

، فانه ال إشكال يف عدم جواز اخذ مال اصالة االحتياط يف األموال مطلقاً
االستصحاب و دون فحص، الغري مبجرد احتمال كونه غري حمقون املال من

يف باب  املذكور ال جيري يف مثل هذه املوارد، اما للزوم الفحص خصوصاً
مارة على كون املال ملالك حمترم كما اذا كان يف دار االموال، أو لوجود ا

مارة على عدم او اما مع فرض الفحص الالزمو قيل باماريته،و االسالم
  مات بعض االعالم يف املقام.ذلك، فال وجه لالستغراب الذي جاء يف كل

من احلكم بانه ملسلم أو  اذا كان الكرت يف دار االسالم فالبدَّ البيان الثاين ـ
املال و هذه الدار حمكومة حبقن الدم ذمي، فيكون من جمهول املالك، النَّ

هذا ينتج التفصيل بني الكرت يف دار و ال التصرف فيه،و فيها، فال جيوز متلكه
  .غريهو االسالم

ال دليل و ،يضاًيكون فيها ما يعود لكافر حريب ا نْدار االسالم ميكن اَ انَّ وفيه:
 حجيته، نعم غلبة كون ما يف دار االسالم حمكوماًو على امارية جمرد ذلك

يف بعض املوارد املتفرقة من الفقه، كما يف  باحكام االسالم ثبت اعتبارها شرعاً
فجعلت الغلبة حجة فيه،  يضاًالذي يعلم وجود غري املسلم فيه ا سوق املسلمني

كما ورد ذلك يف بعض روايات حجية السوق، أو يف امليت املطروح يف دار 
   نْللغلبة، اال انه ال ميكن اَ احلكم بكونه مسلماًو دفنهو االسالم الذي جيب تغسيله
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يف متام و ة هي حجية مثل هذه الغلبة مطلقايستفاد من تلك االدلة كربى كلي

املوارد، حبيث تكون الغلبة متام املناط يف احلجية، فلعل خصوصيات تلك 
هذه الغلبة يف باب  ، على انَّيضاًكثرة االبتالء هبا هلا دخل فيها او املوارد

  تكون لغري املسلمني. نْالغالب يف الكنوز اَ الكنوز ممنوعة صغرى، فانَّ
من التفصيل بني ما يكون عليه  ١ليه احملقق(قده)ما ذهب ا الثالث ـالبيان 

غريه من الكنوز، فيحكم يف االول بانه و اثر االسالم كالسكة االسالمية
  ملالك حمترم.

ان اريد بذلك امارية ذلك على كونه ملسلم، فقد عرفت املنع عنها  وفيه:
  كربى، كما ظهر من مناقشة البيان السابق.و صغرى
بسبق يد  يف مورد وجود سكة اسالمية مثالً اريد بذلك انه يطمئن غالباً وانْ

لو من قبل من جعله سكة و ملسلم يف ابتداء االمر، كونه ملكاًو املسلم عليه،
  اسالمية، فيحكم ببقاء كوهنا ملسلم.

ريد حجية نفس اليد احملترمة املعلوم سبقها، فاملفروض اهنا غري ن اُاِ فريده:
ان اريد اجراء استصحاب بقاء و لنثبت هبا احترام املال فعال، موجودة بقاء

، فهو من استصحاب الكلي من القسم ملكية املسلم للمال املعلومة حدوثاً
 اليد االوىل اليت صنعت هذه السكة االسالمية يعلم بارتفاعها الثالث، النَّ

  غريه،أو بسبب اختياري اىل ارتفاع ملكية صاحبها للمال باالنتقال قهراًو
لكن ال يعلم انه عند ارتفاعها هل حدثت ملكية اخرى ملسلم آخر أو ذمي و

حمترم املال أم مل حتدث بل انتقل اىل كافر حريب مثال، فجامع ملكية املال 
لكنه حيتمل و ،ضمن فرد معلوم االرتفاع بقاًء احملترم معلوم التحقق حدوثاً

   الصحيح احملققو االول،بقاؤه ضمن فرد آخر مشكوك احلدوث عند ارتفاع 
                                                            

  .١٨٠، ص ١شرايع االسالم، ج  -١
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يف حمله عدم جريان االستصحاب يف القسم الثالث من الكلي، نعم لو علم 

بالصورة االوىل  احتمل بقاؤه بشخصه كان ملحقاًو بسبق يد مالك حمترم
  املستثناة يف كالم املاتن(قده).

 وجوده فعالًو التفصيل بني ما اذا احتمل بقاء املدخر للمال البيان الرابع ـ
لكن علم وجود وارث له، فيحكم حبرمة التصرف فيه و أو علم مبوته

 ـ بني ما اذا علم مبوت املدخرو مبقتضى القاعدة العقلية أو العقالئية املتقدمة،
احتمل عدم وجود وارث له، فيحكم جبواز و ـ كما هو الغالب يف الكنوز

 عليه اخلمس، الستصحاب عدم وجود وارث له، فيكون ملكاًو متلكه
  .١ من االنفال اليت اباحها لشيعتهو لالمام

اما بالنسبة اىل الشق االول، فريد عليه ما تقدم يف مناقشة القاعدة  فيه:و
  العقلية أو العقالئية املزعومة.

  واما بالنسبة اىل الشق الثاين، فريّده:
جريان استصحاب عدم و احتمال عدم وجود وارث له انه لو فرض ـ أوالً

عندئذ ال جيوز متلكه بل جيب دفعه و من االنفال،و الوارث، ثبت انه لالمام
اىل احلاكم، الن اخبار التحليل ال يستفاد منها جواز متلك كل ما هو لالمام 

مال مسلم و اخلمسو جاز متلك جمهول املالك االّو من قبل الشيعي، كيف
غريها مما هو لالمام مع انه ال يقول به أحد، بل و وارث له الو ميوت

  املستفاد من اخبار التحليل جمموع امرين:
 اآلجام ّمما هو من االنفال،و املعادنو باحة التصرف يف رقبة االرضا -١
  متلكها أو متلك ما يستخرج أو ما حيىي منها.و
   ف الذي ال يرىباحة ما ينتقل من حقهم اىل االنسان من قبل املخالا -٢

                                                            
  .٨٤مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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  حقهم، بل من قبل مطلق من ال يدفع حقهم إليهم باحد النواقل الشرعية.

جمرد كون الكرت يف و كال االمرين ال ينطبقان يف املقام، ومن الواضح انَّ
داخل االرض ال جيعله كاملعدن قابال للتملك باالستخراج، فان املعدن قبل 

 لالنتفاع اال باالستخراج الحد، بل ليس قابالً كاًاالخراج ليس مملو
 االحياء، خبالف الكرت فانه مال فعلي مملوك كسائر االموال اخلارجية،و
  له بل وجدان ملال ضائع. هلذا ال يكون استخراجه احياًءو

واّما أدلة كون املعدن من االنفال، فهي كما قلنا يف حمله ناظرة اىل رقبة 
على كل حال ال اشكال و منها باالحياء أو احليازة، املعدن ال ما يستخرج

استخراج املعدن ال تشمل االموال املكنوزة، و يف ان ادلة االحياء أو احلفر
هذا واضح، و شخصية مملوكة دفنت يف داخل االرض لكوهنا امواالً

  .فاحلاقها باالنفال كاملعادن قياس يف غري حمله جداً
بعنوان  يف التملك مل يكن عليه اخلمس االّ االباحةو لو فرض االذن ـ وثانياً

الهنا ملكية مطلق الفائدة، نظري من يتملك جمهول املالك باذن احلاكم الشرعي 
 مثله ال يكون موضوعاًو لالمام مث منه لواجده، والًطولية، فالكرت يكون ا

ي م نفسه بان املعدن الذي ينتقل اىل الشيعقد حكم هذا العلَو خلمس الكرت،
  ممن ال يدفع اخلمس ال جيب عليه مخسه بعنوان املعدن رغم انه ملكه بالتحليل.

، النه اما أن يكون هذا الزمه عدم ثبوت اخلمس يف الكرت اصالً ال يقال:
ث له ال وارو اما ان يكون املدخر ميتاًو فهو جمهول املال، مالكه موجوداً

يف صورة العلم بوجود وارث غري حمترم املال  فيكون من االنفال، اللهم االّ
ختصيص ادلة اخلمس يف الكرت بذلك ختصيص بالفرد النادر و له من الكفار،

  لندرة حصول العلم بذلك يف غالب الفروض.
ادلة كون االمام وارث من ال وارث له منصرفة اىل  الصحيح انَّ ـ فانه يقال

   جيوز متلكها منو ار اليت ال حرمة هلاال اطالق هلا الموال الكفو املال احملترم،
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تلك اليت كانت هلم قبل تشريع االنفال  كل احد حبسب الفرض، خصوصاً

كالكنوز فهي تكون لواجدها ال من االنفال، بل ميكن دعوى ان هذا هو القدر 
اخلمس يف الكرت، املستفاد باملالزمة من نفس ادلة و ،املتيقن املتسامل عليه فقهياً

  فيقيدهبا اطالق ان االمام وارث من الوارث له لو فرض اطالق فيها ملال الكافر.
وهبذا يظهر اعتراض آخر على هذا البيان، حيث ان استصحاب عدم وجود 

ال و الوارث ال يثبت كون الكرت من االنفال، اال اذا احرز انه ملالك حمترم،
  باالستصحاب عند الشك.ميكن احرازه، بل قد عرفت انه منفي 

لو فرض وجود قاعدة عقلية أو عقالئية يف باب االموال مانعة عن  ـ وثالثاً
جريان االستصحاب املوضوعي املنقح ملوضوع جواز التصرف، فكما ال 
جيري عندئذ استصحاب عدم كون املال ملالك حمترم كذلك ال جيري اي 

املنقح استصحاب موضوعي آخر، كاستصحاب عدم وجود الوارث 
ملوضوع االنفال الىت جيوز التصرف فيها، فاي فرق بني االستصحابني 

الصورتني ليتم التفصيل؟ اذ كما يعلم يف الصورة االوىل ان و املوضوعيني
هذا املال للغري، كذلك يعلم يف الصورة الثانية ان هذا املال للغري اما الوارث 

عدم جواز التصرف يف و املفروض ان القاعدة حتكم باالشتغالو أو االمام،
  كالمها مفقود هنا.و اال اذا احرز اذن مالكه أو مالك امللوك، مال الغري مطلقاً
حيتمل كونه حملترم املال و التفصيل بني ما يكون يف دار االسالم ـ البيان اخلامس

بني ما ال يكون كذلك و جيب ترتيب حكمه عليه،و فيكون من جمهول املالك
قضى  د بن قيس عن ايب جعفر(ع) (قال:مبوثقة حممَّ متسكاًذلك و فيكون لواجده،

اال متتع و فها فان وجد من يعرفهايعّر نْيف خربة اَ يف رجل وجد ورقاً >ع<علي
  بدعوى ظهورها يف إرادة املال املكنوز، النه الذي يناسب مع التعبري ١هبا)

                                                            
  .٥من أبواب اللقطة، حديث  ٥، باب ٣٥٥، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
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  لذلك على االقل.األمر بالتعريف أو اطالقها و باخلربة

عن رجل  <ع>سحاق بن عمار (قال: سألت أبا ابراهيمإاوضح منها موثقة و
مدفونة، فلم تزل  نزل يف بعض بيوت مكة فوجد فيه حنوا من سبعني درمهاً

مل يذكرها حىت قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها اهل املرتل و معه
  .١يتصدق هبا)لعلهم يعرفوهنا، قلت: فان مل يعرفوها، قال: 

 سحاق اهنا واردة يف مال يعرف كونه ملسلميرد على االستدالل مبوثقة إو
، الن املال وجد يف بعض بيوت يعلم أو حيتمل على االقل وجوده فعالًو

ال يدخلها غري املسلم عادة، الهنا منازل احلجاج، كما ان التعبري و مكة
مالك  املال يف بيت لهبالدراهم مشعر بالعهد االسالمي. بل موردها وجود 

  اخلانات العامة.و ان يراد به بيوت املسافرين حمترم، اللهم االّ
 يف الصورة اليت استثناها املاتن(قده)، فعلى كل حال يكون موردها داخالً

سوف يأتى احلديث عنه يف املسألة و الذي هو من موارد جمهول املالك،و
  القادمة.

بلزوم  ٢د بعض اساتذتنا العظام(دام ظله)د بن قيس، فقد افاواما موثقة حممَّ
ذلك و محلها على صورة وجود مالك موجود للخربة اليت وجد فيها الورق،

د بن مسلم املشتملة على التفصيل، حيث ورد فيها بقرينة صحيحة حممَّ
(سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها اهلها فهي 

يف و ،٣جلى عنها اهلها فالذي وجد املال احق به)ان كانت خربة قد و هلم،
  طريق الشيخ (فان كانت خربة فانت احق مبا وجدت).

  الصحيحة ال تفصل بني صوريت وجود ، النَّان هذا اجلمع ليس عرفياً االّ
                                                            

  .٣املصدر السابق، حديث  -١
  .٨٤ مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص -٢
  .١من أبواب اللقطة، حديث  ٥، باب ٣٥٤، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -٣
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عدمه، بل تفصل بني صوريت ثبوت اليد على الدار ممن و مالك للخربة

فرض اخلربة و عدمه،و ـ فانه املراد باهل الدار ـ غري مالك، لو كانو يسكنها
يف املوثقة هو فرض عدم اليد كما فرض ذلك يف الشق الثاين يف الصحيحة، 

عنوان (جلى عنها و يف نقل الشيخ(قده) الن فرض عدم امللك خصوصاً
ان كان قد يدعى ظهوره يف االعراض عن و اهلها) الوارد يف طريق الكليين

لكن بقرينة املقابلة مع الشق االول يف الصحيحة (ان كانت معمورة و امللك،
  فيها اهلها) يفهم ان املراد منه زوال اليد عنها باجلالء ال زوال امللك.

ال و الشق االول يف الصحيحة ال ربط له مبا يف املوثقة موضوعاً فاحلاصل:
حيث انه وارد  امنا التنايف بينهما بلحاظ الشق الثاين يف الصحيحة،و ،حكماً

قد حكم فيه بأن املال للواجد و ،يف نفس ما وردت فيه املوثقة موضوعاً
بينما قيدت املوثقة ذلك مبا بعد التعريف، فيكون مقتضى الصناعة  مطلقاً

العكس، أعين تقييد اطالق احلكم بأحقية الواجد يف الصحيحة بلزوم 
يتمتع الواجد بالورق التعريف قبل ذلك الوارد يف املوثقة، الهنا جوزت ان 

عدم وجدان املالك، فيلزم التفصيل بالنحو التايل: ان كان و بعد التعريف
ان كان يف خربة و الورق يف دار فيها اهلها كان هلم مبقتضى اليد بال تعريف،

  ال يد الحد عليها وجب التعريف هبا فان مل جيد من يعرفها كان احق هبا.
من انه اذا كان املال  ١)هاالعالم(قد تفصيل لعله ظاهر بعض وهبذا يثبت:

ميكن و كان يف بالد االسالمو املدفون ّمما حيتمل رجوعه اىل حمترم حي
باملوثقة  التعريف به وجب التعريف، فان مل جيد من يعرفه كان أحق به عمالً

امر االمام بالتعريف هبا يف وجوب التعريف قبل و الظاهرة مبقتضى موردها
   ال اطالق هلا الكثر منو صوص ما ذكرناه من القيود،لكنه يف خو التملك،

                                                            
  .٤٧٢ - ٤٧٠، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
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  كلما استحقه الواجد ثبت عليه اخلمس يف طول ذلك.و ذلك،

وال تعارضه موثقة إسحاق بن عمار اآلمرة بالتصدق باملال، الهنا واردة يف 
عادة فيجب  قدمياً ليس كرتاًو يف مكةو دراهم يعلم عادة باهنا للمسلمني

التصدق به إما لكونه لقطة احلرم، أو للزوم ذلك يف مطلق املال اجملهول 
اخلمس يف كرت و الذي يترقب استعالم صاحبه، فتكون النتيجة ثبوت امللك

لكن بعد و يعلم بانه قدمي قد انقرض صاحبه، أو حيتمل كونه حملترم حي
  عليه مخسه.و يضاًم وجدان من يدعيه، فيكون لواجده اعدو التعريف

ال الكرت  ـ اللقطة ـ لزوم محل الروايتني على املال الضائع والتحقيق:
املدفون، فيكون املراد من التمتع باملال أو كونه أحق به بعد التعريف نفس 
ما ورد يف روايات اللقطة من ان للواجد هلا بعد التعريف سنة ان يتمتع 

الكالم، حيث يكون باملال على وجه الضمان، فتكون اجنبية عن حمل 
موضوعها ما اذا علم بكون املال ملالك حمترم مل ينقطع صلته عن املال، أي 

قد ضاع عنه حبيث يترقب جميئه على املال و ال حيتمل انقراض صاحبه،
 ، فانه يف مثل ذلك يكون املال لقطة البدَّأم مدفوناً سواء كان املال ظاهراً
صاحبه يتصدق به أو يتمتع به مع عدم وجدان و ،من التعريف به أوالً

واجده على وجه الضمان، أي يباح له التصرف فيه على احد هذه الوجوه 
مع ضمانه لصاحبه اذا جاء بعد التصرف من دون خروجه عن ملك مالكه 

  اىل ملك الواجد، اذ ال يستفاد من ادلة اللقطة اكثر من ذلك.
فباعتبار ما ورد يف ذيلها من د بن قيس، والوجه يف هذا احلمل اما يف موثقة حممَّ

هو مشابه للتعبريات و متتع هبا) الظاهر يف االباحة ال امللك، االّالتعبري بقوله (و
الوارد يف صدرها احلكم  اما الصحيحة فباعتبار انَّو الواردة يف اخبار اللقطة،

 من الواضح انَّو السؤال عنه،و بكون املال املوجود يف الدار لصاحبها ال التعريف
   ، أي يكونال مكنوزاً يف املال الذي يكون ظاهراً هذا ال يكون االّ
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حتت يد اصحاب الدار مباشرة ال بالتبع كما يف الكنوز، بل نفس التعبري يف 

بقوله (يف رجل وجد و السؤال بقوله (الدار يوجد فيها الورق) يف الصحيحة،
السؤال عن املال الضائع ال املكنوز  سب االّايف خربة) يف املوثقة ال ين ورقاً

املدفون الذي حيتمل كونه من القدمي املنقرض صاحبه، فانه يعرب عنه 
  باملدفون او املكنوز عادة.

هذه الروايات اجنبية عن حمل البحث كما فهمه مجلة من  انَّ فاالنصاف:
احتمل  ان كان احلكم بلزوم التعريف اذاو ال ربط هلا بالكرتو االصحاب،

  بقاء صاحب املال املكنوز يف دار االسالم احوط.
مث ان الفقيه اهلمداين(قده) ذكر يف املقام بعد اختياره حلكم العقل أو العقالء 

لو احتمل كونه غري حمترم. ان هذا ال و بقبح التصرف يف مال الغري بغري اذنه
ال، اما املو جيري يف موارد انقطاع صلة امللكية االعتبارية بني املالك

كما يف موارد الكنوز القدمية يف الديار اخلربة  ، او قهراًباعراضه عنه اختياراً
بعد  مالكه عرفاًو املتروكة، فان اضافة امللكية غري حمفوظة فيها بني املال

  حصول هذا الفاصل الزمين الطويل.
رد كما يف موا ـ ان حكم العرف بانقطاع امللكية بالفاصل الزمين الطويل وفيه:

ال يوجب محل ادلة امللكية  ـ التقادم يف الدين يف بعض القوانني الوضعية
املعاين و اىل باب املفاهيم الشرعية على ذلك، اذ ليس هذا النظر العريف راجعاً

 امنا هو نظر عريف تشريعي لو سلم وجوده دل على ان التشريع العريفو اللفظية،
بعبارة و ن االعتبار الشرعي هلا،االعتبار القانوين للملكية اضيق دائرة مو

اخرى: تدل على ارتفاع امللكية اجملعولة من قبلهم بطول الفاصل الزماين بني 
بل لعله دل  ـ مل يدل عليه دليل شرعي نْهذا ِاو املالك كاالعراض،و املال

كان احملكم عندئذ اطالقات ادلة بقاء  ـ الدليل على خالفه يف بعض املوارد
   ، فال اثر ملثل هذه الدعوىوضعاًو تصرف يف مال الغري تكليفاًحرمة الو امللكية
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ولو كان يف أرض مبتاعة، مع احتمال كونه الحد البائعني، 
هكذا، فان مل يعرفه و عرفه املالك قبله، فان مل يعرفه فاملالك قبله،

  .]١[عليه اخلمس و فهو للواجد،
  العرفية لو متت يف نفسها.

ال وارث له و اىل انه بناء على عموم ان املال الذي ميوت مالكه :هذا مضافاً
، حيرز يف موارد الكنوز القدمية حربياً لو كان املالك كافراًو يكون لالمام

كالمها موجودان و وجود مالك فعلي للمال اما هو الوارث أو االمام، يضاًا
باالحتياط فيه حبسب فعال، فتجري القاعدة العقلية أو العقالئية القاضية 

 ال جمال الستصحاب عدم املالك اجلديد للمال كما تقدم، نعم بناًءو زعمهم،
االمام وارث من ال وارث له عن  على ما سلكناه من انصراف ادلة انَّ

بقاؤه على ملك الكافر امليت جرى استصحاب عدم و املالك غري احملترم
امللكية االوىل من  ، فيقال بانَّاملالك اجلديد للمال، سواء الوارث أو االمام

امللكية و زواهلا اما باالرث أو بالفاصل الزمين،و قبل املدخر يعلم بانقطاعها
على  اجلديدة مشكوكة احلدوث من اّول االمر، فيستصحب عدمها، هذا بناًء

كان مقتضى االستصحاب بقاء  االّو ،ينبول دعوى االنقطاع بالتقادم الزمق
عدم وجود وارث و ة، حيث حيتمل بقاؤها لكفر املدخرتلك امللكية القدمي

  له، لكنه ال يثبت به موضوع احلرمة كما تقدم.
يد ـب إليه السـة األوىل ما ذهـنقطـح يف الـصحيـال انَّ وهكذا يتضح:

  املاتن(قده).
فيما استثناه السيد املاتن(قده) من عموم ملكية الواجد  ـ النقطة الثانية ]١[

  صورتان كما اشرنا إليه:وهو  ،للكرت
من قبل مالك  ان يكون املكان الذي وجد فيه الكرت مبتاعاً ـ الصورة االوىل

   يكون مقصوده مطلق االنتقال من نْاَو البدَّو ،كان حيتمل رجوعه إليهو حمترم
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أو يد حمترمة على االرض اليت وجد فيها الكرت اىل الواجد، سواء كان ببيع 

 غريه من املعامالت، بل ينبغي التعميم اىل موارد عدم االنتقال الوضعي
االكتفاء باالنتقال التكويين، كما اذا مل يكن اهل تلك الدار مالكني هلا بل و

اذا  مستأجرين أو ابيح هلم التصرف فيها، بل حىت الغاصب للدار أيضاً
ليه الواجد للكرت ال كذلك املنتقل او ليه،ا يكون املال راجعاً نْاحتمل اَ
ملكية لتلك االرض، بل يشمل غريه و يكون له انتقال وضعي نْيشترط اَ

كاالستئجار على ما سوف يصرح به املاتن يف مسألة قادمة، بل مطلق  يضاًا
  معرفة اليد السابقة على املكان.و العلم

املكان فالعنوان الفين هلذه الصورة هو موارد معرفة اليد احملترمة السابقة على 
قد حكم فيها املاتن(قده) بلزوم تعريف املال لصاحب و الذي وجد فيه الكرت،

عليه و فهو لواجده تلك اليد، فان مل يعرفه فالذي قبله، فان مل يعرفوه مجيعاً
 لعل هذا هو املشهور بل ادعي االمجاع عليه يف بعض الكلمات،و اخلمس،

عدم وجود مالك حمترم له  مقتضى االستصحاب الذي تقدم ال إشكال يف انَّو
انه ميكن  وجوب التعريف، االّو حيث ال يعلم بذلك، فينفى موضوع احلرمة

  يستدل للخروج عن مقتضى هذا االصل باحد وجوه: نْاَ
كان دعوى حجية يد املالك أو من حبكمه املتقدم على الدار أو امل ـ االول

 على ذي اليد، فانْمارة امللك فيجب الرجوع الذي وجد فيه الكرت، فاهنا ا
تحىي اليد السابقة عليها، ال سقطت عن احلجية بانكاره للمال، فاو عرفه
امنا سقطت عن االمارية بالالحقة، فاذا سقطت و كانت على املال يضاًالهنا ا

  الالحقة سلمت السابقة.
وقد نوقش يف هذا الوجه تارة: بانه يقتضي لزوم اعطاء املال ملن انتقل عنه من 

 بال حاجة اىل فحص مارة على امللك ابتداًءتعريف، الن اليد او لغري سؤا
  ادلةو غري فعلية،و اخرى: بانه ال حجية ملثل هذه اليد، لكوهنا زائلةو سؤال،و
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  .١حجية اليد ال اطالق هلا لليد غري الفعلية
 هذا الوجه، اما االول فهو ال يبطلو وال خيفى ان املهم هو النقاش الثاين،

 لزوم اعطائه له بال سؤال االّو امنا يقتضي احلكم مبلكية من انتقل عنه املالو
  هو اشد من فتوى املاتن.و ليه البعض،ان ينكره كما ذهب ا

املكان فقط حبسب و ويرد النقاش الثاين: ان الذي انتقل عنه امنا هو االرض
على قبول  حتت يده بناًءاما املال املوجود فيه فهو مل يبعه فيبقى و الفرض،

 من غريه مث جيد فيها فرشاً مثل هذه اليد، نظري أن يشترى شخص داراً
 ، فانه ال إشكال يف امارية يده السابقة على انه له بل ليس هذه يداًباقياً
  امنا هي يد فعلية عليه ما مل يبعه للمشتري.و سابقة

الذي انتقل عنه  انكار اصل اليد، فانَّ والصحيح يف مناقشة هذا الوجه:
 املكان ال على ما يف جوفه من االموالو املكان كانت يده على االرض

لى ان جمرد اليد على األرض ال دليل عو الكنوز املدفونة غري الظاهرة،و
مارة على ملك ما يف جوفها، اذ ال ميكن ان يستفاد من ادلة حجية اليد ا

ت اليد باملباشرة أي حتت اللفظية أو اللبية االمارية ألكثر مما يكون حت
  املستفاد من ادلة حجيتها امنا هو ذلك ال اكثر.و تصرفه، الن املراد باليد

كن له يد مل ي انْو ذي اليد السابقة على املكان دعوى انَّ ـ الوجه الثاين
مل تكن  نِْاو مثل هذه اليدو انه كان له يد بالتبع عليه، باملباشرة على الكرت االّ

منشأ الستحقاق  عقالئياًو لكن قد يدعى كوهنا عرفاًو امللكمارة على ا
هبذا ختتلف اليد و قبول دعواه للملك،و الفحص من صاحب اليدو السؤال

بال حاجة اىل  مارة على امللك مطلقاًاليد بالتبع يف أن االوىل ااملباشرة عن 
   حلقمنشأ  انية اليت هي اخف كاشفية ليست االّضّم دعواه للملك، بينما الث
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  قبول دعوى ذى اليد للملك بال حاجة اىل بينة.و السؤال

اجلزم بوجود  انَّ االستحسان، االّو مع الذوق كان مطابقاً انْو وهذا الوجه
امضاء الشارع هلا و العقالئيةو مثل هذه االمارية لليد يف املرتكزات العرفية

يف مورد انتقال املال من قبل صاحب اليد اىل الواجد ببيع  مشكل، خصوصاً
مل يكن  االّو ليه،رينة على عدم رجوع الكرت اأو غريه الذي يكون بنفسه ق

  يدعه عادة.
استفادة لزوم تعريف صاحب اليد التبعية على املال املدفون  ـ الوجه الثالث

  املهم روايتان:و من بعض الروايات اخلاصة،
ثقة إسحاق بن عمار املتقدمة، حيث ورد فيها االمر بتعريف مو احدامها ـ

 انْو املال املدفون يف بعض بيوت مكة الهلها فان مل يعرفوه تصدق به، فاهنا
ذي يعلم بوجود مالك كانت واردة يف اللقطة أو جمهول املالك أي املال ال

املال حيثية وجوب تعريف اهل املرتل غري مربوطة بكون  انَّ حمترم له، االّ
امنا ترتبط بكونه ذا اليد التبعية على املال املذكور، فيستفاد و ملالك حمترم،

ليها يف الوجه السابق، فيجب تعريف املال امضاء تلك النكتة اليت اشرنا امنه 
أم لقطة أم جمهول  لصاحب اليد التبعية كلما احتمل كونه له، سواء كان كرتاً

  املالك.
عدم انتقاهلا إىل الواجد خبالف و على البيوت فعلية اليد السابقة ودعوى:

يف مقتضى اليد املباشرة أو التبعية  حمل الكالم، قد تقدم عدم قدحها عرفاً
عدم انتقاضه بانتقال و بعد ان كان يعلم ببقاء مقتضاها بالنسبة للمال املكنوز

  املكان، فال يقدح ذلك يف لزوم التعريف عليه املستفاد من املوثقة.
أسأله عن  >ع<منها صحيح عبداللّه بن جعفر (قال: كتبت اىل الرجلواوضح 

أو بقرة لالضاحي، فلما ذحبها وجد يف جوفها صرة فيها  رجل اشترى جزوراً
   ، عّرفها البائع، فان مل>ع<دراهم أو دنانري أو جوهرة ملن يكون ذلك؟ فوقّع
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  .١ياه)ء لك رزقك اللّه ا يكن يعرفها فالشي

ان كان يعلم كوهنا و الصرة وتقريب االستدالل هبا كما تقدم يف املوثقة، فانَّ
ليس حاهلا كالكرت و فهي ملالك حمترم موجود بالفعل قد ابتلعت حديثاً

من جهة يده التبعية  زوم تعريف البائع هبا ال يكون االّان ل دمه، االّاحملتمل ِق
غري الفعلية بل السابقة كاملقام، فال جمال هي واردة يف اليد التبعية و عليها،

  للتوهم املتقدم فيها.
ان مورد الروايتني بعد ان كان هو املال املعلوم رجوعه ملالك  ودعوى:

 حمترم وجب اصل التعريف به مبجرد احتمال حتصيل مالكه، لكونه حمترماً
املال لو تبعية حيتمل كون و ليه، فاذا كان هناك يد سابقةجيب ايصال ماله ا

اين هذا من حمل كالمنا الذي ال يعلم فيه و له تعني التعريف عليه ال حمالة،
  جيب تعريفه.و لكي يدخل يف جمهول املالك كون املال حملترم اصالً

لو على حد و ليها يف الوجه السابقبان ارتكازية النكتة اليت اشرنا ا مدفوعة:
صاحب و خبصوص البائعختصيص التعريف يف الروايتني و املناسبة العرفية،

 حتمل معرفته للمال، حيث انه ال ينحصر فيه غالباًاملرتل فقط ال كل احد ُي
املالك و ان متام املوضوعو تستوجب ظهورها يف إلغاء تلك اخلصوصية،

مع انه مل تذكر يف هذه الروايات  للتعريف كونه صاحب اليد التبعية، خصوصاً
امنا هو جمرد عدم اطالق فيها لغريه و خصوصية كون املال ملالك حمترم صرحياً

لو التبعية و مناط االمر بالتعريف عليه كونه صاحب اليد فيكون ظاهرها انَّ
  على املال، حبيث يكون له حنو حق على واجد املال ان يعرفه ذلك.

ان كان خيتلف عن غريه يف حكمه، فال و مال املالك احملترم وبعبارة اخرى:
   ان وجوب التعريف ، االّ، بل جيب التصدق به مثالًاناًجيوز متلكه باحليازة جم
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على صاحب اليد السابقة يف الروايتني ال ربط له هبذا احلكم، بل مناسبته 
نفس سبق اليد التبعية سواء كان حكم املال بعد التعريف وجوب التصدق 

  أو جواز التملك كما يف الكرت.
منهم السيد املاتن(قده) يف املقام من و ليه املشهوراذهب ان ما  فاالنصاف:

لزوم التعريف على اليد السابقة اذا احتمل كون املال له، ميكن استفادته من 
من جمموع ما تقدم ظهر وجه اإلشكال يف و مثل هاتني الروايتني املعتربتني،
  مجلة ّمما ذكره االعالم يف املقام.

هكذا، و ق فالسابق اذا مل يعرفه السابقنعم قد يناقش يف لزوم تعريف الساب
اخرى: بأنه مع و تارة بأن الروايتني اطالقهما يقتضي عدم لزوم ذلك،

احتمال تأّخر دفن املال عن اليد االسبق ال حيرز أصل اليد التبعية، بل 
  يكون مقتضى االستصحاب عدم وقوع املال حتت يده.

أو يستبعد عادة ثبوت املال  بأن يف مورد الروايتني ال حيتمل ويرّد االّول:
الصرة يف جوف  لو بالتبع، اما يف الصحيحة فألنَّو ع حتت يد األسبقالضاي

عادة، بل هو من ابتالع يومه أو ليلته، فاذا مل يكن  احليوان ال تبقى طويالً
مورد السؤال  اما املوثقة فألنَّو لبايعه فقد أكله احليوان من غريه ال حماله.

الذي يدور امر املال و احلجاج،و لذي يرتل فيها املسافرونفيها بيوت مكة ا
 املدفون فيها بني ان يكون لصاحب البيت أو للمسافرين ال املالك االسبق،

يكفي للفرق احتمال تأخر املال يف مورد الروايتني جلريان استصحاب و
  عدم سبق يد االسبق، خبالف حمل الكالم.

للزوم التعريف على ذي  تني اطالق ناٍفوعليه فال ميكن ان يستفاد من الرواي
اعتراف السابق بعدم كونه و لو التبعية على املالو اليد االسبق، مع احراز يده

مع فرض محل  الذي يرتفع به املانع عن مقتضى يد األسبق، خصوصاًو له
   ليها، فانه على هذا التفسري تكونلى امضاء النكتة العرفية املشار االروايتني ع
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ان تنازع و .]١[ادعاه املالك السابق، فالسابق اعطاه بال بينة  وانْ
  .]٢[املالك فيه جيري عليه حكم التداعي 

ارادة الروايتان أدلّ على لزوم ما افاده املاتن(قده)، ال من باب محلهما على 
النكتة  ع كما قيل ليكون خالف الظاهر، بل على اساس انَّجنس الباي

لصاحب اليد التبعية يف التعريف من غري فرق  املستفادة منهما ثبوت حق
  السابق كلما احرز اصل اليد التبعية.و بني الالحق

يف كالم و بأنه خروج عن الفرض املتعارف يف باب الكرت، ويرد الثاين:
املاتن فانه اذا اعترف ذو اليد السابق بعدم كونه له علم عادة بثبوته حتت يد 

  لو بالتبع.و االسبق
ان الكرت الذي يوجد يف ارض مبتاعة، أو ما حبكمه مع عدم  وهكذا يثبت:

احتمال و ـ أو ملالك غري حمترم الحتمال كونه قدمياً ـ العلم بكونه ملالك حمترم
كونه الحد البائعني احملترمني، جيب فيه تعريف املالك السابق فالسابق، فان مل 

 بت جواز متلكهيعرفوه كان للواجد الن استصحاب عدم كونه ملالك حمترم يث
  إليه فيجب عليه مخسه. عائداً كرتاًو حيازته، فيكون فائدةو

] النه مقتضى ما تقدم من كفاية اليد التبعية مع دعوى امللك يف االمارية على ١[
حيث مل يكلف فيهما  يضاًلعله يستفاد من اطالق الروايتني او كونه له،

املال، فال يكفي جمرد دعوى  لكن ظاهرمها لزوم معرفةو باملطالبة بالبينة، هذا
 بدَّيقتضي ذلك، فال يضاًلعل االرتكاز العريف او ،امللك من دون معرفة اصالً

  من قبل صاحب اليد التبعية يف استحقاقه له. لو امجاالًو من معرفة للمال
زوم ] هذا مبين على كفاية دعوى امللك من قبل صاحب اليد السابقة يف ل٢[

 فت ان املستفاد من الروايات لزوم التعريف عليه،قد عرو ليه،دفع املال ا
، بل لو جداً باملال بعيداً معه يكون افتراض التنازع مع معرفتهما معاًو

ليه كان افتراض حصول الوثوق من التعريف برجوع املال ا اشترط حصول
، وثوقني متناقضني غري معقول، نعم قد حيصل الوثوق بانه الحدمها امجاالً

  .يضاًالتنازع افيكون من 
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وكيفما كان فقد حكم السيد املاتن(قده) يف فرض التنازع من قبل املالك 

ك ظاهره عدم الفرق بني املالّو جبريان حكم التداعي على املال املدفون،
قد وقع ذلك حمل اإلشكال من و العرضيني املشتركني أو الطوليني املترتبني،

اليد الثانية مانعة عن حجية السابقة يف الطوليني، كما انه  قبل االعالم، فانَّ
يف و مع االصل يف العرضيني يكون قول كل منهما يف نصف املال خمالفاً

 له، فتكون خصومتان يف كل واحدة منها يوجد مّدعٍ نصفه اآلخر موافقاً
  منكر.و

املتقدمة  اذا بنينا على الوجه االول من الوجوه الثالثة والتحقيق ان يقال:
املدفون، اجته  ماريتها على امللك حىت للمالاو اعين حجية اليد السابقة

املشتركني، فيحكم يف االول بكون الالحق و كني املترتبنيالتفصيل بني املالّ
 ، فيجري عليهما حكم املّدعيالسابق مّدعياًو ملوافقة قوله لليد، منكراً

كاليد على  املشتركة على املال معاً اما يف الثاين فان اعتربنا اليدو املنكر،و
لكنه يف النصف ال اكثر، كان كل واحد من و مارة على امللكنصف املال ا

يف نصفه الذي ميلكه مبقتضى يده  منكراًو يف نصف املال الشريكني مّدعياً
ء واحد ليكون من التداعي، بل  على املال، فلم جتتمع دعوامها على شي

 ء لشي من املتخاصمني يكون فيهما مّدعياً يرجع ذلك اىل خصومتني، كل
يطالب كل منهما باقامة و له، فيحلفان على ملكية النصف اآلخر منكراًو

  البّينة على ملكية النصف اآلخر.
مارة على ملك متام املال كان حبكم ا اليد املشتركة كاليد املنفردة اوان اعتربن

ء منهما حّجة يف قبال االخر،  االيادي املتناقضة املتساقطة، حبيث ال يكون شي
ليس و ال ميكن ان يكون املال بتمامه لكل واحد منهما،و لكوهنا على متام املال،

اليد على الكسر املشاع ليكون حجة على ملكّيته، فيكون من التداعي ال حمالة 
   ء منهما، فقول ال حّجة بالفعل على شيو ء واحد، الجتماع دعوامها على شي
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فرق هذا التقدير عن السابق انه لو كان و كليهما ليس عليه حّجة بالفعل.

الول، بينما على ادعاه احدمها دون االخر حكم بتمامه لو حتت يديهما
مارة على النصف يكون نصف املال له ال اكثر اذا مل يقم تقدير كون اليد ا

  متامه له. بّينة على انَّ
واذا بنينا على الوجه الثاين من الوجوه الثالثة، اعىن حّجية اليد السابقة 

بني  يضاًالدعوى من صاحبها، اجته التفصيل االتبعّية على امللك بعد ضم 
لكن احلكم بالتداعي هنا يف الفرض الثاين و املشتركني،و املالكني املترتبني

  ع النظر عن الدعوى.لعله اوضح، لعدم حجية كل من اليدين التبعيتني بقط
واذا بنينا على الوجه الثالث أعين وجوب التعريف على صاحب اليد 
املستفادة من الروايات، فغاية ما يستفاد منها ان الدفع لصاحب اليد التبعّية 
امنا يكون على اساس الوثوق احلاصل عادة من التعريف بكون املال له، ال 

هو ظاهر التعريف املأمور به كما  على اساس حّجية اليد التبعّية، ألن هذا
ورد مثل ذلك يف روايات اللقطة، فتكون اليد التبعّية جمرد منشأ الستحقاق 

بني  على هذا ال يكون الترتيب يف التعريف الزماًو التعريف على صاحبه،
يعّرف على  االّو السابق، بل اذا كان الالحق قد عرفه فهو لهو الالحق

من خالل عدم معرفة الالحق له ان املال كان لو و السابق اذا كان حيرز
لعله و فيجب التعريف عليه، يضاًأنه ذو اليد او يف زمن السابق مدفوناً

  مقصود املاتن(قده) مما تقدم.
، يصح ما هو ظاهر املنت من اجراء حكم التداعي عند التنازع مطلقاً فعندئٍذ

هذا  انك عرفت انَّ املشتركني، االّو من غري تفصيل بني املالكني املترتبني
ء  مل يكن لشي االّو ،الفرض مبين على حصول العلم بكونه الحدمها امجاالً

 نْاَ فيكون للواجد، اللهم االّ منهما بل جيري استصحاب عدم كونه هلما معاً
لو مل و ليهريف كفاية نفس التعريف يف الدفع ايستفاد من ادلة لزوم التع
  امنا املستفاد منه ما ذكرناه.و انه بعيد جداً حيصل وثوق من تعريفه، االّ
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كان له شركاء نفوه، دفعت إليه و ولو ادعاه املالك السابق إرثا،
  .]١[اعطى اخلمس و ملك الواجد الباقي،و حصته،

اما سائر احلصص و هو حصته،و ] ألن يده حجة يف مقدار ما يدعيه انه له١[
حيث حيتمل و تبقى مشكوكة احلال،اقرارهم بعدم امللك و فبنفي الشركاء هلا

 ال مالك له امكن للواجد متلكه باحليازة كسائر الكنوز، كون املال كله قدمياً
العلم االمجايل اما مبخالفة اليد و لو الستصحاب عدم وجود مالك حمترم له،و

أو االستصحاب للواقع ال ضري فيه، لعدم استلزامه املخالفة القطعية كما هو 
  واضح.

رث للمالك السابق، ول الوثوق من التعريف بأن املال اعلى حص انه بناًء االّ
ء من املال، فان ذا اليد التبعية اذا  أو حجية اخبار ذي اليد ال يصح متلك شي

مقبولة لكونه ذا اليد، فكيف ال تقبل دعواه بانه  كانت دعواه بكونه مالكاً
صورتني املذكورتني ال عليه ففي الو لفالن يف عدم جواز متلك ذلك املال؟

اقرار سائر الشركاء بأنه و من املال باحليازة يتملك شيئاً نْميكن للواجد اَ
ليس هلم حجة عليهم ال على امليت، فتعطى حصصهم للحاكم الشرعي فانه 

ال موضوع للخمس فيه، و حبكم التركة اليت ال وارث هلا، فال ميلكه الواحد
قلنا حبجيتها يف مقدار حصة و مجيعاًنعم اذا كان املال حتت يد الورثة 
  لعل نظره اىل ذلك.و صاحبها ال اكثر متّ ما ذكره يف املنت،

امنا الصحيح هو و انه قد عرفت عدم صحة اصل هذا الوجه يف املقام، االّ
من تعريف املال على اصحاب اليد  عليه البدَّ الذي بناًءو الوجه الثالث،

ونه له أو و حصل الوثوق النوعي بكالتبعية، فان عرف احدهم املال بنح
 إال جاز متلكهو ال جيوز متلكه بوجه،و ليه كلهملالك حمترم وجب دفعه ا

سهمه من االرث لعدم وجود و عدم اعطاء صاحب اليد حىت مبقدار حّصتهو
  حجة على ذلك، فما ذكر يف املنت غري تام على كل تقدير.
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هو عشرون و ويشترط يف وجوب اخلمس فيه النصاب،
  .]١[ديناراً

لو وجد الكرت يف أرض مستأجرة أو مستعارة  ]١٤[مسألة 
عليه و و تعريف املالك أيضا، فان نفياه كالمها كان له، وجب تعريفهما،

  ان ادعاه كل منهما،و ان ادعاه احدمها أعطي بال بينة.و اخلمس.
  ـ شرطية بلوغ الكرت للنصاب وعدمها

 رادة املماثلة من حيث مقدار املاليةا قدم من ظهور صحيح البزنطي يف] ملا ت١[
حيث ان ما هو و القيمة الواحدة اجلامعة يف باب الزكاة بني النقدين،و

 هو عشرون ديناراًو املشهور يف الذهن العريف نصاب الذهبو املركوز
ملائيت درهم من الفضة، فيكون املنصرف من  املعادل يف تلك االزمنة غالباً

، كما يضاًا رادة عشرين ديناراًالنظر اىل مطلق الكرت اعد ان كان الصحيحة ب
ورد ذلك يف صحيح البزنطي الوارد يف املعدن يف تفسري املماثلة، بل قد 

اخلمس يف املعدن امنا هو من باب كونه  ظاهر صحيح زرارة انَّ عرفت انَّ
باخلصوص،  ، فاذا ثبت ان امليزان فيه بلوغ ما قيمته عشرون ديناراًركازاً

، لوحدة كان أو كرتاً هذا نصاب اخلمس يف مطلق الركاز معدناً ت انَّثب
لعله و ليه السيد املاتنيف البابني، فما ذهب ا حكماًو اجلعل موضوعاً

 ١ ملا ذهب إليه بعض االعالم املشهور بني االصحاب هو الصحيح، خالفاً
ا أو اقلهما يف غريمهو الفضة يف الفضةو من اعتبار نصاب الذهب يف الذهب

 اجلمع بني هذه احليثيات اقل النصابني يف مطلق الكرت، بل قد عرفت انَّ
 ارادهتا من املماثلة يف الصحيحة حباجة اىل تكلفات فائقة ال دليل عليهاو
ملا يف الصحيحة االخرى، اال من  ال تناسب تعبريات الرواية املشاهبة متاماًو

  االخرى. يف احدامها دون ناحية التصريح بعشرين ديناراً
                                                            

  .٩١كتاب اخلمس و األنفال، ص   -١
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األوجه االختالف حبسب و ففي تقدمي قول املالك وجه، لقوة يده.
  .]١[ املقامات يف قوة احدى اليدين

  حكم الكرت املوجود يف أرض مستأجرة أو مستعارة ـ
] هذه املسألة من متفرعات ما تقدم يف الصورة السابقة املستثناة عن عموم ١[

فيها وجود يدين عرضيني على متلك الواجد للكرت، غاية االمر افترض 
االخرى يد و االرض اليت وجد فيها الكرت، احدامها يد املالك االصلية،

، اما املستعري أو املستأجر الفرعية، فان قلنا حبجية اليد يف املقام تعبداً
لكوهنا كاالصلية أو حلجية اليد التبعّية بضم الدعوى، فان اّدعاه احدمها 

  ان اّدعاه كل منهما وقع التنازع بينهما.و دون االخر كان املال له،
هو ظاهر الشيخ و نسب اىل املشهورو وقد حكم بعضهم بتقدمي قول املالك

هو ظاهر و حكم بعض بتقدمي قول املستأجر أو املستعريو ،١يف املبسوط
احلال خيتلف  حكم السيد املاتن(قده) بانَّو ،٢ املسالكو املختلفو اخلالف

املستعري حسب و باختالف املقامات، من حيث قوة يد املالك، أو املستأجر
استيالء كل منهما على االرض أو و درجة التصرف أو قرب أو اشراف

ليس املالك يف و مقدار نفوذ كل من اليدين على املال،و الدار املستأجرة
 للعني أو للمنفعة، ال بكون صاحب اليد مالكاًو ذلك كوهنا أصلية أو فرعية،

املباشرة للعني، فمع ثبوت اقوائية و التصرفو امنا املالك بدرجة االستيالءو
اال كان من التداعي على ما تقدم و احدى اليدين كانت هي احلجة بالفعل،

  من املاتن يف أصل املسألة.
 املستعري، غايةو العني تكون حتت يد املستأجر اىل انَّ ٣)هوذهب بعض االعالم(قد

ان و ال تكون حجة على ملكية العني ـ للعلم بكون ذيها مستأجراً االمر اهنا ـ
   املسالكو املختلفو على هذا فما عن اخلالفو كانت حجة على ملكية ما فيها،

                                                            
  .٢٣٧، ص ١ج املبسوط،  -١
  .٥٣، ص ١املسالك، ج  -٢
  .٤٧٨، ص ٨مستمسك العروة الوثقى، ج  -٣
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قد يستشهد على ذلك بأننا لو مل نعلم بان من بيده الدار و وغريها اقرب،

باقامة البّينة  كان مّدعي اخلالف مطالباًو مبلكيتهمستأجر هلا كنا حنكم 
  .جزماً
هذا كما يتحقق من قبل و التصرف،و اليد امنا يراد هبا االستيالء انَّ وفيه:

له ان  املستأجر للعني تبعا الستحقاقه للمنفعة، كذلك يتحقق للمالك، فانَّ
ف حنوه ال تصرو اصالحو لو تصرف تغيريو يتصرف يف العني املستأجرة

العرف يتعقل التفكيك بني  االستيالء، النَّو هذا كاف يف حتقيق اليدو انتفاع،
التصرف يف نفس  للمالك يَدو للمستأجر يد االنتفاع احليثيتني فيتصور انَّ

على  اكثر استيالًءو العني، بل قد تكون يد املالك يف بعض املقامات آكد
قياس الكرت باالموال و ه)،املال من يد املستأجر كما ذكره السيد املاتن(قد

قياس  اليت ال استيالء للمالك عليها اصالًو املنقولة اليت يف الدار املستاجرة
ما ذكرناه من احلكم مبلكية املستأجر مع عدم العلم غري  مع الفارق، كما انَّ

  .يضاًام مع احنفاظ يد املالك على العني مسلَّ
 انكار معقولية فعلية اليدين على العني املستأجرة أو املستعارة، فاحلاصل:

اختالف احلاالت يف  كذلك امكان اقوائية كل منهما على اآلخر حسبو
اليد  اإلشكال يف اصل حجية اليد يف املقام، ملا تقدم من انَّ انَّ غري حمله، االّ

دليل على حجيتها  اليد التبعية الو املباشرة غري متحققة على املال املدفون،
امنا الثابت حصول و لو بضم الدعوى من قبل صاحبها،و يف اثبات امللكية،

ليه، فيجب على واجد الكرت ريفه عليه اذا احتمل رجوع املال احق له يف تع
ه عرفه بنحو حصل الوثوق بانه ل احتمل رجوعه إليه، فانْ نْيعرفه له ِا نْاَ

فيجوز له  اال بقى مشكوكاًو ليه،أو قامت حجة على ذلك وجب دفعه ا
 لو ثبت انه الحدمها امجاالًو متلكه ما مل تقم حجة على انه ملالك حمترم،

  تنازعا فيه كان من موارد التداعي على ما تقدم.و
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ه ملسلم موجود هو أو وارثه يف ] لو علم الواجد ان١٥َّ[مسألة 
ه، ففي اجراء حكم الكرت، أو حكم جمهول املالك علي عصره جمهول،

  .]١[ وجهان
  الكرت تابع يف امللكية لالرض. وقد يتصور يف املقام انَّ

ما تقدم يف حبث املعدن من انه ال وجه ملثل هذه التبعية لكونه ثروة  وفيه:
اجلى من و عدم التبعية يف الكرت اوضحو اخرى غري االرض، بل املباينة

 االّدخار،و احلفظاملعدن، لكونه ثروة مستقلة دفن من اخلارج فيها جملّرد 
هذا خبالف املعدن، حيث قد و من االرض، أو جزًء هذا ال جيعله مناًءو

  حبسب طبعه.و يتوهم فيه التبعية لكونه ضمن االرض باألصل
الكرت كاملعدن من االنفال، فيكون له احياء مستقل عن  وقد يتصور انَّ

  مستخرجها.و يكون حملييهاو االرض
 امنا الوارد املعادن،و النفال عنوان الكرت أو الركاز،انه مل يرد يف ادلة ا وفيه:

قد قلنا ان املراد منها رقبة االرض أو املياه اجلوفية فيها، فال ينايف متلك ما و
يستخرج منها باحلفر، فانه حنو احياء للماء أو املعدن املستخرج، فيملكه 

ال و األرضو هذا كله يف املعادن املستخرج باالحياء أو باحليازة، اال انَّ
ميكن التعدي منها اىل الكرت الذي هو مال الغري اّدخر من اخلارج يف 

، ال عرفاًو العثور عليه ال يكون احياء له ال لغةًو وجدانه االرض. كما انَّ
  خبالف استخراج املعدن أو الثروات الطبيعية االخرى من جوف االرض.

ما تقدم من انه مع عدم العلم بكونه ملالك حمترم حيكم بكونه  فالصحيح:
  لواجده باحليازة.

ان و العبارةو ] هذه هي الصورة الثانية لالستثناء عن عموم كون الكرت لواجده،١[
ان الغرض هو العلم بكونه ملالك حمترم موجود  كانت خمصوصة باملسلم، االّ

 الصحيح فيه عدم جريان حكم الكرت عليه،و حمترم املال، كان أو ذمياً مسلماً
  طالقات ادلة اخلمس فيه، لعدم جواز متلكه باالخذ بعدعدم صحة التمسك باو
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 قد تقدم ان موضوع ادلة اخلمس ما ميلكه الواجدو فرض كونه ملالك حمترم،

املال ليه، بل تقدم احتمال عدم صدق الكرت على يكون فائدة عائدة او
  حيازته.و املدفون اذا مل تنقطع صلة مالكه به حبيث جيوز للواجد متلكه

طالق أدلة اخلمس يف املقام، فانه لو منه يظهر وجه عدم صحة التمسك باو
ان اريد و اريد اثبات وجوب اخلمس به، فقد عرفت انه فرع ثبوت امللك،

 يف مورد اخلمساثبات امللك فيه، فقد تقدم أن ادلة اخلمس ال تثبت امللك 
لو سلم فهو يف طول احراز و امنا تثبت اخلمس بعد الفراغ عن ثبوت امللك،و

  قد عرفت التشكيك فيه.و انطباق عنوان الكرت،
املال اجملهول مالكه احملترم من و اىل ما دل عليه مطلقات اللقطة :هذا مضافاً

ذي يعلم لزوم التعريف أو التصدق أو التصرف على وجه الضمان يف املال ال
هذا اما يقال بتقدمه على اطالق ادلة اخلمس يف كل و وجود مالك حمترم له،

ملوضوعه، او  رافعاًو اىل عقد الوضع منه كرت لو مت يف نفسه، لكونه ناظراً
 يتساقطان فال يبقى دليل ال على امللكو يتعارضان بنحو العموم من وجه

عمار املتقدم يف ال على اخلمس، هذا على أن خصوص موثق إسحاق بن و
قد و الدراهم املدفونة يف بعض بيوت مكة وارد يف املال احملترم املدفون

  حكم فيه بالتصدق، فال وجه للتوقف عن املاتن يف املقام.
 (قده) من انَّة فيما جاء يف كلمات بعض االعالموجه املناقش وهبذا يظهر:

لم كونه مقتضى اطالقات وجوب اخلمس يف الكرت عدم الفرق بني ما ع
  ، هذا اذا كان نظره اىل ادلة مخس الكرت.١ ما مل يعلمو ملسلم

واما اذا كان النظر اىل مثل صحيح عبداللّه بن جعفر الوارد يف الصّرة يف جوف 
  د بن قيس الظاهرةموثق حممَّو د بن مسلمكذلك صحيح حممَّو اجلزور أو البقرة،

                                                            
  .٤٧٨، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
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ملسلم قدمي، فالظاهر جريان حكم الكرت  ولو علم انه كان ملكاً
  .]١[عليه

الكنوز املتعددة لكل واحد حكم نفسه يف بلوغ  ]١٦[مسألة 
بلغت بالضم مل و فلو مل يكن آحادها حبد النصاب عدمه،و النصاب

  جيب فيها اخلمس. نعم املال الواحد املدفون يف مكان يف ظروف
املال املعلوم كونه ملسلم عادة بعد التعريف يكون لواجده، فال داللة  يف انَّ مجيعاً

 ، اذ التمتع أو االحقيةفيها على امكان متلك الكرت املعلوم كونه ملسلم جماناً
هو و رزق اللّه الوارد فيها بقرينة كونه بعد التعريف ظاهر يف بيان حكم اللقطة،و

ذلك، كما هو مبني يف ساير التملك على وجه الضمان اذا جاء صاحبه بعد 
  هي تفسر أو تقيد اطالق هذه الروايات ال حمالة.و روايات اللقطة،

وهبذا ظهر انه ال جمال لتوهم ثبوت اخلمس يف املال املدفون الذي يعلم انه 
ان قيل جبواز التمتع به او متلكه بعد التعريف، الن هذه امللكية على و ملسلم

الفائدة اليت فيها و ليست هي الغنيمةو ها،القول هبا ملكية مضمونة لصاحب
، حىت اذا يضاًخلمس يف الكرت ملثل ذلك غري تام ااخلمس، فالتمسك بعموم ا

  .افترضنا صدق عنوان الكرت عليه، فتامل جيداً
  ـ حكم ما لو علم انَّ الكرت كان ملكاً ملسلم قدمياً

تام، الهنا تثبته  قد عرفت انه غريو طالق أدلة اخلمس يف الكرت،با ] متسكا١ً[
ال يصح التملك يف املقام بعد ان كان املال ملالك حمترم، ال و يف طول امللك،

ال بالروايات و بأدلة اخلمس لعدم كوهنا يف مقام البيان من هذه الناحية،
ال مبا تقدم عن الفقيه و الثالث املتقدمة لعدم داللتها على ذلك،

ملال مع تقادم الزمان، ملا تقدم من اهلمداين(قده) من انقطاع صلة املالك با
منع الصغرى، الن فرض عدم وجود وارث للمسلم جيعل و بطالن الكربى

  املال من ذلك احلني لالمام، فال جيوز متلكه.
   وقد افاد بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) يف املقام جريان استصحاب عدم
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االمام وارث من ال وارث له،  ء، النَّ الفيالوارث للمسلم، فيدخل يف 

  .١فيجري عليه حكم الكرت
اال و ،إرث من ال وارث له ال جيوز متلكه باحليازة جزماً ما تقدم من انَّ وفيه:

 اخبار التحليل ال تثبت ذلك،و ال وارث له،و جاز ذلك يف كل مسلم ميوت
 قطعه االمام،كسائر ما ُيلو اثبتته مل يكن فيه اخلمس مبالك الكرت لكونه هبة و
ان االستصحاب املوضوعي املذكور كاستصحاب عدم كون املال ملالك و

حمترم حمكوم عنده باالصل العقالئي املقتضي لالحتياط يف األموال. فالصحيح 
  لزوم دفعه اىل احلاكم الشرعي لكونه وارث من ال وارث له أو جمهول املالك.

اذا احتمل كونه لغري حمترم املال امكن الكرت  وهكذا نستخلص مما سبق انَّ
اذا كانت االرض اليت وجد فيها حتت يد  لكه باحليازة من قبل الواجد، االّمت

عرف املال  فعلية أو سابقة حمترمة، فيكون لصاحبها حق التعريف، فانْ
اعطي له كما هو يف سائر موارد اللقطة اذا حصل الوثوق النوعي من 

  د.كان للواج االّو تعريفه،
ة من حيث وجود كرت يف االرض اململوكة يشبه اللقطال ومن هنا يعرف انَّ

ال جيوز و حق التعريف لصاحب اليد على االرض، فيجب تعريفه عليه
لكنه بعد عدم املعرفة خيتلف عن اللقطة، من حيث انه و متلكه قبل التعريف،
للقطة فانه كالكرت املوجود يف ارض غري مملوكة، خبالف ا جيوز متلكه جماناً

بعد التعريف من  حيث يعلم بكوهنا ملالك حمترم ال متلك باحليازة، بل البدَّ
  التصدق هبا أو التمتع هبا على وجه الضمان.

ثبت اخلمس ال حمالة، اما بعنوان الكرت اذا كان املال  وكلما ثبت امللك جماناً
   وافقناه يفو املاتن، أو بعنوان الفائدة اجملانية املطلقة على ما تقدم من مدفوناً

                                                            
  .١٠٠مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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ان تعدد و واحداً متعددة يضم بعضه اىل بعض، فانه يعد كرتاً
  .]١[جنسها

يف الكرت الواحد ال يعترب االخراج دفعة مبقدار  ]١٧[مسألة 
ان و فلو كان جمموع الدفعات بقدر النصاب وجب اخلمس، النصاب،

  مل يكن كل واحد منها بقدره.
على هذا و ـ ذلك اذا مل يكن املال مدفوناًو ـ املأخوذ من الكافر غيلة أو غصباً

جيب عليه  يضاًااحتمل انه لكافر غري حمترم املال و غري مدفون، اذا وجد ماالً
  ان مل يصدق عليه عنوان الكرت لكونه غنيمة.و اخلمس بعد متلكه باحليازة

  ـ حكم الكنوز املتعددة من حيث اشتراط بلوغ كل منها النصاب وعدمه
  على متامية امرين: ما ذكره السيد املاتن(قده) يف هذه املسألة مبٌين ]١[

بصحيح البزنطي ال  يكون اعتبار النصاب يف الكرت ثابتاً نْاَ ـ االول
ما هو مبىن من حيمل الصحيحة على ك ـ حنوه من االدلة اللبيةو باالمجاع

  .ـ  رادة التماثل يف اجلنس فقطا
تقدم يف املعدن من احناللية دليل جعل اخلمس، ان يتم االستظهار امل الثاين ـ

فينحل دليل اخلمس على الكرت اىل اخلمس على كل كرت كرت، فيكون 
  ظاهر دليل التقييد بالنصاب اشتراط بلوغ كل كرت مقدار النصاب ال حمالة.

فاذا انكرنا احد االمرين مل يتم ما افاده، اذ لو انكرنا االول كان مقتضى 
 لو كان دون النصاب،و الكرت ثبوته يف كل مقدار منه عمومات اخلمس يف

هو ما اذا كان اجملموع و االمجاع خمصص ليب منفصل خيرج املورد املتيقن،و
  مل يبلغ النصاب، فريجع يف غريه اىل عموم اخلمس.

 قد تقدم وجهه يف حبث املعدن مفصالًو كما هو الصحيح، ـ واذا انكرنا الثاين
الغنيمة الكرتية هذا و ، لكون امليزان بلوغ الفائدةباًكفى بلوغ اجملموع نصا ـ

منه و يف موضوع اخلمس، تعدده عرفاًو املقدار من دون دخالة لوحدة الكرت
  يعرف حكم املسألة القادمة.
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فحاله حال  وجد يف جوفها شيئاًو اذا اشترى دابة ]١٨[مسألة 
اخراج يف و الذي جيده يف األرض املشتراة يف تعريف البائع الكرت

كذا لو وجد يف و ال يعترب فيه بلوغ النصاب.و مل يعرفه. اخلمس انْ
كذا احلكم يف غري و جوف السمكة املشتراة مع احتمال كونه لبائعها.

  .]١[السمكة من ساير احليوانات و الدابة
  ـ حكم ما يوجد يف جوف احليوان

يف جوف ] يتعرض يف هذه املسألة ملا يوجد يف جوف احليوان كاجلوهرة ١[
البحث عن ذلك أوال يف حكم متلك الواجد و الدابة أو السمكة أو غريمها،

  ثانيا يف وجوب اخلمس فيه.و له،
  حكم متلك الواجد لهالبحث االول: 

اخرى على ضوء و فنورده تارة فيما تقتضيه القاعدة، اّما البحث االول:
  الروايات اخلاصة الواردة يف املسألة باخلصوص.

فقد ظهر حاله مما تقدم، فانه تارة: حيتمل عدم وجود  القاعدة:اّما مقتضى 
مالك للمال اصال، كما اذا احتمل كونه من املباحات االولية كاجلوهرة يف 
 جوف مسكة مأخوذة من البحر أو النهر أو طري أو غزال اخذ من الصحراء،

يف ذلك ال ينبغي االشكال يف جواز متلكه الستصحاب عدم وجود مالك و
، أو عقالئياً هذا يتم حىت عند القائلني باصالة احلرمة يف مال الغري عقالًو له،

  ألن موردها املال الذي يعلم كونه للغري.
 لكن حيتمل كون املالك غري حمترم،و للغري يعلم كونه مملوكاً واخرى:

جواز متلكه من قبل الواجد،  يضاًالصحيح فيه على ضوء ما تقدم او
اذا كان احليوان حتت يد حمترمة  الك حمترم االّاستصحاب عدم كونه ملب

، كالدابة أو السمكة اليت تكون يف احواض خاصة، فيجب بالفعل أو سابقاً
  التعريف عليه فان مل يعرفه كان للواجد.

حكمه انه جمهول و وثالثة: يعلم كونه ملالك حمترم أو تقوم حجة على ذلك،
   من تعريفه مع ترقب حصول مالكه أو التصدق به أو اعطائه اىل بدَّاملالك، فال
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  جمهول املالك.و احلاكم الشرعي، كما هو املقرر يف احكام اللقطة

مقتضى القاعدة هو التفصيل بني موارد العلم بكون املال  انَّوهكذا يتضح: 
لم بذلك فيجوز متلكه بني موارد عدم العو ملالك حمترم فال جيوز متلكه،

  باحليازة.
غريه، ففي االول حيكم بانه يكون و وقد يفصل بني موارد سبق يد الغري

 لو كان ما يف جوفه مباحاًو حيازته للحيوانو لصاحب اليد مبقتضى يده
  ، خبالف الثاين.اولياً

 ال مستقالً مارة على امللك اصالًاليد التبعية ال تكون ا ما تقدم من انَّ وفيه:
وص امنا يستحق صاحبها التعريف على الواجد يف خصو ال بضم الدعوى،و

ليه، فاذا اريد اثبات امللكية الظاهرية بقاعدة ما اذا كان حيتمل رجوع املال ا
  اليد، فقد عرفت عدم حجية اليد التبعية.

، من باب ان اولياً وان اريد اثبات امللكية الواقعية على فرض كون املال مباحاً
  ملا يف جوفه من املباحات األولية، فريّده: تبعاًو احليوان حيازة ضمناًحيازة 
فال يدخل يف ملك الصائد للحيوان  اولياً لو فرض كون املال مباحاً أوالً ـ

القصد و حبيازته له أو صيده اياه، فان احليازة اململّكة متوقفة على العلم
ء التكويين اخلارجي ليقال ال يراد هبا جمرد االستيالو ،انشائياً لكوهنا امراً

هلذا لو و على ما يف جوفه، تبعاًو ضمناً املستويل على احليوان مستولٍ بانَّ
ذحبه، فوجد يف جوفه جوهرة فحازها كانت له، و غصب احليوان غاصب

نعم لو كان املال يف اجلوف مما حيتمل عادة وجوده فيه كاللؤلؤة يف الصدف، 
 كاملولود يف بطن احليوان كان تابعاً توابعه عرفاًو او كان من مناءات احليوان

 ، اما من جهة القصد االرتكازي للتملك أو من جهة التبعية،يضاًيف امللك ا
  كال االمرين مفقودان يف املقام.و

   لو فرضت التبعية أو القصد االرتكازي حليازة احليوان بكل ما يف جوفه من ـ وثانياً
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البائع للحيوان يقصد بيع نفس  بالبيع، النَّ يضاًاملال، فذلك يثبت للمشتري ا

على امجاله للمشتري، فال وجه على كل حال للزوم ارجاع  ما متلكه أوالً
  امنا الصحيح ما ذكرناه.و اجلوهرة اىل البائع، فهذا التفصيل غري تام،

فقد وردت يف املسألة صحيحة عبداللّه بن جعفر  واما الروايات اخلاصة:
املتقدمة يف الّدابة اليت يشتريها فيجد يف جوفها صّرة فيها دراهم أو دنانري 

روايات عديدة واردة يف السمكة اليت يشتريها فيجد يف جوفها و أو جوهرة،
 يف عابد من بين اسرائيل ١ رواية ايب محزة الثمايل لعل أحسنها سنداًو لؤلؤة،

موردها و اشترى مسكة، فوجد يف جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين الف درهم.
هو اللؤلؤة؛ كما اهنا ناظرة اىل و ما يعلم كونه من البحر عادة أي ال مالك له

هناك و نقل قصة وقعت يف زمانه ال بيان حكم شرعي،و شريعة موسى
حكم ليست يف مقام البيان لل يضاًارواية اخرى عن االمام السجاد(ع) 

ع بتحليل كل ما يصرح الباي يضاًيف موردها او الشرعي من هذه الناحية،
  كان له للمشتري، كما اهنا غري نقية السند.

هي تطابق ما ذكرناه مما هو مقتضى و فاملهم هو صحيح عبداللّه بن جعفر،
 لكن قد يتصور انَّو القاعدة بلحاظ لزوم التعريف على ذي اليد التبعية،

هو و بعد عدم معرفة البائع للصّرة حكم على خالف القاعدة، املستفاد منها
يف  ذلك النَّو علم بكونه ملالك حمترم، انْو جواز متلكه من قبل الواجد

موردها يعلم عادة بان الدراهم أو الدنانري تكون الحد املسلمني يف سوقهم 
ألنه رزق مع ذلك حكمت الرواية بانه للواجد و أو بالدهم قد ابتلعته الدابة،

  رزقه اللّه اياه.
   ومن هنا حاول بعض اساتذتنا العظام(دام ظله) ختصيص مقتضى القاعدة يف

                                                            
  .١بواب اللقطة، حديث امن  ١٠، باب ٣٥٩، ص ١٧الشيعة، ج وسائل  -١
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اللقطة أو جمهول املالك هبذه الرواية يف خصوص موردها، بل حاول إخراج 

ابتالع احليوان للمال جيعله حبكم التالف على  ذلك على القاعدة بدعوى انَّ
  .١ ، فتنقطع صلته به، فيمكن ان يتملكه واجدهصاحبه

 جمرد ابتالع احليوان المر غري قابل للتلف كالدراهم انَّ ـ وفيه: أوالً
هذا خالف حكم نفس و ، كيفله عرفاً الدنانري أو اجلوهرة ال يكون تلفاًو

ع الدال على عدم انقطاع حيث اهنا حكمت بلزوم تعريف الباي الصحيحة،
  باملال لو كان له مبجرد االبتالع.صلة املالك 

هذا التعبري وارد بعينه يف روايات  ليه فيما سبق من انَّما اشرنا ا ـ وثانياً
املال الذي ال جيد صاحبه يكون للواجد بعد التعريف ليتمتع  اللقطة من انَّ

به على وجه الضمان لصاحبها اذا جاء، ففي معتربة ايب بصري عن ايب جعفر 
أتيه طالبه، فاذا جاء فهو له، فليتمتع به حىت ي وجد شيئاًمن  (ع)(قال:

  .٢ليه)طالبه رده ا
اللقطة جيدها و ويف صحيح احلليب عن ايب عبداللّه(ع) يف حديث (قال:

اال فهي كسبيل و يأخذها، قال: يعرفها سنة، فان جاء هلا طالبو الرجل
  .٣ماله)

عدم و فيها انه بعد التعريفد بن قيس املتقدمة، حيث ورد ومثلها موثقة حممَّ
  وجدان املالك له ان يتمتع باملال.
حبمل قوله(ع) يف صحيح  ـ كما اشرنا ـ والعرف جيمع بني هذه الروايات

عبداللّه بن جعفر (هو لك رزقك اللّه اياه) على جواز التمتع باملال على وجه 
خصوصية لكون ال يفهم العرف أية و لو جاء طالبه لزم رده إليه أو رد قيمته،

   الّصرة يف جوف احليوان الذي هو مورد الصحيحة او مكان آخر، نعم الفرق
                                                            

  .١٠٢مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
  .٢من أبواب اللقطة، حديث  -٤، باب ٣٥٤، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -٢
  .١من أبواب اللقطة، حديث  ٢، باب ٣٤٩، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -٣
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 مؤنةامنا يعترب النصاب يف الكرت بعد اخراج  ]١٩[مسألة 
  .]١[االخراج 

 املال نفسه جاء اىل الواجد ال انَّ سائر الروايات يف انَّو بني مورد الصحيحة
لى اآلخذ لزوم التعريف سنة يف لعله هلذا جعل عو الواجد اخذه من مكان،

تلك الروايات، أو لزوم التصدق به يف بعض الروايات االخرى، خبالفه يف 
ع فقط، فان مل يعرفه جاز له حيث اكتفي فيه بالتعريف على الباياملقام 

  يأخذه أو يأخذ قيمته.و التمتع باملال على وجه الضمان حىت يأيت صاحبه
ال يستفاد منها اكثر ّمما هو مقتضى  يضاًا ان الروايات اخلاصة وهكذا يثبت:

  القاعدة، هذا كله يف البحث عن متلك الواجد للمال.
 يف الصور اليت جيوز للواجد انْ واّما البحث الثاين: فهو عن وجوب ختميسه

يتملك املال الذي وجده يف جوف حيوان، فقد حكم السيد املاتن(قده) 
قد وقع ذلك مورد و الكرت من غري اعتبار بلوغ النصاب،بوجوب اخلمس فيه ك

أو  بالكرت موضوعاً االستغراب من املعلقني على العروة، فانه اذا كان هذا ملحقاً
اال مل و من اعتبار النصاب يف وجوب ختميسه، بامجاع أو حنوه، فالبدَّ حكماً

  رين.، فكيف مجع املاتن بني االمؤنةبعد امل جيب اصل اخلمس فيه االّ
الفائدة اجملانية  ما ذكره على ضوء ما تقدم منه(قده) من انَّ ان الصحيح: االّ
، اما ؤنةفيها اخلمس بال استثناء امل يضاًحملضة كاملسروق من اموال الكفار اا

لغة كما هو املستظهر من املاتن(قده) يف مبحث مخس و لكونه غنيمة عرفاً
من الواضح ان املقام على و عليه،الغنيمة، او لداللة صحيح ابن مهزيار 

تقدير جواز التملك من قبل الواجد يكون فائدة مطلقة كاملأخوذ من الكافر 
غيلة أو سرقة بال فرق، فيجب فيه اخلمس بال اعتبار النصاب، الختصاص 

السنة الختصاص دليله بأرباح  ؤنةاملعدن، كما ال استثناء ملو دليله بالكرت
  .دة املغتنمة، فتامل جيداًحنوها ال الفائو املكاسب

  ] تقدم وجهه يف حبث املعدن.١[
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اذا اشترك مجاعة يف كرت، فالظاهر كفاية بلوغ  ]٢٠[مسألة 
  .]١[و ان مل يكن حصة كل واحد بقدره  اجملموع نصاباً

  ـ حكم ما لو اشترك مجاعة يف اخراج الكرت
 يبلغ حصة كل واحٍد نْ] تقدم يف حبث املعدن عدم كفاية ذلك، بل جيب ا١َ[

الغنيمة اململوكة ال و للنصاب، الن ما هو موضوع اخلمس امنا هو الفائدة
 لو مل يكن يف ملك احد، فيكون بلوغ النصاب شرطاًو الكرتو ذات املعدن

ما مل تبلغ حصة كل واحد و هو الفائدة الكرتية،و فيما هو موضوع اخلمس
  .ن ديناراًالنصاب ال يكون الكرت الفائدة قد بلغ عشري

مجلة من احملققني استظهروا احناللية احلكم بلحاظ و السيد املاتن والغريب انَّ
غفلوا عنها يف هذه و ) املتقدمة١٦تعدده يف املسألة (و وحدة الكرت خارجاً

اخلطاب بلحاظ مصاديق موضوعه كذلك و املسألة، مع انه كما ينحل احلكم
املكلفني اوضح، الن الوجوب  ينحل بلحاظ املكلفني، بل االحنالل بلحاظ

 الثابت يف حق كل مكلف غري الوجوب الثابت يف حق املكلّف االخر،
هذا خبالف احلال بالنسبة اىل كل كرت و ،واحداً يكونا وجوباً نْيستحيل اَو

يكون جمموع ما يغنمه من الكنوز  نْكرت يف حق املكلف الواحد، فانه يعقل اَ
  حققناه.و لوجوب مخس واحد، كما استظهرناه واحداً موضوعاً

  



  

  

  

  

  

   ُصْوَغالْ





  
  

  

   وصــغـال

 مثل اللؤلؤوهو اخراج اجلواهر من البحر،  الغوص، الرابع:
من  حنوهو ، ال مثل السمككان أو نباتياً غريمها، معدنياًو املرجانو

، فال فصاعداً يبلغ قيمته ديناراً نْاحليوانات، فيجب اخلمس بشرط أ
  .]١[مخس فيما ينقص عن ذلك 

   ستدالل على ثبوت اخلمس يف الغوصاال ـ
قد ادعي و ال خالف يف وجوب اخلمس يف الغوص بعنوانه،و ] ال إشكال١[

لعله من املتسامل و املتاخرين،و عليه االمجاع يف كلمات مجلة من القدماء
عمدهتا مخس و يدل عليه بعد ذلك الروايات العديدة،و عليه يف فقهنا،

  روايات، ثالثة منها معتربة كما يلي:
: >ع<غوص اللؤلؤ، فقالو عن العنرب >ع<صحيح احلليب (سألت أبا عبداللّه

  .١عليه اخلمس)
الذي تقدم احلديث و حيح ابن ايب عمري الذي يرويه الصدوق يف اخلصال،وص

   الغوصو املعادنو متاميته (اخلمس على مخسة اشياء على الكنوزو عن سنده
                                                            

  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٧، باب ٣٤٧، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١



  كتاب اخلمس                                  ٢٦٤
 

…………………………………………………………  
  .١نسي ابن ايب عمري اخلامس)و والغنيمة

(مسعت أبا عبداللّه(ع) يقول: فيما  يضاًاوصحيح عمار بن مروان املتقدم 
احلالل املختلط باحلرام اذا مل يعرف و الغنيمةو البحرو خيرج من املعادن

  .٢الكنوز اخلمس)و صاحبه
قال: اخلمس من مخسة  >ع<ومرسلة محاد املعروفة (عن ايب احلسن االول

  .٣الغوص ...)و اشياء، من الغنائم
ايب عبداللّه عن ايب احلسن(ع) د بن وصحيح البزنطي املتقدم عن حممَّ

عن معادن و الزبرجدو الياقوتو (سألته عما خيرج من البحر من اللؤلؤ
  .٤ففيه اخلمس) الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراًو الذهب

وال إشكال يف ان املراد من الغوص هنا ما خيرج به ال نفس عمل الغوص، 
هو املال و الغوص،و و نتيجة الكرتفان الغوص كالكرت يطلق على ما ه

  املكترت أو املستخرج بالغوص.
  حتديد ما هو موضوع اخلمس من جهات ثالث:  اال انه وقع البحث يف املقام يف

  بالغوص أم ال.و يف اشتراط كونه من البحر ـ االوىل
 النفائس اجلمادية أو النباتية املستخرجةو يف اختصاصه باجلواهر الثانية ـ

  كاالمساك. لو كان حيواناًو البحر، أو مشوله لكل ما يستخرج منهامن 
  يف اشتراط النصاب فيه. الثالثة ـ

  بالغوص أم ال؟و يف اشتراط كونه من البحر ـ اجلهة االوىل
فقد اختلفت كلمات االعالم يف اعتبار خصوصية  ة االوىل ـاما البحث عن اجله
   ، نتيجة اختالفشديداً ختالفاًالغوص يف تعلق اخلمس او االخراج من البحر

                                                            
  .٧حديث من أبواب ما جيب فيه اخلمس،  ٣، باب ٣٤٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٦من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٣٤٤، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٩من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٢، باب ٣٤٠، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٣
  .٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٣٤٣، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -٤
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ألسنة الروايات املتقدمة املتعرضة للخمس يف هذا العنوان، حيث ورد يف 

بني و يف البعض االخر التعبري مبا خيرج من البحر،و بعضها التعبري بالغوص،
العنوانني عموم من وجه، حيث ان ما خيرج من البحر اعم من حيث كونه 

املبين للفاعل يعم ما خرج بنفسه بالغوص يف املاء أو بغريه بل لو قرأ بنحو 
الغوص اعم من حيث كونه يشمل الغوص من البحر أو النهر، فمن و ،يضاًا

  هنا توجد يف املسألة احتماالت مخسة:
محلهما على حنو املعرفية اىل اجلواهر و اخلصوصيتني،و لعنواننيإلغاء كال ا االول ـ

  .يضاًااملستخرجة من قاع البحار أو االهنار الكبرية، حيث قد يتفق ذلك فيها 
كفاية كل من العنوانني يف تعلق اخلمس، فما خيرج من البحر فيه  ـ الثاين

مل لو و ما يستخرج بالغوص فيه اخلمسو لو مل يكن بالغوص،و اخلمس
  يكن من البحر.

  من البحر.و بالغوص اعتبار جمموع القيدين، أعين ان يكون مستخرجاً ـ الثالث
  اعتبار خصوصية الغوص فقط دون االخراج من البحر. ـ الرابع

  لو مل يكن بالغوص.و اعتبار خصوصية االخراج من البحر فقط ـ اخلامس
لكل واحد من االحتماالت  يكون مدركاً نْومن خالل استعراض ما ميكن اَ

  نبدأ باالخري منها، فنقول:و االظهر منها هو االّول، سيتضح انَّ
الصحيح من الروايات  اما االحتمال اخلامس، فيمكن خترجيه على اساس انَّ

 بن مروان، االخرى صحيح عمارو املتقدمة اثنان فقط، احدامها صحيح احلليب
املتعني  عندئذ يقال: بانَّو غري واحد، اما رواية ابن ايب عمري فهي مرسلة عنو

جعل موضوع اخلمس عنوان ما خيرج من البحر كما يف صحيح عمار، ال الغوص 
من هنا اّدعى و الوارد يف صحيح احلليب، النه وارد يف كالم السائل ال االمام(ع)،

العنرب من الغوص، و صاحب املدارك(قده) اختصاص هذا اخلمس باللؤلؤ
  لكنه خالف الفهم العريف املقتضي حلملهماو ؤال دون غريمها،لورودمها يف الس
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على املثالية، خبالف صحيحة عمار بن مروان فانه قد ورد يف كالم االمام 

من محل كالم السائل يف  اخلمس يف كل ما خيرج من البحر، فالبدَّ فيها انَّ
 بذلك يثبت انَّو الصحيحة االوىل على كالم االمام يف الصحيحة الثانية،

  امليزان عنوان ما خيرج من البحر بالغوص أو بغريه.
ما تقدم من صحة سند رواية ابن ايب عمري، النه يرسلها عن  فيه: أوالً ـو

للقاعدة اليت نقحناها يف مراسيل ابن ايب  طبقاً غري واحد، فيكون معترباً
  قد ورد فيها عنوان الغوص يف كالم االمام نفسه.و عمري عن غري واحد،

لو كان منشأ هذا احلمل عدم ظهور كالم االمام يف صحيح احلليب  ثانياً ـو
لو خرج من النهر، فهذا خالف االطالق يف و يف ثبوت اخلمس يف الغوص

عنوان الغوص يف كالم االمام يف رواية احلليب عدم اخذ و جواب االمام،
طالقه ملا اما إِو مينع عن الظهور يف االحترازية ملا ال خيرج بالغوص،

 يستخرج بالغوص من النهر فال إشكال يف استفادته من اطالق اجلواب،
  كان جيب على االمام تقييد جوابه مبا اذا كان اللؤلؤ أو العنرب من البحر. االّو

نشأ ذلك دعوى وقوع التعارض بينهما باعتبار ورود خصوصية وإن كان م
لكن حيث ان ما مل يرد يف كالم و يف كل واحد منهما تقّيد اطالق االخر

االمام مباشرة ال يكون له مثل هذا الظهور، فال يصلح خصوصية الغوصية 
الواردة يف كالم السائل يف صحيح احلليب لتقييد اطالق ما خيرج من البحر 

غوص الوارد يف لسان االمام يف صحيح عمار، خبالف العكس فيتعني بغري 
املقيد، فصحة هذه الدعوى موقوفة و يكون املقام من قبيل املطلقو ذلك،

 ال موجب له يف املقام بعد ان كانا مثبتنيو على فرض التنايف بني الدليلني،
صحيح اما و مل يكن يف احدمها ما ينفي االخر، اما صحيح احلليب فواضح،و

عمار فالن خصوصية اخلروج من البحر الواردة فيها حتمل على املثالية 
  على اساس قرينة ارتكازية سنشري إليها.
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 يف وجهه انَّ واما االحتمال الرابع فقد استقربه بعض االعالم مدعياً

النصوص املشتملة على ذكر الغوص واردة يف مقام احلصر، خبالف نصوص 
ما خيرج من البحر، فيتعني ان تكون مقيدة الطالق غريها، فال جمال لتعميم 

  .١ احلكم لالخراج ال بطريق الغوص
بان اطالق احلصر هذا مقيد فيما خيرج من البحر على كل حال، ـ  وقد يناقش

  .٢االرباح، فاحلصر غري حاصر ال حمالةو ان الفوائدلو بعنوو للزوم اخلمس فيه
ان تقييد اطالق حصر اخلمس يف االشياء اخلمسة يف مطلق االرباح  وفيه:

أو ارباح املكاسب غري تقييد اطالقه بلحاظ ما خيرج من البحر بعنوانه 
اخلاص الذي هو مفاد صحيح عمار، فما هو معلوم السقوط من اطالق 

  ما هو معارض مع مفاد صحيح عمار بن مروان،احلصر على كل حال غري
  هذا واضح.و

ان اطالق احلصر يقيد بظهور صحيح عمار بن  ـ والصحيح ان يقال: أوالً
 اثباتياً وضعياً مروان يف وجود عنوان آخر فيه اخلمس، لكونه ظهوراً

اذا  خبالف اطالق احلصر، فيثبت وجوب اخلمس لكل من العنوانني مستقالً
  احتمل تعدد اجلعل.

لو سلم استظهار وحدة اجلعل اما لالخذ بظهور احلصر أو  ـ وثانياً
، فسوف يقع الستظهار ذلك من نفس العنوانني املتقاربني يف املفهوم عرفاً

التعارض بني اطالق املنطوق يف كل من الصحيحتني، سواء كان هلما ظهور 
ورد االفتراق عن االخر يلغي يف احلصر أم ال، حيث ان اطالق كل منهما مل

 بدَّال ربط له بالظهور يف احلصر، فالهذا و خصوصية العنوان املأخوذ فيه،
 اجلمع بني اخلصوصيتني ال الغاء احدمهاو من تقييد كل منهما باآلخر عندئٍذ

  محله على املعرفية اىل اآلخر.و
                                                            

  .٤٨٣، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
  .١١٢مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -٢
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كما ان عنوان الغوص يقّيد اطالق ما خيرج من البحر كذلك  وبتعبري آخر:

عنوان ما خيرج من البحر يقيد اطالق الغوص، بعد فرض العلم بوحدة اجلعل 
) ال يتم ال يف فرض احتمال تعدد اجلعل لعدم التعارض هفيهما، فما ذكره(قد

امثال ال يف فرض العلم بوحدته، ألن مقتضى اجلمع العريف يف و ،بينهما عندئٍذ
  األخذ بكلتا اخلصوصيتني على ما سوف يظهر.و ذلك هو التقييد

ان احلصر كما يستفاد من مثل صحيح ابن ايب عمري الوارد فيه  ـ وثالثاً
عنوان اخلمس يف مخسة كذلك يستفاد من صحيح عمار بن مروان لسياق 

  التحديد فيه، فال فرق بني الصحيحتني من هذه الناحية كما هو واضح.
هو ما ذهب إليه احملقق(قده) من لزوم كلتا و االحتمال الثالث،واما 

قد تابعه و بالغوص يف وجوب اخلمس،و يكون من البحر نْاخلصوصيتني اَ
  .عليه احملقق اهلمداين(قده) فقد ظهر وجهه مما تقدم يف رد االحتمال السابق

عمار بن و اللسانني الواردين يف صحيحة ابن ايب عمري انَّ توضيحه:و
  مروان متعارضان ال حمالة فيما اذا فرضنا االمرين التاليني.

استظهار وحدة اجلعل لوجوب اخلمس يف باب الغوص، اّما لعدم احتمال  - ١
إرادة معىن واحد فيهما، او  تعدده بتعدد مثل هذين العنوانني الواضح عرفاً

  باعتبار استظهار حصر العناوين اخلاصة للخمس من الروايات يف اخلمسة.
ظاهر كل من اللسانني دخالة العنوان الوارد فيه يف وجوب اخلمس  -٢

  بنحو املوضوعية.
فاذا مت هذان االمران وقع التعارض بني الدليلني ال حمالة، الستحالة ان يكون 

من ان يكون  للجعل الواحد موضوعان خمتلفان على حنو املوضوعية، بل البدَّ
انني، أو واحد منهما باخلصوص، أو هناك موضوع واحد، اما هو جمموع العنو

لكن مقتضى و ال معني الحدمها يف قبال االخر يف نفسه،و اجلامع بينهما،
  ذلك باحد بيانني:و للحكم، الصناعة تعّين االول أعين كون اجملموع موضوعاً
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من الدليلني  انه مقتضى اجلمع العريف يف امثال املقام، فان كالً البيان االول ـ

لو بنحو جزء و له ظهوران، ظهور وضعي صريح يف دخالة العنوان يف احلكم
ظهور اطالقي يف كونه متام املوضوع حىت اذا انفرد عن العنوان و املوضوع،
 التعارض حبسب احلقيقة بني الظهور الوضعي االول يف كل منهماو االخر،

رفع اليد عن و ا بالتقييدالظهور االطالقي الثاين يف االخر، فيجمع بينهمو
االحترازية، و يف التقييد االطالق بالظهور الوضعي لكونه أقوى او ظاهراً

  كما هو احلال يف سائر موارد محل املطلق على املقيد.
محل املطلق على املقيد امنا يكون فيما اذا كانت النسبة بني  ال يقال ـ

، فانه يوجد فيه مدلوالن املفهومني العموم املطلق ال من وجه كما يف املقام
متباينان حبسب املفهوم، غاية االمر متصادقان يف بعض املصاديق كعنوان 

  اكرم العامل.و اكرم اهلامشي
ال فرق بني نكتة هذا اجلمع بني املوردين، فانه كلما  ـ أوالً ـ فانه يقال

اآلخر باإلطالق قدم االول و الصراحةو تعارض ظهوران احدمها بالوضع
 هذا هو نكتة محل املطلق على املقيد يف مثل اعتق رقبةو الثاين،على 

  على وحدة اجلعل. اعتق رقبة مؤمنة بناًءو
يوجد  املقيد قلنا ان املقام عرفاًو لو فرض لزوم االخذ حبرفية املطلق ـ وثانياً

هو ما خيرج من املاء يف قبال ما خيرج و فيه بني العنوانني مفهوم مشترك واضح،
يف االخر بالغوص، و ، غاية االمر قيد ذلك يف احد اللسانني بالبحرمن االرض

فيقّيد  فيكون يف كل واحد منهما اطالق بلحاظ ما ورد من القيد يف االخر عرفاً
ان ظاهرت اعتق رقبة و به، نظري ما اذا ورد ان ظاهرت اعتق رقبة مسلمة

حبمل االطالق  يضاًعندئذ جيمع بينهما امستضعفة مع العلم بوحدة اجلعل، فانه 
  يف كل منهما على القيد الوارد يف االخر.

   لو فرضنا عدم صحة اجلمع العريف املذكور وقع التعارض بني البيان الثاين ـ
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هو و ـ اخلصوصيتنيو نتيجته انه يف صورة اجتماع القيدينو الدليلني،

 يعلم بثبوت اخلمس على كل االحتماالت، ـ املستخرج من البحر بالغوص
التساقط، و اما يف صوريت االفتراق فيقع التعارض بني اطالقي الدليلنيو

االصل املؤمن عن وجوب اخلمس بالعنوان و فريجع فيهما اىل الرباءة
  اخلاص على ما تقدم شرحه يف حمله.

التعارض بني االطالقني املذكورين لو سلّم فهو  وهذا البيان غري تام، النَّ
حيث اهنما اطالقان مثبتان حلكم و مبالك العلم االمجايل بكذب احدمها،

الزامي يف املوردين فال حمالة يكون احدمها االمجايل حجة الثبات االلزام 
بذلك و يف حمله من علم االصول، ألحد املوردين على ما نقحناه مفصالً

ايل تعبدي بوجوب اخلمس، اما يف الغوص املستخرج من يتشكل علم امج
  هو يقتضي االحتياط.و النهر أو فيما خيرج من البحر من دون غوص،

لكن و فالصحيح هو البيان االول لو فرض متامية االستظهارين املتقدمني،
  سوف تأيت املناقشة فيهما.

 مدعياً ١ام ظله)اّما االحتمال الثاين، فقد ذهب إليه بعض اساتذتنا العظام(دو
يف وجهه ما يرجع اىل انكار االمر االول من االستظهارين املتقدمني 

هو وحدة اجلعل، فانه ال وجه لذلك، بل يؤخذ بكل من و لالحتمال السابق،
  نثبت اخلمس فيهما على اطالقهما.و العنوانني يف متام مدلوله

: اىل امكان مضافاً احتمال تعدد اجلعل غري وجيه يف املقام، فانه انَّ ويرده:
 استظهار ذلك من نفس لسان احلصر يف الروايات حىت رواية عمار بن مروان، انَّ

عن احلمل على تعدد اجلعل، لوضوح كوهنما واردين لبيان  اللسانني آبيان عرفاً
  الغوص ليس بينهماو مخس واحد ال مخسني، الن عنوان ما خيرج من البحر

                                                            
  .١١٢مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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االختالف الذي يصح جعلهما موضوعني مستقلني للخمس و التباينذلك 
مالك واحد جلعل اخلمس ال مالكان،  ، كما انه ال يوجد فيهما االّعرفاً

 اكرم اهلامشي الذي يفهم العرف تباينهماو فليسا من قبيل اكرم العامل
  اختالف مالك احلكم يف كل منهما عن االخر.و

، يضاًا فقهياًو بل المرين تام ال غبار عليه عرفاًفاالنصاف ان االمر االول من ا
  حيث مل يذهب فقيه اىل تعدد وجوب اخلمس بتعدد العنوانني املذكورين.

انه اذا اخذنا بظهور دخالة كل من العنوانني يف وجوب اخلمس  وهكذا يتضح:
الصحيح انكار  انَّ (قدمها)، االّالفقيه اهلمداينو كان املتعني ما ذهب إليه احملقق

يف املقام، بل العرف يفهم  ـ هو الثاين من االستظهارين املتقدمنيو ـ هذا الظهور
  أن اجلامع بينهما االوسع منهما معا هو موضوع اخلمس.

ارجاعهما اىل و القيدين يف املقام،و فالظاهر الغاء العرف لكلتا اخلصوصيتني
االهنار مما اودعه و بحاراجلوهر املستخرج من قاع الو جامع واحد هو املال

  اللّه فيه كثروات طبيعية لالنسان.
  لبية.و اما إلغاء خصوصية االخراج بالغوص، فبقرينتني لفظية

عطف غوص اللؤلؤ عليه يف صحيح احلليب، مع و اما اللفظية فهي ذكر العنرب
ال يؤخذ بالغوص، بل يكون على سطح املاء أو عند الساحل، الن  انه غالباً

  .طيباًو يكون مثيناًو جللد حيوان حبري يقذفه على الساحل الظاهر كونه امساً
من غوص اللؤلؤ مطلب و مراد السائل منه وال اشكال ملن يراجع الصحيحة انَّ

سائل يف هذه ال سؤاالن، ألنَّو سؤال واحد عما فيه اخلمس ال مطلبانو واحد
سأل عن كل منها بسؤال مستقل، كما يظهر ملن و ّزأ مسائله،الرواية قد َج

مع ظهور الروايات يف حصر ما فيه اخلمس بعنوانه  راجعها يف اصلها، خصوصاً
ما هو موضوع اخلمس يف الغوص ما  يف اخلمسة، فيكون ظاهرها ال حمالة انَّ

  ريه، بل التعبري بغوص اللؤلؤخيرج من قاع البحار سواء كان بالغوص أم بغ



  كتاب اخلمس                                  ٢٧٢
 

…………………………………………………………  
عنوان الغوص و هو اللؤلؤ،و النظر اىل املستخرج يف انَّ بنفسه ظاهر عرفاً

  ليه.طريق للوصول او جمرد معرف
 الغوص باملعىن اجلامد املراد يف املقام عنوان عرفاً واما القرينة اللبّية، فالنَّ

ملا من شأنه االخراج بالغوص، ال ملا خيرج بالغوص فعال، بل  ارتكازاًو
الفائدية و يف حيثية االستغنام خصوصية الغوص الفعلي ال دخل هلا عرفاً

العرف يرى ان تعلقه باجلوهر املأخوذ من و اليت هي مناط تعلق اخلمس،
أو باالخراج باآللة اوىل من تعلقه باجلوهر املستخرج  سطح املاء اتفاقاً

 عملية الغوص اخلطرية اجملهدة، فخصوصية الغوص بالفعل ملغاة عرفاًب
طريقة و لعمل عنواناًو ، نعم خصوصية الغوص من ناحية كوهنا معرفاًفقهياًو

االحجار النفيسة عادة ال مطلق ما يستخرج و يستخرج هبا اجلواهر
 مأخوذة يف موضوع احلكم، مبعىن انه ال اتفاقاً لو كان حيواناًو بالغوص

مخس يف غري تلك اجلواهر مما خيرج من البحر كاالمساك على ما سوف 
يأيت يف البحث عن اجلهة القادمة، فالغوص معّرف اىل اجلواهر املستخرجة 

لو خرجت و لو خرجت بغريه دون غريها كاالمساكو بالغوص شأناًو عادة
فيشملها ملتقدم منا خطرية جيعلها غنيمة باملعىن او لعل كوهنا مثينةو بالغوص،

  .يضاًاطالق اآلية ا
على االهنار  يضاًبل لغة ا واما إلغاء خصوصية البحر، فباعتبار اطالقه عرفاً

حتكيم نفس االرتكاز و الكبرية، كما يشهد بذلك استعماالت القرآن الكرمي،
غلبة كون اجلواهر املذكورة يف البحر ال يف االهنار حبيث ال و املتقدم،

  القيدية.و لسان الدليل يف االحترازيةيتشكل ظهور لوروده يف 
ما خيرج من البحر أو النهر من هذه االحجار يثبت  مقتضى ما ذكرناه انَّ مث انَّ

لو مل خيرج بالغوص بل خرج من نفسه، ملا قلنا من إلغاء هذه و فيها اخلمس
كوهنا معّرفة ملا يكون حبسب طبعه داخل املياه حبيث حيتاج يف و اخلصوصية
  يضاًعليها باملعىن اجلامد ال احلدث ا لعل اطالق الغوصو  الغوص،اخراجه اىل
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فهل  اما ما خيرج من البحر بنفسه غالباًو بلحاظ هذه الشأنية كما يف املعدن،

 ، او اذا اخرج بالغوص صدفة كما اذا كان غائصاًجيب فيه اخلمس مطلقاً
لغريه فوجده يف طريقه فاخرجه أو ال جيب مطلقا؟ وجوه، مقتضى اطالق 

كذلك و للفاعل ال للمفعول هو األول، ما خيرج من البحر لو قرأناه مبنياً
بعد فرض إلغاء  يضاًفيه اخلمس ا ذكر العنرب يف صحيح احلليب انَّ

 بناًءو هذا هو االحوط ان مل يكن اقوى، ال إشكال انَّو خصوصية العنربّية،
لو و عليه ال خيتص باالخراج من جوف املاء، بل يكفي االخراج من البحر

هو مقتضى اطالق و كان على سطح املاء، كما لعله ظاهر ما خيرج من البحر
  باملعىن املتقدم. يضاًاآلية ا

النفائس اجلمادية أو النباتية املستخرجة و يف اختصاصه باجلواهر اجلهة الثانية ـ
  ا يستخرج منها حىت لو كان حيواناًم مشوله لكل معدو من البحر،

االحجار و يف اشتراط كون املخرج بالغوص من اجلواهر اجلهة الثانية ـ
 النفيسة، سواء كانت مجادات أو نباتات نفيسة دون حيوانات البحر كاالمساك

  ميكن ان يستدل على ذلك بوجهني:و حنوها، فانه ال مخس فيها بعنواهنا،و
كان يستخرج بالغوص دعوى قصوراملقتضي لظهور عنوان الغوص يف ما االول ـ

كان املستخرج هبا ذلك ال احليوانات، فاهنا و حرفة معروفة،و ةالذي كان مهن
  من هنا ال يكون الغوص عنوانا هلا.و كانت تؤخذ باالصطياد عادة ال بالغوص،

ن التمسك ان روايات الغوص، فيمكهذا غايته عدم االطالق يف لس ال يقال ـ
  ثبات اخلمس فيه.الوارد يف صحيح عمار بن مروان إل طالق ماخيرج من البحربا

يف سياق و البحر معاًو بقرينة ذكر ما خيرج من املعادن ـ أوالً ـ فانه يقال
واحد يف صحيح عمار بن مروان ال ينعقد فيه اطالق ملثل احليوان 

كونه غنيمة باملعىن عدم و املستخرج من البحر، لعدم تناسبه مع املعادن
  املرجان.و املتقدم خبالف اجلواهر كاللؤلؤ

من تقييده مبا ورد يف  لو فرض وجود االطالق املذكور، فالبدَّ ثانياً ـو
صحيح ابن ايب عمري الوارد فيه عنوان الغوص، باعتبار ظهوره يف 

  القيدية من هذه الناحية، كما ذكرناه يف اجلهة السابقة.و االحترازية
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 وجود املانع املتمثل يف السرية القطعية على عدم اخلمس يف االمساك الثاين ـ

االبتالء هبا شديد جدا، حبيث لو كان  حنوها من حيوانات البحر مع انَّو
اصبح من املسلّمات، بينما و ظهرو لشاع ذلك يضاًفيها ا اخلمس واجباً

  .متشرعياًو فقهياً املسلّماتو عدمه لعله من الواضحات
لو و نعم من جيمد على عنواين الغوص أو االخراج من البحر بنحو املوضوعية

بنحو تعدد اجلعل، ينبغي له االلتزام بثبوت اخلمس يف احليوان املستخرج من 
ال سرية عملية على عدم اخلمس و أو بنحو الغوص على االقل، البحر، اما مطلقاً

ة متعارفة يف اصطياد االمساك أو احليوانات فيه باخلصوص، لعدم كونه طريق
البحرية لكي ميكن استكشاف عدم اخلمس يف مثله بالسرية، فاهنا دليل لّيب قدره 

لكن ال بطريق الغوص، و يضاًملصطادة من االهنار أو من البحر ااملتيقن االمساك ا
البحر  رج منمن الرجوع يف غري القدر املتيقن اىل اطالق اخلمس فيما خي فالبدَّ

  اذا منعنا عن االطالق مبا تقّدم يف الوجه االول. أو الغوص، اللهم االّ
   يف اشتراط النصاب فيه الثالثة ـ اجلهة
الدليل عليه و ،هو بلوغ قيمة الغوص ديناراًو يف اعتبار النصاب لثالثة ـاجلهة ا

الم د بن علي بن ايب عبداللّه عن ايب احلسن عليه السَّصحيح البزنطي عن حممَّ
عن معادن و الزبرجدو الياقوتو (قال: سألته عما خيرج من البحر من اللؤلؤ

  .١ففيه اخلمس) الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراًو الذهب
د بن علي بن ايب عبد اللّه، بتقريب تقدم ضعف السند مبحمَّ فيه: أوالً ـ و

  يف حبث املعدن. مفصالً
الوارد فيه بلوغ قيمته  لو فرض صحة السند تقدم قوة احتمال انَّ ثانياً ـو

  قد سقطت كلمة عشرين.و عشرون ديناراً
   لو فرض عدم السقط، فالرواية بعد سقوط داللتها بلحاظ املعدن ال يبقى ـ وثالثاً

                                                            
  .٥من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٣، باب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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 عدمه، فلو بلغ قيمة اجملموع ديناراًو وال فرق بني احتاد النوع
. ]١[الدفعات فيضم بعضها اىل البعضو الدفعةال بني و وجب اخلمس.

  اشترك فيه مجاعة انْو املدار على ما اخرج مطلقاً كما انَّ
، حيث ال يعقل التفكيك بينهما تبعاً يضاًاال الداللة الضمنية اليت تسقط ا فيها

 التقييدو االطالق لكي يقبل التخصيصو يف املقام، اذ ليس بابه باب العموم
  ية يف الباقي كما هو واضح.بقاؤه على احلجو

قوة و واما دعوى: االمجاع يف املسألة، فغري تامة بعد خمالفة مثل املفيد(قده)،
  احتمال استناد اجملمعني اىل هذه الرواية.

الغوص عدم اعتبار وعلى هذا فمقتضى االطالق يف روايات اخلمس يف 
من سقوط كلمة اذا وثقنا مبا اشرنا إليه يف حبث املعدن  النصاب فيه، االّ

إلغاء احتمال و قلنا بصحتها سندا، أو استظهرنا التعميمو عشرين من الرواية
الكنوز يف اعتبار و ما خيرج من البحارو الفرق بني باب ما خيرج من املعادن

قد يناسبه وحدة سياق ما و ـ كما فعله الشيخ املفيد يف الغرية ـ النصاب
بن مروان، فان حصل اجلزم مبثل البحر يف صحيح عمار و خيرج من املعادن

كان  االّو ،يضاًيف الغوص ا هذا االستظهار اعترب نصاب عشرين ديناراً
  ال إشكال يف انه احوط.و ،مقتضى القاعدة عدم اعتبار اصالً

انه ال خصوصية ال و نا امليزان فيها،بيَّو ] هذه الفروع سبق نظائرها فيما سبق،١[
 ال وحدة املكان يف تعلق اخلمس،و اجلنسال وحدة و ال الدفعاتو للدفعة

 يبلغ جمموع ما حصل عنده من الفائدة اخلاصة مقدار النصاب، نْامنا امليزان اَو
 الكرت،و املاتن(قده) مل يفهم االحنالل من عنوان الغوص كما فهمه من املعدنو
 هذا بنفسه يؤكد ما ذكرناه يف حمله من عدم صحة اصل هذا االستظهار،و
الغوص  نَّالكرت عند املاتن اَو بني املعدنو يكون الفرق بني املقام نْميكن اَو

  هوو للمال املستخرج بالغوص عنواناًو قد لوحظ معّرفاًو اسم لعمل او مهنة،
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يعترب بلوغ النصاب بعد اخراج و .]١[ال يبلغ نصيب كل منهم النصاب
يف حكمه املخرج باآلالت من دون غوص و ،]٢[ يف املعدن املؤن، كما مرَّ
ه بآلة فاخرجه فال اشكال يف وجوبه شدَّو اما لو غاصو على االحوط،

فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه املاء فأخذه من غري 
، بل يدخل يف ارباح املكاسب، ]٣[غوص، مل جيب فيه من هذه اجلهة

  ال يعترب فيه النصاب.و السنة، مؤنةفيعترب فيه 
من الغواص ال جيري عليه حكم الغوص اذا  املتناول ]٢١[مسألة 
  ، فيجب عليه اذا مل ينويضاًهوغائص او واما اذا تناول منه .مل يكن غائصاً

كذلك عنوان ما و القليل، خبالف عنوان الكرت أو املعدنو صادق على الكثري
 لكنك عرفت عدم صحة االحنالل املذكور حىت يف املعدنو خيرج من البحر،

عن املقام، هذا كله على تقدير القول باعتبار النصاب يف  الكرت فضالًو
  ء من هذه الفروع. فال موضوع يف نفسه لشي االّو الغوص،

  امليزان بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب على تقدير اعتباره. ] تقدم ان١َّ[
  ] مر الكالم فيه.٢[
إلشكال يف بالغوص فال ينبغي ا غالباًو ] تقدم انه لو كان مما خيرج عادة٣[

وجوب اخلمس فيه بعنوان الغوص، لصدقه عليه حقيقة بعد توسعة الغوص 
ان و ،شأناًو لكل ما يستخرج من املاء من اجلواهر النفيسة بالغوص عادة

املعتاد فيه خروجه و اما إن كان الغالبو يف مورد بال غوص، خرج اتفاقاً
ميم لكل ما خيرج مبّين على استفادة التع من نفسه فاحلكم باخلمس حينئٍذ

من البحر من اجلواهر، إما بصحيح عمار بن مروان بناء على قراءته بنحو 
استفادة إرادة و املبين للفاعل، او للتعدي من مورد العنرب يف صحيح احلليب

  مطلق جواهر البحر منه، أو لصدق الغنيمة باملعىن املتقدم عليه.
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  .]١[عليهوجب اخلمس و فهو له، االّو الغواص احليازة،
  حكم املتناول من الغواص

] ظاهر املاتن(قده) يف هذه املسألة نفي اخلمس بعنوان الغوص عن اجلوهر ١[
الذي يستخرجه الغواص ال بقصد متلكه، بل بقصد ان يتملّكه غريه خارج 

امنا جيب اخلمس فيه اذا قصد احليازة لنفسه، أو غاص و املاء باحليازة،
  احليازة.و هو غائص بنية التملكو معه فتناوله منه يضاًااملتناول 

  وما ميكن ان يكون منشأ هلذه الفتوى احد وجوه:
اخذه يكون كأخذ اجلوهر و يقال بان حيازة مثل هذا اجلوهر نْاَ االول ـ

  من خارج املاء، الذي تقدم احلكم بعدم اخلمس فيه بعنوان الغوص.
ان املفروض يف املقام اخراج اجلوهر بالغوص ال خروجه بنفسه،  وفيه:

االخراج به صادق و بعبارة اخرى عنوان الغوصو فالقياس مع الفارق،
  على اجلوهر يف املقام، خبالفه يف املورد السابق.

ان املستفاد من ادلة مخس الغوص وجوبه على املالك كما هو احلال  ـ الثاين
هو غوص، و للجوهر ان يكون املالك مالكاً فالبدَّ يف سائر ما فيه اخلمس،

بأن ميلكه حني الغوص اما لنفسه، أو لغريه كما يف االجري، أو يناوله من هو 
اما اذا مل جيتمع امللك مع الغوص فال جيب اخلمس ال و غائص مثله فيملكه،

ال على املالك النه مل ميلك الغوص، بل و ،على الغائص النه ليس مالكاً
  ليه.بالنسبة ا بعد ان كان خارج املاء، فخرج عن كونه غوصاً ملكه
 ان عنوان الغوص له اطالقان على ما تقدم، اطالق مبعىن حدث الغوص وفيه:

 للخمس، ألن يكون موضوعاً ، اذ ليس قابالًهو غري مراد يف املقام قطعاًو فعلهو
عنوان للمال و هو هبذا املعىن جامدو اطالق مبعىن املال املستخرج بالغوص،و

هذا االطالق يكفي فيه و للخمس، املعدن، فيصلح ان يكون موضوعاًو كالكرت
بقاء، فعندما و حدوثاً اجلوهر اخراجه بالغوص، فيكون غوصاًو ان يكون املال

 بالغوص، مستخرجاً أي جوهراً ميلكه املتناول خارج املاء يكون قد ملك غوصاً
   ىل حني امللك فيجبال يشترط يف صدقه بقاء عملية الغوص او
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  اخلمس على من ميلكه ال حمالة.

الغنيمة و الكرتو املعدنو ظاهر أدلة اخلمس يف الغوص انَّ وان شئت قلت:
، أي من حني حتقق هذه العناوين، غاية االمر قيدنا هذا ثبوته فيها مطلقاً

ئدة اذا كان فا مبثل صحيح ابن مهزيار خبصوص ماو االطالق باالرتكاز،
 ان هذا التقييد ليس باكثر من انَّ شخصية فال مخس على غريها، االّ

احليازة، سواء كان و اخلمس يف هذه االمور على املالك االول هلا باألخذ
  ملكه من اّول حتققها أو بعد ذلك، طاملا يكون هو اآلخذ األول هلا.

ملا فيه  عنواناً كسب، فاذا جعلو ان عنوان الغوص اسم ملهنة الثالث ـ
 موضوع اخلمس ما كان يتملكه الغواصون اخلمس كان ظاهره انَّ

يكتسبونه بالغوص، فال جيب اخلمس اذا مل يكن التملك بالغوص كما يف و
املتناول مل ميلك بالغوص بل باألخذ من و الغواص مل يتملك، املقام، حيث انَّ

للغواص  ان مستأجراًأو ك يضاًا هذا خبالف ما اذا كان غائصاًو اخلارج،
لعل هذا هو الوجه لدى و به بالغوص،تكسَّو حيث يصدق عليه انه متلكه
  ) القادمة.٢٣املسألة (و املاتن(قده) يف هذه املسألة

على ما هو الصحيح يف ضوء ما تقدم من إلغاء العرف خلصوصية  بناًء فيه: أوالً ـو
املوضوع مطلق الثروة جعل و التملك به،و عن التكسب االخراج بالغوص، فضالً

لو و خترج بالغوص نْأو الثروة البحرية اليت من شأهنا اَ ـ غري احليوانات ـ البحرية
بل لو  مل خيرج بذلك فعال، ال وجه هلذه الفتوى، بل جيب احلكم باخلمس هنا مطلقاً

  فرض عدم االطالق كفانا اطالق الغنيمة باملعىن اخلاص املتقدم فتدبر.
على اخذ الغوص بنحو املوضوعية، فلو سلم اخذه كذلك مبا هو  بناًء وثانياً ـ
اخراج من املاء، مع ذلك قد اخذ عنوان و كسب ال مبا هو عمل الغوصو مهنة

للمال املستخرج مبهنة الغوص ال لتملكه، فال وجه لتقييد  الغوص وصفاً
   على صدق الغوص على املال اململوك بان يكون اطالقات االدلة زائداً
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، ففي اذا غاص من غري قصد للحيازة فصادف شيئاً ]٢٢[مسألة 
  .]١[ و االحوط اخراجه وجوب اخلمس عليه وجهان،

ء  كان يف بطنه شيو ،اذا أخرج بالغوص حيواناً ]٢٣[مسألة 
  و ان كان من باب وجب فيه اخلمس. من اجلواهر، فان كان معتاداً

دعوى االنصراف اىل ما و مما خيرجه الغواصون سواء متلكوه به أو بغريه،
  من التملك بالغوص ال موجب هلا. كان يفعله الغواصون خارجاً

لو سلم االنصراف املذكور كفى اطالق ما خيرج من البحر يف صحيح  ثالثاً ـو
 على تعدد اجلعل فواضح، عمار بن مروان لثبوت اخلمس يف املقام، اما بناًء

االنصراف املذكور ال يصلح لتقييد  كذلك، النَّ اما على فرض الوحدة فأيضاًو
 على اساس اخذ عنوان قائماً هذا االطالق يف صحيح عمار، لعدم كونه ظهوراً

عدم مشول و خصوصية ظاهرة يف االحترازية، بل غايته دعوى االنصرافو
ال يصلح و طالقه للمقام، فيكفي اطالق صحيح عمار الثباته،ذاك الدليل با

لتقييد اطالق ما خيرج من  ان فرض صاحلاًو صحيح ابن ايب عمري لتقييده
  البحر بال غوص بظهوره يف احترازية اصل عنوان الغوص، فتامل جيدا.

يلزم من مثل هذه الفتوى جواز التهرب عن اخلمس، بان ال يقصد  رابعاً ـو
بعد اخراجه من داخل املاء، فيكون متلكه له بعد  هر االّالغواص حيازة اجلو

  هذا ما ال ميكن االلتزام به.و حيازته،و املاءالغوص باخذه خارج 
عدم الفرق يف وجوب اخلمس بني ان يتناوله املتناول من  فاالنصاف:

  الغواص خارج املاء أو داخله اذا فرض عدم متلك الغواص له باحليازة.
] وجه التردد هنا ما ذكرناه من استظهار اشتراط كون التملك بالغوص مبا هو ١[

هو منصرف عمن غاص ال من اجل اخذ اجلوهر بل و ،عمل جتاريو مهنة
حيث ان و لغاية اخرى كالرياضة أو التحقيق العلمي فصادف اجلوهر فاخرجه،

  لكنك عرفت انه ال وجه لذلك.و املاتن(قده) مل جيزم بذلك احتاط يف املسألة،
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ان كان و فالظاهر عدم وجوبه، اتفاقاً يكون بلع شيئاً االتفاق بأنْ
  .]١[أحوط

  ء من اجلواهر اذا أخرج بالغوص حيواناً، وكان يف بطنه شي
] اما وجوبه يف االول فواضح، حيث يصدق عليه كال العنوانني الواردين يف ١[

اما عدم وجوبه يف الثاين فبنفس النكتة املتقدمة يف املسألة و لسان االدلة،
) من عدم كون التملك للجوهر بالغوص، حيث مل يقصد متلكه حني ٢١(
بعد وجدانه يف جوف احليوان ال يكون متلكه و لغوص لعدم علمه به،ا

 لكنك عرفت عدم صحة ذلكو االخذ يف خارج املاء،و بالغوص بل باحليازة
  .يضاًاعموم اخلمس ملثله و

عنوان  مث ان املاتن(قده) مل حيكم باخلمس يف املوارد اليت ال يصدق عليها
، مع انه حكم باخلمس بال ؤنةبعد استثناء امل الغوص او مل يستخرج به االّ

  يف مسألة اجلوهرة املتواجدة يف جوف السمكة أو الدابة. ؤنةاستثناء امل
الفوائد املكتسبة، الن و وميكن الفرق بأن الفائدة يف املقام تكون من االرباح

جهد، خبالف ما يوجد يف جوف الدابة أو السمكة و الغوص بنفسه كسب
قد تقدم فيما سبق اهنا ملحقة و من الفائدة اجملانية غري املكتسبة، املشتراة فانه

على االقل فيجب فيه اخلمس بال  او حكماً حكماًو بالغنيمة اما موضوعاً
  .ؤنةاستثناء امل

اليت و اال أن االنصاف ثبوت الفرق بني الثروة الثمينة اجلاهزة يف الطبيعة
التجارات، و لّده كالزراعاتيوو بني ما ينتجهو جيدها االنسان فيأخذها،

الفائدة احملضة اليت اودعها اللّه سبحانه و فاألول يصدق عليه عنوان الغنيمة
ان و يف الطبيعة، خبالف احملاصيل الزراعية او االرباح التجارية، فهي بالدقة

أّنه ال يشملها عنوان الغنيمة، مبعناه اخلاص  من اللّه سبحانه االّ يضاًكانت ا
الوارد فيها اىل حمل  ؤنةي من دليل استثناء املاو على األقل ال ميكن التعدِّ

  تفصيل ذلك موكول اىل حمله.و الكالم،
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الفرات حكمها و النيلو االهنار العظيمة كدجلة ]٢٤[مسألة 
تكون  بالنسبة اىل ما خيرج منها بالغوص، اذا فرض حكم البحر

  .]١[ اجلوهر فيها كالبحر
أعرض مالكه عنه و ء يف البحر اذا غرق شي ]٢٥ [مسألة

 انْو و ال يلحقه حكم الغوص على األقوى، فأخرجه الغواص ملكه،
  .]٢[املرجان، لكن األحوط اجراء حكمه عليه و كان مثل اللؤلؤ

  حكم األهنار العظيمة بالنسبة ملا خيرج منها بالغوص
اىل االرتكاز العريف القاضي  ، مضافاًعرفاًو من صدق البحر عليها لغة] ملا تقدم ١[

دعوى و النهر، كما ان عنوان الغوص ينطبق عليه،و بإلغاء خصوصية البحر
  كربى.و انصرافه اىل ما يستخرج من البحر بالغوص ال النهر ممنوعة صغرى

  اذا غرق شيء فاخرجه الغّواص
ن جواز متلك ما غرق يف البحر من اموال ] البحث يف هذه املسألة، تارة: ع٢[

اخرى: يف وجوب اخلمس فيه على و حنوه،و اآلخرين اذا اخرج بالغوص
  املتملك.

اذا اعرض عنه  ه ال جيوز متلك املال املذكور االّاما االول، فاملشهور ان
أو بضم اخذ  االعراض موجب لزوال عالقة املالك باملال مطلقاًو صاحبه،

احليازة من الثاين يف و االعراض يوجب امكان تاثري االخذ الثاين له، فكأنَّ
  على كل حال هذا ثابت على مقتضى القاعدة.و التملك،

ويف قبال ذلك توجد دعوى امللك من قبل املستخرج لذلك املال من البحر 
  ذلك الحد وجهني:و لو مل يعرض صاحب املال عن ماله،و ،مطلقاً

، فيوجب انقطاع صلة املالك تلف للمال عرفاً ان الغرق يف البحر الوجه االول ـ
  لتملكه على القاعدة. حيازته من قبل الغواص سبباًو معه يكون اخذهو مباله،

ال تالزم بينهما و ملالية املال ال للملكية صاحبه، الغرق تلف عرفاً انَّ ـ وفيه: أوالً
، امللكية أو االختصاص معقولة يف املقام الن موضوعها حمفوظ واقعاً ، فانَّعقالئياً

  هو يف قعر البحر، فال مالية له مع بقاءو غاية االمر ال ميكن االنتفاع به
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عدم انقطاعها؛ نظري ما يقال يف اجزاء االناء و امللكية أو االختصاص مبالكه
مع بقاء حق االختصاص ملالكها،  مالية هلا عرفاًأو الكوز املنكسر، فاهنا ال 

  حبيث ال جيوز للغري ان يأخذها منه بال اذنه.
لو سلمنا زوال امللكية بزوال املالية فمنشأ ذلك حبسب احلقيقة هو  ثانياً ـو

هذه النكتة ال  من الواضح انَّو عدم ترتب اثر عريف على ذلك،و اللغوية
اما اذا فرض و تقتضي اكثر من زوال امللكية ما دام املال يف قعر البحر،

 عقالئياًو عرفاً ليس ماال جديداًو خروجه منه فهو نفس املال السابق
، فتعود امللكية لصاحبه أو يستكشف بقاؤها من اّول األمر اذا مل جزماً

  .زماًيعرض صاحبه عنه، النتفاء اللغوية يف مثل ذلك ج
التمسك بإطالق معتربة السكوين عن ايب عبد اللّه (ع) يف  الوجه الثاين ـ

ما فيها، فأصابه و حديث عن امري املؤمنني (ع) (قال: اذا غرقت السفينة
ما غاص و هم احق به،و الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو الهله

ند آخر فيه شيخ بسقد نقلها الو .١تركه صاحبه فهو هلم)و عليه الناس
أنه ليس فيه قيد (وتركه  االّ -هو السكوىنو ضعف عن الشعريى ـ

  .٢صاحبه)
وقد وقع البحث يف مفاد هذه الرواية، فمنهم من محلها على صورة اعراض 

منهم من اعتربها و فتاوى املشهور،و املالك، فتكون مطابقة مع القاعدة
لو مل يكن و ي،العملو اوسع من ذلك حيث تشمل موارد االعراض القهري

غري طيب النفس من اخذ غريه له؛ النّ الوارد فيها و عن ماله قلبا معرضاً
منهم من طرح الرواية باعتبار و هو اعم من االعراض القليب،و عنوان الترك

  للقواعد.و خمالفتها لفتوى املشهور
  قاعدة اخرى غري االعراض مالكاًو ان مفاد هذه الرواية بيان نكتة واالنصاف:

                                                            
  .١من أبواب اللقطة، حديث  ١١، باب ٣٦٢، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
  .٨٢٢، احلديث ٢٩٥، ص ٦نفس املصدر السابق، و يف التهذيب، ج  -٢
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 ـ ال مشاحة يف التسميةو ـ ان كان قد يعرب عنه باالعراض العمليو ،واثراً

 ارتفاع حرمة مالهو هناك مالكني النقطاع صلة املالك مباله توضيح ذلك: انَّ
  عصمته قبال اآلخرين.و

سلطنته الوضعية عن و هو االعراض مبعىن رفع املالك ليده املالك االول ـ
املؤشر عليه و هذا امر نفساين قليب ال يتحقق مبجرد الترك اخلارجي،و املال،

هو يوجب زوال علقة امللكية أو زوال و يأخذه غريه، ألنْ انه يطيب نفساً
  احليازة.و ميلكه مبجرد االخذ نْحرمتها حبيث حيق للغري اَ

 عدم القدرةو الزوال بعد العجزو ترك املال يف معرض التلف املالك الثاين ـ
حيفظ عن و على احلفاظ عليه، فانه يف مثل ذلك تارة يعود املال بنفسه

اخرى حيييه غريه فيحفظه عن التلف بعد ان تركه و التلف فيكون ملالكه،
يف هذه و إرادة،و رغم تعلقه باملال قلباً أو اضطراراً مل يتبعه عجزاًو صاحبه

 رك صاحب له أوىل بهاحمليي للمال عن التلف بعد ت احلالة حيكم العقالء بانَّ
 احق، اذ ال معىن الفتراض بقاء حرمة املال ملالكه من اجل ان يتلفو
  هذا له امثلة عديدة.و خيسره االثنان،و

غرق املال جيعله كالتالف أو يف معرض التلف على  املقام حيث انَّ منها ـ
 لو اضطراراًو انصرفو االقل، حيث ال ميكن حتصيله، فلو تركه صاحبه

  استخرجه بالغوص كان احق به.و فجاء االخر عجزاًو
ال كالء عند عجز صاحبها عن و ترك الدابة يف فالة ال ماء فيها منها ـو

  حفظها فيأيت غريه فيحييها، فاهنا تكون له.
من مالكه، كالطائر ميلك جناحه فيصيده غريه، فانه  الصيد اذا فرَّ منها ـو

ل من نفسه مل يكن يستحقه غري احق به من مالكه االول. نعم اذا رجع املا
بني و هذا هو الفرق العملي بني هذا املالكو حازه،و لو اخذهو مالكه

   االعراض الذي هو املالك االول، فهذا املالك امنا يقتضي استحقاق الثاين
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اخرجه عن التلف ال اكثر، خبالف االعراض فانه و للمال اذا كان قد احياه

  .رفع حرمة املال مطلقاً يستوجب
تدل عليها روايات عديدة معتربة، منها و وهذه النكتة نّدعي عقالئيتها،

اوضح منها معتربة ابن سنان الواردة يف الداّبة و معتربة السكوين يف املقام
يف فالة من  او بعرياً عن أيب عبداللّه عليه الّسالم (قال: من أصاب ماالً

 ا صاحبها مما مل يتبعه فأخذها غريه فاقام عليهاسّيبهو قامتو لّْتاألرض كَ
 ال سبيل له عليهاو من املوت، فهي لهو انفق نفقته حىت أحياها من الكاللو
كذلك معتربة السكوين (قال: سئل ابو و ،١ء املباح) امنا هي مثل الشيو

 الم عن سفينة انكسرت يف البحر فاخرج بعضها بالغوصعبداللّه عليه السَّ
حر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو ألهله اللّه اخرج البو

معتربته األخرى و به) هم أحقُّو أما ما اخرج بالغوص فهو هلمو أخرجه
الم الم يف حديث عن امري املؤمنني عليه السَّعن ايب عبداللّه عليه السَّ يضاًا

البحر على ما فيها فاصابه الناس فما قذف به و (قال: اذا غرقت السفينة
تركه صاحبه فهو و ما غاص عليه الناسو هم أحق بهو ساحله فهو ألهله

ان امري املؤمنني  معتربة مسمع عن أيب عبد اللّه عليه السالم (قال:و ٢هلم)
عليه الّسالم كان يقول يف الدابة اذا سّرحها اهلها او عجزوا عن علفها أو 

الم يف رجل أمرياملؤمنني عليه السَّقضى و نفقتها فهي للذي احياها قال:
أمن فهي له يأخذها و ماءو ترك دابة مبضيعة فقال: ان كان تركها يف كالء

املتعرضة حلكم  ٣ال ماء فهي ملن احياها)و ان تركها يف غري كالءو مىت شاء،
قد محلها بعض الفقهاء على و الدابة اليت تركها صاحبها يف معرض التلف،

   لكنه خالف ظاهرها جدا، بل هيو املالك ملاله، إباحةو صورة االعراض
                                                            

  .٢يف ابواب اللقطة، حديث  ١٣، الباب ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢و  ١من أبواب اللقطة، حديث  ١١، الباب ١٧وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٣من أبواب اللقطة، احلديث  ١٣، الباب ٣٦٢، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -٣
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فيها و ـ مثلها الروايات العديدةو ظاهرة يف امضاء النكتة اليت اشرنا إليها،

الم الواردة يف صيد الطري كصحيح زرارة عن ايب عبداللّه عليه السَّ ـ املعتربة
  غريه.و ١(قال: اذا ملك الطائر جناحه فهو ملن أخذه)

وال ينافيها ما يف صحيح البزنطي عن الرضا(ع) الدال على لزوم رده على 
صاحبه اذا جاء يطلبه، (قال: سألت أبا احلسن الرضا عليه السالم، عن 

هو مستوي اجلناحني فيعرف و الرجل يصيد الطري يساوي دراهم كثرية
يرّده عليه، صاحبه أو جييئه فيطلبه من ال يتهمه، فقال: ال حيل له إمساكه 

 النَّ ٢، قال: هو له)فقلت: فان صاد ما هو مالك جلناحيه ال يعرف له طالباً
  املراد به ما اذا مل يكن قد تركه صاحبه كما عرفت.

ان مفاد املعتربة يف املقام مطابق مع مقتضى القاعدة، سواء يف  وهكذا يتضح:
حكمها حكمها باستحقاق الغواص للمال الغارق اذا تركه صاحبه، أو 

قد ميكن محل و اخرجه اللّه له،و باستحقاق صاحبه له اذا قذف به البحر
ان كان ينبغي تقييده و مراد املشهور من االعراض يف املقام على هذا املعىن

حينئذ مبا اذا مل خيرج املال من نفسه، أي بصورة االحياء من قبل الغري ال 
دم حتقق ترك املال من قبل مطلق اخذ املال، كما انه ال ينبغي اإلشكال يف ع

 وقف على البحر ليستأجر غواصاً نْصاحبه اذا كان يسعى لتحصيله، باَ
لتحصيل ماله أو غاص بنفسه لذلك، فانه لو اخذه غريه صدفة مل ميلكه بل 

النكتة  كان ملالكه، اذ ال يصدق يف مثل هذه احلالة تركه ملاله، كما انَّ
  هذا واضح.و ة فيه،االرتكازية املشار إليها غري متحقق

واما البحث عن وجوب اخلمس على من متلكه بالغوص، فاّدعى مشهور 
  املرجان،و املتاخرين انصراف ادلة الغوص عن مثله حىت اذا كان من اللؤلؤ

                                                            
  .١طريا مستوي اجلناحني فهو له احلديث  من أبواب ان من صاد ٣٧، باب ٢٩٦، ص ١٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .١من أبواب من صاد طريا مستوي اجلناحني فهو له احلديث  ٣٦، الباب ٢٩٥، ص ١٦وسائل الشيعة، ج  -٢
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واختصاص عنوان الغوص أو ما خيرج من البحر مبا خيرج من حمله 

يكون اخلمس على امللك االول و لالنسان،االصلي، حبيث يكون هبة اللّه 
االخراج و االبتدائي له ال امللك االنتقايل، اي انصراف الغوص اىل الغوص

  االول من املاء، ال االخراج ملا كان خارج املاء مث غرق فيه.
ميكن بناء املسألة على املبنيني يف و ،١)هوخالف يف ذلك صاحب احلدائق(قد

االعراض أو ترك املال يف املقام خيرج املال عن ملك  االعراض، القول بانَّ
القول ببقاء العالقة، غاية االمر من حييي و صاحبه، فيعود كاملباح االصلي،

  خيرجه عن اخلطر يكون احق به.و املال
فعلى االول، قد مينع دعوى االنصراف بعد ان رجع املال اىل وضعه الطبيعي 

نا االرتكاز العريف يف باب اخلمس من ماذا حكَّ االصلي يف البحر، خصوصاً
االستغنام، فيجب فيه مخس الغوص كما ذهب إليه و اهنا مبالك الفائدية

املرجان و صاحب احلدائق(قده)، نعم ال يشمل عنوان الغوص غري اللؤلؤ
املنظور  من االموال الغارقة يف البحر لو اخرجها الغواص، ملا تقدم من انَّ

بحر خصوص الثروات املودعة يف البحر حبسب بالغوص أو ما اخرج من ال
  طبعها، ال الداخل فيها من اخلارج.

وعلى الثاين، تتم دعوى االنصراف، بل ال اطالق يف أدلة الغوص بناء على 
ما تقدم من تقييدها بامللك االبتدائي االول هلذه العناوين ال امللك االنتقايل 

هو املبىن الثاين، فما ذهب إليه الصحيح يف املقام  حيث انَّو كما يف املقام،
كان  انْو املاتن(قده) من عدم وجوب اخلمس هنا بعنوان الغوص صحيح،

وجوب اخلمس مبالك الفائدة احملضة قد يثبت بناء على ما اشرنا إليه يف 
  ذيل املسألة السابقة.

                                                            
  .٣٤٤، ص ١٢احلدائق الناضرة، ج  -١
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اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو  ]٢٦[مسألة 
بالغوص، فال اشكال يف  خيرج منه االّ حبيث ال حنومها حتت املاء،

تعلق اخلمس به، لكنه هل يعترب فيه نصاب املعدن أو الغوص 
  .]١[ األظهر الثاينو وجهان،

  ـ حكم املعادن الواقعة حتت املاء
امنا البحث يف اعتبار و ] ال إشكال يف وجوب اخلمس يف جممع العنوانني،١[

على عدم اعتباره يف الغوص، أو اعتبار أي النصابني فيه  النصاب فيه بناًء
  على اعتبار دينار واحد يف الغوص. بناًء
اذا انطبقا و احد العنوانني حلقه حكمه، تضى القاعدة انه اذا مل ينطبق االّومق
دليل اعتبار و كان املعترب اقل النصابني، النه ال منافاة بني دليل اعتباره معاً

اذ الثاين يقتضي عدم اخلمس يف االقل من النصاب الزائد من اكثر النصابني، 
ال من حيث سائر العناوين املنطبقة  ـ هو املعدنية يف املقامو ـ حيث عنوانه

  .هذا واضح كربوياًو الالمقتضي،و عليه، فيكون من قبيل دليل املقتضي
ما خيرج من و فال ينبغي اإلشكال يف صدق عنوان الغوص واما صغروياً

ان كان معدنا بان يكون و البحر فيما يستخرج من حتت املياه بالغوص عادة،
اما املعادن اليت تكون يف جوف االرض حتت و ،مما يتكون يف قاع البحر مثالً

االهنار مما يكون استخراجها كاستخراج املعدن من الصحراء، غاية و البحر
الفضة و بل الذهب ثالًكان ذلك يف جوف قاع البحر كالبترول م نْاألمر اتفق اَ

، فال ينبغي اإلشكال يف عدم صدق الغوص أو ما خيرج من البحر عليها، يضاًا
املراد مما خيرج من البحر ما خيرج من  اما الثاين فألنَّو اما االول فواضح،

موضع و البحر مبا هو ماء أي من داخل املياه، حبيث يكون حمله االصلى
ن داخل املاء جمرد العبور من خالل املياه ليس املراد مو تكونه جوف املاء،

مع كون حمله االصلي جوف االرض سواء كان عليها ماء أم ال كما يف 
  .عليه فال جيب فيه اخلمس اذا مل يبلغ عشرين ديناراًو املعادن،
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و ان أخذ  العنرب اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه، ]٢٧[مسألة 
األحوط و ه له وجهان،على وجه املاء أو الساحل، ففي حلقوق حكم

  ].١ان مل يبلغ النصاب أيضا [و أحوط منه اخراج مخسهو اللحوق.
 واما االستدالل برواية البزنطي املشتملة على السؤال عن نصاب الفضة

الفضة املستخرجني من البحر، فتكون و الذهب حبملها على إرادة الذهبو
على التفصيل بني ما خيرج من املعادن من البحر فيعترب فيه نصاب  دليالً

 بني غريه فيعترب فيه نصاب املعدن، فغري تام لضعف الرواية سنداًو الغوص،
عدم متامية االستظهار املذكور على تقدير صحتها، بل و كما تقّدم متناًو

ضة الفو املعدن، اذ جمرد عطف الذهبو ظاهرها وحدة النصاب يف الغوص
مع ندرة  على الغوص ال يعين تقييدمها مبا يستخرج من البحر، خصوصاً

  .عدم صدق الغوص عليهما مبجرد ذلك عرفاًو استخراجهما من البحر خارجاً
  ـ حكم العنرب

حنوه و ] ال إشكال يف ان العنرب الذي هو نوع طيب نفيس يؤخذ من البحار١[
الساحل، كما ال إشكال يف عند و اما من جوف املاء أو على سطح املاء

لكونه غنيمة و وجوب اخلمس فيه لورود التصريح به يف صحيح احلليب
فيكون فيه  قد اختلفت فتاوى االصحاب يف اعتباره غوصاًو باملعىن املتقدم
نصابه كما هو ظاهر كاشف الغطاء، او و يعترب فيه شروطهو مخس الغوص

نصابه، أو و ) فيعترب فيه شروطهكما هو املنسوب اىل الشيخ املفيد(قده معدناً
اخذه من سطح املاء أو و يفصل بني اخذه بالغوص ففيه مخس الغوص

الساحل ففيه مخس املعدن كما ذهب إليه احملقق(قده)، او هو عنوان مستقل 
ذهب بعض و ليه سيد املدارك(قده)،كما ذهب ا جيب فيه اخلمس مطلقاً

يؤخذ يف العنرب بالغوص فيلحقه االعالم من املتاخرين اىل التفصيل بني ما 
بني ما يؤخذ من سطح املاء أو الساحل فال يلحق بالغوص بل و حكمه،

  لو كان اّول النصاب.و جيب فيه اخلمس مطلقا
   مقتضى اطالق صحيح احلليب هو القول الذي ذهب وال ينبغي اإلشكال يف انَّ
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، اخرج بالغوص أم ال، اخلمس مطلقاًليه صاحب املدارك(قده)، فيجب فيه ا

  أم ال. بلغ قيمته ديناراً
لزوم تقييده بدليل اعتبار النصاب يف الغوص حني اخراجه به كما  ودعوى:

  .١ قيل
عنوان من العناوين ال مبا تقدم من ان دليل اعتبار النصاب يف  مدفوعة:

اطالق دليل اخلمس الثابت يف املورد بذلك العنوان ال بالعنوان  يقيد به إالّ
من الواضح ان التمسك يف املقام ليس بإطالق الغوص ليقال و االخر،

 طالق العنرب الوارد يف صحيح احلليب،، بل باباختصاصه مبا اذا بلغ ديناراً
 هو مل يقيد بذلك حبسب الفرض، فيكون مقتضى اطالقه ثبوته يف العنربو
هذا هو معىن ما و ،يضاًانطبق عليه عنوان الغوص او لو كان اقل من دينارو

  دليل العنوان املقتضي ال يعارض دليل العنوان الالمقتضي. تقدم من انَّ
ليه بعض اساتذتنا ضعف يف التفصيل االخري الذي ذهب اوجه ال وهبذا يظهر:

احلليب لزم القول ، فانه اذا فرض متامية االطالق يف صحيح ٢العظام(دام ظله)
ان فرض و باخلمس يف العنرب بال اعتبار النصاب سواء اخذ بالغوص أم ال،

كان اثبات اخلمس يف العنرب بدليل و عدم متامية االطالق يف صحيح احلليب،
الغوص أو املعدن، لزم االقتصار يف وجوب اخلمس فيه على خصوص املورد 

على كال التقديرين و املعدن، الّذي اخذ العنرب بالغوص أو صدق عليه عنوان
  يعترب فيه نصاب الغوص أو املعدن، فهذا التفصيل يستبطن مبنيني متهافتني.

ان مقتضى الصناعة االولية ما ذهب إليه صاحب املدارك(قده)  وهكذا يتضح:
كعنوان مستقل بال اشتراط اخذه  من احلكم بوجوب اخلمس يف العنرب مطلقاً

  بظاهر بار نصاب الغوص أو املعدن فيه، عمالًبال اعتو بالغوص أو بغريه،
                                                            

  .١٢٢مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
  .١٢٣مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -٢
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من إحلاقه بالغوص أو باملعدن من دليل يرفع به  بدَّيث الصحيح احلليب، حب

  اليد عن هذا االطالق.
ء منهما تعّين  شي يذكر يف قباهلا احد بيانني، لو متَّ نْوهذه الصناعة ميكن اَ

  املصري اىل احد االقوال االخرى:
عنوان العنرب مل يرد يف كالم االمام(ع) ليستفاد منه كونه  انَّ ـ البيان االول

ان و امنا ورد يف سؤال السائل، فالبدَّو لوجوب اخلمس، مستقالً موضوعاً
  دن.حيمل على احد العناوين الواردة يف كلمات االمام(ع) من الغوص أو املع

ورود العنوان يف سؤال السائل امنا مينع عن انعقاد  ما اشرنا إليه من انَّ وفيه:
ال مينع و الظهور يف االحترازية مع احتمال ثبوت احلكم على املورد بعنوان آخر،

طالق جواب االمام(ع) ملوارد عدم انطباق عنوان الغوص أو عدم عن التمسك با
  بالنتيجة تعدد العنوان لذلك احلكم باملالزمة.هذا يعىن انه يثبت و بلوغ النصاب،

كلمات االصحاب و ظاهر احلصر يف روايات الباب انَّ البيان الثاين ـ
 ليس منها العنرب، فالبدَّو احنصار ما فيه اخلمس يف العناوين الستة املعروفة

 ، فيكون ملحقاًأو معدناً من باب كونه غوصاً يضاًان يكون اخلمس فيه او
  النصاب املعترب فيه.و  حمالة يف الشروطباحدمها ال

  وهذا البيان قد يناقش فيه:
املفهوم يف املقام مبا يدل و مقتضى القاعدة تقييد اطالق احلصر بانَّ تارة:

على ثبوت اخلمس يف العنرب بعنوانه املستقل، كما نفعله بلحاظ ما دل على 
ليس يف املسألة و ثبوت اخلمس يف عنوان مطلق الفائدة أو ارباح املكاسب،

  امجاع تعبدي مانع عن االلتزام بثبوت اخلمس يف عنوان آخر.
صحيح احلليب نفسه كالصريح يف ان ثبوت اخلمس يف العنرب ال  بانَّ اخرى:و

عن و عن غوص اللؤلؤ ال املعدن، النه ذكره مستقالًو يرجع اىل الغوص
   متصل مع املعدن الذي سأل عنه السائل يف سؤاله الثاين، فسياق احلصر
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يف صحيحة احلليب، فتكون الصحيحة مفسرة أو  السؤال عن العنرب مستقالً

  مقيدة الطالق احلصر ال حمالة.
مقتضى القاعدة تقييد اطالق احلصر اذا كان العنوان االخر  بانَّ ويرّد االول:

الدخالة بعنوانه و يف االحترازية يف كالم االمام(ع) الذي جيعله ظاهراً وارداً
اجاب عليه و اما اذا ورد يف كالم السائلو املستقل يف وجوب اخلمس،

االمام(ع) فال داللة فيه على حيثية ثبوت اخلمس فيه، فلعله الندراجه 
حتت احد العنوانني اآلخرين، نعم لو ثبت اطالق اجلواب حلالة ال ينطبق 

بني اطالق احلصر، بعد و بينهالعنوانني وقع التعارض  على العنرب فيها شرط
النتيجة بعد التساقط عدم ثبوت مخس الغوص فيه، و تقييده بدليل النصاب

هو قول و فال مخس االّو (قده)،ثبت تفصيل احملقق ثبت كونه معدناً فانْ
صاحب كشف الغطاء(قده) هذا لو مل نقل بتقّدم ظهور احلصر على االطالق 

لدليل اخلمس يف طول  ليل النصاب مقيداًاملذكور إّما ألقوائّيته او لكون د
شك يف هذا اجلمع لو كانت هلذا ال ُيو أي جملموعهما األخذ باحلصر عرفاً

  اخلطابات الثالثة صادرة يف جملس واحد.
ظاهر سؤال  اىل ما ذكرناه اآلن يف رّد املناقشة السابقة، انَّ مضافاً ويرّد الثاين:

هلذا ساق سؤاله االول عنهما و اد واحد،الغوص من وو الراوي هو اعتبار العنرب
قد جعلنا هذه النكتة فيما سبق قرينة على إلغاء خصوصية و ،واحداً مساقاً معاً

هو السؤال عن  املستفاد منه عرفاً انَّو االخراج بالغوص الفعلي من البحر،
اليت تكون بالغوص أو االخراج حبسب و الثروات النفيسة املستخرجة من البحر

  ان كانت قد خترج بنفسها على السطح أو اىل الساحل كالعنرب.و شأهنا،و طبعها
الصحيح يف املسألة هو احلكم بثبوت اخلمس يف  انَّ والتحقيق ان يقال:

لكنه يشترط بلوغه نصاب و ، سواء خرج بالغوص أم بغريه،العنرب مطلقاً
  ذلك باحد وجهني:و على اعتباره، الغوص بناًء

  مجع السائل فيها بني العنربو تظهر من صحيحة احلليبنس نْاَ الوجه االول ـ
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 كون السؤال عن امر واحدو والغوص يف سؤال واحد إلغاء اخلصوصية،

هو و هو مطلق الثروات البحرية النفيسة، سواء استخرج بالغوص أم بغريه،و
فيثبت اخلمس ، يضاًلبحر يف صحيح عمار ااملناسب مع عنوان ما خيرج من ا

يكون فيه و هو ما خيرج من البحر،و بعنوان واحد الغوص مطلقاًو يف العنرب
مع حصر اخلمس هو املوافق و هو نصاب الغوص،و نصاب واحد ال حمالة
  .يضاًيف العناوين الستة ا

لو فرض انا مل نستظهر إلغاء اخلصوصية، بل استظهرنا تعدد  ـ الوجه الثاين
ان مجعهما السائل يف كالمه بسؤال واحد مع ذلك كان و العنوان املسئول عنه،

 م ال متسكاًمس يف العنرب سواء اخرج بالغوص امقتضى الصناعة ثبوت اخل
ال ينافيه ظهور الروايات يف و طالق جواب االمام(ع) من هذه الناحية،با

أو املعدن  احنصار اخلمس يف العناوين الستة، اذ حيتمل اخذ عنوان الغوص
معه ال موجب لرفع اليد عن هذا االطالق يف صحيح و ،يضاًمبعىن يعم العنرب ا

رادة املعىن االوسع من الغوص، ل اطالق الصحيحة يثبت باملالزمة ااحلليب، ب
اما اطالقه ملا و مع مفهومه، ملنطوق روايات احلصر ال معارضاً فيكون موسعاً

مفهوم احلصر يف لسان دون نصاب الغوص فهو معارض مع مقتضى 
الروايات، النايف لوجوب اخلمس فيما دون هذا املقدار بعد ضم دليل اعتبار 

مقتضامها نفي اخلمس اذا كانت قيمة  ليه، فانَّاملعدن او النصاب يف الغوص
مقتضى اطالق جواب االمام(ع) يف و العنرب دون الدينار على كل حال،

عنوان خاص للخمس غري العناوين الزمه انّ العنرب و الصحيحة ثبوته فيه
عنوان الغوص سواء كان باملعىن اخلاص أو  املذكورة يف روايات احلصر، النَّ

هذا معناه و على اعتباره فيه، العام ال ينطبق على ما دون النصاب بناًء
بني اطالق و التعارض بني اطالق روايات احلصر بعد تقييده بدليل النصاب

التساقط يكون مقتضى القاعدة عدم ثبوت و رضبعد التعاو صحيحة احلليب،
  اخلمس بالعنوان اخلاص فيه على ما تقدم وجهه،
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كان اطالق اخلمس فيه حجة، اذ ال  فصاعداً واما اذا بلغ قيمة العنرب ديناراً

حيرز خروجه عن عنوان الغوص الذي هو احد العناوين الستة، فلعله 
مأخوذ بنحو يشمل مثل العنرب فال علم بسقوط هذا االطالق عن احلجية 

هذا معناه إحلاق العنرب و لو خرج من نفسه،و فيثبت اخلمس يف العنرب
التساقط او ملا اشرنا إليه و ضبالغوص يف اعتبار النصاب فقط إما للتعار

  من تقدم دليل احلصر على اطالق دليل العنرب ملا دون النصاب.
نعم لو قلنا بظهور روايات الغوص يف دخالة االخراج بالغوص يف موضوع 
اخلمس كان مقتضى مفهوم احلصر يف الروايات نفي مخس الغوص عن 

عدم صدق املعدن عليه اذا فرض العلم ب العنرب اخلارج من نفسه، اما مطلقاً
على االقل اذا احتمل صدقه عليه، كما  ، او اذا مل يبلغ عشرين ديناراًعرفاً

 ه)، االّادعاه الشيخ املفيد(قده) فيتم عندئذ التفصيل املنسوب اىل احملقق(قد
مثل هذه الفرضية يف غري حملها، فانه قد تقدم اننا لو مل ندع ظهور عنوان  انَّ

وة البحرية النفيسة فال اقل من احتمال إرادة هذا الغوص يف مطلق الثر
لو مبقتضى و عنوان الغوص صاحل للحمل عليه املعىن من الغوص، مبعىن انَّ

اطالق ما خيرج من و اطالق فرض اخلمس يف صحيح احلليب على العنرب
  البحر يف صحيح عمار، فال وجه لرفع اليد عنهما يف املقام.

د املاتن(قده) من االحتياط يف إحلاق ما وجه ما ذكره السي وهبذا ظهر:
يؤخذ من سطح املاء أو من الساحل من العنرب بالغوص يف وجوب 

وجه االحتياط بوجوب اخلمس حىت اذا مل يبلغ قيمة  اخلمس، كما ظهر انَّ
  للخمس. مستقالً العنرب النصاب مبّين على اعتباره موضوعاً

يف كل ما هو  ؤنةعلى ما تقدم من ثبوت اخلمس بال استثناء امل نعم بناًء
احتمال اختصاص النصاب و ثروة مثينة لكونه غنيمة باملعىن اخلاص املتقدم

على كل حال. يضاًخرج بالغوص وجب اخلمس يف املقام اصوص املخب





  

  

  

  

  

  

   رامِاحلَط بِِلَتْخاملُ لُالَاحلَ





  

  

   احلالل املختلط باحلرام

  .]١[ املال احلالل املخلوط باحلرام على وجه ال يتميز اخلامس ـ

هو املال احلالل املختلط و ـ ] يقع البحث عن املورد اخلامس ملا فيه اخلمس١[
  من جهات عديدة: ـ يعرف صاحبهباحلرام اذا مل 
هي و ، يف الروايات الدالة على أصل وجوب اخلمس فيه -اجلهة االوىل

  عديدة.
داللتها على ثبوت اخلمس يف و صحيح عمار بن مروان املتقدم. منها ـ

احلالل املختلط باحلرام على وزان اخلمس يف العناوين األخرى واضحة ال 
  غبار عليها.

باهنا غري موجودة يف نسخة  النراقي(قده) يف سندها مدعياًوقد ناقش احملقق 
لكن بالتأمل يف كالمه و اخلصال اليت كانت لديه كما ينقلها صاحب الوسائل،

صاحب الوسائل ينقلها عن  يفهم انه وقع يف اشتباه من ناحية تصوره انَّ
 اخلصال بسند فيه ابن ايب عمري، كما ينقل رواية ابن ايب عمري عن اخلصال

لعل نسخة و من هنا انكر وجودها يف اخلصال،و بسند فيه عمار بن مروان،
  الوسائل اليت كانت لديه كان فيها هذا اخللط، فجعل منت رواية عمار
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 فالروايتان معاً االّو بالعكس،و بسند ابن ايب عمري بن مروان مروياً

موجودتان يف اخلصال بالسندين الذين ينقلهما صاحب الوسائل(قده) يف 
  النسخ املوجودة بايدينا، فهي متطابقة مع ما يف اخلصال.

أتى امري  رجالً رواية احلسن بن زياد عن ايب عبداللّه(ع) (قال: انَّ منها ـو
 ال أعرف حالله من فقال يا امري املؤمنني، اين اصبت ماالً >ع<املؤمنني

جلّ قد رضي واللّه عّز حرامه؟ فقال له: اخرج اخلمس من ذلك املال، فانَّ
يف نسخ التهذيب و .١اجتنب ما كان صاحبه يعلم)و من ذلك املال باخلمس،

الصحيح ما يف و لكنه خطأ،و املطبوعة نقلت يف موضع (يعمل) بدل (يعلم)
 شي عليهما يف بعض النسخ املخطوطة للتهذيب كما ذكر احملو نسخ الوسائل

ما عن املستند من محل الرواية بقرينة (يعمل) و ما يف املوضع اآلخر منه،و
من انسان آخر يرتكب احلرام كالربا بعيد  يف الذيل على من اصاب ماالً

  ال موجب له.و عن ظاهر السؤال
  وداللتها واضحة.

فتكون حيتمل حليته كله، و لعل النظر فيها اىل ما يؤخذ من الغري ال يقال ـو
  اجنبية عن حمل الكالم.

 ظاهر قوله (ال اعرف حالله عن حرامه) وجود احلرام فيه النه يقال ـ
كذلك قوله يف و حرمته،و عدم معرفته، خبالف ما اذا قال ال اعرف حليتهو

اجلواب (قد رضي من ذلك املال) مشعر بوجود ما ليس للمالك يف ذلك 
  املال، فهي ناظرة اىل املال املختلط.

 يضاًكم بن هبلول، بل احلسن بن زياد امن ناحية احل يف سندها ضعفاً  انَّاال
على التعدد كما ان نقل على بن  العطار الثقة بناًءو مردد بني الصيقل غري املوثق

  عن االمام الصادق(ع) بثالث وسائطو جعفر يف السند عن ايب مهام بواسطة
                                                            

  .١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ١، الباب ٣٥٢، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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  بعيد.
ما رواه السكوين عن ايب عبداللّه(ع) (قال: اتى رجل امرياملؤمنني، فقال:  منها ـو

ال ادري و قد اردت التوبةو ،حراماًو اغمضت يف مطالبه حالالً اين كسبت ماالً
: تصّدق خبمس <ع>، فقال امري املؤمننيقد اختلط عليَّو احلرامو احلالل منه
  .١سائر املال لك حالل)و اللّه قد رضي من االشياء باخلمس، مالك، فانَّ

يف نقل الصدوق(قده)  لكنَّو ،٢، فقد رواها املشايخ الثالثةوهي معتربة سنداً
هي اوضح داللة على و (أخرج مخس مالك) بدل (تصدق خبمس مالك)

القضية املنقولة فيها و ـ على ما سوف يأيت البحث عن هذه اجلهة ـ املقصود
  لعلهما واقعة واحدة.و ملا يف رواية احلسن بن زياد، مشاهبة متاماً

صحيح ابن ايب عمري املتقدم عن غري واحد عن ايب عبداللّه(ع)  ـ ومنها
نسي ابن و الغنيمةو الغوصو املعادنو (اخلمس على مخسة اشياء، على الكنوز

اخلامس الذي نسيه هو املال  قد علق عليه يف اخلصال: بأنَّو ايب عمري اخلامس)
  نوقش يف ذلك بان هذا اجتهاد من قبل صاحب اخلصال.و املختلط باحلرام.
وجود مخس آخر بعنوان خاص  الصحيحة تثبت امجاالً بأنَّ وميكن ان يقال:

لو لعدم و هذا املقدار لو فرض امكان رفع امجالهو على العناوين االربعة، زائداً
غري احلالل املختلط باحلرام، أو لصحيح  متشرعياًو احتمال كون اخلامس فقهياً
كان من احلجة االمجالية على ثبوت اخلمس  االّو عمار املتقدم ثبت املطلوب،

بني عنوانني متباينني أو اكثر وجب االحتياط،  يف عنوان خامس، فاذا كان دائراً
   واردة يفباحد العناوين، كاملالحة ال يكون اخلامس ملحقاً نْنعم لو احتمل اَ

                                                            
  .٤من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ١٠نفس املصدر السابق، الباب  -١
ام بعض القميني له  بناءً  -٢ على اعتبار النوفلي، النه املستظهر من عبارة النجاشي حيث نقل يف ترمجته ا

مثل هذه العبارة يف هذا املقام  قلناه عنه ما يدّل على غلوه) فانَّ (ومل جند فيما ن لهبالغلو مث نفاه عنه بقو 
  يف مقبولية الرجل من سائر اجلهات و اليت منها الوثاقة، واّال مل يكن فائدة يف نفي الغلو عنه. ظاهر عرفاً 
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يكون إفراده بالذكر خلفائه مل يتم احلجة و امللحقة باملعدنو بعض الروايات

  االمجالية كما ال خيفى.
 (قال: جاء رجل اىل امري املؤمنني، فقال: ما رواه الصدوق مرسالً منها ـو

اغمضت فيه أفلي توبة؟ قال: آتين مخسه، فأتاه  يا امرياملؤمنني اصبت ماالً
  الرجل اذا تاب تاب ماله معه). خبمسه، فقال: هو لك انَّ

حيتمل كوهنا رواية السكوين أو احلسن بن زياد، فان مفادها و وهي مرسلة،
ظاهرها دفع اخلمس لرفع احلرمة الثابتة يف و قريب من بعض ذلك املفاد،

   مخس الفائدة كما قيل.املال بقطع النظر عن اخلمس ال
معتربة عمار عن ايب عبداللّه (انه سئل عن عمل السلطان خيرج  منها ـو

ء  فعل فصار يف يده شي ال يقدر على حيلة، فانْ انْ االّفيه الرجل، قال: ال 
  .١فليبعث خبمسه اىل اهل البيت)

من وقد محلها مجلة من االعالم على إرادة مخس مطلق الفائدة، اذ مل يظهر 
دعوى: غلبة و موردها افتراض وجود مال قد اختلط فيه احلرام باحلالل.

كون مال السلطان فيه اختالط كذلك، اجيب عليها: بانه مل يفرض ذلك يف 
  السؤال لكي حيمل عليه.

االنصاف ظهور الرواية يف تفريع احلكم بدفع اخلمس على خصوصية  انَّ االّ
الربح الذي ال ربط له و لق الفائدةد كونه من مصاديق مطاملورد ال جمرَّ

  بالعمل عند السلطان احملظور يف نفسه.
املراد من اخلروج يف عمل  اخلمس فيها لعله باعتبار انَّ نعم ميكن دعوى: انَّ

السلطان هو عمل الوالية من قبل السلطان على ثغر من ثغور املسلمني ال العمل 
  يعرب عنه مبثل هذا التعبري، فاملراداخذ اجرة منه، فانه ال و عند السلطان اجرياً
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ي بعض اعمال الوالية، فيحصل من خالل ذلك على غنيمة أو ثروات تولِّ

كما ورد ذلك يف صحيحة مسمع بن  ـ طبيعية مما يكون فيها اخلمس عادة
فاريد  ـ عبدامللك حني ويل البحرين فحمل مخس ما حصل عليه لالمام(ع)

 يعين جواز ارسال االمخاس إليه جواز التولية لعمل السلطان ال بيان انَّ
 مبورد السؤال مع هذا االحتمال يكون وجوب اخلمس فيه مرتبطاًو ،يضاًا
هو عمل السلطان، او يكون اموال السلطان اجلائر كأموال الناصيب فيجب و

  عن حمل الكالم. على كل حال يكون اجنبياًو فيه اخلمس
اصل وجوب اخراج اخلمس من املال املختلط باحلرام  انَّ وهكذا يتضح:

روايات،  الصحيح منها ثالثو هذه الروايات ما عدا االخرية منها، من يستفاد
  صحيح ابن ايب عمري.و معتربة السكوينو صحيح عمار بن مروان

  فيما ادعاه احملقق النراقي(قده) من وجود معارض هلذه الروايات ـ اجلهة الثانية
عى احملقق النراقي(قده) وجود معارض للروايات املتقدمة ادَّ ـ الثانيةاجلهة 

  لو فرض متامّية داللتها على وجوب اخراج اخلمس.
  طوائف ثالث من الروايات: وما ميكن جعله معارضاً

الظامل و ما دل من الروايات على جواز الشراء من السارق ـ الطائفة االوىل
 اللّه (قال: ال يصلح شراء السرقةالغاصب كصحيح اجلراح عن ايب عبد

  .١اخليانة اذا عرفت)و
هو و ومعتربة إسحاق بن عمار (قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل

مثلها صحيحة ايب و ،٢يظلم، قال: يشتري منه ما مل يعلم انه ظلم فيه احد)
  .٣بصري

   منا يشتري وصحيح ايب عبيدة عن ايب جعفر(ع) (قال: سألته عن الرجل منَّ
                                                            

  .١من أبواب الغصب، احلديث  ٨، الباب ٣١٤، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢نفس املصدر السابق، احلديث  -٢
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هو يعلم اهنم يأخذون منهم اكثر و غنم الصدقة،و السلطان من إبل الصدقة

 الشعريو مثل احلنطة >: ما االبل االّع<من احلق الذي جيب عليهم، قال
  .١غري ذلك ال بأس به حىت تعرف احلرام بعينه)و

احلرام  حيث قد يتوهم داللتها على نفي البأس بال مخس اذا مل يشخص
  فيه. ان علم وجوده امجاالًو بعينه
هذه الروايات اجنبية عن حمل الكالم، الهنا متعرضة للشراء أو  انَّ وفيه:

هي تدل على ما و االخذ من الغري الذي يعلم بوجود احلرام ضمن أمواله،
 االخذ من امواله، حلجية يده االّو تقتضيه القاعدة املؤّمنة من جواز الشراء

هذا ال ربط له مبن اجتمع و وجود احلرام يف شخص ما يؤخذ منه،اذا علم ب
  بعضه حرام. عنده مال يعرف انَّ

بوجود احلرام فيما يؤخذ  اطالق هذه الروايات ملا اذا علم امجاالً ودعوى:
  .منه، فيكون مما اجتمع عنده مال يعرف فيه احلرام امجاالً

يف ما عدا االخرية فواضح،  بعدم صحة االطالق املذكور، اما ـ مدفوعة: أوالً
هو و حيث جعلت الغاية فيه اصل املعرفة باحلرام أو وجود الظلم يف ذلك املال،

كذلك كما حقق يف رواية  يضاًاما يف االخرية فاو مطلق يشمل العلم االمجايل،
عدم و املراد منها جواز الشراء مع الشك مسعدة بن صدقة من االصول، فانَّ

  احلالل.و سائر االموال اليت حيتمل فيها احلرامالعلم كما هو يف 
احلالل بيد البائع أو يف و جمرد العلم بوجود احلرام املراد انَّ وبعبارة اخرى:

ص يف مورد شخِّو السوق ال يوجب االجتناب عن الكل، بل اذا عرف احلرام
ط متاع معني مل جيز شراؤه، فذكر معرفة احلرام بعينه هلذه اخلصوصية ال الشترا

   لو مع العلم بوجود احلرام ضمن ما يشتريه منو كفاية الشكو العلم التفصيلي
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  املتاع يف جواز الشراء.

 وبعبارة ثالثة: هذا اللسان لسان التأكيد على نفي املنجزية من ناحية الشبهة
  االحتمال، فال ينايف منجزية العلم االمجايل اذا متت شرائطه.و

رفع اليد عنه، باعتبار ما و لو فرض مثل هذا االطالق تعني تقييده ـ وثانياً
من عدم صحة بيع املسروق أو املغصوب  متشرعياًو هو املتسامل عليه فقهياً

  .عدم جواز التصرف فيه تكليفاًو ،وضعاً
لو فرض امكان حجية االطالق املذكور فغايته االطالق الذي يقيد  ـ وثالثاً

اب من لزوم دفع اخلمس لتطهري املال املختلط باحلرام، مبا يف روايات الب
عموم روايات الباب لغري و لكوهنا اخص من االطالق يف تلك الروايات،

صورة الشراء من الغاصب ال يضر بعد عدم احتمال الفرق يف حرمة مال 
  الغري بني االنتقال بالشراء أو بغريه كما هو واضح.

ة املال املختلط بالربا اذا كان ال يعرف ما دل على حلي الطائفة الثانية ـ
هو بإطالقه ينفي لزوم اخراج و انه له حالل طيب،و ورثه االنسانو اهله،

اخلمس، من قبيل صحيحة احلليب عن ايب عبداللّه(ع) (قال: اتى رجل 
صاحبه الذي ورثته منه قد  قد علمت انَّو ،إين ورثت ماالً ، فقال:>ع<أيب

ليس يطيب يل حالله و استيقن ذلك،و فيه ربا قد اعرف انَّو كان يريب،
اهل احلجاز فقالوا ال حيل و قد سألت فقهاء اهل العراقو حلال علمي فيه،

تعرف اهله و ربا معروفاً كنت تعلم بأن فيه ماالً : انْ>ع<اكله؟ فقال ابوجعفر
املال  ، فانَّفكله هنيئاً ان كان خمتلطاًو ما سوى ذلك، ردَّو فخذ رأس مالك

  .١اجتنب ما كان يصنع صاحبه ...)و مالك
  رجالً يف الكايف بسند آخر بتعبري اوضح (لو انَّ يضاًقد نقلها عن احلليب او
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لكن قد اختلط يف و يف ذلك املال ربا، قد عرف انَّو ورث من ابيه ماالً

انه ربا فليأخذ  شيئاً ان عرف منهو فلياكله، طيباً التجارة بغريه كان حالالً
انه ربا فلياخذ  معزوالً عرف شيئاً يف الفقيه (وانْو لريد الربا)و رأس ماله
قد و قد تصورمها صاحب الوسائل(قده) روايتني،و لريد الربا)و رأس ماله

عن  نقل أيب ربيع الشامي بسند معترب نفس الواقعة عن ايب عبد اللّه(ع) نقالً
  ابيه(ع).

ة اهنا واردة فيمن اجتمع عنده املال املختلط باحلرام وميزة هذه الطائف
  هو نفس موضوع روايات الباب، فيقع التعارض فيما بينها.و باالرث،

تروكة مل يعمل هبا من االصحاب بأن هذه الروايات م وقد اجيب عن ذلك:
النقلية الدالة على حترمي اكل مال و هي خمالفة لالدلة العقليةو ابن اجلنيد، االّ
  ري.الغ

ظاهر هذه الروايات ليس باكثر من عدم  بانَّ ـ واالوىل اجلواب: أوالً
املورث كان  ان كان يعلم بانَّو احملذور فيما اذا مل يعرف املال الربوي احلرام

كلما احتمل انه  ـ لو امجاالًو ـ هذا املقدار ال جيعل التركة حراماً يرايب، فانَّ
بتمامه ملكه، كما هو مقتضى يده عليها، اما لدفعه للربا الذي كان عليه، أو 

اجلاهل حبرمة الربا ال تشتغل ذمته به بعد التوبة،  على انَّ جلهله باحلكم بناًء
منها نفس هذه الطائفة، بل ذكر هذه و كما دلت على ذلك روايات عديدة
سه قد يكون قرينة على إرادة جهل الواقعة ضمن بيان ذلك احلكم بنف

املورث باحلرمة أو احتماله على االقل، كما ذكره بعض االصحاب، فيكون 
اذا  القاعدة االّالتركة مبقتضى اليد كلها للميت، فتنتقل اىل الوارث على 

عليه تكون هذه الطائفة اجنبية عن  بناًءو شّخص الربا يف عني خارجية
  ا يكون على طبق القاعدة.مفاده حمل الكالم، كما انَّ

   هذه الطائفة لو فرض العمل لو فرض التّرتل عما ذكر مع ذلك قلنا انَّ ـ وثانياً
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التسهيل فيه تكون مقيدة و هبا فباعتبارها واردة يف خصوص باب الربا

الطالقات روايات الباب الواردة يف مطلق احلالل املختلط باحلرام، بل 
رافعة ملوضوعها حقيقة يف خصوص باب الربا، الهنا و حاكمة عليهاتكون 

 كان بعضه حراماً انْو املال كله حالل للوارث انَّو تدل على عدم احلرمة
على املورث أو ذمته مشغولة مبقداره، فال يكون من موارد املختلط باحلرام 

اخراج اما موارد االختالط باحلرام فتبقى مشمولة للحكم بوجوب و حقيقة،
  التخلص عن احلرام.و اخلمس من اجل التطهري

 ومما ميكن جعله من روايات هذه الطائفة موثقة مساعة (فيمن أصاب ماالً
حيج ليغفر له ما و يصل منه قرابته،و هو يتصدق منه،و من عمل بين امية،

 : انَّ>ع<؟ فقال ابو عبداللّه إِنَّ الَْحَسناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئاِت  يقولو اكتسب،
احلسنة حتبط اخلطيئة، مث قال: ان كان خلط  انَّو اخلطيئة ال تكفّر اخلطيئة،

 انَّ االّ ١فلم يعرف احلرام من احلالل فال بأس) فاختلطا مجيعاً احلرام حالالً
مع ما افترض يف صدرها  داللتها على نفي اخلمس غري واضحة؛ خصوصاً

 ر فيها اىل تصحيح احلسناتمتام النظ فعل احلسنات، فكأنَّو من التصّدق
اعمال الّرب اليت يقوم هبا من تلك االموال، فتكون صحيحة اذا كان ال يعلم و

لو من باب حجية يده، فليست الرواية متعرضة و حبرمة شخص ذلك املال
  لكيفية التخلص عن احلرام املوجود ضمن املال.

املعروفة  هي مرسلة محادو تتمثل يف رواية واحدة،و ـ الطائفة الثالثة
 من الغوصو املتقدمة، فانّ الوارد فيها (اخلمس من مخسة اشياء من الغنائم

مقتضى مفهوم احلصر فيها  املالحة)، حيث يقال انَّو من املعادنو الكنوزو
  نفي اخلمس يف املختلط باحلرام.

                                                            
  .٢من أبواب ما يكتسب به، حديث  ٤، باب ٥٩، ص ١٢وسائل الشيعة، ج  -١
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  تقدم. ضعف سند الرواية باالرسال رغم شهرهتا على ما وفيه: أوالً ـ

لتصريح و ،عنوان املالحة الوارد فيها راجع اىل املعدن عرفاً انَّ ـ وثانياً
 >ع<قد ورد فيها: (سألت أبا جعفرو د بن مسلم املتقدمة بذلكصحيحة حممَّ

ما املالحة؟ فقلت: ارض سبخة ماحلة جيتمع فيها املاء و عن املالحة؟ فقال:
النفط خيرج و الكربيتو فقلت:فيصري ملحا، فقال: هذا املعدن فيه اخلمس: 

اشباهه فيه اخلمس). فتكون هذه الصحيحة و من االرض؟ فقال: هذا
ا كان هناك عنوان خامس صرحية يف رجوع عنوان املالحة اىل املعدن، فاذ

بذلك ترتفع املعارضة مع روايات فرض و يكون غريها، انْو بدَّللخمس فال
  اخلمس يف املال املختلط.

النظر عن الصحيحة مع ذلك كان مقتضى القاعدة تقييد  لو قطع ـ وثالثاً
اطالق احلصر يف املرسلة بروايات الباب، لصراحتها يف ثبوت اخلمس يف 

بعد تصريح كل  خصوصاً ـ عنوان احلالل املختلط باحلرام، فيجمع بينهما
اّما بالتقييد، أو حبمل املالحة على  ـ منهما بثبوت اخلمس يف مخسة عناوين

اخلامس هو املال املختلط، أو حبمل املقسم يف  انَّو مصداق للمعدن انه بيان
املرسلة على اخلمس اجملعول على املال العائد بتمامه اىل الشخص، أي ما 
يكون فائدة شخصية مملوكة له، خبالف روايات املقام فهي تنظر اىل مطلق 

  بني غريه.و بينه املال االعم مما يكون له أو خمتلطاً
  ء مما توهم معارضته مع روايات الباب. يتضح عدم متامية شيوهكذا 

اخلمس يف املقام هل يكون نفس اخلمس يف العناوين  انَّ اجلهة الثالثة ـ
 ، الذي يرجع اىل اهل البيت(ع)، أو انه جمرد تصدق باخلمس االخرى

  الفرق بينهما من ناحيتني:و
اخلمس كفريضة خاصة يف قبال الزكاة، له  من حيث املصرف، فانَّ االوىل ـ

   مصرف معني خيتلف عن الصدقة ذكرته آية اخلمسو مالك معني



  ٣٠٧                                              احلـالل املختـلط بـاحلــرام  
 

…………………………………………………………  
  على ما سوف يأيت يف مبحث مصرف اخلمس.

اخلمس الفريضة حكم وضعي  احلكم، فانَّو من حيث سنخ التعلق الثانية ـ
بوجوب دفعه اىل صاحبه، يترتب عليه حكم تكليفي و يتعلق بعني املال

بينما االمر بالتصدق خبمس املال ليس اكثر من حكم تكليفي بالتصدق 
الشركة و خبمس املال مع بقاء املال املختلط على ما هو عليه من االختالط

يكون  نْالغري، نعم بعد التصدق حيل املال كله للمالك كما ميكن اَو بني املالك
 اخلمس من دون اجياب التصدق تكليفاًجمرد ارشاد اىل مطهرية التصدق ب

  بل هو وجوب غريي جملرد التخلص عن احلرام. نفسياً
  اخراج اخلمس يف املقام بأى من املعنيني. فيقع البحث يف انَّ
مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات الباب بقاء املال  وال إشكال يف انَّ

حكمه التكليفي  كما انَّ احلرام،و املختلط على االشتراك بني صاحب احلالل
 اخبار اللقطة وجوب التصدق باحلرام عن مالكه باعتباره جمهول املالك، فانَّ

جمهول املالك يستفاد منها لزوم التصدق عن املالك يف املال الذي ال يعرف و
كانت  انْو هيو أو باذن احلاكم الشرعي، ال ميكن تعريفه، إّما مطلقاًو صاحبه

االرتكاز الفقهي يلغيان و العرف انَّ االّ ال املعني خارجاًعمدهتا واردة يف امل
هذه اخلصوصية، فيستفاد منها لزوم التصدق كذلك يف مطلق املال اجملهول 

 اذا الحظنا انّ بعضها تأمر ببيع املال الذي ال ميكن معرفة صاحبه، خصوصاً
عن  التصدق بثمنه عن صاحبه الدال على عدم اخلصوصية يف العني فضالًو

لو باملصاحلة و لوال روايات الباب يضاًصها، فالالزم يف املقام التصدق اتشّخ
مع املتصدق عليه، نعم ال جيب التصدق بأكثر من املقدار املتيقن وجوده من 

كان املال كله حتت و االكثرو احلرام ضمن املال اذا كان الدوران بني االقل
قدار االقل املتيقن، فانّ حجية يده، حلجية يده على امللك يف الزائد على امل

  اذا شك يف كوهنا للغري، يضاًيف اموال االنسان نفسه ا اليد ثابتة عقالئياً
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يشهد عليه صحيح مجيل بن صاحل، قال: قلت اليب عبداللّه(ع) يف حديث و

، قال: يدخل احد يده يف صندوق (قلت: فرجل وجد يف صندوقه ديناراً
  .١، قلت: ال، قال: فهو له)و يضع فيه شيئاًغريه أ
ملقتضى  من مالحظة روايات الباب لنرى ما يستفاد منها خالفاً فالبدَّ

نستظهر من صحيحة  نْعلى هذا االساس نقول: ميكن اَو القاعدة املذكورة،
عمار بن مروان ثبوت اخلمس يف املال املختلط على حّد ثبوته يف العناوين 

هذا يعين انقالب املال مبجرد و االخرى من كلتا الناحيتني املتقدمتني،
يكون و صاحب اخلمس،و االختالط باحلرام اىل االشتراك بني املالك

  كتتني:ذلك باحدى نو هو مصرف فريضة اخلمس، يضاًمصرفه ا
عطف املال املختلط باحلرام على العناوين و ظهور وحدة السياق -١

حكم اخلمس جمعول  يف انَّ عاًيفرض اخلمس فيها مجو االربعة االخرى،
اجملعول يف العناوين االخرى قد ثبت بآية  حيث انَّو بنحو واحد، فيها مجيعاً
اص، املصرف اخلو غريها أهنا على حنو ملك اجلهة اخلاصةو اخلمس

  فكذلك اجملعول يف املال املختلط باحلرام.
املركوزة و ظهور عنوان اخلمس يف الفريضة اخلاصة اجملعولة يف قبال الزكاة - ٢

انصراف و يف اذهان املتشرعة، اما بدعوى ثبوت احلقيقة الشرعية، أو للمعهودية
 هوو اطالق اللفظ إليه بعد وضوح عدم إرادة املعىن اللغوي منها يف املقام

ال و أي حكم اخر غري فريضة اخلمس ليس معهوداً الكسر املعني جزما، فانَّ
  كواجب مايل كما هو واضح. فقهياًو متشرعياً مأنوساً
 هذا الظهور بكال تقريبيه فرع عدم وجود قرينة مانعة عنها دالة على انَّ ـ ال يقال

   النظر يف هذه الصحيحة اىل أصل لزوم اخراج اخلمس من املال دون نظر اىل
                                                            

  .١من أبواب اللقطة، حديث  ٣، باب ٣٥٣، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
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باحلرام  تلك القرينة هي فرض املال خمتلطاًو ال كيفية التعلق،و املصرف

فريضة اخلمس  ارتكازية انَّو الصريح يف عدم متلك االنسان لتمام املال،
  االستغنام.و املعهودة امنا يكون تعلقها يف طول امللك

يف املال املختلط  معىن من معانيه ثابت عرفاًو مرتبة من االستغنام فانه يقال ـ
يف حوزته بعد ان كان و اصابتهو من ناحية كونه حتت استيالئه يضاًباحلرام ا

قق حنو استحقاق ال يعرف له صاحب معني، فان هذه اخلصوصية كأهنا حت
ارتكازية كون اخلمس يف  هذا يعين انَّو للمال أو للتصرف فيه كما يف اللقطة،

العناية، و لو بنحو من التوسعةو االستغنام حمفوظ يف هذا السياقو طول امللك
فيكون ظهور الصحيحة يف فرض اخلمس باملعىن املعهود للجهة اخلاصة 

اىل أن املال  . هذا مضافاًيضاًا غريها حمفوظاًو املذكورة يف آية اخلمس
كان انتقال  يضاًع اىل االمام الذي هو ويل اخلمس ااجملهول مالكه حيث يرج

بل قد  جّداً مخس املال املختلط اىل االمام كما يف سائر موارد اخلمس مناسباً
  صّرح بذلك يف بعض روايات هذا اخلمس على ما سوف يأتى.

  دعويان:ويف قبال هذا االستظهار توجد 
ه) من وجوب التصدق (قد١ ما ذهب إليه صاحب املدارك الدعوى االوىل ـ

، اما حبمل اخلمس يف صحيحة عمار على ذلك بقرينة ما ورد يضاًيف املقام ا
على روايات لزوم  زائداً يف معتربة السكوين من االمر بالتصدق صرحياً

م العمل هبذه عدو التصدق يف جمهول املالك، أو باعتبار اعراض املشهور
ال اثر هلا و الصحيحة، حيث مل يفت قدماء االصحاب مبضموهنا، بل ال عني

امنا اختص بنقلها الصدوق(قده) يف اخلصال دون الفقيه املعّد ملا و يف كتبهم،
  يفيت به من الروايات.

                                                            
  ، الطبعة احلجرية.٣٣٩مدارك األحكام، ص  -١
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معتربة السكوين غري منافية مع ما يف صحيح  النَّ وهذه الدعوى غري تامة:

ليس من و التصدق عنوان أعم يشمل اخلمس يف نفسه عمار، إما باعتبار انَّ
قبيل عنوان الزكاة املقابل له، أو باعتبار التعبري يف ذيلها (انّ اللّه قد رضي 
من االشياء باخلمس) الظاهر يف النظر اىل اخلمس املفروض من قبل اللّه 

تعاىل، أو باعتبار عدم ذكر التصّدق يف نقل الصدوق، حيث نقل و سبحانه
اما و ال أقل من التهافت يف منت احلديث.و الرواية بلسان (اخرج مخسه)

روايات التصدق باملال اجملهول مالكه فهي اعم من مورد الصحيحة، بل 
ء واردة يف املال املعني ال املخلوط، فعلى فرض استفادة االطالق منها بإلغا

خصوصية املورد فهي قابلة للتقييد بغري مورد االختالط، بل سوف يأيت 
اما اعراض االصحاب عنها فغري ثابت، و اهنا غري منافية مع روايات الباب.

على ذلك،  فان جمرد عدم ورود ذكرها يف الكتب االربعة ليس دليالً
مع ذكرها للروايات االخرى املؤكدة لنفس مضموهنا كرواييت  خصوصاً

مرسلة الصدوق، بل يظهر من كالم الصدوق يف و السكوينو احلسن بن زياد
  .يضاًعمري افتاؤه مبضمون هذه الرواية اذيل صحيحة ابن ايب 

مقتضى الصناعة هو  (قده) من ان١َّ ما اشار إليه احملقق اهلمداين ـ الدعوى الثانية
اخلمس لتطهري انه كما يصح اخراج و املعتربة بالتخيري،و اجلمع بني الصحيحة

الصحيحة ال تدل على اكثر من لزوم دفع  املال يصح التصدق به لذلك، النَّ
املعتربة تدل على لزوم التصدق يف مقام حتليل  اخلمس لتحليل املال، كما انَّ

ال مانع من ثبوت كال املفادين، الهنما ال يدالن على احلصر أو لزوم و املال،
اما املعتربة فلكون امرها يف مورد و االمر فيها، ، اّما الصحيحة فلعدمذلك تعييناً
   احلرمة، فال يستفاد منها اكثر من االرشاد اىل مطهرية التصدقو توهم احلظر

                                                            
  .١٣٨مصباح الفقيه، كتاب اخلمس، ص  -١
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التعيني رفعت اليد عنها بصراحة و لو فرضت الداللة على احلصرو باخلمس،

 اصحابه أو الدليل االخر الدال على حتقق التطهري بدفع اخلمس اىل
كما تدل عليه روايات  املصاحلة مع املتصدق عليه امجاالًو بالتصدق به

  التصدق.و التصدق مبجهول املالك، فيثبت التخيري بني دفع اخلمس
ما تقدم من ظهور الصحيحة يف ثبوت اخلمس يف املقام على  ـ وفيه: أوالً

حّد ثبوته يف سائر املوارد، أي انه حكم وضعي مبلكية اصحاب اخلمس 
خلمس املال املختلط، فهي ال تدل على وجوب دفع اخلمس لكي حيمل 

امنا تدل على حكم وضعي مبلكية صاحب اخلمس و على االمر التخيريي،
  ال يعقل فيها التخيري.االحكام الوضعية و له،

معتربة السكوين ليست منافية مع ثبوت اخلمس  ما تقدم من انَّ ـ وثانياً
املعهود يف املال، بل مؤكدة له بقرينة التعليل الوارد فيها، فمفادها نفس مفاد 

  صحيحة عمار بن مروان.
املال اجملهول مالكه يؤدي و ارتكازية وجوب التصدق باللقطة انَّ ـ ال يقال

 كيفية تطهريهو اجلواب عن احلالل املختلط باحلرامو يكون السؤال نْىل اَا
اصل التصدق  يتصدق به، فكأنَّ نْلتحديد ما جيب اَ التخلص منه مسوقاًو

السؤال عن مقداره فقط، فال ينعقد هلذه الروايات ظهور يف و مفروغ عنه
يكون و التصّدق به يف اخلمس،و اكثر من حتديد املقدار الذي جيب دفعه

املراد من قوله يف ذيل  املراد به جمرد الكسر املعني ال الفريضة، كما انَّ
الكسر الذي و اللّه قد رضي من االشياء باخلمس) بيان النسبة املعتربة (انَّ

من  يضاًا يكون التعليل صحيحاًو فرضه اللّه على الغنيمة ال نفس الفريضة،
  التعليل يف نسبة اخلمس.و ناحية التشابه بني احلكم املعلّل

لو فرض مثل هذا االرتكاز فهو قد يوجب امجال معتربة  ـ أوالً ـ فانه يقال
  السكوين ال صحيحة عمار بن مروان اليت مل يقع فيها السؤال عن املال املختلط
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لبيان ما فيه فريضة اخلمس من  امنا تصّدى االمام(ع) ابتداًءو باحلرام،
  احلالل املختلط باحلرام.و الكنوزو ما خيرج من البحرو املعادنو الغنائم
 مقداره،و يف املال اجملهول مالكه منع االرتكاز املذكور، خصوصاً ـ وثانياً

 لو من قبل ويل املال الطويلو الذي حيتاج اىل تشخيصه يف املرتبة السابقةو
اجلهل املطلق باملالك، بل ظاهر صحيح يونس بن  هو االمام بعد فرضو

املال اجملهول الذي ال ميكن  انَّ ١صحيح داود بن ايب يزيدو عبد الرمحن
  باذنه. يكون التصدق منوطاًو معرفة صاحبه يعود اىل االمام

روايات جمهول املالك تكون مؤكدة ملا يف املقام من  وهبذا يعرف انَّ
عدم معرفة و خلمس يف احلرام بعد االختالطالروايات الدالة على وجوب ا

على رجوعه اىل االمام، فيكون حاله حال سائر  يضاًصاحبه، الهنا تدل ا
قد حّدد و على مثل هذه االموال ما يعود اىل االمام بوصفه وليا عاماً
  مقداره باخلمس مبقتضى روايات الباب.

  وفق بالصناعة.ما ذهب إليه املشهور يف املقام هو اال انَّ وهكذا يتضح:
  يف معىن االختالط املأخوذ يف موضوع هذا اخلمس ـ اجلهة الرابعة
هل املوضوع هلذا اخلمس جمرد االختالط اخلارجي للحرام  اجلهة الرابعة ـ

بني العنوانني عموم من و لو مل يكن اختالط.و باحلالل أو عدم امكان التمييز
اعة فيها، كما يف االشو املالوجه، أو امليزان االختالط املستوجب لوحدة 

  عات بعضها بالبعض أو احلنطة باحلنطة؟اختالط املاي
ظاهر صحيح عمار اشتراط االختالط اخلارجي، حيث اضيف  انَّ قد يقال ـ

فيه االختالط اىل املال نفسه، بينما ظاهر معتربة السكوين االختالط الذهين 
(اختلط  ا اىل املالك فقال:املساوق مع عدم التمييز، حيث اضيف االختالط فيه

  هو يصدق حىت مع عدم اختالط خارجي للمال، بل قوله فيهاو )عليَّ
                                                            

  .٢، ١من أبواب اللقطة، حديث  ٧، باب ٣٥٧، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
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ظاهر يف عدم التمييز سواء كان اختالط  يضاًا(ال اعرف احلالل من احلرام)  

قد  عندئٍذو ،يضاًقتضى اطالق رواية احلسن بن زياد اهو مو خارجي أم ال،
مع و مقتضى القاعدة مع احراز وحدة اجلعل اشتراط كال القيدين، يقال: بأنَّ

  احتمال التعدد كفاية كل واحد منهما.
يف هذه املسألة اشتراط االختالط بنحو  ١ ويظهر من عبارة صاحب احلدائق

روايات التصدق مبجهول و االشاعة، حيث مّيز بني مورد روايات الباب
  بنحو االشاعة يف كل درهم درهم منه.املالك بافتراض االختالط يف املال 

عدم التمييز، و وظاهر السيد املاتن(قده) يف املقام اعتبار مطلق االختالط
حيث فسر االختالط باحلرام به سواء كان اختالط يف اخلارج أم مل يكن، 

يف صندوق آخر مث  آخر حالالًو يف صندوق حراماً كما اذا وضع ديناراً
جهل الصندوق الذي وضع فيه احلرام، هل هو هذا الصندوق أو ذاك من 

  .دون وقوع اختالط يف اخلارج أصالً
 فرض ظهوره انْو عنوان االختالط يف صحيح عمار وهذا هو الصحيح، النَّ

ما ينشأ منه  ارتكازاًو انه يفهم منه عرفاً االويل يف االختالط اخلارجي، االّ
بنحو املعرفية اىل ذلك،  االختالط الذهين، فيكون ملحوظاًو التمييز من عدم

 مع امكان التمييز اال فلو فرض االختالط خارجاًو النه املهم يف املقام،
 ال حمذور يف معرفة احلرامو تشخيص ما يعود للغري مل تكن مشكلةو
  اجراء حكمه عليه.و

ى اعتباره بل مقتضى واما االختالط بنحو االشاعة باخلصوص فال دليل عل
اطالق روايات الباب نفي لزومه، فيعم احلكم موارد االختالط بني االموال 
املتعددة املتمايزة فيما بينها، كاختالط الدنانري أو الدراهم أو الكتب بعضها 

  بالبعض، بل لعل اغلب موارد االختالط من ذلك.
                                                            

  .٣٦٥، ص ١٢احلدائق الناضرة، ج  -١
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  .]١[مبقداره، فيحل باخراج مخسه و مع اجلهل بصاحبه
اغمضت يف مطالبه ... اخل)  ظاهر معتربة السكوين (اين اصبت ماالً ـ قالال ي
  يف االشاعة. احلالل، فيكون ظاهراًو فيه احلرام هناك ماال واحداً انَّ

الكثري، فيصدق على جمموع و عنوان املال يشمل القليل ـ أوالً ـ فانه يقال
فال ظهور فيها ما استحصله من االموال انه اصاب ما ال اغمض يف مطالبه، 

  الوحدة اخلارجية للمال.و يف اشتراط االشاعة
  لو فرض عدم اطالقها كفى االطالق يف صحيح عمار بن مروان. ـ وثانياً
الوحدة اخلارجية و الفهم العريف يلغي خصوصية االشاعةو االرتكاز انَّ ـ وثالثاً

ما هو املهم من  للمال لو فرض ورودها يف مورد بعض الروايات، لوضوح انَّ
ليدفع اىل  معرفته خارجاًو احملذور الذي يراد التخلص عنه هو عدم متيز احلرام

  صاحبه أو وليه أو يتصدق به عنه سواء كان على حنو االشاعة أم ال.
   مبقداره يف ثبوت هذا اخلمسو اشتراط اجلهل بصاحب املال ـ اجلهة اخلامسة

 ا اخلمس اجلهل بصاحب املاليشترط يف ثبوت هذ ] اجلهة اخلامسة ـ١[
مبقداره، اما اجلهل بصاحب املال فألنه مفروض يف متام روايات الباب، اما و

مثلها رواية و الصحيحة فلورود هذه القيد فيها بقوله (اذا مل يعرف صاحبه)،
اما و احلسن بن زياد حيث ورد يف ذيلها (و اجتنب ما كان صاحبه يعلم)،

فرض االغماض يف مطالب  سن بن زياد فألنَّرواية احلو معتربة السكوين
لو فرض و لذلك، احلالل مساوق عرفاًو عدم معرفة احلرام منهو املال

رواية احلسن، باعتبار و ّيد ال حمالة مبا يف صحيح عمار بن مرواناطالقه قُ
ارتكازية لزوم و اىل وضوح داللتهما على شرطية اجلهل باملالك، هذا مضافاً

ء  ، املانع عن انعقاد االطالق يف شيصاحبه اذا كان معلوماًايصال املال اىل 
  لو فرض عدم التصريح بذلك فيه.و من الروايات

اما عدم و عدم مشول هذا اخلمس ملوارد العلم التفصيلي باملالك واضح، مث انَّ
أي بنحو ميكن ايصال املال  ـ مشوله ملوارد العلم االمجايل بنحو الشبهة احملصورة

   سوف يأيت البحث عنو ـ ين على استظهار النكتة املذكورة هلذا احلكمفمب ـ إليه
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ال على اساس التمسك بإطالق (مل يعرف صاحبه) ملوارد العلم  ـ مقدارها

التعيني، بل لو و االمجايل، اذ ال اطالق له كذلك، لظهور املعرفة يف التشخيص
خرج  االّو ،يضاًالتشخيص او يراد به التعيني نْاَ بدَّريد به مطلق العلم فالاُ

بوجود صاحب للحرام  متام موارد املال املختلط باحلرام، حيث يعلم امجاالً
  كما هو واضح. اال مل يكن حراماًو لو بنحو الشبهة غري احملصورة،و فيها

على ما يظهر مما سيصرح  ـ واما اجلهل باملقدار فمراد املاتن(قده) منه هنا
، عدم العلم مبقداره تفصيالً ـ يضاًهو ظاهر عبارته هنا او سألة قادمةبه يف م

 بكونه اكثر من اخلمس أو اقل منه أم مل يعلم ذلك. سواء علم امجاالً
  االحتماالت يف ذلك ثالثة:و

عدم اشتراط اجلهل باملقدار اصال، كما هو خمتار صاحب  ـ االول
  احلدائق(قده).

  هو خمتار السيد املاتن(قده).و تفصيلي باملقدار،اشتراط عدم العلم ال ـ الثاين
بكون  ال امجاالًو اشتراط اجلهل املطلق، مبعىن عدم العلم تفصيالً الثالث ـ

  هو خمتار مجلة من احملشني على العروة.و احلرام اقل من اخلمس أو اكثر منه،
صحيحة عمار بن  ومدرك االول، التمسك بإطالق اخبار الباب، خصوصاً

يف كالم االمام من دون فرض  مروان، حيث ورد عنوان االختالط ابتداًء
االغماض فيما اكتسب من احلالل الوارد يف معتربة السكوين الذي قد 
يستظهر منه عدم العلم التفصيلي مبقدار احلرام، كما اهنا متصدية لبيان شرط 

ن عدم معرفة املقدار االختالط من حيث عدم معرفة صاحب املال، فلو كا
قد افاد و يف ثبوت اخلمس لذكره كما ذكر الشرط االول، يضاًا شرطاً

اخبار التصدق مبجهول  صاحب احلدائق هنا بعد متّسكه هبذا االطالق أنَّ
التعدي و ز،غري شاملة ملوارد االختالط، لورودها يف املال املتميِّ يضاًاملالك ا

  منه اىل املختلط ال موجب له.
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الباب اىل االختالط  ومدرك الثاين، استظهار اختصاص أو انصراف اخبار

، حبيث حيتاج اىل حتديد كيفاًو ا، أي االختالط املطلق كمَّيضاًيف املقدار ا
هو الشارع، فال يشمل فرض العلم و مقدار ما للغري من قبل املالك أو وليه

التصدق به بناء على القول به يف جمهول التفصيلي مبقدار احلرام، بل جيب 
فرض  انْو ذلك لشمول اخبار التصدق ملوارد العلم باملقدارو املالك،

 مثل صحيح يونس اآلمرة بالبيع عدم التمييز، خصوصاًو االختالط
امنا و التصدق بثمنه الدال على إلغاء خصوصية عني املال يف مقام التصدق،و

  .يضاًتعينها مع االختالط ا املفروضو قيمته،و املهم ماليته
 جمرد االمر بالتصدق باملال املتميز الراجع اىل املالك اجملهول وبعبارة اخرى:

 ان كان مقداره معلوماًو ان كان ال يوجب التعّدي اىل املال املختلطو
متييزه و حيثية االختالط حتتاج اىل الوالية لتشخيص ما للغري ، النَّتفصيالً

املستفاد من مثل صحيح يونس  انَّ ، االّمفّرقة عرفاً هذه نكتةو عن غريه،
 اعطاء هذه الوالية بل االكثر منها اىل املتصدق، حيث دل على جواز تبديله

التصدق بثمنه، فهو يدل على كفاية التصدق مبالّيته، فيكون التعدي و بيعهو
  حيث ال يبقى للتمييز دخل يف هذا احلكم اذا كانت ماليته معلومة. صحيحاً

  يكون احد وجهني: نْومدرك الثالث ميكن اَ
اللّه  استظهار ذلك من التعبري الوارد يف ذيل معتربة السكوين (فانَّ االول ـ

اجلهل مبقدار احلرام  قد رضي من االشياء باخلمس) حيث يدل على انَّ
املصاحلة يف مقام و يكون بنحو حبيث حيتاج اخذ اخلمس منه اىل املراضاة

تردده و هو مساوق مع اجلهل باملقدارو بني املالك،و  املالالتقسيم بني ويل
  مراضاة.و كان هبة ال مصاحلة االّو بني مقدار اخلمس أو اكثر أو اقل،

ال يثبت املفهوم بنحو و وهذا الوجه غاية ما يقتضيه عدم االطالق يف املعتربة،
   االطالق من مينع من انعقاد نْنقيد به اطالق الصحيحة، اللهم اال اَ نْميكن اَ
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، لكوهنا بصدد بيان ما فيه اخلمس مع قطع يضاًهذه الناحية يف الصحيحة ا

هو بعيد بعد كوهنا متصدية لبيان الشرط و النظر عن تفاصيل كل قسم منه،
  هو اجلهل باملالك.و االول

ارتكازية و ظاهر هذه الروايات بقرائن لفظية يف ألسنتها أو لبية انَّ الثاين ـ
ختليصه من احلرام املختلط به، و حمفوفة هبا االمتنان على املالك بتطهري ماله

كما اهنا بصدد حفظ حق الغري من خالل التصدق أو دفعه لالمام بعد حتديد 
 املرتكز يف موارد من هذا القبيل عرفاً عندئذ يقال: بأنَّو مقداره يف اخلمس،

 مل يكن حيتاج اىل حتديد، كما انَّ االّو ،ال معلوماً يكون املقدار جمهوالً نْاَ
يكون املقدار احملدد مما حيتمل انطباقه على املال  نْاملرتكز يف مقام التحديد اَ

مل يكن  مثالًما للغري ال يتجاوز عشر املال  فلو فرض العلم بانَّ االّو املختلط،
 أي مّنة يف ذلك عليه؟و من االنصاف تكليف االنسان بدفع مخسه تعبدا،

احلرام اكثر من نصف املال فأّي حفظ حلق  كذلك العكس فلو كان يعلم بانَّو
عليه فال ينعقد هلذه الروايات ظهور يف اكثر من و الغري بأخذ مخس املال؟

م العلم بزيادته امجاال أو عدو موارد احتمال بلوغ احلرام ملقدار اخلمس،
  .نقيصته كذلك عن اخلمس، فضال عما اذا كان مقداره معلوما تفصيالً

  وهذا الوجه تام يف نفسه، اال انه يبقى يف املقام تعليقان:
يس مطهرية دفع اخلمس لسائر املال ـ ظاهر روايات التخم انَّ التعليق االول ـ

املناسبة و اعمال النكتةبعد فرض و كحكم وضعي على ما سوف نبينه ـ
املذكورة يف هذا الوجه، غاية ما يقتضي ذلك هو رفع اليد عن اطالق احلكم يف 

بكون احلرام اقل من اخلمس، فال جيب فيه  أو امجاالً مورد العلم تفصيالً
اما كل مورد حيتمل فيه انطباق احلرام املختلط على اخلمس املدفوع و اخلمس،

له، بأن يدفع اخلمس أوال مث يدفع مخس الباقي  موالًيف سبيل التطهري فيبقى مش
   هكذا، او يدفع املقدار املتيقن منو ء من احلرام فيه اذا كان يعلم ببقاء شي
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يف رد املظامل أو يف مصرف  زيادته على اخلمس أوالً املقدار املعلوم امجاالً

مث يدفع اخلمس، النه  ـ الصحيحاذا مل حنتمل الفرق كما هو  ـ اخلمس نفسه
يكون احلرام الباقي فيه مما حيتمل انطباقه على اخلمس، فيكون دفعه  عندئٍذ
لسائر املال، فان االرتكاز املذكور يف هذا الوجه ال يقتضي  واقعياً مطهراً

اخراج هذه الصورة عن اطالق مطهرية دفع اخلمس لسائر املال كلما 
نريد رفع اليد  عليه، فنحن هنا نواجه اطالقاً احتمل انطباق احلرام الباقي

مع وضوح عدم دخل  ال موجب له يف مثل هذه الصورة، خصوصاًو عنه،
هلذا اضطر مثل السيد و ،كثرته يف مطهرية اخلمس عرفاًو قلة احلرام

  املاتن(قده) اىل االلتزام باملطهرية التعبدية يف اجلميع.
هي معتربة بسند و ـ املستفاد من رواية داود بن ايب يزيد التعليق الثاين ـ

طريقه يف املشيخة و الصدوق، النه ينقلها عن احلجال عن داود بن ايب يزيد،
اىل داود طريق صحيح ينتهي اىل احلجال عن داود بن ايب يزيد، فيكون 

يف مشول كل رواية ينقلها يف الفقيه عن احلجال عنه، بل من يتتبع  ظاهراً
 نْيف مورد واحد، حبيث ال حيتمل اَ االّ فقيه جيد انه ال ينقل عنه ابتداًءال

املال اجملهول  انَّ ملشيخة إليه شخص تلك الرواية فقط ـيريد بطريقه يف ا
االنفال يرجع اىل االمام مبا هو و كاخلمسو مالكه كاملال الذي ال وارث له

  .يضاًلعل ظاهر صحيح يونس هو ذلك او امر، ويلو امام
املختلط من حيث و ال يبقى فرق بني موارد جمهول املالك املتميز وحينئٍذ

يكون مفاد روايات التحديد باخلمس بيان ما و اىل االمام، رجوعه مجيعاً
ليه يف كل مورد حيتمل انطباق احلرام يد ما يعود ايرضى به الشارع يف مقام حتد

مقدار املال الراجع اىل الغري  عليه كلما علم تفصيالً بناًءو اجملهول مقداره عليه،
كان و كونه اقل من اخلمس كلما علم امجاالًو اىل االمام، من دفعه كامالً البدَّ

  لو حلجية قاعدة اليد يف سائرو ميكنه يف مقام تفريغ ذمته االقتصار على املتيقن
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كونه اكثر من اخلمس  كلما علم امجاالًو املال امكنه االكتفاء بدفعه لالمام،

 من ختميس املال اكثر من مرة او دفع املتيقن زيادته عليه اىل االمام، البدَّ
 امنا الفرق يف كيفية التحديد،و يعود يف متام الصور اىل االمام،و هو يرجعو
يكون مفاد روايات الباب لزوم دفع اخلمس بنحو حيتمل كونه متام احلرام و

  كي يطهر املال اخلارجي لصاحبه.الباقي يف املال املختلط ل
  على هذا فأّي فائدة يف حتديد مقدار اخلمس يف روايات اخلمس؟ ال يقال ـ

فائدته حصول التحليل الواقعي لسائر املال كلما احتمل انطباق  فانه يقال ـ
ويل احلرام بل مالكه قد رضي بذلك  احلرام الواقعي على اخلمس، النَّ

 حبكم هذه الروايات، خبالف موارد دفع القدر املتيقن اىل االمام، فانَّ
ه التحليل الواقعي غري حاصل فيها، فلو علم بعد ذلك بزيادة احلرام يف اموال

  .يضاًعلى املقدار املتيقن وجب دفعه ا
لكنه ال و ر اخلمسعلى هذا جيوز ملن حيتمل بلوغ احلرام مقدا ال يقال ـ
ال يدفع اخلمس، بل  نْاَ امنا املتيقن اقل منه كالسدس مثالًو يتيقن ذلك

خالف و هذا خالف اطالق روايات اخلمس،و يقتصر على دفع السدس،
  اطالق الفتاوى.

على أن و هذا موقوف على حجية قاعدة اليد يف الزائد على السدس، فانه يقال ـ
احلكم مبطهرية اخلمس لسائر املال، فيكون يكون مفاد روايات الباب جمرد 

عليه جيوز االقتصار على دفع املتيقن، غاية  بناًءو ،ال نفسياً وجوب دفعه غريياً
حصلت  انْو اكثر منه األمر سوف ال حتصل احللية الواقعية لو كان احلرام واقعاً

 بار انَّيف معتربة السكوين باعت ان كان حمتمالًو هذا املطلبو احللية الظاهرية،
هو حصول املطهرية و ـ كما اشرنا سابقاً ـ مفادها جمرد احلكم الوضعي االرشادي

اللّه قد رضي من االشياء  الشاهد عليه التعبري يف ذيلها (بانَّو بدفع اخلمس،
  اّما االمر بدفع اخلمس فمع هذا السياق قدو سائر املال لك حالل)و باخلمس
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يف الوجوب النفسي، اال أن صحيحة عمار ظاهرها  اهراًال يكون ظ

لو باعتبار ظهور وحدة السياق فيها يف تعلق اخلمس و الوجوب النفسي،
الذي يرجع اىل و باملال املختلط كتعلقه باالصناف االخرى بنحو واحد،

على عدم امكان االعتماد على القواعد  االمام على كل تقدير، فيكون دليالً
دفع االقل من اخلمس املتيقن حرمته، نعم ال اطالق له حينئذ و الظاهرية

ملورد يعلم بكون احلرام اقل من اخلمس على كل حال، لكونه خالف 
  التخفيف كما تقدم.و االمتنان

مث انه من خالل ما اوضحناه يف التعليق االول ظهر الوجه فيما نقله صاحب 
قد اورد و بالزائد، التصدقو احلدائق(قده) عن بعضهم من وجوب التخميس

عليه بعض اساتذتنا العظام(دام ظله) بانا اذا قلنا بشمول ادلة التخميس 
 انْو للمقام فهي واضحة الداللة على حلية الباقي، فال حاجة اىل التصديق،

  .١، فهذا القول ساقط جزماًمل تشمل فال موجب للتخميس ابداً
يكون مفاد  ة املشار إليها سابقاًعلى قبول النكتة االرتكازي انه بناًء اجلواب ـو

روايات التخميس مطهرية دفع اخلمس كلما احتمل تطابق احلرام املختلط 
هذا املفاد كحكم وضعي معقول الثبوت حىت يف موارد العلم و باحلالل معه،

من دفع  فيه أوالً بزيادة احلرام على مقدار اخلمس، غاية االمر البدَّ امجاالً
املقدار املتيقن زيادته عليه يف رد املظامل، للعلم بكونه للغري على كل حال، مث 

  التخميس من اجل تطهري املال، فال وجه لرفع اليد عن اطالق الروايات فيه.
 انه اذا قبلنا ما ذكرناه يف التعليق الثاين فمصرف اجلميع واحد، وهكذا يعرف:

ائبه بدفع اخلمس اكثر من مرة حىت حيتمل هو الرجوع فيه اىل االمام أو نو
   انطباق احلرام عليه، او دفع املتيقن زيادته على اخلمس لصاحب اخلمس مث

                                                            
ظاهر تعليقته دام ظّله على منت العروة  . و الغريب انَّ ١٣٥كتاب اخلمس، ص   راجع مستند العروة الوثقى، -١

  نفس هذا القول، فراجع و تأمل.
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اّما ان علم و ،]١[ ومصرفه مصرف سائر أقسام اخلمس على األقوى
األحوط ان يكون بإذن اجملتهد و مل يعلم املالك تصدق به عنه،و املقدار

  .]٢[ اجلامع للشرائط
  تعني هذا القول الذي نسبه صاحب احلدائق اىل بعضهم. االّو التخميس،

   مصرف هذا اخلمس
اما من حيث لزوم و لالمام فقد تقدم الوجه فيه، ] اما من حيث كونه ملكا١ً[

سيأيت و بسطه على االقسام فهو مبين على ثبوت ذلك يف اخلمس،و تقسيمه
  البحث عنه يف حمله.

من اعطائه كاخلمس اىل االمام أو نائبه يف عصر الغيبة، النه  ] تقدم انه البد٢َّ[
من صحيح يونس، حيث أمر االمام فيه ببيع املال اجملهول  املستفاد تلوحياً

من صحيح داود بن ايب  صرحياًو مالكه مث التصدق بثمنه على اهل الوالية،
وضوح صاحب املال اجملهول امنا هو االمام(ع) مع  يزيد، حيث دل على انَّ

لالموال العامة ال انه صاحبه  ولياًو إرادة كونه صاحبه باعتباره إماماً
يذكر عالئم املال، بل هذا االحتمال ساقط  نْكان املناسب اَ االّو الشخصي،

  ذيل الرواية.و يف نفسه مبالحظة صدر
مثّ انه اذا ثبت رجوع ذلك اىل االمام(ع) ثبت وجوب االستئذان من احلاكم 

بأدلة النيابة العامة أو  هو اجملتهد اجلامع للشرائط ـو ـ صر الغيبةالشرعي يف ع
على ما اخترناه من رجوع  هذا بناًءو أدلة احلسبة على ما هو مقرر يف حمله،

على وجوب التصدق به اذا كان  اّما بناًءو واضح، املال اجملهول اىل االمام مطلقاً
أو كان متميزا كما هو مذهب املاتن(قده) فوجوب االستئذان  مقداره معلوماً

من احلاكم الشرعي مبين على احد امرين: اما استفادة ثبوت الوالية لالمام(ع) 
مفاد روايات التصدق  يونس، أو انَّو على املال اجملهول من صحيحي داود

 ينايف هذا الو حكم املال اجملهول هو التصدق به عن مالكه ليس اكثر من انَّ
   لزوم الرجوع اىل احلاكم الشرعي يف الوالية على التصدق كما هو يف
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 جهل املقدار تراضيا بالصلحو م املالكـعل ولو انعكس بانْ
ان مل يرض املالك بالصلح ففي جواز االكتفاء باألقل أو و حنوه،و

األقوى األول اذا و األحوط الثاين،و وجوب اعطاء األكثر وجهان،
  .]١[ املقدار وجب دفعه إليهو ان علم املالكو يده. كان املال يف
مقتضى االصل عدم والية احد على مال  وظيفة حسبية، حيث انَّو كل امر

  الغري.
الروايات املذكورة  وكال الوجهني غري تام، اما االول، فلما عرفت من انَّ

للمال اجملهول ال انه من باب الوالية على االمر  ظاهرها كون االمام مالكاً
ظاهر روايات التصدق لو قطع  اما الثاين، فألنَّو احلسيب أمر بالتصدق،
د بالتصدق مبجهول املالك، فتدل يونس أمر الواجو النظر عن صحيحة داود

  طالقها على ثبوت الوالية له على ذلك بال حاجة اىل االستئذان.با
  املقدار معاو باملالكفيما لو علم 

] تعرض السيد املاتن(قده) هنا اىل صورتني اخريني يف قبال صوريت اجلهل ١[
اجلهل باملالك مع و اليت كان مورد احلكم بالتخميس املالك معاًو باملقدار

اليت حكم فيها بالتصدق مع االستئذان من احلاكم الشرعي و العلم باملقدار،
  الصورتان الباقيتان:و أربعة،، فتكون جمموع الصور احتياطاً
  .ـ قد اخرهاو ـ املالك معاو صورة العلم باملقدار احدامها ـ
  اجلهل باملقدار.و صورة العلم باملالك الثانية ـ

حنوه يف الصورة االوىل، ملعلومية و كأنه افترض عدم احلاجة اىل املراضاةو
هذا الكالم على اطالقه غري  املقدار حبسب الفرض فيدفع إليه، مع انَّو املالك

بنحو حبيث حيتاج فيه اىل التعيني  صحيح، فانه قد يفرض االختالط خارجاً
من و ال جيوز من دوهنا،و ،يضاًعني خارجي، فيحتاج اىل املراضاة ايف فرد م

اما اذا مل حتصل، فتارة: و هنا نقول: اذا فرض حصول املراضاة فال إشكال،
  مع احلالل حبكم املال الواحد املشاع، يكون املال احلرام املختلط
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  بينهما. عدم امليز خارجاًو امنا جمرد االختالطو واخرى: يفرض عدم االشاعة

، فيكون حاله اما يف فرض االشاعة فاحلكم واضح، حيث يكون املال مشتركاً
  الواحد. كيفية املقامسة بني الشريكني يف املالو حال سائر موارد الشركة

مقتضى قاعدة (على اليد ما اخذت  واما يف فرض عدم االشاعة فقد يقال: انَّ
حىت تؤدي) وجوب إرضاء املالك باعطائه الفرد الذي يريده بعد فرض العلم 

وجوب و هو يقتضي املنجزيةو احد الفردين أو االفراد يكون له، االمجايل بانَّ
  باعطائه ما يريده من االفراد. االّال يكون ذلك و اخلروج عن عهدة مال الغري،

وقد يفصل بني صوريت لزوم الضرر أو احلرج من ذلك فال جيب، بل ميكن 
بني غري هذه الصورة و االكتفاء باعطاء فرد ال يلزم من دفعه إليه ذلك،

  فيجب ارضاؤه.
هو و اخذ املال احلرام،و الضرر املذكور ناشئ يف طول الغصب انَّ وفيه:

هلذا لو غصب شخص و اقدم عليه فيؤخذ باشق االحوال،ضامن له لكونه 
لزم من رده الضرر عليه وجب الرد بنحو  مال الغري مث استعمله يف بنائه مثالً

الضرر ناشئ من غصبه ال من حكم الشارع، فهذا التفصيل على  ، النَّيضاًا
  غصب.و امنا قد يتم فيما اذا مل يكن عدوانو اطالقه غري تام،

غاية ما تقتضيه منجزية العلم  غري فين، النَّ يضاًلوجه اان اصل ا االّ
بني مالكه، و قاعدة على اليد هو وجوب التخلية بني املالو االمجايل املذكور

أخلى بني و عليه فاذا رفع يدهو ال وجوب ارضائه بالتنازل عن ماله له،
 بني صاحبه مل جيز لصاحب احلرام ان خيتار غري ماو افراد املال املختلط

مل جيز له اخذ  يعلم انه له، فاذا جهل ذلك نتيجة االختالط كما هو الفرض
  .يضاًجزية هذا العلم االمجايل يف حقه ابرضى اآلخر، ملن أي واحد منهما االّ

وجوب ارضاء الغري من باب املقدمة العلمية ألداء مال الغري إليه  و دعوى:
  الواجب على الضامن.
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صاحبه، حبيث له و التخلص حيصل مبجرد التخلية بني مال الغري انَّ جواهبا:

لكي جيب  ليس االرضاء واجباًو جيوز له ذلكو يأخذه اذا كان يشخصه نْاَ
التنازل عن ماله للغري مقدمة لرّد املال اىل صاحبه، فال مقدمية يف البني ال 

  .ال علمياًو ،وجوداً
 مال الغري بالقرعة يف امثال املقام، الهنا لكل ومن هنا قد يّتجه القول بتعيني

  امر مشكل مشتبه ال ميكن فيه تعيني احلال.
ينبغي تقييده مبا اذا مل يلزم من القرعة الضرر على املالك للحالل  ال يقال:

هو و ،يضاًيل ال ضرر حاكم على دليل القرعة ادل املختلط باحلرام، النَّ
ر ارتفع ال حمالة، بل قد يقال ان نفس حكم شرعي، فاذا استلزم منه الضر

  .االلزام بالقرعة حكم ضرري على املالك عرفاً
العدوان من و الضرر الناشئ يف طول الغصب تقدم انَّ ـ أّوالً ـ فانه يقال

على  أجل رّد املال اىل صاحبه ال يرتفع بقاعدة ال ضرر، لكونه مضموناً
على اصل لزوم القرعة  الغاصب الذي يؤخذ بأشق االحوال، فلو مت دليل

  لقاعدة ال ضرر. يف املقام مل يكن حمكوماً
على دليل ال ضرر يف املقام حكومة  أن دليل القرعة يكون حاكماً ثانياً ـو

ظاهرية، ألنه يثبت بالقرعة أن هذا املال للغري، فال موضوع للضرر على 
كما اذا قامت بينة او اي قاعدة اخرى على ان املال  من بيده ذلك املال متاماً
  ال ميكن رفع حجيتها بقاعدة ال ضرر.و للغري فاهنا حجة ال حمالة

كان الضرر و اىل انه لو فرض حصول الضرر من اخذ ذلك املال :هذا مضافاً
ل ، فهذا ال يؤدي اىل عدم حجية القرعة، بمعتدياًو كما اذا مل يكن غاصباً منفياً

غاية األمر ينبغي ان يتحمل مالك املال  يضاًة يف اثبات ما للغري هنا اهي حج
تدارك الضرر على املالك، فالتمسك بقاعدة ال ضرر يف املقام اللغاء القرعة غري 

  تام على كل حال لو فرض متامية دليل حجية القرعة يف امثال املقام،
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  متاميته.وسوف يأيت وجه املناقشة يف 

حصول االشاعة يف املقام، كما يظهر و عى االشتراك القهريلكن قد يدَّو هذا
كدرهم بني  فيما اذا كان املال مثلياً من الفقيه اهلمداين(قده)، خصوصاً

  دراهم.
بني املالني  ولكن عرفت بأن االشاعة فرع االختالط بنحو االحتاد عرفاً

ني االموال املتمايزة يف نفسها كخلط السمن بعضه بالبعض، ال االختالط ب
قد يشهد على عدم حصول و ان كانت متماثلة،و الدنانريو كالدراهم

االشاعة القهرية ما ورد من األمر بالتنصيف يف الدرهم الثالث عند الودعي 
على حصول االختالط  املردد بني كونه لصاحب الدرهم أو الدرمهني، بناًء

 ده، مع انه لو كان االختالط موجباًمبعىن عدم التمييز بني الدراهم عن
  لإلشاعة لزم اعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهم كما ال خيفى وجهه.

هي حصول االشتراك و نعم ميكن دعوى اخرى يف خصوص املثليات،
متلك كل من الشريكني لكل واحد منها و باالختالط فيها ال مبعىن االشاعة

امنا مبعىن متلك كل و ،عرفاًو الًبنسبة معينة، لعدم وحدة املال بل تعدده عق
لآلخر و منهما للبعض املشاع من افراد املثلي، فاذا كان الحدمها درمهان

اجملموع مخسة دراهم، كان لالول منهما بعد االختالط درمهان من و ثالثة
الترديد حبيث يكون اعطاء و للثاين ثالثة منها على سبيل البدلو اخلمسة،

هذا ال ينايف لزوم تنصيف و نها وفاء حلقه،صاحب الدرمهني أي اثنني م
بني ان يكون  الدرهم التالف بينهما اذا فرض التلف، ألن التالف يكون مردداً

  االنصاف ذلك.و من الدرمهني أو من الثالث، فيكون مقتضى قاعدة العدل
النظرة العرفية يف و الغرض العقالئي وهذه الدعوى ال يبعد عقالئيتها، النَّ

لعله هو مقصود احملقق اهلمداين(قده) من حصول و تساعد عليه،املثليات 
   دليل القرعة غري شامل ملثل املقام، حيث الشركة يف املقام، بل ميكن دعوى انَّ
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امكان و ، لتساوي االفراد املثليةال يرى هنا وجود مشكل يف البني عرفاً

 من دون حيف أو مشكلة، اًجنسو حصول املالك على متام ماله قيمة
روايات القرعة امنا تدل على حجيتها يف االمور املشكلة  سوف يأيت انَّو

احملّيرة، بل يف بعض الروايات املعتربة عدم االنتهاء اىل القرعة يف االمور 
لو حبفظ مالية مال الطرفني على ما سوف نشري و املالية اليت ميكن حلها

أو بتعيني من  اء الغري احد االفراد اما ابتداًءإليه، ففي املقام يكتفى باعط
 على امثال ذلك يف مقام حل اخلصومة احلاكم الشرعي، باعتباره ولياً

  ايصال حق كل ذي حق إليه.و
انه يف فرض كون املال من املثليات ال القيميات ال تصل  وهكذا يظهر:

انه للغري من النوبة اىل القرعة، بل يتحقق الوفاء بدفع املقدار الذي يعلم 
فال يتم فيه  اما القيميات كالغنم بني االغنام مثالًو مثل الدراهم أو الدنانري،

انه لو فرض اختالفهما يف املالية كانت الفرضية خارجة عن هذا  ر، االّما ذك
سوف يأيت ان حكمها التنصيف ال و تكون داخلة يف الصورة الثانية،و القسم
 فرض عدم وقوع املصاحلةو القيمةلو فرض تساويهما يف و القرعة،

حصول الترافع بينهما أمكن القول بتعيني ما لكل منهما بالقرعة لو ال و
التحري يف امثال املقام و النكتة اليت اشرنا إليها من عدم صدق االشكال

اىل امكان دعوى مشول دليل قاعدة التنصيف ملثل املقام  ، مضافاًعرفاً
  رعة على ما سنشري إليه.بالفحوى، فتكون حاكمة على الق

  جهل باملقدارو فيما لو علم باملالك
اجلهل باملقدار، فهنا و هي ما اذا فرض العلم باملالكو ـ واما الصورة الثانية

اخرى: يفرض عدم و يفرض وقوع املصاحلة بينهما فال إشكال، تارة:
اء املصاحلة فيقع الكالم يف انه هل جيوز االكتفاء بدفع االقل، أو جيب اعط

 االكثر، أو يرجع اىل القرعة يف الزائد، او ينصف الزائد بينهما بقاعدة العدل
  االنصاف، أو يكتفى بدفع اخلمس إليه كما نسب ذلك اىل العالمة وجوه.و

   روايات اخلمس كانت وال إشكال يف سقوط االخري، النَّ
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وارد يف ـالتعليل الو مالكه، صرحية يف االختصاص باحلرام املختلط اجملهول

ي من االشياء باخلمس) وارد ـاللّه قد رض انَّـوين (فـكـل رواية السـذي
هو و ، أي لتحديد ما يرضى به املالك الطويل للمال املختلط،يضاًلك ايف ذ

كما قد يشعر به  ـ االمام(ع) الذي يعود إليه املال كلما مل يعرف صاحبه
 نْفال ميكن اَ ـ للرسولو للّه يضاًاخلمس ا كونو اضافة الرضا اىل اللّه

  هذا واضح.و يستفاد منه حتديد تعبدي حلصة املالك االصلي عند معرفته،
 والسيد املاتن(قده) قد حكم بكفاية دفع االقل اذا كان املال كله حتت يده،

هناك تفصيل و اذا مل يكن املال حتت يده، وجوب دفعه لالكثر احتياطاًو
  له اثناء احلديث عن تفاصيل املسألة.آخر سوف نتعرض 

  من التمييز بينها: هنا فروضا عديدة البدَّ يقال: انَّ نْوتفصيل الكالم يف املقام اَ
حيتمل اضافة و حرام ـ كهذا الدينار ـ املال املعني يعلم بانَّ نْاَ الفرض االول ـ

بدفع احلرام هنا ال إشكال يف جواز االكتفاء و عليه وجود حرام آخر يف الباقي،
كما هو  ـ اما احملتمل حرمته فيكون لصاحب احلالل اذا كان حتت يدهو املتيقن،

 شرعاًو ملا تقدم من حجية قاعدة اليد عند الشك عقالئياً ـ الغالبو املفروض
 قد استظهرنا ذلك من بعض الروايات اخلاصة فيما تقدم،و حىت لالنسان نفسه،

ة اليد حبق غري صاحب اليد يف غري دعوى اختصاص اماري منه يعرف انَّو
مل يكن اصل آخر يقتضي و عن يديهما معاً حملها، نعم لو كان املشكوك خارجاً

احلكم و كونه ملالك احلالل دخل يف باب تداعي مال واحد من قبل شخصني،
قد دلت عليها و ،االنصاف املركوزة عقالئياًو بقاعدة العدل فيه هو التوزيع عمالً

  ، فينصف الزائد بينهما.يضاًابعض الروايات 
اقامة كل واحد من الشخصني و تلك الروايات واردة يف التداعي ـ ال يقال

هنا ليس اكثر من احتمال امللكية من و البينة على ما يدعيه من امللكية،
  قبل كل منهما.
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 هذا املال يكون الحدمها ال حمالة، يعلم بانَّ يضاًيف املقام ا فانه يقال:

تعترب قاعدة عقالئية عامة كما ادعاه  نْهذه القاعدة اما اَ يقال: بانَّ عندئٍذو
يف التنصيف وصول احلق اىل  انَّ لعل نكتتها عرفاًو مجلة من االصحاب،

الحدمها الذي حيتمل  هو اوىل من اعطائه كامالًو لو مبقدار النصفو صاحبه
الك احلقيقي ملاله، فكأنه كلما امكن حتصيل اليقني بإيصال فيه خسارة امل

لو استلزم العلم حبرمانه عن و ء من املال اىل صاحبه تعني ذلك عقالئياً شي
بعضه، فانه اوىل من املخاطرة حبرمانه من اجلميع، فتكون الروايات اخلاصة 

ات هلذه القاعدة على عمومها، أو يقال بان املستفاد من الرواي امضاًء
، حيث يستفاد منها انه كلما يضاًاملقام ااخلاصة ثبوت التنصيف يف امثال 

علم بكون املال و أو نفياً تساوى املتداعيان من حيث البينة أو االصل اثباتاً
الحدمها ثبت التنصيف. ففي معتربة غياث بن ابراهيم عن ايب عبداللّه(ع) 

كالمها أقاما البينة انه و بةليه رجالن يف دا> اختصم اع<امري املؤمنني (انَّ
قال: لو مل تكن يف يده جعلتها بينهما و انتجها، فقضى هبا للذي يف يده،

ظاهر الذيل بيان كربى كلية هي انه مع التساوي بينهما من و ،١نصفني)
كان ينصف  يضاًمعا بعد سقوط البينتني بالتعارض احيث فقدان اليد هلما 
  ة القاعدة.مع ارتكازي بينهما املال، خصوصاً

جعلتها بينهما  حلفا مجيعاً فيها (فانْو سحاق بن عمار،إمثلها معتربة و
ان النكتة تساوي نسبة املدعيني اىل املال، ال  مفادمها عرفاًو ٢نصفني)

دخالة حلفهما يف ذلك ليجعل هذه املعتربة مقيدة الطالق املعتربة السابقة 
أنّ مالك هذا احلكم عدم احلاصل العرف يفهم من هذا اللسان و كما قيل،

املرجح ألحدمها على اآلخر يف مقام االثبات، اما لوجود دليل أو أصل مع 
  كل منهما أو لفقدانه يف كل منهما غاية األمر يعلم برجوع املال اىل احدمها.

                                                            
  .٣من أبواب كيفية احلكم و احكام الدعوى، حديث  ١٢، الباب ١٨وسائل الشيعة، ج  -١
  .٢من أبواب كيفية احلكم و احكام الدعوى، حديث  ١٢نفس املصدر السابق، الباب  -٢
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ويف صحيح عبداللّه بن املغرية عن غري واحد من اصحابنا عن ايب 

 (يف رجلني كان معهما درمهان، فقال: احدمها الدرمهان يل،عبداللّه(ع) 
بينك فقد أقر و بينك، فقال: اما الذي قال مها بيينو قال: اآلخر مها بيينو

ظاهرها و ١يقسم االخر بينهما)و انه لصاحبه،و احد الدرمهني ليس له بأنَّ
القاعدة منهما، فتدل على امضاء ء  االطالق فيشمل صورة عدم البينة لشي

كان عن غري واحد من  نْاالرسال يف سندها ال حمذور فيه بعد اَو طالقها،با
االصحاب الذي يروي عنهم مثل عبداللّه بن املغرية كما ذكرنا ذلك يف 

اىل ورود اصل التنصيف  مراسيل ابن ايب عمري عن غري واحد، هذا مضافاً
من دون فرض  اًأيض ٢ يف معتربة السكوين املعروفة الواردة يف الودعي

  العرف يلغي خصوصية الوديعة.و البينة،و التداعي
وبأمثال هذه الروايات يقّيد اطالق القرعة الوارد يف بعض الروايات كرواية 
 داود بن مرجان عن ايب عبداللّه(ع) (يف شاهدين شهدا على امر واحد،

، اختلفوا، قال: يقرع بينهمو جاء آخران شهدا على غري الذي شهدا عليهو
  .٣هو اوىل بالقضاء)و ّيهم قرع عليه اليمنيفا

 عدم اختصاصها يف نفسها باألمر املشكلو فانه لو فرض اطالقها ملثل املقام
احملّير الذي ال ميكن حلّه بسهولة كما يف باب االموال اليت ميكن فيها احلل و

 باملصاحلة او التنصيف، خصص بذلك ال حمالة، لصراحة الروايات املتقدمة
االنصاف حاكمة على دليل القرعة، النه و صّيتها، بل ادلة قاعدة العدلأخو

، فتكون اخذ يف موضوعها االمر املشكل أي الذي ليس فيه حل حىت ظاهراً
  لو ظاهرية اخرى فالقرعة آخر القواعد،و حيث ال قاعدة حالًو القرعة قاعدة

                                                            
  .١من أبواب أحكام الصلح، حديث  ٩، الباب ١٣وسائل الشيعة، ج  -١
  .١من أبواب احكام الصلح، حديث  ١٢، الباب ١٧١، ص ١٣وسائل الشيعة، ج  -٢
  .٦من أبواب كيفية احلكم و الدعوى، حديث  ١٢، الباب ١٨٣، ص ١٨وسائل الشيعة، ج  -٣
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التحّير و اخرى، الهنا ترفع االشكالوهلذا تتقدم عليه كل قاعدة ظاهرية 

  فريتفع موضوع القرعة.
االنصاف يف املقام، و بعض اساتذتنا ناقش يف التمسك بقاعدة العدل مثّ انَّ

املالحظة عليه  لاال انه حيث كان مورد كالمه الفرض الثاين القادم فنؤّج
  اىل ما يأيت.

ء من احلرام تعّين يف اخلارج، بل يعلم  ال يكون لشي نْاَ ـ الفرض الثاين
 االكثر،و بعض الدراهم أو الدنانري للغري مع تردده بني االقل بانَّ امجاالً

هل للغري دينار  كون االفراد متماثلة متساوية يف القيمة، فال يعلم مثالًو
  لالشاعة.يلحق به أيضا موارد االختالط املستلزم و واحد أو ديناران منها،

وحكم هذه الفرضية نفس احلكم يف الفرضية السابقة، أي جواز االكتفاء 
 يكون الزائد لصاحب احلالل اذا كان حتت يده، عمالًو بدفع الدرهم الواحد

لو و الزائد على املتيقن بالعنوان االمجايل يكون له، بقاعدة اليد يف اثبات انَّ
 ـ باعتبار العلم االمجايلخبصوصه و فرض تساقط اليد يف كل فرد بعينه

فيدخل الفرض يف الصورة  ـ هذا هو فرق هذه الفرضية عن سابقتهاو
من الدنانري  واحداً للغري ديناراً بانَّ هي ما اذا علم ابتداًءو االوىل املتقدمة،

 هنا تعبديو ال اكثر، غاية االمر كان العلم بعدم الزيادة هناك وجدانياً
  .واحداً اراًباحلجة، فيكفي اعطائه دينو

، ال تضر ان املعلوم باالمجال قد ال يكون له تعني حىت واقعاً ودعوى:
حجيتها بالعنوان االمجايل، على ما و جبريان القاعدة يف العنوان االمجايل

  يف حمله من علم االصول. نقحناه مفصالً
وقد فصل بعض االعالم هنا بني صورة العدوان على مال الغري أو العلم مبقدار 

 التردد فيه فيجب فيه اعطاء االكثر،و حصول اجلهلو مث نسيانه حلرام أوالًا
   من دون عدوان يف أصل االستيالء علىو بني صورة اجلهل من اّول االمرو
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ر ذلك مبا اذا خرج بعض اطراف العلم قد نظَّو احلرام فيكتفى بدفع االقل،

الطرفية، حيث تساملوا فيه على تنجز تنجيزه عن و االمجايل بعد حتققه
  .١ لزوم االجتناب عنهو التكليف يف الطرف الباقي على تقدير انطباقه عليه

القياس مع الفارق، فانّ املنجز يف املقيس عليه امنا هو العلم  انَّ ـ وفيه: أوالً
 هو الطرف اخلارج عن الطرفية بقاًءو ـ االمجايل الدائر بني الطرف القصري عمره

من  الذي كان موجوداًو ـ هو الطرف الباقيو ـ الطرف االخر الطويل عمرهو ـ
لكال طرفيه، فيكون الطرف الباقي يف متام عمود الزمان  منجزاًو أول االمر

اما املقام فالعلم باحلرام ان و ل االمر بطرفّيته هلذا العلم االمجايل،من أوَّ منجزاً
بزواله تزول و بالنسيان حبسب الفرض، اريد به العلم التفصيلي السابق فقد زال

العلم يف كل زمان منجز ملتعلقه و منجزيته، فان منجزية كل منجز تدور مداره
هلذا ال منجزية يف موارد الشك الساري، كما لو احنل و يف ذلك الزمان ال اكثر،

يكون ما اخذه منه كان له من  نْاحتمل اَ نْزال بلحاظ اصل املال باَو العلم بقاًء
بأن بعض هذا املال خمتلط باحلرام،  ان اريد به العلم امجاالًو ول االمر.أ

  االكثر االحناللني.و فاملفروض انه علم امجايل دائر بني األقل
باكثر  م مبقدار املعلوم ال اكثر، فحيث ال علم بقاًءـجزية العلـفاحلاصل من

من  متيقن فال مانع من جريان قاعدة اليد أو غريهاـدر الـقـمن ال
براءة الذمة و االصول الشرعية يف املقدار الزائد لنفى ضمانهو اراتـاالم

يف غري  عنه، فقياس املقام مبوارد خروج بعض اطراف العلم االمجايل بقاًء
قياسه مبوارد االشتغال اليقيين املستلزم للفراغ اليقيين واضح  حمله، كما انَّ

امنا الشك يف و ضيقه،و يفالبطالن، لعدم الشك هناك يف سعة متعلق التكل
   املال اخلارجي املشتبه موضوع للتكليف االمتثال فقط خبالف املقام، فانَّ

                                                            
  .١٢٢كتاب اخلمس و االنفال، ص   -١
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  ضيقه يشك يف التكليف الزائد.و وجوب الرد، فمع الشك يف سعتهو بالضمان

اما صورة العدوان فال و هذا فيما يتعلق بصورة النسيان بعد العلم التفصيلي،
امنا يقتضي اخذ و ل للعدوان يف تنجيز ما ليس مبنجز على املكلف،دخ

غصبه من مال الغري الغاصب باشق االحوال فيما يرجع اىل ما و املعتدي
اكثر  املفروض انَّو نفقة ال غري،و ليه مهما كلفه من خسارةبلزوم ارجاعه ا

يف املقام، بل الزائد عليه ملكه مبقتضى  من دينار واحد ال يكون غصباً
كما اذا قامت  امارية اليد، فاليد هنا رافعة ملوضوع العدوان يف الزائد متاماً

  البينة أو أية قاعدة اخرى على ان ما للغري هو االقل فقط.
 منجزية العلم االمجايل يف املقام ال تعىن اكثر من لزوم املراضاة انَّ ـ وثانياً

من االنتهاء اىل  احلة مع املالك لو امكن ال اكثر، حبيث البدَّحتصيل املصو
رادة كل منهما ملاله الواقعي او القرعة أو التوزيع لو فرض عدم حصوله

حبسب هذا الفرض  على واقعه، اذ كما يكون العلم االمجايل املذكور منجزاً
عي، على الغاصب كذلك ال جيوز ملالك احلرام ان يأخذ اكثر من ماله الواق

هو ما يدفعه الغاصب من و يأخذ غري ما يعلم أنه له، نْأي حيرم عليه اَ
، فتكون على احلرام واقعاً بذلك لو كان زائداً الزيادة، ألنه ال يطيب نفساً

بينهما  مردداً لقاعدة التوزيع أو القرعة ال حمالة، لكوهنا ماالً الزيادة مورداً
  ن املساعدة عليه.على ما تقّدم، فهذا التفصيل مما ال ميك

عن يده ففي الدينار  اما اذا كان خارجاًو هذا كله اذا كان املال حتت يده،
الزائد احملتمل اذا حصل التداعي أو الترافع حيكم بينهما بالتنصيف مبقتضى 

  .ليها آنفاًاالنصاف اليت اشرنا او قاعدة العدل
  مبناقشتني: ١وقد ناقش يف ذلك بعض اساتذتنا العظام (دام ظله)

                                                            
  .١٤٧مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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انّ القاعدة على تقدير قبوهلا ختتص مبوارد عدم الضمان كما يف  ـ اوالمها
حنوه من موارد االمانات الشرعية، ال يف مثل املقام الذي خلط و الودعي

الذي تكون الذمة فيه مشغولة و فيه احلرام باحلالل على وجه الضمان له،
  منجزية العلم.مبال الغري مبقتضى 

امنا الثابت العمل بالتنصيف يف بعض و عدم متامية كربى القاعدة، ثانيتهما ـ
ال ميكن اقتناص كربى كلية منها، و الودعي،و املوارد اخلاصة من التداعي

  كما مل تثبت سرية عقالئية على العمل هبا.
ال ة يف هذه الصورة بالقرعة، عمومن هنا حكم بلزوم تعيني املالك للزياد

  طالقات القرعة لكل امر مشكل.با
، ملا عرفت من ثبوت القاعدة املذكورة يضاًا الكالم ال ميكن املساعدة عليه اوهذ

لو فرض عدم احراز ذلك كفانا االطالق الثابت يف بعض و يف املرتكز العقالئي،
خصوصية االيداع  ادلة القاعدة، حيث مل تكن خمصوصة بفرض التداعي، كما انَّ

  حممولة على املثال، فاملناقشة الثانية غري تامة.و يف رواية الوديعة ملغاة عرفاً
واما ما ذكر يف املناقشة االوىل من عدم جريان القاعدة على تقدير قبوهلا يف 

روايات الودعي خمصوصة مبا  ريد بذلك دعوى انَّاُ العدوان، فانْو موارد الضمان
هم يف يد االمني ال ما اذا تلف يف يد الغاصب فانه ضامن له اذا تلف احد الدرا

هذا ال ربط له باملقام، اذ ليس التردد يف مالك  على كل حال، فاجلواب: انَّ
الدرهم الزائد يف يد الغاصب من جهة التلف ليحكم بالضمان، بل من جهة الشك 

  فقط أو اكثر.هل هو املتيقن و يف مقدار ما للغري املغصوب منه من اّول األمر
غريه، فهذا و احتمال الفرق بني موارد الضمانو ريد دعوى قصور االطالقاُ وانْ

، حيث مل ارتكازاًو قد عرفت اطالق املقتضي داللةو رجوع اىل املناقشة الثانية،
  يقيدمبا اذا كان التردد بينهما من جهة احتمال غصب احدمها لآلخر أو غري ذلك.

  االنصاف يف مواردو حاكمة على قاعدة العدلو ان اريد به وجود قاعدة 
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الضمان، كقاعدة على اليد ما اخذت حىت تؤدي، أو منجزية العلم االمجايل، 

ء منها،  الغاصب يؤخذ باشق االحوال، فقد عرفت عدم متامية شي أو انَّ
الفرض، بل ال حمرز له حبسب و فرع احراز كون الزائد للغري، ألهنا مجيعاً

لو و احنالل العلم االمجايل، كيفو مقتضى استصحاب عدم كونه له نفي ذلك
لضمان مل تصل النوبة اىل جريان قاعدة اليد أو او فرض عدم االحنالل

  حلكومتها عليها كما تقّدم. يضاًالقرعة ا
من يراجع روايات القرعة يالحظ اهنا  اىل ما اشرنا إليه من انَّ هذا كله مضافاً

اليت ال طريق ميسور للحل فيها، كاملردد بني و دة يف االمور املشكلة احملّيرةوار
حنو ذلك، فال و ، أو ابن هذا أو ابن ذاكأو عبداً أو انثى، أو حراً ان يكون ذكراً

بالتراضي أو  الذي يكون حله سهالًو يشمل مثل املال املردد بني اثنني أو اكثر
  تأمل.و ، فراجع مفادهات عرفاًليس من املشكالو التقسيم أو التنصيف

بني  يكون دائراً نْاَو يكون احلرام املعلوم خمتلطاً نْاَ ـ الفرض الثالث
هذه الشاة  بانَّ املالية، كما اذا علم امجاالًو املتباينني مع االختالف يف القيمة

  هذا الدينار أو ذاك الدرهم له.و أو تلك البقرة للغري،
عن عهدة  بوجوب اعطائه االكثر خروجاً ويف هذه الفرضية، قد يقال:

دورانه بني املتباينني، فيوجب و ضمان مال الغري، ملنجزية العلم االمجايل
هذا هو فرقها عن و تساقط قاعدة اليد أو االصول االخرى يف الطرفني،

  قد يقال: بتعيني ما للغري بالقرعة.و الفرضيتني السابقتني.
  من القولني. ء عدم متامية شي اال انّ التحقيق:

اخلروج عن عهدة ضمان مال الغري ال يساوق  فلما تقدم من انَّ ـ اما االول
 ،بني ماله واقعاًو امنا يعين االخالء بينهو ارضاء الغري باعطائه ما ليس له،

  هو حيصل هنا بدفعه االقل على ما سوف يظهر وجهه.و
  عدم وجود قاعدةو القرعة فرع اطالق دليله يف نفسه للمقام فألنَّ ـ واما الثاين
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الىت قد عرفت متاميتها يف و االنصاف،و لو مثل قاعدة العدلو اخرى ظاهرية

املقام، اما اذا فرض عدم اليد على املالني فواضح، حيث يكون كل منهما 
املاالن اما اذا كان و بني املالكني، فينصفان مع عدم حصول التراضي. مردداً

ـّ ه باجراء قاعدة اليد بلحاظ املالية الزائدة حتت يد مالك احلالل فألن
احملفوظة يف املال االكثر قيمة يثبت اهنا تعود له ال للغري، حيث ال معارض 

هبذا و ،تفصيالً سقوط امارية اليد يف كل من املالنيو لو فرض التعارضو له
يلزم  نْاالكثر لصاحب اليد، فيمكن للحاكم اَو املالية االقل للغري، حيرز انَّ

  اخذ قيمته.و الغري باخذ االقل قيمة أو بيعه
مع و جريان قاعدة اليد بلحاظ املالية الزائدة بعنواهنا الكلي انَّ وبعبارة اخرى:

كانت املالية هلا املوضوعية  قطع النظر عن االعيان اخلارجية أمر عقالئي بعد أن
اذا مل  ، فال بأس باجراء القاعدة بلحاظها مستقالًعقالئياًو يف باب األموال عرفاً

اىل أنه ميكن ان يشهد على ذلك ما  يكن هلا معارض على القاعدة، هذا مضافاً
جاء يف معتربة اسحاق بن عمار قال: قال ابوعبداللّه(ع) (يف الرجل يبضعه 

مل و يف ثوب، فبعث الثوبني آخر عشرين درمهاًو يف ثوب درمهاً الرجل ثالثني
ال هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثالثني ثالثة و يعرف هذا ثوبه
االخر مخسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب و امخاس الثمن،

  .١الثالثني اختر ايهما شئت؟ قال: قد انصفه)
ثر قيمة الثوب الذي اشتراه احدمها اك يف مورد العلم بانَّان كانت واردة و وهي

 ان قاعدة اليد تثبت نفس النتيجة تعبدا بلحاظ املالية، مما اشتراه االخر، االّ
على عدم جريان قاعدة القرعة كلما  على كل حال تكون هذه املعتربة دليالًو

  نت ثابتةلو حبفظ املالية اليت كاو امكن حل االشكال يف املال املشتبه
                                                            

  .١من أبواب احكام الصلح، احلديث  ١١، باب ١٧٠، ص ١٣وسائل الشيعة، ج  -١
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حلية املال بعده و ال فرق يف وجوب اخراج اخلمس ]:٢٨[مسألة 
كما اذا اشتبه احلرام بني  يكون االختالط باالشاعة أو بغريها، نْبني اَ

  .]١[ افراد من جنسه أو من غري جنسه
ال فرق يف كفاية اخراج اخلمس يف حلية البقية يف  ]:٢٩[مسألة 

زيادة مقدار احلرام أو  يعلم امجاالً نْبني اَ  املالكو صورة اجلهل باملقدار
. ففي صورة لو امجاالًو بني صورة عدم العلمو نقيصته عن اخلمس،

يكفي اخراج اخلمس، فانه  العلم االمجايل بزيادته عن اخلمس أيضاً
  احلةـكان األحوط مع اخراج اخلمس املص انْو .بداًـمطهر للمال تع

  للرتاع. لواستلزم ذلك بيع العني من قبل احلاكم حالًو ،أو تعبداً لكل منهما وجداناً
املستفاد من هذه الرواية املعتربة انه اذا امكن رفع  انَّ وان شئت قلت:

املشتبهني تعني ذلك على و لو عن طريق بيع املالني القيمينيو اإلشكال
يف املقام االمر كذلك و كان له الوالية على البيع عن املالكني،و احلاكم،

اليت كان احلكم فيها االكتفاء و بلحاظ املالية، فيدخل يف الفرضية السابقة
  بدفع االقل اىل الغري.

مقتضى الصناعة هو االكتفاء باالقل يف متام الفروض اذا  انَّوهكذا يتضح: 
 فالتنصيف يف املقدار الزائد احملتمل، سواء كان دائراً االّو كان املال حتت يده،

يث تعيني املقدار الذي جيب دفعه االكثر، هذا من حو االقلبني املتباينني أو 
اما من حيث تشخيصه يف بعض االفراد يف املثلي أو القيمة يف القيمي و ليه،ا

فهو مبين على رضا الغري بذلك، أو مراجعة احلاكم الشرعي يف مقام التعيني، 
ثليات له مثل هذه الوالية لفصل اخلصومة، هذا لو مل نقل يف امل حيث انَّ

كم الشرعي بتحقق الوفاء يف موارد االختالط بال حاجة اىل مراجعة احلا
  ليه.على ما تقدمت االشارة ا

  اختالط االفراد من جنس واحد ظاهر الذيل انَّو ] تقدم الوجه يف ذلك،١[
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اجراء حكم و مبا يرتفع به يقني الشغل، يضاًشرعي امع احلاكم ال
العلم االمجايل بكونه انقص من كذا يف صورة و جمهول املالك عليه.

أحوط من ذلك املصاحلة معه بعد اخراج اخلمس مبا و ،]١[اخلمس
  .]٢[ حيصل معه اليقني بعدم الزيادة

مل يعلم صاحبه بعينه لكن علم و اذا علم قدر املال ]:٣٠[مسألة 
لو بارضائهم بأّي و ففي وجوب التخلص من اجلميع يف عدد حمصور،

اجراء حكم جمهول املالك عليه، أو استخراج وجه كان، أو وجوب 
املالك بالقرعة، أو توزيع ذلك املقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها 

علم صاحبه يف عدد حمصور، فانه و كذا اذا مل يعلم قدر املالو األخري.
بعد األخذ باألقل كما هو األقوى، أو األكثر كما هو األحوط جيري فيه 

  .]٣[ الوجوه املذكورة
 هو غري صحيح، بل قد عرفت انَّو من جنسني ال يوجبه،و وجب االشاعةي

  االشاعة مالكها وحدة املال بعد االختالط.
الصحيح التفصيل بني العلم  قد اتضح انَّو ،] تقدم الكالم عن ذلك مفصال١ً[

 بني العلم بالزيادة امجاالًو فيمكن االقتصار على دفعها، بالنقيصة امجاالً
فيجب دفع الزيادة املتيقنة لالمام كاخلمس، أو تكرار التخميس، او اخراج 

  قد تقّدم الوجه الفين لكل واحد.و التصدق بالزائد املتيقن،و اخلمس
بني  ] حيث يكون بذلك قد دفع االكثر احملتمل عن صاحبه فيكون مجعا٢ً[

 احتياطني، االحتياط من حيث عدم االكتفاء باخلمس مع احتمال كون
  دفع كل ما حيتمل حرمته صدقة عن صاحبه.و احلرام اكثر منه،

  ـ لو علم بصاحب املال يف عدد حمصور
مبا تقدم من  ـ هو وجوب ارضائهم بأّي وجه كانو ـ ] استدل لالحتمال االول٣[

   املال بانَّ حيث يعلم امجاالًو مقتضى ضمان اليد العادية اداء مال الغري إليه، انَّ
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اذا كان حق الغري يف ذمته ال يف عني ماله فال حمل  ]:٣١[مسألة 
  مل يعلم صاحبه اصال، أوو مقدارهو للخمس.و حينئذ فان علم جنسه

مقدمة الداء  من اخلروج عن عهدة ذلك بارضائهم مجيعاً بدَّالحدهم، فال
  املال احلرام اىل صاحبه.

  بانه حكم ضرري مرفوع بأدلة (ال ضرر). ونوقش فيه:
امنا الضرر نشأ و احلكم الواقعي اجململ ال ضرر فيه، تارة بانَّ واجيب عليه:

  .١ هو ال يرتفع بادلة الرفعو من حكم العقل باالحتياط،
يف علم االصول من عدم الفرق يف اطالق الرفع بني  ما حققناه مفصالً وفيه:
  الضرر أو احلرج من حكم واقعي او ظاهري طريقي شرعي أو عقلي. ؤنش

 ضرر عليه، فيلزم من القرعة يضاًعدم ارضاء املالك الواقعي ا بانَّ واخرى:
لو بضم استصحاب عدم وصول املال اىل مالكه أو التوزيع ضرر على و

طالق عارض الضررين، فال ميكن التمسك بااملالك الواقعي، فيكون من ت
  .٢دليل الرفع، فيعود العلم االمجايل منجزاً

نفسه يف  ال اىل مالكه لو كان جارياًاستصحاب عدم وصول امل فيه: أوالً ـو
  بنحو االصل املثبت. فهو ال يثبت عنوان الضرر االّ

لو مت الدليل على قاعدة القرعة أو التوزيع يف املقام فال جمال  ثانياً ـو
املالك  انَّو للتمسك بقاعدة نفي الضرر على املالك، اذ القرعة تثبت املوضوع

مارة أو اصل اخر يثبت ذلك، مسه كأي اللمال من خرجت القرعة باالواقعي 
مبعىن حرمان املالك  قاعدة التوزيع موردها الضرر دائماً فال ضرر، كما انَّ

الواقعي من نصف املال مقدمة حلفظ النصف االخر عليه، فهي قاعدة واردة 
  خمصصة الطالق ال ضرر.و يف هذا املقدار من الضرر

  ارضاء اصل ايقاع املعارضة يف املقام بني الضررين غري فين، فانَّ انَّ ثالثاً ـو
                                                            

  .١٥٢ مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص -١
  .٤٩٧، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -٢
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يدفعه م، أو ـاكـدق به عنه، بإذن احلـم يف عدد غري حمصور، تصـلـع
  ناـوى هـاألقو يه الوجوه املذكورة.ـكان يف عدد حمصور فف انْو ليه.ا

، ضررياً ليس عدمه حكماًو ليه تدارك لضررهايصال املال او املالك الواقعي
 بنفس استيالء الغري على ماله الضرر بالنسبة اىل ماله واقع خارجاً فانَّ
دليل ال ضرر امنا ينفي  قد تنقح يف حمله انَّو بني احلرام،و االختالط بينهو

ال يثبت وجوب تدارك الضرر، فليس املقام من تعارض و احلكم الضرري
  .الضررين اصالً

  االستدالل كما اشرنا سابقا.ال اصل و عدم متامية النقاش والصحيح:
اليد و لو يف الغاصبو فألّنا اذا فرضنا وجوب ارضاء املالك اما النقاش:

الغاصب يؤخذ  لعله مفاد انَّو ـ الضررو العادية مهما كلفه ذلك من اخلسارة
فال معىن للتمسك بقاعدة نفي الضرر يف املقام، لكونه  ـ باشق االحوال

 ضمانهو نفسه على االعتداء على مال الغريحبسب الفرض قد اقدم ب غاصباً
  اخلسائر االخرى.و ليه من االضرارضمان ما يستلزمه ادائه او

اصل املال املغصوب، فانه  حكم سائر اخلسائر حكم انَّ وان شئت قلت:
  لكنه ال ينفى بدليل ال ضرر.و ضرر على الغاصب، يضاًا

االداء الثابت يف موارد اليد و الضمان انَّ واما اصل االستدالل فريد عليه:
امنا يعين و املعتدية ليس عبارة عن وجوب ارضاء املالك هبذا العنوان،

متكينه من ماله، احلاصل يف املقام و بني مالكهو وجوب االخالء بني املال
بنفس جعل املال امام املالك املردد بينهم، فهو خياطب كل واحد منهم بانه 

 هبذا حيصل التمكنيو اله، النه رفع يده عنه،اذا كان هو املالك فلياخذ م
ان كان التمكّن الفعلي الظاهري من ماله غري حاصل و فراغ ذمة الغاصب،و

حتصيل هذه اخلصوصية ليست من وظيفة  له نتيجة جهله مباله، اال انَّ
ال ميكن استفادته من دليل على و ،ال وضعاًو مسئوليته ال تكليفاًو الغاصب

  العقالئية على الضمان.اليد أو السرية 
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  األخري. أيضاً
  األكثر أخذو تردد بني األقل نْمل يعلم مقداره باَو علم جنسه وانْ

الغاية يف قوله(ع) (على اليد ما اخذت حىت تؤديه) امنا هو  بعبارة اخرى:و
متكني املالك من ماله من ناحية اليد العادية و االداء من ناحية رفع الغصب

للمال عن مالكه، ال التمكني من مجيع اجلهات حىت تلك اليت كانت حاجزة 
املال له أو لغريه أو وجود مّدع  اليت ترتبط باملالك من ناحية جهله بانَّ

آخر للمال يرفعه اىل احلاكم الشرعي، فرفع تلك املوانع االخرى لو كانت 
  ال ميكن استفادته من دليل على اليد.و ليس من مسئولية الغاصب،

بالتايل عدم التمكن الفعلي للمالك من و هذا اذا مل يكن االشتباه ال يقال ـ
  له. كان الغاصب ضامناً االّو من الغصب، التصرف يف ماله ناشئاً

هلذا ال و اجياد االشتباه للمالك ليس من موجبات الضمان، فانه يقال ـ
ان الضم هذا يعين انَّو االشتباه من امواله،و يضمن من يوقع املالك يف التردد

اداء و من ناحية وضع اليد على مال الغري ال يقتضي اكثر من متكني املالك
  ليه من ناحية دفع اليد ال اكثر.املال ا

ذمته  بانَّ بني ما اذا علم امجاالًو وهبذا يعرف وجه الفرق الفين بني املقام
الزكاة، حيث حكم السيد املاتن (قده) فيه و مشغولة مبال مردد بني اخلمس

قد نقض بذلك بعض اساتذتنا العظام(دام ظله) و ق بلزوم االحتياط،فيما سب
  .١بانّ هذا تناقض من املاتن(قده) يف املقام مدعياً
الزكاة وجوب اعطاءمها اىل و انه ليس الثابت يف باب اخلمس توضيح ذلك:

الفقري اهلامشي أو غري اهلامشي من باب رّد املال اىل مالكه، لوضوح أن الفقري 
 اهلامشي املعطى له الزكاة او اهلامشي املعطى له اخلمس ليسا مالكني هلماغري 

  ما يقال من ملك الفقري للزكاة أو نصف اخلمس يراد به ملك جهة الفقريو
                                                            

  .١٥١مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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ان كان معلوما يف و دفعه اىل مالكه ان كان معلوما بعينه،و باملتيقن،
  أوان كان معلوما يف غري احملصور، و عدد حمصور فحكمه كما ذكر.

للصدقة حبيث  امنا يكون الفقري املتصدق عليه مصرفاًو ال الفقري املتصدق عليه،
 جيب على املكلف أن حيقق التصدق عليه بتمليكه الزكاة او نصف اخلمس،

هو ال يتحقق الفراغ اليقيين و تكليف آخر غري موجود يف املقام،و هذا واجبو
  .دفع املال مّرتني احتياطاًب باشتغال الذمة به االّ منه بعد العلم امجاالً

مل  اخلمس معاًو نعم لو فرض اعطاء املال اىل احلاكم الشرعي الويل للزكاة
 وجوب االداء ال وجوب الصرف عندئذ االحتياط، النه ليس فيه االّجيب 

  ال إشكال فيه باالجتزاء.و التمليك، فانه تكليف احلاكم عندئذ،و
هو التصدق باملال بالتمسك و يستدل على االحتمال الثاين، نْوميكن اَ

 املعرفة تساوق التشخيص بإطالق صحيحة عمار (اذا مل يعرف صاحبه) النَّ
ن العلم االمجايل باملالك هو منتف يف املقام مع العلم االمجايل، بل لو كاو

بوجود  دائماً مل يبق مورد جملهول املالك، حيث يعلم فيه امجاالً يضاًمعرفة ا
  مالك للمال احلرام املختلط باحلرام.

من املنع عن هذا االطالق بقرينة ارتكازية لبية هي انه  ما تقدم مفصالً وفيه:
كلما امكن ايصال املال اىل مالكه بأية طريقة، فال تصل النوبة اىل التصدق أو 

هذا احلكم امنا هو حكم ثانوي اضطراري حبسب املناسبات  انَّو التخميس،
ليه فيما اذا مل يكن ميكن بأي وجه من ، تصل النوبة اارتكازاًو املفهومة عرفاً

  .او ظاهراً ايصال ماله إليه واقعاًو الوجوه حتصيل املالك
ـ فاالستدالل عليه يكون بالتمسك  هو القرعةو ـ واما االحتمال الثالث

  أدلة القرعة.طالقات با
 ما تقدم من املنع عن ثبوت هذا االطالق الدلة القرعة يف أمثال املقام، وفيه:

االنصاف اليت تقتضي التوزيع اذا مل و لو فرض فهو مقيد بدليل قاعدة العدلو
  يكن الحدهم ما يثبت كون املال له من بينة أو اصل أو دعوى مفقودة
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الك باذن احلاكم أو ، تصدق به عن اململ يكن علم امجايل أيضاً
  يدفعه إليه.

  لدى اآلخرين.
صحة ما ذهب إليه السيد املاتن(قده) يف املقام من احلكم  وهكذا يثبت:

بالتوزيع بني من يتردد املالك بينهم بالسوية اذا مل يكن الحدهم باخلصوص ما 
  يثبت ملكيته لتمام املال.

يات اخلاصة، قد عرفت وما قيل: من عدم استفادة كربى هذه القاعدة من الروا
  اجلواب عليه مبا ال مزيد عليه.

كربى هذه القاعدة لو  بانَّ يضاً(دام ظله) هنا اوقد ناقش بعض اساتذتنا العظام
سلمت فامنا تتم فيما ال ضمان فيه كباب االمانات، ال مثل املقام الذي يكون 

للنصف االخر للمال الذي مل يصل اىل صاحبه، لعدم  الغاصب فيه ضامناً
كان ذلك مقدمة  انْو املوجب لسقوط ضمانه بعد عدم الوصول اىل مالكه

يوصل  نْالحراز وصول النصف االخر اىل املالك، فيجب على الغاصب اَ
لو بالدفع من كيسه أو و النصف االخر اىل مالكه يف فرض استقرار الضمان

ايصال املال اىل صاحبه يف موارد و دمة اخلارجية لالداءاملق ارضائه، فانَّ
  .١الضمان واجبة، فكيف باملقدمة العلمية

فوات النصف االخر مل يكن من ناحية الغصب، فانّ  ما عرفت من انَّ وفيه:
امنا يصنعه احلاكم و التنصيف ال يفعله الغاصب ليتوهم انه ضامن للنصف الثاين،

لك الواقعي من ماله من ناحية الغصب، فالتنصيف ن الغاصب املامكَّ نْبعد اَ
حكم املال املتروك للفردين من ناحية التداعي أو تردد املال بينهما مع كون 

امنا و لرفع هذا املانع الغاصب مل يكن ضامناًو واحدة، نسبتهما اىل املال اثباتاً
   قد رفعه برفعو لرفع املانع من ناحية الغصب فحسب، كان ضامناً

                                                            
  .١٥١مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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فحكمه كصورة العلم باجلنس،  كان قيمّياًو  يعلم جنسهوان مل
 كان مثلياً انْو األكثر.و يتردد فيها بني األقلو اذ يرجع اىل القيمة،

  .]١[ عدمه وجهانو ففي وجوب االحتياط
هلذا ال يتوهم احد انه اذا ارجع و متكني مالكه الواقعي منه،و يده عن املال

املال جيب عليه  صادف عنده من يدعيه ذلكلكنه و الغاصب املال اىل مالكه
  هذا واضح.و له، عن مالك املال اذا كان ممكناً يضاًدفع هذا املانع ا

من طريقة اخرى  بدَّتقدم من انه مع فرض عدم الرضا الاىل ما  :هذا مضافاً
، فهذا لتعيني حق كل منهما اذا كان كل واحد منهما يطالب مباله واقعاً

  امكن ال اكثر. نْثر من لزوم حتصيل الرضا باملصاحلة ِاالضمان ال يقتضي اك
  ] يف هذه املسألة نقاط عديدة من البحث:١[

 احلرام املختلط ـ يف اختصاص التخميس مبا اذا كان حق الغري النقطة االوىل ـ
بذلك،  فيه لعدم معقولية فرض التخميس االّهذا ال شك و يف العني ال الذّمة، ـ

 فانه ال معىن لتخميس الذمة، الهنا تشتغل مبا للغري فقط ال باجملموع مما للغري
من هنا ال يتصور فرض االختالط يف االموال و مما لصاحب الذمة نفسه،و

هلذا عرب املصنف(قده) بانه و الذمية، فال موضوع لروايات التخميس يف املقام،
يس يف هذه املسألة من باب ال حمل للخمس هنا، فال جمال لتوهم التخم

  عدم االطالق كما توهم.و السالبة بانتفاء املوضوع ال االنصراف
نعم يعقل البحث عن ذلك فيما اذا كان االختالط باحلرام يف العني اخلارجية 

 عن انَّ ، مث تلفت العني املختلطة على وجه الضمان، فينفتح البحث حينئٍذأوالً
ذلك املال التالف فيجب دفعه اىل االمام أو ما تشتغل به الذمة هل هو مخس 

 نائبه او يكون حكمه حكم سائر موارد دوران حق الغري يف الذمة بني االقل
هذا البحث متفرع و االكثر أو املتباينني كما استظهره احملقق اهلمداين(قده)،و

   اخلمس اجملعول على تنقيح النكتة املتقدمة يف اصل مخس املال املختلط من انَّ
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فيه هل هو على غرار اخلمس اجملعول يف سائر االصناف، فيكون 

يف طول ملكية  باالختالط قد انتقل مخس املال املختلط اىل االمام ملكيةً
التخميس جمرد  ، او انَّيضاًنه لالمام بعد التلف او االتالف اصاحبه فيضم

ملكه فيه و  مع بقاء حقهحكم تعبدي يف مقام تطهري املال عن حق الغري
فرض  ال خيفى انَّو ،يضاًفيكون الضمان بعد التلف لصاحبه ا على واقعه،

 يكون بصاحل احملقق اهلمداين(قده)، النَّ يضاًاالحتمالني االتردد بني و الشك
 بقاء حق الغري يف ماله اىل حني االصل االويلو مقتضى االستصحاب

  .يضاًالتلف، فيكون اشتغال الذمة له ا
قد تقدم يف االحباث السابقة اننا لو شككنا يف استظهار املعىن االول و هذا

انه ال ينبغي التشكيك يف  زياد االّ احلسن بنو عن مثل رواية السكوين
ظهور صحيحة عمار بن مروان يف ذلك املعىن، الهنا ذكرت مخس املال 

مثلها و ل،املختلط باحلرام يف سياق سائر ما فيه اخلمس من اصناف االموا
معتربة ابن ايب عمري لو فرض امكان تعيني اخلامس الذي نسيه ابن ايب 

فيكون  ـ كما استظهره الصدوق(قده) ـ عمري فيها يف املال املختلط باحلرام
ملا  مقتضى هذا الظهور ضمان مخس املال اخلارجي التالف لالمام، خالفاً

  استقر به احملقق اهلمداين(قده).
هناك ثالث صور للجهل  صريح كالم املصنف(قده) انَّ انَّ النقطة الثانية:

  هذه الصور هي.و ،عدم العلم به تعييناًو باملالك
  العلم االمجايل به يف عدد حمصور. -١
  العلم االمجايل به يف عدد غري حمصور. -٢
  .حىت امجاالً عدم العلم به اصالً -٣

يراد من  نْعلى النظر العريف املساحمي، باَ يكون مبنياً نْاَو وهذا التثليث البدَّ
   العلم االمجايل يف عدد غري حمصور تشخيص دائرة االطراف يف عنوان خاص
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حلق  ففرض كون املال متعلقاً االّو حنو ذلكو كأهل هذا البلد أو هذه القرية

 علم امجاالًالغري سواء يف العني اخلارجية أو يف الذمة مساوق لفرض ال
يكون هلذا العلم االمجايل اطراف ال حمالة اما حمصورة أو و بوجود مالك له،
لو بعنوان مطلق االنسان على وجه االرض، فكان املقصود و غري حمصورة،

اخرى: و انه تارة يفرض انه ال يوجد اكثر من فرض كون املال للغري،
شخاص معينني ال هذا املال راجع اىل ا انَّو يوجد علم باكثر من ذلك

هذا و اخرى: غري حمصور.و ،حمصوراً هذا تارة يكون عدداًو يتعداهم،
  مالكه واحدا.و ان كان حكم الصورتني االخريتنيو تقسيم عريف
االثر الشرعي امللحوظ يف املقام غري مترتب على عنوان  وال خيفى انَّ

من مالحظة  امنا البدَّو غري احملصور لنبحث عن مدلول احملصور،و احملصور
الضابطة الفنية اليت يدور ذلك االثر مدارها، سواء مسي و النكتة الثبوتية

  باحملصور أم ال، فنقول: عرفاً
غري احملصورة يف حبث منجزية العلم االمجايل و ذكر لضابطة الشبهة احملصورة

حتديدات عديدة من قبيل حتديد الشبهة غري احملصورة مبا يعسر عّده، او ما 
لكثرهتا، أو ما  ال التكليف يف كل واحد من االطراف موهوماًكان احتم

شيئا من هذه  انَّ ما ال ميكن خمالفتها القطعية، االّيعسر موافقتها القطعية، أو 
لو فرض نفعه يف مبحث منجزية العلم و التحديدات ال تنفعنا يف املقام.

  اثباتية:و ذلك الحدى نكتتني ثبوتيةو االمجايل،
هو ضمان و على احلكم التكليفي، املقام فيه حكم وضعي زائداً انَّ ـ اوالمها

من  فالبدَّ ـ يف الذمة خارجية أو حقاً سواء كان عيناً ـ ملكيته لهو مال الغري
 نْعندئذ ميكن اَو ادخاله يف احلساب،و يضاًمالحظة هذا احلكم الوضعي ا

 ـ دائرة العلم االمجايل اذا كانت بنحو حبيث كان توزيع املال عليهم يقال بانَّ
   يستلزم ضئالة املال الذي ـ على تقدير عدم تعني احدهم كما هو املفروض
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، كتقسيم يصل اىل كل واحد منهم بدرجة ال تبقى له مالية ملحوظة عرفاً

بهة سوف تكون غري حمصورة يف هذه الش مائة فلس على مائة شخص، فانَّ
فرضت حمصورة يف مبحث منجزية العلم االمجايل بلحاظ احلكم  انْو املقام

  للمال اىل صاحبه حبسب احلقيقة. هذا ليس ايصاالً التكليفي احملض، النَّ
لو باذن احلاكم الشرعي باملال اجملهول و املفروض لزوم التصدق انَّ الثانية ـ

مورد تلك الروايات  من الواضح انَّو املتقدم بعضها،مالكه مبقتضى الروايات 
لو بنحو الشبهة غري و هو املال الذي يعلم وجود مالك له امجاالً مجيعاً

احملصورة، فيكون مقتضى االطالق االويل فيها وجوب التصدق حىت يف 
امنا منعنا عن هذا و ،موارد التردد بني اثنني حيث ال يعرف املالك مشخصاً

صاحبه فيما  التصدق امنا يكون من اجل هو ارتكازية انَّو قيد ليباالطالق مب
حتميل عليه رغم انفه، و ليه بنحو من االحناء، ال انه حتكماذا مل يكن االيصال ا

من الواضح و من مالحظة مقدار ما يقيده هذا املقيد الليب االرتكازي، فالبدَّ
راف يكون توزيع املال فيما انه ال يقتضي التقيد باكثر من موارد التردد بني اط

من حق الغري إليه على االقل، فال موجب  ء معتد به عرفاً لشي بينهم إيصاالً
لو فرض كوهنا و لرفع اليد عن اطالقات االمر بالتصدق يف غري هذه احلالة

 شبهة حمصورة حبسب املعيار املذكور ملنجزية العلم أو حبسب الصدق العريف،
  غري احملصور يف هذا البحث.و ن الفين ملعىن احملصورهبذا يظهر ما هو امليزاو

احلق الذمي جمهول و ال فرق بني العني اخلارجية جمهولة املالك ـ النقطة الثالثة
هذا هو املستفاد من روايات  املالك يف لزوم التصدق أو الدفع اىل االمام، النَّ

كانت واردة يف مورد العني  انْو داللةو التام منها سنداًو الباب، فان ما هو املهم
دفعه اىل االمام  املناسبات العرفية تقضي بانَّ انَّ ة اجملهول مالكها، االّاخلارجي

أو التصدق به عن صاحبه امنا هو مبالك حفظ ما ميكن حفظه من املال 
   هذهو لصاحبه بدفعه اىل وليه العام أو صرفه يف منفعة معنوية تصل إليه،
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الذمة، بل و العقالئي بني العنيو اخلصوصية ال يفرق فيها حبسب النظر العريف
التصدق بثمنه عن صاحبه، و صحيحة يونس املتقدمة أمرت ببيع العني

فتكون كالصريح يف إلغاء خصوصية االحتفاظ بالعني يف مقام التصدق أو 
السيد منهم و ـ من اجل هذا التشكيك احتاط بعضهمو الدفع لالمام،

جمهول املالك، و هو احلق يف الذمةو ففرق بني رّد املظامل ـ املاتن(قده)
فاشترط ان يكون التصدق باالول بعد االستئذان من احلاكم الشرعي ليتعني 
 ما للغري يف العني اخلارجية، اما باعتبار واليته العامة أو من باب احلسبة

  القدر املتيقن مث التصّدق به.و
وجوب و احتمال عدم جواز التصدق مبا للغري يف الذمة اال انه لو فرض

طلبه فقد يشكل ثبوت الوالية حىت للحاكم على تشخيصه يف و حفظه له
  عني خارجية من أجل التصدق به عنه.

من تعيني  ١ومنه يظهر اإلشكال فيما افاده بعض اساتذتنا العظام(دام ظله)
ارجية مث التصدق هبا يف عني خ املال الذمي باذن احلاكم الشرعي أوالً

  بروايات التصدق. متسكاً
انه لو مل نستظهر االطالق باملناسبة املشار إليها فحىت اذا فرض ثبوت  فانه يرده:

الوالية للحاكم على تشخيص املال الذمي يف عني خارجية ال ميكن التمسك 
املال  عن بإطالق الروايات ملثل هذه العني اخلارجية املشخصة بوالية احلاكم بدالً

الروايات موردها غري هذه احلالة حبسب و الذمي، الحتمال وجوب حفظها له،
اما التمسك و ليها خالف الفرض،فال اطالق لفظي، كما انّ التعدي االفرض، 

   فهي مضافا اىل ضعف سندها بوقوع ابن ٢ برواية معاوية الواردة يف الدين
                                                            

  .١٥٧مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
  .٢من أبواب مرياث اخلنثى و ما أشبهه حديث  ٦وسائل الشيعة باب  -٢
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  الداللة على التصدق كما ال خيفى ملن راجعها.عون فيه غري واضحه 

 معلوماً ال إشكال فيما اذا كان حق الغري يف الذمة مشخصاً ـ النقطة الرابعة
، أو ، فانه جيب دفعه كاملال العيين، اما اىل مالكه اذا كان معيناًمقداراًو جنساً

حمصور، أو التصدق به، أو دفعه اىل االمام اذا كان املالك غري معلوم أو غري 
  ضمن حمصور. توزيعه بني احملصور اذا كان املالك مردداً

جتري هنا قاعدة اشتغال الذمة بنصف املال الذي مل يصل اىل  ـ ال يقال
لو كان  ـ مبقدار نصف املال مة االّمعه ال تسقط الذو ،صاحبه الواقعي جزماً
ب احلق ذلك بقبض صاح الذمة ال تفرغ االّ النَّ ـ التردد بني اثنني مثالً

  حقه الذمي.و املال بعنوان ماله
االنصاف يف امثال املقام و العدلو بعد فرض متامية قاعدة التقسيط فانه يقال ـ

بعبارة اخرى: ال يثبت يف و تكون تلك القاعدة بنفسها دالة على براءة الذمة،
م باب اشتغال الذمة باملثل أو بالقيمة اكثر من الضمان على املكلف، مبعىن لزو

هو و متكني املالك من املثل أو القيمة من ناحية الغصب ال من كل النواحي،
حيصل يف املقام بوضع ذلك أمامهما، حيث ال ميكن للمالك الزام الضامن بفرد 

اىل  التوزيع، هذا مضافاًو التردد بينهما يثبت التنصيفو بعد التعينيو آخر،
امكان تعيني احلق الذمي يف العني اخلارجية لدى احلاكم الشرعي اليصاله اىل 

للحاكم الشرعي حق  بالقاعدة املذكورة، حيث انَّ لو بالتقسيط عمالًو صاحبه
  الترافع.و يف موارد االختالف تعيني ذلك شرعاً

ون ، فتارة: يكون التردد يف املقدار دواما اذا كان احلق يف الذمة مردداً
، من جنس واحد ال يعرف قيمته، أم من أم قيمياً اجلنس، سواء كان مثلياً

على ما هو الصحيح من كون الضمان يف القيمي  بناًء ـ جنسني قيميني معاً
ثالثة: و اخرى: يكون التردد يف اجلنس مع كوهنما مثليني،و ـ يوم التلف

  االخر قيمي.و يكون التردد بني جنسني احدمها مثلي
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وال إشكال يف الصورة االوىل يف جريان الرباءة عن اشتغال الذمة باكثر من 

  القدر املتيقن، النه من موارد االحنالل احلقيقي.
قصر يف االداء مث و هنا بني ما اذا علم باملقدار ابتداًء ١ وفصل بعض االعالم

لكنك و بني غريه،و بالعلم بهطرأ النسيان فيتعني دفع االكثر لتنجيز التكليف 
قد عرفت عدم متامية وجه هذا التفصيل يف احلرام العيين املختلط باحلالل، 
كما انه ال حيل اإلشكال اذا ما مل حيصل املراضاة، اذ كما جيب للغاصب دفع 

من  ، فالبدَّما للغري يف ذمته كذلك حيرم على الغري اخذ ما ليس له واقعاً
  أو التنصيف.االنتهاء اىل القرعة 

فيها وجهني، وجوب  ذكر انَّو واما الصورة الثانية فقد توقف السيد املاتن(قده)
مل يذكر ما يكون الوظيفة على تقدير عدم االحتياط من و عدمه،و االحتياط

  كان املظنون ان مقصوده التوزيع. انْو العمل بالقرعة أو بالتنصيف،
عروة يف هذا املوضع من املنت، احملشني على الو وقد اختلفت آراء املعلقني

  وجوه عديدة يف حكم هذه الصورة، امهها ما يلي:و فوجدت اقوال
وجوب االحتياط بتحصيل رضا املالك أو اعطائه أغلى اجلنسني  -١

  لريضى به، فيحصل الفراغ اليقيين.
 وجوب االحتياط بتحصيل رضا املالك باملصاحلة على اقل اجلنسني، -٢
  يعطى للمالك النصف من كل واحد.و فينصف اجلنسان االّو
 العدوان فيجب االحتياط،و التفصيل بني ما اذا كان الضمان بالغصب -٣
  فينصف اجلنسان. االّو
  تعيني احد اجلنسني بالقرعة. -٤
  التنصيف من اّول االمر. -٥

                                                            
  .١٢٧األنفال، ص كتاب اخلمس و   -١
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ني، كما يف صورة االكتفاء من حيث النتيجة بدفع قيمه اقل اجلنس -٦

  دوران املال بني قيميني.
 نْفيما يلي نذكر ما ميكن اَو والصحيح من هذه االقوال هو القول اخلامس،

  لكل واحد منها مع التعليق عليه. يكون مدركاً
اما القول باالحتياط مطلقا، فمدركه منجزية العلم االمجايل باشتغال الذمة 

لو بدفع و فريغ الذمة بارضاء املالك،مها متباينان، فيجب تو باحد اجلنسني،
  اغلى اجلنسني إليه.

سواء للعني الذي هو مبعىن  ـ الضمان ما تقدم من انَّ ـ والًيرد عليه: او
 ال يعين لزوم ارضاء املالك، ـ القيمة الذي هو مبعىن الذمةو العهدة أو للمثل

املالك يف ارجاعها اىل حوزة و امنا يعين متكينه برفع الغصب عن العنيو
هذا اعين و متكينه من املثل أو القيمة كذلك يف ضمان الذمة،و ضمان العني،

 فراغ الذمة حيصل بنفس متكني املالك من كال اجلنسني، فتفرغ الذمة جزماً
لكن تتردد العينان اخلارجيتان بني و حتصل املوافقة القطعية للعلم االمجايل،و

  أو القرعة.املالكني فتطبق عليهما قاعدة التوزيع 
ذلك تكليف  لو فرض وجوب ارضاء املالك فال إشكال يف انَّ ـ وثانياً

ال و ظاهري مبالك العلم االمجايل على الضامن، اما املالك فال جيوز له واقعاً
 يضاًيعلم بانه له، اذ يتشكل له امن اجلنسني اذا كان ال  خذ شيئاًيا أنْ ظاهراً

هو علم امجايل دائر بني املتباينني، و احد اجلنسني ال يكون له، علم امجايل بانَّ
 ء منهما، فاذا مل حتصل املراضاة فيجب عليه موافقته القطعية بعدم اخذ شي

املصاحلة وجب حل املشكلة بينهما ال حمالة بقاعدة اخرى من القرعة أو و
الضامن منجزية العلم االمجايل على و التنصيف، فليس جمرد وجوب االحتياط

 بدَّ، فاليضاًاملالك امع العلم االمجايل املنجز على  للمشكلة لكونه منافياً رافعاً
  من االنتهاء اىل احدى القاعدتني ال حمالة، نعم لو امكن حتصيل املصاحلة
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الضمان يعين لزوم حتصيل رضا  على انَّ واملراضاة وجب على الضامن بناًء

 ه النكتة لو متت ال تقتضي االحتياط باكثر مما يف القول الثاين،املالك، فهذ
  أخذ املالك له.و هو حتصيل املصاحلة مع االمكان ال دفع اغلى اجلنسنيو

وهبذا يعرف مدرك القول الثاين مع اإلشكال عليه بعدم كون الضمان مبعىن 
حيصل هو و حتصيل رضا املالك، بل مبعىن متكينه من ماله العيين أو مثله،

  بتسليمه اجلنسني مث توزيعهما أو القرعة بينهما سواء رضي أم مل يرض.
غريه، و العدوانو هو التفصيل بني الضمان احلاصل بالغصبو واما القول الثالث،

 غريه،و كان وجهه منجزية العلم االمجايل، فهي ال يفرق فيها بني الغصب فان
فكما جيب عليه حتصيل الغاصب يؤخذ باشق االحوال  كان وجهه انَّ انْو

  املقدمات الوجودية كذلك جيب عليه حتصيل املقدمات العلمية.
  فريده:

الفراغ اليقيين بنفس و ما تقدم من حصول املقدمة العلمية للرّد اىل املالك
من  بدَّفاللكن سوف يتردد املاالن اخلارجيان بينهما، و متكينه من اجلنسني،

ليس معىن اخذ الغاصب باشّق االحوال لزوم و التعيني بالقرعة أو بالتنصيف،
ال جواز اخذ املالك و على املقدار املغصوب للمالك التنازل عن ماله زائداً

امنا فحوى قاعدة اخذ الغاصب باشق االحوال أنه كلما يتوقف و للزائد،
أو قيمة اىل مالكه جيب على الغاصب  أو مثالً عليه رّد املال املغصوب عيناً

حتمل نفقاهتا و من كيسه، مبعىن انه يلزمه فعل تلك املقدمات يذهبو حتّمله
مقدمه لالداء، كما اذا كان قد نقل املال املغصوب اىل بلد آخر أو جعله يف 

على  هذا غري حتليل مال الغاصب للمغصوب منه زائداًو بنائه فينهدم برده،
  هو غصب حمرم كالغصب االول.و مقدار الغصب، كيف
هو تعيني احد اجلنسني بالقرعة فمدركه التمسك بإطالق و ،واما القول الرابع

  ادلة القرعة.
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 ما تقدم من املناقشة يف اصل اطالق ادلتها ملوارد تردد املال بني مالكني، ويرده:

كما متمناه فيما  ـ االنصاف لو مت دليلهاو لو سلم فهي حمكومة لقاعدة العدلو
 لكون القرعة آخر القواعد، حبيث يتقدم عليها كل قاعدة ـ سبق من البحث

  وظيفة واقعية او ظاهرية اخرى، ألخذ عنوان املشكل يف موضوعها.و
هو تنصيف اجلنسني، فمدركه التمسك بدليل القاعدة يف و واما القول اخلامس،

 االنصاف كلما تردد املال بني مالكني سواء كان ماالًو املقام، فاهنا مقتضى العدل
بشرط ان تكون نسبتهما يف مقام االثبات على حد واحد، أي  أو ذمياً خارجياً

هذا القول هو الصحيح على ضوء و مل يكن الحدمها ما يثبت انه له دون اآلخر،
  قد نوقش فيه مبناقشات عديدة:و ما تقّدم يف االحباث السابقة،

يف بعض  تثبت االّمل و انه ال دليل عليهاو املناقشة يف كربى القاعدة، ـ منها
  املوارد اخلاصة اليت ال ميكن التعدي منها اىل غريها.

  وقد تقدم دفع هذه املناقشة يف االحباث السابقة.
اعطاء املالك نصف كل واحد من اجلنسني يستلزم و التوزيع انَّ منها ـو

املخالفة القطعية، حيث يعلم ببقاء اشتغال الذمة بنصف املال الذي كانت 
  .١ مشغولة بهالذمة 

االنصاف بنفسها تثبت فراغ و قاعدة التوزيع مبالك العدل انَّ ـ والًيرده: او
بعبارة و الذمة بالتوزيع على حد ما تثبته يف العني اخلارجية املرددة بينهما،

اخرى: حيصل فراغ الذمة بتسليم املالك كال اجلنسني، فينتقل املال الذمي اىل 
اذا كان االمر و مث يطبق عليهما قاعدة التوزيع،احدى العينني اخلارجيتني، 

تنصيف اجلنسني بعد تسليمهما اىل املالك صح التنصيف و ينتهي اىل التوزيع
   من أول االمر، اذ ال حيتمل موضوعية لزوم دفع اجلنسني مث ارجاع نصف كل

                                                            
  .١٥٩مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -)١(  ١
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  منهما من قبل الضامن.

حرمة خمالفته القطعية عن جريان و لو فرض مانعية العلم االمجايل ـ وثانياً
لزوم دفع كال اجلنسني أو و ،يضاًع ثبتت مانعيته عن قاعدة القرعة اقاعدة التوزي

 لوجوب املوافقة القطعية، النَّ امتثاالًو للفراغ اليقيين اغالمها للمالك حتصيالً
املقررة بقطع النظر عنها حبسب الوظائف و القرعة ال ترفع القواعد الظاهرية

  الفرض، فكيف التزم املستشكل جبرياهنا يف املقام.
نسبة هذا العلم االمجايل اىل القاعدتني على حد واحد، اذ كما حترم  واحلاصل:

االنصاف ال ميكن و قاعدة العدل كما انَّو خمالفته القطعية جتب موافقته القطعية،
يرفع اليد هبا عن  نْال ميكن اَ يضاًلقرعة افع حرمة املخالفة، قاعدة اتر نْاَ

جلنسني مث بنفس التمكني من ا اذا كان فراغ الذمة حاصالًو وجوب املوافقة،
اذا كانت القرعة من و تنصيفهما،و مقدمة للتوزيع يضاًيقترع بينهما حصل ذلك ا

اّول االمر توجب فراغ الذمة، حيث ال موضوعية لدفع اجلنسني مث استرجاع 
بالقرعة، كذلك حال قاعدة التوزيع، فنسبة هذا العلم االمجايل اىل كلتا  احدمها

القاعدتني على حد واحد، فلو قبلنا كربى قاعدة التوزيع مل يكن اشكال آخر، 
  .ال نقضاًو شكال الثاين منه غري وارد ال حالًفاال
ادلة التوزيع واردة يف  ما ذكره بعض االعالم يف حاشيته يف املقام من انَّ ا ـومنه

مورد روايات  كأنّ مقصوده انَّو املال املردد بني املالكني ال املردد بني املالني،
 التوزيع هو املال اخلارجي املردد بني املالكني ال املال الذمي الذي ال يكون مردداً

يف  امنا التردد يف املقامو يف ذمة نفسه، بني املالكني، اذ ال ميلك االنسان ماالً
ما ميلكه املغصوب منه يف ذمة الغاصب هل  اململوك ال املالك، حيث ال يعلم بانَّ

التعدي من املال اخلارجي الذي يتردد فيه املالك اىل و او الشعري، هو احلنطة مثالً
  املال الذمي الذي يتردد فيه نفس املال ال املالك يف غري حمله.
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باملال العيين  فرض اختصاص مورد روايات التوزيع مجيعاً لو ـ والًوفيه: ا

 مالك هذا احلكم اخلارجي فال إشكال يف الغاء العرف هلذه اخلصوصية، النَّ
 االنصاف يف ايصال ما ميكن ايصاله،و هو العدل عقالئياًو مناسبته عرفاًو
 هذه النكتة ال يفرق فيهاو هو نصف املال املردد بني شخصني اىل صاحبه،و

مالحظة مالني خارجيني نسبتهما اىل املالكني على حد واحد او التردد بني 
ان شئت قلت: ان روح التردد بني مالكني ثابت و أحد مالني ذميني كذلك،
ان كان ال يعترب عنوان املالكية لالنسان بالنسبة ملا و يف املال الذمي املردد،

  يف ذمة نفسه.
فريغ الذمة بتسليم املالك كال اجلنسني، ما اشرنا إليه من امكان ت ثانياً ـو

بني  فتنتقل الذمة اىل اخلارج، فيكون كل من املالني اخلارجيني مردداً
املالكني، فيطبق عليهما قاعدة التوزيع كما يف سائر موارد التردد بني 

  املالكني.
 ء من املناقشات املذكورة على التوزيع عدم متامية شي وهكذا يتضح:

  يف مال الذمي املرّدد. تنصيف اجلنسنيو
أي  ـ واما القول السادس، فقد ذكر القائل به يف وجهه ما لفظه (ورود النص

يف املال املردد بني الشخصني أو االشخاص احملصورين خبالف  ـ دليل التوزيع
املال املردد بني املالني، فال حميص من العمل مبقتضى القاعدة بعد عدم قيام 

ء من  ياخذ ش يضاًالحتياط، نعم ليس للمالك اوجوب ا االمجاع على عدم
 اختيار القيمة، فحينئٍذو من اسقاط اخلصوصية هذه االجناس، فال حميص االّ

الدافع ال  مقدار االقل ال انَّ االكثر، فال ياخذ املالك االّو فاالمر يدور بني االقل
باالقل، حيث ان الواجب عليه يف هذه الصورة مردد بني  االّ يكون مكلفاً

 االكثر فال يكون مكلفاًو املتباينني خبالف ما لو كان قيميا النه يدور بني االقل
   هو االقل، نعم بعد اسقاط اخلصوصية يرجعو اال بدفع ما اشتغلت به ذمته يقيناً
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  .١اىل ذلك)

ليه لو سلم مع ذلك ال يتم ما انتهى او تضح جوابه،وصدر هذا الكالم قد ا
االكثر بعد سقوط و من كون املقام حبسب النتيجة كصورة الدوران بني االقل

 يأخذ اكثر من القدر املتيقن، نْخصوصية اجلنسية، حيث ال جيوز للمالك اَ
  ذلك:و
تفويتها على مالكها يف و النه ال موجب السقاط اخلصوصية اجلنسية ـ والا

ضمان املثليات كما هو املفروض يف املقام، اذ جمرد وجود علم امجايل منجز 
على املالك مينعه من االخذ بأّي واحد من اجلنسني ال يستلزم جواز تفويت 

 املتعلق هبا الغرض العقالئي يف باب ضمان املثلياتو املرغوب فيها ـ اجلنسية
وم حفظها للمالك بقاعدة امنا يعين لزو على املالك بصاحل الغاصب الضامن، ـ

  اخرى من القرعة أو التوزيع كما يف ضمان اصل املال أو املالية.
اذا كان املراد من سقوط اخلصوصية اجلنسية سقوطها عن ذمة  ـ وثانياً

اشتغال الذمة بعد تعذر تسليم اجلنس قد انتقلت اىل  الضامن فهذا معناه انَّ
كان املراد  انْو حقيقة ال نتيجة فحسب،االكثر و هي دائرة بني االقلو القيمة

 نْغاية االمر املالك ال ميكنه اَ بقاء اشتغال الذمة باجلنس لكون الضمان مثلياً
ال يلحق هذه و يأخذ اكثر من قيمة اقل اجلنسني، فهذا ال حيل اإلشكال،

االكثر يف القيمة من حيث النتيجة، اذ كما و الصورة بصورة الدوران بني االقل
ز للمالك اخذ القيمة الزائدة ال جيوز للضامن عدم دفع القيمة الزائدة ال جيو

من حل اإلشكال يف القيمة الزائدة  ملنجزية العلم االمجايل املذكور عليه، فالبدَّ
  توزيعها بينهما ألهنا مال مردد بينهما.و املرّددة بينهما، اما بالقرعة أو بالتنصيف

   شتغال ذمته اما جبنس مثلي أو جنسهي العلم باو واما الصورة الثالثة،
                                                            

  .٣١، كتاب اخلمس املسألة ٤٣٨حاشية السيد الشاهرودي(قده) على العروة الوثقى، ص  -١
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باهنا ملحقة  ـ فقد افاد ١اليت ذكرها بعض اساتذتنا العظام(دام ظله)و قيمي،

املثلي غري القيمي، فال ينحل  بالصورة الثانية أي الدوران بني املتباينني، النَّ
  العلم االمجايل.

أي من النقود كان  أو ديناراً اذا فرضنا اجلنس املثلي درمهاً -وفيه: أوالً
االكثر حقيقة، اذ على التقديرين يكون اشتغال الذمة و الدوران بني االقل

هو من و امنا يكون الشك يف مقداره كما ال خيفى،و الدينارو بالدرهم
  االحنالل احلقيقي، فيلحق بالصورة االوىل ال الثانية.

على خصوصية  ان اجلنس املثلي هو ضمان للمالية زائداًان ضم ثانياً ـو
االكثر، فالضمان عبارة عن و املثل حبيث تكون النسبة بينهما نسبة االقل

 املثليةو لزوم دفع كل ما ميكن دفعه اىل املالك من اخلصوصيات الشخصية
هناك احناء  املثلية مع التعذر ال انَّو تسقط اخلصوصيتان الشخصيةو املاليةو

عليه ففي مورد دوران االمر بني اشتغال و الضمان،و ثالثة من اشتغال الذمة
لنفرض تساوي و ـ الذمة جبنس مثلي كمّن من حنطة أو قيمي كشاة مثال

 على كل تقدير، يعلم الضامن اشتغال ذمته مبالية دينار مثالً ـ قيمتهما
امنا يشك يف و قاعدة،الذي يكون وفائه بدفع الدرهم أو الدينار على الو

هو احلنطة، فيمكنه ان و على ذلك باخلصوصية اجلنسية اشتغال الذمة زائداً
جلنس املثلي فيؤمن على املالية با جيري االصل النايف الشتغال ذمته زائداً

 ال يعارض باالصل النايف الشتغال الذمة بالقيمةو ليه،عن وجوب دفعه ا
  فال شك فيه لكي ينفى باالصل.املالية، النه معلوم على كل حال، و

يلزم املالك بدفع املالية ضمن  نْاذا كان االشتغال باملثلي فيمكنه اَ ال يقال:
   املثل دون الدرهم أو الدينار، خبالف ما اذا كان االشتغال بالقيمي، فتجري

                                                            
  .١٥٨مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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كما يف   األمر يف اخراج هذا اخلمس اىل املالك ]:٣٢[مسألة 
التعيني من غري توقف على و االخراج سائر اقسام اخلمس، فيجوز له

  .]١[ إن كان احلق يف العنيو اذن احلاكم. كما جيوز دفعه من مال آخر
  الرباءة عنه لنفي لزوم دفع املالية بالدرهم أو الدينار.

اشتغال الذمة يف اجلنس القيمي ليس بالدرهم أو الدينار لينفى لزوم  ـ فانه يقال
الذي يكون النقد و القيمة السوقية للمالو باملاليةامنا و دفعهما باالصل املذكور،

، فالذمة مشغولة مبالية املال على كل عقالئياًو عنها عرفاً يف كل زمان تعبرياً
 اما عدم امكان الزامه جبنس آخر فألّنه حتميل عليه حباجة اىل رضاه،و حال،

هذا يعين ان عدم و بدفع النقود، لذمة من االشتغال مبالية ماله االّفال تفرغ ا االّو
امكان الزامه جبنس آخر غري النقود مترتب على نفي كون االشتغال باجلنس 

  املثلي ال االشتغال بالقيمي ليترتب باالصل املذكور، فتأمل جيدا.
مالية من اجلنس املثلي، كما اذا و نعم اذا فرض اجلنس القيمي اكثر قيمة

حلنطة فسوف يتشكل علم افترضنا الشاة تساوي قيمتها دينارين خبالف ا
املالية و امجايل منجز، اما بوجوب دفع اخلصوصية املثلية أو دفع القيمة
باالصل  الزائدة، فيكون االصل النايف لزوم دفع اخلصوصية اجلنسية معارضاً

النايف لزوم دفع املالية الزائدة حيث يلزم منهما املخالفة القطعية فيتنجز العلم 
  يني ما لكل منهما بالتنصيف أو القرعة.من تع البدَّو االمجايل

ان الصحيح هو التفصيل بني ما اذا كان اجلنس املثلي من  وهكذا يتضح:
، أو اكثر قيمة لكنه كان مساوياًو الدينار، أو كان من غريمهاو نوع الدرهم

من اجلنس القيمي، فيجوز يف احلالتني االكتفاء بدفع القيمة االقل، فيكون 
بني ما اذا كان اجلنس املثلي اقل قيمة من اجلنس و ،من الصورة االوىل

القيمي فيكون من الدوران بني املتباينني، فيجب التوزيع أو القرعة يف مقام 
  تعيينه، فيكون من الصورة الثانية.

  األمر يف اخراج هذا اخلمس اىل املالك
   على استظهار تعلق اخلمس املختلط باحلرام على غرار سائر مايتعلق به ] هذا بناًء١[
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 تبني املالك بعد اخراج اخلمس فاألقوى ضمانه،لو ]:٣٣[مسألة 
ك، فعليه ـك يف جمهول املالـالـكما هو كذلك يف التصدق عن امل

عه اىل احلاكم بعنوان انه غرامته له، حىت يف النصف الذي دف
  .]١[(ع)لالمام

حيث ثبت و ،واضح، الستظهار وحدة اجلعل يف متام االصناف حينئٍذ اخلمس
او من غري العروض أي قيمة  امكان اخراج اخلمس من مال آخر مطلقاً

يف سائر املوارد، يثبت ذلك يف اجلميع على نسق  ـ كما هو االقوى ـ اخلمس
على كون التخميس من باب التصدق املطّهر للمال عن  اّما بناًءو واحد،

احلرام املختلط به، فوالية صاحب احلالل على االخراج بال توقف على اذن 
احلاكم مستفادة من اطالق نفس االمر بالتصدق خبمس املختلط، كما ان 

أو بقيمته على االقل ميكن استفادته من مثل  امكان دفعه من مال آخر مطلقاً
  نس اآلمرة ببيع املال اجملهول مالكه بالتصدق بقيمته.صحيحة يو

  فيما لو ظهر املالك بعد اخراج اخلمس
عدم و ] ال إشكال يف ضمان ما للغري لو تبني املالك قبل اخراج اخلمس١[

ذلك النصراف ادلة الباب اآلمرة باخلمس مبا اذا و ،جواز التخميس عندئٍذ
نكتته و ا ذكرناه يف مناسبة هذا احلكماىل حني االداء، مل كان املالك جمهوالً

ليه، ك اجملهول بعد عدم امكان ايصاله االعرفية، من انه من اجل مصلحة املال
امكان ايصال ماله و ال التحميل عليه، فال معىن ملنعه عن ماله بعد معرفته

يف الروايات ملا اذا ظهر  إليه، بل ميكن دعوى عدم االطالق اللفظي عرفاً
  لتصدق أو التخميس.املالك قبل ا

بعد و امنا الكالم فيما اذا تبني املالك بعد التخميس يف املال املختلط،و
قد حكم السيد املاتن(قده) و التصدق أو الدفع اىل احلاكم يف جمهول املالك،

  خالف يف ذلك مجلة من االصحاب.و بالضمان،
   االولية اعيناعدة ـتضى القـمق مان: هو انَّـول بالضـقـريب الفين للـتقـوال
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بالتايل و ،ضمانه باليد أو االتالف ثبوته مطلقاًو اطالقات حرمة مال الغري

 عدم جواز التصرف يف املال احلرام أو اجملهول مالكه بوجه من الوجوه
ضمانه لصاحبه، غاية االمر خرجنا عن هذا االطالق مبا دل على التصدق و

صاحبه بعد عدم لو معنوية خريية لو ظ مصلحةأو التخميس من اجل حف
املستفاد من تلك الروايات ليس باكثر من االذن و ليه،امكان ايصال ماله ا

صرفه يف مصلحة خريية راجعة اىل املالك ما دام و يف التصرف يف مال الغري
كان له  االّو شاء وافق على ذلك، اما اذا ظهر فيترك ذلك إليه انْو مل يظهر،
املنفعة املعنوية للمتصرف. اما إلزامه بذلك فهو حتميل و ، فيقع االجراملطالبة
املناسبة املستفادة يف اصل هذا احلكم، فيكون و خالف تلك النكتةو عليه

 تقييد اطالقات الضمان هبذا املقدار ال اكثر، فيثبت عدم الضمان مشروطاً
نفس املضمون مما يؤيد ذلك ورود و بعدم مطالبة صاحب املال لو ظهر. بقاًء

اعين التصدق يف باب اللقطة مع التصريح يف مجلة من رواياته بانه اذا ظهر 
 النكتة مل يرض باالجر ضمنها املتصدق له، مع وضوح انَّو صاحبها

  املناسبة يف البابني واحدة.و
ما اعترض به على القول بالضمان من انه لو كانت اليد أو  وهبذا البيان يظهر انَّ

، غري ١ االتالف موجبة للضمان كان الالزم احلكم بالضمان قبل ظهور الصاحب
 رفع اليد عنها البدَّ انَّ ت الضمان قيدت بروايات الباب، االّاطالقا مّتجه، النَّ

املقيدة ظاهرة يف اكثر من  يكون مبقدار املقيد ال اكثر، فاذا مل تكن الروايات نْاَو
كما يف اللقطة الصرحية يف وقوع  ـ رفع الضمان ما دام مل يظهر الصاحب
عدم و ضمان املتصدق مع ظهورهو التصدق عن الصاحب مع عدم ظهوره

   ما بعده هو مقتضىو فيكون التفصيل بني حاليت ما قبل الظهور ـ رضاه به
                                                            

  .١٦١مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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  القاعدة.

، يضاًيما اعترض به على القول بالضمان ابذلك وجه االشكال فكما ظهر 
التصدق أو التخميس ليس من قبيل احلكم الظاهري لريتفع  من انَّ

بعدم ظهور صاحب املال، بل هو من قبيل  يكون مشروطاًو بانكشاف احلال
  .١مقتضى اطالق دليله االجزاءو احلكم الواقعي الثانوي،

بعدم  يكون مشروطاً نْميكن اَ يضاًاع الضمان ااحلكم الواقعي بارتف فانَّ
ظهور صاحب املال، مبعىن انه معلق على أحد امرين عدم ظهور الصاحب 

روايات  عدم مطالبته، كما هو احلال يف اللقطة، فاذا فرضنا انَّو أو ظهوره
الباب مل يكن يستفاد منها اكثر من هذا املقدار لنفي الضمان، كان مقتضى 

عدم رضاه و مطالبته مبالهو لضمان بعد ظهور الصاحبالقاعدة هو ا
  بالتخميس أو التصدق.

اختصاص و يف جمهول املالك،و عدم الضمان يف املقام لكن التحقيق:و هذا
الوجه يف ذلك احد و عدم متامية التقريب املذكور،و الضمان بباب اللقطة،

  امرين:
بلحاظ  يكون نسبياً نْاَ عقالًو كان يعقل ثبوتاً انْو احلكم بالضمان انَّ االول ـ
بعدم ظهوره  بقاًء قبل ظهور صاحب املال مشروطاً يكون مرفوعاً نْالزمان، باَ

حبسب مركوزاهتم ليس و الضمان الثابت لدى العقالء انَّ أو عدم مطالبته، االّ
سقوطه يف و العدم، فاذا فرض ارتفاعهو كذلك، بل امره دائر بني الوجود امراً

امنا الذي يثبت يكون و االرتكاز العريف العقالئي ال يعقل رجوعه،وقت فبحسب 
بعدم ظهور  يكون الضمان من االول مشروطاً نْاَ آخر، نعم يعقل عرفاً امراً

  يكشف ذلك عن عدم سقوط نْمطالبته بنحو الشرط املتأخر، باَو صاحب املال
                                                            

  .١٢٩كتاب اخلمس و األنفال، ص   -١
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 اهر روايات الباب بل صرحيها انَّعندئذ نقول: ظو الضمان من أول االمر،

التخميس حيلل سائر املال، فيدالن على  انَّو ،التصدق يقع عن املالك أوالً
معه و بال اشتراط شرط متأخر، التخميس حدوثاًو ارتفاع الضمان بعد التصدق

ريد ال ميكن الرجوع اىل اطالقات ادلة الضمان بعد ظهور صاحب املال، اذ لو اُ
الثبات رجوع الضمان بعد سقوطه فقد عرفت انه خالف الفهم ليها الرجوع ا
 للضمان العقالئي، ادلة الضمان حممولة عليه لكوهنا امضاًءو العقالئي،و العريف

ارتفاعه من اّول و ليها للكشف عن عدم سقوط الضمانريد الرجوع الو اُو
 رض،االمر فهو خالف ظهور روايات الباب املقيدة لتلك االطالقات حبسب الف

هذا يعين ان رجوع الضمان بعد سقوطه حيتاج اىل دليل صريح، كما دل عليه و
  اطالقات الضمان.و ال ميكن اثباته مبقتضى القاعدةو الدليل يف باب اللقطة،

ميكن دعوى ظهور روايات االمر بالتصدق أو الدفع لالمام يف جمهول  الثاين ـ
ذلك لظهورها يف و ط الضمان،روايات اخلمس يف املال املختلط يف سقوو املالك
روايات اخلمس اليت استظهرنا منها انتقال مخس املال  التعيني، خصوصاًو اللزوم

املختلط بالفعل من صاحبه اىل االمام بنحو طويل على حد سائر موارد 
ظاهر  على ما تقدم من انَّ ، بناًءيضاًروايات جمهول املالك كذلك او اخلمس، بل
عليه لو فرض الضمان بعد ظهور و صاحبه الطويل هو االمام، بعضها انَّ

كان ذلك من باب الكشف عن عدم االنتقال اىل االمام من  صاحب املال فانْ
عدم سقوط الضمان فهو خالف اطالق هذه الروايات بل صريح و اّول االمر
كان  انْو كان ذلك من باب ضمان تعّبدي جديد فيحتاج اىل دليل، انْو بعضها،

كون سقوطه يف حدود حفظ و لك من باب نسبية الضمان بلحاظ الزمانذ
بقاء مبا اذا مل يظهر فيطالب به، فهذا لو فرض  مصلحة صاحبه فيكون مشروطاً

الفهم العريف فهو ال يناسب مع األمر و عدم منافاته مع االرتكاز العقالئي
   ا يناسب معامنو االلزام بذلك،و بالتخميس أو الدفع اىل االمام أو التصدق
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فكيف  العدوان املعلوم تفصيالًو مثل هذا ال يلزم يف الغصبو جوازه، كيف

العدوان، فيكون و اذا مل يكن على وجه الغصب باملال املختلط باحلرام خصوصاً
هلذا  الوجوب نافياًو يف جمهول املالك يف االلزامو ظهور روايات الباب يف املقام

يلزم املكلف بذلك من قبل الشارع مع حتميله  ، اذ ال معىن ألنْيضاًاالحتمال ا
امنا و ضمانه اذا ظهر صاحبه، بل هذا اتالف عليه من الشارع ال من املكلف،

  بنحو التجويز ال االجياب.و اىل اختيار املكلف يناسب ذلك لو كان متروكاً
بني اللقطة، حيث و ل املالكجمهوو وجه الفرق بني املال املختلط وهبذا يعرف:

على الواجد هلا بل جّوز له ذلك، كما جّوز  التصدق يف اللقطة مل يكن لزومياً انَّ
جيعلها يف سبيل ماله أو ان يتصرف به على وجه الضمان، من هنا امكن  نْله اَ
 يكون املستفاد منها سقوط الضمان بالتصدق على وجه نسيب، أي مشروطاً نْاَ

هذا خبالف املقام الذي يكون و طالب به،و مل يتبني صاحب املال مبا اذا بقاًء
  لسان ادلتها كالصريح يف لزوم التخميس أو التصدق على كل حال.

واما رواية حفص بن غياث الواردة فيمن اودعه رجل من اللصوص دراهم 
اال كان مبرتلة و امنا يرده اىل اصحابه ان امكنه،و فال يرده عليه، أو متاعاً

تصدق  االّو اصاب صاحبها رّدها عليه، ، فانْاللقطة يف يده يعرفها حوالً
. فهي واردة يف مورد ١ الغرمو جاء طالبها بعد ذلك خريه بني األجر هبا، فانْ

اللقطة، أي املال الذي ميكن تعريفه، فيكون حاهلا حال سائر روايات اللقطة 
  غري ظاهر يف لزوم التصدق.

التخميس املستفاد من ادلة و أو الدفع اىل احلاكموجوب التصدق  فاحلاصل:
مع الضمان، حيث  عقالئياًو املال املختلط باحلرام ال جيتمع عرفاًو جمهول املالك

  ، فيكون هو السبب يف االتالف على املالك،شرعاً يكون هذا التصرف الزماً
                                                            

  .١من أبواب اللقطة، حديث  ١٨، باب ٣٦٨، ص ١٧وسائل الشيعة، ج  -١
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احلرام أزيد من  لو علم بعد اخراج اخلمس انَّ ]:٣٤[مسألة 
 ال يسترد الزائد على مقدار احلرام يف الصورة الثانية. اخلمس أو أقل،

وهل جيب عليه التصدق مبا زاد على اخلمس يف الصورة األوىل أو 
  .]١[أقوامها الثاين و ال؟ وجهان، أحوطهما األول،

الدفع و روايات الباب اآلمرة للمكلف بالتصدق أو التخميس وهذا يعين انَّ
  العقالئية على نفي الضمان عن املتصرف.و المام تدل باملالزمة العرفيةل

املال احلرام أو  ، النَّيضاًانه ال ضمان على احلاكم الشرعي ا وهبذا يظهر
ما و اجملهول مالكه قد انطبق عليه عنوان الصدقة أو اخلمس الذي يكون له،

حفظه و ية عن مالكهكان للّه ال يرّد، فلم يكن اخذ احلاكم له بعنوان الوال
  له. ليكون ضامناً

  احلرام أزيد من اخلمس لو علم بعد اخراج اخلمس انَّ
] ال إشكال يف عدم وجوب اخراج اخلمس اذا علم مبقدار املال احلرام قبل ١[

على ما تقدم من انه مع العلم مبقدار احلرام حىت مع  التخميس، بناًء
امنا الكالم فيما اذا حصل و جيب التصدق ال التخميس، االختالط خارجاً

علم بكونه اقل من اخلمس أو اكثر  نْباَ أو امجاالً العلم باملقدار اّما تفصيالً
ملا ذكره  قلنا بعدم كفاية التخميس يف ذلك خالفاًو منه بعد التخميس،
ما اختاره املاتن(قده) يف خصوص مورد العلم االمجايل و صاحب احلدائق

قدار اخلمس، فهل يسترد الزائد على مقدار احلرام بالزيادة أو النقيصة عن م
  جيب التصدق مبا زاد يف الفرض الثاين أم ال؟و يف الفرض االول

يظهر من عبارة السيد املاتن(قده) عدم اإلشكال يف عدم جواز االسترداد يف 
فيه وجهني، جعل  الفرض االول، خبالف الفرض الثاين، حيث ذكر انَّ

اختار بعض االعالم وجوب و اقوامها عدم وجوب التصدق بالزيادة.
ختميس الباقي ان كان مقداره و ،تفصيالً كان معلوماً نْالتصدق بالزيادة ِا

  لنفس روايات التخميس. جديداً غري معلوم لكونه موضوعاً
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 نْوجوب التخميس ِا الفرضني؛ النَّوقد يستشكل يف اصل التفصيل بني 

حلية سائر املال على كل و فهو يقتضي االجزاء ثانوياً واقعياً كان حكماً
ان و ال تصدق بالزيادة على تقدير انكشاف اخلالف،و حال، فال استرجاع

عدم العلم بكون اخلمس اكثر أو اقل و يف فرض الشك ظاهرياً كان حكماً
، فكما جيب التصدق بالزيادة ا هو عليه واقعاًمع بقاء املال املختلط على م

 نْال يعقل اَو بعد انكشافها كذلك جيوز استرداد الزائد بعد انكشاف النقيصة،
وجوب و بلحاظ الزيادة، النه خطاب ظاهرياًو بلحاظ النقيصة يكون واقعياً

  هو اما واقعي أو ظاهري.و واحد،
ام نكاهتا انه ال إشكال يف وتوضيح احلال يف هذه املسألة بنحو تتضح فيه مت

 الوارد يف موضوع هذه الروايات عنوان املال املختلط فيه احلالل انَّ
قدار احلرام من ذلك بنكات تقتضي قد تقدم استظهار اجلهل مبو احلرام،و
 ،ال امجاالًو رادة عدم العلم بكونه اكثر من اخلمس أو اقل منه ال تفصيالًا
ملا اذا حصل العلم املذكور بعد التخميس،  الروايات ليست متعرضة صرحياًو

هذه احلالة ما هو حكمها على ضوء ما يستفاد من  من مالحظة انَّ فالبدَّ
اخرى: و على استفادة احلكم الواقعي منها، اطالق هذه الروايات، تارة: بناًء

على هذا االساس نقول: توجد يف و على استفادة احلكم الظاهري منها، بناًء
  لروايات احتماالت أربعة:مفاد هذه ا

لكنها منصرفة اىل خصوص و يقال باهنا تدل على حكم واقعي، نْاَ ـ االول
اىل االخري، فهي ال تشمل من و احلاالت اليت ال يعلم فيها باملقدار من االول

  لو فيما بعد.و ل االمر املال املختلط الذي سوف يعلم مبقدار احلرام فيهاو
  لو ١تقريرات بعض اساتذتنا العظام(دام ظله) وهذه الدعوى اليت هي ظاهر

                                                            
  .١١٦مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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متّت أّدت اىل عدم التفصيل بني الفرضيتني، فانه كما جيوز عندئذ االسترداد 
يف الفرضية االوىل جيب التصدق بالزيادة يف الفرضية الثانية، اذ ينكشف 

 االمر، النَّبذلك خروج هذا املال عن منصرف روايات التخميس من اّول 
التخميس مشروط بنحو الشرط املتأخر بعدم  هذا االحتمال معناه انَّ
املشروط عدم عند عدم شرطه، فيكون حال هذا و معلومية املقدار بعد ذلك،

فيه اخلمس فدفعه مث انكشف عدم  املال حال املال الذي ختيل صاحبه انَّ
م املعلوم غري مصرف تعلقه به، فانه يسترجعه، هذا اذا مل يكن مصرف احلرا

صرفه يف مصرفه كالتصدق و ال لزم االسترجاع على كل تقديراو اخلمس،
  على غري بين هاشم لو قيل بلزومه يف جمهول املالك.

هذا االنصراف ال موجب له بعد  ، النَّهذا االحتمال باطل جزماً اال انَّ
ف يأيت كما سو ـ اطالق الروايات، فانه بعد فرض استفادة احلكم الواقعي

 ال وجه الخذ عدم العلم باملقدار بعد التخميس قيداً ـ بيان القرينة عليه
بنحو  مأخوذاً بقاًءو بنحو الشرط املتاخر، حبيث يكون الشك حدوثاً

املوضوعية فيه، فانه خالف االطالق املناسب مع احلكم الواقعي لوقوع حنو 
بعضها من  مراضاة عّما للغري باخلمس، بل لعل ما ورد يفو مصاحلة

سائر املال لك حالل ناظر اىل مثل هذه احلاالت، النه ناظر  التصريح بانَّ
حتليله للمكلف حىت اذا علم به بعد ذلك ال تبقى و اىل متام احلرام الواقعي

من و حمذور يف البني، فتكون الداللة فيه اقوى من جمرد االطالق،و مشكلة
  ة.هنا سلّم االطالق فيها بلحاظ فرضية النقيص

عدم معرفة احلرام يف موضوع و االختالطو يستظهر من اخذ الشك انْ الثاين ـ
 لو بلحاظ حتديد اخلمس بدالًو هذا احلكم انه حكم ظاهري ال واقعي ثانوي،

الشارع قد اكتفى باملوافقة االحتمالية بدفع مخس  ، فكأنَّعن احلرام املعلوم امجاالً
   اخلروجو كونه مبقداره يف مقام الوفاءو عليهالذي حيتمل انطباق احلرام و املختلط
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بفرض  يكون موضوع مثل هذا احلكم ال حمالة مقيداًو عن عهدة مال الغري،

التخميس، كما هو احلال يف و لو بعد االمتثالو عدم العلم باخلالفو الشك
الرتفاع احلكم الظاهري  كل حكم ظاهري، فيكون حصول العلم موجباً

  .بقاًء
كاالحتمال السابق يوجب عدم الفرق بني الفرضيتني  يضاًهذا االحتمال او

اىل ولّيه، فلو  مبالك دفع ما للغري واقعاً الدفع هنا ليس االّ يف احلكم، النَّ
ترتب و بالزيادة أو بالنقيصة ارتفع احلكم املذكور انكشف اخلالف سواًء

  ملنكشف.االثر على الواقع ا
 لو ظاهراًو اخلمس دفعه من اجل جتويز التصرف يف سائر املال انَّ ودعوى:

 بقصد التقرب بال عوض، أو كونه مدفوعاًو عبثاًو فلم تذهب الزيادة جماناً
  ما كان للّه ال يرجع.و حني العمل لو لالمر الظاهري الذي كان ثابتاًو االمتثالو

ال  جواز التصرف يف سائر املال على هذا التقدير يكون ظاهرياً بانَّ مدفوعة:
اجلواز الظاهري ينشأ من احنالل العلم و زائه،الكي تكون الزيادة ب واقعياً

االمجايل بنفس اجلعل الظاهري الشرعي بكفاية االمتثال االحتمايل باداء طرف 
التصرف  من اطراف العلم االمجايل، فاحلاصل التعويض امنا يناسب جواز

 الذي بناًءو ويل احلالل،و الذي يرجع اىل املصاحلة بني ويل احلرامو الواقعي
اما مع فرض كون احلكم و عليه سوف ختتلف النتيجة على ما سوف يأيت،

 فال وجه لكون دفع الزيادة من اجل جواز التصرف يف سائر املال، ظاهرياً
يكون  نْللّه، فانه فرع اَمنه ظهر ما يف االشكال من ناحية استرجاع ما كان و

حيث ينكشف بانكشاف  ليكون صدقة، ال ظاهرياً االمر باخلمس واقعياً
  خالفه انه مل يكن صدقة أو لالمام فيجوز استرجاعه كما يف سائر املوارد.

، النه خالف ظاهر الروايات طّرا، اما مثل يضاًهذا االحتمال باطل ا انَّ االّ
   عمري، فألّنها ساقت هذا اخلمس مساق ابن ايبو صحيحة عمار بن مروان
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 جعل اخلمس فيها حكم واقعي من الواضح انَّو سائر ما فيه اخلمس،

احلسن بن زياد و اما روايتا السكوينو كما تقدم شرحه، ليس ظاهرياًو
اجلعل املذكور واقعي ال ظاهري رغم  فلوجود قرائن فيهما تدل على انَّ

عدم معرفة احلرام يف لساهنما، من قبيل التعبري (بان اللّه قد و اخذ الشك
 رضي من االشياء باخلمس) املشار به اىل فريضة اخلمس اليت تكون حكماً

أن من تاب تاب ماله و التعبري بان سائر املال لك حالل،و ،ال ظاهرياً واقعياً
مراضاة و ةمعه، بل نفس التعبري بالرضا باخلمس ظاهر يف ايقاع نوع مصاحل

حتديد ذلك يف اخلمس، االمر و بني صاحب احلاللو بني ويل املالك اجملهول
 ،اجلهل مبقدار املال خارجاًو يف موارد االختالط عقالئياًو املعمول به عرفاً

  ذلك يترتب عليه الوفاء الواقعي. من الواضح انَّو
الف يكون خ نْفاحلاصل محل الروايات على جعل احلكم الظاهري يكاد اَ

  ألسنتها.و صريح هذه الروايات
لكن مبقدار اخلمس ال و ن يكون مفادها احلكم الواقعي بالتطهرياَ ـ الثالث
يتصرف يف سائر املال الحنالل  نْاثر ذلك انه جيوز بعد دفع اخلمس اَو اكثر،

امنا غايته الشك و الباقي فيه حرام، علمه االمجايل بذلك، حيث ال يعلم بانَّ
  .املنفي بالقواعد الظاهرية كاليد مثالًالبدوي 

ونتيجة هذا االحتمال التفصيل املذكور بني الفرضيتني، حيث انه على تقدير 
انتقال مخس املال اىل صاحب  انكشاف النقيصة ال جيوز االسترداد، النَّ

حلكمه فال معىن  امتثاالًو قد وقع صحيحاًو واقعياً اخلمس كان حكماً
اما على تقدير انكشاف الزيادة فيجب التصدق هبا و النكشاف اخلالف فيه،

، الن دفع أو ختميس الباقي ان كان مقداره جمهوالً كان مقدارها معلوماً نِْا
اخلمس مل يكن معاوضة أو مصاحلة على متام احلرام الواقعي، بل على مقدار 

   من التخلص اخلمس منه، فيبقى الزائد على تقدير وجوده على حرمته، فالبدَّ
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كما  ظاهرياًو ليس هذا مبعىن كون حكم واحد واقعياًو منه حبسب حكمه،

  ال خيفى.
احلسن و خالف ظاهر الروايات، اما روايتا السكوين يضاًو هذا االحتمال ا

عن احلرام الواقعي بتمامه،  بن زياد فلظهورمها يف املراضاة باخلمس بدالً
 سائر املال لك حالل، أو التعبري يف الذيل بانَّ مع التصريح بانَّ خصوصاً

متام  مقتضى اطالقهما انَّ اىل انَّ االنسان اذا تاب تاب ماله معه، مضافاً
الواجب دفعه بإزاء ذلك احلرام املختلط هو اخلمس سواء علم بعد ذلك 

  لتقييد هذا االطالق. بالزيادة أم ال، فيكون هذا االحتمال مستلزماً
بلحاظ احلرام الذي يبلغ اخلمس فقط  جعل اخلمس تطهرياً قلتم: انَّوان شئتم 

عنه بتمامه،  بنفسه تقييد يف اطالق التطهري عن احلرام الظاهر يف كونه تطهرياً
  رادة التطهري عنه هبذا املقدار فقط اىل دليل على مثل هذا التقييد.فيحتاج ا

متام ما يتعلق باملال مما  انَّ يضاًظاهره ا واما صحيح عمار بن مروان فباعتبار انَّ
  هو لصاحب اخلمس نتيجة االختالط باحلرام امنا هو مقدار اخلمس ال اكثر.

هذا االطالق يثبت عدم وجود حق لصاحب اخلمس باكثر من  اليقال:
هو الذي مل يكن يعلم زيادة و اخلمس يف الفرد السابق من املال املختلط،

ينايف ثبوت حق زائد يف فرد اخر من احلرام فيه على مقدار اخلمس، فال 
  .يضاًء من احلرام فيه ا العلم بوجود شيهو املال املتبقى بعد حصول و املال

غري املال االول املختلط  آخراً ليس املال املتبقى بعد التخميس ماالً فانه يقال:
يف امنا التعدد و املال املختلط واحد الطالق الروايات، النَّ جديداً ليكون فرداً

على كون مفادها احلكم الواقعي  ما هو موضوع الروايات بناًءو اجلهل،و العلم
هذا ال تعدد فيه، فليس هناك مال جديد ليكون و هو املال اخلارجي املختلط

الطالق الروايات، نعم ميكن اخذ عدم العلم مبقدار احلرام بنحو  ثانياً فرداً
   وع اىل االحتمال االول الذيلكنه رجو يف هذا املال، الشرط املتاخر قيداً
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عرفت اإلشكال فيه، أو جعل التطهري الواقعي عن احلرام بقدر اخلمس ال 

  الذي عرفت اجلواب عليه.و هذا هو االحتمال الثالثو اكثر،
 تعدد املوضوع امنا يعقل اذا كان التخميس حكماً انَّ وان شئت قلت:

موضوعه الشك الذي يرتفع بالعلم مث يتحقق فرد آخر منه يف  ظاهرياً
هذا هو االحتمال الثاين و املتبقى بلحاظ ما فيه من احلرام الواقعي الزائد،

عليه بني الفرضيتني، أو  عدم صحة التفصيل بناًءو الذي عرفت عدم صحته
لكنه عن احلرام مبقدار ما يساوي و احلكم بالتخميس واقعي فرض انَّ

آخر لدليل  يكون املتبقى فرداً نْاملال ال متام احلرام، فيعقل اَ مخس
اما و هذا هو االحتمال الثالث الذي عرفت عدم صحته، التخميس، اال أنَّ

 عن متام املال فال يعقل فرض املتبقى فرداً واقعياً اذا فرض التخميس حكماً
خميس يف لو بعد التو آخر الطالق الدليل، النه لو فرض اخذ عدم العلم

يكون ذلك بنحو الشرط املتاخر، اذ ال يعقل فرض  نْاَو بدَّضوعه كان المو
بقاء جزء منه و حني التخميس مث فرض زيادة احلرام حلية متام املال واقعاً

هذا خلف واقعية التطهري عن متام املال حني التخميس،  يف املتبقى، فانَّ
 احلكم بنحو الشرط املتاخر، يكون موضوعية عدم العلم يف هذا نْاَو فالبدَّ

عدم صحة التفصيل بني و هو االحتمال االول الذي عرفت عدم صحتهو
 واحداً على كل حال يكون املال املختلط موضوعاًو عليه الفرضيتني بناًء

عدم اخذ عدم و ان فرض االطالقو الطالق الدليل على هذا االحتمال،
موضوع احلكم الواقعي العلم بالزيادة أو النقيصة بعد التخميس يف 

املوضوع هو املال املختلط الذي ال يعلم مقدار  بالتخميس كان معناه انَّ
احلرام فيه اىل حني التخميس، سواء علم بعده أم ال، فيكون املال املختلط 

  الطالق الدليل ال اكثر. واحداً فرداً
عن  بدالً قد جعله الشارع طولياً ثانوياً واقعياً يكون التخميس حكماً نْاَ - ٤

  يكون موضوعه ال حمالة ما ال يعلم مقدارو متام املال احلرام املختلط باحلالل،
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فخلطه باحلالل  ،لو كان احلرام اجملهول مالكه معيناً ]:٣٥[مسألة 
من احتمال زيادته على اخلمس، فهل جيزيه  ليحلله بالتخميس خوفاً

األقوى و اخراج اخلمس أو يبقى على حكم جمهول املالك؟ وجهان،
  .]١[ مالكه الفقراء قبل التخليط الثاين، النه كمعلوم املالك، حيث انَّ

احلرام فيه اىل حني التخميس سواء علم بعد ذلك أم ال، كما هو احلال يف 
الذي و املصاحلة عن املال املختلط من قبل مالكه،و متام موارد املراضاة

عن  باخلمس بدالًيكون التخميس يف املقام نوع رضى من قبل الشارع 
 هذا هو املتعني بعد بطالن االحتماالت السابقة،و احلرام حبسب الروح،

نتيجته انه ال يسترد الزائد عند انكشاف النقيصة كما ال جيب التصدق اذا و
  انكشفت الزيادة كما افاده السيد املاتن(قده).

نا وقد اتضح من خالل جمموع ما تقدم وجه اإلشكال يف كلمات بعض اساتذت
 واقعياً فرض كون التطهري حكماً يف املقام، حيث عرف انَّ ١العظام(دام ظله)

رام ء من احل عن متام املال احلرام ال مقدار منه ال ينسجم مع العلم ببقاء شيو
 لو بعد التخميس شرطاًو باخذ عدم العلم بذلك يف املتبقى بعد التخميس، االّ

هو االحتمال االول الذي تقدم عدم و ل االمر،يف تعلق اخلمس من او متأخراً
  عليه بني الفرضيتني. عدم صحة التفصيل بناًءو امكان املساعدة عليه،

  فيما لو كان احلرام اجملهول مالكه معيناً، فخلطه باحلالل ليحلله بالتخميس
لكن ال جهل مبالكه و باالختالط اصبح مقداره جمهوالً انْو املال احلرام ] اي ان١َّ[

مثل هذا ال يدخل يف موضوع و ال التخميس،اليت يرجع املال إليها لوباجلهة أو 
على اجلهل باملقدار اجلهل مبرجع  املاخوذ يف موضوعها زائداً اخبار الباب، النَّ

صاحبه مع و املال بقطع النظر عن التخميس ليعّين ذلك يف مصرف اخلمس
   ام املعلوم مالكههذا غري حاصل هنا، فهو نظري احلرو حتديد مقداره يف اخلمس،

                                                            
  .١٦٥مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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  املختلط باحلالل اخلارج عن موضوع الروايات.
للمال حىت  الفقري ليس مالكاً ومنه يظهر انه ال يصح اإلشكال عليه تارة: بانَّ
هلذا حكم و امنا ميلك بالقبض،و على القول بوجوب التصدق مبجهول املالك،

  طالب مباله.و لصاحبه لو ظهر بعد التصدقالسيد املاتن(قده) بضمان املال 
الغالب يف االختالط كونه بعد و واخرى: بانه خالف اطالق الروايات، كيف

  قبل االختالط. العلم باملالك حدوثاًو التمييز
املراد من املالك االعم من املالك االصلي أو الطويل أو  فألنَّ ـ اما االول

لو مل يكون بعنوان امللك بل بعنوان و اجلهة اليت يعود عليها هذا املال شرعاً
 ـ جمهول املالك يكون مالكه االمام اىل انه لو قلنا بانَّ املصرف، هذا مضافاً

هو و كان معلوم املالك حقيقة ـ كما تقدم استظهاره من بعض الروايات
قلنا بوجوب التصدق على الفقراء بال استئذان من االمام كان  انْو االمام،

هو ال ينايف متلك الفقري الشخصي و ،يضاًقراء ادقة أو الفمالكه جهة الص
املتصدق عليه يف طول القبض، فيكون املقصود مبلك الفقري ملك جهة الفقري 

ليس البحث و ،يضاًهي معلومة او الثابتة يف جمهول املالك قبل التصدق باملال
باملالك الشخصي احلقيقي اذ ال فرق يف هذا البحث بني كون  خمصوصاً

  ملالك احملترم شخصية حقيقية أو معنوية قانونية كما ال خيفى.ا
ال يكون معلوم املالك لوال  نْاَو املال البدَّ املقصود انَّ فألنَّ ـ واما الثاين

ال يكون معلوم املالك قبل التخميس أو  التخميس الناشئ من التحفظ ال انْ
روايات الباب تريد  موضوع التخميس ذلك، النَّ ال إشكال انَّو التخليط،

 نْاَو صاحبه، فالبدَّو تعيني اجلهة املالكة الراجع إليها املال يف جهة اخلمس
هو عدم تعني املالك بقطع النظر و يفترض اخذ مقيد ليب يف موضوع الروايات،

هو املراد باخذ قيد اجلهل باملالك يف موضوع اخلمس و عن جعل اخلمس،
   يرجع إليه نْو البيان الفين الذي ينبغي اَهذا هو مضافا اىل اجلهل مبقداره،
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لو كان احلالل الذي يف املختلط مما تعلق به  ]:٣٦[مسألة 
وجب عليه بعد التخميس للتحليل مخس آخر للمال احلالل  اخلمس،

  .]١[الذي فيه 
دعوى و كالم املاتن(قده)، ال جمرد دعوى االنصراف لكي ميكن منعها

  مجلة من االعالم.االطالق يف قباهلا كما عن 
صاحب  ـ جمهول املالك كخمس املال املختلط راجع اىل االمام نعم لو قلنا بانَّ

هذا احلرام  فقد يدعى ثبوت التخميس فيه عندئذ، باعتبار انَّ ـ اخلمس
اىل جهة غري جهة اخلمس، فال حمذور يف  املختلط لوال التخميس ليس راجعاً
يدعى االنصراف عن صورة اخللط  نْاَ االّ مشول اطالق ادلة التخميس له، اللهم

سوف يأيت مزيد حبث يف هذه و العمدي من جهة الفرار عن دفع الزائد عندئٍذ
  النقطة.

  لو كان احلالل الذي يف املختلط مما تعلق به اخلمس
  ] يف هذه املسألة جهتان:١[

التخميس مبالك االختالط باحلرام ال يرفع التخميس  اجلهة االوىل: انَّ
باخلصوص بعنوان آخر من موجبات اخلمس  الثابت يف املال احلالل

كالغنيمة أو املعدن أو مطلق الفائدة، رغم انه يف سائر املوارد لو انطبق 
على بعض الوجوه  بناًء ـ معاً غوصاًو عنوانان كما اذا كان مال واحد معدنا

  مخس واحد. ال جيب فيه االّ رحباًو أو معدنا ـ وصيف معىن الغ
حيث و ،يف تلك املوارد ينطبق العنوانان على مال واحد خارجاً وجه الفرق انَّ

مفاد دليل اخلمس بكل من العناوين املستوجبة له يتحقق بدفع مخس واحد  انَّ
من ذلك املال فال حمالة ال وجه لتعدد اخلمس يف املال الواحد، حىت اذا انطبق 

اما يف املقام فاملال و سوف يأيت مزيد توضيح لذلكو عليه عنوانان على القاعدة
املال احلالل املتعلق للخمس املختلط باحلرام مصداقه جمموع املالني، خبالف 

  بعنوان آخر، فانه جزء املال، فيكون مخس الكل غري مخس اجلزء ال حمالة، كما
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، يضاًهي تقتضي التعدد او بدل عن احلرام املختلط فيهو مخسه حنو عوض انَّ

كل اجملعول، فيتعدد احلكم باخلمس على القاعدة و فال حمالة يتعدد املوضوع
  واحد منهما يف موضوعه.

واما التمسك بذيل رواية السكوين (وسائر املال لك حالل) فمن الواضح كونه 
من مجيع اجلهات، أي تطهري للمال بلحاظ احلرام و ال مطلقاً اضافياً حتليالً

احلقوق االخرى اليت قد تكون و من ناحيته ال من سائر النواحيو املختلط فيه
  واضح. متعلقة باحلالل كما هو

محله على ارادته من حيث االختالط مع  فما ذكره احملقق اهلمداين(قده) (انَّ
بقة الذي يتعلق به مخس وروده يف املال اجملتمع بالكسب يف االزمنة السا

ال خيلو من بعد مع ما فيه من التعليل) يف غري حمله، اذ مل  يضاًاالكتساب ا
يكن السؤال عن مطلق ما يف هذا املال من احلقوق الشرعية، بل عن كيفية 
التخلص عن حمذور احلرام املختلط يف البني ليكون سائر املال له، فيلحقه ما 

  يلحقه من احلقوق الشرعية اليت هي يف طول امللك احلالل.
  هنا احتماالت عديدة:و ،يف كيفية اجراء التخميس يف املقام انية ـاجلهة الث

بعنوان االختالط باحلرام من اجل حتليله، مث  خيّمس مجيع املال أوالً نْاَ -١
  الغنيمة.و ختميس الباقي بعنوان الفائدة

املقدار املتيقن كونه حالله ضمن املال املختلط بعنوان مخس  خيّمس أوالً نْاَ - ٢
سوف تكون و ، مث خيّمس الباقي بعد اخراج اخلمس بعنوان االختالط،الفائدة

النتيجة اقل ال حمالة، حيث يكون مخس جمموع املال املختلط اكثر من مخس 
  مث مخس الباقي. مقدار منه أوالً

ضمن املال املختلط، مث  ما عدا املعلوم حرمته جزماً خيّمس أوالً نْاَ -٣
 يضاًالنتيجة هنا او خيمس الباقي بعد اخراج اخلمس بعنوان االختالط،

  كان اكثر من الثاين. انْو تكون اقل من االول،
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بعنوان االختالط للتحليل، مث خيّمس املقدار  خيّمس مجيع املال أوالً نْاَ - ٤

تكون اقل من االحتمال  يضاًالنتيجة او ان الفائدة،املتيقن كونه حالله االول بعنو
  االول كما هو واضح.

خيّمس متام املال بعنوان االختالط، مث خيّمس ما عدا املعلوم حرمته  نْاَ - ٥
على هذا االحتمال تكون النتيجة اكثر من و ضمن املال من اّول االمر،

حرمته اقل يف اكثر  االحتمال االول بلحاظ مخس الفائدة، ألن املقدار املعلوم
الفروض من مخس جمموع املال، فيكون مخس ما عداه من جمموع املال بعنوان 
الفائدة اكرب ال حمالة من مخس أربعة امخاس املال كما هو واضح، فيكون هذا 

  االحتمال احوط االحتماالت ال حمالة.
  نقطتني:مبناها الفين يرجع حبسب احلقيقة اىل تشخيص و ومرّد هذه االحتماالت

مخس التحليل هل يكون موضوعه املال اخلارجي املختلط،  انَّ االوىل ـ
بتمامه للخمس أو جمموع حالله مع احلرام بعد استثناء ما  فيكون متعلقاً

  يكون من املال جلهة أو شخص ثالث كخمس الفائدة يف املقام.
ل االختالط مخس الفائدة املعلوم تعلقه بالفائدة اليت كانت قب انَّ ـ الثانية

لصاحب احلالل هل ميكن اثبات موضوعه يف اكثر من املقدار املتيقن حليته 
  من املال املختلط أم ال؟

  من تنقيح هاتني النقطتني. فالبدَّ
 ال إشكال يف تعلق اخلمس باملقدار املعلوم حليته ولنبدأ بالنقطة الثانية فنقول:

لزوم دفع مخس اكثر من  وجوب دفعه بعنوان مخس الفائدة، امنا الكالم يفو
اكثر من هذا املقدار فائدة  هذا املقدار بعنوان الفائدة، فاذا امكن اثبات انَّ

كان  االّو بعنوان الفائدة، يضاًة اىل صاحب احلالل وجب دفع مخسه اعائد
هذا يطابق مع ما يف و ـ مقتضى االصل كفاية دفع مخس متيقن احللية

   يستدل به على نْميكن اَماو ـ االحتماالت املتقدمةالرابع من و االحتمال الثاين
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  وجوب دفع مخس اكثر من املتيقن حليته بعنوان مخس الفائدة احد وجوه:

املتيقن حرمته من املال املختلط ملك و ما عدا املقدار املعلوم انَّ االول ـ
ما عدا معلوم  شئت قلت: انَّ انْو لصاحب احلالل مبقتضى يده على مجيع املال،

مبقتضى اليد اليت تقدمت  يضاًلوم احلرمة من ذلك املال ملك له امعو احللية
ما عدا  هذا الوجه يثبت انَّو حجيتها حىت بالنسبة اىل صاحبها عند الشك،

  .ـ  اخلامسو كما يف االحتمال الثالث ـ معلوم احلرمة موضوع خلمس الفائدة
بانتقال مخسه  واقعياً اخلمس املتعلق باملختلط حكماً بعد فرض كون ـ ال يقال

اىل صاحب اخلمس من حني االختالط، فال حمالة ال ميلك صاحب اليد اكثر 
  من أربعة امخاس املختلط، فهذا الوجه ال يثبت االحتمال اخلامس بل االول.

يكفي ملكيته له قبل االختالط، أي يف اآلن االول لالختالط  فانه يقال ـ
ء منه اىل صاحب  ان انتقل بعد ذلك شيو ضى اليد الثبات تعلق اخلمس بهمبقت

  أو االتالف بعد تعلق اخلمس. ، فانه كاالنتقال اختياراًاخلمس قهراً
قاعدة اليد ال جتري يف موارد االختالط للعلم االمجايل بوجود احلرام  ال يقال ـ

  هلذا ثبت التخميس فيه.و فيه،
ن القاعدة الثبات ملكية غري ما هو معلوم احلرمة قد تقدم جريا ـ فانه يقال

على امجاله يف موارد العلم االمجايل اذا كان يترتب عليه االثر، فان كان املانع 
ان كان املانع هو اخبار و عن حجية اليد العلم االمجايل فقد تقدم عدم مانعيته،

ال اخلمس فمن الواضح اهنا تدل على التخميس كحكم ثانوي واقعي يف قب
 ليست بصدد الغاء حجية اليد اليت هي حكم ظاهري،و ،حتليل سائر املال واقعاً

هذا احلكم الواقعي ال ينايف ضمان اخلمس الثابت يف ما عدا  قد عرفت انَّّو
  معلوم احلرمة قبل االختالط.

الربح الذي و ال تثبت عنوان الفائدةو قاعدة اليد تثبت اصل التملك ـ ال يقال
  اخلمس.هو موضوع 
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كل  هل انَّ ينتقض مبوارد الشك البدوي من قبل الكاسب مثالً ـ أوالً ـ فانه يقال

بعضه لغريه، فانه ال إشكال يف حجية يده  ما اجتمع لديه من املال له أو انَّ
  ترتيب متام آثار ذلك عليه حىت وجوب ختميس اجلميع.و الثبات ملكيته لتمامه

مقابل، أي و جمرد التملك بال عوض الربح ليست االّو الفائدة بانَّ ـثانياً و
مل يكن قد و لالنسان امللك الزائد بنحو التركيب ال التقييد، فكل ما كان ملكاً

 لدليل اخلمس على رأس ماله كان موضوعاً دفع بإزائه العوض بل كان زائداً
حيمله و الربحو فائدةلو من باب ان العرف يلغي حيثية التقييد يف مفهوم الو

  هذا حمرز يف املقام بضّم الوجدان اىل األصل.و على التركيب يف امثال املقام،
الفائدة و ان املوضوع للخمس هو الفائدة اململوكة للشخص وان شئت قلت:

يف املقام كون هذا املال فائدة يف نفسه و عبارة عن املالية اجلديدة الزائدة
يثبت بالقاعدة فيتنقح موضوع اخلمس كما للشخص  كونه مملوكاًو معلوم

  بة.هو احلال يف ساير املوضوعات املركَّ
  ذلك:و هذا الوجه غري تام انَّ والتحقيق:

  لعدم جريانه يف موارد عدم ثبوت اليد على متام املال. ـ والًا
املستفاد من اطالق ادلة مخس االختالط ملا اذا كان املال املختلط  انَّ ـ وثانياً

الغاء اليد عن احلجية، ملا تقدم من ظهورها يف  ـ كما هو الغالب ـ حتت يده
عدم االجتزاء بدفع متيقن احلرمة اىل االمام أو التصدق به، مع و تعني اخلمس

متام احلرام هو املقدار املتيقن،  انَّ انه اذا كانت يده حجة ثبت بذلك تعبداً
  يكون حكمه التصدق ال التخميس.و فيخرج عن فرض اجلهل باملقدار

هذا غايته الغاء حجية اليد بلحاظ حكم التخلص عن احلرام  ـ ال يقال
املختلط ال الغائها بلحاظ كل اآلثار، حىت االثر املترتب على احلالل يف 

  .هو مقدار مخس الفائدة عليهو املقام،
  ليس عرفيا.و مثل هذا التفكيك عقلي ـ فانه يقال
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انه اذا استفدنا من هذه الروايات الغاء حجة اليد يف موارد وهكذا يتضح: 

االختالط مل يثبت مخس الفائدة يف اكثر من متيقن احللية، نعم قد جيب عليه 
احلول لكونه فائدة مرور و مخس الفائدة يف مشكوك احللية بعد التخميس

مل نستفد منها ذلك كان الالزم مع فرض فعلية اليد على متام  انْو جديدة.
  املال ختميس ما عدا املتيقن حرمته بعنوان مخس الفائدة.

أربعة امخاس املال املختلط حبكم روايات مخس االختالط الدالة  انَّ ـ الثاين
حبسب الفرض، فيجب  سائر املال لك حالل تكون ملالك احلالل على انَّ

ما سيأيت من ثبوته يف كل ربح  على الربح، بناًءو بعنوان الفائدة مخسها مجيعاً
هذا الوجه يثبت وجوب دفع مخس أربعة امخاس املال و ما خرج بالدليل، االّ

 هذا اذا فرضنا يف النقطة االوىل انَّ ـ كما يف االحتمال االول ـ بعنوان الفائدة
اما اذا كان موضوعه جمموع و مخس االختالط موضوعه متام املال املختلط،

من ختميس املتبقى بعد اخراج مخس املتيقن  احلرام فقط، فالبدَّو احلالل
الذي قد مخّس و حليته مخس االختالط مث ختميس املقدار الزائد على املتيقن

فرض، فيكون مخس فائدة حبسب الو لكونه رحباً يضاًبعنوان الفائدة ا والًا
 املتيقن حليته مخسةو الفائدة جمموع هذين اخلمسني. فلو كان اجملموع مخسني

اخراج مخسة بعنوان مخس احلالل املتيقن مث  عشرون كان جيب أوالًو
ثالثون، مث خيمس ستة عشر و ختميس الباقي مخس االختالط، فيبقى ستة

جمموع مخس الفائدة  يضاف اىل اخلمسة السابقة، فيكونو منها مخس الفائدة
هذا حبسب و مخس، بينما على االول يكون جمموعه مثانية فقط،و مثانية

  آخر يضاف على االحتماالت اخلمسة. احلقيقة ميكن جعله احتماالً
فرض  انْو ، ألن امللك احلاصل يف طول االختالطيضاًهذا الوجه غري تام او

هو ال إشكال و ،ؤنةقبل مضي سنة امل انه ال جيب دفعه فوراً تعلق اخلمس به االّ
   . فهذا الوجهفورياًو البحث هنا عن مخس احلالل الذي كان مستقراًو فيه،
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أربعة امخاس املال موضوع لذلك اخلمس الثابت يف حالله، نعم  ال يثبت انَّ

لسنة لو قيل باصالة فورية اخلمس عند الشك يف كون املال مما مضى عليه ا
نة ثبت اخلمس أم ال، أو كان املال ّمما جيب مخسه مبجرد امللك بال مرور س

  يف سائر املال املختلط بعد استثناء مخس االختالط منه. يضاًيف املقام ا
مخس ما عدا متيقن احلرمة ليس له بل اّما  بانَّ املكلف يعلم امجاالً انَّ ـ الثالث

هو لالمام بعنوان مخس الفائدة اذا كان حالله هبذا املقدار، أو انه بتمامه جمهول 
على كل حال يوجد له و جمهول املالك،و املالك، أو مشترك بني مخس الفائدة

املالك  مصرف جمهول انَّ ـ كما تقّدم ـ قلنا مخس الباقي حرام عليه، فانْ علم بانَّ
ان و بانه جيب دفعه اىل االمام على كل حال، يكون هو االمام، فهو يعلم تفصيالً

على كل حال ال و للفراغ، وجب دفعه إليه حتصيالً يضاًمصرفه التصدق ا قلنا بانَّ
سوف نعود بالتفصيل على ما و جيوز االقتصار على دفع مخس متيقن احللية،

ام بعد البحث عن النقطة االوىل، باعتبار ارتباط يقتضيه هذا العلم االمجايل يف املق
  هذه النكتة هبا، هذا كله فيما يتعلق بالنقطة الثانية من البحث.

انه هل و اعين تشخيص ما هو موضوع مخس االختالط، اما النقطة االوىل:و
أو  ـ أي مخسني دينار يف املثال املتقدم ـ خيرج من مجيع املال املختلط يف اخلارج

  جزء منه أي مخس املتبقى بعد استثناء مخس الفائدة من اصل املال؟ خيرج من
موضوع مخس االختالط حبسب ظاهر دليله هو متام املال  ال إشكال يف انَّ

، سواء كان احلالل املوجود فيه لشخص واحد أو املختلط باحلرام خارجاً
من دفع  جواز التصرف فيه من قبل مالكه البدَّو اكثر، فانه يف مقام حتليله

 يضاًيف املقام او ك حسب نسبة السهام،ليطهر مث تقسيم الباقي بني املالّ مخسه
مع املالك بنسبة مخس  االمر كذلك، حيث يكون صاحب اخلمس شريكاً

مث دفع  من ختميس متام املال أوالً املال احلالل الذي اختلط باحلرام، فالبدَّ
  سهم صاحب اخلمس.
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قبال هذا الكالم توجد بيانات عديدة للمنع عن لزوم ختميس متام املال  ويف

  اخلارجي:
بني  ختميس اجلميع امنا جيب اذا كان احلالل مشتركاً انَّ البيان االول ـ

لبيت املال، فانه و مكلفني أو اكثر، ال ما اذا كان احد السهمني بنفسه اخلمس
  ال يتعلق به اخلمس.

ء من مخس  يثبت عدم حتمل سهم مخس الفائدة لشيوهذا البيان غاية ما 
ان و ،االختالط، ال انّ مخس االختالط ال يكون من متام املال املختلط خارجاً

بعنوان مخس  هذا يثبت عدم امكان ختميس متام املال أوالً شئتم قلتم: انَّ
االختالط مث ختميس الباقي مخس الفائدة، اذ قد يلزم من ذلك نقصان مخس 

 نْ، باَلكن ال ينفي توقف التطهري على ختميس متام املال املختلط أوالًو ة،الفائد
خيمس املال كله بعنوان مخس الفائدة فتكون الزيادة لصاحب اخلمس ال حمالة 

ء  لشي مث خيمس الباقي مخس االختالط، فال يكون صاحب اخلمس متحمالً
اله اخلارجي من مخس االختالط يف الوقت الذي خيمس صاحب احلالل متام م

مث  النتيجة على كل حال لزوم ختميس متام املال أوالًو املختلط لتطهريه،
أن و هو االحتمال االول، غاية االمر مع الفرق يف التسميةو ختميس متام الباقي،
  ايهما مخس االختالط.و ايهما مخس الفائدة

نفني فقط دليل مخس االختالط موضوعه املال املؤلف من ص انَّ الثاين ـالبيان 
اما املشتمل على صنف ثالث حبيث و بعضه حرام ال يعرف صاحبه،و بعضه له

مشمول للدليل، ال من احلرام الذي ال يعرف صاحبه فهو غري و ال يكون له
 خملوطاً ليتمحض املال يف كونه حالالً من اخراج الصنف الثالث أوالً بدَّفال

  .١االختالطبعنوان و باحلرام، مث خيمس بعدئذ للتحليل
                                                            

  .١٦٩مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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 جمرد وجود صنف ثالث وهذا البيان على ظاهره ال ميكن املساعدة عليه، فانَّ

شريك مع صاحب احلالل ال خيرج املال املختلط عن موضوع دليل  مالك ثاٍنو
 يكون احلالل لشخص واحد ال لشخصني، نْهذا اخلمس، اذ مل يقيد يف دليله باَ

 اختالط املشترك مع احلرامو احد يف مشوله ملوارد الشركة لذلك مل يستشكلو
الزم ما ذكر انه جيوز اخراج ما هو  لزوم ختميس مجيع املال لالختالط، مع انَّو

تكون حصة و املتيقن كونه حصة الشريك مث ختميس الباقي بعنوان االختالط،
زيد  اخلمس اقل، كما اذا فرض يف املقام بدل اشتراك صاحب اخلمس اشتراك

مع عمرو يف احلالل بنسبة اخلمس، فانه ال جيتزأ بدفع تسعة دنانري بعنوان 
  .مخس االختالط عن اخلمسني دينار يقيناً

ظاهر دليل مخس  هو تطوير للبيانني السابقني، انَّو ـ البيان الثالث
احلرام يف مقام حتليل و االختالط حتديد ضريبة اخلمس بني مالك احلالل

يتقّدر مبقدار مخس جمموع هذين املالني و يتحّدد اخلمس ماله، فال حمالة
ال تصيبه خسارهتما و من هذه الضريبة دون غريمها مما ال يتحمل شيئاً

  هذا يكون يف احد موردين:و احملتملة،
مقداره ال جهل  ان يكون ما للشخص الثالث ضمن املختلط معلوماً االول ـ

املختلط باحلرام  من مخسني ديناراً ديناراًعشرين و مخسة فيه، كما اذا علم بانَّ
مالحظة التخميس و لزيد على كل حال، فانه جيب دفعها إليه قبل التخميس،

بني احلرام و هذا واضح، اذ ال تردد بني مالهو يف الباقي ال يف جمموع املال،
منه يعرف وجه مشول التخميس جملموع احلصتني اذا كان ما للشخص و اصال،

حاله حال حصة الشريك االول من  ، فانَّمردداًو علوم املقدارالثالث غري م
احلرام نتيجة االختالط، فيشملهما دليل مخس و حيث تردد مقداره بني احلالل

هو معىن كون التخميس و حتّمل اخلسارة احملتملة على حد واحدو االختالط
  من مجيع املال.
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ـ كحالل الشريك االول  مرددةو ريك غري معلومةتكون حصة الش نْاَ الثاين ـ

من ضريبة اخلمس  لكن تلك احلصة ال تتحمل شيئاًو احلرام،و بني احلالل ـ
 ال تكون اخلسارة منهما كما يف املقام، حيث انَّو مبالك االختالط مع احلرام،

يتحمل  نْال ميكن اَ ـ هو حصة الشريكو ـ مخس الفائدة املتعلق باحلالل
خسارة ضريبة التخميس احملتملة للتطهري، لعدم تعلق اخلمس باخلمس، فحيث 
انه خارج عن موضوع دليل اخلمس، فيكون ال حمالة اخلمس املقّدر للتحليل 

  مخس ما عداه من املال املختلط.
ملتيقن حليته بعنوان مخس على هذا االساس يقال بانه جيزي استثناء مخس او

ـ مث خيمس  من جمموع اخلمسني عشرين ديناراًو مخسة لنفرضهو الفائدة ـ
مخس االختالط، حيث يكون  ـ يف املثال اربعني ديناراًو هو مخسةو الباقي ـ
بذلك يتحقق امتثال كال اخلمسني، مخس و لدليل مخس التحليل، موضوعاً

مخس و نفي الزائد عليه املشكوك باالصل املؤمن،و الفائدة بدفع املتيقن منه
حلية متام و يتحقق التطهريو ط لصدق دليله على الباقي حبسب الفرض،االختال

هذا هو و ،احلرام املوجود فيه كان اكثر من اخلمس واقعاً الباقي لو فرض انَّ
ال و معه ال موجب الختيار االحتمال االولو مبىن االحتمال الثاين املتقدم،

لنتيجة من هذا احوط من حيث ا اليت تكون مجيعاًو غريه من االحتماالت،
  االحتمال كما تقّدم.

ال ميكن املساعدة عليه يف  يضاًيان رغم صحة النكتة املبينة فيه اوهذا الب
  ذلك النه يرّده:و املقام،

قد يلزم من هذا النحو من احلساب العلم بكون احلرام املوجود ضمن  ـ والًا
يف مثال احلرام، كما اذا فرضنا و حالل املكلف اكثر من مخس جمموع ماله

القدر املتيقن  فرض انَّو ثالثني دينار،و املتيقن كونه حالله مخسة اخلمسني انَّ
   فانه بناء على ـ هو اقل من مخس اجملموعو ـحرمته يف جمموع املال تسعة دنانري
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سبعة دنانري بعنوان مخس الفائدة، مث خيمس  االحتمال املذكور يستثىن أوالً

ثالثة امخاس و مخس االختالط، فيكون مثانية دنانري اربعني ديناراًو ثالثة
احلرام لو علم كونه اكثر من  قد تقدم انَّو هو اقل من املتيقن حرمته،و الدينار،

ال يتحلل و مل يشمله دليل مخس االختالط، أو امجاالً اخلمس تفصيالً
نطباق احلرام على ، بل يشترط احتمال اتعبدياً بالتخميس، لعدم كونه مطهراً

  من استثناء مثل هذه الصورة. اخلمس، فالبدَّ
يف متام الصور يتشكل علم امجايل منجز قد اشرنا إليه يف البحث عن  ـ وثانياً

بوجود ما ليس له، بل هو اما راجع اىل  هو العلم امجاالًو النقطة السابقة،
اقي بعد صاحب اخلمس بعنوان مخس الفائدة أو اىل صاحب احلرام يف الب

حرمته اما يكون له و ما عدا ما يتيقن حليته ختميس مخس االختالط، النَّ
 عليه، أو يكون لصاحب احلرام فيكون حراماً حراماًو فيكون مخسه للغري واقعاً
بعضه لصاحب احلرام فيكون فيه كال احلرامني و ، أو يكون بعضه لهيضاًعليه ا

حيلل مخس الفائدة حىت اذا كان التخميس بعنوان االختالط ال و ال حمالة،
مبقداره، اذ كما ال يتحمل مخس الفائدة التخميس ال حيلّل من قبل مخس 

امنا يكون اخذ الزيادة على احلرام الواقعي من و ال يستوىف به،و االختالط
هذا الزم  هو املكلف، فانَّو الصنف الثاين فقط، أي من كيس صاحب احلالل

مخس  اربعون ديناراًو خلمسني عندما خيمس مخسةاملبىن املذكور. ففي مثال ا
يف الباقي  بانَّ يعلم امجاالً ـ أي بعد استثناء مخس الفائدة املتيقنة ـ االختالط

كان هو متام احلرام  نْتسعة دنانري املدفوعة مخس االختالط ِا مال حرام، النَّ
س الفائدة ، لكونه مخمخس الدينار حراماًو كان يف الباقي مقدار ثالثة دنانري

ان كان احلرام اكثر من اخلمس كان يف الباقي اكثر من أربعة و الذي مل يدفع،
ان كان احلرام اقل من و جمهول املالك،و مما هو مخس الفائدة لو مركباًو دنانري

كان يف الباقي أربعة  اخلمس كما اذا كان مخسة دنانري املتيقن كوهنا حراماً
  دنانري مخس الفائدة ال حمالة.
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 نْامكن اَ االّو هذا اذا فرض عدم التحليل من ناحية هذا اخلمس، ال يقال ـ

  تقع أربعة دنانري الزائدة على احلرام الواقعي يف قبال مخس الفائدة.
دليل مخس االختالط ال حيلل الصنف الثالث  اشرنا اآلن اىل انَّ ـ فانه يقال

امنا حيلل احلرام فقط، فكما ال يتحمل مخس و من املال ضمن املال املختلط،
هلذا ال يدخل يف مقدار املال الذي و من خسارة مخس االختالط الفائدة شيئاً

يقدر للتخميس كذلك ال يكون مخس االختالط على تقدير نقيصة احلرام 
التفاوت يكون من كيس صاحب عن مخس الفائدة، بل ما به  الواقعي بدالً

  هذا هو الزم املبىن املذكور كما ذكرنا. ، فانَّـ نف الثاينأي من الص احلالل ـ
يوجد علم امجايل منجز بوجود ما للغري يف الباقي  انه دائماً وهكذا يتضح:

 يعلم بانَّ هذا يعين انه دائماًو بني املالك اجملهول،و مردد بني صاحب اخلمس
على املال املردد هو مال الغري الذي ال يعلم مالكه الصادق و ـ جمهول املالك

اكثر من مقدار مخس الباقي بعد استثناء  - يضاًغريه او بني صاحب اخلمس
ادلة التحليل الواقعي بالتخميس ال تشمل  قد تقدم انَّو مخس الفائدة املتيقنة،

، بل من اجل ذلك، فال يكون التطبيق املذكور لدليل مخس االختالط صحيحاً
بالعنوان املركب من  ختميس متام املال أوالً اما من حتليل املال املتبقى البدَّ

هذا نتيجة و جمهول املالك مث ختميس الباقي بعنوان االختالط،و مخس الفائدة
ايهما لالختالط، و االحتمال االول مع التغيري يف اعتباره أي التخميسني للفائدة

الثاين مخس الفائدة و ظاهر املنت تسمية االول خبمس االختالط حيث انَّ
الف هذه النتيجة، أو ختميس ما عدا معلوم احلرمة بعنوان الفائدة مث ختميس خب

هذا هو االحتمال الثالث الذي يلي يف االحتياط و الباقي بعنوان االختالط،
يثبت التحليل يف و هبذا ينحل العلم االمجايل،و ،االحتمال االول فيكون جمزياً
ال كالم، كما أن مخس الفائدة قد ألدلة التحليل ب متام الباقي لصريورته موضوعاً

   زيادته على ، أو يدفع املقدار املتيقن امجاالًبرأت الذمة من االشتغال به يقيناً
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ان مخس الفائدة أو مخس اجملموع مما هو راجع اىل احلاكم الشرعي، إما بعنو

فتتحقق براءة  يضاً ختميس الباقي بعنوان االختالط اليه مثجمهول املالك ا
  الذمة عن كال اخلمسني لوال نكتة سوف نشري إليها يف التعليق القادم.

مت فهو يتم يف خصوص ما اذا كان احلالل املتعلق به  نْهذا البيان ِا ثالثاً ـو
اما اذا فرض اختالط و مخس الفائدة غري خمتلط يف البداية مث اختلط باحلرام،

 كان كسبه الواحد بعضه حالالً نْتسابه، باَاكو حالله باحلرام منذ حصوله لديه
 السنة، أو كان مما يتعلق اخلمس به فوراً مؤنةمل يصرفه يف و ،بعضه حراماًو

من اخراج مخس االختالط من متام املال ال مما عدا  بدَّاملعدن، فالو كالغوص
 خلمس الفائدة، متام احلالل يقع تارة مبفرده موضوعاً مخس الفائدة منه، النَّ

ال وجه و خلمس االختالط يف رتبة واحدة، اخرى مع احلرام يقع موضوعاًو
ملالحظة مخس الفائدة يف رتبة سابقة مث مالحظة أربعة امخاسه مع احلرام 

مع و تارة كان موضوع كال اخلمسني متام حالله مستقالً نْاملختلط به، بعد اَ
رامه مث باع احلرام اخرى يف عرض واحد، فيكون كما اذا اختلط حالله حب

يكون مخس االختالط بلحاظ  نْمن حالله املختلط، فانه ال يوجب اَ مقداراً
اخلمس مبال واحد زكوي و هذا نظري ما يقال يف باب تعلق الزكاةو ما عداه،

من أنه ال وجه ملالحظة اخلمس  يضاًللخمس ا يكون متعلقاًو يبلغ النصاب
كاة به، أو يالحظ الزكاة قبل قبل الزكاة لكي يسقط النصاب، فال تتعلق الز

بالنسبة  امنا يلحظان معاًو اخلمس فيكون اخلمس يف الباقي فقط ال يف التمام
هو لزوم دفع مخس و هذا معناه تعني االحتمال االول هناو اىل متام املال،
له  مخس أربعة امخاسه الباقية، لكونه ملكاًو بعنوان االختالط مجيع املال أوالً
  حصول االختالط فيتعلق به اخلمس بعنوان الفائدة.و من اّول الظهور

) ٣٦ال يثبت يف حبث قادم يف املسألة( نْهذا البحث كله مبين على اَ رابعاً ـو
  االنفال مما يكون لويل االمرو الزكاةو حكم اختالط احلالل مبثل اخلمس انَّ
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ختميسه يف مقام التطهري، حكم االختالط مبجهول املالك من حيث لزوم 

الطالق ادلة مخس احلالل املختلط  مشموالًو واحد، من واٍد لكوهنا مجيعاً
كان املال املختلط يف املقام مما يعلم بوجود حرام فيه لالمام  االّو باحلرام،

حكمهما واحد من حيث لزوم التخميس و جمهول املالك،و مركب من اخلمس
جمموع احلرام اكثر من مخس املال املختلط ال  انَّيعلم و يف مقام تطهري املال،

  حمالة، فيدخل يف موارد العلم بكون احلرام اكثر من مخس املال املختلط.
حكمه التصدق باملقدار  انَّو ،قلنا فيه خبروجه عن ادلة التخميس رأساً فان

مل يتم فيه و املتيقن منه أو دفعه اىل احلاكم الشرعي خرج عن مبحث اخلمس
ان قلنا مبا ذهب إليه السيد و من االحتماالت اخلمسة املتقدمة، ء شي

بزيادة احلرام عليه ما دام ال  املاتن(قده) من كفاية التخميس مع العلم امجاالً
كفى يف املقام مخس واحد  تعّبدياً لكون التخميس مطّهراً يعلم مقداره تفصيالً

زيادته على اخلمس  يعلم قلنا بتعلق اخلمس به بعد كسر ما انْو جلميع املال،
ء من االحتماالت املتقدمة  ، فعلى هذه التقادير ال يتم شييضاًتعني ذلك هنا ا

عدم خروج مثل و خمتلطو اما إن قلنا بعدم احتمال الفرق بني خمتلطو سابقاً
ال خروج مقداره منه بل و هذه الفروض عن اطالق ادلة مخس االختالط رأساً

يف موارد العلم  بدَّختلط بالتخميس فالال املينحصر تطهري أي جزء من امل
بزيادة احلرام املختلط على اخلمس من التخميس حىت حيتمل انطباقه عليه، 

ء من احلرام فيه حىت  اصل املال مث الباقي اذا كان يعلم ببقاء شي فيخمس أوالً
 هبذا االستظهار تتم نتيجة االحتمال االول من لزوم ختميس مجيع املالو يطهر،
النتيجة نفس نتيجة االحتمال االول مع الفرق و مث ختميس أربعة امخاسه، أوالً

  يف العنوان، حيث يكون على هذا كال التخميسني بعنوان االختالط.
مث اذا فرضنا عدم جريان حكم جمهول املالك على اخلمس املختلط باحلالل، 

   اما اذا دفعهو فاذا دفع املالك هذا اخلمس من نفس املال املختلط فال كالم،
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من مال آخر حيث جيوز ذلك من غري العروض على االقل فسوف ميلك 

 من صنفني حالله مخس الفائدة ضمن املال املختلط، فيكون متامه مركباً
خيمس جمموع  نْجمهول املالك، فهل جيب يف مقام امتثال مخس االختالط اَو

انتفاء الصنف الثالث منه، و املال لصدق احلالل املختلط باحلرام عليه مجيعاً
  أو يكفي دفع مخس ما عدا مقدار مخس الفائدة منه؟

جمهول املالك حصل قبل و االختالط بني حالله كفاية ذلك، النَّ الصحيح:
 عندما ملك مخسو متلكه خلمس حالله، فانتقل مخسه اىل صاحب اخلمس،

امنا حصل و حالله مل يتحقق موضوع جديد للحالل املختلط باحلرام،
هو و بني املال املتعلق به اخلمس بعنوان االختالطو اختالط بني ما ملكه

معلوم املالك، فيكون حاله حال اختالط مال مع مال آخر فيه مقدار من 
  اخلمس أو الزكاة كما هو واضح.

ن يف بعض االعالم ذكر يف تعليقته على العروة بعد موافقته مع املات مث إنَّ
وهل الواجب هو <بعنوان االختالط  والًوجوب اخراج مخس مجيع املال ا

اخراج مخس االربعة امخاس الباقية، أو كلما حيتمل حليته، أو ما يعلم 
 بني ارباب اخلمس وجوه،و حليته، أو ينصف التفاوت بني األخريتني بينه

  .١>ان كان األخري ال خيلو من وجهو أحوطها الثاين،
  ما تقّدم من االشكال يف تعلق مخس االختالط مبجموع املال. ـ والًاوفيه: 
 االنصاف بني صاحب املالو ال جمال يف املقام لتطبيق قاعدة العدل ـ وثانياً

 الكثري، ألنو صاحب اخلمس بلحاظ مخس الفائدة املردد مقداره بني القليلو
الرجوع اىل هذه القاعدة امنا يكون بعد عدم وجود أصل أو قاعدة تثبت رجوع 

  تكون قاعدة اليد حجة يف اثبات ماعدا يف املقام اما أنْو املال املردد اىل أحدمها،
                                                            

  كراورى).  -ط( ٤٤٥السيد الربوجردي(قده) يف حاشيته على العروة الوثقى، ص  -١
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لو كان احلرام املختلط يف احلالل من اخلمس أو  ]:٣٧[مسألة 
فال  لى األقوى،الزكاة أو الوقف اخلاص أو العام، فهو كمعلوم املالك ع

  .]١[ جيزيه اخراج اخلمس حينئذ
اذا تصرف يف املال املختلط قبل اخراج اخلمس  ]:٣٨[مسألة 

  صار احلرام يف ذمته، فال جيري عليه حكم و انْ باالتالف مل يسقط،
هو االحتمال اخلامس و ـ متيقن احلرمة، فيجب مخس كل ما حيتمل حليته

 ـ االحتمال الرابع ـ أو ال تكون حجة، فيجزي مخس املتيقن حليته ـ املتقدم
  لوال العلم االمجايل املقتضي لالحتياط باختيار االحتمال االول املذكور يف املنت.

  لو كان احلرام املختلط يف احلالل من اخلمس أو الزكاة أو الوقف
أو شخصية  قيقياًح ] ملا تقدم من انه ال فرق بني كون املالك املعلوم شخصا١ً[

 العناوين املذكورة كلها من قبيل الثاين، هذاو عرب عنه باجلهة،هو ما ُيو قانونية
الراجع و يقال بالتفصيل بني ما اذا كانت تلك اجلهة املعلومة نْلكن ميكن اَو
 ـ على ما تقدم استظهاره ـ يضاًهي االمام املالك جملهول املالك اليها احلرام ا

بني ما اذا كانت غريه كالوقف العام أو اخلاص، ففي االول و الزكاة،و كاخلمس
الطالق  ، لكونه مشموالًيضاًبلزوم التخميس يف مقام التحديد ا ال يبعد القول

دليل مخس االختالط، اذ مل يؤخذ يف لسان دليله قيد احلرام اجملهول مالكه، 
 وم مالكه، غري انَّحبيث لوال القرينة االرتكازية لقلنا بشموله حىت للحرام املعل

هذا الدليل ال يريد اخذ املال من مالكه املشخص رغم  ارتكازية انَّو وضوح
اعطائه يف مصرف اخلمس اخرج صورة العلم باملالك الشخصي أو و انفه

اجلهيت اليت يكون كاملالك الشخصي كما يف االوقاف، خبالف اليت تكون هي 
والية االمر، و هو منصب االمامو ا،لو طوليو نفس اجلهة املالكة جملهول املالك

فال موجب لرفع اليد عن اطالق ادلة اخلمس يف املختلط باحلرام ملا اذا كان 
يؤيده ما ينقله العياشي يف و املختلط كمجهول املالك وليه أو مالكه هو االمام

   ايب بصري أهنم قالوا له (ما حقو د بن مسلمحممَّو تفسريه عن زرارة
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حينئذ فان عرف قدر املال املختلط اشتغلت و ألقوى.رد املظامل على ا
ان مل يعرفه، ففي وجوب دفع ما يتيقن معه و ذمته مبقدار مخسه.

بالرباءة أو جواز االقتصار على ما يرتفع به الشغل وجهان، األحوط 
  .]١[األقوى الثاين و األول،

  كما اذا تصرف يف املختلط قبل اخراج مخسه ضمنه، ]:٣٩[مسألة 
ء  كل ما دخل منه يفو اخلمسو االنفالو ء االمام يف اموال الناس؟ قال: الفي

  .١أو انفال او مخس او غنيمة فان هلم مخسه ... اخل)
ليه الشيخ كاشف الغطاء من التفصيل يف الوجه الفين ملا اشار ا وهبذا يظهر:

ث بني االوقاف العامة أو اخلاصة، حيو الزكاةو احلرام املختلط بني اخلمس
كل مال حرام  احتمل التخميس يف االول، فيكون مفاد دليل هذا اخلمس انَّ

يرجع امره اىل وىل االمر اذا اختلط حبالل املكلف فقط رضي الشارع يف 
 أو مردداً أو زكاةً مقام حتليله باخلمس، سواء كان جمهول املالك أو مخساً

هذا القول احوط اذا كان املال املختلط حتت يده  ال إشكال انَّو بينهما،
قن حرمته، نعم لو مل يكن اصل أو حبيث كان ميكنه االقتصار على دفع املتي

مارة تثبت ملكيته ملا عدا املتيقن حرمته، فعندئذ لو مل نقبل االستظهار ا
مبا  حالله عمالًو املتقدم لزم القول بالتنصيف يف كل ما يتردد بني احلرام

  .لعله هلذا عرب بعدم اجزاء اخلمس يف التطهري، فتأمل جيداًو م،تقّد
  لو اتلف املال املختلط قبل اخراج مخسه

املستفاد من دليل التخميس هل هو انتقال مخس املال  ] مبىن هذه املسألة ان١َّ[
 وضعاً مبجرد االختالط اىل صاحبه كاخلمس يف سائر االصناف أو انه باقٍ

هول غاية االمر يطهر املال بعد دفع اخلمس أو التصدق على ملك مالكه اجمل
   خلمس صاحب اخلمس به، فعلى االول يكون االتالف للمال املختلط اتالفاً

                                                            
  من أبواب األنفال. ١، باب ٣٧٣، ص ٦وسائل الشيعة، ج  -١
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اذا باعه مثال فيجوز لويل اخلمس الرجوع عليه، كما جيوز له الرجوع 
جيوز للحاكم ان ميضي معاملته، فيأخذ مقدار و على من انتقل إليه.

أّما اذا و ه باملساوي قيمة أو بالزيادة.ـاذا باعاخلمس من العوض 
باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خالف املصلحة، نعم لو اقتضت 

  ].١املصلحة ذلك فال بأس [
 على الثاين يكون االتالف اتالفاًو ، فتشتغل الذمة به لصاحب اخلمس،يضاًا

فيكون من رد مالكه، فتشتغل الذمة به ملالكه و ملال املالك اجملهول مقداره
  الصحيح املستظهر من الروايات هو االول. قد تقدم انَّو املظامل،

اجلهل مبقداره جيوز االكتفاء بدفع و كما انه على فرض االنتقال اىل الذمة
ال اثر و االكثر االحنالليني،و ، لكونه من الدوران بني االقلاملتيقن مطلقاً

 نسيانه عن قصور أو تقصريباملقدار مث  ال للعلم أوالًو عدمهو للعدوان
  يف بعض التطبيقات املتقدمة. عدمه، كما اوضحنا ذلك مفصالًو

  حاالت التصرف يف املال املختلط قبل اخراج مخسه
  ] يف هذه املسألة جهات من البحث:١[

التصرف الناقل يف املال املختلط هل يستوجب ضمان  يف انَّ ـ اجلهة االوىل
 رام اجملهول مالكه فيكون من رداملظامل؟مخسه لصاحب اخلمس أو ضمان احل

على  وهذه اجلهة متحدة يف املبىن مع املسألة السابقة، حيث يبتنيان معاً
مفاد دليل مخس االختالط هل هو تعلق اخلمس باملال املختلط  حتقيق انَّ

على حد تعلقه بسائر االصناف اليت فيها اخلمس أم انه جمرد تكليف 
بالتخميس من اجل تطهري املال، فعلى االول يكون التصرف الناقل 

 على الثاين يكون التصرف موجباًو لضمان اخلمس، كاالتالف موجباً
 ـ خمتار السيد املاتن(قده) االول حيث انَّو مالكه، لضمان احلرام اجملهول

  حكم يف املسألتني بضمان اخلمس. ـ هو الصحيحو
   التصرف الناقل كالبيع يف املال املختلط هل يقع بالنسبة اىل انَّ ـ اجلهة الثانية
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  أم فضوليا؟ املقدار احلرام الذي هو اخلمس أو اجملهول مالكه صحيحاً

انه ميكن  ، االّيكون فضولياً نْمقتضى القاعدة االولية اَ ال إشكال انَّ
  تصحيح املعاملة يف بعض الفروض كما يلي:

املال املختلط ينتقل مخسه  خيتار القول االول يف اجلهة السابقة، اي انَّ نْاَ - ١
ملا  خيتار حتليل اخلمس على املشتريو بنفس االختالط اىل صاحب اخلمس،

على ما سوف يأيت تفصيله لدى التعرض  ـ تعلق به اخلمس اذا كان شيعياً
فانه عندئذ حيكم بصحة النقل مبعىن انتقال العني بتمامها اىل  ـ الخبار التحليل

عدم و الزم التحليل املذكور صحة املعاملة الطرف االخر بالبيع أو غريه، فانَّ
ي على االقل بلحاظ املنتقل إليه احلاجة اىل االمضاء من قبل احلاكم الشرع

  املال.
لكن حيكم يف باب جمهول و خيتار بقاء احلرام على كونه جمهول املالك نْاَ - ٢

 يضاًا فانه عندئٍذ ـ كما هو املستظهر من بعض رواياته ـ املالك بانه ملك لالمام
هلم  ميكن تصحيح التصرف الناقل باخبار التحليل، الهنا حتلل كل ما يكون حقاً

ينتقل اىل الشيعي، حيث مل يرد فيها عنوان اخلمس باخلصوص، و يف االموال
  .يضاًاالنفال او فيشمل جمهول املالك

عدم و على لزوم التصدق مبجهول املالك بناًء ـ يستفاد من ادلة التصدق نْاَ - ٣
تبديله اىل و جواز التصرف من قبل من عنده ذلك بالبيع ـ لالمام كونه ملكاً

التصدق و كما هو ظاهر االمر ببيعه ـ القيمة للتصدق به عن مالكهو الثمن
يكون البيع  يضاًعلى هذا ا فانه بناًء ـ بقيمته يف بعض روايات جمهول املالك

  كان بقيمة عادلة.و اذا كان بالثمن ال بعروض آخر صحيحاً
تضح انه ليست املسألة على متام التقادير من البيع الفضويل، كما ا وهكذا يتضح:

عدم كوهنا فضولية ال ينحصر بالقول االول يف اجلهة و القول بصحة املعاملة انَّ
   السابقة، أي تبدل احلرام اىل اخلمس مبجرد االختالط، بل ميكن تتميمه



  ٣٩١                                              احلـالل املختـلط بـاحلــرام  
 

…………………………………………………………  
  .يضاًعلى القول الثاين ا
يف انتقال اخلمس أو احلرام اجملهول مالكه اىل العوض يف  اجلهة الثالثة ـ

يترتب على و ،ضمانه لهو موارد املعاوضة أو جمرد اشتغال ذمة املتصرف
أو لكون العوض بنفسه  االول لزوم دفع مخس العوض اما لكونه مخساً

يف مقام تطهريه من ختميسه، بينما  للحالل املختلط باحلرام، فالبدَّ مصداقاً
خلمس املعوض أو للحرام اجملهول مالكه، فيكون  لثاين يكون ضامناًعلى ا

  االكثر.و من رد املظامل املردد بني االقل
على القول بصحة املعاملة يف اجلهة السابقة ال حمالة يكون  انه بناًء قد يقال:

  هذا هو الزم الصحة. اىل العوض، ألنَّ اخلمس أو احلرام منتقالً
هو التفصيل بني القول بالصحة على اساس والية املكلف  ـ اال ان التحقيق
 لو من اجل التصدق بثمنه، فينتقل احلرام اىل العوض،و على بيع احلرام

القول بالصحة على اساس اخبار التحليل، فال دليل على انتقاله اىل و
العوض، اذ تلك االخبار ال تدل على اكثر من رفع الضمان عن املنتقل إليه 

على امضاء املعاملة  ليس ذلك متوقفاًو ، فيها حقهم اذا كان شيعياًالعني اليت
قد ال يكون هناك معاوضة يف االنتقال اىل و ليلزم االنتقال اىل العوض، كيف

التصرف الناقل و الشيعي كما يف موارد اهلبة، فلو كان مفادها امضاء املعاملة
الف ظاهر روايات هو خو لزم يف موارد النقل اجملاين براءة ذمة املتصرف

التحليل على ما سيأيت فالصحيح انه على هذا التقدير ال يثبت اكثر من 
امنا و هذا ال يثبت صحة املعاملة بالدقةو حتليل حقهم ملن انتقل إليه حقهم،

ان شئت قلت: انه يثبت الصحة بالنسبة و ليه.يثبت آثار الصحة للمنتقل ا
مع ابقائه بلحاظ املتصرف فيه روحه رفع الضمان عنه و اىل املشتري فقط،

  املنتقل عنه، فتشتغل عهدته أو ذمته به ال حمالة.
   يكون للحاكم الشرعي نْهذا املقدار من التحليل ال ينايف اَ وعندئذ يقال بانَّ
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ليه أو واليته على رجوعه ا بناًء ـ نقل اخلمس أو اجملهول املالكو امضاء املعاملة

املكلف دفع مخسه، فيثبت  اىل العوض اذا كان فيه مصلحة، فيجب على ـ عليه
االنتقال اىل العوض اذا كان و ليه السيد املاتن (قده) من جواز االمضاءما ذهب ا

استرجاع مخس و استيفاء قيمته منه، نعم الجيوز له الرد جوازو فيه مصلحة
  اصلح االمرين. دائماًليه الخبار التحليل، فاحلاكم يراعي املعوض ممن انتقل ا

ان احلاكم الشرعي ال ميكنه اجبار املكلف على دفع مخس  لكن الصحيح:و هذا
يدفع مخس املال  نْللمالك اَ العوض لو كان ازيد من مخس املعوض، النَّ

للحرام املوجود فيه، فيملك  به، أو لكونه مطهراً املختلط اّما باعتباره متعلقاً
  لغريه مث ملكه. ن العوض كله له بقاعدة من باع شيئاًلو بعد البيع، فيكوو متامه

 هذا اذا مل ميض احلاكم الشرعي املعاملة قبل دفع مخس االختالط، ال يقال ـ
  اال مل يبق موضوع لتملك البائع.و

حو تعلق اخلمس بالعني بنحو الشركة يف املالية ال بن حيث انَّ ـ فانه يقال
يلتزم بانه ال ميكن على كل حال الزام  يضاًاالشاعة، بل القائل باالشاعة ا

عدم ترتب آثار االشاعة من هذه الناحية، فيكون دفعه و املكلف بدفع العني
الزم نفوذ امضائه  ملوضوع امضاء احلاكم، النَّ ملالية مخس املختلط رافعاً

  هو خلف.و للحاكم الزامه بدفع اخلمس من العني، عليه انَّ
الوالية على تعيني اخلمس يف العني اليت  انه ليس للحاكم وان شئت قلت:

لدفعه من مال آخر، فال يكون له امضاء  تعلق هبا اذا كان املالك مستعداً
  املعاملة الفضولية اال اذا مل يدفع املالك ذلك اخلمس.

الشركة يف املالية أو عدم ترتب آثار االشاعة خمتص مبا اذا  نعم لو قلنا بانَّ
اال تعني احلق و ق به اخلمس من يد مالكه اىل الغري،مل ينتقل املال الذي تعل

متام الكالم يف ذلك يأيت يف و ترتب عليه متام آثاره، صح ما ذكر،و يف العني
  مسألة االجتار باملال غري املخمس.



  

  

  

  

  

  

   ْمِلْسُم ْنِم راةَْتْشاملُ مىِّالذِّ ُضْراَ





  
  
  
  
  

  .]١[األرض اليت اشتراها الذمّي من املسلم  ـ السادس

  ] يقع البحث عن حكم االرض اليت اشتراها الذمي من مسلم يف جهات:١[
  كونه جزية أم مخساً اصطالحياًو يف اثبات هذا اخلمس ـ اجلهة االوىل
 ال إشكال يف انَّو يف اثبات اصل احلكم بوجوب اخلمس فيها، ـ اجلهة االوىل

عن الغنية دعوى االمجاع عليه، حيث قال و هذا هو املشهور بني املتاخرين،
 يف االرض اليت يبتاعها الذميو (يف املال الذي مل يتميز حالله من حرامه،

ظاهره ثبوته يف االرض كثبوته يف احلالل املختلط و ١بدليل االمجاع املتردد)
  باحلرام.

التذكرة نسبته اىل و يف املنتهىو ٢ونسب يف الروضة ذلك اىل الشيخ(قده)
الذمي اذا اشترى  لعل وجهه ما جاء يف كتب الشيخ(قده) انَّو ٣ علمائنا امجع

   يفو ،٥املبسوطو ٤من مسلم ارضا وجب عليه فيها اخلمس، كما يف النهاية

                                                            
  .٥٠٧اجلوامع الفقهية، كتاب الغنية، ص  -١
  .١٨١، ص ١الروضة البهية، ج  -٢
  .٢٥٣، ص ١تذكرة الفقهاء، ج  -٣
  .١٩٧النهاية، ص  -٤
  .٢٣٧، ص ١املبسوط، ج  -٥
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زيادات املقنعة عن الصادق(ع) (قال: الذمي اذا اشترى من املسلم االرض 

  .١فعليه فيها اخلمس)
ذه ) (دليلنا امجاع الفرقة، فاهنم ال خيتلفون يف ه٨٤ويف اخلالف مسألة(

  .٢هي مسطورة هلم منصوص عليها، روى ذلك ابو عبيدة احلذاء)و املسألة
(قدمها) ليست ظاهرة يف إرادة  املفيدو عبائر الشيخ انَّ ولكن االنصاف:

اخلمس باملعىن املعهود، بل عباراته يف اخلالف كالصريح يف إرادة معىن 
 الذمي، النَّهو اخلمس يف ناتج االرض الزراعية اليت اشتراها و آخر،

العبارة املذكورة جاءت هكذا (اذا اشترى الذمي ارضا عشرية وجب عليه 
قال حممد و به قال ابو يوسف، فانه قال عليه فيها عشران،و فيها اخلمس،

قال الشافعي ال عشر و قال ابو حنيفة تنقلب خراجية،و عليه عشر واحد،
  .٣ال خراج دليلنا ... اخل)و عليه

من االرض العشرية ما يؤخذ من ناجتها العشر زكاة أو  املراد وواضح انَّ
اهنا و ليه الضريبة اليت تؤخذ على ناتج االرض،، فيكون املنظور اخراجاً

يكون حنو جزية و تصبح مخس الناتجو فيما اذا اشتراها الذمي تتضاعف
الشيخ(قده) يرى امجاع الفرقة على  عليه، فتكون هذه العبارة دليال على انَّ

عىن، كما يرى داللة صحيحة احلذاء عليه ال على اخلمس املصطلح هذا امل
  يف االصناف اخلمسة املتقدمة.

عليه  ال املفيد (قدمها) انَّو ومما يؤكد هذا املعىن انه مل يعرب يف كالم الشيخ
هو على وزان قوهلم عليه و مخس االرض، بل التعبري عليه فيها اخلمس،

  ا يؤخذ من ناتج االرض.فيها العشر أو اخلراج يراد به م
                                                            

  .٢ه اخلمس، حديث من أبواب ما جيب في ٩، الباب ٦وسائل الشيعة، ج  -١
  .٣٠٠، ص ١اخلالف، ج  -٢
  املصدر السابق. -٣
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مع عدم  عدم وجود امجاع من القدماء يف املسألة، خصوصاً وهكذا يتضح:

ذكر ذلك يف عداد ما فيه اخلمس املصطلح يف كلمات اكثر القدماء، فلو مل 
 يستظهر من ذلك االمجاع على العدم فال شك يف عدم االمجاع على الثبوت،

اىل  تاخر عن الشيخ(قده) فال قيمة له كما هو واضح، مضافاًاما امجاع من و
انه لو فرض حصول االمجاع من قبل القدماء فمع وجود رواية معتربة 

  معروفة يف املسألة يقوى احتمال مدركيته.
هي صحيحة احلذاء اليت نقلها و فاملهم يف املسألة مالحظة الرواية،

حممد عن  عن امحد بنالشيخ(قده) يف التهذيب بسند صحيح عن سعد 
يوب ابراهيم بن عثمان عن ايب عبيدة احلذاء احلسن بن حمبوب عن ايب ا

عليه  يقول: اميا ذمي اشترى من مسلم ارضا فانَّ >ع<(قال: مسعت أبا جعفر
اسند اىل و ،يضاًاشارة إليها ا ٢لعل مرسلة املفيد عن الصادق(ع)و ١اخلمس)

قد ادعى ظهورها و عليه فيها اخلمس) الوارد فيها (فانَّو ،الصادق (ع) سهواً
  بل صراحتها يف وجوب اخلمس يف االرض املشتراة من قبل الذمي.

 (قدمها)، ٤ احلدائقو ٣ وتوقف يف صحة هذا االستدالل صاحب املعامل
ظاهر سيدنا االستاذ  ، كما ان٥َّ وافقهما عليه بعض االعالم املعاصرينو

االشكال يف و الشهيد الصدر(قده) يف تعليقته على منهاج الصاحلني التوقف
  .٦ ثبوت هذا اخلمس

  و ميكن تقريب االستشكال املذكور باحد وجوه:
                                                            

  

  .٢و ح  ١من أبواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  ٩، الباب ٦وسائل الشيعة، ج  - ١،٢
  .٤٤٣، ص ٢منتقى اجلمان، ج  -٣
  .٣٦١، ص ١٢احلدائق، ج  -٤
  .١٣٨كتاب اخلمس و األنفال، ص   -٥
امشه  -٦ التعليق عليه للشهيد السعيد آية الّله العظمى السيد حممد باقر الصدر منهاج الصاحلني و الذي 

  .٤٥٤، ص ١طاب ثراه، ج 
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له عن صاحب املعامل يف  ما ذكره صاحب احلدائق (قده) نقالً الوجه االول ـ

مفاد هذا احلديث موافق مع ما ذهب إليه مالك من مذاهب  كتاب املنتقى بانَّ
مع قيام هذا و العامة، فيحتمل ارادته من هذا احلديث اّما موافقة عليه أو تقية،
  االحتمال، بل قربه ال يتجه التمسك باحلديث يف اثبات ما قالوه.

رد جم وهذا املقدار من البيان ميكن دفعه مبا ذكره مجلة من احملققني من انَّ
محلها على و افتاء بعض العامة بذلك ال يوجب سقوط الرواية عن احلجية

ترجيح أحد و احلمل على التقية امنا يكون يف مقام التعارض التقية، النَّ
  .املتعارضني على االخر ال مطلقاً

 وناقش بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) يف صغرى هذا الوجه بدعوى انَّ
الصادق(ع) ال الباقر(ع) الصادر عنه هذه الرواية، مالك كان يف عصر االمام 

، فلم تقريباً فانه عندما توىف االمام الباقر(ع) كان عمر مالك عشرين عاماً
شهرة حني صدور الرواية عادة، فكيف حيتمل و رأيو يكن صاحب فتوى

  .١ تكون صادرة عنه على وجه التقية من فتوى مالك نْاَ
جذور هذه الفتوى كانت  ان من يراجع املسألة يف فقه العامة جيد انَّ ولكن االنصاف:

االرض العشرية  آخر لدى مجلة من مذاهبهم، بل لعل مشهورهم انَّو ثابتة بشكل
أي اليت فيها زكاة اذا اشتراها الذمي ضوعف عليه ذلك، فيؤخذ منه اخلمس، بل 

ين كان على ذلك، فلم تكن هذه عمل اخللفاء منذ عهد اخلليفة الثا الظاهر منهم انَّ
مذهبه يف الفقه لينحصر وجه احلمل على التقية بصدور و الفتوى من خمتصات مالك

القول مبضاعفة العشر كان قول االحناف، حيث  الرواية يف زمنه، بل املتتبع يرى انَّ
  اما مالك فكان يقول انَّو يعزيه ابو عبيد يف كتاب االموال اىل ايب يوسف،

                                                            
  .١٧٤مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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  للصدقة. يف ذلك ابطاالً الذمي يؤمر ببيع االرض، النَّ

يناقش كالم املنتقى مبناقشة اخرى حاصلها: انه لو فرض  نْنعم كان ينبغي اَ
ظهور الصحيحة يف وجوب دفع مخس االرض على الذمي فهذا ليس 

خذ امنا يقول بعضهم بوجوب او مع العامة، الهنم ال يقولون بذلك، موافقاً
لو و من العشر يف االرض العشرية، العشرين اي اخلمس من الناتج بدالً

 فرض ظهور الصحيحة يف اخذ مخس الناتج خرجت عن حبث اخلمس،
معه ال وجه الستغراب مضموهنا و كانت مربوطة ببحث اجلزية أو اخلراج،و

  لكي حتمل على التقية على ما سوف نشري إليه.
بني روايات حصر اخلمس يف و املعارضة بينهاايقاع الوجه الثاين ـ 

بعد التعارض ترجح تلك و االصناف اخلمسة الدالة على نفيه يف غريها،
لو و الروايات لشهرهتا، أو خمالفتها للعامة فتحمل هذه الصحيحة على التقية،

عدم ثبوت اخلمس يف املقام  يضاًالتساقط كانت النتيجة او فرض التعارض
  مبقتضى االصل.

محل احد املتعارضني على  ميكن االجابة عليه بانَّ يضاًا الوجه هبذا البيان اهذو
استقراره بني الدليلني بنحو ال يكون بينهما مجع و التقية فرع استحكام التعارض

يف املقام ميكن اجلمع بني روايات حصر اخلمس يف االصناف اخلمسة و عريف،
يف و ل يف سائر املوارد، بلمع مفاد صحيحة احلذاء بالتخصيص، كما هو احلا

هو مخس ارباح و خصوص باب اخلمس بلحاظ الصنف السابع القادم،
مل يرد ذكره يف روايات احلصر، بل لعل عدم ذكر هذا  يضاًاملكاسب، فانه ا

  الصنف أهون من ارباح املكاسب، لكونه من احكام الذميني ال املسلمني.
ذاء فيما يستفيده املشهور، املنع عن اصل ظهور صحيحة احل الوجه الثالث ـ

رادة مخس نفس االرض من الصحيحة ال ذلك مبنت على استظهار ا النَّ
  استظهار ذلك ميكن ان يكون له احد منشئني:و مخس ناجتها،
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إرادة مخس  استظهاره من نفس تركيب (عليه اخلمس) بدعوى انَّ -١

زائدة، حيث مل يذكر ناتج االرض يف الكالم،  مؤنةالناتج لالرض فيه 
  خبالف إرادة مخس نفس االرض املذكور يف أول الكالم.

 انسباق اخلمس املصطلح املركوزو استظهاره من جهة االنصراف -٢
وقع اخلالف يف  انْو مة يف اصلها،املعهود يف الذهن املتشرعي كفريضة مسلَّو

االشارة و حلمل الالم على العهد اًتفاصيلها بني املذاهب، فيكون ذلك موجب
  اىل تلك الفريضة.

يب ينسجم مع هذا الترك وكال املنشئني غري صحيح يف املقام، اما االول فألنَّ
عليه  من فرض تقدير ملتعلق اخلمس، حيث مل يقل فانَّ بدَّكال املعنيني، اذ ال

 ذكر االرض يف الكالم كماو مخسها، فهناك متعلق حمذوف على كل حال،
حاصلها، و ان يكون املتعلق ناجتها يناسب كوهنا هي املتعلق يناسب أيضاً

اذا استظهرنا منها االرض  لكون االرض كناية عنها يف امثال املقام، خصوصاً
يشهد على ذلك ورود نفس و الزراعية كما فهمه املشهور على ما سوف يأيت،

نصف العشر يف و عشرالتركيب يف لسان الروايات يف باب الزكاة من أن عليه ال
  يف تعابري الفقهاء كما تقدم عن الشيخ (قده) يف اخلالف.و االرض العشرية، بل
 يضاًانه من املعهود ا االّ كان معهوداً انْو اخلمس املصطلح واّما الثاين، فألنَّ
يف مقدمتها اآلية الشريفة قد جعلته و متام ادلته املغنم، ألنَّو كونه على الفائدة

الثبات اخلمس على فائدة  ال يف اصل املال، فاذا كان الدليل متكفالًيف املغنم 
خاصة امكن دعوى االنسباق املذكور فيه، خبالف املقام الذي جعل اخلمس 

  فائدة.و هو االرض املشتراة، فاهنا ال تكون مغنماو فيه على اصل املال
قرائن  اىل انه يف قبال كال هذين املنشأين توجد جمموعة مضافاً هذا كله:

املراد من اخلمس يف الصحيحة  مبالحظتها يشرف االنسان على القطع بانَّ
  مخس الناتج جزية، أي مضاعفة الصدقة اليت كانت تؤخذ من اهل الذمة
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  حينما يشترون ارضا زراعية من املسلمني.

اليت و الزراعية،رادة االرض التعبري بشراء االرض الظاهر يف ا نفس ـ منها
 يؤخذ من حاصلها، على ما يظهر من مراجعة هذا اللسان يف روايات الزكاة

  اجلزية.و اخلراجو
حكام املسلمني بذلك، كما يظهر ملن راجع و معهودية عمل اخللفاء ـ ومنها

  التاريخ.
اخلالف فيما بينهم يف املقدار الذي ينبغي و معهودية فتوى املذاهب، ـ ومنها

كذلك اخلالف يف كون و منه بعد بطالن الصدقة بشرائه عن مسلم،يؤخذ  نْاَ
كل ذلك كان بلحاظ احلاصل ال و أو جزية، ما يؤخذ صدقة أو خراجاً

  نفس االرض.
هو اهم القرائن، تصريح مجلة من رواياتنا الواردة يف احكام اهل الذمة و منها ـو

بني صحيحة و جيمعوا بينهامل و فقهائنا املتاخرين مل يالحظوها، كأنَّو بذلك،
د بن مسلم ، ففي رواية حممَّاحلذاء لكي تصبح املسألة عندهم واضحة جداً

 صحته، النه ينقلها كل من الكليينو عن علو سندها املطمئن صدورها فضالً
الصدوق بسنديهما الصحيحني عن محاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن و

يرويها و االستبصار عن الكليين،و يبينقلها الشيخ يف التهذو حممد بن مسلم،
علي بن ابراهيم يف تفسريه بسند صحيح عن محاد بن عيسى عن حريز  يضاًا

د بن مسلم يرسلها املفيد يف املقنعة عن حممَّو د بن مسلم،عن زرارة عن حممَّ
أرأيت ما يأخذ هؤالء من هذا اخلمس  >عفيها (قال: قلت: اليب عبد اللّه< ورد

وسهم، أما عليهم يأخذ) من الدهاقني جزية رؤيأخذون (وو من ارض اجلزية،
ليس لالمام و ء موظف، فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم، يف ذلك شي

ليس على امواهلم و وسهمذلك على رؤشاء االمام وضع  نْاكثر من اجلزية، ِا
  ء، فقلت: فهذا وسهم شيليس على رؤو شاء فعلى امواهلم انْو ء، شي
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  .١>ص<ء كان صاحلهم عليه رسول اللّه اخلمس؟ فقال: امنا هذا شي

اخلمس الذي كان يؤخذ من اهل الذمة امنا كان يؤخذ  وهذه صرحية يف انَّ
انه كان حنو جزية صاحلهم عليه رسول و من حماصيل اراضيهم اخلراجية،

 الفائدة،و الغنيمة انه مخس آخر غري اخلمس املصطلح يف بابو اللّه(ص)،
د بن مسلم به عند املسلمني، حبيث يعرب عنه حممَّ معموالً شايعاً كان امراًو

من ارض اجلزية،  ـ اخللفاءو أي احلكام ـ هذا اخلمس الذي يأخذه هؤالء
 اخلمس الذي يؤخذ من ارض الذمي كان يطلق فهذه الرواية صرحية يف انَّ

يف رواياتنا و حي حىت عند االئمةيراد به هذا املعىن ال اخلمس االصطالو
  عن اقوال املذاهب االخرى. فضالً

لوالده يف شرحه على الفقيه ان  وقد احتمل العالمة اجمللسي يف مرآة العقول تبعاً
ء صاحلهم عليه رسول  يكون تعبري االمام(ع) يف ذيل الرواية بانه (شي

لعل و اخلمس املذكور وضعه اخلليفة الثاين، ، الن٢َّ) من اجل التقية>ص<اللّه
ذلك خالف ما ذكره االمام(ع) من الضابطة  الوجه يف محله للذيل على التقية انَّ

ء،  وسهم فليس على امواهلم شيهي انه اذا وضعت اجلزية على رؤو الكلية،
 هذا غري صحيح، النَّ الذيل، اال انَّو هناك حنو هتافت بني الصدر فكأنَّ

 خصوصية، فلعله كان قد وضع على خراجها اخلمس على كل حال،لالرض 
 غريها، فانَّو الدورو املراد باالموال يف الصدر غري االرض الزراعية كاملواشيو

اما ما و أمهية متيزها عن غريها من االموالو لالرض الزراعية خصوصية
ا كان مضاعفة مو وس بين تغلبؤصنعه اخلليفة الثاين فهو اعفاء اجلزية عن ر

ثبوت ذلك ال ينايف وقوع املصاحلة املشار إليها و يؤخذ من اراضيهم من العشر،
  اصل لزوم جعل اجلزية انَّو عن النيب(ص) يف خصوص االراضي، خصوصاً

                                                            
  .٢من أبواب جهاد العدو، حديث  ٦٨، الباب ١١وسائل الشيعة، ج  -١
  .١٥١، ص ٣روضة املتقني، ج  -٢



  ٤٠٣                                              لذمي املشتـراة من مسلـم  ارض ا
 

…………………………………………………………  
امنا هو جمرد بيان و ،لزومياً شرعياً اما على الرأس أو على املال ليس حكماً

قد ورد يف بعض الروايات و قبل حكام املسلمني،عدم االجحاف عليهم من 
على كل حال ال وجه حلمل الذيل على و مجع امري املؤمنني(ع) ذلك عليهم،

  .التقية اصالً
هو و وهذا احلمل سواء مت أم مل يتم ال يضر مبا نريده من هذه الصحيحة،

القرينية على إرادة اخلمس جزية من ارض الذمي حىت يف صحيح ايب 
  مخس الفائدة. عبيدة ال

 : انَّ>ع<ويف مرسلة الصدوق عن االمام الرضا(ع) حيث قال: (قال الرضا
وم، يلحقوا بالر نْيعفيهم، فخشى اَ نْسألوا عمر اَو بين تغلب انفوا من اجلزية

ضاعف عليهم الصدقة، و وسهم،فصاحلهم على ان صرف ذلك عن رؤ
  .١)يظهر احلق نْرضوا به اىل اَو فعليهم ما صاحلوا عليه

مضاعفة الصدقة الذي هو اخلمس على الذمي كان  يدل على انَّ يضاًهذا او
االمام الرضا(ع) على تقدير  انَّو به من قبل اخللفاء، معموالً شايعاً امراً

رضوا به، اال و صدور الرواية حكم بصحة ذلك ما داموا قد صوحلوا عليه
على تفسري ما يراد لكنها على كل حال تفيد كقرينة و الرواية مرسلة، انَّ

  باخلمس يف صحيحة احلذاء.
سائر  واّما وجه اختصاص الصحيحة باالرض اليت يشتريها الذمي فباعتبار انَّ

اراضي اهل الكتاب هي من االصل ارض جزية يف ايديهم، أي كان يؤخذ من 
امنا االرض اليت يشتريها الذمي من مسلم و خراجها اخلمس بعنوان اجلزية،

هي مل تكن من ارض اجلزية، فيلزم و تكون قد انتقلت إليهارض جديدة 
   تكون بيد الذمي ارضا ال يدفع جزية عليها من نْاىل ابطال الصدقة اَ مضافاً

                                                            
  .٦أبواب جهاد العدو، حديث من  ٦٨، الباب ١١وسائل الشيعة، ج  -١
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اراضى البالد االسالمية، فهذه االراضي املشتراة هي اليت حباجة اىل وضع 

احلذاء اخلمس املذكور من هنا خصصت صحيحة و اخلمس على حمصوهلا،
باالراضي املشتراة من مسلم. فصحيحة احلذاء عندما نلحظها منضمة اىل 
الروايات املذكورة الواردة يف اخذ اخلمس من اراضي اجلزية يكون مفادها 

هو احلاق ما يشتريه الذمي من اراضي املسلمني بسائر و ،جداً واضحاً
يف التعبري االخر من اراضي اجلزية من حيث اخذ اخلمس او العشرين 

  حمصوهلا كسائر اراضي اجلزية.
الفائدة و خلو متام روايات اخلمس املصطلح، أعين مخس الغنيمة ـ ومنها

بيان متام املوارد و فيها ما يكون يف مقام احلصر عن ذكر هذا اخلمس، مع انَّ
  العامة.و من الفوائد اخلاصة

مي ال باملسلمني مل يهتم بارض الذ هذا اخلمس لكونه متعلقاً انَّ ودعوى:
  .١االمام بذكره ضمن سائر اصناف اخلمس خلروجه عن حمل ابتالء الشيعة

عن ابتالء  فيها ما يكون خارجاً يضاًما ذكر من االصناف ا بانَّ ـ مدفوعة: أوالً
  الوالة، كخمس الغنيمة باملعىن االخص.و الشيعة لكونه من وظائف احلكام

ما كان يصدر من  هذا الفهم لالحاديث غري صحيح، فانَّ اساساً ـ وثانياً
امنا و مبا يبتلي به املكلف الفرد الشيعي، ائمة اهلدى(ع) مل يكن خمصوصاً

من يراجع و معاملها،و مقصود االئمة االطهار بيان الشريعة بكامل ابعادها
الصواب من معامل و ما صدر عنهم يف بيان ما هو احلق كلماهتم(ع) جيد انَّ

اوضاع املسلمني العامة اكثر ّمما و السياساتو الدين املربوطة باالحكام
مع فرض شدة ابتالء  صدر عنهم ّمما يرتبط بافعال املكلف الفرد، خصوصاً
  الذميني.و املسلمني حىت الشيعة يف تلك االزمنة باهل الكتاب

                                                            
  .١٧٥مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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سواء كانت أرض مزرع، أو مسكن، أو دكان، أو خان أو غريها، 
  .]١[فيجب فيها اخلمس 

احلاصرة له يف و انّ نفس خلو الروايات البيانية للخمس فاالنصاف:
املقصود من اخذ اخلمس  على انَّ يضاًاالصناف الستة االخرى خري قرينة ا

  من ارض الذمي امر آخر غري مربوط بباب اخلمس.
جمموع هذه القرائن ال ينبغي الشك يف االستظهار املتقدم من ومبالحظة 

كونه مبقدار و العنوان،و جمرد التشابه يف االسم كأنَّو صحيحة احلذاء،
أّنه كان يؤخذ من الكفار كاخلمس الذي يؤخذ من و اخلمس يف الفوائد،

يذكره بعض االصحاب كالشيخ (قده) يف  نْالغنائم املأخوذة منهم اوجب اَ
هذا جمرد تشابه يف  قد ظهر انَّو ية ضمن اقسام اخلمس املصطلح،النها

ال اقل من الشك و واقعه اخلراج أو اجلزية الذي يؤخذ من الذمي،و املقدار،
عدم امكان استظهار و يف املراد هبذا اخلمس يف الصحيحة املوجب لالمجال،

  اخلمس املصطلح منها.
ال و ، عدمهو يف اختصاص هذا احلكم باالرض الزراعية ـ اجلهة الثانية ]١[

حيحة على تفسري الص ينبغي اإلشكال يف االختصاص بارض الزراعة بناًء
ذلك خمصوص  رادة مخس ناتج االرض، النَّمبا تقدم عن فقه العامة من ا

باالرض الزراعية العشرية أو اخلراجية، كما يشعر به نفس التعبري باالرض 
على  اما بناًءو املعد للزراعة،و السكنو رض اجملردة عن البناءالظاهر يف اال

رادة اخلمس املصطلح مشهور املتأخرين من او ما ذهب إليه املاتن(قده)
فيما يشتريه الذمي من ارض املسلمني. فقد انفتح البحث عندهم حول 

  حتديد ما هو موضوع هذا اخلمس، فوجدت اقوال ثالثة:
  مجلة من االعالم منهم السّيد املاتن(قده)و ١هر(قده)ما اختاره صاحب اجلوا - ١

                                                            
  .٦٦، ص ١٦جواهر الكالم، ج  -١
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…………………………………………………………  
  العقار الذي يشتريه الذمي من مسلم.و من عموم احلكم ملطلق االرض

موضوع هذا اخلمس  غريه اىل املشهور من انَّو ما نسب يف املعترب -٢
  .١خصوص االرض الزراعية دون غريها

للفقيه اهلمداين من التفصيل بني  احملشني على العروة تبعاًما اختاره مجلة من  - ٣
لو فرض و االرض اليت يشتريها الذمي بنحو يقع شراؤه على االرض باالصالة

بني االرض اليت ال تقع و ففيها اخلمس، كوهنا ضمن الدار أو البستان خارجاً
  .٢للشراء باالصالة بل يتبع شراء الدار أو البستان فال مخس فيها متعلقاً

ومنشأ هذا االختالف اخلالف يف ما هو املستظهر من التعبري الوارد يف الصحيحة 
(اّيما ذمي اشترى من مسلم ارضا)، فصاحب القول االول محل االرض فيها 

ضمن دار أو لو كان و على معناها املطلق الشامل لكل ما يصدق عليه االرض
مما عليها و صدق عنوان الدار أو اخلان أو البستان على اجملموع منها غريه، فانَّ

  من البناء أو االشجار ال مينع عن صدق االرض على اجلزء منه.
  ويف قبال ذلك يوجد استظهار تقييدين احدمها اوسع من اآلخر:

 هذا ظاهره عرفاًو الصحيحة ورد فيها اضافة الشراء اىل االرض، انَّ ـ االول
حنوه، فتكون و حبسب املناسبات كون املشترى ارضا بسيطة خالية عن البناءو

البستان يف و االرض له اطالق يقابل الدار كناية عن االرض الزراعية، فانَّ
أو من سبق اىل ارض  امثال هذه التركيبات، كما يف مثل (من احىي ارضاً

 يف االرض العشر أو نصف العشر، نَّما ورد يف روايات الزكاة من او فهي له)
ظاهر الصحيحة الشرعية، فيكون و هو امر شايع يف االستعماالت العرفيةو
  هذا هو مبىن القول الثاين.و حنوها،و املساكنو رادة ارض الزراعة ال الدورا

   كانت صادقة على ما يكون ضمن الدار أو البستان انْو االرض انَّ الثاين ـ
                                                            

  .٦٢٤، ص ٢املعترب، ج  -١
  .١٣٣مصباح الفقيه، كتاب الزكاة و اخلمس، ص  -٢
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 من فرض وقوع الشراء عليها ليشمله عنوان (اشترى ارضا)، اال انه البدَّ يضاًا
 نْ، باَال تبعاً اذا وقع الشراء على تلك االرض مستقالً هذا ال يصدق االّو

يكون متعلق الشراء  نْيشترى الذمي ارض ذلك البستان أو الدار، فامليزان باَ
ان أو البستان، فانه غري مشمول هو االرض ال عنوان آخر كالدار أو اخل

الزمه انه لو اشترى الذمي و هذا هو مبىن القول الثالث،و ،للصحيحة حينئٍذ
 اشترى أوالً نْباَ اما اذا اشتراه مبعضاًو الدار دفعة فال مخس عليه يف ارضه،

هذه من النتائج الغريبة و ارض الدار مث اشترى بناءها لزمه اخلمس يف االرض،
  ان يلتزم به صاحب هذا القول.و بدَّالو ياًالبعيدة فقه
لو مل نقبل املناسبة صحة استظهار التقييد االول دون الثاين، الننا  والتحقيق:
انصراف مثل هذه االستعماالت ليها يف توضيح التقييد االول من اليت اشرنا ا

 رادة االرض اجملردة عن البناء املساوق مع االرض الزراعية، خصوصاًاىل ا
الذميني و االبتالء بني املسلمنيو ما كان حمل البحث مع ما افترضناه من انَّ

اخذ عشرين من اراضيهم الزراعية العشرية اذا كانوا يشتروهنا من 
املسلمني، اقول لو مل نقبل هذا التقييد، فال وجه لدعوى التقييد بوقوع 

دق عليه انه يص ، اذ املشترى تبعاًال تبعاً الشراء على االرض استقالالً
الغرض املعاملي، ال يف و التبعية امنا هي يف مرحلة االنشاء ، النَّيضاًاشتراه ا

  مرحلة صدق عنوان الشراء الوارد يف الصحيحة.
فرض  انْو للشراء عنوان الدار أو البستان الواقع متعلقاً انَّ وان شئت قلت:

كل عنوان ينطبق على تلك الدار أو البستان أو  انَّ مع عنوان االرض، االً مبايناً
ال يشترط يف نسبة االشتراء و اجزائه املشتراة يصدق عليه انه مشترى ال حمالة،

ترى ليه بعد ذلك وقوع عقد الشراء عليه بذلك العنوان باخلصوص، فاذا اشا
الدار يكون قد اشترى اذا اشترى و ،يضاًالكتاب يكون قد اشترى الورق ا

  اذا اشترى البستان يكون قد اشترى الثمر على اشجاره،و ،يضاًالباب ا
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  .]١[ومصرفه مصرف غريه من األقسام على األصح 
ء حني الشراء ليصدق عليه انه  يفرض وجود ذلك الشي نْاَو وهكذا. نعم البدَّ

  يف قباله.و يكون جزء من الثمن بإزائه نْال يشترط اَو ،أو ضمناً لو تبعاًو اشتراه
التبعية يف و مرحلة االنشاءو فرق بني التبعية يف الغرض املعاملي :واحلاصل

صدق الشراء يف مرحلة االخبار، فانه اذا قال اشتري منك الدار فرمبا ال ينايف 
 ، لصدق الدار على البيت من دون باب، النَّال يكون باب الدار موجوداً نْاَ

هو مباين مع و الدار،متعلق عقد الشراء عنوان و للدار، وجوده ليس مقوماً
اما اذا كان و ال اصالة، ، أو ضمناًعنوان الباب الذي قد يلحظ يف الدار تبعاً

 يقال يف نْالباب للدار حني الشراء فأريد االخبار عن كيفية انتقاله إليه صح اَ
 مل يتملكه بسبب آخرو ، حيث انه مل يرثهيضاًمقام االخبار انه اشترى الباب ا

عما  نشاء عقد الشراء فضالًحني ا تبعاً لو كان ملحوظاًو بالشراء ليهامنا انتقل او
  .ضمناً اذا كان ملحوظاً

املناسبة العرفية هلذا احلكم تقتضي إلغاء  اىل ما سوف يأيت من انَّ :هذا مضافاً
رادة مطلق انتقال االرض من املسلمني محل الرواية على او خصوصية الشراء،

االصلي أم التبعي أو بغري الشراء من سائر  اىل الذمي، سواء كان بالشراء
اسباب االنتقال، فعلى فرض عدم استظهار التقييد االول ال وجه الستظهار 

  التقييد الثاين.
قد استشكل صاحب و ، يف مصرف هذا اخلمس ـ اجلهة الثالثة ]١[

يكون مصرفه  نْاحتمل اَو يكون مصرفه مصرف اخلمس، نْاملدارك(قده) يف اَ
  .١اةمصرف الزك
 رادة مخس ناتج االرض،تارة: تفسر الرواية مبا تقدم من ا ن يقال:والتحقيق اَ

  مصرفه عندئٍذ رادة مخس نفسها، فعلى االول ال إشكال يف انَّاخرى: تفسر باو
                                                            

  .٣٣٩مدارك األحكام، ص  -١
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…………………………………………………………  
اجلزية، أي يرجع اىل بيت املال، النه كسائر االموال اليت و مصرف اخلراج

ال مخسا كما هو و ليس زكاةو م،ـبل احلاكـذميني من قـن الـذ مـؤخـت
  واضح.

 ال اقل؟ ظاهر صحيحة احلذاءو يكون مقداره اخلمس ال اكثر نْوهل جيب اَ
انه بعد تفسريها باهنا بصدد احلاق االرض  كان هو التحديد التعييين االّ نْاَو

يدفعون و املشتراة من قبل الذمي بسائر اراضي اجلزية اليت حتت يد الذميني
امضاء املعصوم له، و مخس حاصلها حبسب الصلح أو جعل اخللفاء عليهم

 د بن مسلممن رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة ما يف ذيل صحيح حممَّ البدَّ
املصاحلة و هذا كان قد صاحلهم عليه رسول اللّه(ص)، غريه مما دل على انَّو

، اولياً شرعياً ألمر ال حكماًمبا هو ويل ا ثانوياً امنا تناسب مع كونه حكماً
  يزيد عليه أو ينقص منه حسب املصاحل الزمنّية. نْفيمكن للوايل اَ

رادة اخلمس اخلمس املذكور يستظهر منه ا وعلى الثاين، فتارة يقال: بانَّ
فائدة، فعندئذ يكون مصرفه نفس مصرف و املصطلح اجملعول يف كل غنيمة

داخل يف  يضاًهذا املورد ا مقتضى االستظهار املذكور انَّ مخس الفائدة، فانَّ
 منها املصرف، االّو خصوصياتهو موضوع ذلك اجلعل، فيلحقه كل احكامه

هذا التفسري تقدم انه ّمما ال ميكن املساعدة عليه ملا يلزم منه من وقوع  انَّ
ظهور بل صراحة ادلة اخلمس املصطلح يف و املعارضة بني هذه الصحيحة

  املغنم.و اختصاصه بالفائدة
على الذمي دفع مخس  غاية ما تدل عليه الصحيحة انَّ واخرى يقال: بانَّ

االرض، لظهور حذف متعلق اخلمس يف إرادة مخس نفس االرض، فهو مخس 
ال  عندئٍذو آخر غري مخس الفائدة خمصوص باالرض املشتراة من قبل الذمي،

مصرفه مصرف ساير االقسام، لوضوح  نَّمأخذ ملا ذكره السيد املاتن(قده) من ا
  ذلك املصرف خمصوص باخلمس املصطلح، أي اجملعول على الفائدة انَّ
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مهم الدليل عليه هو اآلية املباركة  العامة، فانَّو عناوينها اخلاصةو باقسامها
 االمامب ـ املقيدة لذلكو بضميمة الروايات املعتربة ـ صت مصرفهاليت خصَّ

يستظهر  نْال ميكن اَو من الواضح اختصاصها خبمس الفائدة،و بين هاشم،و
املقدار ال  جمرد التشابه يفو منها انه مصرف كل ضريبة جتعل مبقدار اخلمس،

  طالق مقامى أو حنوه.يكفي الستظهار ذلك با
لترتيل هذا اخلمس مرتلة  امنا يكون التعبري باخلمس صاحلاً وبعبارة اخرى:

سائر االحكام اذا كان حيتمل رجوع هذا و مخس الفائدة من حيث املصرف
كونه و كونه من مصاديقه، ال ما اذا كان يعلم تعدد اجلعلو اخلمس إليه

اخرى مقداره اخلمس كما هو املفروض يف هذا االحتمال.  ضريبةً
ا اخلمس مصرف يكون مصرف هذ عليه ميكن انْ فاالحتمال الذي بناًء

االحتمال الذي حيتمل يف نفسه ال ميكن و سائر االقسام ساقط باملعارضة،
على هذا  يستظهر منه احتاده مع مخس الفائدة يف املصرف، نعم بناًء نْاَ

 مالية عامةً هذا اخلمس لكونه ضريبةً االحتمال يعلم على كل حال بانَّ
  ال اكثر من ذلك. تكون من بيت املال باملعىن االعمو تعطى للحاكم

ا ما كان ال وجه للتعدي يف مصرف اخلمس اىل كل ضريبة جتعل وأيَّ
لو كان مقدارها اخلمس، بل لو و مبالكات اخرى على املسلمني أو الذميني،

يف مورد  كونه وارداًو اعملنا املناسبات االرتكازية يف مورد هذا اخلمس
املناسبة تقتضي  ال بانَّفقد يق ـ كما تقدم عن املشهور ـ االرض الزراعية

نصف العشر الذي و عن العشر يكون هذا اخلمس ملصرف الزكاة بدالً نْاَ
حيرمون منه نتيجة استيالء الذمي على تلك االرض الزراعية، فيكون 

لو شك يف ذلك و مصرفه مصرف الزكاة كما احتمله صاحب املدارك(قده)،
بيد و لبيت املال ثبت كونهو جرى االصل عن خصوصية كل من املصرفني،

  ويل املسلمني كسائر االموال اليت تؤخذ من اهل الذمة.
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ويف وجوبه يف املنتقلة إليه من املسلم بغري الشراء من املعاوضات 
 كال، فاألحوط اشتراط مقدار اخلمس عليه يف عقد املعاوضة،ـاش
  .]١[ان كان القول بوجوبه يف مطلق املعاوضات ال خيلو عن قوة و
 . يف عموم احلكم ملا ينتقل اىل الذمي بسائر املعاوضات ـ الرابعةاجلهة  ]١[

هلا  رادة مخس الناتج من االرض إحلاقاًال إشكال يف التعميم بناء على او
النكتة اليت كانت منشأ جلعل هذا اخلمس و املناسبة بسائر اراضي اجلزية، النَّ

الذمي، فيكون مفاد ال يفرق فيها بني احناء انتقال االرض باملعاوضة اىل 
كل ارض زراعية تنتقل اىل الذمي عليه دفع مخس ناجتها لكي ال  الدليل انَّ

من الواضح انه ال دخل خلصوصية و يبطل حق املسلمني من االرض،
م اىل موارد التمليك املعاملة يف ذلك، بل بناء على هذا ميكن التعميو االنتقال

  كما ال خيفى. يضاًن قبل املسلم اله ماالنتفاع و باحة التصرفاجملاين أو ا
رادة مخس نفس االرض من الدليل، فقد يشكل التعدي من على ا واما بناًء

عن  الشراء املأخوذ يف لسان الدليل اىل غريه من احناء املعاوضات فضالً
هذا اخلمس حكم تعبدي خاص ال يعلم مالكه،  مثل التمليك اجملاين، النَّ

  الذمي فقط. فلعله خمصوص بالشراء من قبل
ال دخل لكيفية  يضاًهذا احلكم ا العرف يفهم انَّ انَّ لكن االنصاف:و هذا
امنا و نشاء،ليس من احكام نفس العقد مبا هو او خصوصيته يف جعله،و النقل
استيالؤه على ارض املسلمني و هو متلك الذميو مالكه يف نتيجة النقلو نكتته

أو بشرط يف  لو كان جماناًو املعاوضات، بلسواء كان بالشراء أم بغريه من 
العرف  ضمن عقد، نظري ما ورد يف النهي عن بيع املصحف من الكافر، فانَّ

هو تسلط الكافر على املصحف، و مناسبة النهي يف نتيجة البيع، يفهم منه انَّ
نشاء خاص، خبالف مثل النهي عن البيع او ال يف نفس البيع مبا هو عقد

   اىل خصوصية يف حنوه ّمما ترجع نكتة النهي فيه عرفاًو لاجملهوو الغرري
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النخيل و األشجارو وامنا يتعلق اخلمس برقبة األرض دون البناء
 يتخري الذمي بني دفع اخلمس من عينها أو قيمتها،و اذا كانت فيه،

 بني اجارته،و مع عدم دفع قيمتها يتخري ويل اخلمس بني أخذهو
  ان أرادو ل عليه ابقائهما باالجرة.ـبناء، بـالو لع الغرسـليس له قو

، كما ء جمهول املقدار مثالً هلذا ال ميكن التعدي منه اىل هبة شيو املعاوضة،
  هو واضح.

يشترط عليه  نْالسيد املاتن(قده) من اجل االحتياط ذكر انه ميكن اَ مث انَّ
ضمن عقد املعاوضة مقدار اخلمس، ليصح اخذ مخس االرض من الذمي 

  كل حال. على
يكون فيه اخلمس  نْكان مبعىن اَ نْالشرط املذكور ِا انَّ ولكن يالحظ عليه:

ال من افعاهلما، بل هو من و يف اختيار املتعاقدين الشرعي فهذا ليس داخالً
كان  انْو للشرع. افعال الشارع، فال ميكن اجياده بالشرط، إذ يكون خمالفاً

ن االرض اىل اصحاب اخلمس، يعطي مقدار اخلمس م نْمبعىن اشتراط اَ
متليك مخس االرض الصحابه، و كان هذا الشرط بنحو شرط النتيجة فانْ

 الذمي من اّول املقدار املنتقل اىل فهذا ال مينع عن تعلق اخلمس بالباقي، النَّ
ربعة امخاس االرض ال اكثر، فيجب مخسها عليه، كما االمر سوف تكون ا
يكون نصف الدار البنه املسلم مثال، فانه جيب عليه  نْاذا كان قد اشترط اَ

  مخس النصف االخر للدار ال حمالة.
 نْاىل بطالن مثل هذا الشرط بنحو شرط النتيجة، اذ لو اشترط اَ :هذا مضافاً

يكون من اّول االمر مخسها الصحاب اخلمس فهذا خالف مقتضى العقد، 
 نْلو اشترط اَو يف املعاوضات،يكون املثمن بتمامه للمشتري  نْفانه يقتضي اَ

 ، فهذامثّ يدخل يف ملك صاحب اخلمس طولياً والًخيرج من ملك املشتري ا
   لكن فيه اشكال كربوي من ناحية انو مع مقتضى العقد ان مل يكن منافياًو
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كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم و الذمي دفع القيمة
ال نصاب يف هذا القسم و مخسها.مشغولة هبا مع األجرة، فيؤخذ منه 

 ال يعترب فيه نية القربة حني األخذ حىت من احلاكم، بلو من اخلمس،
  .]١[ال حني الدفع اىل السادة و

رد شرط ـجـن انشاؤه مبـال ميكـالك فـول املـبـة على قـاجـك حبـليـالتم
  النتيجة.

يدفع مخس االرض اىل اصحاب  نْوان كان الشرط بنحو شرط الفعل باَ
م ال، حبيث يصبح ا ليهم واقعاًا اخلمس على كل حال أي سواء كان راجعاً

تداخل بني االمرين، فهذا ال ينتج متام املقصود يف املقام، اذ سوف ال يتولد 
امنا هو و حق الصحاب اخلمس يف مخس االرض مبجرد هذا االشتراط،

 التزامه باملشروط فيمكنه الزامه به، ع على املشتري ميلك مبوجبهشرط للباي
فسخ رجعت االرض على تقدير عدم االلتزام به يثبت له حق الفسخ، فلو و

 ال جزمياً ع، فيكون جواز اخذ اخلمس من الذمي احتمالياًبتمامها اىل الباي
  الذي هو الغرض املقصود من وراء هذا الشرط.

جة املترتبة على القول بتعلق انه ال ميكن التوصل اىل متام النتي وهكذا يظهر:
اخلمس باالرض املنتقلة اىل الذمي بسائر املعاوضات عن طريق االشتراط 

  عليه.
قد تعرض فيها اىل عدة و ، يف كيفية االستيفاء هلذا اخلمس ـ اجلهة اخلامسة ]١[

  هة تعرض هلا املاتن (قده)حيثيات مرتبطة هبذه اجل
على  هذا مبٌينو كما يف ساير املوارد،  متعلق هذا اخلمس هو العني انَّ منها ـ

قد و رادة مخس نفس االرض املشتراة باحد املنشئني املتقدمني،استظهار ا
استظهر من و خالف يف ذلك احملقق العراقي(قده) يف شرحه على التبصرة

   هر يفالصحيحة تعلق هذا اخلمس بذمة الذمي للتعبري فيها بقوله (عليه) الظا
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…………………………………………………………  
  .١ الذمة كما يقال يف آية احلجو احلكم الوضعي

، فال موجب يضاًذلك يناسب مع تعلق اخلمس بالعني االتعبري ب انَّ وفيه:
رادة مخس نفس االرض، على ا لرفع اليد عن الظهور يف التعلق بالعني بناًء

  .يضاًكملك الذمة حكم وضعي على املكلف االن ملك العني 
، االشجارو متعلق هذا اخلمس امنا هو نفس االرض دون البناء انَّ منها ـو

هذا و البناء خارج عن مفهومه،و الوارد يف لسان دليله عنوان االرض، النَّ
اما و العقار يف موضوع هذا اخلمس،و رادة مطلق االرضعلى ا واضح بناًء

الزراعية رادة االرض محل عنوان االرض يف الصحيحة على ااذا 
رادة مخس االرض الزراعية مبا هلا الزرع، ا باخلصوص فقد يدعى عندئٍذ

الزرع التابع هلا. و االرض يف هذا االطالق قد يراد منها جمموع االرض النَّ
أن هذا إمنا يصح فيما اذا كان املوضوع هو االرض املزروعة مبا هي  االّ

  مزروعة ال االرض الزراعية أي املعّدة هلا.
 ،ر بني دفع اخلمس من عني االرض أو من قيمتهاالذمي خييَّ انَّ ـ اومنه
تعلق اخلمس بالعني يكون بنحو  على ما سوف يأيت من انَّ هذا مبٌينو

الدليل على ذلك خمصوص  لكنك عرفت انَّو جيزي اعطاء القيمة يف ادائه،
باخلمس املصطلح، اعين مخس الفائدة، حيث يستظهر منه على ما سوف 

تعلقه بالعني يكون بنحو الشركة يف املالية ال الشركة يف العني،  انَّيأيت 
فيكون دفع القيمة تأدية للمالية على القاعدة، بل لو فرض كونه بنحو 
الشركة يف العني مع ذلك يستكشف من السرية العملية اجزاء دفع القيمة 

  يف حمله. على ما سوف يأيت البحث عنه مفصالً
  ال ميكن اسراؤه اىل هذاو هذا كله خاص بباب مخس الفائدة ومن الواضح انَّ

                                                            
  .١٩٨، ص ٣شرح التبصرة، ج  -١
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اخلمس اجملعول كحكم تعبدي خاص، حيث تقدم انه حىت لو استظهر من 
صحيحة احلذاء إرادة مخس نفس االرض اليت اشتراها الذمي فهذا ال يثبت 

اما و دة،اكثر من كونه ضريبة خاصة مقدارها اخلمس كمقدار مخس الفائ
االحكام الثابتة خلمس الفائدة فيحتاج اثباهتا فيه اىل و سائر اخلصوصيات

جمرد التشابه يف املقدار ال يكفي لتشكيل اطالق مقامي يثبت ذلك، و دليل،
بل مقتضى استظهار رجوع اخلمس اىل نفس االرض كون التعلق بنحو 

 دفع القيمة أو بنيال يتخري الذمي و الشركة يف العني، فيجب دفعه من العني،
ى اخلالف اذا لوحظ االرتكاز أو السرية العملية املنعقدة عل العني، اللهم االّ

السرية اخلارجية  لكن من الواضح انَّو رادة االعم،فتجعل قرينة لبية على ا
يف باب اراضي الذميني كانت على اخذ اجلزية أو مخس حمصول االرض ال 

اساس استظهار اخلمس املقصود يف نفسها، فاالحالة عليها توجب هدم 
  املقام من دليل هذا اخلمس.

، فال هي مشغولة بالزرع أو البناءو اذا انتقلت االرض اىل الذمي ـ ومنها
هل يكون عليه اجرة  حينئٍذو البناء أو الغرس ملك للذمي، إشكال يف انَّ

 له حق ابقاء غرسه، أو بنائه على االرض جماناً االرض مبقدار مخسها، أو انَّ
  بال اجرة؟و

اختار مشهور و اختار احملقق العراقي(قده) يف شرحه على التبصرة الثاين،
الذي انتقل اىل صاحب اخلمس امنا  قد افاد يف وجهه انَّو املتاخرين االول،

 هو مخس االرض املشغولة بالزرع أو البناء للغري باحلق، فيكون لصاحب
البناء أو الزرع حق إبقاء زرعه أو بنائه اىل امده يف االرض، كما هو الشأن 
  .١ يف كل مورد تنتقل االرض اىل الغري بوصف كوهنا مشغولة للغري عن حق

                                                            
  .١٩٩، ص ٣شرح التبصرة، ج  -١
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بني حق استيفاء منفعة و انه وقع خلط بني كون االشغال عن حق وفيه:

االرض اىل الغري بوصف كوهنا مسلوبة املنفعة ، فانه اذا انتقلت االرض جماناً
اىل مدة معينة كان لصاحب البناء أو الغرس حق ابقاء ماله على االرض 

اما اذا مل تكن منافع االرض مملوكة و ، النه مالك ملنفعتها حبسب احلقيقة،جماناً
 الغرس عن حق، مبعىن انَّو امنا كان اصل البناءو لصاحب البناء أو الغرس

الرض الغري أو  حينما بناه أو غرسه كان له ذلك، أي مل يكن غاصباًصاحبه 
من قبل مالكها، فهذا غاية ما يقتضي انه  هلا أو مأذوناً منفعتها، بل كان مالكاً

حيافظ على و يراعى حقه نْاَو كي يؤخذ باشق االحوال، بل البدَّ ليس معتدياً
رض مسلوبة املنفعة مدة ماله ال انه ميلك منفعة االرض بذلك حبيث تصبح اال

بقاء الزرع، بل تكون منفعتها لصاحبها، فاذا اراد صاحب الزرع أو البناء بقائه 
قيمة منفعتها اىل صاحب االرض، فكون و من دفع اجرهتا عليها كان البدَّ

البناء أو الغرس حني انتاجه عن حق غري متلك صاحب البناء أو الغرس 
بة املنفعة اىل الغري لكي يصح استيفاؤها انتقال االرض مسلوو ملنفعة االرض

  هذا واضح.و من قبل صاحب الغرس جماناً
ما ذهب إليه املشهور من استحقاق صاحب اخلمس الجرة مخس  فالصحيح:

عليه فلويل  بناًءو االرض اذا استوىف صاحب الغرس أو البناء منفعة االرض.
يأخذ اجرة املثل عما تقدم استيفاؤه من قبل صاحب الغرس أو  نْاخلمس اَ

  البناء مبقدار اخلمس، كما له اجياره باجرة مسماة اذا رأى مصلحة يف ذلك.
هو سهم السادة الفقراء، لكونه و عدم واليته على نصف اخلمس، ودعوى:

  .١على االيصال إليهم ال اكثر ولياً
  ليس الفقراءو اخلمس كله ملنصب االمام، مبا سوف يأيت من انَّ ـ مدفوعة: أوالً

                                                            
  .١٨٠العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  مستند -١
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  جمرد مصرف للخمس. السادة االّ

نصف اخلمس ملك للسادة فال إشكال يف انه ملك  لو فرض انَّ ـ وثانياً
جلهة الفقراء السادة ال ألشخاصهم، فتكون كاالوقاف العامة اليت يكون 

يتصرف فيها مبا يكون  نْحسبة، حبيث له اَلو و عليها احلاكم الشرعي متولياً
صرف و اجيار مخس االرض املذكورة للذمي يف صاحلهم، فاذا فرض انَّ

 كان تصرفه نافذاًو اجرته على السادة اصلح حبال جهة السادة جاز له ذلك،
  من دون اشكال.

انه هل يتخري الذمي فيما اذا كانت االرض مشغولة بالزرع أو  ـ ومنها
بني دفع اجرته، أو ليس له هذا و أو قيمة البناء بني دفع مخس االرض عيناً

اذا اراده صاحب  ، بل يتعني عليه دفع اخلمس قيمة أو عيناًالتخيري
 يقلع الغرس أو يهدم البناء، نْلصاحب اخلمس اَ هذا يعين انَّو اخلمس؟

) من انه يتخري الويل بني اخذ العني هذا هو مقصود صاحب احلدائق(قدهو
  .١تعني عليه اخذ االجرة االّو أو االجرة يف صورة عدم اشتغال االرض،

من بقاء هذا التخيري حىت  ٣ وافق عليه يف املستمسكو ٢وما ذكره يف اجلواهر
يقلع البناء أو الغرس، ال معىن له اذ  نْمع االشتغال غاية االمر ليس له اَ

 ليس املراد باخذ العني ملك العني، بل املقصود اخذه من يد صاحب الغرس
اما اخذ العني مع ابقاء الغرس فيه فهو عبارة و ختليصه من غرسه أو بنائه،و

  .اخرى عن اخذ االجرة بعد فرض عدم ترك االجرة له جماناً
امكان استيفاء ويل اخلمس ملنفعة االرض  البحث يف هذه اجلهة عن واحلاصل:

   أو عدم امكانه ـ  ذلك يعين جواز قلعه للغرسو ـ يف حال االشتغال بغرس الغري
                                                            

  .٣٦٢، ص ١٢احلدائق الناضرة، ج  -١
  .٦٨، ص ١٦جواهر الكالم، ج  -٢
  .٥٠٩، ص ٩املستمسك، ج  -٣
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فعدم جواز قلع  ـ اذا اختاره الذمي ذلك يعين لزوم اخذ االجرة تعييناًو ـ

عدم ختيري صاحب و الغرس عبارة اخرى عن ختيري صاحب الغرس
املراد من  اخذ اجرته، النَّو االرض بني اخذ عني ارضه ما دام مشغوالً

ع اليد عليها ال جمرد امللك، نعم جيوز له وض اخذ العني التصرف فيها مطلقاً
 كأنَّو املفروض يف املقام.و هذا خارج عن املنظور انَّ من سائر اجلهات، االّ

ويل االمر  ر(قده) فذكر انَّتاثر بكالم صاحب اجلواه يضاًاالسيد املاتن(قده) 
قد عرفت و لكن ليس له قلع الغرس،و خمري بني اخذ العني أو اخذ اجارته

هذا عبارة اخرى عن تعني اخذ االجرة دون اخذ العني باملعىن املقصود  انَّ
  كان. أياماًو ر به صاحب احلدائق(قده)،هنا كما عبَّ

  يبني:استدل على ذلك بتقرو فقد ذهب املشهور اىل االول.
الذمي ميلك البناء أو الغرس مبا هو بناء أو غرس ال مبا هو آجر أو  انَّ الول ـا

صاحب اخلمس  من احملافظة على ذلك لتعلق حقه به، كما انَّ خشب، فالبدَّ
هذا و ،ال معىن لتفويته عليه جماناًو خلمس االرض له اجرة ارضه، لكونه مالكاً
يقلع  نْال جيوز لصاحب اخلمس اَو جتب االجرة على الذمي، نْيؤدي اىل اَ

  .١ بكلتا الوظيفتني عمالًو بني احلقّني الغرس أو البناء، فيكون ذلك مجعاً
هذا غاية ما يثبت عدم جواز القلع بال ضمان النه هدر حلق  انَّ وفيه:
اما قلعه مع دفع قيمته اىل صاحب البناء فال وجه لعدم جوازه، و الذمي،

  فانه كاستيفاء الذمي ملنفعة االرض باالجرة.
حق و مقتضى ثبوت احلقني، حق الذمي يف متلك بنائه أو غرسه وان شئت قلت:

استيفاء ما يكون لكل منهما حق  نْصاحب اخلمس يف استيفاء منفعة ارضه اَ
   حيثو يزاحم حق اآلخر يف سلطنته على ماله، نْليه من دون اَيرجع ا

                                                            
  .١٨١مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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هو مالك الغرس له استيفاء و من قصر سلطنة احد احلقني هذا ال ميكن النه البدَّ انَّ

هو و لو مع تعويض صاحبها بقيمتهاو قصر سلطنة صاحبها عليهاو منفعة االرض
رعاية هلما، بل ترجيح و للحقني هذا ليس اعماالً االجرة دون العكس، فانَّ

  مل يبني ذلك يف هذا التقريب.و دليل،هو حباجة اىل و الحدمها على االخر،
قلع  ما ذكره يف املستمسك من التمسك بدليل ال ضرر، بتقريب: انَّ الثاين ـ

ليس يف ابقائهما و الغرس أو هدم البناء ضرر على صاحبه فينفى جوازه،
دليل نفي و امنا هو خالف سلطنته على ماله،و ضرر على مالك االرض،

 غريه من ادلة االحكام االولية، خصوصاًو ةالضرر حاكم على دليل السلطن
مع مالحظة ورود دليله يف مورد سلطنة مسرة بن جندب على ماله يف 

  .١ قصته مع االنصاري
  امكان دفع ضرر القلع بضمان القيمة. ودعوى:
املنفي مطلق الضرر ال خصوص الضرر و الضمان تدارك للضرر، بانَّ مدفوعة:

 على املالك بنقص ارضه ابقاء الغرس يوجب ضرراًغري املتدارك، نعم لو كان 
اما و فسادها تعارض تطبيق القاعدة يف الفردين، فريجع اىل قاعدة السلطنة،و

على املالك  استيفاء االرض من قبل صاحب الغرس أو البناء فليس ضرراً
 نْاملنافع كلها مبنية على االستيفاء، فاما اَ لكي يعارض ضرر القلع، النَّ

ني ليس احد االستيفائو اال كانت معدومه،و ا املالك أو صاحب الغرس،يستوفيه
، فال يقاس استيفاء املنفعة باتالف العني أو سقوطها عن املالية كما يف قلع ضرراً

  .٢الشجر أو البناء
  وهذا الكالم فيه مواضع للنظر، فانه يالحظ عليه:

  فسادو اىل ارض صاحبه ضررنقله و النقض مبا اذا مل يلزم من قلع الغرس ـ أّوالً
                                                            

  .٥٠٩، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -١
  .٥١٠، ص ٩مستمسك العروة الوثقى، ج  -٢
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لصاحب  انَّو ال يقال بالتخيري للذمي نْالصل الزرع، فانه يلزم يف مثله اَ

هو خالف و اخلمس إلزامه بنقل زرعه اىل ارضه، حيث ال يلزم منه ضرر،
  من املستبعد التزامه به.و اطالق الفتاوى

فيما اذا لزم من ابقاء الزرع يف حمله ضرر أو فساد لالرض، فانه قد  ـ وثانياً
حكم فيه بالرجوع اىل قاعدة السلطنة، لتعارض الضرر يف الطرفني، مع انه 
 ليس املقام من موارد التعارض بني الضررين حىت على هذا التقدير، النَّ

توجه الضرر املقاعدة ال ضرر ال تشمل و الضرر متوجه اىل مالك االرض،
االرض بنفس الغرس مع  يقاعه على االخر، فحيث انَّاىل احد الشخصني ال

كان الغرس حبق فقد انتقلت و الفسادو االجرة اصبح يف معرض الضرر
االرض اليت هي يف معرض مثل هذا الضرر اىل صاحب اخلمس، فال يكون 

من  اتالفه، فالبدَّو هذا الضرر مشموال لدليل نفي الضرر، خبالف قلع الغرس
  .يضاًاطالق الفتاوى ذلك ا تقدمي ضرر صاحب الغرس، كما انَّ

املقام من موارد تعارض الضررين، فقد حكم بالرجوع  لو فرضنا انَّ ثالثاً ـو
لصاحب  ، فكما انَّقاعدة السلطنة هنا متعارضة أيضاً اىل قاعدة السلطنة مع انَّ

احلق يف و ء السلطنةاخلمس السلطنة على ارضه كذلك لصاحب الغرس أو البنا
لو مع االجرة، فيبقى التعارض بني و ابقاء بنائه أو غرسه يف هذا املوضع

  احدامها دون االخرى. الثابت عقالئياً من فرض انَّ البدَّو السلطنتني،
جريان ال ضرر بلحاظ الغرس معارض مع جريانه بلحاظ  انَّ ـ ورابعاً

 ما ذكر من انَّو للضرر، تداركاًو تعويضاً االجرة ليس االّو منفعة االرض،
اال كانت و لكون املنافع مبنية على االستيفاء استيفاء املنفعة ليس ضرراً

  ذلك:و معدومة غري صحيح،
على القول بضمان خصوص املنافع املستوفاة أو العينية ال  النه مبٌين ـ أوالً
  املنفعة هو غري صحيح على ما حقق يف حمله، فانه ال إشكال يف انَّو ،مطلقاً
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 سلبها من صاحبها كاتالف العني عليه نقص انَّو ،مبا هي هي ملحوظة عقالئياً

  تدارك ال نفي له.و دفع قيمتها كدفع قيمة العني تعويض للضررو اضرار به،و
نفس جتويز استيفاء الغري ملنافع مال أحد حىت  ال إشكال يف انَّ ـ وثانياً

 باعتبار نقص حقه عقالئياًو باالجرة حكم ضرري على صاحب املال عرفاً
قد قّرر يف حمله مشول القاعدة ملوارد نقص احلق و ملاله ان مل يكن نقصاًو

كشموله ملوارد نقص املال فصدق الضررية يف املقام غري مبنية على مسألة 
  عدم مشوله لغري املستوفاة.و اختصاصه باملستوفاةو ضمان املنافع

كل هذا اإلشكال ينشأ من فرض ثبوت اصل حق  انَّ ـ والصحيح ان يقال
يف ابقاء غرسه  يضاًا السلطنة لصاحب االرض مع كون صاحب الغرس حمقاً

من قبل  تناقض ال ميكن جعلهما معاًو هذا بنفسه هتافت النه غرسه حبق، فانَّ
من هنا ال و  يكون اجملعول العقالئي إال أحد احلقني ال حمالة،العقالء، فال

من حل املشكلة يف املرتبة  موضوع ملالحظة قاعدة ال ضرر يف املقام، بل البدَّ
  مع حلها ال موضوع للقاعدة.و السابقة بلحاظ اصل ما هو اجملعول العقالئي،

ما هو اجملعول العقالئي يف امثال املقام امنا هو  وال ينبغي اإلشكال يف انَّ
حب احلق لصاحب الغرس ال االرض، لسبق حقه يف غرسه على حق صا

ليه مشغولة بذلك مبا هي كذلك، سواء كان االرض يف ارضه لكوهنا انتقلت ا
يف ذلك ضرر عليه أم ال غايته يف صورة تضرر االرض تكون االجرة اكثر 

عدم امكان الزامه و الوجه لتقدم حق صاحب الغرسهذا هو و كما ال خيفى،
  لو فرض عدم تضرره بذلك.و بقلع غرسه

ان هذا امنا يكون فيما اذا كانت االرض مشغولة بالبناء أو الغرس  ومنه يعرف:
ليه خالية مث اشغلها الذمي بذلك اما اذا انتقلت او من حني االنتقال اىل الذمي،

 ز له املطالبة بعني اخلمس أو قيمتهامن دون استئذان من صاحب اخلمس جا
  ليس لعرق ظامل حق كما يف سائرو لو بقلع الغرس، النه مل يكن حبقو
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بيعت و لو كانت األرض من املفتوحة عنوة ]:٤٠[مسألة 
الّنها للمسلمني، فاذا اشتراها الذمي  لآلثار ثبت فيها احلكم، تبعاً

   انّو املبيعان قلنا بعدم دخول األرض يف و وجب عليه اخلمس،
خارجة عن مورد كالم السيد هذه الصورة و العدوان،و موارد الغصب

  (قده) كما هو واضح.املاتن
م تقوَّ نْاَ بدَّرض الانه يف مقام التقومي اذا اريد دفع قيمة مخس اال ـ ومنها

، فيعطي لصاحب اخلمس مخس قيمة مشغولة بالزرع أو البناء مع االجرة
مخس اجرهتا، ال مخس قيمة االرض اجملردة أو مخس و االرض مشغولة بالزرع
بال اجرة، النه ال ميلك صاحب اخلمس ختلية االرض من و قيمتها مشغولة جماناً

الزرع كما اشرنا يف البحث السابق، فقد تكون قيمة مخس االرض اخلالية اكثر 
  .يضاًدم كون املنفعة جمانية كما تقدم اله مخس االجرة لع من ذلك، كما انَّ

، لعدم الدليل عليه، فيكون مقتضى اطالق  انه ال نصاب هلذا اخلمس ـ ومنها
  دليل اخلمس ثبوته يف كل ارض يشتريها الذمي مهما كانت قيمتها.

ال من و ال من الذمي  عدم لزوم قصد القربة يف استيفاء هذا اخلمس ـ منها
صحيحة  انَّحيث و احلاكم، اما من الذمي فلعدم صحة العبادة منه مع كفره،

احلذاء امرت بدفعه للخمس مبا هو ذمي ال بأن يسلم مث يدفعه، فيستفاد 
لو فرض صحتها منه فال دليل و منها سقوط نية القربة من هذا اخلمس،

الدليل على اعتبار قصد القربة حىت الدليل  على لزومه عليه يف املقام، النَّ
حنوه خمصوص و اععن الدليل الليب كاالمج اللفظي منه لو فرض فضالً

بدعوى انعقاد اطالق  يشمل مثل هذه الضريبة، اللهم االّ الو باملسلمني،
قد و مقامي يف رواية احلذاء يف املقام حىت بلحاظ خصوصيات الدفع،

  عرفت عدم متاميته.
   عن الدافع هنا حىت واما عدم اعتبار نية القربة من احلاكم فلعدم كونه ولياً
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واما  يثبت يف األرض حق االختصاص للمشتري.و املبيع هو اآلثار،
اذا قلنا بدخوهلا فيه فواضح، كما اّنه كذلك اذا باعها منه أهل اخلمس 

  .]١[جيوز هلم بيعهاو بعد اخذ مخسها، فاهنم مالكون لرقبتها،
امنا الذمي هو املكلف بدفع اخلمس و اجملنون،و قيل به يف باب الصغري لو

احلاكم يأخذه بالوالية عن اصحاب و اخلمس، حبسب ظاهر دليل هذا ابتداًء
ال يشترط يف االخذ نية القربة من اآلخذ أو و اخلمس أو اجلهة املالكة له،
امنا الالزم نية القربة على من عليه اخلمس أو و وليه حىت يف سائر املوارد،

وافقه بعض احملشني على العروة من اعتبار و الزكاة، فما ذكره يف املسالك
  احلاكم حني االخذ أو الدفع اىل السادة ال اساس له. النية من

   فتوحة عنوة اذا بيعت اىل الذميحكم االرض امل
] تعرض السيد املاتن(قده) يف هذه املسألة اىل حكم االرض املفتوحة عنوة ١[

ملا فيها من اآلثار، من حيث ثبوت اخلمس  لو تبعاًو اذا بيعت اىل الذمي
فيما يلي نتعرض للصور و متام الصور باخلمس،قد حكم يف و عدمه،و فيها

  يف كالمه: أو تلوحياً املذكورة صرحياً
على ما تقدم  ، بناًءيشتريها الذمي من اصحاب اخلمس نْاَ الصورة االوىل ـ

، فاذا يضاًاللمشهور من تعلق اخلمس باالرض املفتوحة عنوة  عنه وفاقاً
باعوها على الذمي ال ف بيد اصحابه كالسادة مثالً كانت االرض مخساً

إشكال يف تعلق اخلمس هبا عليه، النه قد اشتراها من مسلم مالك لرقبة 
 ، كما اشار إليه يف ذيل املسألة،االرض، فيكون مشوله لدليل اخلمس واضحاً

  لكنه قد تقدم بطالن املبىن يف حبث الغنيمة.و
تقع حتت يده  يقال بتملك املسلم لالرض املفتوحة اليت نْاَ الصورة الثانية ـ
أو ما دامت مشغولة باحلياة كاملوات، غاية االمر  ، دائماً باالحياء أو غريه

ختتص هذه االراضي باملسلمني خبالف املوات، فيبيعها املسلم بعد االحياء من 
   ال ينبغي اإلشكال يف ثبوت اخلمس عليه، النه يصدق فيه يضاًهنا او الذمي.
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قد اشار إليه السيد املاتن(قده) بقوله (واما اذا قلنا و اشتراها من مسلم،ارض 

املوتان عن ملكه أو و ال يضر بذلك خروجه باخلرابو بدخوهلا فيه فواضح)
على كل  حتقق امللك حدوثاًو ، لصدق الشراء حني االنتقالمتزلزالً كونه ملكاً

  هو موضوع اخلمس.و حال
املستفاد من ادلة االراضي اخلراجية  غري سديد، فانَّ يضاًاملبىن املذكور ا انَّ االّ

رقبتها ملك جلميع املسلمني، من هو  انَّو اهنا موقوفة متروكة بيد من يعمرها،
عنواهنم كشخصية و جلهة املسلمني من يأيت بعد اليوم، فهي باقية ملكاًو اليوم

  العمل عليها.ال تنتقل اىل امللك اخلاص للمسلم باالحياء أو و قانونية،
يشتريها الذمي من احلاكم االسالمي ملصلحة يراها  نْاَ ـ الصورة الثالثة

نفوذ تصرفاته يف رقبة هذه و على واليته ، بناًء احلاكم يف متليكه تلك االرض
 هذه الصورةو هذا حبث متروك اىل حمله من احكام االراضي.و ،يضاًاالراضي ا

مما  يضاًلكنه قد يستفاد حكمها او ،رحياًمل يذكرها السيد املاتن(قده) ص انْو
ال ينبغي اإلشكال يف عموم  يضاًهنا او ضمنا،و ذكره يف الصورة السابقة تلوحياً

ما ورد يف لسان صحيحة احلذاء (اّيما  ثبوت اخلمس على الذمي، النَّو احلكم
كان ظاهره االويل الشراء من مسلم مالك  انْو ذمي اشترى من مسلم ارضا)
عنوان املسلم ظاهر يف الشخص احلقيقي ال  لالرض ملكية شخصية، النَّ

العرف يلغي هذه  انَّ نوان املسلمني وجهة املسلمني، االّاحلقوقي القانوين كع
يفهم من النص املذكور مطلق ما ينتقل من املسلمني، سواء كانت و اخلصوصية،
  الشخصية احلقيقة أو االعتبارية القانونية. هلم بعناوينهم

يقال و ،ملا فيها من آثار يشتريها الذمي من املسلم تبعاً نْاَ ـ الصورة الرابعة
هناك حق اختصاص باالرض حيصل للمسلم الذي حييي االرض  بانَّ

ل اخلراج، فينتقل ذلك اىل الذمي املفتوحة عنوة أو يأخذها من احلاكم يف قبا
   جيب فيها اخلمس عليه أم ال؟ حكم السيد املاتن (قده) بثبوت، فهل يضاًا
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فرق يف ثبوت اخلمس يف األرض املشتراة بني  ال ]:٤١[مسألة 
تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء اىل  نْاَ

   انتقلت اىل وارثهو كما لو باعها منه بعد الشراء، أو مات مسلم آخر،
خالفه يف ذلك اكثر املعلقني على و ،يضاًهذه الصورة ا اخلمس عليه يف

ظاهر صحيحة احلذاء متلك الذمي لالرض  العروة مدعني يف وجه ذلك انَّ
  هذا ال يصدق يف املقام.و بالشراء،

التفصيل بني ما اذا قلنا حبصول حق االختصاص برقبة االرض  والصحيح:
جرد ملك االنتفاع هبا بني القول مبو ملن يعمل يف االرض املفتوحة عنوة،

  كاملستأجر من دون حصول أي حق له يف رقبتها.
، اذ ال يشترط يف صدق يضاًنه على االول يصدق الشراء لالرض افا

الواقع عليه عقد الشراء اىل املشتري،  ـ العني ـ مفهومه اكثر من انتقال املال
سواء كانت العالقة القانونية املنتقلة هي عالقة االختصاص املطلق املعّبر 
عنه بامللك، أو االختصاص االضعف، أو من بعض اجلهات املسمى حبق 

الشراء لالرض احملياة و هلذا ال إشكال يف صدق البيعو االختصاص بالعني،
احلاصل باالحياء حق االختصاص برقبة االرض  نَّعلى القول با حىت بناًء
  ال امللك.

واما على القول االخر الذي هو الصحيح يف االراضي اخلراجّية على ما هو املنقح 
يف مبحث االراضي، فال موضوع لشراء االرض، بل املشترى حبسب احلقيقة 

اّما و فيه، على ما هواملشهور املنافع الغري فالموضوع هلذا اخلمس بناًءو اآلثار
رادة مخس حمصول أرض اجلزية من الذمي فلزومه هنا املختار من اعلى  بناًء

مناسبته ال ختتص مبا ميلكه الذمي بل و مبين على استظهار أن نكتة هذا احلكم
كأن دفعه هلذه و استثماره من االراضي الزراعيةو تعم كل ما يكون حتت استيالئه

   ال اشكالو زكاهتا،و صدقة االرض اجلزية يف قبال حرمان املسلمني من
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املسلم، أو رّدها اىل البائع بإقالة أو غريها، فال يسقط اخلمس 
  .]١[ بذلك، بل الظاهر ثبوته لو كان للبائع خيار ففسخ خبياره

اذا ما  اًـيضالسالمـي ميـكـنـه وضـع ذلك علـيـه هـنـا ااكم اـيف ان احل
  متروك ملباحث احكام الذمة.متام البحث يف ذلك و اقتضته املصلحة

   موضوع هذا اخلمس
موضوع هذا اخلمس حدوث ملك  ] مقصوده(قده) من هذه املسألة بيان ان١َّ[

، أم خرجت عن ملكه، بل ال االرض للذمي بالشراء، سواء ثبتت عنده بقاًء
 آثارهو امنا الالزم ترتب امللك للذميو ،يشترط حىت حدوث امللك زماناً

، كما اذا فرض بيع االرض على ذمي من مسلم ال زماناً رتبةو لو حكماًو
فضولة مث بيعها من الذمي اىل مسلم آخر كذلك فامضى الذمي بعد ذلك 

 يتعلق اخلمس هبا رغم انَّ يضاًقلنا بصحتهما بذلك، فانه او كلتا املعاملتني
ال حقيقة فلم يتحقق ملكية زمانية لالرض لصدق  االجازة كاشفة حكماً

الجازة على كل حال. نعم قد يدعى االنصراف يف مورد الفسخ الشراء با
املوضوع  استظهر انَّ نْحنوه بعد اَو اذا كان يف اجمللس بعد العقد خصوصاً

  .خارجياً استيالء الذمي على ارض املسلمني استيالء عرفياًو نتيجة الشراء
الشراء الثاين أو الفسخ اذا كان من مسلم  بني انَّو مث انه ال منافاة بني ذلك

ينتقل اخلمس اىل ذمة و شيعي حيل له متام االرض مبقتضى اخبار التحليل،
الذمي، اّما ألنّ نظر املصنف هنا اىل ثبوت مخس االرض على الذمي كما 

ان كان ذلك خالف ظاهر عبارته، حيث اضاف اخلمس اىل االرض و قيل،
)، أو الرادة البيع من ٤٣ء منه يف املسألة ( يجيخالف ظاهر ما سو املشتراة،

تقييد يف عبارة السيد  يضاًهو أبعد من سابقه ألنه او املسلم غري الشيعي،
لعل االوىل منهما دعوى: اختصاص و املاتن(قده) بال دليل بل مستهجن،

ال يدفعه، أو ال يعتقد به و اخبار التحليل باخلمس الثابت على كل مكلف
اما و الفوائد،و هو اخلمس الثابت على اصل االموالو الكافر، كاملخالف، أو

   هذا اخلمس فانه جمعول على الذمي الكافر مبا هو ذمي حبسب الفرض، حبيث
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شرط عليه و اذا اشترى الذمي األرض من املسلم، ]:٤٢[مسألة 
و كذا لو اشترط كون اخلمس على البائع. نعم  عدم اخلمس مل يصح.
  ].١املسلم ان يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه [لو شرط على البائع 

الخبار التحليل،  مثله ال يكون مشموالًو يؤخذ منه يف حال كفره، نْاَو البدَّ
هذا ال و لظهورها يف اخلمس الذي ال يدفع من جهة عدم االعتقاد به،

ال و ، فانه يؤخذ منه على كل حاليشمل ما جعل على الذمي لكونه ذمياً
  ه بوجوبه يف اخذه منه.دخل العتقاد

على استفادة عموم التعليل مما يف ذيل بعض اخبار التحليل (ما  بناًء اليقال:
انصفناكم لو كلفناكم ...) يشمل التحليل لكل مخس بل كل حق هلم ال 

  .١ لو كان من غري ناحية االختالف يف املذهبو يدفعه من عليه احلق،
اخلمس كاخلمس يف سائر  هذا قد يصح لو قلنا بأن هذا فانه يقال:

 أما اذا قلنا بأنه جعل آخر غري مخس الفوائدو األصناف من حيث املصرف
باالرض فضال عما اذا قلنا بكونه جزية على  ان كان متعلقاًو الغنائمو

حمصول االرض فال ميكن استفادة حليته على الشيعي من اخبار التحليل 
  املالية.الضرائب و كما هو احلال يف سائر الواجبات

اما و اصل هذه املسألة مبنية على فرض تعلق اخلمس برقبة االرض، مث انَّ
على إرادة مخس احملصول بعنوان اجلزية فهو فرع استثمار الذمي  بناًء

  احملصول كما هو واضح.و بقائها بيده اىل حني الزرعو لالرض
  لو اشترى الذمي االرض من املسلم واشترط عليه عدم اخلمس

حمرم للحالل، خبالف املورد و الشرط يف املوردين االولني خمالف للشرع ] الن١َّ[
لكنه ال يسقط عن و ال حمذور فيه،و االداء عن الغريو االخري فانه شرط الفعل

   يأخذه منه، كما انه اذا مل نْالذمي بنفس هذا الشرط، فيجوز لويل اخلمس اَ
                                                            

  .١٨٥الوثقى، كتاب اخلمس، ص مستند العروة  -١
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من مسلم  اذا اشتراها من مسلم مث باعها منه أو]: ٤٣[مسألة 
 وجب عليه مخسان، مخس األصل للشراء أوالً مث اشتراها ثانياً آخر،
  .]١[ مخس أربعة أمخاس للشراء ثانياًو

يف البائع بالشرط ثبت للذمي خيار ختلف الشرط، فلو فسخ دخل يف املسألة 
السابقة من عدم سقوط اخلمس عنه بذلك، فبهذا الشرط ال يستطيع الذمي 

امنا فائدته اجياب االداء و اخلمس اذا مل يف به البائع،التخلص عن ضمان 
ض عن الذمي على البائع ال اكثر، مث لو دفع املسلم قيمة مخس االر تكليفاً

  أم ال؟ يضاًس اخلمس ا، فهل جيب عليه مخيضاًملك الذمي مخس االرض ا
  ).٤٩يف املسألة ( هذه نقطة سنتعرض هلا مفصالً

  مسلم مث باعها منه أو من مسلم آخر مث اشتراها ثانيةلو اشترى الذمي االرض من 
أربعة امخاس  س، فلم ينتقل اىل الذمي ثانيا االّ] لبطالن البيع يف مقدار اخلم١[

 ختلفة يف ما هو متعلق اخلمس، االّاالرض من دون فرق بني املسالك امل
ع النظر املبىن القائل بانه حق يتعلق بالعني كحق اجلناية املتعلق بالعبد بقط

هبذا خيتلف عن و أي باملال مبا هو مال ال مبا هو مملوك لفالن ـ عن مالكه
يقال بصحة البيع الثاين يف متام العني، غاية  فانه حينئٍذ ـ مثل حق الرهن

االمر يكون لصاحب اخلمس احلق يف اخذ مخسها، فيكون اخلمسان من متام 
ثاين موضوعه أربعة امخاس على سائر االقوال، فاخلمس ال اما بناًءو العني.

كان احلق من العني ال متامها، لبطالن البيع الثاين يف مقدار اخلمس حىت اذا 
 اذا أجاز احلاكم أو دفعه الذمي من مال آخر بناًء قبيل حق الرهانة، االّ

مث ملكه، أو قيل بالتحليل يف هذا القسم من  على صحة البيع فيمن باع شيئاً
  .شتري شيعياًكان املو اخلمس للشيعي

ضعيف يف نفسه على ما سوف و املبىن املذكور خالف خمتار املاتن، انَّ االّ
اخبار التحليل تقدم و اجازة احلاكم خارجة عن الفرض.و يأيت يف حمله.

   الذمي ال جيب عليه دفعو عدم مشوهلا هلذا اخلمس الثابت على الذمي،
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اذا اشترى األرض من املسلم مث أسلم بعد الشراء مل  ]:٤٤[مسألة 
   . نعم لو كانت املعاملة مما يتوقف امللك فيه]١[  يسقط عن اخلمس

اخلمس من مال آخر، فاذا التفت اىل املسألة امكنه الزام صاحب اخلمس 
من دفع مخس الثمن اىل  باخذ اخلمس االول من العني، غاية االمر البدَّ

فما ذكره املاتن(قده) من تعلق اخلمس الثاين بأربعة امخاس  املشتري املسلم،
  قه االعالم يف املقام.منه يعرف االشكال فيما علَّو االرض هو الصحيح.

على إرادة  امنا يثبت بناًء الشراء ثانياًو اصل تعدد اخلمس بالبيع مث انَّ
هو و اخلمس املصطلح من الصحيحة، حيث يتعدد احلكم بتعدد موضوعه

الناتج و املراد مخس احملصول اما على القول بانَّو ك بالشراء من الذمي.املل
 نْمن االرض جزية فامنا يتعدد اخلمس اذا تعدد احملصول عند الذمي، باَ

يكون اخلمس يف و زرعها من جديد،و باعها بعد االستثمار مث اشتراها
  املرتني من متام احملصول.

  لو أسلم الذمي بعد شراءة األرض
على استفادة مخس رقبة االرض من صحيحة احلذاء واضح، اذ ال  هذا بناًء] ١[

املوضوع هو حدوث ملك االرض للذمي،  موجب للسقوط بعد فرض انَّ
له أم خرجت من ملك الذمي، اّما خلروج املال عن يده أو  سواء بقيت ملكاً

ال فرق يف ذلك بني فرض بقاء االرض و خلروجه عن الكفر اىل االسالم،
  ت يده عند االسالم أو خروجها من يده قبل ذلك.حت

  التمسك حبديث اجلب. ودعوى:
انه على تقدير ثبوت دليل لفظي عليه فظاهره االختصاص باالحكام  يدفعها:

  ذمي كما يف املقام.و ، ال مبا هو كافرالثابتة على الكافر باعتباره مكلفاً
زية على االرض املراد به اجل انَّو على ما استظهرناه من هذا اخلمس، واما بناًء

هلا بسائر اراضي اجلزية، فال ينبغي اإلشكال يف  حلاقاًاملشتراة من مسلم ا
سقوط هذا اخلمس باسالم الذمي كما هو احلال يف سائر اراضي اجلزية بل يف 

الغرض من جعلها و مطلق اجلزية، حيث اهنا تسقط باالسالم، بل املقصود
   اه االسالم على ما هو مصّرح به يف بعضباقسامها هو دفع الكافر باجت
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قبل القبض سقط عنه، لعدم متامية ملكه و على القبض فاسلم بعد العقد
  .]١[ يف حال الكفر

حصول الناتج لزم دفع مخس و الروايات. نعم لو اسلم بعد استثمار االرض
احلاصل يف زمان كفره، النه كان ارض جزية كما هو حال سائر اراضي 

  اسالم اهلها. اجلزية بعد
املفروض توقف امللك على القبض، فلم يتحقق ملك الذمي الذي هو  ] الن١َّ[

موضوع هذا اخلمس، نعم لو اشتري للذمي فضولة فاسلم مث اجاز امكن القول 
على ما سيأيت من عدم سقوط هذا اخلمس باسالم  بثبوت اخلمس عليه، بناًء

  دق حتقق الشراء قبل االسالم.االجازة كاشفة، فيص الذمي بعد امللك، النَّ
 التفصيل هنا بني القول بالكشف احلقيقي فيكون اخلمس ثابتاً اال ان الصحيح:

، اذ على االول يتحقق متلك الذمي لالرض الكشف احلكمي فال يكون ثابتاًو
الذي هو موضوع هذا احلكم حبسب الفرض، حيث ينكشف باالجازة حتقق 

بعد اسالمه ال و زماناً كون الشراء متأخراًو امللك له من اّول االمر حقيقة،
هو امللك كما تقدم و املوضوع للخمس نتيجة الشراء يضر بذلك بعد فرض انَّ

من القول بعدم  ١يف اصل املسألة. فما عن بعض اساتذتنا العظام(دام ظله)
اخلمس حىت على القول بالكشف لعدم صدق الشراء اال بعد االسالم غري 

املفروض ان ما هو موضوع هذا اخلمس ليس عقد الشراء يف حال  تام، النَّ
  املفروض حصوله للذمي من اّول االمر.و هو امللك،و الكفر بل نتيجته

عن النقل ال يتحقق  وعلى الثاين، اعين القول بالكشف احلكمي فضالً
موضوع احلكم باخلمس، اذ غاية ما يثبت بذلك ترتيب آثار امللك السابق 

  املفروض انه مسلم ال ذمي.و سناده اىل اجمليز،او من اآلن
  من مجلة آثار امللك السابق ثبوت اخلمس، فيترتب حكما ال حمالة. ال يقال:

                                                            
  .١٨٩مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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فأسلم  لو متلك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، ]:٤٥[مسألة 
  .]١[الناقل قبل القبض، ففي ثبوت اخلمس وجهان، أقوامها الثبوت

   ان  الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي ]:٤٦[مسألة 
ال ميكن و هذا حيتاج اىل ترتيل باخلصوص هلذا االثر الشرعي، فانه يقال:

عند العقالء، اذ الكاشفية  كوهنا كاشفة حكماًو استفادته من جمرد االجازة
احلكمية امنا هي بلحاظ اآلثار املعاملية العقالئية ال اآلثار الشرعية غري 

، له سابقاً املرتبطة باملعاملة، نظري ما اذا نذر التصدق بدرهم اذا كان مالكاً
  .فهذا االثر ال يترتب بالكشف احلكمي، فتدبر جيداً

  على القول بالكشف مطلقا. اإلشكال على من حكم باخلمس ومنه يظهر:
على إرادة مخس احملصول  ] هذه املسألة كاملسألة السابقة ال موضوع هلا بناًء١[

كجزية على االرض املشتراة من قبل الذمي، اذ اجلزية املذكورة تؤخذ من 
االرض سواء كانت بيد الذمي االول أو الثاين، فحىت اذا مل يسلم وجب 

على  امنا يكون هلا موضوع بناًءو واضح،هذا و اخلمس جزية على الثاين
قد و رادة مخس الرقبة يف خصوص، االرض املنتقلة من مسلم اىل ذمي،ا

اختار السيد املاتن(قده) ثبوت اخلمس اذا اسلم البائع قبل القبض يف العقد 
باعه االرض مبقدار  نْاملشروط به كما يف اهلبة أو يف البيع اذا كان سلفا، باَ

اذا اريد اجلمود على  ـ فاسلم صاحب االرض قبل القبض من احلنطة سلفاً
ظاهر اخذ عنوان يف  وجه اإلشكال قد يكون انَّو ـ البيعو عقد الشراء

يف و لسان دليل حكم لزوم فعلية ذلك الوصف العنواين حني فعلية احلكم،
  .املقام حني الشراء مل يكن البائع مسلماً

الصحيح كما ذكره السيد املاتن(قده) ثبوت اخلمس، الن املفروض عدم  لكن
 امنا املوضوع نتيجة الشراءو دخالة إنشاء الشراء مبا هو عقد يف هذا احلكم،

   حينه، بل ميكن دعوى قد كان البائع مسلماًو هو امللك احلاصل حني القبضو
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  .]١[ يبيعها بعد الشراء من مسلم
مث فسخ بإقالة  اذا اشترى املسلم من الذمي أرضاً ]:٤٧[مسألة 

 ففي ثبوت اخلمس وجه، لكن األوجه خالفه، حيث انَّ أو خبيار،
  .]٢[ الفسخ ليس معاوضة

ترتب أثره و عدم صدق الشراء االبعد استكمال متام شروط صحة العقد
حبسب الفرض فيصدق انه اشترى  يف هذا احلال كان البائع مسلماًو عليه

  لم.من مس
املنصرف من التعبري الوارد يف الصحيحة انتقال اراضي  بانَّ وقد يقال:

  مثل هذه االرض مل تكن من اراضي املسلمني.و املسلمني اىل الذميني،
 عالنصراف بعد فرض حتقق اسالم البايانه ال وجه هلذا ا اال ان االنصاف:

كانت تلك صدق ارض املسلمني عليها مبجرد ذلك، حبيث لو مل يتم العقد و
  االرض حاهلا حال سائر اراضي املسلمني.

  اخلمس فيما اذا اشترط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم عدم سقوط
لو و املوضوع هو ثبوت متلك الذمي لالرض بالشراء ] ملا تقدم من ان١َّ[

 ال يرفع املوضوع، سواء كان ذلك مشروطاً ، فانتقاله عن ملكه بقاًءحدوثاً
ال وجه لدعوى االنصراف، كما ان شرط ذلك ليس و من اّول العقد أم ال.

 ع،فاته معه شرط البيع على البايامنا املتوهم مناو مع العقد أو الشرط، منافياً
  .يضاًقد وردت الروايات اخلاصة فيه او

على إرادة اجلزية من هذا اخلمس قد يقال بعدم صريورة مثل هذه  نعم بناًء
يبيعه من  نْية مبجرد الشراء، النه مشروط على الذمي اَاالرض ارض جز

طاملا االرض بيد الذمي، فاذا  يضاًسلم ثانية، اال انه ال وجه لذلك ام
  عليه مخس حاصلها جزية ال حمالة. زرعها فانَّو استثمرها

على كون املوضوع هلذا اخلمس ما ينتقل اىل الذمي من  ] التعليل املذكور مبٌين٢[
  الفسخ أو التقايل ليس معاوضة، املسلم باحدى املعاوضات، حيث يقال بانَّ
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  .]١[ من حبكم املسلم حبكم املسلم]: ٤٨[مسألة 
مللك احلاصل بعده ملكية ان كان من حينه فيكون او الفسخو بل فّك هلا،
  ي يشمله النص.انه ليس مبعاوضة لك حادثة االّ

يف موضوع هذا اخلمس كما  يضاًاما اذا قيل بالغاء خصوصية املعاوضة او
ملوارد التمليك اجملاين  ليه مجلة من االعالم، حبيث كان احلكم شامالًذهب ا

على دعوى االنصراف عن مثل ذلك،  ، فعدم اخلمس يف املقام مبٌينيضاًا
املسلم ال رجوع  مبعىن احتمال دخل خصوصية حصول اصل التملك من

هذا هو املهم ال ما ذكره املاتن(قده) النا اذا و امللكية السابقة يف هذا احلكم.
احتملنا دخالة خصوصية االنشاء يف هذا احلكم وجب االقتصار على 

اال مل يكن دخل و ،يضاًمل يصح التعميم لسائر املعاوضات او عنوان الشراء
بل  االنتقال يف الفسخ ليس جماناً مع انَّ لكون االنتقال بالعوض أو جماناً

  ، فهو كاملعاوضة حبسب النتيجة.يضاًبالعوض ا
على فهمنا لدليل هذا اخلمس من انه جزية تؤخذ من حاصل  ه بناًءمث انَّ

  الفسخ أو التقايل كما هو واضح.و ال فرق بني الشراء االرض دائماً
  حكم الشراء ممن حبكم املسلم

، أو الطالق نفس دليل اخلمس يضاًل التبعية هلذا االثر اباطالق دلي ] اما متسكا١ً[
اجملانني، بل و من يتبعهم كاالطفال عنوان املسلم يعم عرفاً يف املقام، حيث انَّ

املناسبة العرفية من دليل هذا اخلمس و املستفاد حبسب املتفاهم قد عرفت انَّ
 ايدي الذميني، موضوعه مطلق انتقال االرض من يد املسلمني اىلو مالكه انَّ
اجلهات احلقوقية، بل لو و كاالوقاف قانونياً اعتبارياً لو كان املالك هلا عنواناًو

قلنا بتملك الذمي هلا باحليازة أو و االرض من املباحات أو االنفال فرض انَّ
امكن تعميم احلكم باخلمس يف مثل  يضاًكانت ضمن بالد االسالم او االحياء

 رادة مخس االرض،على ا ذلك على اساس املناسبة املشار إليها. هذا كله بناًء
  اما اذا اريد منه مخس حاصلها جزية، فاحلكم اوضح.و

  املصنف (قده) مل يتعرض ملا اذا كان املشتري حبكم الذمي تبعاً مث انَّ
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راها الذمي عليه اذا بيع مخس األرض اليت اشت ]:٤٩[مسألة 
  .]١[ و هكذا وجب عليه مخس ذلك اخلمس الذي اشتراه،

اجملنون اذا اشترى هلم وليهم االرض من املسلم، مع انه كان اوىل و كالصغري
بالتعرض له باعتبار عدم ثبوت التبعية يف اطفال الكفار خبالف اوالد 

 اىل امكان التمسك حبديث رفع القلم عن الصيب املسلمني. هذا مضافاً
على ما تقدم من صحة  ، بناًءيضاًجمانينهم او اجملنون الشامل لصبيان الكفارو

  رفع اخلمس بإطالقه.
، اما اذا كان من حمصول االرض يضاًثبوت اخلمس يف ذلك ا والصحيح:

لى ـ سواء كان ع فواضح، اذ ال فرق فيما يؤخذ من الكفار جزيةً جزيةً
اما اذا كان املراد به و الصغري منهم،و بني الكبري ـ وسهم أو امواهلمرؤ

املتفاهم من هذا احلكم هو حنو  اخلمس املصطلح، فباعتبار ما ذكرناه من انَّ
فيه روح  تضييق على الذميني لعدم استيالئهم على اراضي املسلمني، فكأنَّ

  .ان كان بعنوان اخلمس، فتأمل جيداًو اجلزية
  مخس األرض اليت اشتراها الذمي عليهبيع 

رادة مخس حمصول االرض اليت اشتراها على ا ] ال موضوع هلذا املسألة بناًء١[
 ـ على إرادة مخس نفس االرض امنا ينفتح هذا البحث بناًءو الذمي جزية،

  هذا واضح.و ـ كما هو املشهور
  احتماالت أربعة: يذكر بشأن هذا الفرع بدواً نْوميكن اَ
، القول بثبوت اخلمس فيمااذا بيع أوانتقل مخس االرض اىل الذمي نفسه مطلقاًـ االول

  هذا ظاهر املنت.و هكذا،و فكلما باعه عليه صاحب اخلمس وجب مخس اخلمس،
التفصيل بني ما اذا بيع اخلمس عليه قبل قبضه من قبل صاحب  الثاين ـ
اخلمس، فال جيب تعيينه يف االرض أي بيع ما هو متعلق حق و اخلمس

  .١ بني ما اذا بيع عليه بعد قبضه، فيثبت فيه اخلمسو عليه مخس اخلمس،
                                                            

  .١٩٢مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -١
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بني ما و التفصيل بني ما اذا بيع عليه اخلمس ففيه مخس اخلمس، الثالث ـ

اذا ملك مخس االرض بدفع قيمته لصاحب اخلمس، فال مخس عليه يف 
  .١ اخلمس
عدم ثبوت اخلمس عليه سواء ملك اخلمس بالشراء أو بدفع  الرابع ـ

  .٢ولعله ظاهر تعليق بعض االعاظم (قدهم) قيمته.
مقتضى االطالق االويل لدليل هذا اخلمس على القول به  وال إشكال يف انَّ

مخس االرض  هو القول االول الذي ذهب إليه السيد املاتن(قده)، فانَّ
أو غريه اىل الذمي حتقق موضوع جديد خلمس ، فاذا انتقل ببيع يضاًارض ا

 االرض اليت انتقلت اىل الذمي من مسلم، فيجب عليه مخسه ال حمالة
 نْيف اخلروج عن مقتضى هذا االطالق من مالحظة ما ميكن اَ هكذا. فالبدَّو

  على هذا االساس نقول:و على ساير االحتماالت، يكون دليالً
بني بيع مخس االرض على الذمي بعد قبضه هو التفصيل و ـ اما التفصيل االول

تعلق  بني بيع متعلق حق اخلمس عليه قبل القبض، فيبتين على القول بانَّو منه
على ذلك  اخلمس باملال يكون بنحو الشركة يف املالية أو حق الرهن، فانه بناًء

اذا باع صاحب اخلمس مخسه على الذمي بعد القبض صدق يف حقه انه 
اشترى ارضا من مسلم، النّ صاحب اخلمس قد ملك مخس االرض بالقبض 

هذا التفصيل  منه يعرف انَّو يف االرض ـ أو جعله مشاعاً سواء عّينه خارجاً
ل، لوضوح يف مقابل املشاع كما قي مبين على اخذ اخلمس ال تعينه خارجاً

بنحو االشاعة بني اصحاب  جعله مشتركاًو امكان قبض اخلمس من العني
شراء لالرض ال  بني املالك اذا رضى بذلك فيكون بيعه عليه عندئٍذو اخلمس
من نفس  اما اذا باعه منه قبل القبض، فحيث انه مل يكن ميلك شيئاًو ـ حمالة

  ، بل كان ميلك ماليتهاال بنحو الكلي يف املعنيو االرض ال بنحو االشاعة
                                                            

  .١٤٤كتاب اخلمس و األنفال، ص   -١
امشها تعليقة السيد الربوجردي( قّدس سرّه)، ص  -٢   .٤٤٦العروة الوثقى و اليت 
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  مبقدار اخلمس، فال يصدق شراء االرض بل شراء ماليتها، فال مخس فيه.

لكنه و ،يضاًة هو االرض امتعلق احلق على القول بالشركة يف املالي انَّ وفيه:
هو مستلزم لعدم امكان متلك الذمي قبل دفع و مبا انه مال ال مبا هو ارض،

شراء متعلق حق  هذا يعين انَّو يضا،لتمام االرض على هذا القول اخلمس ا
اخلمس هو السبب يف انتقال ملك مخسها اىل الذمي، فيصدق عليه انه 

ال اقل من صدق انتقال االرض إليه باملعاوضة الذي هو و اشترى االرض،
ان مل يقع عقد الشراء على عنوان االرض بل وقع على و نتيجة الشراء،

قد تقدم ان ما هو موضوع هذا اخلمس نتيجة و ملال اخلارجي،عنوان ا
  هو متلك الذمي لالرض من مسلم.و الشراء،
هذا التفصيل لو مت: ال يفرق فيه بني بيع اخلمس قبل القبض من نفس  مث انَّ

  كما ال خيفى وجهه. االلتزام به بعيد جداًو الذمي أو من غريه،
 بني متلك الذمي خلمس االرض بالشراءهو التفصيل و ـ واّما التفصيل الثاين

ادائه فال مخس عليه يف و متلكه له بدفع قيمتهو حنوه ففيه مخس اخلمس،و
على دعوى عدم صدق الشراء أو املعاوضة فيما اذا ملك  اخلمس، فمبينٌّ

أو  ليس شراًءو اداء لهو الذمي مخس االرض بدفع قيمته، النه وفاء
آخر مخس االرض اليت اشتراها الذمي ريد متليك ذمي معاوضة، نعم لو اُ

من هنا يكون هذا و االول كان معاوضة ال حمالة، فيكون عليه مخسه،
  ببيع مخس االرض على نفس الذمي الذي اشتراها. التفصيل خمصوصاً

ان ما هو موضوع هذا اخلمس امنا هو  املتفاهم عرفاً ما تقدم من انَّ وفيه:
من املسلم، سواء كان بالشراء او  هو متلك الذمي لالرضو نتيجة الشراء

ادائه، فانه يف مجيع و غريه من العقود، أو بالشرط ضمن العقد، أو بدفع بدله
  ذلك يصدق متلك الذمي لالرض، فيتحقق موضوع جديد للخمس.

   الذي ينفي ثبوت اخلمس يف مخس االرض اذا بيع على واما القول االخري:
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  يكون مستنده احد وجوه: نْاَ الذمي، فيمكن

يدعى اختصاص هذا اخلمس باالرض اململوكة بامللكية  نْاَ االول ـ
مملوكة لعنوان ويل  الشخصية ملسلم، فال يشمل ما اذا اشترى الذمي ارضاً

  حنو ذلك من العناوين القانونية االعتبارية.و االمر أو االمام
هلذا تعّدى و املتفاهم العريف الغاء هذه اخلصوصية، ما تقدم من انَّ وفيه:

على  اىل شراء الذمي ملثل االرض املفتوحة عنوة بناًء يضاًااملصنف(قده) 
  صحته.
دعوى عدم مشول دليل هذا اخلمس لشراء ارض مملوكة للمسلم  الثاين ـ

احلكم ال يشمل نفسه أو ما يتوقف على نفسه، نظري  بنفس هذا الدليل، النَّ
يقال يف علم االصول يف مبحث حجية خرب الواحد من عدم امكان  ما

نقله لالمجاع على عدم حجية خرب و مشول اخبار السيد املرتضى(قده)
هذا الوجه كسابقه و الواحد لشخص إخباره هذا بعدم حجية خرب الواحد،

  لو مت ال يفرق فيه بني بيع مخس ارض الذمي عليه أو على ذمي آخر.
ما هو منقح يف حمله من عدم احملذور يف مشول الدليل لنفسه، النه  وفيه:

يف هذه املرحلة تتعدد االحكام و الفعلية،و مشول يف مرحلة االحنالل
  ال يلزم حمذور من تقدم بعضها على بعض.و االحناللية،

  يتألف من مقدمتني: ـ الثالث
هور ميكن هذا اخلمس كغريه من اصناف اخلمس عند املش انَّ ـ اوالمها
  .ال يتعني عليه دفعه عيناًو من قبل من عليه اخلمس، دفعه قيمةًو اداؤه

متام ما على الذمي يف شراء ارض من  ظاهر صحيحة احلذاء انَّ الثانية ـ
  كان ينبغي بيان االكثر. االّو املسلم هو مقدار مخسها ال اكثر،
الذمي اذا متلك مخس ارضه اليت اشتراها  ونتيجة قبول هاتني املقدمتني انَّ

   كان معناه عدم كفاية دفع مخس االّو بدفع قيمته مل جيب عليه مخس اخلمس،
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مخس مخس  قيمة االرض املذكورة، بل كان عليه دفع مخس قيمتها زائداً

خالف اىل كونه  هذا مضافاًو هكذا،و مخس مخس مخس قيمتها قيمتها زائداً
اذا ثبت كفاية دفع و اذ ال ينتهي اىل حد نقف عليه، يضاًالظاهر غري معقول ا

مخس قيمة االرض يف متلك الذمي خلمسها ثبت عدم اخلمس عليه فيما اذا 
 نْاَ ال عرفاًو ملكه الذمي بالشراء من اصحاب اخلمس، اذ ال حيتمل فقهياً

للخمس، خبالف ما اذا  يكون دفع اخلمس من العني مث شراؤه بالقيمة موجباً
موضوع  املفروض انَّو تني واحدة،نتيجة العمليَّ دفع قيمته من اّول االمر، فانَّ

  نشاء أو عقد.قد الشراء ال نفس الشراء مبا هو اهذا اخلمس نتيجة ع
 وهذا الوجه لو مت خيتص ببيع مخس االرض املشتراة من قبل الذمي نفسه

النه ال يلزم تعدد اخلمس على  ال جيري فيما اذا بيع من ذمي آخر،و
  بالظهور الذي اشرنا إليه كما هو واضح. املشتري الواحد، فال يكون مربوطاً

يكون دليل هذا اخلمس  نْغري تام، النه متوقف على اَ يضاًهذا الوجه او
يف كفاية دفع قيمة مخس االرض كما اذا كان بلسان (اّيما  بنفسه ظاهراً

اما اذا كان ظاهر و عليه فيه قيمة مخسها) انَّمن مسلم ف ذمي اشترى ارضاً
الدليل تعلق اخلمس بالعني، غاية االمر من دليل منفصل عرفنا االجتزاء 

لزوم  االّ بدفع القيمة يف سائر االصناف، فال يكون ظاهر احلديث حينئٍذ
  متام ما على الذمي دفع اخلمس عينا. انَّّو دفع مخس العني،
تعميم االجتزاء بدفع القيمة هلذا الصنف يبتلي مبحذور لزوم  وان شئت قلت:

هذه احليثية ال ميكن ان يستفاد منها عدم  انَّ هكذا، االّو دفع مخس اخلمس
يف هذا اخلمس  موضوعية اخلمس لدليل اخلمس، اذ ليس دليل االجتزاء وارداً

ق امنا غايته اطالو باخلصوص ليستفاد منه باملالزمة سقوط مخس اخلمس،
هو ال مينع و االجتزاء بدفع القيمة عن اخلمس االول املتعلق بأصل االرض،
   الذيو عن ثبوت مخس آخر بلحاظ حتقق موضوع آخر لدليل اخلمس



  ٤٣٩                                              لذمي املشتـراة من مسلـم  ارض ا
 

…………………………………………………………  
بدفع العني يف مرحلة من مراحل دفع  يتخلص عنه الذمي االّ نْال ميكن اَ

 االمخاس الطولية املذكورة. نعم لو علم بعدم احتمال الفرق بني هذا اخلمس
ع قيمته دفعة واحدة صح ما ذكر غريه بامكان التخلص عن متام احلق بدفو
  أنه عني املّدعى كما ال خيفى. االّ

الذي ذهب  القاعدة هو القول االولو مقتضى الصناعة انَّ وهكذا يتضح:
السيد املاتن حيث كان خيصص دفع هذا اخلمس مبا  إليه املاتن(قده)، اال انَّ

ص موضوع اذا كانت االرض قد انتقلت اىل الذمي بعقد معاوضة خصَّ
املسألة مبا اذا بيع عليه مخس االرض، فلم يشمل ما اذا دفع قيمته فملك 

  .مخس العني، لعدم صدق املعاوضة عليه عندئٍذ
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  ٤٢٢  ...................................  اخلمس هذا استيفاء يف القربة قصد لزوم عدم ـ منها

  ٤٢٣  .........................................   الذمي اىل بيعت اذا عنوة املفتوحة االرض حكم

  ٤٢٣  ..............................  اخلمس اصحاب من الذمي يشتريها اَنْ ـ االوىل الصورة

 باالحياء يده حتت تقع اليت املفتوحة لالرض املسلم بتملك يقال اَنْ ـ الثانية الصورة
  ٤٢٣  .................................................................................................   غريه أو

 يف احلاكم يراها ملصلحة االسالمي احلاكم من الذمي يشتريها اَنْ ـ الثالثة الصورة
  ٤٢٤  .................................................................................   االرض تلك متليكه

  ٤٢٤  ..................  آثار من فيها ملا تبعاً املسلم من الذمي يشتريها اَنْ ـ الرابعة الصورة

  ٤٢٦  ...............................................................................   اخلمس هذا موضوع

  ٤٢٧  ....................  اخلمس عدم عليه واشترط املسلم من االرض الذمي اشترى لو

  ٤٢٨  ....  ثانية اشتراها مث آخر مسلم من أو منه باعها مث مسلم من االرض الذمي اشترى لو

  ٤٢٩  .............................................................  األرض شراءة بعد الذمي أسلم لو

  ٤٣٢  .....  مسلم من الشراء بعد يبيعها أن الذمي على البايع اشترط اذا فيما اخلمس سقوط عدم

  ٤٣٣  ..................................................................  املسلم حبكم ممن الشراء حكم

  ٤٣٤  ................................................  عليه الذمي اشتراها اليت األرض مخس بيع

  


