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  ارباح املكاسب

 ،[1]نة عياله مؤو ما يفضل عن مؤنة سنته، السابعـ 

املكاسب أو مطلق االرباح ينبغي ايراده [ البحث عن ثبوت اخلمس يف ارباح 1]
 يف ثالث جهات:

 بضمنه نبحث نصوصو ،يف الدليل على اصل وجوب هذا اخلمس ـ االوىل
 التحليل.
 هل هو ارباح املكاسب باخلصوص أو مطلق الفائدة؟يف موضوعه، و الثانية ـ
 نة عن وجوب هذا اخلمس.يف استثناء املؤ الثالثة ـ

وقد استدل عليه  يف الدليل على اصل ثبوت هذا اخلمس، اجلهة االوىل ـ
 بالكتاب واالمجاع والسنة.

 االستدالل بالكتاب الكرمي:
 االستدالل بآية الغنيمة

  يف اآلية الكرمية، بدعوى 1ء( اما الكتاب فبالتمسك بإطالق )ما غنمتم من شي
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قد تقدم منا يف اّول كتاب اخلمس و يغنمه،و مشوله ملطلق ما يستفيده اإلنسان
االستدالل هبا على ثبوت اخلمس ملطلق  عند التعرض ملفاد اآلية املباركة انَّ

عنوان )ما غنمتم(  االرباح تارة؛ يكون بلحاظ نفسها، بتقريب انَّو الفوائد
اخرى؛ يكون و ،1 زيادة حيصل عليها اإلنسانو لكل فائدة عرفًاو شامل لغًة

ما ورد يف بعض الروايات من االستشهاد باآلية وتفسريها باملعىن االعم بضم 
 الشامل لكل فائدة.

 و كال التقريبني قابل للمناقشة:

 : استفادة االطالق بلحاظ نفس اآليةالتقريب االول
، وميكن فقد عّلقنا عليه يف حبث مخس الغنيمة مفصاًل اما التقريب االول:

  عدة مالحاات:تلخيص جمموع ما تقدم هناك يف
 تردد معىن )الغنم( بني ثالث احتماالت: املالحاة االوىل:

 املغالبة.و ما يؤخذ من العدو بالقوة -1
وبال جهد وال توقع، ولو مل  الفائدة احملضة اليت حيصل عليها االنسان جمانًا -2

من العدو باملغالبة، فيكون اعم من االول، حيث يشمل مثل  يكن مأخوذًا
عدن والغوص واملال املطروح يف الصحراء، بل يشمل كل مال الكزن وامل

من غري توقع له حبسب الطريقة املتعارفة  يستحصله االنسان جمانًا
الستحصال املال، نعم ال يشمل ارباح املكاسب وما حيصل عليه االنسان من 

 عة.املتوقَّو ألوان االستفادات بالطرق املتعارفة
الزيادة املالية، فيكون اعم من املعنيني السابقني، مطلق الفائدة والربح، اي  -3

 حيث يشمل حىت ارباح املكاسب والفوائد املستحصلة بالطرق املتعارفة.
ومن يتتبع استعماالت هذه املادة يف الكتاب الكرمي ويف االحاديث الشريفة 

  وغريها جيد شيوع استعماهلا يف املعىن االول والثاين، واكثر كلمات اللغويني

                                                           
 .115كتاب اخلمس و االنفال، ص   -1
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يقال يف املقام انه ال حيرز  ْنحينئذ اقل ما ميكن َاو تناسب املعىن الثاين، أيضًا
كون املعىن احلقيقي للفظ هو املعىن الثالث دون االولني، فال يصح التمسك 

 باإلطالق املذكور.
 تدرجيًاان املعىن اللغوي كان هو الثالث مث انتقل يف عرف املتشرعة  دعوى:و

 اىل املعىن األول.
 بأن من يراجع كتب اللغة واالستعماالت الواقعة قبل الشارع أيضًا مدفوعة:

مل يكن و حيصل له القطع أو االطمئنان بأن الغنيمة مل يكن اوسع من املعنيني
يشمل األولني ارباح املكاسب والفوائد االعتيادية املترقبة واملستحصلة 

 حنوه.و التكسبو بالعمل
اما دعوى استفادة االطالق بقرينة اسم املوصول أو صلته وهي قوله )من و

 يف حبث الغنيمة فراجع. فقد عرفت اجلواب عنه مفصاًل 1ء( شي
املعىن الثالث االوسع هو املعىن احلقيقي للغنيمة  لو سلمنا انَّ املالحاة الثانية:

مينع اطالق اآلية، باعتبار ورودها يف سياق اآليات  ْنمع ذلك ميكن َا
، فيكون يضًااالعداء كما هو صريح ذيل اآلية ا واالحكام املربوطة بقتال

 ذلك قرينة على إرادة املعىن االخص ال مطلق الفائدة.
نزوهلا يف غنائم احلرب ال ينايف ورودها يف سياق آيات القتال أو  انَّ ـ وقد يقال

العام للفظ الذي هو املعىن احلقيقي حبسب الفرض، بل يكون ذلك رادة املعىن ا
من مصاديق مطلق الفائدة، وما اكثر موارد تعرض اآليات املباركة الحكام كلية 

 .2املورد ال يكون خمصصًا اوسع من موردها أو شأن نزوهلا، حىت اشتهر انَّ
املعىن االخص وهو  هذا الكالم ال يتم على اطالقه، فانه اذا فرض انَّ انَّ ااّل

  غنائم احلرب كان خبصوصيته مّما يستعمل فيه لفظ الغنيمة كمعىن استعمايل
                                                           

 .191مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
 .195املصدر السابق، ص  -2
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للقرينية على تعيني املعىن املستعمل  اصبح السياق املذكور صاحلًا ولو جمازًا
فيه اللفظ يف املعىن اخلاص ال العام، وهذا واضح، ويف املقام ال اشكال يف 

حىت احتمل كونه املعىن  كون املعىن اخلاص مّما يستعمل فيه اللفظ كثريًا
للقرينية على ارادته  احلقيقي االصلي للغنيمة، فيكون السياق املذكور صاحلًا

 ال اقل من االمجال.و ملباركةمن اآلية ا
)قده( من امجال اآلية املباركة دنا الشهيد الصدرما افاده سّي املالحاة الثالثة:

على اساس احتمال احتفافها بقرينة غري لفاية يف موردها أو حني نزوهلا 
هذا يعين احتمال وجود قرينة غري و جتعلها ظاهرة يف املعىن اخلاص ال العامل،

اآلية املباركة لو كنا نطلع عليها لتغري معىن اآلية املباركة لفاية حمفوفة ب
عندنا، وكان ظهورها يف إرادة غنائم دار احلرب باخلصوص، وهذا االحتمال 

 يوجب امجال الاهور.
هذا االحتمال منفي باصالة عدم القرينة، كما هو احلال يف متام  ال يقال ـ

 موارد احتمال القرينة املتصلة.
 اصالة عدم القرينة على ما حققناه يف علم االصول ليست اصاًل ـ فانه يقال

العقالء ليست  يف قبال اصالة الاهور وما هلا من الكاشفية، فانَّ صرفًا تعبديًا
هلم تعبدات صرفة، وامنا ترجع االصول العقالئية يف باب احملاورات واالخبار 

 ذلك البحث انَّ اىل كاشفية الاهور او االخبار، وعلى هذا االساس قلنا يف
القرينة احملتملة اذا كانت قرينة منفصلة فالنايف هلا حجية ظهور ذي القرينة، 

القرينة املنفصلة حىت على تقدير ثبوهتا أو وصوهلا اىل املكلف فهي ال  النَّ
هتدم اصل الاهور يف ذي القرينة، بل ظهوره منعقد على كل تقدير، والقرينة 

م عليه يف مقام املعارضة، فمع الشك فيها يبقى املنفصلة هتدم حجيته، وتتقد
 الاهور املنعقد على كل حال حجة يف اثبات احلكم ويف نفيها.

  واذا كانت القرينة احملتملة متصلة فالنايف هلا شهادة الراوي السلبية بعدم
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لنقلها، فعدم نقله هلا وسكوته  ااّلوجود قرينة متصلة مغّيرة ملعىن الكالم و
 عنها شهادة سلبية على عدم وجود قرينة على اخلالف.

الناقل هلا ملتزم  ذلك النَّو وهذه النكتة ال ميكن تطبيقها يف اآليات القرآنية،
بعدم نقل غري النص القرآين حىت اذا كانت قرينة مؤثرة على معىن اآلية، 

اىل نقل  حديث عن املعصوم ناظرًافليس الناقل للنص القرآين كالناقل لل
ما نقله هو متام  سكوته شهادة منه بانَّ املعىن سواء بلفاه أم باملعىن ليقال بانَّ

املعىن وانه مل يكن هناك قرينة متصلة على خالفه، بل متام النار يف نقل 
التواتر اىل احلفاظ على النص القرآين فحسب اآليات القرآنية الثابت بالقطع و

نقله معه  يف معناه، النَّ زيادة ما ليس من القرآن فيه ولو كان مؤثرًا من دون
حتريف للنص القرآين بالزيادة وهو ال جيوز، فالناقل للقرآن الكرمي ملتزم 

 للقرينة عليه. كان صاحلًا بعدم نقل غري النص القرآين واْن
مكان مشكلة عامة يف الاهورات القرآنية تؤدي اىل املنع عن ا وهبذا تاهر:

كالقرائن  د قرينة متصلة خارج النص القرآين ـالتمسك هبا كّلما احتمل وجو
يث يتغري كانت حمفوفة مع النص القرآين حني نزوله، حب ـ احلالية أو اللبية

، ومن مصاديق ذلك آية الغنيمة يف املقام، حيث على اساسها ظهوره العريف
رادة اعلى  ـ النيب)ص(حبسب املورد أو حبسب تطبيق  ـ حيتمل وجود قرينة

 هو غنيمة احلرب، فتبتلى اآلية باالمجال،و املعىن اخلاص منها حني نزوهلا
 ال ميكن التمسك هبا الثبات اخلمس يف مطلق الفائدة.و

 ان هذه املناقشة قابلة للدفع، وذلك مبالحاة جمموعة امور: واالنصاف:
 هاديًا يكون كتابًا ْنشأنه الجل َا مه مزّنله عزَّالقرآن الكرمي قد صمَّ انَّ ـ منها

بني  ممدودًا وحباًل على مر الدهور واالجيال وثقاًل حمفوظًا للناس كافة خالدًا
السماء واالرض، ومثل هذا املشروع ال يناسب ان يعتمد فيه على القرائن 

  االنسان يف حماوراته احلالية اخلارجة عن املنت القرآين نفسه، اال ترى انَّ
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باملشافهة قد يعتمد على قرائن حالية غري لفاية ولكن عندما يريد نقل 
مطالبه اىل آخرين ضمن كتاب أو رسالة فسوف حيول تلك القرائن اىل 

 قرائن لفاية مثبتة ضمن نّص الكتاب.
اآليات القرآنية املصممة للغرض املذكور ال يعتمد فيها عادة  وهذا يعين انَّ

على القرائن احلالية حبيث تكون تلك القرائن مغرية ومؤثرة على معىن اآلية 
هذا خالف الغرض املنشود من وراء هذا الكتاب  وظهورها العريف، فانَّ

الكرمي، وعلى هذا االساس يكون اصل هذا االحتمال الذي أثاره السّيد 
 الشهيد)قده( غري وارد يف اكثر املوارد.

ان املسلمني وبتحريض وتأكيد من قبل النيب)ص( كما كانوا يهتمون  ـ ومنها
بنقل النص القرآين دون حتريف كذلك كانوا يهتمون بنفس  بالغًا اهتمامًا

الدرجة أو قريب منها بنقل القرائن غري اللفاية االخرى اليت كانت حمفوفة 
تلك اليت كانت تؤثر يف حتديد  الشريف حني نزوله، خصوصًابالنص القرآين 

املقصود من وراء كل ذلك االهتمام  املعىن واملفهوم العريف العام لآلية، النَّ
)ص( واملسلمني حبفظ الكتاب الكرمي وتثبيته يف ضمري  البالغ من الّله والنيّب

مقدسة االمة مل يكن جمرد احلفاظ على ألفاظ القرآن الكرمي كنصوص 
 فحسب رغم ما هلا من قداسة وحرمة، بل كان مفادها ومدلوهلا أيضًا

ء  لكل شي هلم، بل هو املقصود االهم، فانه كتاب انزل ليكون تبيانًا مقصودًا
للبشرية على مدى  وهدى للناس خيرجهم من الالمات اىل النور، ومرجعًا

 الدهور والتاريخ.
يكون  ْنالهتمام البالغ بكل ما ميكن َاومثل هذا اهلدف كان يستلزم ال حمالة ا

يف حتديد ظاهر النص القرآين حىت القرائن اخلارجة عن نص اآلية  مؤثرًا
املباركة، وهذا هو السبب الذي جعل اكثر موارد نزول اآليات أو التطبيقات 

  بالتواتر وحنوه كثبوت نفس وثابتًا املهمة ملفادها من قبل النيّب )ص( معلومًا
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قد ثبت بشكل ال يشك  1مثل آية التطهري من هنا جند انَّو اآليات املباركة،
فيه اثنان تطبيقها من قبل النيّب)ص( وختصيصها باخلمسة من اهل 

القرائن و احليثيات هذا يعين انَّو هكذا،و ،2الكساء)ع(، وكذلك آية املباهلة
كانت تنقل عادة لو كانت مع  ة أيضًاغري اللفاية املتصلة باآليات القرآني

بعدم وجود ما يؤثر على ظهور  اآلية، فمع عدم نقلها حيصل االطمئنان غالبًا
 يغري من مدلوله اللفاي.و النص القرآين

ـ و املصدر و اآليات القرآنية باهوراهتا الثابتة هلا اليوم كانت املرجع انَّ منها
 املعصومني)ع(، يرجعون إليها الناساالئمة و املعترب االول لدى النيّب)ص(

يعلمون الفقهاء من اصحاهبم كيفية و استنطاقها،و فهمهاو يأمروهنم باتباعهاو
 استنباط االحكام الشرعية منها عن طريق احالتهم على الكتاب الكرمي

لتشخيص االحاديث الصحيحة  ظهوراته، حىت جعلت هذه الاهورات فرقانًاو
طريق عرضها على اآليات، فما خالفها فهو  الباطل منها عنو من الزخرف

كذلك ترجيح ما وافق الكتاب و ما وافقها فهو قوهلم،و باطل مل يقله املعصوم)ع(،
الاهورات  التقييد، كل هذا دليل على انَّو لو بنحو التخصيصو على ما خالفه

ما هو الثابت القطعي من و القرآنية بوضعها الفعلي املتقوم بنفس النص القرآين
هذا يكشف اّما عن عدم و خصوصيات نزوله حجة معتربة على املسلمني،

 الاهور العريف هلاو وجود قرائن كانت متصلة مع اآليات الشريفة مغرية للمفهوم
ا، أو عن حجية الاهورات املذكورة بوضعها الفعلي يف هذه املرحلة قد غابت عنَّو

 هذا كاف يف اثبات ما هو املطلوب.و يف حق املسلمني،
سّيدنا  ظين انَّو وهكذا تنحل املشكلة املذكورة يف ضوء هذه النكات،

 الّله العامل.والشهيد)قده( مل يكن من قصده اكثرمن إثارةهذه الشبهةمقدمةحللها
                                                           

 .33االحزاب، آية  -1
 .11آل عمران، آية  -2
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رادة مطلق الفائدة، الهنا تكون اآلية ظاهرة يف ا ْناستبعاد َا املالحاة الرابعة:
حمكومني مع شدة ابتالء كل و مسمع من املسلمني حكامًاو مرأىكانت يف 

هذا اخلمس كان بصاحل  مع وضوح انَّو ارباح املكاسب،و انسان بالفوائد
ال كتب و مل ينعكس يف التاريخو احلكام فكيف مل يلتفت احد منهم اىل ذلك،

ثبوت و اخلاصة ذكر عن هذا االحتمالو ال كتب احلديث للعامةو الفقه، بل
خلمس يف كل فائدة مبقتضى هذه اآلية اىل زمن االئمة املعصومني)ع( ا

من يتتبع ما قبل  املتأخرين الذين صدرت عنهم روايات هذا اخلمس، فانَّ
السري و كتب التاريخو من احاديث العامة هذه الفترة حىت يف أحاديثنا فضاًل

 عن هذا اخلمس. ال اثرًاو ال جيد عينًا
الركاز مبعىن و بوت اخلمس يف التاريخ يف مثل املعدننعم هناك ما يدل على ث

 افىت بذلك مجلة من العامة أيضًاو العنرب املستخرج من البحار،و الغوصو الكزن
 قد افىت القاضي ابو يوسف باخلمس يف املعادنو على خالف بينهم يف ذلك،

 ، فثبوت اخلمس يف غري غنائم1العنربو ما خيرج من البحر من حليةو الكنوزو
لعله يستفاد من بعض و منذ البداية لدى املسلمني، دار احلرب رمبا كان واضحًا

، فانه)ص( كان يأمرهم االطراف أيضًاو عهوده اىل القبائلو كتب النيب)ص(
من املستبعد إرادة غنائم دار احلرب و اخلمس من املغنم،و باداء الزكاة

قد و هو حمل ابتالء الدولةامنا و باخلصوص االمر الذي ال يبتلى به االفراد عادة
أن هذا لو مّت فغاية ما يدل عليه ان  كان بيد النيّب)ص( نفسه يف حياته، ااّل

معىن الغنيمة أو املغنم كان أوسع مّما يؤخذ من الكفار، فيشمل مطلق ما يغنمه 
مال و ما خيرج من البحارو الكنوزو االنسان من الفوائد احملضة املطلقة كاملعادن

 كسب،و حنو ذلك مّما يافر به االنسان بال توقعو بليس له صاح
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على تعني املعىن الثاين دون املعىن الثالث، فال تكون الفوائد  فيكون دلياًل
يف عطف مخس و االرباح من املغنم، بل يف سياق تلك الرواياتو املكتسبة

االموال ما يدل على اختصاص الصدقة يف سائر و املغنم فيها على الزكاة
 تأمل.و اخلمس فيها بغري االرباح احلاصلة بالتكسب، فراجع

هذا ما سوف نتعرض و وهذه الااهرة قد تثار بوجه اصل وجوب هذا اخلمس،
امنا نريد اثارته يف مقابل و ال نريد هنا ذلك،و حناول االجابة عليهو له فيما يأيت

الاهور مع عدم  ه كيف يفترض هذهدعوى ظهور نفس اآلية يف العموم، فان
اجلواب عنه يف تلك الفترة الطويلة مع و عدم وقوع السؤالو ليهالتفات املسلمني ا

 باالحكام الشرعية املستفادة منها.و شدة اهتمامهم باآليات
على نفي الاهور املدعى يف  أيضًا علميًا وهكذا قد تشّكل هذه الااهرة دلياًل

 فقهائنا. هذه اآلية من قبل مجلة من
 هذا كله حال التقريب االول لالستدالل باآلية.

 التقريب الثاين: ضم ما ورد يف بعض الروايات من االستشهاد باآلية
الرواية الصحيحة  فقد تقدم يف حبث مخس الغنيمة انَّ واّما التقريب الثاين:

ا اّمو اليت ميكن جعلها مفسرة لآلية هي صحيحة ابن مهزيار املعروفة،و سندًا
اىل املناقشات املتقدمة يف  ء منها مضافًا سائر الروايات فلم يتم سند شي

صراحتها أو  الحاة صحيحة ابن مهزيار، حيث ادعيدالالهتا، فاملهم م
 املراد بالغنيمة يف اآلية الشريفة مطلق الفائدة، ظهورها على االقل يف انَّ

 أليك نص الصحيحة:و
الذي  كتابه إليه يف طريق مكة قال: انَّقرأت انا و :<ع>)كتب إليه ابو جعفر

ملعىن من املعاين  ـ مأتني فقطو هذه سنة عشرينو ـ اوجبت يف سنيت هذه
 شاء الّله، انَّ ْنلك بعضه ِا سأفّسُرو من االنتشار، ه، خوفًااكره تفسري املعىن كلِّ

روا فيما جيب عليهم، فعلمت ذلك، موايل أسأل الّله صالحهم أو بعضهم قصَّ
زكيهم مبا فعلت من امر اخلمس يف عامي هذا، قال الّله ُاو طّهرهماُ ْنببت َافاح

  َصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكن  و  تُ زَكِّيِهْم ِِباو  ُخْذ ِمْن أَْمواِِلِْم َصَدَقًة تُطَهُِّرُهمْ > تعاىل:
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أَنَّ و  يَْأُخُذ الصََّدقاتِ و  يَ ْعَلُموا أَنَّ اللََّه ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعباِدهِ اللَُّه َسَِيع  َعِليم . أَلَْ و  َِلُمْ 
  َستُ َردُّوَن ِإىلو  اْلُمْؤِمُنونَ و  َرُسولُهُ و  ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكمْ و  اللََّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم.

 مل اوجب عليهم ذلك يف كل عام،و <َنبُِّئُكْم ِبا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ الشَّهاَدِة فَ ي ُ و  عاَلِِ اْلَغْيبِ 
عليهم  امنا اوجبُتو الزكاة اليت فرضها الّله عليهم، عليهم ااّل ال اوجُبو

مل و الفضة اليت قد حال عليهما احلول،و اخلمس يف سنيت هذه يف الذهب
 ربح رحبه يف الو ال خدمو ال دوابو ال آنيةو اوجب ذلك عليهم يف متاع

 مّنًاو مّني عن موايل لك امرها ختفيفًا فّسُريف ضيعة سُا ال ضيعة ااّلو جتارة
 ملا ينوهبم يف ذاهتم.و مين عليهم ملا يغتال السلطان من امواهلم

َو اْعَلُموا >الفوائد فهي واجبة عليهم يف كل عام، قال الّله تعاىل: و فاّما الغنائم
ا َغِنْمُتْم ِمْن  اْبِن و  اْلَمساِكيِ و   اْلَيتامىو   ِلِذي اْلُقْرىبو  لِلرَُّسولِ و  ٍء فََأنَّ لِلَِّه ُُخَُسهُ  َشيْ أَّنَّ

اللَُّه و  َعْبِدنا يَ ْوَم اْلُفْرقاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَْْمعانِ   ما أَنْ زَْلنا َعلىو  السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَّهِ 
 الفوائد يرمحك الّله فهي الغنيمة يغنمها املرء،و فالغنائم <ٍء َقِدير   ُكلِّ َشيْ    َعلى

املرياث الذي و اجلائزة من االنسان لالنسان اليت هلا خطر،و الفائدة يفيدها،و
مثل مال و مثل عدّو يصطلم فيؤخذ ماله،و ال ابن،و ال حيتسب من غري اب

سقة ما صار اىل موايل من اموال اخلرمية الفو ال يعرف له صاحب،و يؤخذ
ء  صارت اىل قوم من موايل، فمن كان عنده شي امواال عاامًا فقد علمت انَّ

لو و بعيد الشّقة فليتعمد إليصاله من كان نائيًاو من ذلك فليوصله اىل وكيلي،
 نية املؤمن خري من عمله. بعد حني، فانَّ

الغالت يف كل عام فهو نصف السدس، ممن و فاما الذي اوجب من الضياع
ته فليس عليه نصف ؤنمن كانت ضيعته ال تقوم مبو ته،ؤنضيعته تقوم مبكانت 
 .1ال غري ذلك(و سدس
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 ومورد االستدالل هبا يف املقام املقطع الثاين فيه، حيث يقال بداللته على انَّ
 ذلك:و املراد بالغنائم يف اآلية الشريفة مطلق الفائدة،

عطف االمام)ع( للفوائد على الغنائم مرتني بل ثالث مرات  نفس النَّ أواًل ـ
 املراد بالغنائم هو الفوائد. انَّو ظاهر يف العطف التفسريي،

االمام)ع( يريد  باعتبار االستشهاد باآلية املباركة الااهر يف انَّ ثانيًا ـو
االستدالل هبا على ثبوت اخلمس يف الفوائد على املكلفني يف كل عام يف 

 ما اوجبه عليهم يف هذا العام باخلصوص. قبال
عدم اكتفاء االمام)ع( بذلك، بل تصديه بنفسه لبيان بعض االمثلة  ثالثًا ـو

ليست كلها من غنائم و الغنائم اليت جيب فيها اخلمس يف كل عام،و للفوائد
 دار احلرب.

وعلى هذا االساس يقال بصراحة الصحيحة يف امكان استفادة العموم من 
يوجه به هذا التقريب  ْنالغنيمة يف اآلية املباركة، هذا قصارى ما ميكن َا

 لالستدالل باآلية املباركة.
من االملام بفقه هذه الصحيحة الشريفة مبقاطعها الثالثة  وللتعليق عليه البدَّ

مدى و على سبيل االمجال، ليتضح مدى صحة االستدالل املذكور من ناحية،
هذه الصحيحة يف نفسها من ناحية اخرى، حيث رميت امكان االستناد اىل 

االمجال، أو االشتمال على مضامني و من قبل بعض االصحاب باالضطراب
، حىت ادعي سقوطها عن احلجية العراض غريبة ال ميكن االلتزام هبا فقهيًا

 االصحاب عنها.
 ـ تشتمل الصحيحة بعد الديباجة اليت يبّينها االمام)ع( يف البدايةفنقول: 

الرمز فيها اىل خصوصية لتلك السنة اليت صدرت فيها و كأنه يريد االشارةو
فراقه و لعلها خصوصية شهادته)ع( فيهاو مأتني،و هي سنة عشرينو املكاتبة،

 على ثالثة مقاطع رئيسية: ـ ملواليه
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خلصوص يف خصوص اجيابه اخلمس على الشيعة يف ذلك العام با املقطع االولـ 
 ارباحهمو الفضة اليت قد حال عليهما احلول دون غريمها من امواهلمو الذهب

ة منه منَّو كل ذلك ختفيفًا ـ ضيعة سوف يذكرها يف املقطع الثالث ـ ااّل ضياعهمو
 من امواهلم. ظلمًاو يأخذه جورًاو عليهم، ملا يغتاله السلطان

الفوائد يف كل عام مبقتضى و وجوب اخلمس عليهم يف الغنائم ـ املقطع الثاين
اآلية املباركة، مع التمثيل لذلك بامثلة اكثرها ليست من الغنيمة املأخوذة 

من ارباح املكاسب، بل كلها من الفوائد اجملانية  لكنها ليست أيضًاو باحلرب
 غري احملتسبة.

 كل عام فيما اجيابه نصف السدس على الشيعة يف املقطع الثالث ـ
نته ال من كانت الغالت ممن كانت ضيعته تقوم مبؤو يستحصلونه من الضياع

 نته.ؤضيعته ال تقوم مب
االخري، فانه مل يعهد ثبوت اخلمس يف و وقد وقع االشكال يف املقطعني االول

امنا فيهما الزكاة، كما انه مل و الفضة بعنواهنما اذا حال عليهما احلول،و الذهب
من ناحية ثالثة و ت نصف السدس فيما خترجه الضيعة من الغالت،يعهد ثبو

بني ما يف املقطع الثاين من عموم اخلمس يف و يوجد حنو هتافت بني املقطعني
 االعراض.و هلذا رميت الرواية باالضطرابو كل عام يف كل فائدة،

 وقد ذكر يف مقام حل هذا االشكال وجهان:
الثالث على واجب مايل آخرغري و ني االولورد يف املقطعحيمل ما ْناـَ االول

يكون حتديده باخلمس يف املقطع االول من و ،فريضة اخلمس كالزكاة مثاًل
هو امرجائز و باب املصاحلة عما تعلق بذمتهم أو بامواهلم االخرى من الزكاة،

 ، كما ال منافاة بني ذلكبذلك ال يكون فيها ما يعد مستنكرًاو لويل االمر،
يف املقطع الثاين باخلمس يف مطلق الفوائد يف كل عام، فريتفع بني احلكم و

  رادة الزكاة من املقطعنيالقرينة على او االضطراب من البني.و التشويش
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ما فرض و الثالث استشهاد االمام)ع( بآية الصدقة يف املقطع االولو االول
الزكاة  انه ال يوجب عليهم ااّلو ملالية،فيه من اهنم قصروا يف اداء حقوقهم ا

يغتاله و اليت فرضها الّله مع التخفيف عليهم يف قبال ما كان يأخذه السلطان
 من الواضح انه كان يأخذ الزكاة من امواهلم الااهرة كاملواشيو من امواهلم،

فضتهم اذا حال و عن كل ذلك الزكاة على ذهبهم الغالت، فجعل بداًلو
ضوعف مبقدار و ـ الذي هو موضوع الزكاة يف نفسه أيضًا ـ عليهما احلول
الفضة باعتبار و ختصيص الذهبو عن احلق يف سائر امواهلم، اخلمس بداًل

كذلك جعل نصف السدس على ما خيرج و عدم اطالع السلطان عليهما عادة،
 .1 نتهؤمن ضياعهم اليت تقوم مب

 عليه، النه:وهذا التفسري للرواية مّما ال ميكن املساعدة 
 ما كان حيمله الشيعة انَّ أيضًا الثابت تارخييًاو املركوز يف ذهن الشيعة انَّ ـ أواًل

الصدقات اليت كانت حترم على اهل و ليهم مل يكن هو الزكاة)ع( اموايل االئمةو
اما الزكوات فكانت و امنا كان هو اخلمس أو االنفال اليت هي حقهم،و البيت،

قبل الشيعة انفسهم مباشرة، كما ياهر ذلك مبراجعة  تصرف على مواردها من
مقايستها بالروايات الواردة يف باب اخلمس و الروايات الواردة يف باب الزكاة

بوجوب ايصاله إليهم أو حتليلهم من قسم  تكليف الشيعة صرحيًاو لبيان حقهم
 منه، فاحتمال إرادة الزكاة من هذه املكاتبة يف نفسها غري وارد.

صراحة الصحيحة يف إرادة اخلمس االصطالحي بدليل ذكرها له يف  ـ ثانيًاو
ال اوجب و قبال الزكاة يف املقطع االول )ومل اوجب عليهم ذلك يف كل عام،

عليهم اخلمس يف سنيت  امنا أوجبُتو الزكاة اليت فرضها الّله عليهم، عليهم ااّل
 عليهم اخلمس مّنًابدليل استعراضه)ع( للموارد اليت مل يوجب فيها و هذه(
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غري ذلك كلها مّما ليس فيها و اآلنيةو املتاعو اخلدمو من الدواب وختفيفًا
ما يوجبه امنا هو غري ما فرضه الّله  بدليل صراحة الرواية يف انَّو الزكاة،

 لتفصيلبدليل صراحة الذيل يف او الزكاة كذلك،و تعاىل يف كل عامو سبحانه
اليت ال تقوم بذلك الااهر يف كون و نة صاحبهابني الضيعة اليت تقوم مبؤ

امنا و هذا ال ربط له بالزكاةو نته،مؤ موضوع هذه الضريبة من له فاضل عن
 هو موضوع اخلمس.

واما ما ذكر من ان استشهاده)ع( بآية الصدقات دليل على النار اىل سائر 
االستشهاد  ميكن املساعدة عليه، النَّ مّما ال الواجبات املالية فهو أيضًاو احلقوق

 ـ جيعل الصدقات ْنللنيب)ص( َا مل يقع بآية الزكاة بل باآليات الدالة على انَّ
الرمحة و تزكيتهمو يأخذها من املؤمنني من اجل تطهريهمو ـ باملعىن االعم

 ل الّلهالصدقات اليت كان جيعلها األنبياء مل تكن النفسهم بل يف سبي انَّو هبم،
االمام)ع( اراد بذكر هذه اآليات تربير ما اوجبه على  كأنَّو املسلمني انفسهم،و

 انَّو دوره القيادي،و وليتهالزم مسؤو االمامو هذا شأن النيّب انَّو مواليه،
يوجبه االمام)ع( عليهم من الوظائف و يتخلفوا عما جيعله ْناملؤمنني ال ينبغي َا

ذلك راجع  فيه أو تأخذهم الوساوس فيقصروا، فانَّيشككوا  ْنال َاو املالية،
 مصلحة االسالم.و كله اىل مصلحتهم

وقد ورد االستشهاد بنفس اآلية هلذا املعىن يف اصول الكايف يف رواية احلسني 
 )ع(: )من زعم انَّده رفعه قال: فقال ابو عبد الّلهد بن عامر باسنابن حممَّ

يقبل  ْناالمام حيتاج اىل ما يف ايدي الناس فهو كافر، امنا الناس حيتاجون َا
 تُ زَكِّيِهْم ِِباو  ُخْذ ِمْن أَْمواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهمْ >: جلَّومنهم االمام، قال الّله عزَّ

 .1(<... َصلِّ َعَلْيِهمْ و 

                                                           
 .535، ص 1، كتاب احلجة، باب صلة االمام) ع(، حديث 1اصول الكاىف، ج  -1
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ورود تفسري نصف السدس بانه من اخلمس ال الزكاة يف صحيحة  ثالثًا ـو
د اهلمداين، أقرأين على ليه ابراهيم بن حممَّقال: كتب اابن مهزيار االخرى )

ه أوجب عليهم نصف كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع أّن
ال و نته نصف السدسّنه ليس على من مل تقم ضيعته مبؤأو نة،السدس بعد املؤ

فقالوا: جيب على الضياع بعد املؤنة، غري ذلك، فاختلف من قبلنا يف ذلك، 
لي بن مهزيار، قرأه عو عياله، فكتب:و نة الرجلخراجها ال مؤو نة الضيعةمؤ

 .1بعد خراج السلطان(و نة عيالهمؤو نتهعليه اخلمس بعد مؤ
واليه يف محل الصحيحة على التخفيف من قبل االمام اجلواد)ع( على م الثاينـ 

يف و ،اآلنية كاًلو الربحو اخلدمو زمانه بإلغاء اخلمس يف بعض االمور كاملتاع
 ابقائه يف البعض كالذهبو نة بعضًااالمور كالضياع اليت تقوم باملؤو بعض

نة ون كناية عن كوهنما فاضلني عن مؤالفضة الباقيني مدة احلول، الذي قد يكو
لو فرض االطالق ملا و ـ لغالب يف النقدينكما لعله ا ـ كوهنما من الربحو السنة

امكن اعتبار ذلك حنو  مثاًل ال يتعلق به اخلمس منهما، كما اذا كان إرثًا
 مصاحلة منه)ع( يف قبال اسقاطه للخمس عن بعض االمور االخرى.

وعلى هذا االساس ال يكون يف الرواية ما ينايف املشهور، كما انه ال هتافت 
ما ذكر يف املقطع الثاين من عموم اخلمس يف  حيث انَّبني مقاطعها الثالثة، 

كل فائدة مبقتضى إطالق آية الغنيمة امنا هو احلكم االويل، فال ينايف ثبوت 
التخفيف من قبل ويل اخلمس يف بعض املوارد أو كلها، كما هو و حق االلغاء

ذلك ختفيف  مّما جيعل قرينة على هذا التفسري تصريح االمام)ع( بانَّو واضح.
ذلك يف خصوص ذلك العام أو اعوام  انَّو مواليه،و منه على شيعته

 .2مامته)ع(ا
                                                           

 .1ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث من  3، باب 319 -313، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .201 -202مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -2
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، لكنه خالف الااهر أيضًاو من االول وهذا التفسري رغم انه احسن حااًل
ما يوجبه غري ما هو ثابت  باعتبار صراحة الرواية من اوهلا اىل آخرها يف انَّ

اخلمس، بل عالوة و بفرض الّله سبحانه يف الكتاب الكرمي من الزكاة عليهم
الشواهد على ذلك يف الرواية و عكس التفسري املذكور هذا متامًاو عليه،

كثرية، منها: ما بدأ به االمام)ع( من االستشهاد بآيات اخذ النيب للصدقة من 
سناد االجياب اىل نفسه منها: او ،ملا سيصنعه هو أيضًا تربيرًاو املؤمنني متهيدًا

منها: التخصيص هبذا العام، حيث جعل و اخلمس،و يف قبال فرض الّله للزكاة
لالجياب ال للتخفيف، مع انه لو كان املراد ختفيف اخلمس الثابت يف  ذلك قيدًا

 جعل هذا العام قيدًاو كل عام يف خصوص هذا العام كان ينبغي العكس،
منها: ظهور املقطع الثاين يف نفسه يف و االسقاط ال لالجياب،و للتخفيف

اختصاص اخلمس املفروض يف كل عام مبقتضى آية اخلمس بالغنائم باملعىن 
 االخص أو باملعىن الثاين من املعاين الثالثة املتقدمة يف مادة الغنيمة، النَّ

ما فرضه  يف الفوائد املكتسبة ملواليه ااّل االمام)ع( بعد ذكر عدم اخلمس
الفضة باخلصوص تصدى يف املقطع الثاين ملا و ا العام يف الذهبعليهم يف هذ

ر عنه عبَّو فرض من قبل الّله سبحانه،و هو واجب عليهم يف كل عام باجياب
املراد بالفائدة  ملا يكتسبه الناس، مّما يعين انَّ جعلها مقاباًلو الفوائد،و بالغنائم

باملعىن االخص أو املعىن  هنا الفائدة اخلطرية املطلقة املساوقة مع الغنيمة
 هو الفائدة اجملانية،و الذي تقدم احتمال كونه اقرب املعاين للغنيمةو الوسط،

مّما يشهد على و العمل.و اليت حيصل عليها االنسان بال مقابل حىت التكسبو
للشك االمثلة اليت ذكرها االمام)ع(، فاهنا مجيعا من  ذلك بنحو ال يدع جمااًل

 اخلاص ال العام، اي الفائدة املطلقة املغتنمة ال مطلق الفائدة.الغنيمة باملعىن 
  ما ذكر من داللة هذا املقطع على وجوب اخلمس يف مطلق انَّوهبذا يعرف: 
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االرباح غاية االمر يرتكب فيه التخصيص باخراج ما اسقط عنه و الفوائد
الرواية صرحية يف  مّما ال ميكن املساعدة عليه، فانَّ 1 اخلمس يف املقطع االول

انه مّما فرضه الّله الثابت يف و الثالث،و كون هذا املقطع يف قبال املقطعني االول
انه ال و ان يتعمدوا ايصاله باي شكل من االشكال،و اهنم البدَّو كل عام،

كيف و طلقة،الفوائد املو انه خيتص بالغنائمو يكون فيه اي ختفيف أو تقصري
 املبالغةو االستشهاد باآلية الكرميةو حيمل لسان الوجوب يف كل عام ْنميكن َا

 االلزام بإيصاله على إرادة بيان اصل تشريع اخلمس يف كل فائدةو التأكيدو
 ربح االعم من اسقاطه عنهم أو اخذه منهم؟و

 ائدةرادة ثبوت اخلمس يف كل فل املقطع الثاين على ااذا مح وان شئت قلت:
الثالث، النه قد صرح فيه بوجوبه يف كل و مع املقطع االول ربح كان مناقضًاو

بأّنه من فرض الّله سبحانه الذي ال ميكن و بلزوم ايصاله على كل حالو عام
ليس بابه باب و نقيض ما يف املقطعني اآلخرين، هذا متامًاو التقصري فيه،

اذا محل و كما هو واضح.التقييد لكي حيمل احدمها على اآلخر و االطالق
املقطع الثاين على إرادة بيان ثبوت اخلمس يف الفوائد اجملانية، أعين الفائدة 
املطلقة املساوقة مع الغنيمة، فهي اليت يهتم االمام بلزوم ايصاهلا على كل 

بقرينة و حبكم االستشهاد باآلية املباركة يف كل عام، كان ذلك ـو حال
املراد من الغنيمة يف اآلية  على انَّ دلياًل ـ خريناملقابلة مع املقطعني اآل

 املباركة الفائدة هبذا املعىن ال مطلق الربح.
 .2هذا امنا يعقل يف الغنائم ال الفوائد فاهنا مطلقة من انَّ وما قيل:

يطلق على املعىن الوسط املتقدم، اي الفائدة  عنوان الفوائد أيضًا انَّ جوابه:
  اىل يكون عطفها على الغنائم بنفسه قرينة عليه، مضافًاو املطلقة،و املهمة

                                                           
 .201مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
 .201مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -2
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التوضيح لذلك ببيان املراد منها ضمن االمثلة املذكورة، فاهنا مل و التصريح
تذكر جملرد املثال بل يف سياق توضيح ما هو موضوع اخلمس الثابت بفرض 

 فائدة املطلقة.الو هو الغنيمةو الّله سبحانه يف كل عام
الثالث منها على جعل و عدم امكان محل املقطع االول ومّما ذكرنا ظهر أيضًا

اىل كونه خالف ظاهر التصريح  ضريبة اخرى غري اخلمس، فان هذا مضافًا
باخلمس، خالف ظهور الرواية يف إرادة جعل ضريبة مشاهبة ملا فرضه الّله 

د فرض الّله ذلك على الغنائم هو اخلمس، غاية األمر قو سبحانه يف كل عام
 قد فرض هذا اخلمس على غريها بقيود زائدة إحلاقًاو يف كل عام،و خاصة

الثالث، على انه مل و مبا فرضه الّله سبحانه مبقتضى املقابلة مع املقطع االول
هو و على اخلمس، بل املعهود العكس اخذهم ذلك زائدًا يكن معهودًا

، بل لسان الصحيحة ظاهرة يف ذلك أيضًاو س،العفو أو حتليل اخلمو التخفيف
 الذيل.و ء زائد على ما فرضته يف الصدر صرحية يف نفي شي

ما هو فقه الرواية، كما يتضح اجلواب على التقريب الثاين  وهكذا يتضح:
 لالستدالل باآلية املباركة على ثبوت اخلمس يف ارباح املكاسب.

 للخمس مفروضًا هناك جعاًل منها انَّففيما يتعلق بفقه الرواية يكون املتحصل 
هو خمتص بالفوائد املطلقة و تعاىل يف الكتاب العزيز،و من قبل الّله سبحانه
هناك جعل آخر للخمس فرضه املعصوم )ع( مبقتضى و باملعىن املتقدم شرحه،

ثبوت واليته على التشريع، حيث فوض هلم ذلك يف حدود ما يرونه مصلحة 
جمعوال من  شرعيًا لروايات الصحيحة، فيكون حكمًاعلى ما نطقت به بعض ا

قبل االئمة)ع( كاالحكام الشرعية اجملعولة من قبل النيب)ص( على االمة اىل 
يكون اصله جمعوال من قبلهم، أو بان يكون اصل فريضة  ْنيوم القيامة، اما بَا

املعىن من قبل الّله، غاية االمر حتديد موارده يف غري الغنيمة ب اخلمس جمعواًل
 ما وضعه النيّب)ص(و االخص متروك إليهم، كما لعله كذلك يف باب الزكاة
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هذا اجلعل امنا صدر  العفو عما سوى ذلك. فالااهر انَّو منها يف املوارد التسعة
 عن االئمة)ع( أو ظهر بالتدريج على يد االئمة املتأخرين)ع( على هذا االساس،

داللة من دون اضطراب أو و متناو صحتها سندًاو ياهر متانة الروايةبذلك و
 الدالالت.و تشويش أو اعراض من قبل االصحاب عما فيها من املضامني

 وفيما يتعلق باالستدالل هبا ظهر اهنا على العكس أدل، حيث تدل على انَّ
 لوسط،مفاد آية مخس الغنيمة ثبوته يف الغنيمة باملعىن االخص أو باملعىن ا

النكات  انَّو هو الفائدة املطلقة ال احلاصلة بالكسب أو اجلهد أو الطاقة،و
 ْن، الهنا مبنية على َاء منها تامًا الثالث املتقدمة يف هذا التقريب ليس شي

الفائدة بقول  لو يف قبال جهد أو كسب مع انَّو يراد بالفائدة مطلق الربح
اّما ربح الكسب أو و بال عوض، مطلق ظاهر يف الفائدة احملضة اليت تكون

اال فليست و باإلضافة اىل وضعه السابقو اجرة العمل فهو فائدة نسبية
حنوها من الفوائد اجملانية غري و بال مقابل خبالف الغنيمةو االجرة جمانية

املاء املضاف، فعطف الفوائد على و هذا ناري املاء املطلقو املنتارة،و املتوقعة
انه يؤكد املعىن اخلاص املتقدم  ااّل تفسرييًا كان عطفًا اْنو الغنائم يف الصحيحة

 االمثلة املذكورة تشخص نفس املعىن للفائدة عن اللغويني للغنيمة، كما انَّ
الغنيمة، بل من يالحظ جمموع الروايات الواردة عن املعصومني)ع( يف باب و

عنوان  تقسيمه ليطمئن بانَّو اخذ اخلمس منهاو كيفية تقسيمهاو الغنيمة
ء، فالغنيمة معناها ما كان يؤخذ بالقتال من  الغنيمة تطلق عندهم يف قبال الفي

استعمل يف  املغنم يف اآلية أيضًا انَّو ء ما يكون بدون قتال، الفيو الكفار،
 ذلك، بل نفس الروايات املستفيضة اليت حتصر اخلمس يف العناوين اخلمسة

 املراد بالغنيمة يف الكتاب الكرمي أيضًا منها الغنيمة تكون شاهدة على انَّو
 الفائدة حىت املكتسبة، فراجعو نفس ذلك املعىن اخلاص، ال مطلق الربح

 تأمل.و
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عدم صحة االستدالل باآلية على وجوب اخلمس يف هذا  وهكذا يتضح:
قه عليه صاحب وافو 2 زبدتهو 1 الصنف كما اكده احملقق االردبيلي يف جممعه

السيد و 1 مجلة من احملققني، بل صريح الشيخ يف بعض كتبهو 3 املدارك
 الذي يثبت باآلية املباركة هو اخلمس يف الغنائم خاصة املرتضى)قده( انَّ

 االرباح فيثبت بالسنة.و اما يف سائر االصنافو

 االستدالل باالمجاع:
 املنقول منه أيضًا وقد استدل على ثبوت اخلمس يف هذا الصنف باالمجاع

ابن ايب عقيل، مع و عن ابن اجلنيد احملصل، حيث مل ينقل اخلالف ااّلو
 اجلعل.و التحليل ال نفي اصل الثبوتو احتمال ارادهتما العفو

 وقد ذكر السيد املرتضى)قده( يف االنتصار )ومّما انفردت به االمامية القول بانَّ
 الغوصو مّما استخرج من املعادنو املكاسب،و اخلمس واجب يف مجيع املغامن

 نةالصناعات بعد املؤو الزراعاتو مّما فضل من ارباح التجاراتو الكنوز،و
 .1الكفاية يف طول السنة على االقتصاد(و

وقد يناقش يف التمسك هبذا االمجاع باحتمال مدركيته مع توفر الروايات الدالة 
اذا اضفنا إليها ما فهمه بعضهم من عموم  على وجوبه بايدي الفقهاء، خصوصًا

آية الغنيمة لذلك، فمع وجود مثل هذه املدارك الواضحة يسقط االمجاع عن 
  احلجية، اذ ليست حجيته تعبدية عندنا، بل من باب كشفه التكويين

 
                                                           

 .311، ص 1جممع الفائدة و الربهان، ج  -1
 .211زبدة البيان، ص  -2
 بعة احلجرية.، الط333مدارك االحكام، ص  -3
 .133اخلالف، كتاب الزكاة، مسألة  -1
 .31االنتصار، ص  -5
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 قد بني يف حمله من علمو وحبساب االحتماالت عن قول املعصوم)ع(،
الكشف املذكور فرع عدم وجود مناشئ استداللية اخرى  االصول انَّ

 واضحة يف املسألة حبيث حيتمل اسناد اجملمعني إليها.
بدرجة حبيث  عمليًاو مسلمية هذا احلكم لدى الطائفة ناريًا اال ان االنصاف:

هذا  صدوره عن املعصومني، اذ ال اشكال يف انَّو ال ميكن التشكيك يف ثبوته
يدخل يف عمق  كان االبتالء به عايمًاو ،م كان حمل ابتالء الشيعة عماًلاحلك

يف مثل ذلك ال يعقل و العبادية،و تكاليفهم املاليةو السياسيةو حياهتم الفكرية
حيث انه قد امجعت و ،أو نفيًا ال حيصل وضوح يف حكم املسألة اثباتًا ْنَا

ح كان هو الوجوب ال الواض الطائفة على الوجوب فال حمالة يستكشف انَّ
 العدم، اذ ال يعقل انعقاد االمجاع على خالف امر واضح.

االرتكاز املتشرعي على و اىل امكان دعوى السرية العملية :هذا مضافًا
التزام الشيعة بدفعه اىل االئمة، فالتمسك هبذا الدليل يف و ثبوت هذا اخلمس

 ال يقاس بسائر املوارد.و املقام تام على كل حال

 ستدالل بالسنة:اال
واما االستدالل بالسنة على ثبوت اخلمس يف هذا الصنف فهي روايات 

فيما يلي نستعرض هذه الروايات و ،عديدة مستفيضة، ال يبعد تواترها امجااًل
 مع التعليق عليها مبا يناسب:

الدالة على جعل االمام)ع( للخمس يف  1صحيحة ابن مهزيار املتقدمة -1
رادة ما احلول، الذي قد يكون قرينة على ا حال عليهماالفضة اذا و الذهب

  اْنو هيو ،قد تقدم البحث عن مفادها مفصاًلو نة السنة،ؤيفضل عن م

                                                           
 .5من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 319، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1



 كتاب اخلمس                                 31

………………………………………………………………………… 

الفضة باخلصوص من االرباح اال انه حيث ال و اثبتت اخلمس يف الذهب
عدمه يف  انَّو ربح يثبت عموم اخلمس يف كل ربح،و حيتمل الفرق بني ربح

كما يشهد به ذيلها و غريمها كان مبالك العفو كما تصرح به الصحيحة نفسها
 .أيضًا

صحيحته االخرى )قال: قال يل ابو علي بن راشد قلت له: امرتين بالقيام  -2
 ء؟ اّي شيو اخذ حقك، فاعلمت مواليك بذلك، فقال يل بعضهم:و بامرك،

 الصانع بيده؟و التاجر عليهو قلت: ،<ضياعهم>صنايعهم و فقال: يف امتعتهم
ابو علي بن راشد هو احلسن بن راشد و .1نتهم(فقال: اذا امكنهم بعد مؤ

 ممن عاصر اجلوادو املكىن بأيب علي من وكالء االمام اهلادي)ع(،
 كان من االجالء العاماء.و اهلادي)ع(،و
اهلمداين صحيحته الثالثة بسند الشيخ )قال: كتب إليه ابراهيم بن حمّمد  -3

قد صرح بذلك يف و هو ابن مهزيار بقرينة ما يأيت يف الذيلو ـ اقرأين علي
كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع  ـ 2 يف نقل الكايف الصدر أيضًا

انه ليس على من مل تقم ضيعته و نة،ؤانه أوجب عليهم نصف السدس بعد امل
: جيب يف ذلك، فقالوا ال غري ذلك، فاختلف من قبلناو نته نصف السدسمبؤ

 نة الرجلخراجها ال مؤو نة الضيعةعلى الضياع اخلمس بعد املؤنة، مؤ
نة ؤمو نتهؤعليه اخلمس بعد م ـ قرأه علي بن مهزيارو ـ فكتب)ع(: عياله.و

 .3بعد خراج السلطان(و عياله
كما هو  ـ ، سواء كان ابراهيم بن حممد اهلمداين ثقةوهذه الرواية صحيحة سندًا

 أم مل تثبت وثاقته باعتبار صراحة ـ الااهر يف حمله بل هو من الوكالء االجالء

                                                           
 ) وضياعهم(.10، حديث 35. ويف التهذيب، كتاب الزكاة، باب 1، حديث 313نفس املصدر، ص  -1
 .21ء و االنفال وتفسري اخلمس، حديث  الفياصول الكايف، كتاب احلجة، باب  -2
 .1من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 319، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
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 هو العارف مبكاتباهتم.و الرواية يف قراءة ابن مهزيار بنفسه خط االمام)ع(
بن علي( بن شجاع الّنيسابوري  صحيحته الرابعة عن علي بن حممد )حممد -1

عن رجل اصاب من ضيعته من احلنطة مائة كر  <ع>أبا احلسن الثالث )انه سأل
ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثالثون و ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة اكرار،

هل جيب الصحابه و ، ما الذي جيب لك من ذلك؟بقي يف يده ستون كّرًاو ،كّرًا
 .1نته(ؤء؟ فوّقع: يل منه اخلمس مما يفضل عن م من ذلك عليه شي

كما يف  ـ هذه الرواية ينقلها ابن مهزيار عن ابن شجاع بعنوان حدثين اال انَّ
 ابن شجاع هذا املردد امسه بني )حممد بن علي(و ـ 2االستبصارو التهذيب

 ما يف ذيلها من التصريح بانَّو )علي بن حممد( ممن ال شهادة بوثاقته،و
 ، اذ مل يذكر فيها انًَّااجلواب كان مكاتبة ال مشافهة ال جيدي شيئو السؤال

ابن مهزيار قرأ املكاتبة، فالرواية من حيث السند ال ختلو من اشكال، اللهم 
ابن  اليقني يف مثل هذه الروايات انَّو يّدعى الوثوق حبصول االطمئنان ْناال َا

اال مل يكن و حسيًا بصدور املكاتبة عن املعصوم وثوقًا مهزيار كان واثقًا
 من نقله هلا شهادته بذلك.ينقلها، فيستاهر 

صحيحته اخلامسة عن حممد بن احلسن االشعري )قال: كتب بعض  -1
اخربين عن اخلمس أعلى مجيع ما يستفيد  <ع>اصحابنا اىل ايب جعفر الثاين

كيف و ؟«الضياع»اع نَّعلى الُصو كثري من مجيع الضروبو الرجل من قليل
 .3نة(ؤذلك؟ فكتب خبطه: اخلمس بعد امل

حممد  بنفس ما ابتليت به صحيحة ابن مهزيار السابقة، فانَّ مبتالة سندًا أيضًاوهذه 
  على ما ياهر ملن يراجع ترمجته يف ـ بن احلسن االشعري رغم الان بوثاقته

                                                           
 .2، حديث 313نفس املصدر، ص  -1
 .9، حديث 5و االستبصار، كتاب الزكاة، باب  1، حديث 1التهذيب، كتاب الزكاة، باب  -2
 .1ن ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث م 3، باب 313، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
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 ممن ال شهادة بتوثيقه. _ كتب الرجال
، فقال: يف كل ما عن اخلمس <ع>معتربة مساعة )قال: سألت أبا احلسن  -1

 .1افاد الناس من قليل أو كثري(
وعنوان افاد اّما أن يكون مبعىن استفاد فيكون فاعله الناس، أو يكون من 

 ء كان مفيدًا االفادة فيكون فاعله الضمري الراجع اىل املوصول اي كل شي
موضوع  على كال التقديرين تدل الرواية على انَّو االول اظهر،و للناس،

 طلق الفائدة او االستفادة.اخلمس م
اخلمس اخرجه قبل  <ع>صحيحة البزنطي )قال: كتبت اىل ايب جعفر -1
 .2نة(ؤنة؟ فكتب بعد املؤنة أو بعد املؤامل

ذلك يدل ال حمالة على  نة، اال انَّؤكانت ناظرة اىل حكم استثناء امل اْنو وهي
نة كان فيها ؤالسؤال عن استثناء امل ثبوت اخلمس يف ارباح املكاسب، النَّ

نة ؤم  سائر االصناف ال تستثىن منه ااّلاخلمس الثابت يف عادة، ألنَّ
ة العيال كان ذلك ؤننة حىت مؤنة هنا مطلق املؤالتحصيل، فلو استاهرنا من امل

 نة تكون من االرباحؤغلبة ان املو مع مركوزية على املطلوب، خصوصًا دلياًل
، نعم هذه الرواية حيث اهنا ليست يف مقام البيان من هذه التكسبات عادةو

 تكون من ادلة اخلمس يف مطلق الفوائد. ْنالناحية ال ميكن َا
ما ينقله الصدوق بسند صحيح عن ابراهيم بن حممد اهلمداين ان يف  -1

 .3نة(اخلمس بعد املؤ توقيعات الرضا)ع( إليه )انَّ
م بناء على وثاقة بل جاللة شأن سندها تاو وهي كسابقتها يف الداللة،

 ابراهيم بن حممد اهلمداين.

                                                           
 .1، حديث 350املصدر السابق، ص  -1
 .1من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  12، باب 351املصدر السابق، ص  -2
 .2املصدر السابق، حديث  -3
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ما الذي جيب  <ع>صحيحة ريان بن الصلت )قال: كتبت اىل ايب حممد -1
 برديو يف مثن مسكو علي يا موالي يف غلة رحى ارض يف قطيعة يل،

شاء  ْنفيه اخلمس ِاة هذه القطيعة؟ فكتب: جيب عليك َمقصب أبيعه من أَجو
 .1الّله تعاىل(

 لكنها واردة يف ارباح التكسبات.و نقية سنداو وهي واضحة داللة
صحيحة حممد بن عيسى عن )بن( يزيد )قال: كتبت جعلت لك الفداء  -11

ببيان ذلك لكي ال  عليَّ ها؟ رأيك ابقاك الّله أن متنَّما حدُّو تعّلمين ما الفائدة
ليك يف اال صوم. فكتب: الفائدة مّما يفيد و ال صالة يلعلى حرام  اكون مقيمًا

 .2حرث بعد الغرام، أو جائزة(و جتارة من رحبها،
انه  ال اجلواب اخلمس، ااّلو مل يذكر يف السؤال اْنو وداللتها واضحة، فانه

املصرح به يف الروايات االخرى جعلهم للخمس على و حيث كان املركوز
السائل بذكر الفائدة لالشارة اىل موضوع اخلمس، االرباح اكتفى و الفوائد

 سؤاله كان عن حدود املوضوع ال اصل ثبوت اخلمس. حيث انَّ
يف بعض النسخ  3 يف سندها اضطراب، فهي منقولة يف اصول الكايف اال انَّ

من  على االول البدَّو يف بعض النسخ بعنوان )عن يزيد(،و بعنوان )بن يزيد(
اذ امحد بن حممد بن عيسى هو ابن عبدالّله االشعري  افتراض سقط يف السند،

يكون هو يعقوب بن يزيد الكاتب االنباري  ْناملانون حينئذ َاو ال ابن يزيد،
هو من اصحاب الرضا أو اهلادي)ع( فيتم و القمي الذي هو من االجالء الثقات

ق( على التقدير الثاين يتردد بني يزيد ابن اسحاق )ابو اسحاو السند عندئذ،
 الذي مل يثبت توثيقه اال على اساس قاعدة وروده يف اسانيد كامل الزيارات،

                                                           
 .9من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 351املصدر السابق، ص  -1
 .5من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3اب ، ب350، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .12ء و االنفال وتفسري اخلمس، حديث  اصول الكايف، كتاب احلجة، باب الفي -3
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أو يزيد بن محاد االنباري ابو يعقوب فيكون ثقة بشهادة الشيخ، فالسند على 
مبىن بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( ميكن توثيقه اذا فرض التردد بني من 

 املناسبة.و ذكر حبسب الطبقة
معتربة ايب بصري اليت ينقلها صاحب السرائر عن كتاب حممد بن علي بن  -11

حمبوب عن امحد بن هالل عن ابن ايب عمري عن ابان بن عثمان عن ايب بصري 
ليه الرجل يهدي إليه مواله املنقطع ا عن ايب عبد الّله)ع( )قال: كتبت إليه يف

 <ع>هل عليه فيها اخلمس؟ فكتبهدية تبلغ ألفي درهم أو اقل أو اكثر 
عن الرجل يكون يف داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال و اخلمس يف ذلك.
 هل عليه اخلمس؟ ء مبائة درهم أو مخسني درمهًا امنا يبيع منه الشي

 .1اما البيع فنعم هو كسائر الضياع(و فكتب: اما ما أكل فال،
اصل اىل ابن ادريس بطريق و بوب، الن كتاب ابن حموالرواية معتربة سندًا

، نعم يف 2 الشيخ، كما انه يدعي وصول الكتاب إليه من الشيخ)قده( خبطه
رغم  3 على كونه ثقة بشهادة النجاشي السند امحد بن هالل العربتائي، فبناًء

 غلوه أو فسقه يتم السند.
(، ومتتاز هذه الرواية لو متت داللتها يف اهنا صادرة عن االمام الصادق)ع

 .على ثبوت اخلمس على ارباح املكاسب يف عصره أيضًا فتكون دلياًل
وداللتها على احلكم واضحة، بل السؤال الثاين كالصريح يف ذلك لوال احتمال 

اخللفاء من االموال أو منائها، حيث يعلم و إرادة ما كان يؤخذ من احلكام
 االنفالو ء لفييغصبون او بثبوت حقهم فيها، الهنم كانوا يستحلون امجااًل

 قد وردت الروايات املتضافرة يف التأكيدو ،اخلمس كما هو ثابت تارخييًاو

                                                           
 .10من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .133السرائر، ص  -2
 (.199، رقم) 33رجال النجاشي، ص  -3
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 ء من ذلك فهو حرام، ان كل مال يدخل فيه شيو اهنم غصبوهم ذلك،و عليه
 يف تطهريه من دفع مخسه، فيكون هذا اخلمس مخس االختالط البدَّو
 يف ما يرويه العياشي عن زرارة قد ورد ذلك صرحيًاو التطهري يف حقيقتهو
 ايب بصري اهنم قالوا له: )ما حق االمام يف اموال الناس؟و حممد بن مسلمو

ء أو انفال أو مخس أو  كل ما دخل منه يفو اخلمس،و االنفالو ء قال: الفي
ا َغِنْمتُ >  الّله يقول هلم مخسه، فانَّ غنيمة فانَّ  .1(<ْم ...َو اْعَلُموا أَّنَّ

، بل قد تقدم مّنا استاهار ذلك من ادلة مخس املال املختلط باحلرام أيضًا
حيث قلنا انه ميكن استفادة عمومه ملا اذا كان احلرام املختلط باحلالل من 

 حق االمام نفسه.
والقرينة على إرادة هذا املعىن يف معتربة ايب بصري ما ورد يف صدرها من 

هذا التعبري  إليه مواله املنقطع إليه( فانه قد يقال: بانَّالتعبري بقوله )يهدي 
االمام احلقيقي، كما انه ال يراد به و املراد باملوىل ليس هو املوىل كأنه لبيان انَّ

امنا املوىل العريف الذي ينقطع إليه االنسان، فيكون كناية عن و العبد،و املالك
 التصريح من قبل االئمة)ع( بانَّمن يراجع الروايات جيد و االمراء،و احلكام

قد ابتليت باحلرام نتيجة ما صنعه الااملون  امواهلم بل اموال الناس مجيعًا
اكثر اموال الناس  مخسهم، فانَّو آل حممد)ص( من غصب فيئهمو حملمد

اخلمس، بل نفس التعبري بتطهري و مبدؤها االموال العامة اليت اكثرها االنفال
أو نصف السدس أو بالتحليل فيه داللة على وجود اموال الشيعة باخلمس 

جيعل حكمة تشريع االئمة  ْنمن هنا ميكن َاو حرام خمتلط يف الرتبة السابقة،
 ذلك. املتأخرين هلذا اخلمس أيضًا

 راء على وحدة الرواية )نعم هو كسايلكن قوله)ع( يف ذيل الرواية نبو هذا

                                                           
 .33من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  1، باب 353، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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ثبوت اخلمس هنا لثبوته يف ساير الضياع يف  انَّو يف التعليل، الضياع( ظاهر
ما ذكر من القرينة  نفسه ال من ناحية ما ينتقل من الغري اىل الشيعي، كما انَّ

اهلدية  ليه لعله اراد به السائل اشعار االمام بأنَّالتعبري باملنقطع ا غري تام، فانَّ
االنقطاع يف و ل يف قبال اخلدمةب اليت اخذها مل تكن غري حمتسبة أو جمانًا

 على انقطاعه إليه. اجرًاو العمل له، فكأّنها كانت مكافأة
ان هذه الرواية ال ميكن انكار داللتها على إرادة ثبوت اخلمس  فاالنصاف:

 ال ربط هلا خبمس االختالط.و لو كانت بالتكسبو يف مطلق الفائدة
: على كل امرئ <ع>عبد الّلهرواية عبد الّله بن سنان )قال: قال ابو  -12

ملن يلي امرها من بعدها من و غنم، أو اكتسب اخلمس مما اصاب لفاطمة )ع(
حرم و وا،ناس فذاك هلم خاصة يضعونه حيث شاؤذريتها احلجج على ال

خبمسة دوانيق فلنا منه دانق اال  عليهم الصدقة، حىت اخلياط ليخيط قميصًا
ء عند الّله يوم  الوالدة، انه ليس من شي من احللناه من شيعتنا، لتطيب هلم به

القيامة اعام من الزنا، انه ليقوم صاحب اخلمس فيقول: يا رّب سل هؤالء 
 .1مبا ابيحوا(

ان حيمل بقرينة ما  مع التمثيل باخلياط، اللهم ااّل وداللتها واضحة خصوصًا
مس، يف ذيلها من التحليل على إرادة ما ينتقل اىل الشيعي ممن ال يدفع اخل

سند الرواية  حيث كان هذا هو املناور إليه يف اكثر اخبار التحليل، اال انَّ
 .2 الضعفو الغلوو ضعيف بعبد الّله بن القاسم احلضرمي، فانه متهم بالكذب

فيه حممد  ال الشيخ، فانَّ 3 بطريق الصدوق -معتربة يونس بن يعقوب -13
 ل عليه رجل من القماطني،فدخ <ع>قال: )كنت عند ايب عبد الّله ـ بن سنان

                                                           
 .3من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 (.591)  ، رقم221رجال النجاشي، ص  -2
 .11من ابواب الزكاة، حديث  5من ال حيضره الفقيه، باب  -3
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حقك  جتارات نعلم انَّو االرباحو فقال: جعلت فداك تقع يف أيدينا االموال
: ما انصفناكم ان <ع>اّنا عن ذلك مقصرون، فقال ابو عبد الّلهو فيها ثابت،

بقرينة ذكر  احلق املذكور خصوصًا حيث يقال بانَّ 1كلفناكم ذلك اليوم(
 .االرباح شامل للخمس جزمًاو التجارات

االنصاف ظهور السؤال فيها عن احلق املتعلق مما يقع يف ايدي  هذا اال انَّ
التجارات يف املرتبة السابقة، باعتبار ما كان و االرباحو الشيعة من االموال

 صرحت به الروايات من دخول حقهم يف اموالو لدى الشيعة مركوزًاو ثابتًا
امنا و هلذا مل يذكر اخلمسو فيئهم،و الناس نتيجة غصب اجلائرين خلمسهم

التعليل يف الذيل امنا يناسب و التحليل مطلق حقهم ثابت فيها، فانَّ ذكر انَّ
عليه كما يف  دفعه ليس فيه اجحافًا ذلك ال احلق املتعلق بالشيعي نفسه، فانَّ

الواجب املايل الثابت يف و يكون دفع احلق ْنكيف يعقل َاو متام الواجبات،
سوف يأيت مزيد حبث عن القرائن الدالة و على املكلفني، الشريعة اجحافًا

 على نار روايات التحليل اىل هذا اخلمس باخلصوص.
 رواية حكيم مؤذن بين عيسى )ابن عيسى( عن ايب عبد الّله )ع( )قال: -11

 انَّ بيوم، ااّل الّله االفادة يومًاو قال: هي <َواْعَلُموا َأنَّما َغِنْمُتْم ...>  قلت: له
 .2ايب جعل شيعتنا من ذلك يف حل ليزكوا(

قد ذكرنا يف حبث و حممد بن سنان،و ضعيفة السند حبكيم املؤذن وهي أيضًا
اذا احتمل  على عموم اآلية ملطلق الفائدة ااّلمخس الغنيمة انه قد يستدل هبا 

حقوقهم اليت تكون و ائد نفس الغنائملو بقرينة التحليل إرادة فوو فيها
أيدي و بيوم، كما اهنا بأيديهم غصب الغاصبني هلا مستمر يومًا مستمرة، ألنَّ

 حترم من اجل ذلك.و النماء تابع لالصل، فتختلط امواهلم الناس، حيث انَّ
                                                           

 .1من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 330، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .3املصدر السابق، حديث  -2
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عمران بن موسى  ار يف بصائر الدرجات عن ايب حممد عنما ينقله الصفَّ -11
عن موسى بن جعفر عن علي بن اسباط عن حممد بن الفضيل عن ايب محزة 
الثمايل عن ايب جعفر )ع( )قال: قرأت عليه آية اخلمس، فقال: ما كان لّله فهو 

الّله على املؤمنني انه رزقهم  رما كان لرسوله فهو لنا، مث قال: لقد يسَّو لرسوله،
، مث قال: هذا من حديثنا أكلوا أربعة حالاًلو دًاجعلوا لرهبم واحو مخسة دراهم

ابو و ،1ممتحن قلبه لالميان( ال يصرب عليه ااّلو صعب مستصعب ال يعمل به
حممد بن  حممد يف أول السند جمهول، حىت لو اعتربنا كتاب البصائر، كما انَّ

 عمران بن موسى مردد بني كان االظهر وثاقته، كما انَّ اْنو الفضيل فيه كالم
فالرواية من حيث السند  ـ  كان االظهر وحدهتما اْنو ـ االشعريو الزيتوين

 غري نقية.
واما داللة فقد تقدم يف حبث مخس الغنيمة عدم ظهورها يف إرادة اخلمس يف 

ـ  على تقدير صدورها ـ مطلق الفائدة، اذ مل يتعرض االمام الباقر )ع( فيها
ضئالة نسبة اخلمس إىل جمموع و يسرو لبيان من له اخلمس مبقتضى اآلية ااّل

 ااّلو حلية أكل االربعة منوطة بدفع الواحد انَّو ما رزقهم مما فيه اخلمس،
يدل عليه الذيل، و التفريع،و عليهم، كما يشعر به سياق الترتيب كان حرامًا

انه مطلق الفوائد أو خصوص و فليست الرواية بصدد بيان ما فيه اخلمس
 بإطالقها.الغنائم ليتمسك 

بن موسى بن طاوس يف كتاب )الطرف( باسناده عن  ما ينقله علي -11
رسول  عيسى بن املستفاد عن ايب احلسن موسى بن جعفر )ع( عن ابيه )انَّ

 ْناملقداد اشهدوين على انفسكم بشهادة َاو سلمانو قال: اليب ذر <ص>الّله
  طالب وصي حمّمدعلي بن ايب انَّو قال: ْنالّله ... اىل َا ال إله ااّل

                                                           
 .5، باب ان علم آل حمّمد) ع( سّر مستسّر، حديث 29بصائر الدرجات، ص  -1
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مودة  انَّو األئمة من ولده،و رسوله،و طاعته طاعة الّله انَّو وامري املؤمنني،
 مؤمنة مع اقام الصالة لوقتها،و اهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن

اخراج اخلمس من كل ما ميلكه و وضعها يف اهلها،و اخراج الزكاة من حلها،و
من بعده من األئمة و امريهم،و من الناس حىت يرفعه اىل ويل املؤمنني احد

 .1ما بقي اكثر(و من ولده ... اىل ان قال: فهذه شروط االسالم
يف داللتها  بغريه يف السند إليه، كما انَّو وسندها ضعيف بعيسى بن املستفاد

، لوضوح عدم وجوب اخلمس يف كل ما ميلكه احد من اشكااًلو كالمًا
هذه بنفسها قد تشكل قرينة على ان املراد باخراج اخلمس من كل و الناس،

لالمام يف املرتبة السابقة  حقًاو ما ميلكه احد من الناس مبعىن ما كان مخسًا
دخل يف اموال كل احد نتيجة غصب الااملني للخمس يف مواردها و فاختلط

ديدة، حيث اصبح هذا التعبري وارد عنهم يف روايات ع عن املعصومني، فانَّ
ملا كان من حقهم اخلاص يف مواردها  االنفال عنوانًاو ء الفيو اخلمس

هبذا عاش الناس يف فضل مالمتهم، كما ياهر و فدخلت يف اموال الناس،
 ملن راجع الروايات الصادرة عنهم يف هذه االبواب.

ن ما رواه ابن شعبة يف حتف العقول عن الرضا )ع( يف كتابه اىل املأمو -11
 .2)اخلمس من مجيع املال مرة واحدة(

 انه ال يعرف سندها اىل االمام. داللتها واضحة، ااّلو
رواية حممد بن زيد الطربي )قال: كتب رجل من جتار فارس من بعض  -11

يسأله االذن يف اخلمس، فكتب إليه: بسم الّله  <ع>موايل ايب احلسن الرضا 
على الضيق و من على العمل الثواب،الّله واسع كرمي، ض الرمحن الرحيم انَّ

  علىو اخلمس عوننا على ديننا من وجه احّله الّله، انَّ اهلّم، ال حيل مال ااّل
                                                           

 .21من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  1، باب 331، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .515، ص 3جامع احاديث الشيعة، ج  -2
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نشتري من اعراضنا ممن خناف سطوته فال و ما نبذلهو على مواليناو عيالنا
 .1تزووه عّنا ... اخل(

 امحد بن املثىن، كما انَّو بن زيد الطربيويف سندها اكثر من جمهول كمحمد 
 فيه سهل بن زياد.

وداللتها على وجوب اخلمس يف ارباح التجارات مبنية على استاهار ذلك 
يف اموال  اخلمس كان ثابتًا بانَّ من كتابة التاجر إليه، حيث يكون موحيًا

ذلك  رادةشاهد على ا عدم حتليله أيضًاو ارباحها، بل تشديد االمامو جتارته
عادة بل يف  اليت ال تقع بيد الشيعة ابتداًءو حنوه،و ال اخلمس الثابت يف الغنائم
مثلها و هو حملل على الشيعة على ما سوف يأيت،و طول وقوعها بيد الااملني،

 .2 روايته االخرى
بصلة اىل  <ع>ما رواه علي بن احلسني بن عبد ربه )قال: سرح الرضا -11

مخس؟، فكتب إليه: ال مخس  فيما سرحت ايل ليَّايب، فكتب إليه ايب هل ع
 .3عليك فيما سرح به صاحب اخلمس(

 فقد يدعى داللتها على ارتكازية ثبوت اخلمس يف ذهن الراوي يف كل فائدة
االمام )ع( قد أمضاه على ذلك، غاية االمر انه نفى ثبوته فيما يأخذه من و

 صاحب اخلمس.
 داللتها غري تامة، الحتمال انَّ الرواية يف سندها سهل بن زياد، كما انَّ انَّ ااّل

اليت و اهلدايا اخلطرية،و عند السائل وجوب اخلمس يف اجلوائز ما كان مركوزًا
هي من الفوائد املطلقة بال عوض اي الغنيمة، فال ميكن استفادة هذا اخلمس 

 منها.
                                                           

 .2من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  3، باب 355، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .13، حديث 39، كتاب الزكاة، باب 110، ص 1التهذيب، ج  -2
 .2من ابواب قسمة اخلمس، حديث  11، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
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ان و كتاب فقه الرضا )ع( من ثبوت اخلمس يف مطلق الفوائد ما يف -21
لكن عرفت غري مرة انه ال يعلم نسبة الكتاب اىل االمام و ذلك كله غنيمة،

 ع الوقوف على العدم.مل يدَّ ْن)ع( ِا

 ـ الروايات اليت استدل هبا على نفي اخلمس يف أرباح املكاسب
 مس يف ارباح املكاسب،مث انه قد يستدل ببعض الروايات على نفي اخل

 امهها اثنتان:و
قد تقدم و 1يف الغنائم خاصة( حة ابن سنان )ليس اخلمس ااّلصحي احدامها ـ

ظاهرها احلصر  قلنا هناك انَّو يف حبث مخس الغنيمة، البحث عنها مفصاًل
 ء يف الغنائم دون الفي خلمس فيما يؤخذ من الكفار ليس ااّلاالضايف، اي ان ا

ء، كما تشهد به روايته  الغنيمة كانت تطلق يف قبال الفي ألنَّاالنفال، و
يقسم ما و االخرى عن ايب عبد الّله )ع( يف الغنيمة )قال: خيرج منه اخلمس

االنفال فهو خالص لرسول و ء اما الفيو ويل ذلك،و بقي بني من قاتل عليه
 .2«(ص»الّله 

سيدي رجل دفع إليه مال  رواية علي بن مهزيار )قال: كتبت إليه يا الثانية ـ
حيج به هل عليه يف ذلك املال حني يصري إليه اخلمس، أو على ما فضل يف 

 .3ليس عليه اخلمس(«: ع»يده بعد احلج؟ فكتب 
من هنا جعل يف الوسائل و وظاهرها نفي اخلمس يف ما يفضل من اجرة احلج،

مع انه من بعنوان عدم وجوب اخلمس فيما يأخذه االجري من اجرة احلج  بابًا
د بن يعقوب قد نقلها صاحب الوسائل عن الكايف هكذا )حممَّو ارباح املكاسب.

د ابن عبد الّله عن عن علي بن حممَّو د بن احلسنيد بن حيىي عن حممَّعن حممَّ
  د بنعن علي بن مهزيار( فيكون ظاهر السند اّن حممَّ سهل بن زياد مجيعًا

                                                           
 .1حديث  من ابواب ما جيب فيه اخلمس، 2، باب 333، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .10، حديث 311املصدر السابق، ص  -2
 .1من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  11، باب 351املصدر السابق، ص  -3



 كتاب اخلمس                                 12

………………………………………………………………………… 

ينقله عن ابن مهزيار بطريقني، احدمها: حممد بن حيىي العطار عن  يعقوب
د بن االخر: علي بن حممَّو د بن احلسني ابن ايب اخلطاب عن ابن مهزيار،حممَّ

اذا و ايب عبد الّله )املعروف بابن بندار( عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار،
 1 ملوجود يف الكايفا انَّ ا تصح الرواية بالطريق االول، ااّلكان االمر هكذ

د عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار( فيكون علي بن حممَّو د بن احلسني)حممَّ
من  من هذه الناحية، كما انَّ سهل يف كال الطريقني، فالرواية غري نقية سندًا

د بن احلسن د بن احلسني الذي بدأ به الكليين تصحيف حممَّحممَّ املانون انَّ
د بن احلسني بن ايب اما حممَّو ،روي عن سهل كثريًايو الذي كان شيخ الكليين

اخلطاب فال ينقل عنه الكليين بال واسطة، كما انه ال يناسب ان ينقل عن 
مل يعهد نقله عنه بل االمر بالعكس، حيث ورد يف و سهل من حيث الطبقة،

 د بن احلسني.مواضع نقل سهل عن حممَّ
س فيها بلحاظ الشق االول من نفي اخلم واما داللتها فيمكن ان يقال بانَّ

امنا سأل عن كونه من اّول و الراوي فرغ عن اصل اخلمس السؤال، فكانَّ
على مجيع املال أم انه على ما يفضل يف يده بعد احلج، فيكون نفي و االمر

االمام )ع( لوجوب اخلمس عليه من اّول االمر، أو ألّنه كان يعلم بانه ال 
 ء معتد به عادة، من ذلك املال على احلج شيالصرف و يتبّقى له بعد احلج

 ـ على تقدير صدور الرواية ـ املكاتبة يف قضية خارجية فاطلق االمام )ع(و
 نفي اخلمس عنه.

احلج كان بنحو االستيجار،  اىل انه ال دليل يف الرواية على انَّ :هذا مضافًا
على و ىن االعم،فلعله دفع له املال ليحج عن نفسه، فيكون مبثابة الصدقة باملع

  يستفاد من نفي اخلمس يف مثله نفيه يف ْن، فال ميكن َااي حال ال يكون تكسبًا

                                                           
 .22ء و االنفال و تفسري اخلمس، حديث  اصول الكايف، كتاب احلجة، باب الفي -1
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اوضح من هذه الرواية يف عدم الداللة رواية ابن عبد ربه و ارباح املكاسب.
 املتقدمة.

يستدل هبا على اصل ثبوت اخلمس يف  ْنهذه عمدة الروايات اليت ميكن َا
ما متت داللتها منها قد يكفي حلصول اجلزم بثبوت و الفوائد،و ارباح املكاسب

الم( تشريع هذا اخلمس على االقل يف عصر االئمة املتأخرين )عليهم السَّ
 السرية اىل ذلك.و بعد ضم االمجاع خصوصًا

 نعم قد ينفتح البحث هنا يف نقطتني:
ل االمر من قبل الّله من اوَّ هذا اخلمس هل كان مشرعًا انَّ يف احدامها ـ

 املعدن، أو انه من جعل االئمة )ع(؟و سبحانه كخمس الغنيمة
 عدمه.و يف ثبوت حتليله للشيعة من قبل االئمة ثانيهما ـ

 كيفية تشريع اخلمس يف ارباح املكاسب: -1
 ا اخلمس بدوًااما البحث عن النقطة االوىل: فاالحتماالت يف حقيقة هذ

 أربعة:
بحانه، كاخلمس يف من اّول االمر جبعل من الّله س يكون ثابتًا ْنَا االول ـ

لنا بشمول آية الغنيمة له أم ال، غاية االمر على سواء ُق االصناف االخرى ـ
 .ـ  الثاين يكون ابرازه متأخرًا

على  ( بناًءمن قبل االئمة )ع يكون اخلمس يف هذا الصنف جمعواًل ْنَا ـ الثاين
أو يف خصوص باب  ثبوت حق التشريع هلم كالنيّب )ص(، اما مطلقًا

الشارع جعل هلم حق  الواجبات املالية باملعىن االعم، حيث انَّو الصدقات
املوارد و ، فيكون اخلمس يف الغنائماخذها مبعىن وضعها فيما يرونه مناسبًا

يف هذا الصنف و مباشرة،بفرض الّله و منذ عصر النيّب )ص( االخرى جمعواًل
 النيّب )ص( وضع الزكاة على االمور جبعل االئمة )ع(، ناري ما يقال من انَّ
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لو و امري املؤمنني )ع( وضعها على اجلياد انَّو عفى عما سوى ذلك،و التسعة
 االول.و لبني هذا االحتما يكون فرقًا ْنسوف نشري اىل ما ميكن َاو ،استحبابًا

اجياهبم هلذا اخلمس من باب اختالط اموال الناس و يكون اخذ االئمة ْناَ الثالثـ 
تطهرياموال و اخلمس يف الغنائم، فيكون مبالك مخس االختالطو ء حبقهم من الفي

 لعله يستأنس لذلك مبا يف اخبارالتحليل. كما الناس عن حقوقهم فيها،
ادارة االمور، أي يكون و يكون اجيابه من باب التصدي للوالية ْنَا الرابع ـ

تصديهم لذلك، ناري و من صالحيات احلاكم االسالمي املنوطة بزمان حياهتم
الوايل االسالمي اذا اقتضت و وضع الضرائب االستثنائية من قبل احلاكم

 هبذا خيتلف عن االحتمال الثاين.و احلاجة ذلك،
مبا هو و نفيان بااهر مجلة من االخبار املتقدمة،واالحتماالن االخريان م

املركوز يف الذهن املتشرعي الشيعي من ثبوت هذا اخلمس على حد ثبوته يف 
 سائر االقسام، فيدور االمر بني االحتمالني االولني.

منذ زمن النيّب )ص(  هذا اخلمس لو كان جمعواًل وقد يرجح الثاين منهما، بانَّ
كيف و ما بعد،و يف زمن الصادقني )ع( ى الشيعة ااّلفكيف خفي امره حىت عل

االمام امري املؤمنني )ع( مع اهنم كانوا على رأس و مل يطبقه النيّب )ص(
دولة اسالمية جتىب فيها سائر الضرائب املالية حىت املستحبة كالزكاة و حكومة

 الربذون، بل مثل هذا احلكم لو كان منذ ذلك الزمان لتشبث هباو يف اجلياد
 قدراهتم املالية.و احلكام لكونه من أهم ما يدعم مركزهم

باألئمة )ع( خبالف الزكاة  هذا احلق حيث كان خاصًا من انَّ وما قد يقال:
عليهم ذلك يف حقوقهم اخلاصة  من هنا مل يتصدوا الخذه، اذ ليس واجبًا

 .1 خبالف ما يرجع اىل اآلخرين

                                                           
 .191مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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سائر و كاالنفال لالمام، بل هو أيضًا شخصيًا اخلمس ليس حقًا بانَّ مدفوع:
من اجل املصارف املقررة و االموال الراجعة اىل االمام ملك ملنصب االمامة،

اقامة و هلا العائدة على كل حال اىل مصلحة من مصاحل املسلمني او االسالم،
 الوايل.و املصاحل املذكورة واجبة على االمام

سائر االصناف و يشهد على ذلك اهتمامهم البليغ األكيد خبمس الغنيمةومّما 
سائر و كثبوت مخس الغنيمة ، فاذا كان اخلمس ثابتًاتنفيذًاو مطالبةو بيانًا

البيانات و االصناف فلماذا مل ينعكس ذلك حىت على مستوى الروايات
 الكاظم )ع(.و الصادرة عنهم حىت عصر االمام الصادق )ع(

لكنه قد خفي و ثبوته منذ عصر النيّب )ص(و احتمال صدور ذلك دعوى ـو
بل يطمئن خبالفها، اذ مثل هذا احلكم كما اشرنا لو  ًبعيدة جداعلى الناس. 

لكونه بصاحل و دواعي نقله من ناحية،و ظهر لكثرة االبتالء بهو كان لشاع
 اخللفاء من ناحية اخرى.و احلكام

ما يدل عليه هو عدم ظهور ادلة اخلمس يف مقام  هذا غاية انَّ االنصاف: انَّ ااّل
الروايات الصادرة عن املعصومني االوائل)ع( يف و االثبات من اآلية الكرمية

اما عدم و من هنا مل يفهم عامة املسلمني ذلك،و الشمول لكل فائدة،و العموم
فترة  اظهاره اىلو فال ميكن استفادته من جمرد ذلك، فلعله اخفي بيانه ثبوته واقعًا

 احلكم االسالمي منها ما كان يعرفه ائمة اهلدى )ع( من انَّ م لعلََّكِحو ملصاحل
اصحابه احلقيقيني املؤهلني له بنص و خالفة الرسول )ص( سيزوى عن اهلهو

معه فال داعي الظهار مثل هذا احلكم الذي يزيد يف قوة و رسوله،و من الّله
قد و مقدرات املسلمني،و على االمةاالستيالء و قدرهتم على الالمو الغاصبني

احلكم فبعد اقصاء و اخلمس حق االمارة ورد يف بعض الروايات االشارة اىل انَّ
 االئمة االطهار )ع( عن ذلك مل يكن يف االفصاح عن هذا احلكم الشرعي

 تعزيز ظلم الااملني،و املزيد من تقوية اعالنه او التأكيد عليه ااّلو
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ذريعة شرعية اخرى البتزازهم اموال املسلمني، االمر و واعطائهم فرصة اكرب،
كان يرزح حتته املسلمون و جورًاو الذي كان يفعله اخللفاء اجلائرون ظلمًا

 من دون ذلك، فكيف اذا ما اعطي بيدهم مثل هذه الذريعة الشرعية؟
ل بدال عن الزكاة وقد يرجح االحتمال االول مبا ورد من اّن اخلمس قد جع

يكون  ْنمثل هذا احلكم ال يناسب َاو لبين هاشم حيث حرم عليهم الصدقة،
ال و اليت هي امر مؤقت حمدود ال دوام لهو بغنائم دار احلرب خمصوصًا

 .1استمرار، فماذا يصنع فقراء اهلامشيني اذا ما مل تقم حرب او مل تكن غنيمة
هذا البيان مّما ال ميكن املساعدة عليه، لوضوح عدم اختصاص اخلمس  انَّ ااّل

 الكزنو الغوصو بغنائم دار احلرب، بل يعم االصناف األخرى من املعادن
زيادة اذا لوحظ نسبة بين هاشم اىل و يف ذلك كفايةو املال املختلط باحلرام،و

ميكن الصرف  اىل وجود مصادر مالية اخرى يف بيت املال غريهم، هذا مضافًا
يكون  ْنمنها عليهم، بل مخس مطلق الفوائد ضريبة مالية ضخمة ال ميكن َا

 من اجل فقراء بين هاشم باخلصوص، فهذه النكتة تكون على العكس أدل.
 ويشهد على ذلك ما ورد يف الروايات من التعبري عن اخلمس بأنه حق االمارة

بين هاشم الذين ترتفع احلكومة، فليس اخلمس جملرد االنفاق على فقراء و
امنا هو مصدر مايل بيد ويل االمر يستعني به و حاجتهم بأقل من ذلك بكثري،

إمرة املسلمني، فال ميكن ترجيح االحتمال االول مبثل هذا و على ادارة احلكم
البيان، بل لعل ما تقدم يف صحيحة ابن مهزيار الطويلة فيه الداللة املناسبة 

قد يترتب على ذلك و نا إليه عند التعرض لشرحها،لالحتمال الثاين كما اشر
 نصفه هلم من قبلهم يكون كله هلم ال انَّ على كون هذا اخلمس جمعواًل انه بناًء

  نسب اىل صاحبو 2 نصفه لفقراء السادة، كما ذهب اىل ذلك صاحب املعاملو
                                                           

 .199 -193خلمس، ص مستند العروة الوثقى، كتاب ا -1
 .151 -150، ص 2منتقى اْلمان، ج  -2
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 .لعله ظاهر صاحب الوسائل أيضًاو الذخرية،
كغريه  ظهور روايات جعل هذا اخلمس يف انه جمعول مخسًا االنصاف: انَّ ااّل

من األمخاس الراجع نصفه اىل السادة، اما على وجه املصرفية أو امللكية، فال 
 فرق من هذه الناحية بني االحتمالني.

 نصوص التحليل ال تدل على حلية اخلمس ملن عليه اخلمس: -2
من روايات التحليل لألعم من  لبحث: فاملعترب سندًاواّما النقطة الثانية من ا

 األنفال ما يلي:و اخلمس
ل امري املؤمنني علي بن أيب صحيحة الفضالء عن ايب جعفر )ع( )قال: قا -1

 فروجهم الهنم مل يؤدوا إلينا حّقنا، أالو : هلك الناس يف بطوهنم<عطالب>
 .1يف حل( ـ ابناءهم ـ  آبائهمو شيعتنا من ذلك انَّو
حللهم  <ع>امري املؤمنني صحيحة زرارة عن ايب جعفر )ع( انه قال: )انَّ -2

 .2من اخلمس، يعين الشيعة ليطيب مولدهم(
 واملانون اهنا عني الرواية السابقة.

 رواية احلارث بن املغرية النصري عن ايب عبد الّله )ع( )قال: قلت له: انَّ -3
 لك فيها حقا، قال: انَّ قد علمُتو حنو ذلك،و جتاراتو من غالت لنا اموااًل

كل من واىل آبائي فهو يف حل و لتطيب والدهتم، لشيعتنا ااّل فلم أحللنا اذًا
هي معتربة رغم وقوع ايب و ،3مّما يف أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب(

مشابه هلا روايته و عمارة يف السند، لنقل البزنطي عنه يف نفس السند.
يف السند جعفر بن  انَّ ، ااّل1اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا(فيها )و االخرى

  بناء على قبول كربى وثاقة من هو ممن مل يثبت توثيقه، ااّلو د بن حكيم،حممَّ
                                                           

 .355وعلل الشرائع، ص 1من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث 1، باب 359، ص1وسائل الشيعة، ج -1
 .12، 11، 9، 15من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  1وسائل الشيعة، باب  -1و  3و  2
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 يقع يف أسانيد كامل الزيارات.
 معتربة يونس املتقدمة. -1
املتقدمة يف حبث الغوص، فانه قد معتربة أيب سيار مسمع بن عبد امللك  -1

كّل ما و أليك مالك، حللناك منه، فضمَّو ورد فيها )يا أبا سيار قد طيبناه لك
حملل هلم ذلك اىل ان و كان يف أيدي شيعتنا من االرض فهم فيه حمللون،

 ء له، ااّل يف حتليل اخلمس أو الفيصدر هذا املقطع ظاهر  ، فان1َّيقوم قائمنا(
انه خاص  ه ظاهر يف التحليل الكلي ااّلذيلو ي،صي ال كّلانه حتليل شخ

باالرض، فيكون وزاهنا وزان روايات حتليل االنفال للشيعة ال مبعىن حتليلها 
حنوه من و هلم، بل مبعىن االذن يف استمالكها أو حتصيل حق فيها باالحياء

شيعة يف ضم التحليل الكلي العام لل يقال بانَّ ْنَا اسباب احلق، اللهم ااّل
ء الذي محله إليه مسمع يعطي  االنفال اىل التحليل الشخصي للخمس أو الفي

ء  الفيو يف عموم حتليل ما يقع حتت أيدي سائر الشيعة من اخلمس ظهورًا
 املغصوب من قبل اآلخرين، فتكون من روايات التحليل.

انا حاضر و معتربة ايب خدجية عن ايب عبد الّله )ع( )قال: قال رجل -1
 ْن، فقال: له الرجل ليس يسألك َا<ع>حّلل يل الفروج، ففزع ابو عبد الّله 
 يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو مرياثًا يعترض الطريق، امنا يسألك خادمًا

 اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حالل، الشاهد منهم يصيبه، أو جتارة أو شيئًا
م القيامة فهو هلم حالل، ما يولد منهم اىل يوو احلي،و امليت منهمو الغائب،و

ما عندنا و ذمة الّله ما اعطينا احدًاو الو ملن احللناه له، الّله ال حيل ااّلو أما
 .2ال ألحد عندنا ميثاق(و ،ـ هوادة ـ ال حد عهد

  : أتدري من اين<ع>معتربة ضريس الكناسي )قال: قال ابو عبد الّله  -1
                                                           

 .332 ، ص1وسائل الشيعة، ج  -1
 .1املصدر السابق، حديث  -2
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فقال: من قبل مخسنا اهل البيت يدخل على الناس الزنا؟ فقلت: ال ادري، 
 .1مليالدهم(و لشيعتنا األطيبني فانه حملل هلم ااّل
من رجل  <ع>صحيحة علي بن مهزيار )قال: قرأت يف كتاب اليب جعفر -1

مشربه من اخلمس، فكتب خبطه من و يسأله ان جيعله يف حل من مأكله
 لكنها مقيدة بصورة االعواز.و .2هو يف حل(ء من حقي ف اعوزه شي

اشد ما فيه الناس يوم  )قال: انَّ <ع>د بن مسلم عن احدمها رواية حممَّ -1
قد طيبنا ذلك و يقوم صاحب اخلمس فيقول: يا رب مخسي، ْنالقيامة َا

 .3لتزكوا اوالدهم(و لشيعتنا، لتطيب والدهتم،
 املفيد يف املقنعة.الشيخ و الشيخ،و الصدوقو وقد رواها الكليين

الصدوق ينقله باسناده و د بن سنان،يقع حممَّ 1 الكليينو 1 يف طريق الشيخ انَّ ااّل
د بن مسلم فيه اشكال معروف، طريق الصدوق اىل حممَّو ،1 د بن مسلمعن حممَّ
فيه علي بن أمحد بن عبدالّله الربقي عن ابيه امحد بن عبدالّله ابن امحد  حيث انَّ

د بن خالد الّله الربقي عن جده امحد بن ايب عبدالّله الربقي )حممَّبن ايب عبد
من هنا توقف مجلة يف سند و االوالن مل يذكرا مبدح يف كتب الرجال،و الربقي(

 د بن مسلم.الشيخ الصدوق اىل حممَّ
ولكن الصحيح امكان توثيق الرجلني، اما االول فلكونه شيخ الصدوق 

الثاين من و عند نقله عنه يف الفقيه، خصوصًا الذي يطمئن بوثاقتهو املباشر
الذي يروي عنه و املطمئن به انه امحد بن عبدالّله بن امحد شيخ الكليين،

  كل مروياته عنه تكون عن امحد بن ايب عبد الّله الربقيو ،الكليين كثريًا
                                                           

 .5، 2، 3املصدر السابق، حديث  -3و  2و  1
 .1، حديث 39، كتاب الزكاة، باب 131، ص 1التهذيب، ج  -1
 .20ء و االنفال و تفسري اخلمس، حديث  اصول الكايف، كتاب احلجة، باب الفي -5
 .11من ابواب الزكاة، حديث  5من ال حيضره الفقيه، باب  -1
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يف بعض املوارد )امحد قد عرب عنه الكليين و الذي هو جده حبسب احلقيقة،
 .1بن عبد الّله عن جده(

اآلخر و احد الرجلني شيخ الصدوق، قد يصح السند املذكور، فانَّ وهكذا:
مّما يعزز و شيخ الكليين، فيطمئن باهنما على كل حال من اجالء االصحاب،

 كما هو واضح. نقلها من قبل املشايخ مجيعًا صحة هذه الرواية سندًا
بن يعقوب املعروفة يف حبث والية الفقيه، فانه قد ورد  مكاتبة إسحاق -11

فأكله فامنا يأكل  يف صدرها )واّما املتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئًا
ياهر امرنا،  ْنجعلوا منه يف حل اىل َاو اما اخلمس فقد ابيح لشيعتناو النريان،

 .2ال ختبث(و لتطيب والدهتم
د بن عصام عن حممَّ 3 يف اكمال الدين وهي منقولة من قبل الشيخ الصدوق

 د بن يعقوب الكليين عن إسحاق بن يعقوب.الكليين عن حممَّ
الشيخ ابوعبدالّله و الااهر اهنم الشيخ املفيدو ـ عن مجاعة 1 ويف غيبة الشيخ

 امحد بن عبدون املعروف بابن احلاشرو احلسني بن عبيدالّله ابن ابراهيم الغضائري
الااهر انه ايب  ـ غريمهاو ايب غالب الزراريو د بن قولويهعن جعفر بن حممَّ ـ

عن حمّمد بن  ـ 221د التلعكربي كما يذكر يف موضع آخر من الغيبة ص حممَّ
اىل إسحاق بن  يكون قطعيًا ْنهذا السند يكاد َاو يعقوب عن إسحاق بن يعقوب،

الكليين من مشايخ د بن عصام حممَّ السند االول تام إليه، النَّ يعقوب، كما انَّ
الذي و اما إسحاق بن يعقوب، هناو ـ على كفاية ذلك يف التوثيق بناًء ـ الصدوق
 انه من املستبعد جدًا ه( فال شهادة بتوثيقه، ااّليكون أخ الكليين)قد ْنحيتمل َا

                                                           
 .1، ح 3، ص 1الكايف، ج  -1
 .11من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  1، باب 333، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .215اكمال الدين، ص  -3
 .151الغيبة، ص  -1



 11                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

من قبله،  ذبًاتكون هذه املكاتبة اليت ينقلها من عثمان بن سعيد مفتعلة ك ْنَا
 اذ كيف ميكن ذلك مع تصدي مثل الكليين لنقلها عنه اىل مجاعة من االجالء،

الشيخ و ينقلوهنا اىل مجاعة حىت تصل ملثل الشيخ الطوسي اولئك أيضًاو
 الصدوق؟

اخلطأ العقالئية و واما احتمال اخلطأ يف النقل فمنفي باصالة عدم الغفلة
السند، بل نفس تصدي مثل الشيخ الصدوق اجلارية حىت يف الدليل القطعي 

الشيخ الطوسي يف الغيبة لنقل املكاتبة له كاشفية بالغة حد و يف اكمال الدين
كان و املكاتبات كانت هلا من األمهية البالغة مبكان، الوثوق بصدورها، النَّ

من  الشيخ القريبنيو حصول القطع أو االطمئنان احلسي ألمثال الصدوق
حنن و يف حقهم، كيف تزويرها ممكنًاو فتعاهلادور مكاتبة أو إعصر الغيبة بص

نقبل توثيقات الشيخ للرواة على اساس احتمال حسية شهادته بوثاقتهم 
التقدير و االحترامو رغم بعد زماهنم عنه، بل املكاتبات اليت تتضمن املدح

 الثقات االجالء.و لصاحبها مل تكن خترج عادة لغري اخلواص
يذكرها يف و 1 الشيخ يف الغيبة يذكر املكاتبة يف موضعني ىل انَّ: اهذا مضافًا

بعض ما خرج و املوضع الثاين يف سياق ترمجة الشيخ اجلليل عثمان بن سعيد
من املكاتبات على يده من قبل الناحية املقدسة، مّما يدل على ثبوت هذه 

 صدورها عنها حبسب ناره.و املكاتبة
م نقل الكليين)قده( يف كتابه الكايف هلذه املكاتبة عد من انَّ واّما ما قد يقال:

 .2دليل وهنها
صدور هذه املكاتبة عن الشيخ الكليين اىل مجاعة من االجالء  بانَّ فمدفوع:

  كيف نقلها عنه ااّلو مّما يقطع به كما قلنا، فال شك يف اهتمام الكليين بنقلها،
                                                           

 .220، ص 151الغيبة، ص  -1
 .155كتاب اخلمس و االنفال، ص   -2
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اما عدم النقل يف و د بن عصام بسند الصدوق،حممَّو مجاعة بسند الشيخ
ال ربط مهم و وهنا،ؤشو الكايف فلكوهنا متضمنة ألمور ترتبط بعصر الغيبة

الكليين يذكر  كتب الكايف كما ال خيفى ملن راجعها، على انَّو فيها مع فصول
 انه ينويو يف االصول يف بداية كتابه انه مل يستوعب كل الروايات خصوصًا

 .1 أمجع للروايات الصادرة عنهمو تأليف كتاب أوسع ـ ا وفقه الّلهاذ ـ
 .وهكذا يتضح صحة سند هذه املكاتبة أيضًا

صحيحة الفضيل عن ايب عبدالّله )قال: قلت: جعلت فداك ما اّول  -11
 <ع>: قال امري املؤمنني<ع>النعم؟ قال: طيب الوالدة، مث قال ابو عبدالّله

ء آلباء شيعتهم ليطيبوا، مث قال  ن الفياحّلي نصيبك م <ع>لفاطمة
ء  نصيبهم من الفيو 2: انا احللنا امهات شيعتنا آلبائهم ليطيبوا(<ع>ابوعبدالّله

 ، فتكون الرواية من ادلة التحليل.يشمل اخلمس جزمًا
واىل جانب ذلك روايات اخرى عديدة ال ختلو اسانيدها من اشكال كرواية 

ما يف تفسري و عبد العزيز بن نافع،و داود الرقي،و ايب محزة،و حكيم املؤذن،
صباح االزرق عن و التفسري املنسوب اىل االمام العسكري )ع(،و العياشي،

قد يأيت التعرض لبعضها و ،3غريهاو عيسى ابن املستفادو د بن مسلم،حممَّ
 ضمن االحباث القادمة باملناسبة.

الواردة يف التحليل للشيعة  انه ال ينبغي الريب يف بلوغ جمموع الروايات ااّل
هذا القطع االمجايل ال  انَّ يث يقطع مبضموهنا يف اجلملة، ااّلحد التواتر، حب

سوف يأيت بيان و املقدار املتيقن من مفادها ال اكثر كما هو واضح، يثبت ااّل
 املقدار املتيقن.

                                                           
 .9، ص 1اصول الكايف، ج  -1
 .10من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  1، باب 331، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .21، 5، 20، 22، 13، 5، 19، 3املصدر السابق، حديث  -3
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كيفية العمل بأخبار التحليل  ـ 
 قد وقع االختالف يف كيفية العمل هبذه االخبار الكثرية املتضافرة.مث انه 
قد عرفت عموم مجلة منها و ،1 االنفالو ء باختصاص التحليل فيها بالفي فقيل:

 ء. تصريح مجلة اخرى بتحليل اخلمس وحده أو مع الفيو ملطلق حقهم،
باعتبار التعليل لو و ،2 اجلواري ال مجيع االموالو باختصاصها باملناكح وقيل:

 بطيب الوالدة الوارد يف مجلة منها.
خالف و انه خالف عموم التعبري حبل حقهم أو مخسهم أو فيئهم، وفيه:

هبالك و امللبس،و املآكلو الزراعاتو التصريح حبلية حقهم يف التجارات
اما التعليل املذكور و فروجهم يف بعض الروايات املتقدمة،و الناس يف بطوهنم

 ، اما لرجوعه اىل حتليل الفروجنايف عموم التحليل لالموال أيضًافهو ال ي
املناكح خاصة، أو لكون حرمة االموال قد توجب حنو حرمة معنوية يف و

 االوالد من الكسب احلرام كما دلت عليه بعض الروايات، فيكون زنا تزنيليًا
لغريهم  التحرميو ، بل قد صرح يف مجلة من الروايات بالتحليل للشيعةحكميًا

هذا التعليل  . نعم سوف يأيت انَّكان أو مااًل اذا اصاب ما فيه حقهم فرجًا
يكون قرينة على إرادة حتليل اخلمس أو مطلق حقوقهم مّما تعلق  ْنميكن َا

 ذاك قول آخر سوف يأيت التعرض لدليله.و باملال قبل االنتقال اىل الشيعي،
أو عصر املعصومني فقط ال باختصاص التحليل فيها بعصر علي )ع( وقيل: 

 كل امام يكون مالكًاو للخمس، ال إلغاًء مالكيًا سائر العصور، لكونه حتلياًل
بلحاظ زمن حياته ال  ، فيكون حتليله حتلياًلللخمس مبا هو امام مادام حيًا

 اكثر، فيبقى ما بعده على اطالق ادلة الوجوب.
انه خالف اطالق مجلة من الروايات املتقدمة، بل خالف صراحة مثل  وفيه:

 يف معتربة ايب سيارو احللية لشيعتنا باقية اىل يوم القيامة، معتربة ايب خدجية بانَّ

                                                           
 .111اْلوامع الفقهية، كتاب املراسم، ص  -1
 .11املقنعة، ص  -2
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يقوم قائمنا، فلو فرض انه حتليل مالكي فهو حبكم هذه االلسنة صادر  ْناىل َا
عا اىل حني ظهور امرهم. مضافا اىل ورود التحليل يف مكاتبة عن االئمة مجي

على  ياهر امره، فيكون دلياًل ْنإسحاق بن يعقوب عن االمام احلجة اىل َا
مثل هذا التحليل من حق امام زماننا )عج(،  التحليل يف ازمنتنا ال حمالة، فانَّ

طيب الوالدة بل ما جاء يف ذيل اكثرها من التعليل أو بيان حكمة التحليل ب
 األبناء ال يناسب االختصاص بعصر دون عصر يف الفروج على االقل.و لآلباء

نعم قد تكون القضية اخلارجية اخلاصة حمتملة يف مثل صحيح ابن مهزيار 
 .قد يناسبه التقييد باالعواز أيضًاو 1املتقدمة
اسنده اىل مجلة من الفقهاء كصاحب و القائل صاحب احلدائق)قده(و وقيل:

مفادها حتليل حق االمام خاصة يف عصر الغيبة دون حق  انَّ ـ املدارك)قده(
الفقراء السادة، اي حتليل نصف اخلمس فقط مع لزوم صرف النصف اآلخر 

 ذلك ألحد وجهني:و ،2على السادة
الالزم يف كل زمان الرجوع اىل امام  ما ذكره صاحب احلدائق من انَّ -1

امام زماننا  حيث انَّو ،أو حترميًا اخلمس حتلياًلما يأمر به بشأن و ذلك الزمان
هو احلجة )عج( فنرجع اىل التوقيع املتقدم عن إسحاق بن يعقوب الدال على 

 كان ظاهره التحليل يف جمموع اخلمس بكال سهميه ْنِاو هوو التحليل للشيعة،
نصف  الروايات على انَّو بني ما دل من اآلياتو لكن مقتضى اجلمع بينهو

س لالصناف الثالثة من السادة ختصيص التحليل حبقه )عج( خاصة، اخلم
 .3اما حقنا من اخلمسو فقوله )واما اخلمس( يعين

  اخلمس بكال قسميه اما هو ملك ملنصب ما هو ثابت من انَّ فيه: أواًل ـو
                                                           

 (.3تقدمت ضمن اخبار التحليل رقم)  -1
 .315املدارك، ص  -2
 .113 -115، ص 12احلدائق، ج  -3
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منه ألي احد االمامة أو حتت والية االمام، حبيث يصح منه حتليل ما يشاء 
لو بنحو املوجبة اجلزئية لبعض و هلذا مل يناقش أحد يف ثبوت التحليلو يشاء،

 خواص االصحاب حىت يف زمن احلضور، كما وقع ملسمع أو علباء أو غريمها،
على اطالق  مقدمًاو معه يكون ظهور املكاتبة يف حتليل جمموع اخلمس حاكمًاو

مس على االصناف، لكون املكاتبة اآلية أو الروايات الدالة على تقسيم اخل
اخص منها، بل ناظرة اىل ما هو مشرع يف تلك العمومات االولية من اصل 

 اخلمس.
مفاد التحليل يف املكاتبة كالصريح يف امضاء نفس التحليل الوارد  انَّ ـ وثانيًا

عن االمام احلجة بل هو امضاء  خاصًا انه مل يكن حتلياًلو يف سائر الروايات،
هلذا استعمل بصيغة املاضي املبين للمجهول و للتحليل الثابت من اّول االمر،

للداللة على املفروغية من ذلك، فمفادها تأكيد ما ورد يف سائر الروايات 
كان مفادها التحليل لكال السهمني ثبت ذلك فيهما  الدالة على التحليل، فاْن

 .ة أيضًايف عصر الغيب معًا
ان يدعى استاهار التفصيل بني السهمني يف التحليل من مثل صحيحة  -2

 يضم اىل ذلك انَّ ْنابن مهزيار املتقدمة، حيث عّبر فيها بتحليل حقه بعد َا
نصفه اآلخر له بالوالية إليصاله اىل فقراء و حقهم اصالة يف نصف اخلمس،

ة يف سائرها على ذلك نا على الشيعـلية حقـحمل التعبري حبـالسادة، في
 أيضا.

)قال: ان الّله  <ع>وكذلك قد يستدل على ذلك برواية ايب محزة عن ايب جعفر
َو اْعَلُموا َأنَّما >  تعاىلو ء، فقال تبارك جعل لنا اهل البيت ثالثة يف مجيع الفي

قد و ء، الفيو فنحن اصحاب اخلمس <ٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه ... َغِنْمُتْم ِمْن َشْي
 الّله يا أبا محزة ما من ارض تفتحو حرمناه على مجيع الناس ما خال شيعتنا،

 ء منه اال كان حراما على من يصيبه فرجًا ال مخس خيمس فيضرب على شيو
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 .1كان أو ماال(
عدم متامية الاهور املذكور يف الروايتني، اّما الصحيحة فباعتبار  فيه: أواًل ـو

التعبري يف و هو ظاهر يف متامه ال نصفه،و تصرحيه يف السؤال باخلمس،
يف إرادة نصفه،  ء من حقي فهو يف حل( ليس ظاهرًا اجلواب )من اعوزه شي

ن هنا مو نصفه والية،و ، أو نصفه ملكًااخلمس متامه حقهم اما ملكًا فانَّ
عربت عنه اكثر الروايات خبمسنا، بل مل يكن املركوز اعطاء نصف اخلمس 

مشربه على و قصده من حتليل مأكلهو إليهم لكي ميكن محل سؤال السائل
امنا كان العمل على اعطاء اخلمس بتمامه لكونه حقهم، فلو كان و ذلك،

اعطاء نصفه املقصود حتليله عن النصف دون الباقي كان الالزم بيان ذلك مع 
مشربه، فالصحيحة واضحة الداللة على و اآلخر اىل السادة ليحل له مأكله

فيها شخصي بنحو القضية  التحليل هذا لو مل نقل بانَّ ـ حتليل اخلمس بتمامه
 .اخلارجية ـ 

هي ضعيفة السند بعلي بن عباس املضعف من قبل و ـ وكذلك رواية ايب محزة
ثالثة من مجيع  هلم سهامًا وقع بانَّ اْنو التعبري يف صدرها فانَّ ـ 2 النجاشي

 االنفال،و املصرح به هلم يف آييت اخلمسو انه لبيان ما هو اجملعول ء ااّل الفي
لو والية، لكوهنا يف اهل البيت و هو ال ينايف رجوع السهام الثالثة إليهم أيضًاو
ذلك )فنحن اصحاب  فيكون التعبري بقوله بعد ـ كما دلت عليه النصوص ـ

على  قد حرمناه على مجيع الناس ما خال شيعتنا( باقيًاو ء الفيو اخلمس
 .مبالحاة االرتكاز املشار إليه آنفًا مشوله لكال النصفني، خصوصًاو عمومه

لو سلم االختصاص فغايته عدم اطالق التحليل يف الروايتني لغري  ثانيًا ـو
  بل الصراحة يف سائر الروايات على سهم االمام من اخلمس فيبقى االطالق،

                                                           
 .19من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 335، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 (.113) ، رقم255رجال النجاشي، ص  -2



 11                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

 حجيته، اذ ال منافاة بينهما لكي حيمل املطلق على املقيد، بل قد عرفت انَّ
التعليل بطيب  لو حبسب النتيجة، كما انَّو املرتكز رجوع اخلمس كله إليهم

اذا كان التحليل لكال القسمني، فتكون الروايات  الولد ال يتم ااّلو املال
كان هلم والية  ْنكالصريح يف عدم اختصاص التحليل بنصف اخلمس بعد َا

 حتليل مجيعه.
زمان الغيبة فيكون و التفصيل بني زماهنم فيكون التحليل لتمامه، دعوى ـو

 التحليل حلقه باخلصوص.
مبا تقدم من ظهور بل صراحة مجلة من الروايات يف اطالق  مدفوعة ـ

دوامه اىل قيام القائم، بل صدور بعضها من امام زماننا )عج( بنفس و التحليل
 االزمنة السابقة.و اللسان، فال فرق بني زماننا

باختصاص التحليل خبمس االرباح الذي  1 القائل صاحب املعاملو وقيل:
هم مبقتضى ظاهر صحيح ابن مهزيار الطويلة جمعول من قبلو خيص االئمة

 املتقدمة، دون غريها مّما ثبت فيه اخلمس من االصناف باآلية الكرمية
 نصفها لفقراء السادة.و نصفها لالمام فقط غريها من االدلة الدالة على انَّو

على خالف االطالق بل صراحة مجلة من الروايات  هذا أيضًا انَّ وفيه:
ء، بل اكثرها صادرة عن االئمة املتقدمني أي  الفيو الواردة يف حتليل املغنم

ظهور وجوبه بني الشيعة، فهي و االرباحو قبل صدور روايات مخس الفوائد
 صرحية يف إرادة حتليل مخس االصناف األخرى املعهودة آنذاك، كما انَّ

طهارة املال يقتضي عدم االختصاص خبمس ارباح و يب الوالدةالتعليل بط
 مع كون السبايا من الغنائم عادة. املكاسب خصوصًا

  انو دعوى اختصاص مخس االرباح باألئمة ـاىل عدم صحة اصل  :هذا مضافًا

                                                           
 .111 -113، ص 2منتقى اْلمان، ج  -1



 كتاب اخلمس                                 11

………………………………………………………………………… 

صاحب نسب اىل و صاحب الوسائل حبسب عنوان بابه،و ادعاه صاحب املعامل
بنحو حبيث خيتلف عن سائر اصناف اخلمس بل كله على حد  ـ الذخرية أيضًا

 احلق إليهم يف بعض الروايات ال تقتضي ذلك، كيفو اضافة اخلمسو واحد،
ذلك وارد يف ادلة سائر اصناف اخلمس أيضا، فاحلكم يف مجيع اصنافه على و

 .هلا أو جهة مالكة حد واحد سواء قلنا بكون السادة مصرفًا
أو والية، حبيث  اخلمس بكل اصنافه يعود متامه إليهم اما ملكًا بعبارة اخرى:و
يعترض،  ْنليس ألحد َاو بد من اعطائه اىل االمام مث هو يضعه حيث يشاءال

هذا كاف لصحة اضافته بتمامه اىل و كما نصت على ذلك روايات عديدة،
األقوى رجوعه بتمامه  اىل ما سوف يأيت يف حمله من انَّ انفسهم، هذا مضافًا

لعل اآلية تشري اىل و من مصارفه، ا ااّلالفقراء السادة ليسوو اىل ملك املنصب،
ذلك، حيث ادخلت الالم على السهام الثالثة االوىل دون االخرية، لبيان اهنا 

 من موارد ما يصرف عليه من قبلهم.و تابعة للثالثة
املراد من التحليل يف هذه الروايات  القائل العالمة اجمللسي)قده(، بانَّو ـ وقيل

الولد مع انتقال و حتليل املال اخلارجي أو اجلارية اخلارجية، ليطيب املال
 لو املتعلق يف ملك الشيعي اىل ذمته ال سقوطه من رأس.و احلق
 حىت قيام القائمو هذا خالف ألسنتها الصرحية يف التحليل املطلق انَّ وفيه:

ما  إبراء حقهم، بل ورد التعبري يف بعضها بانَّو يعةيف االمتنان املطلق للشو
هلذه  طرحًا بت نصييب هلم، فليس هذا القول ااّلكان لنا فهو لشيعتنا أو وه

، فال ميكن طرحها بل البّد قد عرفت اّنها قطعية الصدور امجااًلو الروايات،
 من تفسري هلا.

يصرفه الشيعي يف على ما هو ظاهر بعض العبائر، بإرادة حتليل ما  ـ وقيل
 نة.ون من ادلة استثناء املؤنة عياله ال مطلق اخلمس، فتكؤمو نتهؤم

  اىل انه خالف عموم التحليل ملطلق االموال اليت هي حقهم، انَّ مضافًا وفيه:
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بلحاظ اخلمس الثابت و اكثر هذه النصوص صادرة عن املعصومني املتقدمني
االخرى غري ارباح املكاسب، بل صرح يف كثري منها بتحليل  يف االصناف

 نة السنة.ء منها مؤ ضح انه ال يستثىن يف شيمن الواو ،ء أيضًا الفي
 .باختصاص التحليل مبن ال يتمكن من ايصال حقهم إليهم ال مطلقًا وقيل:
انه خالف صريح مجلة من روايات التحليل الدالة على التحليل يف مقام  وفيه:

يف و كذلك التحليل اىل يوم القيامة او حىت ظهور امرهم،و االيصال اىل االمام،
 بعضها التصريح برد االمام احلق على الشيعي كما يف معتربة مسمع.

 باملناكحهذه الروايات خمتلفة يف مضموهنا، فبعضها مربوط  بانَّ وقيل:
بعضها خيتص بعصر و حتليالت خاصة،و بعضها قضايا شخصيةو املتاجر،و

 بعضها بالغنائمو بعضها مبا انتقل اىل الشيعي من املخالف،و املعصومني،
 السبايا، فال يستفاد منها مطلب واحد.و

هذا خالف ظاهر ما هو املستفاد من جمموع نصوص التحليل من  انَّ وفيه:
ليل عام صدر من قبل املعصومني من اّول االمر، أي حتو وجود مطلب كلي
 اىل آخرهمو امرياملؤمنني)ع(و الزهراء)ع(و من النيب)ص(و من قبل اوهلم بل

يف متام و حتليل ملطلق الشيعةو ذاك التحليل قضية كلية انَّو هو احلجة)عج(،و
هلذا و مفروغ عنه،و انه متفق عليه فيما بينهمو االزمنة حىت ياهر القائم)عج(،

هذا و اىل مجيع الشيعة )شيعتنا(و اضيف يف الروايات اىل مجيعهم )احللنا(
مطلب واضح يف مدلول هذه الروايات، فال ينبغي تأويلها أو محلها على 
قضايا خارجية خاصة أو عصر خمصوص، بل البّد من تشخيص ما هو 
موضوع ذلك التحليل العام الذي ال اشكال يف صدوره عنهم)ع( يف حق 

 عتهم اىل يوم القيامة أو اىل يوم ظهور امرهم.شي
مطلقة داللة الثبات و اىل كفاية وجود رواية واحدة معتربة سندًا :هذا مضافًا

  مجلة من روايات التحليل مطلقة حبسب لفاها تشمل قد تقدم انَّو التحليل،
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عن امام زماننا  ا يكون صادرًامنها م متام حقهم يف اموال شيعتهم، كما انَّ
حتليله على شيعته حىت ظهوره، فحىت اذا فرضناها قضايا و )عج( النافذ اذنه

 خارجية فهي شاملة لنا.
يبقى االمر و تكون هذه االقوال كلها مّما ال ميكن املساعدة عليها، وهكذا:

 بني احتمالني، بل قولني باقيني: دائرًا
يف و أو فيئًا يقال بعموم التحليل من ناحية عامة حقوقهم مخسًا ْنَا االول ـ

 صاحب الذخريةو هو مذهب سالر من القدماء،و أي صنف من أصنافه،
 غريه من املتأخرين.و

 يقال باختصاص التحليل مبا يتعلق باالموال من حقوقهم )ع( فيئًا ْنَا الثاين ـ
بتعبري أدق و هبا يف ملكه، قبل االنتقال اىل الشيعي ال ما يتعلق أو مخسًا

 اعفائهم عن ضمان مخسهم ال حتليل متعلق االمر باخلمس املتوجه إليهم،
غريه من و لعله يستفاد من كلمات الشيخو هذا هو املشهور لدى املتأخرين،و

 .املتقدمني أيضًا
االطالق االويل أو البدوي يف مجلة من االخبار املتقدمة قد  وال اشكال يف انَّ

صحة القول االول، حبيث البّد يف رفع اليد عنه اىل ابراز ما يدل على يوحي ب
 التقييد أو االختصاص.

التقريبات الثبات القول و يذكر من الوجوه ْنوفيما يلي نتعرض ملا ميكن َا
 الثاين يف قبال االول:

 ما ذكره بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( هبذا الصدد من انَّ الوجه االول ـ
حليل املتقدمة معارضة بطائفة من الروايات ظاهرة يف نفي التحليل نصوص الت

، مثل ما رواه الكليين عن علي بن ابراهيم عن ابيه )قال: كنت عند ايب مطلقًا
كان يتوىل الوقف و د بن سهل،اذ دخل عليه صاحل بن حممَّ <ع>عبد الّله الثاين

 فاين قد انفقتها،بقم، فقال: يا سيدي اجعلين من عشرة آالف درهم يف حّل 
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: احدهم يثب على <ع>فقال له: انت يف حل، فلما خرج صاحل قال أبو جعفر
ء  ابناء سبيلهم فيأخذه مث جييو مساكينهمو ايتامهمو آل حمّمد ـ حق ـ اموال

الّله ليسألنهم الّله يوم و فيقول اجعلين يف حل، أتراه ظن اين اقول ال افعل؟
 .1القيامة عن ذلك سؤاال حثيثا(

 ـ املراد من االموال هو اخلمس الااهر مبقتضى القرائن املوجودة فيها انَّ فانَّ
التعبري باموال و أبناء سبيلهم،و مساكينهمو دلعله باعتبار التعبري بأيتام آل حممَّ

ال اقل من مشوله و د، فاهنا نفس املصارف املذكورة يف آية اخلمس،آل حممَّ
 .ـ  ق اخلمسحل

من  )قال: مسعته يقول: من اشترى شيئًا <ع>ومعتربة ايب بصري عن ايب جعفر
 .2اخلمس مل يعذره الّله، اشترى ما ال حيل له(

فتكون هذه الطائفة معارضة مع روايات التحليل، الهنا ال تدل على اصل 
بنفسه وجوب اخلمس لكي يقال بأهنا ال تنايف التحليل، بل دليل التحليل يؤكد 

امنا يدل على حتليله من قبل مالكه، بل هذه و اصل ثبوت اخلمس يف االموال
 ملفاد روايات التحليل، الطائفة تدل على نفي احللية فيكون مفادها معارضًا

للجمع بني  بعد التعارض جنمع بينهما مبا ورد يف طائفة ثالثة تعد وجهًاو
 تقدمتا ضمن نصوص التحليل: العمدة منها روايتانو عليه، شاهدًاو الطائفتني

 معتربة يونس بن يعقوب. احدامها ـ
معتربة ايب خدجية، فاهنما دلتا على التحليل باإلضافة اىل االموال  واالخرى:

انه ال جيب على و حنوه،و اليت تقع يف األيدي، اي تنتقل من الغري بشراء
 3هم.اهنم )ع( حللوا ذلك لشيعتو من انتقل إليه اعطاء اخلمس،و اآلخذ

                                                           
 .1ما خيتص باالمام، حديث من ابواب االنفال و  3، باب 355ص ، 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .5، حديث 351املصدر السابق، ص  -2
 .311 -312مستند العروة الوثقى، كتاب خلمس، ص  -3
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 ذلك:و ،وهذا الوجه ليس فنيًا
ال داللة فيما ذكره من الروايتني االوليتني على نفي التحليل املفاد  ـ أواًل

باخبار التحليل، اذ االوىل منهما غري مربوطة مبفاد اخبار التحليل اليت مفادها 
امنا تتعرض و حتليل اخلمس ملن عليه أو ملن يقع يف يده مال فيه اخلمس،

الشيعة اىل وكالئه إليصاهلا للمال الراجع اىل االمام كاالموال اليت كان يدفعها 
هذا امر و أنفقه مث جاء اىل االمام يطلب منه التحليل،و إليه فأكله الوكيل

هلذا مل نذكر هذه الرواية ضمن و ـ أجنيب عن موضوع اخبار التحليل باملرة
الشاهد على إرادة هذا املعىن من الرواية تصريح ابراهيم و ـ نصوص التحليل

كان ممن يتوىل الوقف  ـ د بن سهيلهو صاحل بن حممَّو ـ الرجل بن هاشم بانَّ
كذلك التعبري و اليصال امواله إليه، لالمام بقم، فاّنه قرينة على انه كان متوليًا

كذلك التعبري بعشرة و الوكالة،و بالوثوب على املال الااهر يف اخليانة باالمانة
ملعني الذي كان امنا ذكر املال او آالف درهم فانه مل يذكر اخلمس أو احلق

 اىل االمام )ع(. راجعًا
 فهي ناظرة اىل اصل ثبوت حقهم ـ معتربة ايب بصري ـ واّما الرواية الثانية

انه ال حيل و شرائه،و انه يتعلق بالعني حبيث يبطل بيعهو مخسه يف االموال،و
تعلقه و التصرف فيه، فتكون من روايات اصل ثبوت اخلمس للمشتري أيضًا

 ال نار اىل نفي التحليل.و داللة فيها باالعيان، فال
 استفادة عدم التحليل من ذلك باملالزمة. ودعوى:
 انَّ نت املالزمة املذكورة معقولة، ااّلالقضية لو كانت خارجية كا بانَّ مدفوعة:

هو ال و بيان للحكم الشرعي االويل،و حقيقية ـ اعين عدم احللية ـ القضية املبينة
املالكية بأي وجه من الوجوه، النه ال ربط له باحلكم الشرعي يالزم نفي احللية 

يف و منذ البداية لكل احدو االئمة كانوا قد حللوا حقهم االويل، نعم لو فرض انَّ
 كيفما حصل املكلف عليه كان بيان احلرمة الشرعيةو مكانو كل زمان
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انه من الواضح  ال يترتب عليه اثر عملي، ااّل حيثيًا لكونه حكمًا االولية لغوًا
مثل هذه الداللة ال تنايف مفاد اخبار التحليل بأي وجه، الهنا تثبت  انَّ

 الااملني.و لو يف حق املخالفنيو تشدد عليهاو احلرمة يف اجلملة
اىل انه لو فرض داللتها على نفي احللية فباعتبار كوهنا مطلقة  :هذا مضافًا

 حمالة بروايات التحليل باعتبار تفصيلها يف التحليل بني الشيعةد ال تقيَّ
مل يّدع انصرافها اىل غري الشيعي فال  ْناطالق معتربة ايب بصري ِاو غريهم،و

 بني نصوص التحليل.و معارضة على كل حال بينها
مطالبته باخلمس، و نعم هناك روايات اخرى ظاهرة أو صرحية يف اخذ االمام

 ض إليها.سوف يأيت التعر
يونس و معتربيت ايب خدجية لروايتني اللتني اعتربمها خاصتني ـا انَّ ـ وثانيًا

ليس فيهما بلفاهما ما يدل على التخصيص مبا ينتقل اىل الشيعي  ـ بن يعقوب
قرائن و على اساس نكات ، اللهم ااّلمن غريه، فقد يقال بإطالقهما لغريه أيضًا

وجب اختصاص مجيع نصوص التحليل ُاسوف نشري إليها لو متت يف نفسها 
بذلك، حبيث ال تبقى خصوصية هلاتني الروايتني على غريها من روايات 
الطائفة االوىل، نعم هناك رواية ايب محزة عن ايب جعفر )ع( واردة يف خصوص 

 اهنا مرسلة. خذ من الاامل مّما فيه مخسهم، ااّلما يؤ
تكونا  فهذا وحده ال يكفي ألْنلو فرضنا اختصاص املعتربتني بذلك  :وثالثًا

داللة على نفي التحليل يف حق و شاهد مجيع بني الطائفتني، اذ ليس هلما مفهوم
 شاهدًاو على التفصيل اخلمس املتعلق مبال الشيعي يف ملكه حىت يكون دلياًل

، غاية االمر على اجلمع بني الطائفتني، بل حاهلما حال سائر روايات التحليل
 يكون فيه اخلمس.و ما يشتريه الشيعي من الغري ن ااّلاهنما ال تشمال

 على قبول كربى انقالب النسبة ميكن ختصيص روايات نفي التحليل نعم بناًء
 اخراج اخلمس املتعلق باملال قبل االنتقال اىل الشيعي منها،و هبما ـ لو متت ـ



 كتاب اخلمس                                 11

………………………………………………………………………… 

من روايات التحليل، فتخصصها مبا اذا كان اخلمس  فتصبح اخص مطلقًا
كربى انقالب النسبة غري تام  انَّ ال قبل االنتقال اىل الشيعي، ااّلبامل متعلقًا

 على ما حققناه يف مباحث تعارض األدلة.
امنا تدل و روايات الطائفة الثانية ال تدل على نفي التحليل املطلق، انَّ :ورابعًا

شئت قلت: اهنا  ْنِاو لذلك املورد،و قبل ذلك االمام على عدم التحليل من
هو و عدم االذن من قبل االمام )ع( يف ذلك املورد،و تدل على احلرمة االولية

ال ينايف ثبوت االذن من ذلك االمام أو غريه من االئمة يف مورد آخر 
باخلصوص، نعم تدل هذه الطائفة بالداللة االلتزامية على عدم ثبوت التحليل 

مثل هذه الداللة االلتزامية ال  يف متام املوارد، اال انَّو االذن لكل احدو ملطلقا
جتعل هذه الطائفة معارضة مع مطلقات التحليل بنحو التباين ليتم فيه انقالب 

قدره املتيقن هو املخالف أو و النسبة، بل غايته ثبوت عدم االذن يف اجلملة،
مام، فال موضوع النقالب النسبة يف الذي خيون االمانة فال يوصلها اىل اال

 .املقام أيضًا
 ما قد يقال من لزوم رفع اليد عن اخبار التحليل باعتبار انَّ ـ الوجه الثاين

هو موضوع خارجي ال يثبت خبرب و مفادها التحليل املالكي ال الشرعي،
الثقة الواحد، فانه حجة يف االحكام ال املوضوعات حيث يشترط فيها البينة، 

قد يثبت التحليل يف خصوص ما ينتقل اىل الشيعي ممن ال يعتقد وجوب  نعم
اخلمس من باب كونه القدر املتيقن من اخبار التحليل الثابت اصل مفادها 

يكون و اليقني اّما الزائد على ذلك فال يثبت،و بالقطعو بالتواتر االمجايل
 صرفه يف مصارفه.و مقتضى القاعدة وجوب دفع اخلمس

منع الكربى، حلجية خرب الثقة يف املوضوعات على ما حققناه يف حمله،  وفيه:
هو التحليل املطلق من قبل و يف مثل املقام الذي يكون املوضوع فيه خصوصًا

  االئمة )ع( لشيعتهم يف قوة الشبهة احلكمية من حيث النتيجة العملية، حيث
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احلقيقية، فال تشمله ادلة اشتراط التعدد يف  تثبت احللية بنحو القضية
 الشبهات املوضوعية حّتى لو فرض متاميتها.

ما حاوله بعض االعالم من ختصيص اخبار التحليل بعصر  الوجه الثالث:
اسقاط اخلمس عن عهدة و التحليل ليس مبعىن االعفاء احلضور، بتقريب: انَّ

ف فيما يرجع اىل الغري، فيكون املكلفني، بل حقيقته االذن املالكي يف التصر
ال و كذلك املكلف املأذون موجودين،و املال املأذون فيهو ما دام املالك مؤثرًا

 هذا يعين انَّو يكون على هنج القضية احلقيقية كاالحكام الشرعية، ْنميكن َا
االذن من قبل و يكون مفادها اكثر من االباحة ْننصوص التحليل ال ميكن َا

 للشيعة املعاصرين معهم.و زمن حياهتم االئمة )ع( يف
متعلق االباحة  ومن هنا استشكل الشيخ االنصاري)قده( يف هذه االباحة بانَّ

املباح له حني و ال تصح مع عدم املباحو حال االباحة يكون موجودًا ْنَا البدَّ
 هذه االباحة ال ميكن خترجيها على القواعد. لذلك قال بانَّو االباحة،

عن االمام الثاين  بعض نصوص التحليل كان صادرًا تقدم انَّ ـ وفيه: أّواًل
لو و يف عصر الغيبة للشيعة أيضًا عشر )عج( يف حق الشيعة، فيكون اذنه نافذًا

 كانت القضية خارجية.
 اكثر روايات التحليل كانت تصرح بالتحليل من قبل االئمة)ع( مجيعًا ـ وثانيًا

ما هو  هذا يدل على انَّو بنحو القضية الكلية،يف كل االزمنة و للشيعة مجيعًاو
االباحة بنحو القضية الكلية و موضوع التحليل سنخ موضوع ميكن فيه التحليل

فعلية احلرمة  نستكشف من ذلك بانَّ ْنلو بَاو احلقيقية، اي قبل حتقق املوضوع
هلم حق العفو عن اخلمس يف  معلقة على عدم صدور التحليل منهم، أو انَّ

يف متام االزمنة  رد اّلذي يريدون العفو عنه، أو االخبار عن اذهنم مجيعًااملو
اخلارجية حيث ال ختلو االرض منهم، فال معىن لرفع اليد عن ظهور بل 

  صراحة الروايات يف اطالق التحليل لكل االزمنة بالقواعد االولية، بل تكون
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كاشفة باملالزمة عن ارتفاع موضوعها، فتدبر  النصوص خمصصة للقواعد أو
 .جيدًا

 مع انَّ حتليل اخلمس مطلقًا ما ذكره مجلة من الفقهاء من انَّ ـ الوجه الرابع
ملا يرجع اىل  اىل كونه حتلياًل نصفه للسادة ال حيتمل يف نفسه، النه مضافًا

حقهم هو بعيد يف نفسه، انه يستوجب حرمان اصحابه عن و غري األئمة )ع(
هو قد يستوجب جعلهم يف معرض و عن الزكاة، الذي جعله الّله هلم عوضًا

ال حيتمل و ،الزكاة معًاو التلف حيث حيرمون من اخلمسو املسكنةو الذل
من تأويل االخبار أو ختصيصها  صدور مثل ذلك عن املعصومني )ع(، فالبدَّ
 مبا يقع يف يد الشيعي ممن ال يعتقد اخلمس.

لالمام إباحة اخلمس بتمامه لرجوع سهم السادة  ما تقدم من انَّ ـفيه: أّواًل و
أو والية، فاذا وجد مصلحة مهمة يف اباحته كطيب والدة  اّما ملكًا إليه أيضًا

ما ذكر من لزوم حرمان السادة  الشيعة أو غري ذلك جاز له ذلك، كما انَّ
و صدقات الفقراء ممنوع، إلمكان الصرف عليهم من الصدقات املستحبة أ

 أو من املوارد ـ بناء على جواز اعطائها هلم كما هو املشهور ـ السادة انفسهم
االراضي و االموال العامة اليت تقع بيد احلاكم الشرعي مباشرة كاالنفالو

غري ذلك مما يكون حتت تصرف احلاكم الشرعي مباشرة، و املفتوحة عنوة
عدم امكان استيالء احلاكم  حتليل ما يقع منها يف يد الشيعي ال يعين فانَّ

 .الشرعي عليها ابتداًء
هذا البيان غاية ما يقتضيه تقييد التحليل بغري سهم الفقراء السادة ال  ـ وثانيًا

رفع اليد عن اصل التحليل، بل ال يقتضي اكثر من تقييد التحليل مبا اذا مل يلزم 
يطالب  كان للحاكم الشرعي نيابة عن االمام )عج( أْن ااّلو منه حرمان السادة،

من عليه اخلمس باملقدار الذي يرتفع به هذا احلرمان، بل ال يقتضي التقييد 
  احلرمان من املسلمني واجب يف نفسه على كل مكلفو ، اذ رفع التلفاصاًل
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ني لدفع الضرورة املذكورة، فيمكن للحاكم الشرعي فرض ضريبة على املكلف
كما هو احلال يف سائر الضرورات اليت قد تعترض املسلمني فتسّوغ للحاكم 
 االسالمي فرض الضرائب على الناس لسد تلك احلاجة الواجبة وجوبًا

 على املسلمني. كفائيًا
الروايات الكثرية و مقتضى اجلمع بني اخبار التحليل انَّ الوجه اخلامس ـ

اخذه هو القول و املطالبة بهو لتشديد من قبلهم يف امر اخلمسالدالة على ا
، باختصاص التحليل مبا تعلق به حقهم قبل ان يقع يف يد الشيعي ال مطلقًا

املناكح قد حللوا ذلك مبقدار يلزم منه طيب والدة و كما انه يف باب الفروج
 الشيعي املتولد منها ال اكثر.

يف امر اخلمس ميكن تصنيفها اىل ثالث روايات التشديد  انَّ وتوضيح ذلك:
 طوائف:
من أكله أو استحله أكل  انَّو انه حقهم،و ما دل على اصل اخلمس، االوىلـ 
يشتري أو يأخذ ما تعلق به اخلمس، ناري معتربة  ْنانه ال حيل ألحد َاو ،حرامًا

 قلت:مثلها معتربة ايب بصري )قال: و ايب بصري املتقدمة يف الوجه االول للجمع،
ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم  <عاليب جعفر>

يشتري من  ْنمثله معتربته االخرى )وال حيل ألحد َاو 1حنن اليتيم(و درمهًا
مثلها رواية إسحاق بن عمار اليت ينقلها و حىت يصل إلينا حقنا(، اخلمس شيئًا

ل: ال يعذر عبد اشترى من اخلمس يقو <ع>العياشي قال )مسعت أبا عبد الّله
 ان يقول يا رب اشتريته مبايل حىت يأذن له اهل اخلمس(. شيئًا

رواية الصفار املتقدمة بسنده عن عمران بن موسى بن جعفر )ع(  مثلها أيضًاو
  ما كان لرسولهو )قال: قرأت عليه آية اخلمس، فقال: ما كان لّله فهو لرسوله،

                                                           
 .5من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  2، باب 351، ص1وسائل الشيعة، ج  -1
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الّله لقد يسر الّله على املؤمنني رزقهم خبمسة دراهم جعلوا و فهو لنا، مث قال:
أكلوا أربعة احالء، مث قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب ال و لرهبم واحدًا

 .1ال يصرب عليه اال ممتحن قلبه لالميان(و يعمل به
ا من حبسب ما ورد يف ذيلهو التركيبو ظاهرها حبسب السياق حيث انَّ

مث أكل  االستصعاب امنا هو تعليق حلية االربعة على دفع اخلمس لرهبم أواًل
 .االربعة حالاًل

وهذه الطائفة ال ميكن جعلها معارضة مع اخبار التحليل، الهنا ال تدل على 
تعلقه بالعني حبيث حيرم التصرف فيها بدون اذن و اكثر من اجياب اخلمس

هذه الطائفة من الروايات ارادت  كأنَّو صاحب اخلمس أو ايصال حقه إليه،
 اخلمس على الغاصب االول حلقهم دفع توهم ما قد يتصوره الناس من انَّ

هم احلكام اجلائرون، فمن يشتري أو يتملك ذلك املال بعد ذلك ليس عليه و
، اذ ال حتليل من دون هذا حكم شرعي تؤكده نصوص التحليل أيضًاو ء، شي

تعلقه بأعياهنا، بل يف بعض روايات التحليل و الفرض ثبوت اخلمس يف االمو
مؤكدة هلا، غاية االمر و ، فهي ناظرة اىل مفاد هذه الطائفةالتصريح بذلك أيضًا

هذا ما ال تنفيه و تضيف عليها إباحة ذلك يف حق شيعتهم دون خمالفيهم،
 بني روايات التحليل بوجه.و الطائفة املتقدمة، فال معارضة بني هذه الطائفة

هو و مفاد الروايات املتقدمة بيان احلكم الشرعي الشديد، انَّ وان شئت قلت:
 تداولتها االيدي بالبيعو بقاء احلرمة يف العني اليت فيها اخلمس مهما تقلبت

اما روايات التحليل فهي بعد ما تؤكد على نفس و الشراء اال باذن املالك،و
ة باخلصوص، فما تدل احلكم تدل على ثبوت االذن املالكي يف حق الشيع

 مفاد عليه روايات التحليل غري مربوط مبا تدل عليه الروايات السابقة، كما انَّ

                                                           
 .5، باب اّن علم آل حمّمد سر مستسر، حديث 29بصائر الدرجات، ص  -1
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هو االذن املالكي رافع ملوضوع احلرمة املبينة يف متام هذه و روايات التحليل
الروايات الروايات، الهنا مغياة بعدم اذن املالك، نعم تقدم فيما سبق اّن 

 لكل احد،و بداللة االقتضاء على عدم االذن املطلقو املذكورة تدل باملالزمة
من حيث االثر العملي اخلارجي،  كان بيان احلكم الشرعي املذكور لغوًا ااّلو

هذه الداللة من الواضح عدم منافاهتا مع اخبار التحليل، الهنا بنفسها  اال انَّ
 على عدم عموم التحليل لغري الشيعة. تدل أيضًا
ما دل على التشديد يف امر وكالء االئمة أو الذين بيدهم امواهلم  الثانية ـ

اليت كلفوا من قبل الشيعة بإيصاهلا إليهم، فاستحلوها أو اكلوها أو تصرفوا 
امر من قبلهم، ناري معتربة ابراهيم بن هاشم املتقدمة يف الوجه و فيها بال اذن

 ل.األّو
الصدوق ينقلها عن أربعة من مشاخيه عن  حيث انَّ ـ ومثلها معتربة االسدي

يف التوقيع الشريف عن حممد بن جعفر االسدي، قال )كان فيما  ـ االسدي
يف جواب مسائل  ه<قد>ورد على الشيخ ايب جعفر حممد بن عثمان العمري

ده من اّما ما سألت عنه من امر من يستحل ما يف يو اىل صاحب الدار،
يتصرف فيها تصرفه يف ماله من غري امرنا، فمن فعل ذلك فهو و اموالنا
يتصرف يف مال  ْن: فال حيل الحد َا<ع>حنن خصماؤه ... اىل ان قال و ملعون

غريه بغري اذنه، فكيف حيل ذلك يف مالنا، انه من فعل شيئا من ذلك بغري 
يف ذلك بغري امرنا فقد  من اكل من مالناو امرنا فقد استحل مّنا ما حرم عليه،

 من اكل من مالنا شيئا فامنا يأكل يف بطنه نارًاو استحل مّنا ما حرم عليه،
 .1(سيصلى سعريًاو

  ، مثومثلها توقيعه االخر املتضمن لّلعن على من استحل من ماهلم )ع( درمهًا

                                                           
 .1حديث  من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، 3، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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 من اكل من ماهلم درمهًانار يف التوقيع فوجده قد انقلب اىل اللعن على 
 .1حرامًا

اجنبية عن اخبار التحليل، الهنا تشّدد على من كان  وهذه الطائفة أيضًا
شيعته إليه، فيخون االمانة أو و واسطة يف ايصال اموال االمام من قبل مواليه

ال و هذا ال اشكال يف انه من اعام احملرمات،و يتصرف فيها بال اذن صاحبها،
التحليل على الشيعي فيما و اخبار التحليل، الهنا تريد التخفيفربط هلا مبفاد 

أين هذا و حنوها من حقوقهم،و يتعلق باالموال اليت تقع حتت يده بالتجارات
ذلك ال يدل بااللتزام على وجوب دفع الشيعة  من حتليل اخليانات، كما انَّ

عوى انه حلقوقهم املالية اىل االئمة، فيكون أخص من مطلقات التحليل، بد
تكون تلك االموال  ْنلوال ذلك ملا جعلت تلك االموال بيد الوكالء، المكان َا
املوالني لالمام )ع(، و راجعة باألصل اىل االمام أو مما تربع به بعض الشيعة

أو لكوهنا من االنفال او الغنائم اليت كلها لالمام، أو غري ذلك من الوجوه 
فهذه الطائفة ال تكون  ـ داللة االلتزاميةهو يكفي الشباع هذه الو ـ احملتملة

 ال بااللتزام كما ال خيفى.و منافية مع نصوص التحليل ال باملطابقة
التأكيد عليهم و اخذهم للخمس من شيعتهمو ما دل على مطالبتهم الثالثة ـ

 لزوم ايصاله إليهم او اىل وكالئهم.و بعدم قبول التقصري فيه
يف صدرها التأكيد على وقوع  يلة، فانَّمن قبيل صحيحة ابن مهزيار الطو

من  يف ذيلها التأكيد على انَّو الفضة،و اجياب اخلمس يف الذهبو التقصري
بعيد الشقة  من كان نائيًاو ء من ذلك فليوصله اىل وكيلي، كان عنده شي

قريب منها و لو بعد حني فان نية املؤمن خري من عملهو فليتعهد إليصاله
   علي بن راشد، بل كافة رواياته املتقدمة يف املقامصحيحته االخرى عن ايب
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هكذا معتربة و اخذ االمام للخمس ال جمرد اجيابه،و ظاهرة يف املطالبة الفعلية
 ريان بن الصلت املتقدمة.

اخلمس  <ع>ومثلها صحيحة البزنطي املتقدمة )قال: كتبت اىل ايب جعفر
فان االخراج ظاهر يف  1نة(ؤنة؟ فكتب بعد املؤأو بعد امل نةؤاخرجه قبل امل

 االداء.
ومثلها صحيحة احلليب املتقدمة يف حبث الغنيمة عن ايب عبد الّله )ع( )يف 

يكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي و الرجل من اصحابنا يكون يف لوائهم
هو و ليهم،ظاهرها توقف الطيب له على دفع مخسه إ . فان2َّيطيب له(و مخسًا

مثلها و عليه مخسها.و كذلك باعتبار انه كان ضمن املقاتلني فكانت له الغنيمة
لتطهروا، فمن  اما اموالكم فما نقبلها ااّلصدر مكاتبة إسحاق بن يعقوب )و

 ـ املراد باالموالو من شاء ليقطع فما آتانا الّله خري مما آتاكم(و شاء فليصل،
ما  ـ كصحيحة ابن مهزيار حاح اخرى أيضًابقرينة ذكر التطهري الوارد يف ص

 املعهود امنا هو ذلك ال غري.و فرضه االئمة )ع( من اخلمس، بل املركوز
قد نقلهما الشيخ بعنوان و ـ وهناك روايتان تقدمتا عن حممد بن زيد الطربي

عن ايب احلسن الرضا، يف احدامها: كتاب رجل من  ـ حممد بن يزيد الطربي
 جتار فارس من بعض موايل ايب احلسن )ع( يسأله االذن يف اخلمس،

يف االخرى: انه قدم قوم من خراسان على ايب و االمام)ع( مل يأذن له بذلك،و
جيعلهم يف حل من اخلمس، فقال: ما احمل هذا  ْناحلسن الرضا )ع( فسألوه َا

هو و جعلنا لهو جعله الّله لنا تزوون عنا حقًاو ة بألسنتكممتحضونا املود
 .3 اخلمس؟ ال جنعل ال جنعل ال جنعل ألحد منكم يف حل

                                                           
 .1من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  12، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .3من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  2، باب 310املصدر السابق، ص  -2
 .3من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  3، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
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حممد  عدم حتليلهم اخلمس على شيعتهم، اال انَّو ومها صرحيتان يف التشديد
لالمام  ذكر الصدوق انه كان خادمًا ْنِاو بن زيد الطربي ممن مل يثبت توثيقه

 جمرد ذلك قد ال يكفي للتوثيق. الرضا )ع(، اال انَّ
 اجلرائح عن احلمداينو واوضح منهما يف الداللة ما ينقله الراوندي يف اخلرائج

 .1 اخذ العمري مخس ماله منهو
هي باعتبارها و وهذه الطائفة هي املعارضة حبسب احلقيقة مع اخبار التحليل،

كما يف مثل  صوصة باخلمس الذي يتعلق بالشيعي يف ملكه، اما صرحيًاخم
مكاتبة إسحاق بن و احلليبو ريان بن الصلتو البزنطيو صحاح ابن مهزيار

قرائن لفاية على إرادة مخس امواهلم أي الذي  يعقوب، حيث ورد فيها مجيعًا
باعتباره القدر املتيقن اموال هلم، أو و بأمواهلم يف طول كوهنا فوائدو تعلق هبم

من  ال اطالق فيها ملا كان ثابتًاو من مفادها املعلوم ارادته على كل حال،
لو لعدم كوهنا يف مقام البيان من و ـ احلق على الغري قبل انتقاله اىل الشيعي

بني ما هو مطلق من روايات التحليل و فيجمع بينها ـ تلك اجلهة
 بالتخصيص، فيثبت القول املشهور.

بعض  هذه الروايات ال تدل على اكثر من انَّ بانَّ قد يناقش هذا اجلمع:و
االئمة )ع( يف موارد خاصة كانوا يأخذون اخلمس ال اكثر، لكوهنا قضايا 

يقتصر يف ختصيص نصوص التحليل هبا على  ْنَاو خارجية شخصية، فالبدَّ
ريه على حياهتم مع بقاء اطالق التحليل من غو مبقدار زمان واليتهمو ذلك

 حاله.
لكن و كانت قضايا خارجية ْنِاو مجلة من الروايات املذكورة انَّ ـ وفيه: أّواًل

  ، كما يف صحيحيستفاد منها قضية كلية هي وجوب دفع اخلمس اىل ولّيه دائمًا

                                                           
 .3، حديث 355املصدر السابق، ص  -1
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مكاتبة رواية الطربي، نعم لو مت استفادة التحليل املطلق من و ابن مهزيار
يقال حبكومته على هذه  ْنإسحاق الصادرة عن خامت االئمة )ع( امكن َا

داللة هذه الروايات على  فانَّ ـ مع قطع النار عن اجلواب القادم ـ الروايات
تأكيدهم على دفعه لوليه ال ينايف حتليل آخر و تقدمني للخمساخذ االئمة امل

ذي هو عصر خاص تبتلى االئمة )ع( للخمس على شيعته يف عصر الغيبة ال
احلرمان من الوصول خبدمته، كما هو واضح، الّلهم اال اذا و فيه شيعته بغيبته

مت سند الرواية اليت ينقلها الراوندي يف خرائجه يف قصة احلسني بن محدان 
اخذه منه، فانه و ارسال العمريو من امر االمام )عج( له بدفع مخس ماله،

ادرة بواسطة العمري نفسه، اال ان سند تلك مع املكاتبة الص يكون معارضًا
 الرواية غري تام.

ما فيه من االمتنان على الشيعة احلاضر و لسان روايات التحليل انَّ ـ وثانيًا
هذا التحليل  انَّو التعليل بطيب الوالدة،و امليت،و احلي منهمو الغائبو منهم

كل االئمة من و امري املؤمنني )ع(و فاطمة )ع(و قد تواطأ عليه النيب )ص(
، ال فرغ عن ثبوته عنهم مجيعًاو هلذا اضيف إليهم مجيعًاو اوهلم اىل آخرهم

ميكن فرض ختصيصه يف مورد شخص أو اشخاص معينني من الشيعة أو امام 
دون امام، فانه ال خصوصية لشيعي عن شيعي أو لعهد دون عهد يف هذا 

يكون وجه اجلمع  ْنَاو بدَّاحلكم، فهذه األلسنة آبية عن مثل هذا التقييد، فال
ما ذكرناه من اختصاص التحليل بنوع مخس دون نوع آخر، اي اختصاصه 
مبا يتعلق باملال من حقهم قبل االنتقال اىل الشيعي باّتجار او غريه من 

 يف مقام اجلمع. امللك، فان هذا هو املتعني عرفًاو اسباب االنتقال
 الصادرة عن آخرو 1عقوب املباركةمكاتبة إسحاق بن ي انَّ الوجه السادس ـ

                                                           
 .11من ابواب االنفال و ما خيتص باالمام، حديث  1، باب 333، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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كذلك يف و االئمة )ع( قد مجعت بني االمر بإيصال اخلمس إليهم يف صدرها،
فاكله فامنا يأكل  اما املتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئًاو قوله )ع(

التحليل فانه عّقبه بني و ـ ان كان املانون النار فيه اىل الوكالءو ـ النريان
جعلوا منه يف حل اىل وقت ظهور و بقوله )واما اخلمس فقد ابيح لشيعتنا

هذا كالصريح يف النار اىل نفس ما حلله و ال ختبث(و امرنا لتطيب والدهتم
 هلذا عرب عنه بصيغة املبين للمجهولو وا عليه،تواطأو االئمة السابقون )ع(

ما هو حملل مفروغ عن حليته  ره انَّهذا اجلمع ظاهو انه امر مفروغ عنه.و
 حيث انَّو هلم، ال يكون حالاًلو من اخلمس غري ما هم مكلفون بدفعه

انه نفس ما فرضوه و ما كان يقبله كان من اموال الشيعة الصدر صريح يف انَّ
االرباح، كان املراد من االباحة يف الذيل و من اخلمس يف مطلق الفوائد

باملال قبل االنتقال اىل الشيعة، فتكون هذه املكاتبة  مبا كان متعلقًا خمصوصًا
 التفصيل املذكور.و بنفسها صاحلة ألن تكون شاهدة على اجلمع

املنع عن اصل انعقاد االطالق يف روايات التحليل ملا يتعلق  الوجه السابعـ 
ذلك على اساس قرائن عديدة لفاية او لبية، و بالشيعي من اخلمس يف ملكه،

 فيما يلي: نورد أمهها
االرتكاز املتشرعي على اخذ االئمة للخمس من و قيام السرية العملية -1

التزام الشيعة بإيصاهلا إليهم و االرباح اليت كان حيصل عليها شيعتهم،و الفوائد
 تشديد األئمة املتأخرين )ع( يف مطالبة شيعتهم هبا،و يف اشد ظروف التقية،

السرية العملية مينعان عن ظهور و مثل هذا االرتكازو كالء لذلك،و نصبو
الصادرة من قبل االئمة املتأخرين يف إرادة حتليل  روايات التحليل خصوصًا

هذا اخلمس املتعلق هبم، بل املقصود رفع ضماهنم للخمس الثابت يف العني يف 
ما حلله االئمة  انَّو ظاهرها امضاء مطلب واحد، حيث انَّو املرتبة السابقة،

  اجملعول من قبلهم مجيعا هو رفع ما حلله املتقدمون، فيفهم انَّ املتأخرون نفس
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الغاصبني ال حتليل متعلق االمر و ضمان اخلمس املتعلق باملال بفعل الااملني
 باخلمس املتوجه إليهم.

ما صدر من و صدور كثري من روايات التحليل من االئمة املتقدمني )ع(، -2
التأكيد و يف امضاء نفس ما صدر من االئمة املتقدمني املتأخرين واضح أيضًا

من الواضح انه يف زمن االئمة املتقدمني مل و عليه ال تأسيس إباحة جديدة،
اليت هي حمل ابتالء و مطلق الفوائدو يف ارباح املكاسب يكن اخلمس معروفًا

  كانت بيد احلكام الالمةاليتو امنا كان املعهود مخس الغنائمو ،الناس عمومًا
هذا و حنوها،و يف طول ذلك كانت تنتقل اىل الناس باملبادالتو املخالفنيو

جيعل تلك الروايات ظاهرة يف إرادة رفع ضمان اخلمس الذي كان يبتلي به 
الذي لعل عنوان اخلمس و الشيعة يف طول تعلقه باملال يف املرتبة السابقة،

ه، كما ياهر من مراجعات ألسنة الروايات، فهذا ل علمًاو ء صار عنوانًا كالفي
هو املراد من اخلمس احمللل يف هذه النصوص ال مخس ارباح املكاسب الذي 

 يتعلق بامواهلم يف طول االسترباح.
ملا  اىل كوهنا امضاًء واّما الروايات الصادرة من االئمة املتأخرين فهي مضافًا

نفس اظهار أو  دلت عليه الروايات السابقة ال تأسيس حلية جديدة، انَّ
مع امضائهم للتحليل  تشريع االئمة املتأخرين )ع( خلمس االرباح توأمًا

احمللل امنا  الثابت يف اخلمس املعهود من اّول االمر فيه داللة واضحة على انَّ
 .، فتدبر جيدًاابتداًء هو ذلك اخلمس ال هذا اخلمس الذي يكلف به الشيعي

اخلمس أو  سياقية يف روايات التحليل تدل على انَّو وجود قرائن لفاية -3
احلق الذي يراد حتليله للشيعة سنخ حق ثابت يف املرتبة السابقة قد ابتلى به 

احلكام اجلائرين لألئمة و يف طول ظلم اخللفاء الشيعة بل الناس مجيعًا
غصب حقوقهم اجملعولة هلم من قبل الّله و ماقصائهم عن منصبهو املعصومني

 سبحانه، أي رفع ضمان مخس ثابت يف املرتبة السابقة بالتحليل على الشيعة
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ال االعفاء عن دفع تكليفهم املايل باخلمس، من قبيل ما ورد يف ذيل معتربة 
املراد  الااهر انَّ فانَّ يونس بن يعقوب )ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم(،

 قدرهتم على اخذ اخلمس من الناسو من اليوم هو يوم عدم بسط يدهم
عدم االنصاف امنا يكون اذا كلفوا بضمان اخلمس املتعلق باملال يف و احلكام،و

فدفع احلق املايل  ااّلو ملك السابق الغاصب حبيث يتحمل الشيعي خسارته،
هذه و ـ ر عن دفعه بانه خالف االنصافال يعبَّ الواجب على املكلف شرعًا

 .ـ  هي قرينة اختصاص هذه الرواية اليت وعدنا ببياهنا آنفًا
ومحل ذلك على إرادة عدم االنصاف يف اخذ مخسهم من ناحية ما كانوا 

السائل مل  الزكاة خالف الااهر، النَّو يدفعونه للحكام اجلائرين من الضرائب
الوارد  اىل انَّ ، مضافًازكويًا يفترض مااًل يفترض ذلك يف كالمه كما انه مل

ظاهر التعبري هنا عدم و أو زكاة، عنهم االمضاء ملا كان يأخذه احلكام خراجًا
 ما هو املتبادر هذا واضح، كما انَّو اصل التكليف بالدفع ال احتسابه،

 املركوز يف االذهان من حقوقهم اليت كانوا يسألون حتليلها امنا هو اخلمسو
ريد نفي االنصاف اخلراج، فاذا ُاو نفال، أي حقوقهم اخلاصة ال الزكواتاالو

لو اىل احلكام فهذا عني و الزكاةو يف تكليفهم باخلمس مع دفعهم اخلراج
ريد عدم االنصاف لو كلفوا بدفعه اُ ْنِاو االشكال على اصل تشريع اخلمس،

ظاهر اضافة احلق خالف و اىل االمام فهذا خالف االرتكاز املشار إليه، مجيعًا
 إليهم باخلصوص.

ومن قبيل التعبري بدخول الزنا على الناس من خالل مخسنا، الااهر يف 
 التعبري بانَّو ابتالئهم به،و ثبوت هذا اخلمس يف املرتبة السابقة على تكاليفهم

هذه الروايات  اذا الحانا انَّ الناس يعيشون يف فضل مالمتنا، خصوصًا
املعهود و الوائل، حيث مل يكن مصدر اخلمس املعروفواردة عن املعصومني ا

  ، بل بيد احلكام اجلائريناالنفال بيد الناس ابتداًءو هو الغنائمو يف زماهنم
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من قبيل ما صرح به و فيستولون عليها مث يعطوهنا او يبيعوهنا على الناس،
اجلواري املغنومة من و السبايا يف بعض الروايات من دخول الزنا من ناحية

ما يف بعضها من التصريح بانه سيكون بعد رسول و فيها حقهم.و الكفار
الغنائم، و جرب فيستوىل على مخسهم من السيبو الّله)ص( ملك عضوض

آبائهم باخلصوص لكي و اهنم حللوه على الشيعةو فيبيعونه فال حيل ملشتريه،
ضها من التصريح بتحليل ما يؤخذ من ما يف بعو ال يكون منهم اوالد حرام.

اصابه من اعمال  الالمة، كما يف رواية ايب محزة الثمايل )من احللنا له شيئًا
 ء(. ما يف صحيح فضيل )أحّلي نصيبك من الفيو الااملني فهو له حالل(

النار اىل حتليل احلق املغصوب منهم  بل ظاهر مثل صحيحة الفضالء أيضًا
بناءهم، ال حتليل مطلق احلق حىت الذي يتعلق يف ملك آباءهم أو او لشيعتهم

الشيعي، فيكون النار اىل احلق املغصوب يف املرتبة السابقة، فكل حق مل 
 ، فيهلك الناس يف بطوهنم أو فروجهم من ناحيتها،يؤدوه إليهم اصبح غصبًا

 لل هو احلقاحمل هذا واضح يف الداللة على انَّو قد حلله االئمة )ع( للشيعة،و
 مبا هو كذلك، فال يشمل ما هو تكليف الشيعي نفسه، املغصوب غري املؤّدى

 هذه النكتة مفهومة من اكثر روايات الباب.و
ومن القرائن اللفاية التعبري بتحليل الفروج يف معتربة ايب خدجية، الااهر يف 

ها النار اىل حرمة ثابتة يف املرأة اليت يراد تزوجيها أو اجلارية اليت يراد شراؤ
، اذ ال حرمة مع قطع النار عن املال الذي يشتري به اجلارية أو جيعله صداقًا

 هذه هي القرينة على اختصاصهاو ـ امنا احلرمة يف املالو يف الفروج حينئذ
فيكون املراد حتليل حقه الثابت يف اجلارية  ـ اليت وعدنا هبا آنفا أيضًاو

رتبة السابقة الحتمال والدهتا ممن كان املبيعة، أو يف املرأة املراد تزوجيها يف امل
 فيه حقهم، لكونه غنيمة أو متولدة منها.

  يف رواية عبد العزيز بن نافع، )قال: طلبنا االذن على ايب وقد ورد ذلك أيضًا
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 أرسلنا إليه، فأرسل إلينا ادخلوا اثنني اثنني، فدخلت أناو <ع>عبد الّله
حتل باملسألة، فقال: نعم، فقال له:  معي، فقلت: للرجل احب انرجل و

بين امية مل يكن  قد علمت انَّو أيب كان ممن سباه بنو امية، جعلت فداك انَّ
امنا و ال كثري،و مل يكن هلم مما يف ايديهم قليلو حيللوا، ْنال َاو حيّرموا هلم أْن

ا يكاد يفسد علي ذلك لكم، فاذا ذكرت الذي كنت فيه دخلين من ذلك م
كل من كان يف مثل و عقلي مما انا فيه، فقال له: انت يف حل مما كان من ذلك،

خرجنا فسبقنا معتب اىل و حالك من ورائي فهو يف حل من ذلك، قال: فقمنا
فقال: هلم قد ظفر عبد العزيز  <ع>النفر القعود الذين ينتارون اذن ايب عبدالّله

ما ذاك؟ ففسره هلم، فقام اثنان و ء ما ظفر مبثله احد قط، قيل له بن نافع بشي
ايب كان من  ، فقال احدمها: جعلت فداك انَّ<ع>فدخال على ايب عبد الّله

 ال كثري،و بين امية مل يكن هلم من ذلك قليل قد علمت انَّو سبايا بين امية،
ذلك إلينا؟ ما ذلك إلينا ما لنا و لين من ذلك يف حل، فقال:انا احب ان جتعو
فلم يدخل  <ع>غضب ابو عبدالّلهو حنرم، فخرج الرجالن، ْنال َاو حنل ْنَا

فقال: اال تعجبون من فالن  <ع>عليه احد يف تلك الليلة اال بدأه ابو عبد الّله
مل ينتفع يف تلك و ذلك لنا، جييئين فيستحلين مما صنعت بنو امية كأّنه يرى انَّ

 .1ال كثري اال االولني، فاهنما عنيا حباجتهما(و الليلة بقليل
ولكن الرواية ضعيفة مبحمد بن سنان، اال أن التعليل بطيب الوالدة الواردة يف 

قرينة على النار اىل احلق الثابت قبل  اكثر روايات التحليل أو كلها أيضًا
على آباء الشيعة و نا على الناسالذي كان يوجب دخول الزو والدة الشيعي،

من املخالفني، فيكون هذا السياق من اقوى القرائن على إرادة هذا املعىن من 
  التحليل، اعين احلق الثابت هلم يف املرتبة السابقة على وصوله اىل الشيعي

                                                           
 .13من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 331، ص1وسائل الشيعة، ج  -1
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اخلمس، سواء وارتباطه به، فال يشمل ما يكون تكليف الشيعي نفسه من 
ما و السبايا املغنومةو جعلنا التحليل قرينة على النار اىل خصوص املناكح

تفرع عليها من دخول الزنا، أو كان التحليل اعم من ذلك حبيث يشمل املال 
ما قد يتولد من اكله من احلرمة املعنوية املشار إليها و احلرام املغصوب أيضًا
 يف مجلة من الروايات.

االرض كلها  عبري الوارد يف معتربة مسمع بن عبد امللك من انَّومن قبيل الت
اليت قلنا فيما و لنا فما خيرج منها يكون هلم، مث حتليله ذلك على الشيعة،

ظاهرها حتليل االموال اليت كان قد حصل عليها من واليته على  سبق انَّ
ها هلم ال اهنا كلو االنفالو اليت تكون من اموال االمارةو البحرين،و الغوص

هلذا اباحها و مخسها فقط، غاية االمر غصبها احلكام مث اقطعوها، لعماهلم
 ليت البحرين، فاصبت هبا مااًلو مثلها رواية علباء )قال:و االمام للشيعة.

امهات و اشتريت رقيقًاو كثرية، اشتريت ضياعًاو اشتريت فانفقت،و ،كثريًا
 امهات اوالديو يايلولد يل، مث خرجت اىل مكة، فحملت عو اوالد،

فقلت له: اين  <ع>محلت مخس ذلك املال، فدخلت على ايب جعفرو نسائي،و
 ،اشتريت رقيقًاو اشتريت متاعًاو ،كثريًا وليت البحرين فاصبت هبا مااًل

هؤالء و هذا مخس ذلك املال،و انفقت،و ولدن يل،و اشتريت امهات اوالدو
قد قبلت ما و اما انه كله لنا،نسائي قد اتيتك به، فقال: و امهات اوالدي

ضمنت لك و ما انفقت،و نسائكو قد حللتك من امهات اوالدكو جئت به،
 ْن، اال اهنا واردة يف مورد شخصي خاص، فال ميكن َا1ايب اجلنة( علىو علي

 يستفاد منها التحليل العام خبالف رواية مسمع.
 حكم بن علباءوقد نقلها الشيخ )قده( بطريق صحيح اىل ابن ايب عمري عن 

                                                           
 .13حديث  من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، 1، باب 313، ص1وسائل الشيعة ج  -1
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الااهر انه مصحف عن حكم عن علباء االسدي، لعدم وجود و ،1 االسدي
لنقل القصة املذكورة بطرق اخرى و حكم بن علباء االسدي يف كتب الرجال،

املقصود باحلكم هو املردد  انَّ يف حق علباء بن دراع االسدي، فاملانون قويًا
كالمها و والد ابو خالد الصرييف الثقة، أو احلكم بن امين، بني حكم بن اخي

 كالمها ثقة.و ممن يروي عنه ابن ايب عمري،
وقد روى الكشي عن حممد بن مسعود، قال: حدثين ابراهيم بن حممد بن 
فارس عن يعقوب بن يزيد عن ابن ايب عمري عن شهاب بن عبد ربه عن 

 لبحرين، فأفاد سبعمائة الف دينارعلباء االسدي ويل ا ايب بصري، قال: انَّ
، فحمل ذلك كله حىت وضعه بني يدي ايب عبدالّله )ع( )مث رقيقًاو دوابو

 ليك،اقد محلته كله و كذا،و افدت كذاو ليت البحرين لبين امية،و قال: اين
انه كله له، فقال له و ،جل مل جيعل هلم من ذلك شيئًاو الّله عز علمت انَّو

 وهبناه لك،و فوضع بني يديه، فقال له: قد قبلنا منك،ابوعبدالّله هاته 
ذكر و ة(، قال ابو بصري: فقلنا: ما بايلضمنا لك على الّله اجلنو احللناك منه،و

 .2 مثل حديث شعيب العقرقويف
عن ايب بصري )يف انه حضر عند موت  وقد ذكر الكشي قبل ذلك حديثًا

فدخلت  نة فاذكره ذلك، قال:قد ضمنت اجل <ع>أبا جعفر علباء، فقال له: انَّ
، فقال: حضرت علباء عند موته قال: قلت: نعم فاخربين <ع>على ايب جعفر

فبكيت مث  اذكرك ذلك قال: صدق، قال: ْنسألين َاو انك ضمنت له اجلنة
الكبري السن الضرير البصري فأضمنها يل، قال: قد  قلت: جعلت فداك ألسُت

، قال: قد فعلت، واحدًا يتهم واحدًامسو فعلت، قلت: اضمنها يل على آبائك
 قال: قد فعلت، <ص>قلت: فاضمنها يل عند رسول الّله

                                                           
 .5، حديث 39، كتاب الزكاة، باب 135، ص 1التهذيب، ج  -1
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 .1قلت: اضمنها يل على الّله، قال: قد فعلت(
( <ع>ما ورد يف الصدر من قوله )وضعه بني يدي ايب عبد الّله والااهر انَّ

احلديث كان مع ايب  يصرح يف الذيل بانَّسهو منه أو من الناسخ، النه بنفسه 
قد حضر عند موته، و علباء قد توىف يف حياة االمام الباقر )ع( انَّو جعفر )ع(

التعبري يف هذه الرواية جيعل متام املال بني يدي االمام ال خصوص  كما انَّ
من رواية  اخلمس غري مناف مع ما يف نقل الشيخ، الحتمال إرادة ذلك أيضًا

يكون قد محل اجلميع إليه كما تشعر به تعبرياته االخرى، غاية  ْنبَاالشيخ 
 االمام )ع( سوف يأخذ اخلمس فقط، انَّو مخسه له االمر كأّنه كان يتصور انَّ

 انَّو على كل حال ال يوجد هتافت غري قابل للجمع بني النقلني، خصوصًاو
يف الذيل من ضمان نقل ايب بصري نقل امجايل للقصة من اجل االنتقال اىل ما 

 .اجلنة من قبل االمام )ع( هلما معًا
ابراهيم بن حممد بن فارس  سند الكشي يف الرواية االوىل معترب، النَّ مث انَّ

 بشهادة ابن مسعود بانه ال بأس به يف نفسه، 2قد شهد الكشي يف موضع آخر
لشيخ هو ظاهر يف التوثيق، فيثبت وثاقة علباء بل جاللة امره، فيصح سند او

 .للرواية أيضًا
التحليل امنا كان ملا يقع بيد الشيعة من  وعلى كل حال ظاهر هذه الرواية انَّ

قد جعل بعضهم هذه و احلكام الااملني،و االموال اليت كانت بيد بين امية
الرواية من روايات اخذ االئمة )ع( للخمس حبمل قوله )ع( يف الرواية 

هو خالف و جئت به( على اخذه للخمس،املنقولة بطريق الشيخ )قدقبلت ما 
 الااهر، بل املقصود من القبول العفو عن متام ماله، الن االمام )ع( صرح أواًل

  احلكومة اليت كانتو وجوه االمارةو املال كله هلم لكونه من االنفال بانَّ
                                                           

 .199املصدر السابق، ص  -1
 .530اختيار معرفة الرجال، ص  -2



 كتاب اخلمس                                 12

………………………………………………………………………… 

 .جورًاو بيد بين امية ظلمًا
 متام النار يف االباحة روايات التحليل ينادي بانَّلسان  انَّ وهكذا يتضح:

التحليل اىل حقهم الثابت يف االموال بالم الغاصبني يف املرتبة السابقة على و
أين هذا من الواجب املايل املتعلق بالشيعي نفسه يف و انتقاهلا اىل الشيعي،

 طول استرباحه للمال.
تحليل املشتملة على هذه هذا غاية ما يقتضيه اختصاص روايات الاليقال: 

هو ال ينايف و اخلصوصيات مما يتعلق به اخلمس قبل االنتقال اىل الشيعي،
اطالق التحليل يف ما ليس له مثل هذا اللسان، كمعتربة احلارث بن املغرية 

 النصري.
فيها التعليل بطيب الوالدة الذي  هذه الرواية أيضًا اىل انَّ مضافًا فانه يقال:

 يصلح للقرينية على إرادة رفع ضمان مخس ثابت يف املرحلة السابقة، ظهورها
 َمظهور عموم روايات التحليل يف النار اىل مطلب واحد، النه عرب فيها )ِلو

امنا هو امضاء نفس و احللنا ذلك لشيعتنا( فليس مفادها تأسيس حتليل جديد،
 االئمة املعصومني املتقدمني )ع(، فال ينعقد هلاو ن النيب )ص(التحليل الصادر م

ألمثاهلا من روايات التحليل داللة على اكثر من رفع ضمان اخلمس السابق و
 الثابت بالروايات األخرى.

هذا غري حمتمل  استبعاد حتليل اخلمس املتعلق بالشيعي نفسه عليه، فانَّ -1
شرعية، خبالف رفع ضمان ما تعلق من الو يف نفسه حبسب املناسبات العرفية

 ذلك جلهتني.و حقوقهم باالموال قبل انتقاهلا اىل الشيعي،
اجلرأة على و التشجيع على املخالفةو ملا يف هذا التحليل من االعانة االوىل ـ

منها فريضة اخلمس اليت هي كسائر الفرائض االسالمية من و ترك الفرائض،
هم و دوره عن املعصومني )ع(، كيفهذا ما الحيتمل صو اركان الدين،

  علىو املتشددون يف ذلك على انفسهمو القرباتو السباقون اىل الطاعات
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الغض عن و يصدر منهم التفضل على العاصني ْنمواليهم، فكيف ميكن َا
 الفريضةالرضا هبا، بل قد تقدم التشديد منهم يف االلزام بأداء هذه و معصيتهم

 لو بإيصال املال اىل وكالئه ملن كانت شقته بعيدة.و
 ذلك من اجل املنِّ ينادي بانَّ سياق روايات التحليل مجيعًا انَّ ـ الثانية

رفع الضمان باملعىن املذكور فيه ذلك  من الواضح انَّو التفضل على الشيعة،و
مفسدة و أي ضرر على الشيعي الذي ابتلي بالااملني حلق االئمة من دون املنَّ

مع  يف البني، خبالف ما يكون حبكم االعفاء عن فريضة اخلمس، خصوصًا
للشيعة اىل يوم القيامة، فانه يستلزم الغاء و مالحاة انه صادرمن االئمة مجيعًا

الضرائب و املصاحل العامة اليت من اجلها جعلت الواجبات املاليةو املصارف
 يلغي االمام ضريبة الزكاة ْنن قبيل َام هل هذا ااّلو االسالمية يف كل عصر

اّي فرق بني و املصارف املقررة له،و يف ذلك ضرر عايم على بيت املالو
اكد و غريها من الفرائض اليت قد اهتم هبا الشارعو مصارف هذه الفريضة

ان كان و احلاصل التحليلو مكان؟و عليها االئمة املعصومون يف كل زمان
 انه لو كان لتمام اخلمس كان حبكم الغاء فريضة اخلمس العايمة، ااّل مالكيًا

 .هو غري حمتمل اصاًلو
وهذا االستبعاد مبرتبة من الوضوح حبيث يشكل قرينة لبية ارتكازية تصرف 
ظهور الروايات اىل املطلب االول، اي رفع ضمان اخلمس املتعلق باملال يف 

 املرتبة السابقة.
اعين حتليل اخلمس  ـ بني التحليلني انَّ ندعي ابتداًء ْنميكن َا الوجه الثامن ـ

 ـ حتليل مخس الشيعي نفسه عليهو املتعلق باملال قبل االنتقال اىل الشيعي
هواصل حتليل اخلمس، و رغم وجودجامع انتزاعي بينهما عقالئيًاو عرفًاتباينًا
حبكم  اما الثاين فهوو االول رفع ضمان اليد عن مخس مال كان للغري، النَّ

  ابراء عهدة املكلف عن ضريبتهو االعفاء عن دفع ضريبة اخلمس املالية عرفًا
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التكليف  ، النَّعقالئيًاو عرفًا مدلوالن متغايران سنخًاو مها معنيانو املالية،
قد تقدم يف حبث الغنمية الفوارق و بضمان مال الغري غري التكليف باخلمس،

وسعة لآلخر لكي  ، فليس احد التحليلني تعميمًاالفقهية بينهما أيضًاو العملية
االطالق عبارة عن رفض القيد عن املعىن الواحد ال  نثبته باإلطالق، فانَّ

هذا يعين انه البد من و اجلمع بني معنيني متباينني يف جامع انتزاعي اوسع،
املعىن االول  حيث انَّو إرادة احد املعنيني من نصوص التحليل باخلصوص،

اعين رفع ضمان اليد عن مخس الغري مستفاد من روايات التحليل على كل 
 فيكون مفاد هذه الروايات املعىن االول ال اكثر. حال النه ملحوظ فيها مجيعًا

يتحقق يف طول التكليف  يف مورد اخلمس املتعلق بالشيعي أيضًا  يقال ـال
هو االمام )ع(، فيتحقق و ملال اىل الغريباخلمس حكم وضعي بانتقال مخس ا

 موضوع ضمان اليد، فيمكن نفيه بإطالق نفي ضمان اليد عن اخلمس.
ظاهر هذه الروايات رفع ضمان اخلمس الواقع حتت يد الشيعي  فانه يقال ـ

مخس الشيعي و من اّول االمر حبيث تكون يده عليه يد ضمان من اّول االمر،
ان شئت قلت: ان اعفاء و يف طول امللك،نفسه ليس كذلك، الن اخلمس 

 .عقالئيًاو املكلف عن مخس نفسه ال يعرب عنه بنفي ضمان اليد عرفًا
 املراد حتليل خصوص املناكح ولعل املقصود من عبائر بعض الفقهاء من انَّ

املتاجر هذا املعىن، اي رفع ضمان اخلمس السابق الاالعفاء عن اداء فريضة و
عي نفسه، غري انه عرب عن ذلك ببيان مصاديقه الواضحة اخلمس املتعلق بالشي

 يف مورد اكثر روايات التحليل.

 فروع مرتبطة مببحث التحليل:
الكافر و هل خيتص التحليل مبا ينتقل اىل الشيعي من املخالف ـ الفرع االول

  ما اذا انتقل من الشيعي الذي اليدفع اخلمس أو يعم الذي ال يعتقد باخلمس،
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 ذهب بعض املتأخرين اىل الثاين،و ؟ ظاهر كلمات املشهور هو االول،أيضًا
 يستدل به على القول الثاين احد وجوه: ْنما ميكن َاو

ما ذكره بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( من التمسك بإطالق معتربيت  االولـ 
لسؤال مبا ينتقل من املخالف يونس بن يعقوب، حيث مل يقيد فيهما او ايب خدجية
امنا فرض ثبوت حقهم يف االموال اليت انتقلت اىل الشيعي سواء كان و أو الكافر،

 ْنمن املخالف غري املعتقد أم الشيعي الذي ال يدفع اخلمس، االمر الذي ميكن َا
 .1 ملتزمني بدفع اخلمس الشيعة مل يكونوا مجيعًا ، فانَّيتحقق خارجًا

للمناقشة، إلمكان املنع عن االطالق املذكور، اّما يف معتربة  وهذا الوجه قابل
السائل مل يذكر فيها جهة احلرمة اليت افترضها يف  ايب خدجية فباعتبار انَّ

 مفهومة بني السائلو كأّنها حيثية معهودةو امنا اشار إليها اشارة،و الفروج،
حية مخس غنائم هو احلرمة الناشئة من نا االمام، فلعل الذي كان معهودًاو

حيث انه ال و السبايا االمر املصرح به يف مجلة من روايات التحليل،و احلرب
ثبات مقدمات احلكمة إلو تصريح بتلك احليثية فال ميكن اجراء االطالق

امنا ينفي القيد عما و االطالق ال يعني ما هو موضوع احلكم املطلوب، النَّ
رتبة السابقة كما هو مقرر يف للحكم بدال آخر يف امل ثبت كونه موضوعًا

االمام بني امرين احدهم اوسع من و حمله، فاذا تردد االمر املعهود بني السائل
هو االمر االوسع بقطع النار عن  ما كان معهودًا من اثبات انَّ االخر، البدَّ

 ال دال عليه يف املقام.و مقدمات احلكمةو االطالق
حليل اىل الفروج يف السؤال النار اىل ظاهر اضافة الت اىل انَّ :هذا مضافًا

 التعبري مبرياث يصيبه أو جتارة أو شيئًاو النساء،و احلرمة الثابتة يف اجلواري
  من الواضحوحنوها،و منه إرث اجلارية اوانتقاهلا إليه بتجارة يراد اعطيه أيضًا
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 املناور يف مثل ذلك عادة ما كان يغنم يف احلروب مع الكفار من اجلواري، انَّ
 املخالفني.و ما كان يتولد منها من االوالد مما يكون عادة بيد احلكامو

ال ميكن التمسك بإطالقها لعدم ذكر جهة احلرمة يف  واّما معتربة يونس فأيضًا
 مركوزة بني السائلامنا هي حيثية معهودة و التجارات فيها،و االموال

قدرها املتيقن احلق الثابت يف االموال اليت تنتقل من قبل و االمام)ع(و
لعل رواية احلارث املتقدمة اوىل باالستدالل هبا على االطالق يف و املخالفني،

املقام، النه ورد يف كالم االمام)ع( فيها قول )فهو يف حل مما يف ايديهم من 
من قبل شيعى ال يدفع اخلمس لوال ما اشرنا هو يشمل ما اذا كان و حقنا(

إليه من معهودية وجود حق هلم يف امواهلم، فيكون متام النار يف تعبريات 
 من دون حتديدذلك يف املرتبة السابقة يشكل التمسك باإلطالق.و االمام إليه،

انه مطلق رفع ضمان و تنقيح مناط احلكم،و الغاء اخلصوصية عرفًا الثاين ـ
 هذا ال يفرق فيه بني أْنو خلمس املتعلق باملال يف املرتبة السابقة،اليد عن ا

يكون عدم دفع السابق للخمس لعدم اعتقاده به، او من جهة عصيانه رغم 
 وجوب دفعه لالئمة )ع(.و االعتقاد باخلمس

يكون  ْناجلزم به مشكل، الحتمال َا وهذا الوجه رغم موافقته لالعتبار اال انَّ
التحليل يف مورد االنتقال من غري املعتقد للخمس من جهة عدم امكان 

 إجلائه بدفعه حسب مذهبه خبالف املعتقد به.
التمسك بإطالق التعليل الوارد يف ذيل معتربة يونس بن يعقوب )ما  الثالث ـ

التحليل من جهة رفع  انَّو كلفناكم اليوم( فانه ظاهر يف التعليل، ْنانصفناكم ِا
 على الغري يف املرتبة السابقة، كان ثابتًا االجحاف عن الشيعي بتخسريه حقًا

به أو غري  هذا ال يفرق فيه بني كون الغري الذي مل يدفع اخلمس معتقدًاو
 معتقد.

 الطهارة، فاّن هذه النكتةو و هكذا الروايات املعللة للتحليل بطيب الوالدة
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يكون يف ملك من ال يعتقد حبق االئمة أو من يعتقد  ْنيفرق فيها بني َاال  أيضًا
لكنه ال يدفعه إليهم، نعم هذا التعليل ال يفيد حتليل االموال بل الفروج اليت و به

 لو كانت ملك الشيعي الذي ال يدفع اخلمس.و فيها حقهمو يتولد منها الشيعي
 كان ما ذهب إليه املشهور هو االحوط، ْنِاو وهذا الوجه قريب من النفس

 سوف يأيت تتمة حبث حول هذه النقطة.و
اليت  هل خيتص التحليل باخلمس الثابت هلم يف العني اخلارجية الفرع الثاين ـ

امنا و ما اذا مل تكن العني بنفسها متعلقة للخمس ء أم يعم انتقلت اىل الشي
اذا مات املكلف الذي اشتغلت يف ذمة من انتقل عنه، كما  كان اخلمس ثابتًا

حيل له كما اذا و كان وارثه شيعيا فهل ينتقل مجيع تركته إليهو ذمته باخلمس
ما عدا مقدار اخلمس الذي  ينتقل إليه ااّلبأعياهنا أم ال كان اخلمس متعلقًا

 كانت ذمة امليت مشغولة به؟
ق حق ذهب بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( اىل التفصيل بني القول بتعل

القول ببقائه يف ذمة امليت، غاية االمر يبقى و الديان باألعيان مبوت املورث
من التركة مبقدار الدين أو الوصية على ملك امليت لكي يدفع يف ابراء ذمته 

 .1 أو تنفيذ وصيته
 فيه حقهم)ع( فعلى القول االول يصدق على التركة املنتقلة اىل الشيعي انَّ

على القول الثاين ال يصدق عليه انه حقهم بل هو و املفروض انه حملل له،و
 اخبار التحليل ال تشمل ذلك.و حق امليت،

ظاهر اخبار التحليل اّن كل حرمة دخلت يف االموال نتيجة  انَّ فيه: أواًلـ و
هذا مطلق يشمل ما اذا كانت احلرمة و غصب مخسهم أوفيئهم حمللة لشيعتهم،

 متعلقة حلقهم، أو كون حقهم يف الذمة من جهة كون العني اخلارجية ابتداًء
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 عدم جواز التصرف فيه.و ولكنه بنحو حبيث أوجب حرمة املال
معتربة ايب خدجية كانت مشتملة على املرياث الذي يصيبه  انَّ ثانياـًو

هو مطلق يشمل ما اذا كانت و فيه احلرمة من ناحية حقوقهم،و الشيعي
، أو من ناحية بقائه على للخمس ابتداًء جهة كونه بنفسه متعلقًا حرمته من

مل يرد يف الرواية عنوان تعلق حقهم و ملك املورث نتيجة اشتغال ذمته حبقهم،
لو من ناحية حق فيها مسبب عن حقهم، بل و امنا الوارد حرمتهاو بالفروج،

لتفصيل بني ما اذا ا لعل العرف يرى االولوية للتحليل يف الصورة الثانية، فانَّ
بني ما و كانت التركة بنفسها متعلقة للخمس فتحل بتمامها للوارث الشيعي،

هذا يعين و اذا كان اخلمس يف ذمة امليت فيجب اخراجه من تركته غري عريف،
 .انه تتشكل فحوى عرفية هلذه الروايات على التحليل يف الصورتني معًا

هل التحليل املستفاد من هذه الروايات جمرد إباحة اخلمس  الفرع الثالث ـ
املستفاد منها  االراضي، أو انَّو كما هو احلال يف إباحة االنفال للشيعة

 ْنيترتب على ذلك انه على القول االول حيتاج الفرد الشيعي اىل َاو التمليك؟
يقصد التملك ملا يقع حتت يده مما فيه مخسهم لكي ميلكه، ناري ما هو ثابت 

ت أو املعادن على القول بكوهنا منها أو ايف باب االنفال من االراضى املو
اآلجام أو غريها، حيث اّن جمرد اباحتها للشيعي ال يكفي لتملكها ما مل 

التحليل قد و االباحة يقصده باحليازة أو االحياء، كما انه على القول مبجرد
يتملك ما فيه اخلمس من اموال  يقال بانه جيوز حينئذ لكل شيعي أْن

االباحة ملن و ء مباح لتمام الشيعة، الفيو املخالفني أو غريهم، النه كاالنفال
 يف يده املال ال تنايف االباحة لغريه من الشيعة اذا سبقه إليه خبالف التمليك.

االباحة يف اكثر من و دم ظهور عنوان التحليلقد يستاهر االول، بدعوى ع
ء يف مجلة من الروايات على اخلمس قرينة على  عطف الفي ذلك، كما انَّ

 الثابت يف باب االنفال االباحة إرادة نفس املعىن يف املوردين، بعد وضوح انَّ
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 كاحليازة أو االحياء. ال التمليك، حبيث حيتاج متلكه اىل سبب من اسبابه
، الهنا تدل اهلبة عرفًاو روايات التحليل ظاهرة يف التمليك انَّ والصحيح:

إباحة ما كان يقع حتت يد الشيعة مما كان بطبيعة احلال يف و على حتليل
 يراد بتحليله ْنَاو سائر التصرفات املالكية، فالبدو الشراءو معرض البيع

 اهلبة.و اباحته التمليكو
 ظاهرها امضاء انتقال مخس املال كسائر امخاسه اىل الشيعي ئت قلت:وان ش

 االباحة املطلقةو هو معىن التمليك، بل ميكن دعوى ظهور عنوان التحليلو
إرادة و ، النه من قبيل ذكر الالزملتمام املنافع يف نفسه يف التمليك عرفًاو

عدم و بطالن البيعامللزوم، ناري قوله )مثن اخلمر سحت أو حرام( كناية عن 
 حصول امللك.

ويؤيده ورود التعبري باهلبة يف بعض الروايات من قبيل ما ورد يف التفسري 
 املنسوب اىل االمام العسكري )ع( )فقد وهبت نصييب منه لكل من ملك شيئًا

 .1مشرب(و من ذلك من شيعيت لتحل هلم منافعهم من مأكل
  جمرد االباحة دون امللك غري تام.التحليل يفو فما ذكر من ظهور عنوان االباحة

ء على اخلمس يف بعض االخبار فممنوع  واّما ما ذكر من قرينية عطف الفي
ء املعطوف على اخلمس يف اخبار التحليل ما كان  املراد بتحليل الفي ، النَّأيضًا

 ء ال االنفال بوضعها الطبيعي كاالراضي امليتة يقع يف ايدي الناس من الفي
ء الذي قسمه احلكام اجلائرون على  بل ما يكون بيد الناس من الفياملعادن، و

انفسهم أو على الناس فدخل منه احلرام يف امواهلم كصفايا امللوك أو الغنائم 
هذا  من الواضح انَّو اليت كلها لالمام أو االراضي العامرة اذا كانت راجعة إليه،

 ل منها حبسب الااهرء حملل للشيعة كاخلمس، اي ما ينتق القسم من الفي
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من املخالفني اىل شيعي باالجتار أو غريه حملل له باخلصوص مبعىن أنه ميلكه 
اما ما و له، اذا وقع حتت يده من ذلك املخالف فال يكون ضامنًا الشيعي أيضًا

على  اآلجام فهي باقيةو املعادنو يكون من االنفال بوضعها الطبيعي كاملوات
متلكها باالحياء كما و ملك االمام، غاية االمر قد ابيح للشيعة االنتفاع هبا بل

 دلت عليه مجلة من الروايات.
ء  ء الذي يتملكه الشيعي باخبار التحليل غري الفي الفي انَّ وهكذا يتضح:

متلكه باسبابه و يف االنتفاع به يكون الشيعي مأذونًاو الباقي على ملك االمام
حتت يد املخالف من  االول ما كان واقعًا من االحياء أو احليازة، فانَّ الشرعية

 قد امتلكه حبسب ظاهر االمر فينتقل اىل يد الشيعي باالجتار أو غريه،و ء الفي
ء الثابت فيه  هو الفيو الثاينو هذا حاله حال اخلمس الذي يقع حتت يده،و

اليت و اآلجام،و عادناملو االباحة فقط االنفال بوضعها الطبيعي كاالراضي
دلت طائفة اخرى من الروايات على اهنا ملك لالمام، غاية االمر ابيح 

 من دون عوض.و متلكها باسبابه الشرعية جمانًاو للشيعي االنتفاع هبا
مفاد اخبار التحليل ليس باكثر من االباحة، فال ينبغي  مث انه لو فرض انَّ

ستتبع امللك فيما اذا تصرف فيه ت ْناالشكال يف اهنا سنخ إباحة ميكن َا
هذا املعىن مستفاد  على امللك أو اراد متلكه لنفسه، النَّ متوقفًا الشيعي تصرفًا

 ظاهرها بل صريح مجلة منها االباحة من نصوص التحليل، حيث انَّ أيضًا
اآلثار اليت يريدها و التقلباتو التحليل بنحو يترتب على ذلك متام املنافعو

ظاهر ادلة التحليل  ماله، كما انه ال ينبغي االشكال يف انَّو ملكهاملباح له يف 
انه حالل ملن  أو فيئًا يقع حتت يده مما فيه حقهم مخسًاو ملا ينتقل اىل الشيعي

 كانت صاحلة ألْن ْنِاو االباحة وقع حتت يده باخلصوص ال لكل احد، النَّ
اال  ـ شرنا آنفًاكما ا ـ تثبت لكل شيعي مبا هو شخص حقيقي خبالف امللك

 غريهاو ظاهر تلك النصوص بل صريح بعضها كمعتربة احلارث بن املغرية انَّ
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التعبري بقوله )ابيح لشيعتنا( الذي و التحليل ملن تقع يف يده باخلصوص،
مجيعهم امنا هو بلحاظ االموال املتعددة و اضيفت االباحة فيه اىل عموم الشيعة

يتصرفوا أو  ْنمجيع الشيعة ابيح هلم َا اليت تقع حتت ايديهم، فيكون املعىن انَّ
يكون كل فرد منهم يباح له  ْنميلكوا ما يقع حتت يدهم مما فيه حقنا، بَا

هذا و ما يقع حتت يد احدهم مباح جلميعهم خصوص ما يقع حتت يده ال انَّ
 واضح.

احلكومة و هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة احلق الفرع الرابع ـ
لو باالمضاء العام، أو و املمضاة من قبل االمام احلجة )ع( االسالمية الشرعية

 ؟ قد يقال مقتضى االطالق يف الروايات هو الثاين.يبقى التحليل مستمرًا
مل يكن ظاهر التحليل املذكور يف الروايات  وقد يصار اىل االول، باعتبار انَّ

بنفس وضع الشيعي ليده  مبعىن اسقاط اصل اخلمس أو تشريع متلكه شرعًا
امنا هو مبعىن االذن و عليه كما يف احليازة يف باب االنفال أو املباحات االولية،

 من الواضح انَّو ،أو وليًا أو التمليك من قبل االمام )ع( باعتباره مالكًا
ويل ال مبا هو شخص حقيقي، و اماماالنفال مبا هو و االمام)ع( مالك للخمس

كانت و االئمة مل يكونوا متولني ظاهرًا حيث انَّو فاملالك هو منصب االمامة
 كانت حقوقهم تصل اىل ايدي اولئك اجلائرينو الوالية الااهرية للجائرين

منها اىل يد الناس، فمن اجل التفضل على شيعتهم اباحوها هلم باخلصوص و
اّما بعد فرض قيام و الموال التصل اىل يد وليها احلقيقي،او مادام اجلور قائمًا

 تصرف يف مصارفها،و دولة احلق فاالموال املذكورة سوف ترد اىل اهلها
 ء من املخالف يكون احلاكم الشرعي مبسوط اليد يف اخذ اخلمس أو الفيو
املؤالف داخل دولته، فال معىن لبقاء التحليل فانه خلف مصلحة جعل هذه و

 ة.الفريض
  ورد يفو ثبوته حىت ظهور امرهم، وقد ورد يف بعض نصوص التحليل أيضًا
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هو كناية عن يوم سيطرة و 1معتربة يونس )ما انصفناكم لو كلفناكم اليوم(
 احلكم، فال موضوع للتحليل يف زمان قيام دولة احلق،و الالمة على االمر

يأخذ حق  ْنذلك الزمان، بل على احلاكم االسالمي َاال اطالق يف ادلته ملثل و
اىل الشيعي، فاّنه  كان منتقاًل ْنِاو لو باالجبارو الوالية من كل احدو االمام

جيرب املنتقل عنه على ضمان مال الشيعي اذا كان قد دفع بإزائه و يأخذه منه
املال، فيجب على الشيعي دفع ما يكون من حقوق االئمة اىل احلاكم 

 لو انتقل إليه من يد املخالف.و شرعي، فاّنه ال حيل لهال
نعم ما وقع التصرف فيه من حقوقهم قبل ذلك أي قبل قيام دولة احلق، أو ما 

 سلطانه مما هو بيد الدول االخرىو عن قدرة احلاكم الشرعي كان خارجًا
للشيعة، لعدم حتقق ظهور االمر على ما يف  حكامها اجلائرين يبقى حملاًلو
 كذلك لو فرض عدم مطالبة احلاكم الشرعي بذلك.و دي اولئك الالمة،اي

وهذا الوجه قريب من النفس لوال دعوى ظهور الغاية يف روايات التحليل يف 
إرادة ظهور امرهم باخلصوص بقيام احلجة )عج( بنفسه أو بوكيله اخلاص، 

مبالك لو و حاكم شرعي عاممر إليهم باشخاصهم ال جمرد وجودحبيث يستند اال
اذا الحانا صدور بعض نصوص التحليل عن  احلسبة، خصوصًاو حفظ الناام

يف عصر الغيبة، كما انه ال يبعد دعوى ظهور اكثر روايات و االمام احلجة )عج(
انه تفضل من االئمة و طهارة مولد الشيعة كان مورد اهتمامهم، التحليل يف انَّ

اىل يوم القيامة سواء كانوا قبوهلم لواليتهم و عليهم يف قبال اصل تشيعهم
عاصني من ناحية اخرى الوامرهم أم ال، فحىت لو قيل بوجوب دفع اخلمس 
السابق يف املال اذا طالب به احلاكم الشرعي، اما النتفاء التحليل بذلك، أو 

  لو بالعنوان الثانوي، مع ذلك يستفاد من هذه الرواياتو لثبوت هذا احلق له

                                                           
 .1من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 330، ص1وسائل الشيعة، ج  -1
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مل يدفعه، فهذا املقدار من مفاد و طهارة ميالد الشيعة لو عصى املكلف
نصوص التحليل ال ينبغي التشكيك فيه بعد ظهورها يف اهتمامهم بذلك يف 

كما صرحت به معتربة ايب  ـ اىل يوم القيامةو حق شيعتهم يف متام االزمنة
 ـ األئمة االطهاريف قبال تشيعهم، ف ـ خدجية الواردة يف الفروج باخلصوص

احلرمة على نسل و ال يرضون بدخول الزنا ـ حبسب مفاد هذه الروايات
من كان من  اذا الحانا انَّ ، خصوصًافيئهم مطلقًاو شيعتهم من ناحية مخسهم

مل يكن مجيعهم و الشيعة يف زمن صدور الروايات كان فيهم الفسقة أيضًا
تحليل لكل شيعتهم، فمن مع ذلك أكدوا على عموم الو ملتزمني متدينني،

 ناحية الفروج ال ينبغي االشكال يف عموم التحليل.
ومن هنا يقال بثبوت طهارة املولد للشيعي املتولد ممن ال يدفع مخس نفسه 

ليس هذا مبعىن و ، كما اذا كانت له إماء قد تعلق هبا اخلمس،من الشيعة أيضًا
 ْنمبعىن التحليل مبقدار َاحتليل اخلمس على من عليه اخلمس من الشيعة، بل 

يطهر ميالد ابنه الشيعي، كالتحليل على املخالف اذا تولد منه الشيعي، فهو ال 
 ضمانه له.و ينايف ثبوت حق اخلمس عليه بل

مفاد روايات التحليل امران، حلية ما يقع يف ايدى الشيعة مما  وهذا يعىن انَّ
حلية من تولد منه و هو متعلق للخمس يف املرتبة السابقة حىت ياهر امرهم،

الشيعي من املناكح اىل يوم القيامة، لكي ال خيبث ميالد شيعي من ناحية حق 
ال االمرين ال كو شيعتهم،و بركة منهم على مواليهمو االئمة االطهار )ع( فضاًل

 ينايف فعلية التكليف باخلمس على من تعلق مباله اخلمس كما هو واضح،
 ،1روايات التحليل بعضها ناظرة اىل االمر الثاين فقط كمعتربة ايب خدجيةو
  ، حيث ذكر فيها هالك2كصحيح الفضالء بعضها ناظرة اىل االمرين معًاو

                                                           
 .1من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 359، ص1وسائل الشيعة، ج  -1
 .1املصدر السابق، حديث  -2
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لذكر  1كذلك معتربة احلارث بن املغريةو ،فروجهم معًاو الناس يف بطوهنم
بعضها خمتص بالنار اىل االمر االول كمعتربة ايب و الغالت فيها،و التجارات

 .3صحيحة ابن مهزيارو 2سيار
هل يؤدي حتليل األموال اليت تقع بيد الشيعي ممن ال ـ  الفرع اخلامس

  ؟يبقىيدفع اخلمس إىل رفع الضمان عن املنتقل عنه أم 
الفروج من اجل طهارة مولد و التحليل بلحاظ املناكح ال اشكال يف انَّ

ممن ال يعتقد باخلمس،  الشيعي يستلزم االباحة ملن كانت بيده اجلارية مثاًل
قد ورد يف و أو ال يدفعه باملقدار الذي يرتبط مبيالد الشيعة منها ال اكثر،

هو ال ينايف و يف حل( ـ أي الشيعة آباءهم ـ)و 1صحيحة الفضالء يف نسخة
 بقاء الضمان، بل احلرمة بلحاظ سائر التصرفات عليه.

واّما التحليل بلحاظ االموال اليت تقع بيد الشيعي ممن ال يدفع اخلمس، 
فحيث انه يستلزم متليك الشيعي اخلمس من قبل صاحبه، فهل يؤدي ذلك 

املغصوب من قبل صاحبه، للمال  اىل رفع الضمان عن االول لكونه استيفاًء
 لو باشتغال ذمته بقيمته او بدله؟.و أو بقاء ضمانه للمال

يدفع ما عليه من  ْنأراد َاو ويترتب عليه بعض الثمرات من قبيل ما اذا تاب
لعل املشهور و اخلمس، أو اراد احلاكم الشرعي اخذ ما عليه من احلقوق منه،

 ثبوت الضمان عليه.
الضمان على و ألسنة نصوص التحليل بقاء احلرمة يكون ظاهر ْنوال يبعد َا

املنتقل عنهم املال الذي فيه حق االئمة اىل الشيعي، لاهورها يف التشديد 
 هذاو الميثاق عندهم،و انه الذمة الحد منهمو عليهم من ناحية حرمة حقهم،

  ان كان املقصود منه ما كان بيد املخالفني من حقهم مما يتصرفون فيه لكنو
                                                           

 .9، حديث 331، ص املصدر السابق -1
 .12، حديث 332املصدر السابق، ص  -2
 .2، حديث 359املصدر السابق، ص  -3
 .1من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 353، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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ال يبعد دعوى اطالقه حىت ملا كان بيدهم مث انتقل منهم اىل الشيعي، فيكون 
 املهنأ للشيعي.و الوزر على املنتقل عنه

 ألسنة نصوص التحليل اهنا بصدد التوسعةو ظاهر سياق وبعبارة اخرى:
غصب  رفع الضمان عن حقهم الثابت يف االموال يف املرتبة السابقة نتيجةو

ابقاء الضمان عليه  هذا معناه عرفًاو الااملني بالنسبة اىل الشيعي ال املخالف،
 حتليله له.و حىت بعد انتقاله اىل الشيعي

على  تعبديًا وهذا الاهور لو مت فال اشكال يف البني، حيث يكون دلياًل
مل يتم انفتح البحث عن امكان اثبات الضمان  ْنِاو الضمان على كل حال،

ملنتقل عنه املال على القاعدة مع فرض ثبوت التحليل ملا فيه حقهم على ا
 على الشيعي اذا وقع حتت يده.

 وفيما يلي عدة تقريبات الثبات ذلك:
املستفاد من هذه  ما ذكره مجلة من االعالم يف مبحث بيع الفضويل من انَّ -1

الشيعي، و النصوص امضاء االمام)ع( للمعاملة الواقعة بني من اليدفع اخلمس
 .1 حيل املبدل على الشيعيو فينتقل اخلمس اىل البدل،

ـ وف  االباحة انه خالف ظاهر روايات التحليل، لاهورها يف انَّ يه: أواًل
بال عوض، بينما االمضاء معناه و التحليل امنا هو من ماهلم للشيعي جمانًاو

قبال متلك العوض مبقدار مخسه يف و متلك االمام ملا دفعه الشيعي من القيمة
 له، فاّن االباحة مبيحًاو عليه حقه ال حملاًل الشيعي للخمس، فيكون بائعًا

 ترك املال للمباح له ال بيعه عليه. صحيح انَّو يساوق اجملانية التحليل عرفًاو
بركة على الشيعي، حيث جيعل العني املنتقلة إليه ملكا و هذا االمضاء له نفع

  لسان هذه انَّ هذه مّنة عليه، ااّلو االنتفاعاتو له تصح فيها متام التقلبات

                                                           
 .13، ص 1مصباح الفقاهة، ج  -1



 كتاب اخلمس                                 11

………………………………………………………………………… 

 الروايات اكثر من هذا املقدار كما ال خيفى.
انه ال يتم يف موارد االنتقال بنحو التمليك اجملاين كاهلبة، أو القهري  و ثانيا ـ

امضاء اهلبة ال يستوجب اشتغال ذمة الواهب الفضويل، نعم لو  كاالرث، النَّ
يهب املال من نفسه على وجه الضمان ملثله أو لقيمته فقد يقال  ْناجاز له َا

هذا متوقف على قبول  انَّ قبله مع اشتغال ذمته بقيمته، ااّل بتحقق اهلبة من
ة حباجة اىل قبول عن العني حنو معاوض اشتغال الذمة بداًل الواهب لذلك، فانَّ

مبجرد اذن املالك بالتصرف على وجه  يتحقق قهرًا ْنال ميكن َاو صاحبها،
الضمان، كما انه يستلزم كون املال املوهوب من قبل الواهب للشيعي ال من 

االمام)ع(  مثله ما اذا قيل بانَّو هو خالف صريح الروايات،و قبل االمام،
 ا.م ذمة املخالف قبل اهلبة آنًا يعمل واليته بنقل اخلمس من العني اىل

ليل فمن اريد استفادة االمضاء من املدلول املطابقي لنصوص التح ْناِ ـ وثالثًا
 مدلوهلا املطابقي جمرد االباحة نة زائدة، فانَّالواضح انه حباجة اىل مؤ

 ْنِاو ،مل يفرض يف لساهنا معاملة اصاًلو التحليل ال امضاء املعاملة، كيفو
التحليل و ينحصر وجه االباحة ْناستفادته باملدلول االلتزامي فهو فرع َاريد ُا

 ال احنصار بذلك على ما سوف يأيت يف بعض الوجوه القادمة،و يف االمضاء،
ظاهر سياق نصوص التحليل  اريد استفادته بداللة سياقية حاصلها انَّ ْنِاو

على السين املقصر التحليل على الشيعة بنحو يبقى الضمان باملال و التوسعة
هذا يتوقف على و ،يف اخلمس على حاله، ال بنحو يرتفع الضمان عنه أيضًا

يكون التحليل مبالك امضاء املعاملة لكي يضمن املخالف بدل اخلمس،  ْنَا
خبالف ما اذا حلل اخلمس على الشيعي من دون امضاء املعاملة فانه استيفاء 

ع األيادي املتعاقبة على املال، هو مسقط للضمان عن مجيو للمال املغصوب،
ال يتم وجه آخر للتحليل من دون االمضاء  ْنعلى َا فهذا يتوقف أيضًا

 سوف يأيت وجه المكانه.و للمعاملة مع بقاء ضمان املخالف للخمس،
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 ْنمفاد نصوص التحليل هو االباحة الشرعية ال املالكية، بَا يقال بانَّ ْنَا -2
فيئهم الذي بيد املخالفني حال االنفال من حيث انه اذا و يكون حال مخسهم

االباحة بيان و املراد بالتحليل انَّو ،شرعًا وقع حتت يد الشيعي يتملكه قهرًا
ء املنتقل اىل  هو اخلمس أو الفيو هذا احلكم الشرعي اخلاص مبوضوعه

 الشيعي من املخالف أو من مطلق من ال يدفع اخلمس.
اشتغال ذمة املنتقل عنه املال مبقدار ذلك و هذا يستلزم منه حصول الضمان و

ء، حيث يكون دفعه للمال اىل الشيعي باالجتار أو بغريه  اخلمس أو الفي
بعد  ، ناري التصدق باللقطة مثاًلتلفه عليه شرعًاو لفواته على مالكه موجبًا

ناري فسخ و صاحبها،رجوع مالكها، حيث انه يضمنها امللتقط اذا طالب هبا 
 البائع بعد بيع املشتري للمبيع، فانه يضمن بدله.

يستلزم اخذ من ال يدفع اخلمس بأشق االحوال، و ،وهذا الوجه معقول ثبوتًا
قيمة ذلك احلق الذي  للشيعي أيضًاو لالمام)ع( حقه حيث يصبح ضامنًا

مته اشتغال ذو اخذه منه اذا كان قد باعه عليه، كما انه يثبت الضمان
ال يرد عليه ما تقدم على الوجه و لالمام)ع( حىت يف موارد التمليك اجملاين،

السابق من كونه خالف لسان االباحة على الشيعي الااهر يف االباحة اجملانية 
 من قبل االمام ال من قبل املخالف.

ء من االموال العامة اليت ميلكها  الفيو اخلمس حيث انَّ وان شئت قلت:
ا هو امام ال مبا هو شخص، فتكون اباحته للشيعة مبعىن عدم االمام)ع( مب

املانع هلم عن متلكها بوقوعها حتت يدهم من املخالف أو من كل من ال يدفع 
بنفس الوقوع حتت يدهم بعد عدم املانع يف  اخلمس، فالتملك حيصل شرعًا

أو حق الشيعي عن التملك، ناري ما يقال يف االذن بتملك االنفال باحليازة 
امنا مبعىن عدم املانع عن التملك و االحياء، فاالباحة ليست مبعىن التمليك،

 الذي يف املقام حيصل بنفس الوقوع حتت يد الشيعي.و بالسبب الشرعي
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قد يكون خالف ظاهر نصوص التحليل، فاهنا ظاهرة يف  هذا أيضًا اال انَّ
للمال على  التحليل املالكي ال التحليل بالسبب الشرعي القهري ليكون اتالفًا

 .صاحبه من قبل املنتقل عنه املال، فتدبر جيدًا
االمام )ع( يرفع الضمان  يقال بالتبعيض يف الضمان يف املقام، مبعىن انَّ ْنَا -3

تقل إليه ما فيه حقه، خبالف املنتقل عنه الذي مل يدفع عن الشيعي املن
للمال لو  ال يكون ضامنًاو لليد الالحقة، اخلمس، فيكون التصرف مباحًا

 اتلفه، خبالف اليد السابقة.
كان مبعىن عدم املطالبة أو  ْنرفع الضمان عن احدمها دون اآلخر ِا انَّ و فيه:

اشتغال ذمة و يرفع ضمان املالاسقاط حق املطالبة فهو معقول، لكنه ال 
كان  ْنِاو هو خالف صريح اخبار التحليل،و الالحق به على تقدير التلف،

مبعىن متليكه املال أو ابراء ذمته عن ضمان البدل فهذا استيفاء للمال املضمون 
هو يوجب سقوط الضمان عن متام االيادي املتعاقبة على ما و من قبل مالكه،

يف باب  بدل واحد أيضًا املال الواحد ليس له ااّل هو حمقق يف حمله، فانَّ
ناري  العهدة متعددًاو ان كان الضمانو الضمان، فيكون املضمون واحدًا

متليكه ذلك املال أو و الواجب الكفائي فلو استوفاه املالك بابراء ذمة احدهم
باالذن من اّول االمر باعطاء املال إليه سقط الضمان عن اجلميع، لكونه 

 حبسب احلقيقة. تيفاًءاس
حتليل االئمة حقهم للشيعة على تقدير وقوعه حتت ايديهم من املخالفني  انَّ -1

أو مطلق من ال يدفع اخلمس مع الزام من عليه يف املرتبة السابقة بدفعه إليهم 
حيرم و حيث جيب على من عليه اخلمس ايصاله اىل االمام، -حبسب الفرض

اعطائه للشيعي بالرغم من حليته له لو اعطاه، لعدم عليه كل التقلبات فيه حىت 
يؤدي اىل ان يكون اعطاؤه للشيعي بتجارة  -املنافاة بني احلكمني كما هو واضح

  ليس استيفاء، النهو ارتكازا للمال على صاحبهو أو غريها اتالفا عرفا
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على تقدير عصيان من و و الترتب،بنحو بل طويل عرضيًا حتلياًلو مل يكن اذنًا
بذلك يف حق من  عليه احلق بدفعه اىل الشيعي، حيث مل يكن االمام راضيًا

اشتغال ذمة املنتقل عنه ببدله رغم و بيده املال، فيكون مستوجبا للضمان
 حلية املال على املنتقل إليه.

ال من حال التحليل املالكي يف املقام حال احلكم الشرعي باالنتق فاحلاصل:
بدفعه إليه رغم حتليله  حيث حتقق االتالف على املالك، النه مل يكن راضيًا

الواجب على االول ايصاله ملالكه حبسب  عليه لو حتقق الدفع إليه، النَّ
 هذا ناري ما يقال يف باب الترتب من عدم املنافاة بني االمر باالهمو الفرض،

لكنه على تقدير و االهم مبغوضاالمر باملهم على تقدير ترك االهم، فترك و
ال يرضى بأي  ـ هو االمامو ـ املالك هنا أيضًاو حتققه املوىل يريد املهم،

تقلب يف ماله حىت دفعه اىل الشيعي، فانه حمرم عليه ممنوع منه بنفس اجياب 
 ْنلكنه مع ذلك على تقدير حتقق العصيان ميكنه َاو اخلمس على املنتقل عنه،

لكنه و املنتقل إليه للمال، فهو ال يرضى بتحقيق الشرطبتملك  يكون راضيًا
على تقدير حتققه يرضى بتملكه من قبل الشيعي املنتقل إليه، فيكون املنتقل 

للمال بدفعه اىل الشيعي، الن املالك مل يكن يرضى بذلك، فهو من  عنه ضامنًا
من اّول االمر لكي يوجب سقوط و االذن الطويل ال العرضيو التحليل

 مان.الض
دفع املال املضمون اىل االمام و الجيوز للمخالف لو تاب ْنالزم ذلك َا اليقال:

هذا خالف قواعد و دفعه اىل مالكه،و يرجع على الشيعي باخذ ما ضمنه ْنَا
 هو واضح البطالن.و الغاصب يغرم املال مرتني، باب الضمان، اذ الزمه انَّ

ال من باب قاعدة اليد فيجوز عندئذ هذا امنا يكون لو كان ضمانه للم فانه يقال:
اما اذا كان من باب االتالف كموارد التحليل و رجوع السابق على الالحق،

 دفعاو يكون دفعه له وفاءكما انه ال الشرعي، فالجيوز له الرجوع عليه،
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لتغرمي املال الواحد  للمال اىل صاحبه ليكون ضمانه له بعد ذلك مساوقًا
االرتكاز العقالئي يفرق بني  مرتني. فاحلاصل املدعى يف هذا الوجدان انَّ

 الذي ال يرضى بتحقق موضوعهو التحليل الطويل الترتيبو التحليل العرضي
إليه على تقدير حتقق موضوعه، ففي التحليل العرضي يكون  كان مضطرًا اْنو

يف التحليل الطويل و ال من قبل صاحبهللم لكونه استيفاًء الضمان ساقطًا
الصادر بنحو القضية الكلية من اّول االمر يقال بصدق و بالنحو املذكور

يف حق الغاصب الذي اوجب ذلك  االتالف على املالك، فيكون الضمان باقيًا
 ناري التحليل الشرعي.

مان ال يسقط الض ْنلو كان التحليل الطويل غري رافع للضمان لزم َا ال يقال:
حىت اذا صدر االبراء أو التحليل الطويل بعد انتقال املال من الغاصب إليه، مع 

كان املالك من  ْنِاو عقالئيًاو وضوح عدم بقاء الضمان فيه، بل سقوطه شرعًا
 اّول االمر غري راض بدفع املال إليه.

 التحليل الطويل الكلي من اّولو فرق بني التحليل الطويل املتأخر فانه يقال:
اىل اجلزء االخري  االمر، فاّنه يف االول يكون تلف املال على مالكه مستندًا

 حتقق الضمانو هو حتليل املالك نفسه، النه حتقق بعد الدفعو من العّلة،
لو و حلله منهو اشتغال ذمة االيادي املتعاقبة بالبدل، فعندما أبرأ ذمة الثاينو

يكون قد أتلف بنفسه املال على كان غري راض بتحقق الشرط من اّول االمر 
اليت يكون التحليل الطويل االضطراري و هذا خبالف احلالة الثانيةو نفسه،

من قبل املالك على هنج  مبلغًاو بنحو كلي من اّول االمر حاصاًلو متقدمًا
التحليالت الشرعية، غاية االمر الغاصب مل يتصد ملعرفة ذلك و تبليغ االحكام

عرفه كالشيعي املقصر الذي ال يدفع اخلمس و ذا تصدىعما ا فضاًل تقصريًا
، فانه يف مثل ذلك قد يقبل االرتكاز العقالئي حتقق ضمان االتالف عصيانًا

 بفعل الغاصب ال بتحليل املالك فتدبر.
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جيمع بني ظهور نصوص التحليل يف  ْنوعلى اساس هذا الوجه ميكن َا
بقاء و مليك على الشيعي املنتقل إليه من قبل االئمة )ع(االباحة أو الت

 الضمان على املنتقل عنه حىت يف موارد التمليك اجملاين على القاعدة، النَّ
لزوم ايصاله اىل صاحبه باخلصوص ثابت و االمر بعدم التصرف يف اخلمس

 ، فال حيتاج اىل دليل خاص زائدًاوضعًاو بنفس ادلة وجوب اخلمس تكليفًا
ادلة وجوب اخلمس على و ى ادلة التحليل للشيعي املنتقل إليه املالعل

 حرمة كل تقلباته فيه حىت دفعه اىل الشيعي احمللل له.و املنتقل عنه
ما ذهب إليه مجلة من الفقهاء من استفادة امضاء  ومن مجيع ما ذكرناه يتضح انَّ

املعامالت الواقعة على ما فيه اخلمس ممن ال يدفعه من نصوص التحليل ال 
خيلو من اشكال، حىت اذا استاهرنا منها بقاء الضمان على املخالف أو كل من 

هذا ال  ال يدفع اخلمس ممن ينتقل منه املال اىل يد الشيعي احمللل له، النَّ
توقف على االمضاء بل يتم حىت على تقدير عدم االمضاء للمعاملة، بل ي

املصري اىل إمضاء املعاملة قد عرفت خمالفته لاهور هذه النصوص يف التحليل 
استلزامه عدم الضمان يف موارد و اهلبة منه للشيعي،و من قبل صاحب اخلمس

 ن البيع حماباتيًااالنتقال اجملاين أو كون الضمان ألقل من قيمة اخلمس اذا كا
 غري ذلك من النتائج اليت قد ال ميكن االلتزام هبا فقهيا.و مثاًل

مث انه يترتب على القول باستفادة االمضاء من هذه الروايات بعض الثمرات 
يف مسألة االجتار باملال املتعلق به اخلمس، سوف يأيت التعرض هلا يف 

 البحوث القادمة.

 موضوع مخس الفائدة:
وقداختلفت كلمات االصحاب  يف ماهو موضوع هذا اخلمس، ثانية ـاجلهة ال

 االسترباح، أوو انه خصوص ارباح التجارات، أو مطلق الكسبو يف حتديده،
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، أو لو مل يكن كسبًاو املستحصلةو مطلق االستفادة مبعىن الفائدة املقصودة
لو و بقصد االسترباح، أو مطلق الفائدة لو مل يكنو مطلق االفادة االختيارية

فيما يلي نتحدث و مل تكن اختيارية، احتماالت عديدة يف كلمات االصحاب،
هلا،  جيعل مقيدًا ْنفيما ميكن َا ثانيًاو عما تقتضيه مطلقات ادلة اخلمس، أواًل

 فالبحث يقع يف مقامني:
تتمثل يف ثالثة ادلة و قد تقدم اهنا  ،فيما تقتضيه ادلة اخلمس املقام االول ـ

 الروايات(.و االمجاعو )الكتاب
اّما الكتاب فالتمسك به يف املقام مبين على استاهار إرادة املعىن االعم من 

 ْنقد عرفت االشكال فيه، فمن يرى ظهورها يف هذا املعىن ينبغي َاو الغنيمة،
 موضوع هذا اخلمس بل مطلق ما فيه اخلمس من االصناف ال يتوقف يف انَّ

 هو مطلق الفائدة، بل لعل صدق الغنيمة على مثل اهلبةو عنوان واحد
 اظهر من ارباح املكاسب،و غريها من الفوائد اجملانية على هذا يكون اوىلو
لعل ما سوف يأيت يف املقام الثاين من دعوى االمجاع على عدم اخلمس يف و

من عدم ظهور املرياث يكون بنفسه من القرائن على ما ادعيناه و مثل اهلدية
 الغنيمة يف اآلية املباركة يف املعىن العام املذكور.

 من االقتصار فيه على القدر املتيقن، البدَّ لبيًا واما االمجاع فباعتباره دلياًل
سوف يأيت يف املقام الثاين دعوى االمجاع على االختصاص بأرباح و

 املكاسب.
الوارد يف بعضها عنوان  انَّال اشكال يف و فاملهم مالحاة الروايات املتقدمة،

الصنائع، اال انه مع ذلك الصحيح ثبوت االطالق فيها و الضياعو التجارات
ذلك باحد و ـ هو االحتمال االخري من االحتماالت املتقدمةو ـ لكل فائدة

 تقريبني:
 التمسك بالروايات الدالة على اخلمس يف مطلق الفائدة، التقريب االول ـ
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عنوان االفادة ال و 1كمعتربة مساعة )يف كل ما افاد الناس من قليل أو كثري(
مع  ال اختياريته، خصوصًاو ال القصد اىل حتصيل الفائدةو خيتص بالتكسب

التعبري بقوله )ع( )من قليل او كثري(، سواء كان )افاد( مبعىن أعطى الفائدة 
على هذا االحتمال يكون و ـ هم الرزقللناس كقولك افاد الّله الناس، اي اعطا

يكون و )الناس( مفعول به،و يرجع اىل املوصول، مستترًا فاعل )افاد( ضمريًا
متلك كما و أو كان مبعىن استفاد ـ ء يفيد الناس فائدة فيه اخلمس املعىن كل شي

صحيح ابن مهزيار و .2 لعله االظهر، فانه يف باب االموال مبعىن مطلق التملك
د بن احلسن االشعري )اخربين عن اخلمس أعلى مجيع ما يستفيد عن حممَّ

 ؟«الصّناع»على الضياع و كثري من مجيع الضروب،و الرجل من قليل
االمام )ع( قد امضى ما  فانَّ 3نة(مس بعد املؤوكيف ذلك؟ فكتب خبطه اخل

 هو ظاهر سؤال السائل من ثبوت اخلمس يف ما يستفيده الرجل من قليل
 كثري.و

قد اجاب على كال سؤايل السائل بثبوت اخلمس يف ما  شئت قلت:وان 
 هذا واضح.و نة،كيفيته انه خيرج بعد املؤ انَّو ذكره،

 ظهور صيغة )يستفيد( يف ما يطلبه الرجل بالتكسب أو بالقصد ودعوى:
 االختيار، فال يشمل الفائدة غري االختيارية.و

ة يف باب االموال مبعىن مطلق فاّن االستفاد :أواًلباملنع عن ذلك،  مدفوعة:
 االفادة.و التملك
 ان السياق املذكور كالصريح يف إرادة التعميم لكل فائدة كثرية أو ـ وثانيًا

                                                           
 .1ث من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حدي 3، باب 350، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
ذكر يف لسان العرب حديثا عن ابن عباس) يف الرجل يستفيد املال بطريق الربح أو غريه، قال: يزكيه يوم يستفيده،  -2

على تشريع اخلمس يف  اى يوم ميلكه( و لو كان مقصود ابن عباس من الزكاة يف هذه الرواية اخلمس كان دليالً 
 كسائر اصناف اخلمس.  مطلق االرباح والفوائد منذ زمن النيّب) ص( أيضاً 

 .1من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 313، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
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 هو كل ما يستفيدهو جلميع الفوائد، فالسائل افترض اوسع العناوينو قليلة
يقول يف كل فائدة،  ْنقوة َاهذا يف و حيصل عليه الرجل من مجيع الضروب،و

التفصيل من قبل و فلو كان املقصود خصوص التكسب كان ينبغي التحديد
 .االمام )ع( يف مقام اجلواب، الن هذا هو مناور السائل اساسًا

نة يف اجلواب قد يكون قرينة على إرادة ارباح ؤاستثناء امل انَّ ودعوى:
 .نة منها غالبًاؤاملكاسب، حيث تكون امل

لو و نة تكون من مطلق الفوائد، أي الفوائد املتعارفة املتوقعةؤباّن امل وعة:مدف
 كاهلبات أو بال اختيار كاملرياث، نعم قد ال يكون ذلك شاماًل كانت جمانًا

 نة منها.ؤتعارفها لتكون املو حنوها لعدم توقعهاو للغنائم
سبق د بن عيسى عن يزيد )الذي ذكرنا فيما واوضح منهما صحيحة حممَّ

االشكال يف سنده( حيث ورد فيها )فكتب الفائدة مّما يفيد أليك يف جتارة من 
املوضوع مطلق  ، فاهنا كالصريح يف ان1َّحرث بعد الغرائم أو جائزة(و رحبها

 احلرثو مع التمثيل لذلك بالتجارة الفائدة الشامل لغري املكاسب، خصوصًا
هلذا تشمل و هذا ظاهر يف التوسعة ال التقييد هبذه العناوين، اجلائزة، فانَّو

ن كانت غري ِاو هيو حىت مثل االرث الذي هو فائدة قهرية غري اختيارية،
غري ذلك من و لكن يعرف من ذكر السائل للفائدةو مصرحة باخلمس

 النار يف الرواية اىل موضوع اخلمس ال غري. اخلصوصيات انَّ
فيما و يف اهلدية ألفي درهم أو اقل أو اكثر، 2ري املتقدمةومنها معتربة ايب بص

قد حكم باخلمس يف و الضياع مبائة درهم أو مخسني درمهًاو يبيعه من الثمار
املوضوع هو اجلامع  هو انَّ ـ على تقدير وحدة الرواية ـ ظاهرهاو كليهما،
 مطلق االستفادة. ليس ااّل هو عرفًاو بينهما،

                                                           
 .5من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 350، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .10، حديث 351املصدر السابق، ص  -2
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 اجلامع خصوص االستفادة االختيارية ال القهرية. انَّ ودعوى:
 بإلغاء هذه اخلصوصية حبسب املناسبة ملثل هذا احلكم، فانَّ مدفوعة:

 اىل انَّ يف مثل هذا احلكم، مضافًا االختيارية أو االنشائية ال دخل هلا عرفًا
اطالقه و ،مملوك قهرًاو موردها اخلمس فيما يبيعه من الثمار اليت هي مناء

 مع ذلك حكم فيه باخلمس.و االسترباح،و للكسب يشمل ما اذا مل يكن معدًا
ومنها صحيحة ابن مهزيار الثانية املتقدمة فيما سبق )قال يل ابوعلي بن 

اخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال: و راشد، قلت له: امرتين بالقيام بأمرك
ا اجيبه به، فقال: جيب عليهم اخلمس، ء حقه؟ فلم ادر م أي شيو يل بعضهم

 نسخة الوسائل ـ صنايعهم>ضياعهم و ء؟ فقال: يف امتعتهم فقلت: يف أي شي
 ـ نسخة التهذيب ـ قال> خ. ل يف هامش الوسائل عن التهذيب<صناعهم  ـ

الصانع و التاجر عليهو ليس يف االستبصار ذلك<و ـ نسخة الوسائل ـ قلت
 .1نتهم(< ذلك اذا امكنهم بعد مؤـ نسخة التهذيب فقال>بيده 

واستفادة االطالق منها مبين على ظهور قوله )ع( )يف امتعتهم( يف ثبوت 
املتاع  اختيار، فانَّو لو كانت حاصلة بال تكسب بل بال قصدو اخلمس عليها

 مبثل االرث. لو كان حاصاًلو يستفيد منهو اسم ملطلق ما يتمتع به االنسان
فانه قد وقع االستدالل بإطالق  ـ الطويلةـ  ر االوىلومنها صحيحة ابن مهزيا

اال انه قد  2الفائدة يفيدها(و الفائدة يف مقطعها الثاين )فهي الغنيمة يغنمها املرء
املراد بالفائدة يف هذا املقطع منها الفائدة بقول مطلق املساوق مع  تقدم انَّ
هذا هو و ال حتصل بطبعها،هي ال تصدق اال على الفائدة اجملانية اليت و الغنيمة،

 هذا التوقع هلا الذي جاء يف كلمات بعضهم، كما انَّو املقصود بعدم الترقب
                                                           

. كذلك راجع التهذيب، 3حديث من ابواب ما جيب فيه اخلمس،  3، باب 313، ص1وسائل الشيعة، ج  -1
 .55، ص 2و االستبصار، ج  123، ص 1ج

 .5، حديث 319املصدر السابق، ص  -2
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حاصلة و العطايا املتعارفة، الهنا متوقعةو قد خيرج مثل اهلبات القيد أيضًا
اجلوائز ، خبالف املقصودة نوعًاو عادة، فتدخل يف االستفادات املتوقعة

مثله املرياث غري احملتسب، فانه خيتلف عن و اخلطرية فاهنا غري متوقعة
هذه اخلصوصيات تستفاد مّما ذكرته الرواية و ،املرياث احملتسب املتوقع عرفًا

 نفسها يف تفصيل هذا املقطع كما ال خيفي.
فهذا املقطع منها يدل على ثبوت اخلمس يف الغنيمة مبعىن الفائدة املطلقة 

 ساوقة مع الغنيمة ال مطلق الفائدة، نعم هذا املعىن يشمل بعض اجلوائزامل
، فيدل على إلغاء ال يكون اختياريًاو املواريث مّما ال يصدق عليه التكسب بلو

خصوصية التكسب أو القصد أو االختيار لتحصيل الفائدة يف موضوع اخلمس 
يف  احتمال الفرق فقهيًاالثابت بعنوان الغنيمة يف هذه املوارد، فلو ادعى عدم 

 مخس االرباح ثبت املطلوب.و الغاء قيد القصد أو االختيارية يف مخس الغنيمة
وميكن االستدالل باملقطع االول منها، حيث انه حكم فيه باخلمس على 

 كالعطايا جمانًا الفضة بال قيد االكتساب، فتشمل ما يكون حاصاًلو الذهب
على ثبوت املقتضي للخمس يف كل امواهلم كذلك دل هذا املقطع و املواريث،و

الدواب، غاية االمر قد اسقطه االمام )ع( عن و اخلدمو اآلنيةو من املتاع
ما هو  على مواليه، فتكون الرواية دالة على انَّ مّنًاو منه شيعته ختفيفًا

املال الذي حيصل عليه االنسان بالطرق و موضوع اخلمس مطلق الفائدة
 .عرفًاو االموال عادة املتعارفة الستحصال

موضوع هذا  الثاين انَّو نعم يستفاد منها بقرينة التقابل بني املقطع االول
الفوائد احملضة املذكورة و اخلمس هو الفوائد املكتسبة مبعىن املتوقعة ال الغنائم

ال و نةؤبال استثناء املو الذي جيب اخلمس فيها يف كل عامو يف املقطع الثاين،
التعبري  ليس باكثر من ذلك، فانَّ سائر الروايات املطلقة أيضًامفاد و ختفيف،

  باالفادة أو االستفادة منصرف اىل الطريقة املتعارفة الستفادة االموال



 111                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

اخلمس اجملعول يف  ال املتعارفة، فكأنَّو الفوائد احملضة غري املتوقعةو ال الغنائم
ال الروايات االخرى و ريد به استقصاء ما مل تشمله اآليةالروايات يف املقام ُا

لعل هذا االنصراف و املثبتة للخمس يف الفوائد املطلقة املساوقة مع الغنيمة،
هو الذي اوجب اللبس عند مجلة من االصحاب فتصوروا االختصاص 

 ارباح التجارات باخلصوص.و بالتكسبات
 العالم يف املقام مّما تقدم ذكره،هناك روايات اخرى متسك هبا بعض ا مث انَّ

عن  تقدم انه إما ال داللة فيها على ثبوت اخلمس يف ارباح املكاسب فضاًلو
 عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر)ع( 1مطلق الفائدة، كرواية الصفار

اما ال تكون يف مقام البيان من هذه الناحية لكي و ،2 رواية حكيم املؤذنو
التجارات و امنا قدرها املتيقن ارباح املكاسبو ،ميكن التمسك بإطالقها

 غريه.و 3 كصحيح البزنطي
إلغاء و اثبات التعميم ملطلق الفائدة املتعارفة بالفحوى العرفية التقريب الثاين ـ

 اخلصوصية، اّما بدعوى: أولوية ثبوت اخلمس يف الفائدة اجملانية كاهلبات
النتيجة على القول بصحته من  نذرو غري االختيارية كاملرياثو العطايا بلو

 املوضوع املفهومة عرفًاو ثبوته يف ارباح املكاسب حبسب مناسبات احلكم
ال و اخذ الضريبة املالية مّما ال مشقة هلذه الفريضة املالية، حيث انَّ متشرعيًاو

عرق و تعب يف حتصيله أوىل من اخذها مّما يستحصله االنسان بكد ميينه
 تشريع اخلمس األول يف الغنائم.من هنا كان و جبينه،

الصنعة أو الضيعة أو التجارة و واما بدعوى: إلغاء اخلصوصية لعنوان التكسب
 بيان الفرد الغالب، خصوصًاو محلها على املثاليةو الوارد يف ألسنة الروايات

                                                           
 .5، باب ان علم آل حمّمد)ص( سر مستسر، حديث 29بصائر الدرجات، ص  -1
 .3من ابواب االنفال وما خيتص باالمام، حديث  1، باب 330، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .1من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  12، باب 351 املصدر السابق، ص -3
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نة ؤمو االنسان نةؤمّما يفضل عن م هذا اخلمس امنا يكون دفعه واجبًا وانَّ
نة ؤالصرف على املو االعالة يف التكسبات، النَّ هذا يكون غالبًاو عياله،

من هنا ذكرت هذه العناوين، فليس ذكرها من جهة و يكون من ذلك اكثر
مّما يشهد على ذلك تعدد نفس هذه و ،دخلها يف موضوع اخلمس عرفًا
يف إرادة اجلامع فيما بينها اليت ال اشكال و العناوين الواقعة يف ألسنة الروايات

يف مثل ذلك ينتزع العرف مطلق االستفادة و ال كل واحدة منها خبصوصه،
ذكر هذه العناوين يف الروايات من باب  فيما بينها، بل ميكن دعوى انَّ جامعًا

بيان املصداق االخفى حبسب املناسبة االرتكازية لتشريع اخلمس، ألهنا ابعد 
التعميم لسائر الفوائد غري و جملانية، فذكرها للتوسعةعن املغنم من الفوائد ا

 الغنائم ال للتقييد بالتجارات أو التكسبات.
كونه دلياًل املقام الثاين ـ و هو  ،على التقييد بأرباح املكاسب فيما يدعى 

 احد امور:
دعوى االمجاع على اختصاص اخلمس باملكاسب من  الوجه االول ـ

هذه العناوين  انواع االستثمارات، النَّو التجاراتو الصناعاتو الزراعات
لو كان موضوع اخلمس مطلق و هي الواردة يف فتاوى قدماء االصحاب،

هلذا استاهر مثل ابن و الفائدة مل يكن وجه لالقتصار على هذه العناوين،
اهلبة عندهم، فيقيد و اهلديةو من كلماهتم نفي اخلمس يف املرياث 1 إدريس

 النصوص الدالة على اخلمس.بذلك اطالقات 
هو احلليب يف و منع الصغرى لوجود املخالف الصريح من القدماء، ـ وفيه: أواًل

كذلك صريح عبارة ابن و اهلدية،و ، حيث صرح بوجوبه يف املرياث2 الكايف
 اجلنيد )فاما ما استفيد من مرياث أو كد بدن أو صلة اخ أو ربح جتارة أو حنو

                                                           
 .111السرائر، ص  -1
 .150الكايف يف الفقه، ص  -2
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هلذا اخلمس عندهم  ما كان موضوعًا ذلك فاالحوطه اخراجه( الدال على انَّ
هذا بنفسه و املرياث،و قد اطلق االستفادة على الصلةو مطلق الفائدة أيضًا

من عدم ظهوره هذه الصيغة يف االختصاص  دليل على ما ذكرناه سابقًا
مطلق و يف املرياثكذلك يف فقه الرضا يصرح باخلمس و بأرباح املكاسب.

هو اما كتاب فتاوى والد الصدوق)قده( أو روايات االمام الرضا)ع( و الفوائد،
على كال التقديرين يثبت ما و املعمول هبا عند االصحاب يف تلك األزمنة،

 نريده من وجود التصريح عند القدماء بثبوت اخلمس يف مطلق الفوائد.
، حيث غنية ظاهرة يف التعميم أيضًاالسيد يف الو بل عبائر الشيخ يف النهاية

نة احلول على االقتصاد يف الفاضل عن مؤ ذكر يف الغنية )وجيب اخلمس أيضًا
من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غري ذلك من وجوه االستفادة 

جعل  فانه 1طريقة االحتياط(و اي وجه كان، بدليل االمجاع املشار إليه
نة فعندما يذكر )أو غري ذلك من وجوه موضوع اخلمس مطلق فاضل املؤ

ذكر يف النهاية )وجيب و نة،ؤاالستفادة( يشمل مطلق الفوائد اليت تفضل عن امل
 الزراعاتو يف مجيع ما يغنمه االنسان من ارباح التجارات اخلمس أيضًا

امليزان  انَّ هو كالصريح يفو 2نة عياله(ؤمو نتهؤغري ذلك بعد اخراج مو
مطلق ما يغنمه أو يفيده االنسان سواء كان بالتكسب أم غريه، النه جعل 

الزراعات مث و املقسم ما يغنمه االنسان ال املكاسب، فعندما يعدد التجارات
ال اشكال يف و يقول )وغري ذلك( يكون املراد غري ذلك مّما يغنمه اإلنسان،

، يف عنوان ما يغنمه االنسان جزمًا عدم اخذ التكسب أو القصد أو االختيارية
 املغنم باملعىن الواسع اجلامع بني االرباحو فيكون املوضوع هو مطلق الفائدة

 الفوائد اجملانية.و اهلداياو
                                                           

 .519اْلوامع الفقهية، كتاب الغنية، ص  -1
 .191النهاية، ص  -2



 كتاب اخلمس                                 111

………………………………………………………………………… 

اآلخرين املقتصرين على  من عبائر بل ميكن دعوى إرادة العموم أيضًا
ونوا يف مقام التقييد هبا بل بيان املصاديق العناوين املذكورة، الهنم مل يك

ذكر العناوين املذكورة قد يكون  الشائعة املتعارفة، بل تقدم يف الروايات انَّ
 من اجل بيان الفرد االخفى لثبوت اخلمس فيه بعد وضوح ثبوته يف الغنيمة

الفائدة املطلقة بالكتاب الكرمي، فما كان حيتمل عدم ثبوت اخلمس فيه امنا و
 الزراعاتو الطاقة من التجاراتو اجلهدو يستحصل بالكسب ما هو
من هنا كان الالزم التنصيص عليها، أو يكون ذلك من اجل و الصناعات،و

جماراة ما ورد يف بعض الروايات من ذكر هذه العناوين، أو لكوهنا مورد 
على كل حال فليس يف عبائر القدماء ما يدل على و ،كثريًا االبتالِء

يستاهر من ذلك االمجاع  ْنمن َا املقتصد فضاًلو بالربح املكتسب االختصاص
 على عدم اخلمس يف غريه كما ادعاه ابن إدريس.

لو ثبتت الصغرى مع ذلك مل تنفع يف اثبات التقييد بعد قوة احتمال  ثانيًا ـو
استناد الفتاوى املذكورة اىل ما جاء يف لسان الروايات من ذكر نفس 

استاهروا منها االختصاص، أو اىل احد الوجوه القادمة العناوين، فلعلهم 
 .تعبديًا للمنع، فيكون مستندهم ذلك، فال يكون امجاعًا

 اخلمس لو كان ثابتًا انَّو التمسك بالسرية املتشرعية العملية، الوجه الثاين ـ
 شاع بني الشيعة لكثرة االبتالء هبا،و اجلائزة الشتهرو اهلديةو يف مثل املرياث

 عكسه لعله املشتهر عماًل ا من املوضوعات اليت تعم هبا البلوى، مع انَّكوهنو
عن عدم اخلمس يف غري ارباح  قطعيًا فًاـفتوى، فيكشف ذلك كشو

 .1 املكاسب
  املنع عن وجود ارتكاز أو سرية عملية على عدم اخلمس يف املرياثوفيه: 

                                                           
 .125مصباح الفقيه، كتاب الزكاة واخلمس، ص  -1
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قد عرفت اطالق بل صراحة أو ظهور كلمات بعض و العطايا، كيفو واهلدايا
الفقهاء املتقدمني يف وجوبه فيها كغريها، نعم لعل هناك سرية عملية متأخرة 
نشأت عند املتشرعة يف طول اشتهار الفتوى بعدم وجوب اخلمس فيها من 

اصل مبىن تشريع اخلمس يف مطلق الفوائد كان  اىل انَّ قبل الفقهاء، هذا مضافًا
هلذا تأخر تشريع أو اظهار و التقية،و االمجالو ل االمر على االغماضمن اّو

 مل يكن الرسول)ص(و اخلمس يف ارباح املكاسب اىل زمن االئمة املتأخرين،
لو من اجل املصلحة اليت اشرنا إليها فيما و االئمة املتقدمون مكلفني بأخذهو

حماطة بغاية  ظروف االئمة)ع( يف جباية هذا اخلمس كانت سبق، كما انَّ
اما يف زمن الغيبة فقد اختلفت و ظهورهم،و التستر يف زمن حياهتمو التكتم

كلمات الفقهاء يف أصل وجوب هذا اخلمس أو حتليله أو اخفائه اىل ظهور 
مع هذه اخلصوصيات ال تكون و يف حبث التحليل، القائم)عج(، كما تقدم مفصاًل

على عدم ثبوت اخلمس،  صغراها دلياًلالسرية العملية املذكورة حىت لو سلم 
عدم االلتزام بدفع اخلمس عن عدم و اذ تشترط يف كاشفية السرية العملية

ان ال يوجد مانع عن ابراز ذلك التكليف او انتشاره بني املتشرعة  وجوبه واقعًا
هناك تتمة للحديث و كما هو حمقق يف حبث حجية السرية من حبوثنا االصولية،

 سوف تأيت عند التعليق على املنت.عن هذا الوجه 
دعوى سقوط الروايات الدالة على ثبوت اخلمس يف مطلق  ـ الوجه الثالث

عدم اعتمادهم عليها، مع اهنا و الفائدة عن احلجية إلعراض املشهور عنها،
على قبول كربى سقوط الرواية عن  مسمع منهم، فبناًءو كانت يف مرأى

 تسقط هذه الروايات عن احلجية. ـ حكما هو الصحيـ  احلجية باالعراض
منع الصغرى بعد ما عرفته من كلمات قدماء االصحاب الذين  ـ وفيه: أواًل

، فانه لو مل يدع ظهور اكثرها يف العموم فال اقل من يكون اعراضهم مهمًا
 عدم ظهورها يف نفي اخلمس فال إعراض من قبلهم.
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 ْنكربى سقوط الرواية عن احلجية باعراض املشهور مشروطة بَا انَّ ـ وثانيًا
 ااّلو ال يكون يف املورد مدرك صناعي اجتهادي حيتمل استناد املعرضني إليه

يف املقام من احملتمل و مل يكشف ذلك عن خلل يف الرواية لتسقط عن احلجية،
ما ورد يف و اىل كيفية اجلمع بني الروايات يكون قول املشهور مستندًا ْنَا

 الصنائع.و التجاراتو بعضها من التنصيص على الزراعات
يف املقام لكربى االعراض، اذ ال شك يف عمل  ال موضوع اساسًا ـ وثالثًا

اليت اثبتنا داللة اكثرها على اطالق اخلمس و االصحاب بالروايات املتقدمة
امنا و عمل املشهور هبا،و يف كل فائدة، فهي ال شك يف اعتبارها سندًا

يكون على  ْنَاو ختصيص املشهور للحكم بأرباح املكاسب لو فرض البدَّ
حنوه و لو لّبي كاالمجاعو اساس عدم فهمهم لالطالق منها، أو لوجود مقيد

 هو ال يوجب سقوط االطالق عن احلجية ملن يتم عنده االطالقو الطالقها،
جية ال للداللة االعراض مسقط للسند عن احل مل يثبت لديه مقيد له، فانَّو

 على ما هو مقرر يف حمله.
على ثبوت االطالق يف اآلية الكرمية باستاهار إرادة مطلق  بناًء ـ ورابعًا

أو دعوى استفاضة  ـ كما هو املشهور عند فقهائنا ـ الفائدة من الغنيمة فيها
ال جمال  االطمئنان بصدور بعضها امجااًلو جمموع الروايات املطلقة لكثرهتا

 كربى كما ال خيفى.و االعراض املذكور، حىت اذا ثبتت صغرى لتأثري
مقتضى اجلمع بني  ما افاده احملقق العراقي)قده( من انَّ الوجه الرابع ـ

االستفادة من ضروب و الزراعاتو الروايات املشتملة على عنوان التجارات
املقيد، بني الروايات املطلقة هو التقييد من باب محل املطلق على و املكاسب

عدم تعدده و انه حيث حيرز وحدة اجلعل كانا مثبتني يف املقام، ااّل ْنِاو الهنما
 اىل انطباق عنوانني عليه لزم تعلق مخسني باالرباح نارًا ااّلو ، كيفجزمًا

احلكم الواحد  ، فال حمالة تقع املعارضة بني العنوانني، النَّليس كذلك جزمًاو
 ظهور القيد يف الدخالة عّين اجلمع بالتقييد، النَّموضوع واحد، فيت ليس له ااّل
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 .1 اقوى من اطالق املطلق على ما قرر يف حمله
 ذلك:و وهذا الوجه غري تام،

عدم وجود رواية معتربة ورد يف كالم االمام)ع( فيها ثبوت اخلمس  أواًل ـ
امنا اكثر و التجارات،و ئععلى العنوان اخلاص كعنوان املكاسب او الصنا

 التاجرو ما ورد فيها ذكر الضياعو الروايات قد عرفت استفادة االطالق منها،
االستفادة و عنوان االفادة بلو ،الصانع قد ورد فيها عنوان املتاع االعم أيضًاو

السؤال  2قد عرفت اطالقه، نعم ورد يف مثل صحيحة ريان بن صلت املتقدمة
قد اجاب عنه االمام)ع( بوجوب اخلمس و عن اخلمس فيما يبيعه من ضيعته

من الواضح ان جمرد ورود هذا العنوان يف سؤال السائل لكونه و عليه فيه
كذلك قد ورد و ،على التقييد اصاًل عمله ال ميكن ان يكون دااًلو مورد ابتالئه

اكتسب اخلمس فيما  يف رواية عبدالّله بن سنان )على كل امرئ غنم او
قد  ـ على ما تقدم ـ اىل ضعف سندها هي مضافًاو 3(<ع>اصاب لفاطمة

يقال باستفادة العموم منها النه عطف فيها االكتساب على االغتنام املشعر 
املوضوع و الذي ال يكون حبسب مناسبات احلكمو بان املوضوع هو اجلامع

احتمال نارها اىل ما كان يقع اىل ما تقدم من  اال مطلق الفائدة، هذا مضافًا
 لو باالكتساب بقرينة ما يف ذيلها من التحليل.و حتت يد الشيعي من الغنائم

املنع عن اصل ظهور الروايات يف دخالة العناوين يف احلكم ملا تقدمت  ثانيًاـ و
االشارة إليه يف املقام السابق من انه حىت اذا فرض ورود عناوين بعض 

مام)ع( يف بعض الروايات فهي غري ظاهرة يف التقييد بل املكاسب يف لسان اال
  هو عنوانو بـاديق اجلامع املناسـيان مصـبو لها على املثاليةـعرف حيمـال
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مع كوهنا لبيان الفرد االخفى ملا كان  الفائدة الوارد يف املطلقات خصوصًا
وضوح كوهنا من مصاديق و مع تعددها خصوصًاو حيتمل ثبوت اخلمس فيه

يف إرادة  ظاهرًا هو الفائدة فليس ذكر العناوين اخلاصة دائمًاو العنوان املطلق
 هذا واضح.و التقييد لريفع به اليد عن اطالق املطلق

 يف الروايات املتقدمة ما كان يدل على ثبوت اخلمس يف اجلائزة انَّ ثالثًا ـو
يف ثبوت  صرحيًاو اىل التعميم فيها ما كان ناظرًا اهلدية باخلصوص، كما انَّو

هذا الاهور اقوى من ظهور ذكر  ال شك يف انَّو اخلمس على مطلق الفائدة،
العناوين املذكورة يف التقييد حىت اذا سلمنا اصل الاهور املذكور من ورودها 
يف لسان الروايات، فيكون اجلمع العريف يف خصوص املقام برفع اليد عن هذا 

 محل العناوين املذكورة على بيان املصاديق املتعارفة للفائدة.و لاهورا
قاعدة محل املطلق على املقيد امنا تصح فيما اذا كانت داللته  وان شئت قلت:

عن  النار اىل العموم فضاًلو مقدمات احلكمة ال بالصراحةو باإلطالق
هذا الاهور يكون عندئذ  التنصيص على ثبوت احلكم يف مورد االفتراق، فانَّ

 اقوى من ظهور العنوان اخلاص يف التقييد.
تام، اذ غايته ثبوت  ما ذكره من القرينة على وحدة اجلعل غري رابعًا ـو

من جهة كونه و اخلمس يف املال الواحد من جهتني، من جهة كونه فائدة،
 داخلثبوت اخلمس مفاد وضعي قابل للت ال يلزم تعدد اخلمس، النَّو ،كسبًا

عنوانني، و ، فيثبت مخس واحد يف املال الواحد بسببنيتكليفيًا ليس حكمًاو
 ناري ثبوت النجاسة يف املالقي لنجاستني.

كفاية مخس واحد  الصحيح أيضًاو هو املشهورو بل سوف يأيت من املاتن)قده(
 عنوان املعدن لنفسه، مع انَّ ملن يتخذ الغوص أو استخراج املعدن كسبًا

على ماذهب إليه مشهوراملتأخرين  بل بناًء ريعنوان التكسب جزمًاالغوص غو
  البّد من املكاسب أيضًاو من عموم الغنيمة ملطلق الفائدة الشامل لالرباح
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االلتزام اما بتعدد اجلعل او كون العناوين الواردة يف الروايات من باب ذكر 
على كال و هو مطلق الفائدة،و موضوع اخلمساملوارد ملا هو و املصاديق

 التقديرين ال موضوع للجمع املذكور.
التمسك ببعض الروايات اخلاصة املدعى ظهورها يف نفي  الوجه اخلامسـ 

 هي اربع روايات:و الصلة،و املرياثو اخلمس عن اهلدية
ييد املقطع الثاين منها على تق صحيحة ابن مهزيار الطويلة، حيث دلَّ االوىلـ 

 هو ظاهر يف االحتراز،و يف املرياث بغري احملتسب،و اخلمس يف اجلائزة باخلطرية
 هذا غري املفهوم االصطالحي للوصف أو القيد املنفي يف حمله من علم االصول،و
امنا هو ظهور آخر اصطلح عليه سيدنا الشهيد الصدر )قده( بقاعدة احترازية و

مدلوله املفهوم بنحو السالبة اجلزئية ال و القيود، أو ظهور القيد يف االحترازية،
اال كان القيد و املرياثو مقتضاه عدم ثبوت اخلمس يف مطلق اهلديةو الكلية،

يثبت بذلك انتفاء اخلمس عن اجلائزة غري و ،حمضًا املذكور لكل منهما لغوًا
هذا يكفي يف املقام لتقييد و اخلطرية أو املرياث غري احملتسب يف اجلملة،

ثبوت  اجلائزة منها، اما بدعوى انَّو االطالقات املتقدمة باخراج مثل املرياث
السالبة اجلزئية يف خصوص املورد يساوق السالبة الكلية لعدم احتمال الفرق 

بني موارد اجلوائز غري اخلطرية أو املواريث احملتسبة، أو المجال املطلق بعد و بينه
حيث ال يوجد قدر متيقن خروجه عن  امجال خمصصه الدائر بني املتباينني،

اخلمس يف املواريث احملتسبة أو العطايا غري اخلطرية ليكون من الدوران بني 
ليصح التمسك باملطلق يف غري املتيقن، هذا اذا مل نقل حبجية العام و االكثر،و االقل

يف غري املعلوم باالمجال على امجاله املوجب لتشكل علم امجايل منجز بوجوب 
 لكن افترضنا عدم علم املكلف بابتالئه بتمام االطرافو س، أو قلنا بهاخلم

املواريث غري احملتسبة اليت حيتمل ثبوت و االنواع من اجلوائز غري اخلطريةو
 لو مبقتضى االصل العملي.و اخلمس فيها، فيثبت عدم اخلمس يف حقه
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الصحيحة عن احلجية، تارة: مبا تقدم من وقد حاول بعض الفقهاء إلغاء هذه 
التفصيل املذكور  اخرى:بانَّو دعوى اعراض املشهور عنها أو اضطراب متنها،

 جائزةو خالف االمجاع املركب، حيث مل يفصل احد من الفقهاء بني جائزة
كلتا املالحاتني غري تامة، حيث تقدم عدم  انَّ مرياث، ااّلو بني مرياثو

ء منكر، كما ان عدم القول بالفصل  اشتماهلا على شي عدمو اضطراب متنها
 ال يقدح يف حجية داللتها لو متت.

ذلك ملا تقدم يف و عدم متامية االستدالل هبا على تقييد املطلقات، والصحيح:
شرح هذا املقطع يف الرواية من انه ليس بصدد بيان اخلمس يف مطلق الفوائد 

املطلقة املساوقة للغنيمة الثابت فيها اخلمس هي الفائدة و بل يف فائدة خاصة
قد شرحنا وجه و تعاىل يف آية اخلمس،و يف كل عام بفرض الّله سبحانه

الفائدة املطلقة على املال دون و دخالة القيدين املذكورين يف صدق االغتنام
عليه فيكون ذكر القيدين من اجل صدق موضوع و املواريث،و سائر اهلبات

حتديد موضوعه، و اآلية الذي اصبح االمام)ع( بصدد شرحهمخس الغنيمة يف 
فال ينايف ثبوت اخلمس جبعل ثان أو دليل آخر على الفوائد اليت ال يصدق 

نة منه ؤمع اختصاصه جبواز استثناء امل عليها الغنيمة باملعىن املذكور، خصوصًا
دون هذا اخلمس، فال يلزم لغوية القيدين لكوهنما مأخوذين يف موضوع 

 س الغنيمة.مخ
للخمس يف مطلق الفائدة  واملشهور حيث جعلوا هذا املقطع من الرواية بيانًا

املفهوم و يف االحترازية كهم ظاهرًاـور على مسلـذكـيد املـبح القـاص
 اجلزئي.

وقد حاول بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( بعد تفسريه هلذا املقطع باّنه 
وجه التقييد  مينع عن هذه الداللة، بانَّ ْنبصدد بيان اخلمس يف مطلق الفائدة َا

 نةؤقد يكون عدم البقاء اىل هناية السنة لو مل يكن هلا خطر بل تصرف يف امل
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 .1غالبا
استثناء  على مبناه من انَّ هذا اجلواب ال يشفي الغليل خصوصًا وال خيفى انَّ

 نة،ؤيف تعلق اخلمس بل ارفاق يف صرف اخلمس يف امل نة ليس قيدًاؤامل
املفروض انه متعلق بكل فائدة من و الرواية بصدد بيان ما يتعلق به اخلمس،و

نة، فالقيد راجع اىل اصل التعلق الذي ؤاّول االمر حىت اذا صرف يف امل
يشهد لذلك ذكرها و تتصدى له الرواية، فيدل على عدم اصل التعلق.

ال يبقى اىل هناية السنة، فلو  احملتسب مع انه قد يكون ضئياًلللمرياث غري 
بل يف  كان النار اىل وجوب الدفع ال اصل التعلق لزم اخذ ذلك فيه أيضًا

سائر العناوين املذكورة يف هذا املقطع، بل لو كان النار اىل ذلك لكان الالزم 
 ة ال متامها، فانَّما يفضل من اجلائزة اخلطريو بيان اخلمس يف املقدار املتبقى

 نة.ؤء منها يف امل اجلائزة اخلطرية كغريها من األموال قد يصرف شي
على محل هذا املقطع يف الصحيحة على مخس مطلق  انه بناًء وهكذا يتضح:

الفائدة ال مخس الغنيمة ال جواب على التقريب املتقدم بل يتعني املصري اىل 
اهلدية و غريهو رياث احملتسباهلدايا بني املو التفصيل يف مخس املرياث

 غريها.و اخلطرية
رواية ابن مهزيار املتقدمة )يف رجل دفع إليه مال حيج به، هل عليه  الثانية ـ

يف ذلك املال حني يصري إليه اخلمس أو على ما فضل يف يده بعد احلج؟ 
 .2فكتب ليس عليه اخلمس(

لحج، فاذا استاهرنا فاهنا تدل على عدم اخلمس يف املال الذي يدفع لالنسان ل
 ـ كما فهم ذلك صاحب الوسائل )قده( ـ من هذا العنوان إرادة اجرة احلج

 بإلغاء حينئٍذو على عدم اخلمس يف االجارة على العمل، كانت الرواية دلياًل
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 اخلصوصية قد يتعدى اىل مطلق االجارات أو االجارة على الواجبات
خمصصة و ،على االقل، فتكون الرواية خمالفة لقول املشهور أيضًاالعبادات و

لثبوت اخلمس يف هذا الضرب من التكسبات لو مل يدع وقوع التعارض حينئذ 
بني ما دل من الروايات املتقدمة على ثبوت اخلمس يف االجارات، كما و بينها

على  الصانع بيده( بناًءو يف صحيح ابن مهزيار االخرى )أو التاجر عليه
استاهار االجارة على العمل منه، فانه عندئذ بعد التساقط يرجع اىل عموم 
اخلمس يف مطلق الفائدة، لكونه مبثابة العام الفوقاين الذي يرجع إليه بعد 

اذا مل نستاهر منها إرادة اجرة احلج، حيث ال ذكر لذلك و سقوط اخلاصني.
ذكر خبالف حج االنسان عن  احلج عن الغري فيه عناية زائدة حتتاج اىلو فيها،
، فال تعارف دفع املال لالحجاج املستحب شرعًاو ـ كما ذكرنا سابقًا ـ نفسه

 حمالة يكون املال حنو صدقة أو متليك جماين مشروط بصرفه يف عمل احلج،
 على عدم اخلمس يف ما ميلكه االنسان بال تكسب، تكون الرواية دلياًلو
على نفي اخلمس يف مطلق الفوائد  دلياًلعندئذ مع الغاء اخلصوصية تكون و

 اجملانية، فتخصص تلك املطلقات هبذه الرواية.
بأحد طريقي  1وقد عرب عنها بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( بالصحيحة

قد تقدم انه نشأ من خطأ نقل الوسائل للسند عن الكايف، و الكليين )قده(،
يف السند، مع انه يف الكايف  ( بعد سهل بن زياد الواقعحيث جعل كلمة )مجيعًا

مينع من داللتها على  ْنحاول َاو يف الطريقني، قبله، فيكون سهل مشتركًا
 اساس عدم ظهورها يف متلكه للمال، بل حيتمل انه كان جمرد إباحة التصرف

 ليس فيه مخس.و
  اال انه خالف ظاهر فقرات الرواية كقوله )حني يصري إليه املال( أو )دفع إليه
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قوله )أو على ما فضل يف يده( فاهنا كلها ظاهرة يف امللك، بل نفس و مال(
 السؤال عن ثبوت اخلمس عن مثل ابن مهزيار يستبطن افتراض امللك

 االفادة، الرتكازية كون اخلمس يف مال االنسان نفسه ال مال الغري.و
حبسب سياق السؤال يف املكاتبة انه يسأل  انه حيتمل قويًا والصحيح ان يقال:

يؤدي  ْنانه مبجرد وصول املال إليه أو بعد َاو عن وقت وجوب دفع اخلمس،
جعل مركز و ء، النه اضاف كلمة )على( اىل الرجل، احلج فيفضل يف يده شي

 يف سؤاله بني وقت صريورة املال إليه ما جيب عليه مرددًاو السؤال الرجل
 أيضًا ده بعد احلج، فيكون نفي االمام)ع( حينئذ ظاهرًاء بي وقت فضل شيو

هذا االحتمال و يف نفي وجوب الدفع من اّول االمر ال يف نفي مطلق التعلق،
مع  فال اقل من انه حمتمل بدرجة توجب االمجال، خصوصًا مل يكن ظاهرًا ْنِا

لو فرض عدم االمجال كان الالزم االقتصار على و كون القضية خارجية.
هي أمهية و هو ما يؤخذ من اجل احلج، الحتمال خصوصية فيه،و مورده

لو و فريضة احلج حبيث توجب اسقاط اخلمس عما يأخذه املكلف من أجله،
ملزيد حث املكلفني على الذهاب اىل احلج الوارد يف روايات احلج بألسنة 

 خمتلفة، فال ميكن التعدي اىل غريه من املوارد.
بصلة اىل  <ع>بن احلسني ابن عبد ربه )قال: سرح الرضارواية علي  الثالثة ـ

ايب، فكتب إليه أيب هل علي فيما سرحت ايل مخس؟ فكتب إليه: ال مخس 
 .1عليك فيما سرح به صاحب اخلمس(

بعد الغاء اخلصوصية تعمم و وهي واردة يف الصلة اليت سرح هبا االمام)ع(،
اىل ضعف سندها بسهل بن  ضافًاالفائدة اجملانية، اال اهنا مو اىل مطلق اهلبة

  زياد تدل على عدم اخلمس يف خصوص ما كان يسرح به االمام )ع( ملواليه

                                                           
 .2من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  11باب ، 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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امنا يبيح هلم التصرف و كقضية شخصية، فلعله من جهة انه ال ميلكهم املال،
يف لو فرض ظهور اجلواب و ـ كان هذا خالف ظاهر عنوان الصلة ْنِاو ـ فيه

قضية حقيقية مع ذلك يكون مفادها نفي اخلمس عن ما يدفعه ويل اخلمس 
اهلدايا، و هذا ال ميكن التعدي منه اىل سائر الصالتو ميلكه منه،و اىل املكلف
عدم دفع اخلمس مما يدفعه صاحب اخلمس أو وليه اىل املكلف  لوضوح انَّ

النه اشبه باللغو،  عرفًاالنكتة املناسبة يف باب الضرائب و موافق مع االرتكاز
النه لو كان يلزم فيه اخلمس القتصر صاحب اخلمس على دفع أربعة 
امخاسه ال متامه، فهذا يشبه اجلعل من قبل االمام يف باب الغنائم الذي ليس 

 فيه مخس.
املوجب النصراف ادلة اخلمس عما  مل ندع اجلزم هبا عرفًا ْنوهذه النكتة ِا

ه للمكلف على القاعدة فال اقل من احتماله ميلكه صاحب اخلمس أو ولي
بدرجة كبرية، حبيث ال ميكن معه إلغاء خصوصية القيد الوارد يف كالم 
االمام)ع( يف هذه الرواية، بل رمبا يقال بداللة الرواية على ثبوت اخلمس 

مل يكن  ااّلو يف بعض اهلدايا كاهلدايا اخلطرية،و لو يف اجلملةو حىت يف اهلدايا
ؤال مثل ابن عبد ربه عن اخلمس فيما سرح إليه االمام)ع(، كما موجب لس

، فجعلها من مقتضى احترازية القيد الذي اخذه االمام يف جوابه ذلك أيضًا انَّ
 روايات التعميم اوىل.

رواية حممد بن عيسى املتقدمة عن يزيد اليت ورد السؤال فيها عن  ـ الرابعة
ليك يف إمقام اجلواب )الفائدة ما يفيد  ما حدها فكتب االمام)ع( يفو الفائدة

 حرث بعد الغرام او جائزة(.و جتارة من رحبها
قد ذكر ثالثة و احلصر فيما ذكره،و باهور هذا اجلواب يف التحديد حيث يقال:

اجلامع فيما بينها ما يكون  اجلوائز، فيقال انَّو االستثماراتو عناوين التجارات
 ، فيكون هلا مفهوم احلصرنذر النتيجة مثاًلو فائدة اختيارية ال قهرية كاالرث
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والتحديد، فيقيد به املطلقات بل حنكم عليها، لكوهنا ناظرة اىل حتديد ما هو 
 موضوع اخلمس.

 اىل االشكال املتقدم يف سندها، ظاهر جواب االمام فيها انَّ مضافًا وفيه:
ال العناوين الثالثة املذكورة،  ذكرها أواًل موضوع اخلمس مطلق الفائدة اليت

امنا ذكر مطلق الفائدة مما يفيد اىل و يف مقام التحديد، فانه مل يذكرها ابتداًء
االنسان مث عدد العناوين املذكورة كأمثلة شائعة واضحة لعنوان الفائدة الذي 
هو موضوع اخلمس، فان هذا هو ظاهر مثل هذا السياق ال محل قوله )مما 

 ليك يف جتارة من رحبها ...( على إرادة التقييد بالفائدة اخلاصة، كيفا فيدي
لو كان املراد التقييد لزم االقتصار على العناوين الثالثة املذكورة فقط دون و

 هو واضح العدم.و غريها حىت من التكسبات االخرى
التأكيد و جملرد بيان بعض املصاديق االمثلة املذكورة ليست ااّل فاالنصاف انَّ

على عدم دخل خصوصيات وجوه االستفادة املختلفة يف موضوع هذا 
احلكم، فهي لبيان التوسعة كما اشرنا ال التقييد، فتكون الرواية بنفسها من 

 ادلة التعميم.
 ـ املختار يف ثبوت اخلمس يف مطلق الفائدة حىت اهلدايا واملواريث

الطالق ادلة اخلمس يف  يكون مقيدًا ْنانه ال يوجد ما يصلح َا وهكذا يتضح:
االختيار أم ال، و مطلق الفوائد املستفادة سواء كانت بالتكسب أم ال، بالقصد

املال املوصى به، نعم ال يشمل و اهلداياو فيثبت اخلمس حىت يف مثل املرياث
مثله دية و اخللع ملا سوف يأيت بيانه من كونه عوض البضع،و مثل الصداق

لكوهنا يف مقابل ما هو مهم  جلنايات فال تكون فائدة عرفًاارش او االعضاء
، غاية االمر املواريث اذا كانت غري اعتبارًا مااًلو ان مل يكن ملكًاو حىت ماليًا

كذلك اهلدايا اخلطرية املهمة غري و متوقعة حبسب اجملرى الطبيعيو حمتسبة
 فيثبت فيها اخلمس بالالفائدة املطلقة، و لعنوان الغنيمة املتوقعة تكون مصداقًا

 سائرالفوائدعلى ماسوف يأيت يف اجلهةالقادمةمن البحث. نة،خبالفاستثناءاملؤ
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وقد حاول بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( املنع عن ثبوت اخلمس يف 
الفوائد و املرياث احملتسب مع اعترافه بعموم اخلمس يف كل فائدة حىت اهلدية

االبتالء به مسألة  بانَّو الفائدة عنه،و اجملانية، بدعوى: انصراف عنوان الغنيمة
مكان بل يتفق يف كل يوم، و حمل ابتالء املسلمني يف كل زمانو عامة البلوى

كان من الواضحات، مع انه مل يتعرض و بانو فيه لاهر فلو كان اخلمس ثابتًا
 .1 غري حمتمل يف نفسه له احد من الفقهاء غري ايب الصالح، فهو اذًا

هو مال يستحصله و انه ال وجه النصراف عنوان الفائدة عنه، كيف ويرّده:
قد و غري متوقع، فائدة مطلقة فيما اذا كان إرثًاو هلذا كان غنيمةو االنسان جمانًا

حترم عليه الصدقة، فكيف ال يصدق على االرث و باالرث يصبح الفقري غنيًا
ما يف بعض الكلمات و الشرعية،و ن اهم الفوائد العقالئيةاحلال انه مو انه فائدة

ث فهو من تبدل املضاف اي االرث عبارة عن قيام الوارث مقام املورِّ من انَّ
 كيفياتهو كالم مربوط بأسباب امللك 2 املالك ال تبدل االضافة أو املضاف إليه

عنوان الفائدة  هو صدقو ال ربط له مبا هو ميزان املسألة يف املقام،و اقسامه،و
 هذا واضح.و له على املال احلاصل لالنسان باالرث بعد ان مل يكن مالكًا

دعوى السرية أو االمجاع على عدم وجوب اخلمس يف املرياث قد  كما انَّ
الغريب انكاره هلذا و اتضح اجلواب عليها يف بعض وجوه املنع املتقدمة،

من  ابتالًءو  تقل شيوعًاالصالت اليت الو االرتكاز أو السرية يف اهلبات
املواريث مع قبوله له يف املرياث، مع اهنما على حد واحد من حيث شدة 

 على حد واحد. نفيًاو فتاوى الفقهاء فيهما اثباتًا عموم البلوى، كما انَّو االبتالء
للمشهور ثبوت  مقتضى الصناعة خالفًا من جمموع ما تقدم انَّ وهكذا يتلخص:

  املواريث، غاية االمر ينبغي التفصيلو ائدة حىت اهلدايااخلمس يف مطلق الف
                                                           

 .211مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
 .92كتاب اخلمس للسيد امليالين)قده(، ص   -2
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غريه، ال يف اصل و يف املرياث بني احملتسبو غريها،و يف اهلبة بني اخلطرية
املرياث غري احملتسب و انه يف اجلائزة اخلطريةو تعلق اخلمس بل يف نوعه

حبكم صحيح ابن مهزيار الصرحية و يكون من باب مخس الغنيمة على القاعدة
نة ؤيف عدم استثناء امل يف تطبيق عنوان الغنيمة على ذلك، كما هي صرحية أيضًا

 من اخلمس فيهما، حيث خصص استثناؤها بغري الغنائم من سائر الفوائد
 االرباح، كما اشرنا اىل ذلك يف مبحث مخس الغنيمة.و

 رياث غري احملتسبـ حتديد ماهو املراد باجلائزة اخلطرية وامل
املرياث غري احملتسب الوارد و مث انه ينبغي حتديد املراد باجلائزة اليت هلا خطر

يف صحيحة ابن مهزيار، حيث يكون اصل ثبوت اخلمس فيه أو كونه من باب 
على صدق القيدين املذكورين،  نة متوقفًاؤمخس الغنيمة فال تستثىن منه امل

 فنقول:
القيمة و طر فااهرها اجلائزة املهمة من حيث املاليةأما اجلائزة اليت هلا خ

الطبيعي يف و هلا حبسب اجلريان العادي للمهدى له، حبيث ال يكون متوقعًا
 هذا هو املناسبة املفهومة للخطورة يف باب املال استفادة االموال، فانَّ

 يشهد لذلك أيضًاو هذا قد خيتلف من شخص آلخر كما ال خيفى،و اجلائزة،و
الفائدة املطلقة املساوقة مع و ورود هذا القيد يف سياق بيان مصاديق الغنيمة

 وفرته.و الغنم خطورته بكثرتهو الغنيمة،
ظاهر القيد فيه نفس املعىن املتقدم، أي  واّما املرياث الذي ال حيتسب فأيضًا

املرياث الذي ال يتوقع حبسب اجلري العادي حصوله بيد االنسان، اال انه 
ال ابن( فقد يستاهر من ذلك و ليه يف الصحيحة جبملة )من غري أبعطف ع

يكون املرياث من غري  ْنانه قيد آخر غري عدم االحتساب، فكأّنه يشترط َا
 يكون غري حمتسب. ْنَاو ال ابنو أب

لعدم االحتساب ال قيد تعبدي آخر، ملا  ظهوره يف كونه بيانًا االنصاف: اال انَّ
  الفائدة اليت اخذتو رواية يف بيان مصاديق الغنيمةقلناه من ظهور سياق ال
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 لعدم االحتساب نة، فيكون بيانًاؤتستثىن منه املهلذا اخلمس الذي ال موضوعًا
الفائدة املطلقة ال بيان قيد تعبدي حمض، فانه ال و التوقع املقوم لعنوان املغنمو

ذكر االمثلة، نعم يدل ذكر هذه اجلملة و يناسب مع سياق تعداد املصاديق
 التوقع عدم االحتساب من ناحية البعدو املراد من عدم االحتساب على انَّ

القرب النسيب ال عدم االحتساب من سائر اجلهات كاجلهل باالرث أو و
 االنسان عادة ال يتوقع أن يرث من غري األبو الوارث أو كثرة االرث،

يصل اىل الطبقة االوىل ال االخرى لوجود  غالبًاو االرث نوعًا االبن، النَّو
 الوارث من هذه الطبقة يف غالب االحيان، فلو مل يكن ذلك الوارث موجودًا
حبيث انتهى االمر اىل االبعد كان خالف الوضع املتعارف، فيكون حبسب 

 كان حبسب علمه الشخصي معلومًا ْنِاو فائدة مطلقة لهو النار العريف غنيمة
 امليزان عدم التوقع حبسب ناام االرث اّول االمر انه سوف يرثه، فانَّله من 

 استحقاقه النوعي العقالئي يف نفسه ال علم املكلف أو جهله به.و
القيد املذكور الوارد يف الرواية من  بأنَّ يقال: ْنوعلى هذا االساس ميكن َا

املستحقة و رثاالبن من الطبقة االوىل اللصيقة باملوو ناحية يشمل غري األب
 ْنِاو الزوجة، كما انه يشمل األبو الزوجو الرثه حبسب ناام االرث كاالم

هذه اجلملة اذا كانت عطف بيان لعدم االحتساب  نزل، النَّ ْنِاو االبنو عال
 كان مفادها ذلك ال حمالة كما هو واضح.

عدمه يف االحتساب من و ومن ناحية اخرى يشخص املراد من االحتساب
البعد يف طبقات االرث، ال من سائر النواحي، كعدم توقع موت و القربناحية 

من الوارث، أو من ناحية كثرة املال املوروث، أو  املورث لكونه اصغر مثاًل
عدم علم الوارث بوجود املال لدى املورث، أو من ناحية عدم علمه بوجود 

ة مبقتضى ما ورد التوقع منفيو هذه املناشئ لعدم االحتساب املورث اصال، فانَّ
  ال ابن، فانهو يف الصحيحة من تفسري عدم االحتساب بكونه من غري أب
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االبن حىت اذا كان غري معلوم و بإطالقه يشمل متام موارد االرث من األب
مع و يكون موته بعد والديه للوارث أو غري متوقع املوت، بل االبن غالبًا

جمرد  يساعد على ذلك، فانَّ الفهم العريف أيضًاو حملتسب،ذلك جعل من ا
للناام الطبيعي لالرث  جهل الشخص باملال الذي ملكه باالرث اذا كان طبقًا

 يف امثاله، اي اذا كان من الطبقة االوىل الذي هو الوارث املستحق للمال عادة
 قيد اجلهل اال للزم اخذو الفائدة عليه،و ال يكفي لصدق عنوان الغنم نوعًاو
 بل يف مطلق الغنائم. عدم التوقع من ناحيته يف اجلائزة أيضًاو

ان املرياث للطبقة االوىل ليس غنيمة، خبالف سائر الطبقات  وهكذا يتضح:
لعل و العلم به أو اجلهل،و القلةو من غري فرق بني الكثرة فانه غنيمة عرفًا

الطبقة االوىل كأّنها  غنيمة انَّالنكتة العرفية لعدم كون املرياث للطبقة االوىل 
اتصاهلا يف املورث و عادة لشدة قرهباو تتوقعها نوعًاو التركة تستحق عرفًا

 خبالف الطبقات االخرى.
ما تقدم و يف ضوء جمموع ما تقدم يف موضوع هذا اخلمس يقال: ْنمث انه ميكن َا

الذي باستثناء ارض الذمي  ـ سائر اصناف اخلمسو يف موضوع مخس الغنمية
اخلمس جمعول  انَّ ـ اخلمس فيها خارج عن فريضة اخلمس املصطلح قلنا بأنَّ

املال الذي و هو مطلق الفائدةو يف متام االصناف على موضوع واحد كلي
 عرفًا يستفيده االنسان، غاية االمر يف خصوص ما يكون من تلك الفوائد مغنمًا

نة خبالف غريها من ؤ املتوقع ال تستثىنو بال تعبو فائدة مطلقة بال مقابلو
املغنم باملعىن و الفائدة املطلقةو نة سنته،ؤاالرباح فانه يستثىن منها مو الفوائد

الغوص فيكون و اللغوي تشمل مجيع االصناف املتقدمة للخمس حىت املعدن
ثروة جاهزة و ذكرها يف الروايات من باب التطبيق، النه اغتنام من الطبيعة للمال

االجارات مما و التجاراتو عما يكتسب مبثل الزراعات عرفًا هو خيتلفو فيها،
  توقعو عمل أو حبسب استحقاقو مشقةو يكون عادة يف قبال تعب
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ان كان فائدة او و العطايا املتعارفة، فانهو طبيعي لالنسان كاملرياث احملتسب
 ن خالل حياته االعتياديةامنا يكسبه املكلف مو لكنه ليس مغنمًاو رحبًا

من هنا قد خّفف الشارع ضريبة و سعيه حنو حتصيلها بالطرق املتعارفةو
نة على ما سوف يأيت يف اجلهة القادمة، ؤاخلمس فيها فاستثىن منها امل

يف متام و فاملوضوع لتعلق اخلمس اخذ فيه عنوان االفادة على كل حال
 وجب مخسه فورًا د أي مغنمًاجهو االصناف غاية األمر اذا كانت بال توقع

الروايات و يف الشريعة بنص الكتاب الكرمي هو اجملعول ابتداًءو بال ختفيفو
 ان كانت من خالل الكسبو املعصومني بطرق الفريقنيو الصادرة عن النيب

هو و نة عيالهمؤو نتهرفة وجب مخس ما يفضل منها على مؤالطرق املتعاو
 االئمة املتأخرين )ع( إحلاقًا )ع( خصوصًا املستفاد جعله من قبل املعصومني

هو مخس املغنم. نعم مخس احلالل املختلط باحلرام ال و هلا بالقسم األول
 له اال بضرب من العناية احلرام ليس ملكًا النَّ يكون من باب االفادة ثبوتًا

هذا املال باعتبار أنه قد وقع حتت يده فكأّنه  اْنو مالحاة مرحلة االثباتو
 له خبمس املغنم إحلاقًا الفعل فمع اجلهل بصاحبه يكون فيه اخلمس أيضًاله ب

 رواياته.و مصاحلة مع صاحب املال مبقدار اخلمس كما تشعر بذلك نصوصهو

 والبحث عن ذلك تارة: ،نة عن هذا اخلمسؤيف استثناء امل -اجلهة الثالثة
 مقامان:نة السنة، فهنا ؤاخرى: بلحاظ مو نة حتصيل الربح،ؤبلحاظ م

يف كوهنا و وال ينبغي االشكال فيه ،نة التحصيلؤيف استثناء م األّول ـ املقام
عدم تعلق اخلمس من تستثىن من اصل التعلق ال وجوب الدفع فقط، مبعىن 

نة املصروفة على حتصيل تلك الفائدة خبالف مبا عدا مقدار املؤ اّول االمر ااّل
اىل كون املسألة  مضافًا ـ ذلك الوجه يفو نة السنة على ما سوف يأيت.ؤم

 احد وجوه: ـ لعلها من املسلمات
  ما هو موضوع اخلمس حبسب قصور املقتضي من اّول االمر، مبعىن انَّ ـ االول
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بلحاظ املالية  من الواضح عدم صدقه ااّلو الفرض عنوان الفائدة أو الربح،
قد انفقها يف سبيل حتصيلها، و الزائدة على ما كانت لدى االنسان من اّول االمر

نعم سوف يأيت  نة التحصيل.ؤزاد على م يصدق عنوان الفائدة اال على ما فال
 نة لنفس التكسبؤنة التحصيل ما يكون مؤاملراد مب يف املسائل القادمة انَّ

 يف مقدمات الوصول اىل الكسب أو الربح. ًاحصول الربح، ال مايكون مصروفو
 هي عديدة:و التمسك بالروايات اخلاصة، ـ الثاين
صحيحة ابن مهزيار الثالثة املتقدمة ضمن الروايات اليت تضمنت بيان  ـ منها

قد ورد فيها )فاختلف من قبلنا يف ذلك، فقالوا: جيب على و هذا اخلمس،
 عياله؟و نة الرجلؤخراجها، ال مو نة الضيعةؤنة، مؤالضياع اخلمس بعد امل

بعد و نة عيالهؤمو نتهؤقرأه علي بن مهزيار: عليه اخلمس بعد مو <ع>فكتب
ظاهر السائل  نة التحصيل، النَّؤهي صرحية يف استثناء مو 1خراج السلطان(

 نة العيال عالوة على ذلك أيضًاؤامنا يسأل عن استثناء مو الفراغ عن استثنائه
نتني، بل تأكيد ؤاكد استثناء كلتا املو ه على ذلكع( قد اقرَّاالمام )و عدمه،و

االمام )ع( يف اجلواب على استثناء خراج السلطان بنفسه دال على استثناء 
اوضحها و نة التحصيل، لكونه منها حبسب احلقيقة، فهذه افضل الرواياتؤم

 نتني.ؤداللة يف اثبات استثناء كلتا املو سندًا
اخلمس  <ع>البزنطي املتقدم، )قال: كتبت اىل ايب جعفرصحيح  ـ ومنها

يستدل هبا  ْنميكن َاو 2نة(ؤنة؟ فكتب: بعد املؤنة أو بعد املؤاخرجه قبل امل
 نة التحصيل بأحد تقريبات:ؤعلى استثناء م
  نة فيها الشاملؤمن التمسك بإطالق امل 3 ما ذكره بعض االعالم التقريب االولـ 
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 نتني.ؤ، فتكون من ادلة استثناء كلتا املنة التحصيل أيضًاؤمل
نة التحصيل ؤم بعدم صحة مثل هذا االطالق، النَّ وميكن ان يناقش يف ذلك:

مفهوم واحد، بل بينهما و نة السنة فليستا مصداقني حلقيقة واحدةؤغري م
نة مبعىن ؤامل انَّان شئت قلت: و اشتراك يف العنوان االنتزاعي.و جمرد تشابه

امنا يراد و النفقة املصروفة مفهوم اضايف يف املقام، اذ ال يراد به كل ما يصرف
هناك  هذا يعين انَّو ما يلزم صرفه فيتحدد معناه بلحاظ ما يضاف إليه،

هو مردد بني نفقة التحصيل و تعترب الزمة بلحاظه،و تضاف إليه النفقة تقديرًا
يعني ما هو املقدر، بل  ْناالطالق ال ميكنه َاو نفقتني،أو نفقة العيال أو كلتا ال

ال لفظ حبسب و املوضوع،و البد من اثباته بدال لفاي أو مبناسبات احلكم
 نة القوت.ؤاملناسبات العرفية تنسجم مع إرادة م الفرض، كما انَّ

حذف املتعلق أو املقدر يفيد العموم، غري تام عندنا ما مل تقم  من انَّ وما يقال:
املقدر هو املفهوم العام على ما حققناه يف حمله،  لو عرفية تدل على انَّو قرينة

نة القوت، الهنا فسرت بذلك يف كتب ؤعلى انه ميكن دعوى ظهورها يف م
ن فيه خالف بني كاو عدمهو االمر الذي كان يسأل عن استثنائه اللغة، كما انَّ

 على ما ياهر من صحيح علي بن مهزيار السابقة. الرواة ذلك أيضًا
نة التحصيل، ؤنة بال قيد ظاهر يف مؤامل ما قد يقال من انَّ ـ التقريب الثاين

نة املطلقة ؤنة اىل العيال، فاملؤهو اضافة املو نة العيال حيتاج اىل قيدؤم النَّ
 نة التحصيل.ؤالثابتة على كل حال تعني إرادة م

كلتا  نة القوت انَّؤنة يف مؤاىل ما تقدم من دعوى ظهور امل مضافًا وفيه:
نة، فيعلم بوجود مقدر اضيف إليه لفظ ؤنتني حباجة اىل ما يضاف إليه املؤامل
 نة على كل حال.ؤامل

نة ؤمو نتهؤانه اذا فرض استثناء مو دعوى الفحوى العرفية، التقريب الثالث ـ
 الفقهية،و نة التحصيل يثبت باالولوية العرفيةؤاخلمس فاستثناء معياله من 
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هلذا كان الرواة فارغني عن و لكوهنا أيضا الزمة يف حتصيل اصل املال،
ال اقل و عدمه،و نة العيالؤامنا انصب تشكيكهم على استثناء مو استثنائها،

 من االطالق مبالك ترك االستفصال.
عليه يصح التمسك بسائر الروايات الدالة على  بناًءو وهذا قريب من النفس،

 نة العيال.ؤاستثناء م
صحيحة ابن مهزيار االخرى عن حممد بن احلسن االشعري قال:  ـ ومنها

اخربين عن اخلمس أعلى مجيع ما  <ع>)كتب بعض اصحابنا اىل ايب جعفر
كيف و على الضياع،و كثري من مجيع الضروبو يستفيد الرجل من قليل

تقريب داللتها كما تقدم يف الرواية و 1نة(ؤذلك؟ فكتب خبطه اخلمس بعد امل
 سندها ال خيلو من اشكال تقدم ذكره. السابقة، اال انَّ

، فانه قد ورد فيها صحيحة حممد بن عيسى عن يزيد املتقدمة أيضًا منها ـو
 2عد الغرام، أو جائزة(حرث بو )الفائدة مما يفيد أليك من جتارة من رحبها،

موضوع  حرث بعد الغرام( ظاهر يف انَّو قوله )ع( )من جتارة من رحبها فانَّ
ليس مطلق احلرث بل و اخلمس ليس مطلق مال التجارة بل خصوص رحبه،

 صرفه عليه، فهذه الرواية أيضًاو ما يفضل بعد الغرام، اي بعد ما يلزم انفاقه
نة التحصيل، اال ؤص ما يفضل عن مموضوع اخلمس خصو كالصريح يف انَّ

 تقدم. يف سندها اشكااًل انَّ
رواية ابن مهزيار الرابعة املتقدمة ضمن الروايات اليت استدل هبا على  منهاـ و

عن  <ع>هذا اخلمس عن ابن شجاع النيشابوري )انه سأل أبا احلسن الثالث
رجل اصاب من ضيعته من احلنطة مائة كر ما يزكي فاخذ منه العشر عشرة 

 ،بقي يف يده ستون كرًاو ،ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثالثون كرًاو اكرار،
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 ء؟ هل جيب الصحابه من ذلك عليه شيو ما الذي جيب لك من ذلك،
نة ؤظاهرها استثناء مو 1نته(ؤعن ميل منه اخلمس مما يفضل  <ع> فوّقع

هو ستون و جعل املوضوع ما بقيو التحصيل، الّن السائل استثناها يف سؤاله
الذي اخذ منه، مما يعين تعلق اخلمس  كّرا، بل ظاهرها استثناء الزكاة أيضًا

ظاهر جواب االمام و ،نة أيضًاؤمبا يبقى بعدها فكأهنا من املو يف طول الزكاة
نته، ؤه اخلمس من الستني كّرا اليت بقيت يف يده اذا فضل عن مل احلكم بانَّ

الرواية قد تقدم االشكال يف  ، اال انَّنة القوت أيضًاؤالااهر يف استثناء م
 سندها من ناحية ابن شجاع النيشابوري.

صحيح زرارة املتقدم يف املعدن )ما عاجلته مبالك ففيه ما اخرج الّله  ـ ومنها
قد تقدم تقريب داللتها على و 2سبحانه منه من حجارته مصفى اخلمس(

عدم احتمال و بعد الغاء اخلصوصيةو نة استخراج املعدن عن مخسه،ؤاستثناء م
انه  اف، ااّلس يتعدى اىل غريه من االصنغريه مما فيه اخلمو الفرق بني املعدن

 تقدمت املناقشة يف هذا االستدالل يف حمله فراجع.
من  نة التحصيل كما تستثىن من موضوع هذا اخلمس تستثىن أيضًاؤم مث انَّ

الوجه فيه ما تقدم من عدم صدق و سائر االصناف كما افىت بذلك الفقهاء،
هنا ميكن  منو نة التحصيل،ؤبالقياس اىل ما يزداد على م الفائدة ااّلو املغنم

 جعل فتوى املشهور بل اجلميع هبذا االستثناء يف كافة اصناف اخلمس دلياًل
موضوع اخلمس حىت يف االصناف  يرون انَّ على اهنم حبسب ارتكازهم أيضًا

هي و املغنمية،و عن هذا اخلمس قد اخذ فيه حيثية االفادة االخرى فضاًل
يف طول امللك حىت يف مثل  متوقفة على حتقق امللك، فيكون اخلمس دائمًا

 الكزن على ما اشرنا اىل ذلك يف االحباث السابقةو الغوصو الغنيمةو املعدن
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 وفّرعنا عليه بعض الثمرات.
استثنائها حباجة اىل  و ال اشكال يف انَّ نة القوت،ؤيف استثناء م املقام الثاينـ 

دليل خاص يقيد به ما هو ظاهر ادلة اخلمس يف عدم استثنائها عن مخس 
 1 سائراصناف اخلمس ما عدا هذا الصنف، فما عن بعض االعالمو الغنيمة بل

لعدم  ال ختصيصًا ختصصًاو على القاعدة من امكان ختريج هذا االستثناء أيضًا
نة غري تام، اذ تصدق الفائدة على ؤصدق الفائدة اال مبقدار ما يفضل على امل

االفادة مأخوذة فيها  لزم استثناؤها من سائر االصناف، النَّ ااّلو ذلك جزمًا
خصوصيات اخرى كاملغنمية أو املعدنية أو الكزنية أو غريها، فاذا  زائدًا أيضًا

نة ثبت التخصص فيها ؤاملصروف يف املفرض عدم صدق الفائدة على املقدار 
يف اصل التعلق ال وجوب الدفع كما سوف يأيت،  ، بل يلزم اخذها قيدًاأيضًا
لو مل و يلزم القول باالستثناءو عنوان الفائدة موضوع الصل تعلق اخلمس، النَّ

صدق  نة بالفعل بل صرف عليه من مال آخر أو يلتزم بانَّؤيصرفها على امل
كالمها بعيد ال ميكن االلتزام و ،مراعى على عدم الصرف خارجًاالفائدة عليه 

 به.
نة القوت، فاهنا ؤعلى ما يصرف يف م عرفًاو صدق الفائدة دقة فالصحيح:

 اقتيات هبا ال اهنا ليست بفائدة.و صرف للفائدة
نة ؤاملقصود عدم صدق عنوان الغنيمة اال على ما يفضل عن امل انَّ وقد يقال:

عنوان االفادة أو الربح، فالتخصيص املدعى بلحاظ ما هو ال عدم صدق 
هو الغنيمة بعد محل روايات اخلمس يف و موضوع اخلمس يف اآلية املباركة

 .2غريها على إرادة ذلك أيضًا
  الفائدة، أو خصوصو تساوق مطلق الربح ْنالغنيمة اّما َا اىل انَّ مضافًا وفيه:
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حبسب الناام العام الستحصال االموال،  دة احملضة غري املتوقعة عرفًاالفائ
من االرباح حىت  على الثاين ال يشمل شيئًاو فعلى االول يشمل متام املال،

غاية ما يلزم من ذلك ثبوت  . انَّمتعارفًاو نة لكونه متوقعًاؤالزائد على امل
قام على ثبوت اخلمس التخصص بلحاظ آية الغنيمة ال الروايات الدالة يف امل

 يف كل فائدة أو ربح كمعتربة مساعة املتقدمة، فنحتاج اىل املخصص ال حمالة،
هو و املشريية اىل عنوان آخر أخصو محل العنوان الوارد فيها على املعرفيةو

 الغنيمة خالف ظاهرها، بل خالف صريح مجلة منها كما هو واضح.
 نة ضمن عدة نقاط:ؤما كان يقع البحث يف استثناء هذه امل وايًا

 و هو احد دليلني: ،يف الدليل على هذا االستثناء النقطة االوىل ـ
وضوحه  حنوها من االدلة اللبية، فانَّو السرية العمليةو االمجاع األّول ـ

 قد تقدم انَّو كوضوح االمجاع على اصل ثبوت اخلمس يف مطلق االرباح،
ملدارك االخرى يف املسألة كالروايات اخلاصة ال يضر بصحة التمسك وجود ا

 به يف امثال املقام.
يقتصر فيه على القدر املتيقن، فاذا شك  لبيًا هذا الدليل باعتباره دلياًل اال انَّ

 نة املستثناة أو شروط االستثناء مل ميكن الرجوع اىل هذا الدليل.ؤيف مقدار امل
 هي على طوائف:و ّلة اللفاية املتمثلة يف الروايات اخلاصة،التمسك باألد الثاينـ 

نة ؤمو نتهؤمثل صحيحة ابن مهزيار املتقدمة )عليه اخلمس بعد م االوىل ـ
 نة عياله.ؤمو نتهؤالصريح يف استثناء م 1بعد خراج السلطان(و عياله،

نة اىل الشخص أو االشخاص ؤكافة الروايات اليت اضيفت فيها امل الثانية ـ
  نة التحصيل، فانهؤنة القوت ال مؤ، فانه ظاهر يف م3نتهم(ؤأو )م 2نته(ؤفقيل )م
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 الكسب ال الشخص.و الربح أو التجارةو يناسب اضافتها اىل املال
على استاهار  بناًء 1نة بقول مطلق،ؤالروايات الوارد فيها استثناء امل الثالثة ـ

نة، اّما الختصاصه بذلك ؤقوت عياله من لفظ املو ما يدخره االنسان لقوته
التشكيك بني و لغة، أو النصرافه إليه باعتبار انه الذي كان مورد البحث

إرادة ذلك، أو باعتبار االطالق  اجلواب أيضًاو الرواة، فيكون ظاهر السؤال
متام  هذا يعين انَّو املقام السابق،مبالك ترك االستفصال، املتقدم بيانه يف 

 .نة أيضًاؤنة تكون دالة على استثناء هذا القسم من املؤروايات استثناء امل
وقد يستدل مبعتربة ايب بصري املتقدمة اليت ينقلها صاحب السرائر عن كتاب 

بدعوى ظهورها يف استثناء ما  2اّما البيع فنعم(و ابن حمبوب )اّما ما أكل فال،
 نة.ؤكونه ميأكله ل
نة ؤعدم ظهورها يف ذلك، اذ لو كان النار اىل استثناء امل االنصاف: اال انَّ

نته ؤحيتاج اىل صرفه يف م ، النه أيضًاللزم تقييد مثن بيع الفاكهة به أيضًا
الفاكهة ليست من املؤن املهمة االساسية لالنسان لكي  انَّو عادة، خصوصًا

نة، فقد يكون استثناء ما يؤكل من الفاكهة ؤيكون اكلها كناية عن استيفاء امل
خلصوصية يف نفس االكل من البستان من قبل صاحبه رغم تعلق اخلمس به 

صاحب البستان اوىل مبثل هذا احلق  له فيه، ناري حق املارة فانَّ توجب حقًا
لعلها مبجموعها و على كل حال ففي الروايات السابقة الكفاية،و من املارة،

 ر أو االستفاضة.تصل حد التوات
دون   يف اختصاص هذا االستثناء هبذا الصنف مما فيه اخلمس ـ النقطة الثانية

 غريمها.و املعدنو كخمس الغنيمة سائر االصناف
 اخلمس بعد ما دل منها على انَّ قد يقال بإطالق الروايات السابقة، خصوصًا

                                                           
 .2، 1اخلمس، حديث من ابواب ما جيب فيه  12املصدر السابق، الباب  -1
 .10من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  3، باب 351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
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 عنوان اخلمس مطلق يشمل كل اصناف اخلمس. نة، فانَّؤامل
على  نة التحصيل دلياًلؤنة حىت مؤنة لكال قسمي املؤوقد جيعل اطالق امل

نة التحصيل تستثىن ؤكأّنه الّن مو نة العيال جلميع االصناف،ؤعموم استثناء م
 حيث انَّو على عموم االستثناء لكل االصناف، فيكون ذلك دلياًل منها مجيعًا

من ختريج القول   كال القسمني فيثبت ذلك يف اجلميع، حبيث البدَّاملستثىن
 .1 حنوهو نة العيال اىل التمسك باالمجاعؤمو نتهؤبعدم استثناء م

مشوهلا و نةؤهذا الكالم ال ميكن املساعدة عليه، فانه ال ربط الطالق امل اال انَّ
ين يتوقف على نة بإطالق االستثناء لكل االصناف، فاّن الثاؤلكال قسمي امل

مالك االطالق يف و نة املستثناة،ؤاطالق )اخلمس( املستثىن منه ال اطالق امل
احدمها غري اآلخر، فان مت االطالق يف املستثىن منه اي يف اخلمس لتمام 

نة ؤنة املستثناة كال القسمني أو خصوص مؤاالصناف فسواء كان املراد من امل
مل يتم االطالق يف اخلمس لغري  ْنِاو السنة ثبت االستثناء يف الكل،و القوت

نة القوت أو ؤنة املستثناة خصوص مؤارباح املكاسب فسواء كان املراد من امل
نة عن خصوص مخس ارباح ؤكال القسمني كان مفاد الدليل استثناء امل

 هذا واضح.و املكاسب،
على نة السنة امكن جعل ذلك قرينة ؤنة املستثناة يف مؤنعم لو ادعي ظهور امل

 عدم االطالق يف اخلمس املستثىن منه بتقريب سوف يأيت بيانه.
 اطالق اخلمس لسائر االصناف لو مت فسوف يقع طرفًا بانَّ وقد يقال:

 الق دليل اخلمس يف كل صنف من تلك االصناف،ـمعارضة مع اطـلل
النسبة بينهما عموم من وجه، الفتراق دليل االستثناء عن دليل اخلمس و

  افتراق دليل اخلمس عن دليل االستثناء يفو سائر االصناف، لكل صنف يف

                                                           
 .153كتاب اخلمس و االنفال، ص   -1
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 التساقط يرجع اىل مقتضى االصل العملي،و بعد التعارضو نة،ؤمازاد على امل
الشك يف و كونه مال الغريو هو يقتضي دفع اخلمس، للعلم بأصل تعلقهو

هذا االستثناء ليس عن  على ما سيأيت من انَّ بناًء ـ نةؤجواز صرفه يف امل
حيث حيرم  ـ نةؤهو حرمة الصرف يف املو حكمهو اصل التعلق، بل عن اثره
 مع احراز اذنه. التصرف يف مال الغري ااّل

على ادلة اخلمس يف مجيع  لو مت االطالق املذكور كان حاكمًا ـ وفيه: أّواًل
إليه، حيث يفترض اصل اخلمس ليستثىن منه ما  االصناف لكونه ناظرًا

من و احلكومة،و لسان االستثناء بنفسه من ألسنة النار نة، فانَّؤيصرف يف امل
كانت النسبة بينهما  ْنِاو اطالق احلاكم مقدم على اطالق احملكوم الواضح انَّ

 العموم من وجه.
من جمموع  اخص مطلقًا دليل االستثناء لو قطع النار عن ذلك فحيث انَّ ـ وثانيًا

على انه  ، اما بالتخصيص بناًءادلة اخلمس يف مجيع االصناف يتقدم عليها مجيعًا
يكون الدليل اخلاص اخص  ْن، اذ ال يلزم َاالتخصيص أيضًاو من موارد القرينية

ان شئت و يكون اخص من جمموعها، ْنمن كل واحد مما يعارضه بل يكفي َا
، أو باعتبار وقوع جمموع االدلة تكون مبثابة الدليل الواحد عرفًا قلت: انَّ

اذا مل يكن فيها ما هو متيقن  ـ التعارض بني اطالقات االدلة االخرى فتتساقط
فيصبح الدليل االخص حجة يف متام مدلوله على ما  ـ السقوط على كل حال

تعني اطالق ادلة هو مقرر يف حمله من حبوث التعارض. نعم قد يقال يف املقام ب
عدم و مخس االرباح للسقوط على كل حال لنار ادلة االستثناء إليه جزمًا

 نة من غريه من اصناف اخلمس دونه.ؤاحتمال استثناء امل
جواز الصرف يف  التساقط كانت النتيجة أيضًاو لو فرض التعارض ثالثًا ـو
 ملذكور هنا ليس اذنًااجلواز ا نة، ملاتقدم مّنا يف مبحث مخس املعدن من انَّؤامل

 بل هو حكم شرعي، فمع الشك فيه يشك يف كون اخلمس املتعلق مما مالكيًا
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نة أم ال، فيكون مقتضى االصل العملي هو اجلواز ؤيف امل جيوز صرفه شرعًا
 نة.ؤللشك يف حتقق امللك املمنوع صرفه يف امل

 الشك هنا يف اصل كون احلق أو امللك اجملعول شرعًا وان شئت قلت:
 نة،ؤبعدم الصرف يف امل احلق أو امللك املطلق أو املغّيي لصاحب اخلمس هو

هذا ال ربط له حبرمة التصرف يف مال و ،االصل يقتضي عدم كونه مطلقًاو
 الغري من دون احراز اذنه.

 ْنة لسائر االصناف َانؤيف املنع عن التمسك بإطالق استثناء امل والصحيح:
 يستند اىل احد امرين:

املنع عن اصل اإلطالق يف ادلة االستثناء، اما ما ورد فيه السؤال عن  األّول ـ
اّما ما ورد فيه السؤال أو اجلواب و حنوها فواضح،و مخس الضيعة أو التجارة

نة( الوارد يف صحيح ؤبعد امل <ع>نة، فكتبؤبعنوان )اخلمس اخرجه بعد امل
نة( الوارد يف صحيح علي بن مهزيار عن ؤزنطي املتقدم، أو )اخلمس بعد املالب

ال اطالق فيه، اما اذا قلنا بامجال  حممد بن احلسن االشعري املتقدم فأيضًا
يهما باإلطالق عدم امكان تعيني احدامها أو كلَتو نتنيؤتردده بني املو نةؤامل

 كما هو الصحيح ـ نة القوتؤاّما على تقدير داللتها على استثناء مو فواضح،
ظاهر ادلة االستثناء هو النار اىل اخلمس الذي جعله  كذلك، النَّ فأيضًا ـ

 االبتالء كان بذلك ارباح التكسبات، حيث انَّو االئمة )ع( على مطلق الفوائد
كيفيته كما صرحت به بعض و عن حدهو اجلواب كان عنهو السؤالو

نة عياله، فاهنا ؤمو نتهؤاملصرحة باستثناء مالروايات، كصحيحة ابن مهزيار 
 نة الرجلؤالسؤال بني اصحاب االئمة كان يف استثناء مو دلت على اّن الزناع

 عياله عن اخلمس اجملعول من قبلهم على االرباح أو مطلق الفوائد، كما انَّو
هو  العيال مورده غالبًاو نة اعين ما يصرف يف قوت االهلؤهذا القسم من امل

  حنوه ال الغنائم أو الكنوز. فمجموع هذهو ستفادات املتعارفة بالتكسباال
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اخلصوصيات توجب عدم انعقاد االطالق يف هاتني الروايتني لسائر و النكات
 االصناف مما فيه اخلمس.

نة ؤصحيح البزنطي حيث عرب فيه السائل )اخرجه قبل امل اىل انَّ :هذا مضافًا
 وظيفته الفعلية،و يف السؤال عن تكليفه اخلاص أو بعدها( يكون ظاهرًا

اليت تكون من و نة املتعارفةؤمثل هذا السؤال ظاهر يف اخراج امل واضح انَّو
نة ؤنة يف مؤاذا قلنا باهور امل الغنيمة، خصوصًاو الفوائد المثل الكزنو االرباح

صحيح ابن مهزيار و ـ على ما سوف يأيت الدليل على التحديد هبا ـ السنة
 ورد السؤال فيها عن اصل هذا اخلمس عن حممد بن احلسن االشعري أيضًا

عن كيفيته، حيث قال )اخربين عن اخلمس أعلى مجيع ما يستفيد الرجل و
كيف ذلك؟ فكتب: خبطه و على الضياعو كثري من مجيع الضروبو من قليل

االمام قد اجاب جبملة واحدة على كال السؤالني، فكأنه و نة(.ؤد املاخلمس بع
 نة،ؤيكون بعد املو كثري اخلمسو قال على مجيع ما يستفيده الرجل من قليل

االستثناء املذكور امنا هو بلحاظ هذا اخلمس ال مطلق ما جعل  هذا يعين انَّو
 هذا واضح.و الكنوز،و املعادنو فيه اخلمس حىت الغنائم

 الكزنو املعدنو ا يؤيد هذا املعىن خلّو متام روايات اخلمس يف الغنيمةومم
تعرض مجلة منها اىل ذكر و الغوص عن ذكر هذا االستثناء رغم كثرهتاو

 فيها أيضًا حنوه، فلو كان االستثناء املذكور ثابتًاو شروط التعلق كالنصاب
 ا اخلمس.يف ادلتها كما وقع يف ادلة هذ لوقعت اشارة اىل ذلك أيضًا

من ادلة هذا االستثناء مع لو فرض االطالق يف مثل صحيح البزنطي  الثاين ـ
ذلك و بّد من تقييده خبمس مطلق الفوائد أو ارباح املكاسب خاصة،ذلك ال

نة القوت عن غريه فحسب ليقال ؤحنوه على عدم استثناء مو ال باالمجاع
دلة اخلمس يف سائر استناد اجملمعني فيه اىل اطالق او باحتمال مدركيته

  حتصيل االمجاع على ذلك يف مخس سائر االصناف انَّو االصناف، خصوصًا
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 ، بل بداللة مجلة من الروايات:مما يقل االبتالء هبا قد يكون مشكاًل
بناء على التفسري املتقدم هلا،  ـ الطويلة ـ صحيحة ابن مهزيار االوىل منهاـ 

مخس و الفائدة املطلقةو حيث قلنا باهورها يف التفصيل بني مخس الغنيمة
نة خبالف االول، فتكون ؤالثاين يستثىن منه امل انَّو حنوها،و التجاراتو الضياع

 مخس املعدن قد تقدم انَّو نة،ؤهذه الصحيحة من ادلة التفصيل يف استثناء امل
لو باعتبار ورودها و ص ملحق خبمس الغنيمة موضوعا أو حكما،الغوو الكزنو

يف سياق واحد يف ادلة حصر اخلمس يف مخسة اشياء، أو باعتبار ظهور هذه 
نة باخلمس اجملعول أو املربز جعله من قبل ؤالصحيحة يف اختصاص استثناء امل

لعلم نة على ذلك أيضا، لؤاالئمة االطهار )ع(، فتحمل مطلقات اخلمس بعد امل
 .بوحدة اجلعل من هذه الناحية، أو لعدم احتمال التفصيل فقهيًا

الروايات الواردة يف باب مخس الغنيمة الصرحية يف اخذ مخس  منها ـو
مث تقسم أربعة امخاسه االخرى بني املقاتلني، كصحيح ابن سنان  الغنيمة أواًل

يقسم ما بقي بني و عن ايب عبدالّله )ع( )يف الغنيمة، قال: خيرج منه اخلمس
نة القوت ملا ؤفلو كان مخس الغنيمة يستثىن منه م 1ويل ذلك(و من قاتل عليه

 بل لزم اخذه مما يفضل عن حصص املقاتلني. جاز اخذ اخلمس أواًل
صحيح احلليب عن ايب عبدالّله)ع( )يف الرجل من اصحابنا  ومثلها أيضًا

 ،2يطيب له(و ؤدي مخسًايكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يو يكون يف لوائهم،
السؤال فيه عن تكليف  ، النَّهي كالصريح أيضا يف لزوم دفع اخلمس فعاًلو

، بل فورًاو نة مل يكن يأمره بدفعه فعاًلؤشخصي، فلو كان كل مخس بعد امل
هذا مناف مع و ،ظاهره توقف طيب الغنيمة له على ان يدفع مخسها أواًل

 نة.ؤالترخيص يف صرفه يف امل

                                                           
 .10من ابواب ما جيب فيه اخلمس، حديث  2، باب 311، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .3حديث من ابواب ما جيب فيه اخلمس،  2، باب 310، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
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ادفع و ما ورد يف مال الناصب )خذ مال الناصب حيثما وجدته ومثلها أيضًا
على كوهنا قضية  بنفس النكتة املتقدمة يف صحيح احلليب، بناًء 1إلينا اخلمس(

بيان لوظيفته الفعلية ال بيان اصل وجوب اخلمس يف مال الناصب، و خارجية
نة لو فرض ؤاالخص من اطالق اخلمس بعد املفتكون هذه الروايات حبكم 

 حيث ال حيتمل الفرق بني مخس الغنيمة املأخوذة من الكفارو االطالق فيه،
حنوها من االستفادات املتعارفة، و سائر الفوائد املطلقة غري ارباح املكاسبو

فتكون هذه الروايات مقيدة الطالق  عرفًاو لغة بل تقدم اهنا غنائم أيضًا
خبصوص مخس ارباح املكاسب أو الفوائد  ـ لو فرض ـ تثناءدليل االس

 املتوقعة املتعارفة ال الغنائم مبعىن الفوائد املطلقة، فتدبر جيدا.
يستدل عليه  ْنوميكن َا نة املستثناة مبقدار السنة،ؤيف حتديد امل ـ النقطة الثالثة
 بأحد وجوه:

ملية من قبل املتشرعة كذلك السرية العو التسامل الفقهي،و االمجاع االول ـ
 عماًلو على ذلك، اذ كما يكون ثبوت اصل هذا اخلمس متساملا عليه فتوى

، بل ادعى مثل عماًلو نة السنة منه متسامل عليه فتوىؤكذلك استثناء م
هذا االمجاع أو  قد تقدم انَّو االمجاع عليه، 1مةالعاّلو 3 ابن إدريسو 2 الشيخ

 كاشفيته لكثرة االبتالء هبذا اخلمسو التسامل ال ينبغي التشكيك يف حجيته
 حدوده بني املتشرعة.و لزوم وضوح حكمهو

نة الواردة يف ؤما ذكره بعض االعالم من التمسك بإطالق لفظ امل الثاين ـ
  لىما زاد عو ما دوهنا،و نة السنةؤنة، حيث انه تعم مؤروايات استثناء امل
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 .1الضرورة فتقيد بالسنةو السنة خارج باالمجاع
االطالق ال  من انَّ عدم متامية االطالق املذكور ملا ذكرناه مرارًا -وفيه: أواًل

امنا ينفي اخذ و يشخص املفهوم املقدر املأخوذ يف موضوع احلكم ْنميكن َا
نة له ؤعنوان امل يف املقام يعلم انَّو آخر، القيد يف املفهوم املدلول عليه بدال

عياله، سواء كان سنة أو و نة الرجلؤمدة تلحظ بالقياس إليه مو قيد زماين
ال ميكن التمسك و من حتديد املدة املقررة بدال آخر، اكثر أو اقل، فالبدَّ
 باإلطالق لنفي ذلك.

يثبت التحديد بالسنة فهو  كان تامًا ْنالضرورة ِاو ما ذكر من االمجاع ثانيًا ـو
الوارد يف  بال حاجة اىل التمسك باإلطالق يف دليل االستثناء، النَّو ابتداء

مل يتم فال يصح  ْنِاو نة السنة،ؤكلمات الفقهاء التصريح جبواز الصرف يف م
 .التمسك به يف قبال االطالق املزعوم لروايات االستثناء أيضًا

نة ؤامل التمسك باإلطالق املقامي يف روايات االستثناء، بتقريب: انَّ الثالث ـ
اىل مدة معينة فيفهم من سكوت االمام)ع(  املستثناة حيث يعلم اضافتها ثبوتًا

مع وجود طريقة عرفية لتحديد زماهنا مبقدار السنة عادة  عن ذكرها صرحيًا
ن، اذ لو كان املراد غري االحالة على تلك الطريقة العرفية املرتكزة يف االذها

 ذلك لزم عليه البيان.
نة ؤنة السنة من لفظ املؤلعله مقصود من عرب بتبادر مو وهذا البيان تام،

 لغة هلا معىن واحد.و نة عرفًاؤفامل ااّلو ،3 ، او انصرافها اىل ذلك2عرفًا
التمسك مبا ورد يف ذيل صحيح ابن مهزيار الطويلة )فاما الذي اوجب  الرابعـ 

  الغالت يف كل عام فهو نصف السدس، فمن كانت ضيعته تقومو ن الضياعم
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ال غري و نته فليس عليه نصف سدسؤمن كانت ضيعته ال تقوم مبو نتهؤمب
ذلك( بعد وضوح إرادة اخلمس منه غاية االمر خفف االمام )ع( هلم ذلك اىل 

سائر االصحاب على ما يف صحيحته و نصف السدس، كما فهمه ابن مهزيار
نة ؤاالخرى عن ابراهيم بن حممد اهلمداين املتقدمة، فيكون ظاهره استثناء م

هو و اىل موضوع اخلمس كان راجعًا ْنِاو العام، اذ قيد )كل عام(و السنة
كانت الفائدة  ااّلو نة،ؤبلحاظ امل انه ال معىن الخذه فيها ااّل ائدة ااّلالف

 .1ن دون دخل العام فيه اصاًلللخمس م موضوعًا
ذكر )كل عام( امنا جاء يف قبال ما اوجبه االمام من اخلمس يف تلك  انَّ وفيه:

لنفس اجلعل  قيدًاو يف كونه زمانًا السنة يف صدر الرواية، الذي يكون ظاهرًا
الفضة اللذين قد حال عليهما احلول(، و هو )الذهبو ال ملوضوع اخلمس

فيهما، فيكون  ـ لو قبل تلك السنةو ـ حلول عليهمالوضوح اخذ قيد مرور ا
يف كل عام، و لنفس اجلعل فقط يف قبال ما جعل مطلقًا ظرفًاو ذكر السنة قيدًا

هلذا و االعوام،و فيكون مفاد )يف كل عام( ثبوت هذا اخلمس يف متام االزمنة
املطلقة الفائدة و جند ورود ذلك يف املقطع الثاين منها املتعرض خلمس الغنيمة

، فليس املراد تقييد موضوع نة فيها اصاًلؤاملساوقة هلا مع انه ال استثناء للم
 اخلمس بالفائدة ضمن العام.

الربح و هو الفائدةو ملوضوع اخلمس اىل انه لو فرض كونه قيدًا :هذا مضافًا
 ااّل ال تستحصل نوعًاو ارباحها ال حتسبو حمصول الضياع فلعله باعتبار انَّ

الغالت و نفقاته خالل العام الواحد، ففائدة الضياعو نة التحصيلؤم بعد جرب
 خالل كل عام، فيكون ذكر العام من هذا الباب، ال تستخلص ااّلو ال تتحقق

  نة القوتؤهذا ال ربط له باستثناء مو ،ال تقييدًا دًايكون حبسب احلقيقة تقيو
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نة القوت تبدأ بعد ؤسنة م مع مالحاة انَّ خصوصًاوالزمان امللحوظ فيها، 
نة التحصيل حيث تكون سنته فيما ؤحصوهلا، خبالف مو استحصال الفائدة

 حيتاج حصوله اىل سنة كالزراعات قبل حصول الفائدة.
 فاالستدالل هبذه الصحيحة يف غري حمله.

هذا اخلمس  نة عياله انَّؤمو نة الرجلؤظاهر روايات استثناء م انَّ اخلامسـ 
نة االنسان، النه اّنما جعل بلحاظ ما يفضل عن ؤبنحو ال يزاحم م عَلقد ُج

الفوائد املستحصلة، حبيث يكون و حاجته من االرباحو عيالهو نة الرجلؤم
يكون  ْنحوائج عياله ال َاو حوائجهو اخذه منه بعد استغنائه بلحاظ قوته

ؤنة يكون استثناء امل ْنيقتضي َاهذا االمر و نة عياله،ؤنته أو مؤمع م مزامحًا
انه حيث  ؤنة الالحقة، ااّلالذي به ترفع املو تكررهو باهور الربح اجلديد مغّيى

الفوائد النهائية املستقرة يف باب و الوضع العريف العام حلساب االرباح انَّ
العام ال و احملاصيل امنا يكون مبالحاة السنةو باالخص يف الغالتو التكسبات
 هذا مطلب ثابت حىت يف حساب الفوائدو ل يوم أو كل معاملة،بلحاظ ك

االفراد أصبح و عن دخل االشخاص الدول فضاًلو مداخل املؤسسات العامةو
، باعتبار ما اشرنا ذلك أيضًا ـ احلوائجو نة القوتؤم ـ نةؤظاهر االستثناء للم

االنسان املستفاد منه فرض هذه الضريبة على ما يفضل عن حاجة  إليه من انَّ
سنوية يف  فوائده اجلديدة، فاذا كانت الفوائد النهائية عرفًاو حىت ظهور االرباح

نة املستثناة ملحوظة باإلضافة إليها ؤالفوائد املتعارفة كانت املو باب التكسبات
مّما يؤكد هذا االستاهار بل يدل عليه ما ورد يف و أي من سنة اىل سنة. أيضًا

 ـ ة إبراهيم بن حمّمد اهلمداين املتقدمة )فكتبصحيح ابن مهزيار عن مكاتب
بعد خراج السلطان( و نة عيالهؤمو نتهؤعليه اخلمس بعد م ـ قرأه ابن مهزيارو

نة الضياع امنا كان ؤحنوه سائر مو استثناء خراج السلطان فانه من الواضح انَّ
 قوت العيال أيضًاو نة القوتؤعادة، فيكون استثناء م سنويًا
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 ال اكثر.و بلحاظ نفس املدة ال اقل
 قيد السنة يف هذا الوجه ملحوظ عرفًا وفرق هذا الوجه عن الوجه الثالث انَّ

لذلك  نة تبعًاؤيلحظ يف املو الربح اخلالصو يف حساب الفائدة النهائية ابتداًء
لو بلحاظ و نةؤبعد ضم الاهور املتقدم، بينما يف الوجه الثالث يدعى ظهور امل

قد يترتب على هذا التقريب و نة السنة ابتداء.ؤاالطالق املقامي يف إرادة م
 بعض الثمرات اليت قد نشري إليها فيما يأيت.

وز التمسك مبا جاء يف روايات الزكاة من حتديد حد الفقر الذي جي السادس ـ
أو قوة، حيث ورد  لعياله فعاًلو نة السنة لهؤال ميلك م ْنمعه اخذ الزكاة َا

 التنصيص عليه يف روايات عديدة.
يقول: يأخذ الزكاة صاحب  <ع>كمعتربة ايب بصري )قال مسعت أبا عبد الّله

 صاحب السبعمائة جتب عليه الزكاة؟ السبعمائة اذا مل جيد غريه، قلت: فانَّ
يكون اذا اعتمد على  ْنَا ال يأخذها ااّلو صدقة على عيالهقال: زكاته 

 .1السبعمائة انفذها يف اقل من سنة ... اخل(
عنده و عن السائل <ع>ومعتربة علي بن امساعيل )قال: سألت أبا احلسن

 ْنيسأل حيل له َا ْنمن قبل َا شيئًا اعطي ْنِاو يسأل، ْنقوت يوم أحيّل له َا
ه قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، الهنا امنا هي عندو يقبله؟ قال: يأخذه
 .2من سنة اىل سنة(

يقول: حترم الزكاة على  <ع>عبدالّله ورواية يونس بن عمار )قال: مسعت أبا
 من عنده قوت السنة(.

ومرسلة محاد املعروفة )... يقسم بينهم يف مواضعهم بقدر ما يستغنون به يف 
  لكنو ال يقسم بينهم بالسوية على مثانية ...و ال تقتري ...و سنتهم بال ضيق
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يقسمها على قدر من حيضره من اصناف الثمانية على قدر ما يقيم )يغين( 
 .1كل صنف منهم بقدر سنته(

نة املستثناة يف املقام بالسنة ؤيستفاد منها حتديد امل ْنوهذه الروايات ميكن َا
عياله عند الشارع و نة الرجلؤم على انَّ باعتبار داللتها ابتداًء، اّما أيضًا

، فتكون هذه الروايات ، كما هو كذلك عرفًاتلحظ بالقياس اىل السنة دائمًا
 . أو باعتبار صراحتها يف انَّلنفس الطريقة املتعارفة املشار إليها سابقًا امضاًء

من هنا يستحق و ،حبسب نار الشارع من ال ميلك قوت سنته يكون فقريًا
بضم ذلك اىل ما استاهرناه من روايات و ال جيب عليه دفعها،و اخذ الزكاة

نة من جعل ضريبة اخلمس على ارباح الرجل بنحو ال ؤاخلمس بعد امل
نة السنة اليت البد ؤمقدار م احتياجه، يثبت انَّو ال يوجب فقرهو نتهؤيزاحم م

ع مستثىن على كل حال حاجته حبسب نار الشارو منه يف ارتفاع فقره
اّما اكثر من ذلك فال دليل على استثنائه بعد فرض عدم و باألدلة املذكورة،

نة على ما ذكرناه يف التعليق على بعض الوجوه السابقة، ؤاالطالق يف امل
فيكون املرجع فيه اطالقات اخلمس يف كل فائدة. او يدعى ابتداء املالزمة 

اخلمس، فكما ال زكاة على من ال و لزكاةالعرفية أو الفقهية بني ضريبيت ا
صدقة جمعولة على  نة سنته كذلك ال مخس عليه، الهنما معًاؤميلك اكثر من م

الغىن امنا يكون بلحاظ ما زاد و املصرف فيهما،و اختلف املقدار اْنو الغين
 نة السنة.ؤعلى م

خيتلف و املقام،فبأحد هذه التقريبات الثالثة يتم االستدالل هبذه الروايات يف 
عليهما ال  الثالث عن االول يف بعض النتائج من قبيل انه بناًءو التقريب الثاين

  نة من الربح اذا كان له مال آخر خممس أو ال يتعلق بهؤميكن استثناء امل
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 .، فتدبر جيدًانة سنته النه ليس فقريًاؤاخلمس يكفي مل

 نة املضاف إليها املؤنة السنة القمرية أم الشمسية؟هل املدار يف الس
نة هل هو القمري أو الشمسي؟ بعد ؤاملدار يف السنة املضاف إليها امل مث انَّ

اجلزم بكون املراد هنا متام الثاين عشر ال دخوله كما يف باب الزكاة، للنص 
 اخلاص الوارد فيه أو الستاهاره من التعبري حبوالن احلول.

نة سنته ؤنة على ما يفضل عن مؤاالول، باعتبار صدق فاضل امل قد يستاهر
يف و القمرية فيجب فيه اخلمس، بل هذا هو ظاهر االصحاب يف باب الزكاة،

فيه على عنوان السنة، كما اذا ورد من بقي يف  كل مورد يكون احلكم مترتبًا
ع االمجال كان املرجو لو فرض الشكو ،مكة سنة وجبت عليه الصدقة مثاًل

نة خمصص هلا حبسب احلقيقة، فريجع يف ؤاستثناء امل مطلقات اخلمس، النَّ
 االكثر اىل العام.و دورانه بني االقلو مورد امجاله مفهومًا

، النه مل هو الثاين مبعىن جواز احتساب السنة الشمسية أيضًا ولكن الصحيح:
يتمسك به مبجرد متام  ْننة ليمكن َاؤالسنة يف حتديد املو يرد عنوان احلول

نة بعد محله مبثل االطالق ؤامنا استفيد ذلك من استثناء املو السنة القمرية،
 املناسبات االرتكازية املعتمدة على ما هو املتعارف عند الناسو املقامي

 من الواضح انَّو ارباحهم خالل السنة،و ناهتمؤالعرف يف احتساب مو
مل نقل مبعهودية الثاين  ْنسنة الشمسية ِاالو املتعارف اعم من السنة القمرية

دعوى: ورود و حنوها،و املكاسبو باخلصوص يف باب ارباح الزراعات
انه ليس و عنوان )العام( يف صحيحة ابن مهزيار، قد عرفت اجلواب عليها،

 ليتوهم محلها على السنة القمرية. نة املستثناة اصاًلؤللم قيدًا
ن ارضه أو عمله الكثر من سنة واحدة يف حق من يكون رحبه م وقد يقال:

نته ؤم هكذا انَّو تترك اخرى لكي تزرع بعد ذلكو كاالرض اليت تزرع سنة
مبقدار نفس املدة، اي سنتني يف املثال ال سنة واحدة  تلحظ أيضًا ْنَاو البدَّ

 .نته عرفًاؤالنه م
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 من سائر التكسبات من الصناعاتو من ارباح التجارات،
 الصيد،و التجارة،و الكتابة،و االجارات، حىت اخلياطةو الزراعاتو
 الصومو اجرة العبادات االستئجارية من احلجو حيازة املباحات،و

اللفظ حممول على و هذه حالة نادرة، النَّ :ذلك أواًلو لكن الصحيح خالفه،و
املؤن من مالحاة السنة الواحدة جملموع و ما هو املتعارف يف باب االرباح

ؤن، فاذا كان هذا هو ظاهر لفظ االستثناء يثبت اخلمس فيما عدا املو الربح
 يف متام احلاالت االخرى بإطالق اخلمس يف كل فائدة.و ذلك مطلقًا

دورانه بني و لو فرض الشك يف ذلك فغايته امجال املخصص املنفصل ـ وثانيًا
مساعة نة السنة اىل عموم مثل معتربة ؤاالكثر، فريجع يف الزائد عن مو االقل

 كثري(.و )اخلمس يف كل ما افاد الناس من قليل
فهل هو قيد راجع اىل موضوع  كيفيته،و يف مركز هذا التقييد ـ النقطة الرابعة

نة سنته من الفوائد، ؤما فيه اخلمس خصوص ما يفضل عن م اخلمس مبعىن انَّ
أو قيد للحكم التكليفي بوجوب دفع اخلمس من كل فائدة مع تعلق اخلمس 

نة ؤعلى التقدير االول، هل يكون استثناء مو نة؛ؤباملقدار املصروف يف امل حىت
يكون تعلق اخلمس بالفائدة الباقية آخر السنة، أو ال  ْنزمانيا بَا السنة شرطًا

نته ؤيكون كذلك بل هو شرط رتيب ال زماين، أي ما عدا املقدار املوازي مل
ه الشقوق بعض الثمرات قد يترتب على هذو متعلق للخمس من اّول االمر؟

السيد املاتن )قده( سوف يتعرض هلذا البحث مستقال يف  حيث انَّو العملية،
 ( فنؤجل احلديث يف هذه النقطة إليها.12املسألة )

بذلك يكون قد انتهينا من البحث عن و ينتهي البحث عن اجلهة الثالثة، وهبذا:
يبقى البحث يف و كيفية،و موضوعًاو حكم اخلمس يف هذا الصنف حكمًا
 قد تعرض هلا السيد املاتن )قده(،و بعض التطبيقات اليت اختلف بشأهنا،

 يأيت الكالم عنها من خالل شرح كلماته.و
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غري ذلك من االعمال اليت هلا و تعليم االطفال،و الزياراتو والصالة،

 .[1]اجرة
 س سّره(،[ هذه العناوين كلها مصاديق لعنوان التكسبات عند السيد املاتن )قّد1]

عنوان التجارة الوارد يف  هو القدر املتيقن من موضوع هذا اخلمس، فانَّو
الروايات املذكورة مل تقتصر على ذكر  انَّ كان اخص منه االَّ ْنِاو الروايات

عنوان و الغالت،و الضياعو عنوان التجارة فقط، بل عطفت عليه الصنائع
اىل ورود بعض الروايات يف اجر اخلياط،  الصنعة قد يشمل االجارة، مضافًا

 وارد يف بعضها، فيقال بانَّ عنوان االستفادة من مجيع الضروب أيضًا كما انَّ
 اجلامع لذلك هو عنوان التكسب املتقّوم مبجموع امرين حتصيل الفائدة

الطلب هلا مبا هي ثروة مالية بأي ضرب من ضروب االستثمار، و السعيو
 االستثمارات املتنوعة لتكثري الثروةو ة املباحاتفيشمل حىت مثل حياز

 ـ كما قيل ـ املهنةو ال يشترط يف صدق التكسب االحترافو استرباحها،و
نعم ال يشمل عنوان التكسب اهلدية، بل ال يشمل الثروة اليت حيصل عليها 

فيحصل  االستثمار، كمن يصطاد لّلهو مثاًلو االنسان ال بقصد االسترباح
كان قد يصدق عليه  ْنِاو نه ال يصدق عليه عنوان الكسبعلى ثروة فا

 الفائدة.و عنوان االستفادة فضال عن االفادة
الشيخ االعام من و االشكال فيما نسب اىل الشهيد الثاين )قده( ومنه ياهر:

باعتبار توقفها على  العطايا بالتكسبات موضوعًاو دعوى إحلاق اهلدية
للمال،  جمرد القبول ليس كسبًا وب له، فانَّالقصد هلا من قبل املوهو القبول

 حنو الثروة سعيًاو ليس استرباحًاو فانه قبول للعقد أي لتمليك الغري اياه
 هلا بذاهتا الذي بلحاظه يصدق عنوان الكسب. طلبًاو

هو مطلق حتصيل الفائدة و آخر أوسع من عنوان التكسب هناك عنوانًا مث انَّ
 الصيد من غري قصدو الفائدةو اهلدايا هذا يشملو القصد،و باالختيار
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مل حتصل باالكتساب،  اْنو بل االحوط ثبوته يف مطلق الفائدة
حنوها، بل ال خيلو عن و املال املوصى بهو اجلائزة،و اهلدية،و كاهلبة،

 .[1]قوة 
كه من حيث ـيف الذي مل نعم ال مخس يف املـرياث، ااّل

كان له رحم بعيد يف بلد  الحيتسب، فال يترك االحتياط فيه، كما اذا
 .[2]كان هو الوارث و آخر مل يكن عاملا به فمات،

 

نذر النتيجة أو ناتج و لكنه ال يشمل الفوائد القهرية كاملرياثو االكتساب،
 الوقف اخلاص.

سوف و االفادة،و هو مطلق الفائدةو ،وهناك عنوان ثالث أوسع من ذلك أيضًا
 عبارته.يأيت اختيار املصنف له حبسب ظاهر 

 مخس اهلدايا واجلوائز واملال املوصى به وحاصل الوقف اخلاص والنذور
املوضوع هلذا اخلمس مطلق  تقدم وجهه يف اجلهة الثانية من البحث، حيث انَّ [1]

 اجلوائزو املتوقعة، فتشمل اهلداياو االرباح املستفادة بالطرق املتعارفةو الفوائد
لو قيل  ـ هدية للموصى لهو ما حنو عطيةاملال املوصى به فاّنه او اهلباتو

، أو يقال بعدم من باب واحد موضوعًا فتكون مجيعًا ـ بوجوب القبول فيه
لكن يشترط عدم الرد فتكون فائدة اختيارية مقصودة و احلاجة فيه للقبول

لعل مقصود املصنف من مطلق الفائدة هنا هذا و فيشمله عنوان االستفادة،
اخلمس بنحو الفتوى بينما سوف يأيت منه احلكم املعىن، حيث حكم فيه ب
حاصل الوقف اخلاص بنحو االحتياط الوجويب ال و باخلمس يف مثل املنذور

حنوها على و يكون مدركه ثبوت احلكم يف اهلدية ْنالفتوى، كما حيتمل َا
 اساس ورود ذلك يف بعض الروايات باخلصوص كما تقدم.

ة املرياث احملتسب، فحكم بعدم وجوبه فيه استثىن من اخلمس يف مطلق الفائد [2]
  حكمو ـ بنحو االحتياط االستحبايب الذي سوف يذكره ـ ااّل اذا كان حمتسبًا
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باالحتياط الوجويب يف مخس املرياث غري احملتسب، مث فّسر عدم االحتساب 
 يكون الرحم بعيدًا ْنمن خالل ما ذكره من املثال باشتراط جمموع قيدين، َا

اما ذكر البلد اآلخر فليس للتقييد بقيد ثالث و به، يكون الوارث جاهاًل ْنَاو
عدم العلم به امنا يتفق عادة اذا كان رمحه  بل استطراق للقيد الثاين، حيث انَّ

يف بلد آخر، فال ينبغي االيراد على املنت بعدم الوجه يف اشتراط كونه يف بلد 
 . ـ كما قيل ـ آخر
ما كان، فكال االمرين املذكورين، اعين استثناء املرياث احملتسب عن  واّيًا

تفسريه لالحتساب مبجموع القيدين املذكورين ال ميكن و وجوب اخلمس
 املساعدة عليه.

كان التشكيك يف مشول  ْنالوجه يف نفي اخلمس عنه ِا فألنَّ اما االول:
االختيارية يف و روايات هذا اخلمس باعتبار داللتها على اشتراط القصد

لو باعتبار اخذ ذلك يف مفهوم و حصول الفائدة، فال يشمل الفوائد القهرية
 االفادة.و االستفادة

اىل ما فيه من اطالق الروايات من هذه الناحية ال يناسب ما  ًفهذا مضافا
ال و سوف يأيت من املصنف)قده( من االحتياط يف حاصل الوقف اخلاص، بل

يريد به  أْن االقوى ثبوته يف مطلق الفائدة ااّل يناسب ما صرح به من انَّ
 خصوص الفائدة االختيارية كما مثل مبصاديقها.

كما ادعاه بعض  ـ وى انصراف الفائدة عن املرياثكان الوجه فيه دع ْنوِا
 .1ـ اساتذتنا يف املقام

املال املوروث من أوضح مصاديق االستفادة و انه بال وجه فين، كيف ففيه:
  الفائدة احملضة يف صحيح ابنو قد اطلق عليه عنوان الغنيمةو ،عقالئيًاو عرفًا

                                                           
 .211مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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غري احملتسب، كما انه ال يناسب مع احتياط السيد املاتن مهزيار مع تقييده ب
املال املنذور، فانه اذا كان يرى و بوجوب اخلمس يف حاصل الوقف اخلاص

املوضوع مطلق الفائدة جزما فكيف مل حيكم باخلمس يف سائر موارد الفائدة 
القهرية مبا ال إشكال يف صدق الفائدة فيها، بل ملاذا مل حيكم باخلمس يف 

اىل عدم  ، فهذا الوجه مضافًاامنا افىت به احتياطًاو ملرياث غري احملتسب جزمًاا
 صحته ال حيتمل استناد السيد املاتن )قده( إليه.

 غريه من الصحيحة بناًءو كان الوجه فيه استفادة التفصيل بني احملتسب ْنوِا
املساوقة و على ظهورها يف االحترازية املستلزم للمفهوم بنحو السالبة اجلزئية

 1مع الكلية يف املقام، فيخصص به اطالقات اخلمس يف كل فائدة.
قيد عدم االحتساب راجع اىل نوع  انَّو قد تقدمت املناقشة فيه، فهذا أيضًا

هو مخس الغنيمة الذي ال يستثىن و اخلمس املبني يف هذا املقطع من الصحيحة
هذا الوجه من  ى انَّبال ختفيف، علو البّد من دفعه فورًاو نة السنةؤمنه م

مل يكن حيكم باخلمس يف املرياث غري  ااّلو املستبعد استناد املاتن إليه
احملتسب بنحو االحتياط، بل كان ينبغي احلكم به بنحو الفتوى لتمامية 

الصحيحة الصرحية يف و املتمثل يف املطلقات خصوصًاو املقتضي له عمومًا
 ثبوت اخلمس فيه.و التفصيل

جه فيه قيام االمجاع أو التسامل الفقهي، بل عمل املتشرعة على عدم وقد جيعل الو
اخلمس يف املواريث مع كون املسألة مّما تعم هبا البلوى حبيث لو كان فيه مخس 

للمطلقات يف خصوص  ًالّبي ، فيشّكل ذلك مقيدًا2 ظهر فكيف ظهر خالفهو لبان
املرياث غري احملتسب اما و املرياث احملتسب لو فرض وجود مطلقات كذلك،

  غري شايع فال ميكن كونه نادرًاو فباعتبار تصريح الصحيحة باخلمس فيه
                                                           

 .119االنفال، ص كتاب اخلمس و   -1
 .125مصباح الفقيه، كتاب اخلمس، ص  -2
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من هنا حكم املاتن )قده( و اجلزم بثبوت االمجاع فيه أو مشول السرية له،
مبا جاء يف الصحيحة، الحتمال  ال فتوى عماًل بثبوت اخلمس فيه احتياطًا

 مل يقع التصريح بثبوته فيه يف الروايات كما يف اهلدية، ْنِاو ملطلقات لهمشول ا
هبذا تكون فتاوى السيد املاتن)قده( يف املقام حيث أفىت بوجوب اخلمس و

ساير الفوائد و يف املرياث غري احملتسب احتاط وجوبًاو حنوهاو يف اهلدية
 منسجمة فيما بينها. احتاط يف غريه استحبابًاو القهرية،

وقد يستشهد هلذا الوجه مبا ذكره ابن إدريس يف السرائر )ذكر بعض 
اهلبة فيه اخلمس، ذكر ذلك ابو الصالح احلليب و اهلديةو املرياث االصحاب انَّ

لو و املشار إليه، مل يذكره احد من اصحابنا ااّلو يف كتاب الكايف الذي صنفه،
 .1الذمة(االصل براءة و ،لنقل امثاله متواترًا كان صحيحًا

 صغرى االمجاع الفقهي فقد تقدمت املناقشة فيه سابقًاو اما التسامل وفيه:
نضيف هنا: انه مل يثبت ذهاب قدماء االصحاب اىل عدم اخلمس و كربى،و

هذا جمرد فهم من قبل ابن إدريس من كلماهتم اخلالية عن  يف املرياث، فانَّ
عدم  اىل انَّ فاّنه مضافًا هو اجتهاد واضح البطالن،و اهلدية،و ذكر املرياث

النفي طاملا مل يرد اشعار بالنفي يف كالم و على العدم ذكر ذلك ال يكون دلياًل
يقصد به و اخلالف ببعض املتأخرين 2احملقق يف املعترب هلذا خصَّو احد منهم،

نسب اخلالف اىل ابن إدريس  3 كذلك الشهيد يف الدروسو ابن إدريس،
ابن بابويه يف الفقه و ابن اجلنيدو نهم كاحلليبكلمات مجلة م خاصة، انَّ

صرحية يف  ـ سواء كان الكتاب فتاواه أوروايات كانوا يعملون هبا ـ الرضوي
  كلمات اآلخرين اخلالية عن التصريحو،اهلدية معًاو ثبوت اخلمس يف املرياث

                                                           
 .111السرائر، ص  -1
 ، الطبعة احلجرية.293املعترب، ص  -2
 .13الدروس، ص  -3
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 يف مطلق ما يغنمه اإلنسانبذلك منها قد ورد فيها التعبري بثبوت اخلمس 
هذا شامل و غريها،و االجاراتو الزراعاتو يستفيده من ارباح التجاراتو

، فال وجه لالستاهار املذكور من قبل ابن اهلدية بالعموم جزمًاو للمرياث
مّما يؤكد عدم وجود امجاع أو تسامل يف املسألة حىت لدى ابن و إدريس،

 ستدالل على عدم اخلمس يف املرياثإدريس ما ذكره يف ذيل كالمه من اال
املسألة لو كانت واضحة متسامل عليها مل يكن  ، مع ان1َّاهلبة باصالة الرباءةو

 يصح فيها التمسك باصالة الرباءة.
االبتالء هبا عام، فلو كان  هذه املسألة حيث انَّ انَّ يقال: ْنعلى انه ميكن َا

صحاب، حبيث كان املرتكز عليه عند قدماء اال عدم اخلمس فيها متساملًا
عدم وجوب اخلمس، فكيف مل يقع من احد منهم اىل  عماًلو عندهم فتوى

اهلدية مع مشول و قبل زمان ابن إدريس التصريح بعدم اخلمس يف املرياث
مع وروده و فتاواهم له، لكونه من اظهر مصاديق الفائدة،و اطالقات الروايات

تصريح مجلة و يف صحيح ابن مهزيار، ـ لو يف خصوص قسم منهو ـ صرحيًا
هذا بنفسه غري حمتمل، خبالف ما اذا فرضنا  منهم بثبوت اخلمس فيها، فانَّ

ثبوت اخلمس فيهما يف نارهم، اذ تكون عبائر اولئك الفقهاء )رضوان الّله 
النكتة  هذا يعين انَّو ،أو تلوحيًا أو ضمنًا عليهم( وافية للداللة عليه تصرحيًا

 اهلدايا بعد التأمل فيهاو هي كثرة االبتالء باملرياثو يف هذا الوجهاملذكورة 
عكس ما كان يرام اثباته هبا  ضمها اىل فتاوى قدماء االصحاب تنتج متامًاو

كان  ااّلو اهلبة، بل تقتضي ثبوته فيهما عندهم،و من عدم اخلمس يف املرياث
ثبوته فيهما أو يف يف فتاوى بعضهم على االقل عدم  تلوحيًاو لو اشارةو يرد

 العملية املدعاة امناو الشهرة الفتوائية انَّ املانون قويًاو املرياث على االقل،

                                                           
 .111السرائر، ص  -1
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نتيجة التأثر بكالم ابن إدريس املتقدم، حيث اوجب توهم  نشأت متأخرًا
التجارات و اختصاص اخلمس يف كلمات قدماء االصحاب بأرباح املكاسب

 اهلدايا اجملانية غري املكتسبة.و اهلبةو املرياثدون 
كله: ريد التمسك اما اذا ُاو التسامل الفقهي،و ريد االستدالل باالمجاعاذا ُا هذا 
اىل ما تقدم من  عليه: مضافًا العمل املتشرعي على العدم، فريدو بالسرية

انه ظهور العمل بأصل هذا احلكم الشرعي، و وجود حتفاات عملية يف انتشار
 املتاجرو يف املناكح يف زمان الغيبة حيث ورد التحليل يف االمخاس خصوصًا

أفىت بذلك مجلة من القدماء، كما ياهر ملن يراجع كلماهتم، حيث و حنومهاو
 بني مخس املعادنو حنوهاو االرباحو املتاجرو فصلوا بني مخس املناكح

 فحكموا حبلية االولالغنيمة من الكافر، و الغوصو احلالل املختلطو الكنوزو
االيصاء به إليصاله إليه بعد و لزوم حفظ الثاين لالمام اما بدفنه، أو حفاهو

ظهوره)عج(، أو صرف كله على السادة كما عن الشيخ، من هنا مل يشتهر 
ال يف االرباح يف ذلك و اهلدايا بلو العمل بدفع اخلمس يف باب املرياث

اهلدايا و تشرعة للخمس يف املواريثالعصر، فاالستدالل بعدم اشتهار دفع امل
 باخلصوص يف تلك االزمنة على نفي وجوبه فيه يف غاية الضعف.

القائلني باخلمس يف اهلدايا  1والغريب استناد بعض اساتذتنا العاام )دام ظله(
بل مطلق الفوائد حىت اجملانية اىل كالم ابن ادريس املتقدم يف اثبات عدم 

 كالم ابن ادريس صريح يف النار اىل املرياث اخلمس يف املرياث، مع انَّ
الواردين يف فتوى احلليب، كما انه صريح يف النار اىل كلمات  اهلدية معًاو

 اهنا خالية عن التصريح بثبوت اخلمس يف اهلديةو فتاواهمو االصحاب
  ليس يف ذلك داللة علىو املرياث، فيكون مقتضى االصل عنده براءة الذمة،و
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………………………………………………………………………… 

 دعوى االمجاع أو التسامل على عدم اخلمس فيهما.
لنقل امثاله  كان صحيحًاو فيهما اخلمس لو كان ثابتًا واّما ما استنتجه من انَّ

فتاواهم ال اىل الروايات و ، فلو فرض انه راجع اىل كلمات االصحابمتواترًا
اىل داللة كلماهتم  مضافًا فهو اجتهاد منه يف غري حمله، ملا عرفت من انه

عدم التصريح ادل على العكس،  آخر على ثبوت اخلمس فيهما انَّو بشكل
ذهاب و الغنائم،و اذ فرض عدم اخلمس فيهما مع وضوح كوهنما من الفوائد

صاحب الفقه الرضوي املعتمد لدى العلماء يف وقته اىل و ابن اجلنيدو احلليب
الفتاوى هلما و املطلقات من الروايات مشولو ثبوته فيهما بالتنصيص عليه،

ادعى اىل التصريح بعدم اخلمس فيهما ال السكوت عن ذلك املوجب للبس 
الشديد حبيث حيتاج حىت مثل ابن ادريس اىل التمسك باصالة الرباءة لنفي 

 .اخلمس فيهما، فتدبر جيدًا
 ْنحوط ِاانه بلحاظ االمر االول يف كالم السيد املاتن )قده( اال وهكذا يتضح:

مل يكن اقوى ثبوت اخلمس يف املرياث بكال قسميه، غاية االمر يكون نوعه 
يف و نة السنة،ؤيف املرياث احملتسب مخس مطلق الفائدة الذي تستثىن منه م

 الفائدة احملضة الذي ال تستثىن منه ذلك.و املرياث غري احملتسب مخس الغنيمة
ثاين يف كالمه اعين تفسري عدم اما االمر الو هذا ما يتعلق باالمر االول،

االحتساب مبا يف املنت، فكأنه مبين على استفادة جمموع قيدين من صحيحة 
، حيث بعيدًا كون املورث رمحًاو ابن مهزيار، عدم احتساب التوريث يف نفسه

 ال ابن(.و ورد فيها )و من غري اب
ضافة ولكنك عرفت فيماسبق ظهور العطف يف بيان معىن عدم االحتساب الا

قيد تعبدي جديد، فيكون امليزان عدم االحتساب حبسب ناام استحقاق 
سياق  قد ذكرنا فيما سبق انَّو فائدة حمضة،و الذي جيعله غنيمةو االرث

  تعداد بعض مصاديق الفوائد احملضة املساوقة معو الصحيحة سياق التمثيل
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كذا يف و وكذا ال يترك االحتياط يف حاصل الوقف اخلاص، بل
 .[1] النذور

 

العلم فال دخل هلما يف صدق و اما اجلهلو الغنيمة فاليناسب بيان قيد تعبدي،
 ذكر تطبيقاته، كما انَّو العنوان املذكور الذي تكون الصحيحة بصدد شرحه

االبن ظاهر يف املثالية حبسب املناسبات العرفية، فيحمل على و عنوان األب
مّما ذكرناه ياهر و ،البنت أيضًاو كاالمإرادة مطلق الطبقة االوىل يف االرث 

فيما علقه مجلة من االعالم على كالم املاتن يف املقام،  وجه االشكال أيضًا
 تأمل.و فراجع

فائدة و ما حيصل به هبة نذر االعطاء، فانَّ لعل املقصود نذر النتيجة ال [1]
حيث يكون كحاصل الوقف  ـ على صحته بناًء ـ اختيارية خبالف نذر النتيجة

لو و ـ للوقف اململوك اخلاص الذي ال حيتاج اىل القبول يف متلكه لكونه مناًء
 النماء تابع الصله يف امللك بال حاجة اىل قبول يف ذلك،و ـ مبلكية غري طلقة

القول بعدم اخلمس يف ذلك متوقف على استفادة شرطية االختيارية أو و
اي جعل الفائدة  ـ التكسب يف تعلق اخلمس هباالقصد اىل حتصيل الفائدة أو 

مقتضى  انَّو قد عرفت عدم صحته،و ـ هلذا اخلمس باملعىن الثاين موضوعًا
اطالق دليل هذا اخلمس مشوله لكل فائدة غري مشمولة لدليل مخس الغنائم، 
فروايات هذا اخلمس حبسب احلقيقة تكون بصدد توسعة اخلمس الثابت 

جعله و املعصومني االوائل)ع(،و الصادرة عن النيّب)ص( الرواياتو حبكم اآلية
 لو مل يصدق عليها عنوان الغنيمة.و ملطلق الفوائد اليت يستفيدها اإلنسان

، رغم انه قّوى احلكم باخلمس يف وجوبيًا واملصنف احتاط يف ذلك احتياطًا
لعله الحتمال اختصاص اخلمس بالفائدة و اهلدايا بنحو الفتوى،و العطايا

استاهار ذلك من لفظ االستفادة يف الروايات، فيكون و ختيارية القصدية،اال
  القول هذا كان يناسب حينئٍذ انَّ على االحتياط، ااّل ثبوته يف غريه مبنيًا
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مطلق املرياث و املهر،و ثبوته يف عوض اخللع واالحوط استحبابًا
 .[1]حنو ذلكو حىت احملتسب منه،

 

 ،مع انه جعل االحتياط فيه استحبابيًا احملتسب أيضًاباالحتياط يف املرياث 
يكون وجه احتياطه الوجويب هنا من جهة إحلاق حاصل الوقف  ْنحيتمل َاو

رغم كون امللك فيهما غري  اهلدايا عرفًاو النذور بباب العطاياو اخلاص
 اهلدية.و اختياري، فيشمله دليل اخلمس يف مثل اجلائزة

املهر حىت لو فرض اشتهار عدم و على عوض اخللع ال ينبغي عطف املرياث[ 1]
يكون  ْنعدم اخلمس فيهما ميكن َا اخلمس فيهما كاشتهاره يف املرياث، النَّ

من هنا و ،عقالئيًاو من جهة كوهنما بإزاء حق الزوجية اليت هلا حنو مالية عرفًا
بعض يف و 1ُجوَرُهنَّ(آُتوُهنَّ ُا)َو  عرب عنه يف بعض اآليات بقوله تعاىل

عن  الروايات بأنه عوض البضع فيكون حبسب االرتكاز العقالئي املهر عوضًا
متليكها لذلك اىل الزوج، فهو تعويض يف قبال التنازل عما له و اعطاء الزوجة

التعويض ال يعترب فائدة بل هو تدارك كما يف و ،عقالئيًاو قيمة عرفًاو مالية
كذلك عوض و الواقعة عليه، عن اجلناية ارش اجلنايات الذي يكون تعويضًا

بالبضع،  االستمتاعو اخللع فإنه عوض ما يؤخذ من الزوج من حق الزوجية
على املتعارف، فتكون الزيادة فائدة  اذا كان زائدًا فال جيب فيهما اخلمس ااّل

 يكون فيها اخلمس.و عرفًا
وهبذا البيان ياهر عدم صحة قياسهما على االجرة على االعمال، كاخلياطة 

ليت فيها اخلمس بال إشكال، لصدق الفائدة عليها، بل لورود التنصيص عليها ا
عمل و كانت حاصلة يف قبال بذل جهد اْنو يف بعض الروايات املتقدمة، فاهنا

 ليس لنفس اجلهدو املال امنا حيصل يف طول ذلك اجلهد،و املنفعة انَّ ااّل
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مورثه مل يؤد مخس ما تركه وجب  اذا علم انَّ [11]مسألة 
 موجودة فيها أو ـ اليت تعلق هبا اخلمس ـ سواء كانت العني اخراجه،

 

، فتكون عقالئيًاو املبذول مع قطع النار عن النتيجة احلاصلة منه مالية عرفًا
نتيجة العمل فائدة و العمل ال عن نفسه،و عن نتيجة اجلهد االجرة عوضًا

ليس و ، فتكون عائدة إليه كسائر التكسباتنًاحاصلة بعمل االنسان تكوي
عن خسارة أو يف قبال التنازل عن مال أو حق ثابت يف املرحلة  تعويضًا

 السابقة كيال تكون فائدة.
املهر أو عوض اخللع ال ما و وهذا هو فذلكة الفرق بني االجرة على العمل
ة من عمل أو )متعلق االجار افاده بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( من انَّ

ال ميكن التحفظ عليه، فلو مل ينتفع منه هو أو غريه و قرار،و منفعة ليس له بقاء
ال و اخلياط لو مل خيط يف الساعة الكذائية ثوب زيد يذهب سدى، فانَّو يتلف

الدار لو بقيت خالية  ثوب نفسه فعمله يف هذه املدة تالف ال حمالة، كما انَّ
يقال انه  ْناخذ االجرة فيصح َاو فمنفعتها تالفة، فلو آجر نفسه أو داره من زيد

 .1يذهب سدى كما عرفت(و ربح، اذ لو مل يفعل يتلفو استفاد
 عرفًاو حيثية التلف للمنفعة لو مل ميلكها للغري ال متنع من كون االجرة عقاًل فانَّ

هلذا اذا فرضنا وجود و فعة أو املال فال تكون فائدة،بإزاء ما كان ميلكه من املن
فانه ال يصدق على مثنه انه  مال له يتلف اذا ما مل يبعه كالثلج يف الصيف مثاًل

هذه النكتة لو فرض متاميتها يف عمل االجري فهي غري  اىل انَّ فائدة، هذا مضافًا
كالعني سواء  ابتة عرفًاثو منافعها فعلية حنوه، النَّو يف اجرة الدار تامة يقينًا

لو مل ينتفع هبا، و من هنا حيكم بضماهنا لو غصبها غاصبو استوفاها احد أم ال،
 من هنا حكم )دام ظله( فيما اذاو كذلك، بل االمر يف االجري الكسوب أيضًا
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كان املوجود عوضها. بل لو علم باشتغال ذمته باخلمس وجب 
 .[1] اخراجه من تركته، مثل ساير الديون

 

اخذ االجرة بعدم تعلق اخلمس بتمام االجرة، لعدم و آجر داره ملدة طويلة
نقص  ، بل الربح عبارة عما يبقى منها بعد كسر مارحبًاو كوهنا بتمامها فائدة

، فليس 1من قيمة داره بسبب صريورهتا باالجارة مسلوبة املنفعة لتلك املدة
ما حصل عليه االنسان  ان انَّامنا امليزو عدم استقرارها،و امليزان تلف املنفعة

عّما كان ميلكه مّما له مالية أو قيمة اعتبارية يف املرتبة السابقة،  هل يكون بداًل
 جهده تعبه فانَّو لو كان ذلك جبهدهو أو انه مال جديد حصل عليه االنسان

 .الفائدة بدل عنه، فتدبر جيدًا تعبه سبب تكويين حلصول الفائدة ال انَّو
حكم املصنف باخلمس بنحو االحتياط االستحبايب قد يكون من  وجه مث انَّ

يف كل فائدة، أو و جهة ما ورد يف الفقه الرضوي من اخلمس يف املرياث بل
ما يف رواية عيسى بن املستفاد املتقدمة من ثبوت اخلمس يف كل ما ميلكه 
االنسان، أو احتمال ثبوته يف نفسه يف كل فائدة رغم ذهاب املشهور اىل 

مراده من )حنو ذلك( يف ذيل العبارة  الصداق، كما انَّو لعدم يف املرياثا
 أرش اجلنايات.و يكون الديات ْنحيتمل َا

كته  ـ فيما لو علم انَّ مورثه مل يؤد مخس تر
تعرض السيد املاتن )قده( هنا اىل حكم ما اذا علم بعدم اداء امليت  [1]

للخمس، فحكم بوجوب اخراجه من تركته سواء كانت العني املتعلق هبا 
قد اشتغلت ذمة امليت به، و اخلمس موجودة بنفسها أو ببدهلا أو كانت تالفة

ة، اما من اخراج اخلمس من الترك فانه يف مجيع هذه الصور الثالثة البدَّ
لكوهنا بنفسها لصاحب اخلمس، أو لبقائها على ملك امليت فيدفع يف سبيل 

 احلقوق املالية.و رفع اشتغال ذمته باخلمس ألصحابه كسائر الديون
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………………………………………………………………………… 

 وينبغي هنا مالحاة عدة امور:
 تاطالق دليل اخلمس بنفسه يقتضي بقاء اخلمس يف تركة املي انَّ االول ـ

عدم و عدم سقوطه مبوته، فال تصل النوبة اىل التمسك باستصحاب بقائهو
 سقوطه باملوت كما يف كلمات بعض االعالم.

الثانية ال اشكال فيه اذا كان املوت اثناء و ما ذكره يف الصورة االوىل الثاين ـ
لو و ـ لكن كان حيتمل ادائه للخمس لو بقي حيًاو السنة، أو كان بعد انتهائها

يدفع اخلمس فالإشكال يف عدم وجوب اما اذا كان امليت ممن الو ـ ذلك بعد
مبطلقات اخبار  املخالف متسكًاو اخلمس اذا كان غري معتقد به كالكافر

خصوص ما ورد منها يف املنتقل باالرث اىل الشيعي كمعتربة ايب و التحليل،
فاحلكم بسقوط اخلمس يف  عاصيًا اما اذا كان امليت شيعيًاو خدجية املتقدمة،

ماله مبين على ما تقدم من استاهار التعميم من بعض اخبار التحليل للمال 
هل خيتص سقوط و املنتقل اىل الشيعي من شيعي آخر ال يدفع اخلمس،

اخلمس حينئذ مبا اذا كان املوت بعد متامية السنة، أو يعم ما اذا كان موته 
 ؟ وجهان.اثناء السنة أيضًا

كان ما  ْنمدرك عدم اخلمس على املنتقل إليه املال ِا بانَّ يقال: ْنَا والتحقيق
من دعوى االطالق يف بعض روايات التحليل لكل  1 ذهب إليه بعض االعالم

باخلمس أم  ما ينتقل اىل الشيعي مما فيه حقهم سواء كان املنتقل عنه معتقدًا
يب خدجية املتقدمة، ال، بال اخذ اي قيد فيه، كما قد يدعى يف مثل معتربة ا

حىت اذا كان املوت اثناء  فالبد من سقوط اخلمس عن الوارث يف املقام مطلقًا
السنة ما مل يوص امليت نفسه باخراج مخسه، لصدق عنوان )تقع يف ايدينا 

 حقك فيها ثابت( الوارد يف تلك املعتربة عليه. نعلم انَّ اموااًل
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………………………………………………………………………… 

لو بقرينة لبية ارتكازية و املدرك االطالق املذكور بعد فرض تقييده كان ْنوِا
يف املرتبة السابقة عن دفع اخلمس، كان البّد  مبا اذا كان املنتقل إليه عاصيًا

من التفصيل بني ما اذا كان املوت اثناء السنة فيجب اخراج اخلمس من 
دفعه للخمس فالجيب عدم و ما اذا كان موته بعد عصيانه مبرور السنةو املال،

 اخراجه من التركة مبقتضى اخبار التحليل.
كان املدرك استفادة التحليل من مثل التعبري الوارد يف ذيل بعض  ْنوِا

ن كلفناكم ذلك اليوم( الااهر يف التعليل، فاالنصاف الروايات )ما انصفناكم اِْ
اجحاف على هذا الاهور ال يشمل موارد املرياث قطعا، اذ ال يوجد فيه  انَّ

وجب دفعه، خبالف و لو حكم باخلمس يف مثل ذلك ال عرفًاو الوارث ال دقة
موارد االنتقال منه إليه ببيع أو هبة أو غري ذلك من املعامالت، فانه هناك 

لو اجملانية عن الغري و يكون قد استحق مخس املال مبقتضى تلك املعاملة
هذا و ،حبكم الشارع ابتداًءو خبالف املقام الذي يكون االنتقال فيه قهريًا

عليه ال ميكن استفادة العموم ملوارد االرث من  بناًءو واضح بأدىن تأمل،
حنوه حيث ورد التصريح بالتحليل فيما ينتقل منه و الشيعي، نعم املخالف

كما هو  حىت مبثل االرث من النواقل القهرية حيكم فيه بالسقوط مطلقًا
ثبوت اخلمس يف املال املوروث من امليت  املشهور، فاالحوط لومل يكن اقوى

 .الشيعي مطلقًا
مطلق من  يف امليت املخالف أو 1)دام ظله( ل بعض اساتذتنا العاامفصَّ الثالثـ 

يكون  ْنبني َا ـ التحليل على استفادة التعميم من اخبار بناًء ـ اليدفع اخلمس
كما اذا كان قد تلف ما استقر فيه  ـ يف ذمته يف تركته أو دينًا اخلمس عينًا

  فحكم بالتحليل يف االول فال جيب على الوارث اخراجه ـ اخلمس يف يد املّيت

                                                           
 .222مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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التركة سوف  بعدمه يف الثاين فيجب اخراجه من التركة، النَّو من التركة،
 ـ الوصيةو لديناالرث يف طول ا بني امليت، النَّو تكون مشتركة بني الوارث

الوصية و على ما هو خمتاره يف حبث االرث من بقاء التركة مبقدار الدين بناًء
فيها حق صاحب  فاليصدق عليهاانَّ ـ الدائن أواملوصى لهعلى ملك امليت ال

قد انتقل اىل الشيعي ممن اليدفع اخلمس لتشمله اخبار التحليل، بل و اخلمس
امليت مباشرة المن املال الذي بيد صاحب اخلمس يأخذ مخسه هنا من ملك 

 الوارث الشيعي.
موضوع التحليل هو املال املشترك بني الشيعي املنتقل  انَّ وان شئت قلت:

بني امليت و هذا املال مشترك بني الشيعي الوارثو بني صاحب اخلمس،و إليه
 ال صاحب اخلمس.

اال انه خالف ما يفهمه  كان صناعيًا ْنِاو هذا التفصيل وقد تقدم فيما سبق انَّ
خالف اطالق معتربة ايب خدجية و العرف من فحوى روايات التحليل،

فيه حرمة ناشئة من عدم دفع و املصرحة بتحليل االرث املنتقل اىل الشيعي
 حقهم.
من عكس العبارة املذكورة يف املنت، اذ سوف  على هذا التفصيل البدَّ وبناًء

يكون وجوب اخراج اخلمس من التركة اذا كانت ذمة امليت مشغولة 
فيه من  بعني التركة، فانه البدَّ آكد مما اذا كان اخلمس متعلقًاو باخلمس أوىل

لكنه مل يدفع و التفصيل بني ما اذا كان املورث ممن ال يعتقد بوجوبه أو يعتقد
ما اذا كان املورث و ـ كما اذا كان موته بعد انتهاء السنة ـ يانًااخلمس عص

لكنه مات يف اثناء السنة، فيحكم و به ملتزمًاو ـ اي شيعيًا ـ باخلمس معتقدًا
 بعدم وجوب االخراج يف احلالة االوىل دون احلالة الثانية.

كة عوض هي ما اذا كان يف الترو ما ذكره املاتن يف الصورة الثانية، الرابع ـ
 اخلمس ال نفسه بان كان قد نقل امليت ما كان فيه اخلمس اىل الغري مبعاوضة
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وحنوها، فاذا كان ذلك يف اثناء السنة انتقل اخلمس اىل العوض ال حمالة 
التصرف يف الربح يف اثناء السنة حبسب و لثبوت الوالية للمالك على التبديل

اخرى: تكون و كان بعد ذلك، فتارة: تكون املبادلة شخصية، ْنِاو الفرض،
 كلية بلحاظ املعوض.
اي ما اذا كانت املعاوضة شخصية، فتارة: ميضي احلاكم  اما يف الفرض األولـ 

على تعلقه بالعني بنحو الشركة  الشرعي املعاملة، فينتقل اخلمس اىل العوض بناًء
لو من جهة و احلاكم الشرعي املعاملة اخرى: ال ميضيو يف العني أو يف املالية،

كانت  فاْن ـ كما اذا كان بيعه له حماباتيًا ـ كون املبدل اكثر قيمة من العوض
قلنا باستفادة امضاء املعاملة من اخبار التحليل بعد فرض و املعاملة مع شيعي

يكون  فأيضًا عمومها ملا ينتقل اىل الشيعي من شيعي آخر أو كان امليت سنيًا
كان و كانت ذمة امليت مشغولة خبمس املعوض، ااّلو اىل العوض، س منتقاًلاخلم

 هذا واضح.و مخس العوض من املقبوض بالعقد الفاسد ال اخلمس،
قد دفع امليت يف مقام و يكون املعوض كليًا ْنهو َاو ما يف الفرض الثاينـ وا

على كل الوفاء ما فيه اخلمس، فالعوض كله ملك للميت لصحة املعاملة عليه 
حال، غاية االمر تكون ذمته مشغولة خبمس املعوض، فيجب اخراجه من 

 التركة لدفعه يف سبيل وفاء دين امليت الصحاب اخلمس.
بعض فروض وجود عوض ما فيه اخلمس ضمن التركة  انَّ وهكذا يتضح:

 هي اشتغال ذمة امليت خبمس املعوض ال العوض.و بالصورة الثالثة، تكون ملحقًا
 اتن )قده( لصورة الشك يف دفع امليت خلمس ماله،اململ يتعرض السّيد  ـاخلامس 

قد و انه هل جيب على الورثة يف مثل ذلك اخراج مخس ذلك املال أم ال؟و
  اىل صورة الشك يف دفع امليت للزكاة بعد العلم بانه 1تعرض يف مبحث الزكاة

                                                           
 )ختام فيه مسائل متفرقة(. ( من5العروة الوثقى، كتاب الزكاة، املسألة) -1
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هناك بني صورة عدم وجود املال الزكوي  فصلو باخراجها، كان مكلفًا
الستصحاب عدم  لوو ـ ضمن التركة، فال جيب على الوارث اخراج الزكاة

اما استصحاب عدم دفع الزكاة اىل حني تلف املال و اشتغال ذمة امليت هبا،
استصحاب بقاء الوجوب التكليفي على  الزكوي فاليثبت الضمان، كما انَّ

الينقح موضوع وجوب اخراج الزكاة من تركته ما مل عدم امتثاله له و امليت
بني صورة و ـ يثبت احلكم الوضعي باشتغال ذمته أو تعلق احلق بعني تركته

ما اذا مل يكن حبيث و وجوده، فيفصل فيها بني ما اذا كان وقت الدفع منقضيًا
 يدفعه اآلن، ففي االول حكم بالعدم أيضًا ْناَ كان جيب عليه اذا كان حيًا

يف الثاين حكم بوجوب اخراج الزكاة و التجاوز،و مبثل اصالة الصحة سكًامت
 من ذلك املال الزكوي الستصحاب بقائها فيه.

ويف املقام حيث يكون موضوع اخلمس مطلق الفائدة، فتكون التركة املشكوك 
هو ما اذا كانت العني املتعلق هبا و من الشق الثاين، دفع امليت خلمسها غالبًا

فسها أو بدهلا موجودة، فيحكم بوجوب اخراج مخسها اال ما يرجع اخلمس بن
 اىل السنني السابقة.

 يقتضي التفصيل يف املقام، فنقول: لكن التحقيق:و هذا
تارة، يكون الشك بلحاظ اشتغال ذمة امليت، كما اذا علم حال عني التركة 

مل لكن حيتو نته أو غري ذلكؤلو لكوهنا مو انه ليس فيها مخسو خارجًا
اخرى: و من اخراج مقداره من التركة، اشتغال ذمته باخلمس حبيث البدَّ

 تعلق اخلمس هبا.و يكون الشك بلحاظ التركة اخلارجية
، سابقًا فاذا كان اصل اشتغال ذمة امليت باخلمس معلومًا اما التقدير االول:

للخمس مع الشك يف ادائه،  له متعلقًا كما اذا علمنا بانه قد اتلف مااًل
اشتغال ذمته لذلك املقدار من و فمقتضى القاعدة بقاء استصحاب الضمان

 اخلمس، فيجب اخراجه من التركة كسائر الديون.
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 اخراج الدين من التركة موضوعه ما اذا مات املكلف عن دين، انَّاليقال: 
تغال ذمة املكلف ميكن اثباته باستصحاب بقاء اشهذا العنوان التقييدي ال و

 بنحو االصل املثبت. اىل حني موته ااّل
حال هذا املوضوع املقيد حال سائر املوضوعات املقيدة لآلثار  فانه يقال:

 ْنَاو اليت حتمل على التركيب، فاملوضوع مركب من موت مكلفو الشرعية
رز الثاين بالتعبد ثبت حق االول حمرز بالوجدان، فاذا احو ،يكون مديونًا

 الديان يف التركة ال حمالة.
احتملنا دفعه للخمس قبل اتالف ذلك  ْنواذا كان اشتغال الذمة غري حمرز بَا

كانت التركة كلها و ء، املال كان مقتضى االصل عدم اشتغال ذمة امليت بشي
دين االصل املذكور متقدم على استصحاب بقاء تركة امليت مبقدار الو للورثة،

 حاكمًا موضوعيًا عدم انتقاله اىل الوارث، لكونه اصاًلو احملتمل على ملكه
 عليه.

 ففيه صور ثالث رئيسة: واما التقدير الثاين:
يشك يف دفع امليت خلمس التركة بعد احراز كوهنا فائدة متعلقة  ْنَا االوىل:

 لو يف السنني السابقة.و للخمس حدوثًا
احراز عدم و يشك يف ثبوت اخلمس فيها بعد احراز كوهنا فائدة، ْنَا الثانية:

 نة امليت.ؤدفع امليت خلمسها من ناحية احتمال كوهنا من م
لكن يشك يف وجوب اخلمس فيها من و نتهؤحيرز عدم كوهنا م ْنَا الثالثة:

كانت  ْنناحية الشك يف اهنا منذ متليك امليت له هل كانت متعلقة للخمس بَا
ها اخلمس أم ال؟ كما اذا شك يف كونه مثن اخللع أو الصداق أو فائدة في

على عدم اخلمس فيهما، أو عوض مال كان قد دفع مخسه فليس  بناًء مرياثًا
 فائدة.

 ًاـكـبوت اخلمس فيها، متسـقني ثـقـعل مشهور احملـفل اما الصورة االوىل ـ
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الصحابه، فيجب دفعه إليهم من دون  ملكًاباستصحاب بقاء مخس التركة 
فرق يف ذلك بني الشك يف مخس السنني السابقة أو مخس هذه السنة، لعدم 

ال قاعدة التجاوز يف امثال املقام، الختصاص االوىل و جريان اصالة الصحة
املنقسم اىل الصحيح املترتب عليه االثر و بالشك يف الفعل الواقع خارجًا

هذا و ذي ال يترتب عليه ذلك، فيشك يف كيفية وقوعه،الفاسد الو الشرعي
فساده، و عدمه ال يف صحتهو غري موجود هنا، اذ الشك يف اصل دفع اخلمس

الفاسد بل دائر بني و اىل الصحيح منقسمًاو دفع اخلمس ليس مركبًا كما انَّ
اما اصالة الصحة و ريد هبا اصالة الصحة يف االفعال،العدم، هذا لو ُاو الوجود

يثبت به وقوع الفعل كما هو  ْنيف االشخاص مبعىن حسن الان فال ميكن َا
ليس املقام و اختصاص الثانية مبا له حمل شرعي من اجزاء املركبات،و واضح،

 كما هو واضح. لذلك أيضًا موضوعًا
بقاعدة اليد املثبتة لكون التركة  بعدم اخلمس متسكًا اال انه ميكن ان يقال:

هذه  هي حاكمة على االصول العملية االخرى، فانَّو يتللم بتمامها ملكًا
القاعدة ال مانع من التمسك هبا يف املقام رغم اين مل اجد يف كلمات املعلقني 

التمسك بغريها كقاعدة  ظاهر املصنف أيضًاو على العروة من متسك هبا هنا، بل
 امثال املقام،قد عرفت املناقشة يف التمسك هبما يف و اصالة الصحة،و التجاوز

 يذكر للمنع عن التمسك بقاعدة اليد يف املقام احد امور: ْنميكن َاو
 هلذا لو علم بانَّو دعوى عدم حجيتها يف موارد مسبوقيتها مبلك الغري، األّول:

لكن احتملنا انه دفع قيمتها و ما بيد الغري كان عارية عنده من قبل الغري
 جرد كوهنا حتت يده.فاشتراها منه مل يكن احلكم بامللك مب

امللكية السابقة لصاحب  ما تقدم يف بعض االحباث السابقة من انَّ وفيه:
اخلمس يف املقام غري قادحة عن التمسك بقاعدة اليد، لكون اخلمس يف طول 

  الغنيمة، فملكية اخلمس حكم شرعيو ملك صاحب اليد ألصل الفائدة
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ليس حاله حال مسبوقية اليد مبا و صاحب اليد ألصل املال مترتب على متلك
 لآلخرين كمثال االستعارة. يكون ملكًا

 ْنمن َا املانع كون احلالة السابقة لليد اهنا يد امانية، فالبدَّ انَّ وان شئت قلت:
حيرز خروجها عن كوهنا يد امانية اىل كوهنا يد مالكة متصرفة يف املال 

هذا و متلك املال بال حاجة اىل قبول الغري، ْنتصرف املالك، حبيث تستطيع َا
 لتمام املال، يد صاحب الفائدة يد مالكة حدوثًا اليصدق يف املقام، النَّ

المينع عن حجيته  متلك االمام خلمسهو بل احلكم بوجوب دفع مخسه شرعًاو
هذه  احتمال دفعه خلمسه، النَّو الشك يف اثبات ملكيته لتمام املال عند

امللكية الالحقة امرها بيد صاحب اليد حيث الميكن اجباره على دفع العني 
املانع و اخلارجية، فلم خترج هذه اليد عن كوهنا يد اصيلة اىل كوهنا يد امانية

 صريورهتا يد أمينة، بل هي بقاًءو صالةهو العلم بسبق خروج اليد عن اال
 ْنحق التصرف املالكي يف املال، فاذا احتمل َاو من حيث القوة مثلها حدوثًا
 استيالئه على املال كذلك كانت حجة الحمالة يف اثبات امللك،و يكون تصرفه

املعاوضة عليه ممن يشك و لورد النقض مبوارد املعاملة مع ما يف يدالغري ااّلو
الفوائد و اصحاب االرباحو ه قد دفع مخس ماله أم مل يدفعه من التجاريف كون

فتكون  ما بيده من االرباح قد تعلق هبا اخلمس حدوثًا مع انه يعلم عادة بانَّ
 يده مسبوقة مبلك الغري.

ما ورد من و السرية العقالئية،و دليل حجية اليد لّبي كاالمجاع انَّ الثاين:
حممولة على امضاء ما  ـ مسعدة بن صدقةو صكخرب حف ـ االدلة اللفاية

انعقدت عليه سرية العقالء ال اكثر، فال ينعقد اطالق لفاي فيها لكي ميكن 
القدر املتيقن من الدليل الليب حجية اليد يف غري  عندئذ يقال: انَّو التمسك به،

شئت قلت: موارد يد احلي ال  ْنِاو املقام كموارد املعاملة مع ما يف يد الغري،
 امليت بعد موته.
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ال فرق يف نكتة حجية اليد لدى العقالء بني فرض وجود صاحبها أو  وفيه:
نكتة حجيتها هي غلبة كون اليد املسلطة أو املتصرفة يف  موته أو غيبته، فانَّ

ال ربط له خبصوصية هذا و عدوان أو حنو ذلك،و مال يد ملك ال يد غصب
 صاحب اليد.

هو ال ينايف حجيتها و موت صاحب اليد ارتفاع لليد بقاء، انَّ وان شئت قلت:
 التركة حني املوت كانت ملكًا بلحاظ زمان فعليتها قبل املوت، فيثبت هبا انَّ

 له بتمامه، فيتنقح بذلك موضوع االنتقال اىل الورثة.
ال تكون حجة يف اثبات ملك صاحبها ما مل  اليد وحدها يقال بانَّ ْنَا الثالث:

يتوقف عليه كاملعاوضة و يضم إليها قوله أو صدور تصرف منه يقتضي امللك
 فرضه يف مورد الكالم.و هذا ال ميكن حتققهو عليه،
التسلط على املال يف اثبات و ء زائد على اصل اليد املنع من اخذ شي وفيه:
صريح روايات و أمارة اخرى، كيفاما حجية قول ذي اليد فهي و امللك،

حجية اليد كفاية نفس وضع اليد على املال يف احلكم بامللك كما ياهر ملن 
 مالكيًا اىل امكان فرض تصرف امليت قبل موته تصرفًا راجعها، هذا مضافًا

 يف التركة كااليصاء بالثلث أو غري ذلك.
ر املتيقن منه حجية اليد يف فالقد ًاكان لّبي ْندليل حجية اليد بعد َا انَّ الرابع:

اثبات امللك مبقدار اآلثار الشرعية املترتبة على تصرفات صاحب اليد 
اما االثر املترتب على ملكيته و الوضعية كبيعه للمال أو هبته أو غري ذلك،

بال توسيط تصرفات صاحب اليد كانتقال ماله اىل ورثته و لذلك املال قهرًا
 لبقاء ملكه. شرعيًا كان اثرًا اْنو بقاعدة اليد باملوت أو االرتداد فال يثبت

اليد حجة يف اثبات ملكية صاحبها للمال بتمام  املنع عن ذلك، فانَّ وفيه:
هلذا جيوز للغري التصرف يف املال مع احراز رضا صاحبه يف و آثارها الشرعية،

 ال التفات، بل قدو كل ما يكون حتت يده من دون حاجة اىل عناية منه بل
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املال له  الشهادة على انَّ ورد يف بعض روايات هذه القاعدة التعبري جبواز
 مبجرد رؤيته بيده، فال وجه لدعوى قصور مقتضى احلجية من هذه النواحي.

قاعدة اليد ال تثبت سقوط الواجب املايل عن ذمة املّيت، النه  انَّ اخلامس:
ال يثبت بقاعدة اليد، اذ حجيتها ليست باكثر من هو و مترتب على االداء،

، اثبات امللك لصاحبها، فيجري استصحاب بقاء الوجوب احملرز ثبوته حدوثًا
الواجبات املالية ثبت يف  فيترتب عليه وجوب اخراجه من التركة، حيث انَّ

 حمله وجوب اخراجها من اصل التركة.
الزكاة و اخراج اخلمس  تام، فانَّهذا يف غري وجوب احلج غري انَّ :وفيه: أّواًل

من التركة امنا يكون على اساس احلكم الوضعي مبلك جهة الفقري أو صاحب 
كذلك و اخلمس للعني الزكوية أو الفائدة بنحو الشركة على تقدير بقائها،

 الصحاهبما، اشتغال ذمة امليت بقيمتهما على تقدير االتالف فيكون مدينًا
 قاء الوجوب عليه اىل حني موته ااّلباستصحاب بء من ذلك ال يثبت  شيو

 بنحو االصل املثبت.
 جريان هذا االستصحاب كان حمكومًاو لو فرض حجية االصل املثبت :وثانيًا

 لقاعدة اليد املثبتة ملكيته لتمام العني، كما هو واضح.
هو ال ينايف تعلق و قاعدة اليد امنا تثبت امللك لتمام التركة، انَّ السادس ـ

 تعلقهما بنحو احلق كحق الرهانة. على انَّ اخلمس أو الزكاة هبا، بناًء
الصحيح كوهنما بنحو الشركة يف املال أو  انَّو اىل بطالن املبىن، مضافًا وفيه:

 قاعدة اليد كما تثبت اصل امللك تثبت أيضًا املالية على ما سوف يأيت، انَّ
 هلذا جيوز املعاوضة عليه.و ،طلقًا كونه ملكًا

انه ال وجه فين مينع عن التمسك بقاعدة اليد يف املقام الثبات  وهكذا يتضح:
لوال قاعدة اليد ملا و التركة بتمامها ملك للميت فتنتقل اىل الورثة، كيف انَّ

  اىل ء مما تركه امليت راجعًا يكون شي ْنامكن اثبات االرث كلما احتملنا َا
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 عدم كونه ملكًا احلالة السابقة يف ذلك غالبًا انه كانت عارية عنده، فانَّو الغري
له، فلو مل تكن يد امليت حني موته حجة كان مقتضى االصل املذكور عدم 

من الواضح انه ال فرق يف احتمال و هو معلوم البطالن،و انتقاله اىل الورثة
نفى احتمال كوهنا لزيد مالك، فكما يو لغري امليت بني مالك كون التركة ملكًا

لعله و الزكاة هبا أيضًاو بقاعدة اليد كذلك ينفى كوهنا لصاحب اخلمس مثاًل
 )قده( احلكم بانتقال التركة بتمامها اىل الوارث،هذا ارتكز عند مثل املصنف

 اصالة الصحة غري فين.و كان استناده يف خترجيه اىل قاعدة التجاوز ْنِاو
 هذه الصورة احلكم بعدم اخراج اخلمس من الصحيح يف انَّ وهكذا يتضح:

 بقاعدة اليد اال يف حالتني. التركة متسكًا
ال يكون املال حتت يد امليت، كما اذا كان ماله عند شخص آخر  ْنَا ـ االوىل

ال ندري هل دفع مخسها أم مل و عند شخص آخر حصلت له ارباح مثاًل ْنبَا
احلكم مبلكيته لتمام املال يف  فانَّ مل يكن املال بعد قد وقع حتت يده،و يدفعه

حلق أو  مثل هذه احلالة ال وجه له، بل جيري استصحاب بقاء مخسه متعلقًا
 ملك اصحابه، فيجب اخراجه منه.

يكون موته يف اثناء سنة الربح، فانه يف مثل ذلك حىت اذا احتملنا  أْن الثانيةـ 
ملكيته لتمام املال، اما النتفاء ثبات ميكن التمسك بقاعدة اليد إلدفعه خلمسه ال

كاشفية اليد عن ملكية مخسه يف هذه احلالة حيث اجيز لصاحب الربح و الغلبة
التصرف و تأجيل دفع مخسه اىل آخر السنة، أو لثبوت الوالية على وضع اليد

تكون اليد متمحضة يف امللك ناري يد من يعلم  يف اخلمس يف مدة السنة، فال
احلقوق و على ما لديهم من االموال عنده كيد املراجع مثاًلبوجود اموال الغري 

، عقالئيًاو هذا واضح عرفًاو الشرعية، ال تكون أمارة على امللك الشخصي هلم
يكون املال من اموال سنته اليت مات فيها أو من ارباح  ْننعم اذا احتملنا َا

 قد دفع مخسه فال يبعد احلكم جبريان قاعدة اليدو سنته السابقة
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 بالنسبة إليه.
لكن يشك و هي ما اذا كان يعلم بعدم دفعه خلمس املالو واما الصورة الثانية:

نة له قبل موته، كما اذا احتملنا كون ؤيف سقوطه عن املال نتيجة صريورته م
هو يف و نته فمات عنهؤالدار اليت له مسكنه أو السجاد الذي تركه كانت م

 على ما سيأيت من سقوط اخلمس بذلك بناًء ـ نته سابقًاؤنته، أو كانت مؤم
ففي هذه الصورة ينبغي التفصيل بني ما اذا  ـ نة يف حياتهؤخرج عن امل ْنِاو

ه اليت مات فيها، ففي نه السابقة، أو من ارباح سنتكان املال من ارباح سني
نة سنته السابقة ؤه يف ماالول حيكم باّنه ملكه بتمامه، اذ لو مل يكن قد صرف

 كاشفيتها عن امللكو هو خلف حجية اليدو غصبو كانت يده عليه يد عدوان
اما يف الثاين فال وجه للحكم بامللك بعدما و صحة وضع اليد على املال،و

يد صاحب املال يف اثناء السنة ال تكشف عن امللك، لكون  عرفت من انَّ
 ناء السنة.يف التصرف يف اخلمس اث صاحبها مأذونًا

 عدمه هنا ال يرتبط بوضع اليدو منشأ الشك يف امللكوان شئت قلت: 
 امنا يرتبط حبيثية اخرى اجنبية عن وضع اليدو التصرف املالكي يف املال،و
حينئذ اذا قلنا و نة، فالبد من الرجوع اىل سائر القواعد،ؤهي الصرف يف املو

 نةؤاخلمس يتعلق بكل فائدة منذ ظهورها غاية االمر ابيح صرفها يف امل بانَّ
ال  ْنَاو املوضوع مركب من جزءين الفائدة بذلك، أو قيل بانَّ متلكها بقاًءو

نة خالل السنة جرى االستصحاب املثبت لوجوب اخراج ؤيصرف يف امل
نة ؤملعدم الصرف يف او اخلمس من ذلك املال، الحراز الفائدة بالوجدان

نة السنة ؤموضوع اخلمس الفائدة الفاضلة عن م قيل بانَّ ْناّما ِاو بالتعبد،
لو و نتهؤعن م الذي هو أمر وجودي جرى استصحاب عدم كونه فاضاًل

 تعلقه به، بل جيري أيضًاو بنحو العدم االزيل، فينفى وجوب اخلمس
 ا تقدم.اخلمس يف طول امللك كم استصحاب بقاء ملكه لتمام املال، النَّ



 111                                                 اربـاح املــكاسـب 

ال مخس فيما ملك باخلمس أو الزكاة أو الصدقة  [11]مسألة 
 .[1] نة السنةؤزاد عن م ْنِاو املندوبة

هي ما اذا كان الشك يف اصل كون التركة فائدة أو و واّما الصورة الثالثة:
على نفي  الصداق أو املرياث بناًءو ء آخر، كعوض اخللع عن شي عوضًا

عن مال خممس، فجريان قاعدة اليد يف هذه  اخلمس فيهما، أو كونه عوضًا
الصورة أوضح من جرياهنا يف الصورة االوىل، لعدم احراز سبق ملك الغري 

اخلمس  مقتضى االستصحاب بقاء ملكيته لتمام امللك، النَّ ، كما انَّهنا اصاًل
 ث.يف طول امللك فيثبت انتقاله بتمامه اىل الوار

 يقال يف الصور الرئيسية للشك يف اداء امليت خلمس ماله، ْنهذا ما ينبغي َا
رمبا تكون هناك صور فرعية اخرى ختتلف عما تقدم يف احلكم، ميكن و

 الّله اهلادي للصواب.و استخراج حكمها بالتأمل يف ما ذكرناه من النكات،

 ن مؤنة السنةـ يف ثبوت اخلمس فيما ميلك باخلمس أو الصدقات اذا زاد ع
قد استشكل يف ذلك مجلة من و 1لعل هذا هو املشهور بني املتأخرين، [1]

 يستدل عليه بوجوه: ْنميكن َاو 2االعالم،
عدم مشول روايات هذا اخلمس ملا يتملكه و يقال بقصور املقتضي ْنَا األّول ـ

االنسان من اخلمس أو الزكاة أو الصدقة املندوبة، لعدم صدق االكتساب 
 عليها، كما ال يصدق عليها عنوان اهلدية أو اجلائزة.

املستفاد من روايات الباب ثبوت اخلمس يف كل ما  ما تقدم من انَّ وفيه:
 أو هدية أم مل يكن. افاده االنسان، سواء كان تكسبًا

لو باعتبار و يّدعى عدم صدق الفائدة عليه أو انصرافها عنه، ْنَا الثاين ـ
 استحقاقهم له.و اصحابه اىل وجوب دفعه شرعًا

  جمرد وجوب الدفع اىل املستحق ال ينايف صدق املنع عن ذلك، فانَّ ـ وفيه: أّواًل
                                                           

 .359كشف الغطاء، ص   -1
 .153واالنفال، ص ، وكتاب اخلمس 222راجع مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -2
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هلذا حكم باخلمس يف اململوك بالنذر الواجب و الفائدة بالنسبة للمدفوع له،
الفائدة على احلاصل: اجياب دفع الفائدة لشخص الينايف صدق و ،دفعه أيضًا

يكون متلكه له  ْنامنا الذي ينايف صدق الفائدة َاو ما حيصل عليه املدفوع له،
عوض اخللع، بل و حبكمه كما تقدم يف الصداق يف قبال تنازله عن بدله أو ما

كما يف النذر  للمال قهرًا مستحقًاو تقدم انه حىت اذا كان املدفوع له مالكًا
يصدق يف حقه عنوان الفائدة فيجب عليه  اخلاص بنحو نذر النتيجة أيضًا

يكون الفقري و املالك يف املقام جهة الفقري أو منصب االمامة،و اخلمس، كيف
بالقبض، فاّنه بالنسبة إليه ال ينبغي االشكال يف صدق الفائدة  أو السّيد مالكًا

 لكونه يف طول قبضهو االختيارية، لعدم وجوب الدفع إليه باخلصوص،
 متلكه.و

هذا الوجه ال يتم يف الصدقة املندوبة، لعدم الوجوب أو االستحقاق  ا:وثاني
 فيها كما هو واضح.

الغنيمة الشخصية، و املستفاد من ادلة اخلمس اختصاصه بالفائدة انَّ ـ الثالث
الزكاة و اليت منها ما يستحصل باخلمسو الضرائبو فال تعم االموال العامة
من مرسلة محاد الطويلة  أيضًاقد يستفاد ذلك و بل مطلق الصدقات،

 اموال الوايل.و بالفحوى، حيث دلت على عدم الزكاة يف اخلمس
 هذا امنا ينتج عدم تعلق اخلمس هبا قبل دفعها اىل مستحقيها انَّ وفيه:

التملك تكون فوائد و اما بعد القبضو عامة، متلكهم هلا، لكوهنا اموااًلو
 س يف حقها.شخصية هلم ال حمالة، فيتحقق موضوع اخلم

لكنها خمصوصة ببين هاشم و صدقةو اخلمس نوع زكاة للمال انَّ ـ الّرابع
دليل جعل  عندئذ يقال بانَّو على ما يستفاد من بعض الروايات املتقدمة،

 عن مشول نفس الضرائب الضرائب املالية يكون منصرفًاو الصدقات
  الدلة اخلمس ناظرة اىل غريها من االموال، فال اطالق عرفًاو الصدقاتو
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 غريمها من الصدقات ملا حيصل من نفس الصدقات.و والزكاة
الصدقة بعد متلكها من قبل املستحق بالقبض خترج عن كوهنا  انَّ وفيه:
من هنا جيوز له دفعها للهامشي و تصبح على حد سائر امواله اخلاصة،و صدقة

كما ورد التعبري بذلك يف قضية  ـ هدية له حىت اذا كانت زكاة الهنا حينئذ
فال مانع من مشول  ـ رسول الّله)ص( مع االنصاري الذي قدم له متر الصدقة

خروجها عن و دليل اخلمس ملا يتملكه الفقري من الصدقات يف طول متلكه هلا
 صريورهتا فائدة شخصية له.و كوهنا صدقة

ن عدم اخلمس يف صورة يقتضيا ـ كذلك الوجه السابقو ـ نعم هذا الوجه
عدم متليك املستحق من اخلمس أو الزكاة، كما اذا ابيح هلم التصرف فيه من 
 قبل احلاكم من دون متليك، فانه عندئذ ال يتعلق هبا اخلمس لعدم امللك،

 ذاك امر آخر خارج عن فرض السيد املاتن)قده(.و
يثبت فيه ، أو الوهل يثبت اخلمس فيما يشتريه حينئذ بذلك املال مطلقًا

، أو يفصل بني ما يشتريه بالذمة مث يفي مثنه من ذلك املال فيجب فيه مطلقًا
فيصبح املشترى بنفسه سهم  بني ما اذا كان الشراء شخصيًاو اخلمس

، االمام)ع( أو اخلمس؟ وجوه الصحيح منها هو األّول اي ثبوته فيه مطلقًا
 أو ذميًا ان البيع شخصيًاك ألّن ما يشتريه بذلك املال يدخل يف ملكه، سواًء

امنا و بلحاظ الثمن، حيث ال والية للمكلف على الشراء لصاحب اخلمس
يتصرف يف اخلمس بصرفه على نفسه، فيكون املشترى له على  ْنابيح له َا
لكن مبال الغري الذي أباح له ذلك، فال فرق بني الصورتني من و كل حال

عندئذ يصدق و حب اخلمس،ض يف ملك املكلف ال صاناحية دخول املعوَّ
 بإزائه من امواله. عليه انه فائدة له النه ميلكه بال أن يكون قد بذل شيئًا

لو و يدفع عوضه ْنكان جيب عليه َا ْنعدم صدق الفائدة عليه بعد َا ودعوى:
 من السهم الذي ابيح له التصرف فيه.
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، ض فائدة له جزمًابأنه مع فرض عدم التمليك الحمالة يكون املعوَّ مدفوعة:
مع حتقق  ض معًااملعوَّو اذ المعىن لفرض عدم صدق الفائدة على العوض

 امللك الحدمها.
االسترباح بذلك املال، و ان االباحة تعين االذن يف االنتفاع وان شئت قلت:

ة ال حمالة، فيجب فيه اخلمس، فائدو به منفعة جمانية ض املشترىفيكون املعوَّ
فقد اليصدق ذلك على مايشتريه  نعم لواقتصر يف اخلمس على مايكون كسبًا

 ان ملكه.و املكلف باخلمس أيضًا
دعوى استحالة مشول دليل اخلمس ملا ميلك باخلمس لكونه يف  اخلامس ـ

لنفسه، حيث  يكون موضوعًا ْنتشريعه، فيستحيل َاو طول جعل اخلمس
 هو حمال.و احلكم يف موضوع نفسهيلزم اخذ 
ما تقدم يف حمله من علم االصول من احنالل القضية احلقيقية اىل  ـ وفيه: أّواًل

يكون  ْنال ضري يف َاو قضايا عديدة بعدد املوضوعات اليت تتحقق يف اخلارج،
اجملعوالت االحناللية يف طول ثبوت بعض و موضوع بعض تلك القضايا

موضوعاهتا الثابتة يف املرتبة السابقة، فال يلزم تقدم اجملعوالت االخرى على 
املوقوف عليه املوضوع غري اجملعول  الفعلية النَّو املتأخر ال يف عامل اجملعول

 املأخوذ فيه ليس ااّل ال يف عامل اجلعل النَّو املترتب على ذلك املوضوع،
 العنوان الكلي.و املفهوم

بلحاظ عامل اجلعل من حبث حجية اخلرب مع  بل احملذور هنا اوضح اندفاعًا
هو ملكية االمام للخمس مل يقع موضوعا لنفسه ليتوهم و احلكم الواسطة، النَّ
اخلمس و يشمل نفسه، اذ املوضوع خصوص اململوك الشخصي ْنانه الميكن َا
اما ما ميلكه الفقري فهو و لالمام بل ملك عام ملنصب االمامة شخصيًا ليس ملكًا
ليست هي نفس امللكية اجملعولة يف و حيصل يف طول متليك االمام له، ملك آخر

  االحنالل، نعمو كانت متفرعة عليه يف عامل الفعلية اْنو دليل اخلمس
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لوكان اخلمس يف كل مال حىت العام لزم مشول الدليل لنفسه فنحتاج اىل 
مبحذور آخر يف خصوص املقام غري اجلواب املتقدم، اال انه سوف نبتلي 

هذا و هو لغوية جعل ملكية مخس اخلمس لصاحب اخلمس،و االستحالة،
 .موضوع اخلمس هو املال الشخصي، فتدبر جيدًا على انَّ احملذور ال يرد بناًء

هذا الوجه لو فرض متاميته فغايته عدم اخلمس فيما ميلك باخلمس  انَّ وثانيا:
 ال الزكاة أو الصدقة املندوبة كما ال خيفى وجهه.

التمسك برواية ابن عبدربه املتقدمة عن االمام الرضا)ع( )المخس  السادس ـ
بدعوى ظهورها يف نفي اخلمس عما  1عليك فيما سرح به صاحب اخلمس(

مورده ظاهر يف التمليك من قبل  ، حيث انَّميلكه الشخص من اخلمس
 االمام الرضا)ع( كان قد سرح بصلة اىل ايب، االمام، النه عرب يف السؤال انَّ

 ظاهر الصلة التمليك.و
 هذا جيعل الرواية اجنبية عن حمل البحث، حيث تكون دلياًل انَّ ودعوى:

ط له هذا ال ربو هداياه لالشخاص،و على عدم اخلمس يف صالت االمام
 .2هبدايا االمام )ع( خاصًا باخلمس املعطى ملستحقه، فيكون حكمًا

ظاهر تعبري االمام)ع( )ال مخس فيما سرح به صاحب اخلمس(  بانَّ مدفوعة:
كما  ـ اخذ عنوان صاحب اخلمس بنحو املوضوعية الاملعرفية اىل ذات االمام

ما يدفعه  عىن انَّفيكون امل ـ هو حال متام العناوين الواردة يف لسان االدلة
 ويل اخلمس مبا هو ويل للخمس اىل االفراد ال مخس فيه.

اىل ما  يقرب به داللة الرواية على املدعى، اال انه مضافًا ْنهذا قصار ما ميكن َا
اختصاصها باخلمس و تقدم من املناقشة يف سندها بوقوع سهل بن زياد فيه،

  عنوان صاحب على ما ذكر فانَّ الصدقات املندوبة، ال داللة فيهاو دون الزكاة
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 ه ظاهر يف املوضوعية بلحاظ املعطيان يف املوضوعية، اال كان ظاهرًا ْناِو اخلمس
للصلة ال املال املعطى ليحمل على إرادة اعطائه من اخلمس، فعنوان الصلة اليت 
 سرح هبا االمام باق على اطالقه لكل صالته لو مل نقل باهوره يف اهلدايا

املعطي هو صاحب اخلمس  الصالت من االموال اخلاصة، غاية االمر حيث انَّو
يسقط اخلمس  ْنه ميكن َافياهر من نفس اعطائه للصلة بتمامها اىل الشخص ان

لو يف خصوص املعصوم)ع(، فيكون ناري و الذي سوف يتعلق هبا لكونه صاحبه
جيعله الحد املقاتلني قبل اخراج  ْناجلعل يف باب الغنائم الذي ميكن لالمام َا

يستفاد من الرواية اكثر من هذا املعىن املناسب مع محل  ْناخلمس، فال ميكن َا
، فتكون اجنبية عن عدم تعلق املوضوعية أيضًا عنوان صاحب اخلمس على

 اخلمس مبا ميلكه الفقري أو غريه من اخلمس.
االقوى ثبوت اخلمس فيما ميلك باخلمس أو الصدقات اذا كان  انَّ وهكذا يتضح:

نة السنة، نعم لو أعطي من اخلمس أو الزكاة على وجه االباحة ال ؤعن م زائدًا
االفادة املضافة اىل و موضوع اخلمس املغنم مخس عليه، النَّ التمليك فال

 يف حبث سابق. هو ظاهر يف امللك الشخصي على ما ذكرنا ذلك مفصاًلو الشخص،
نة سنته حيث ؤعلى م الجيوز اخذ الفقري للخمس أو الزكاة زائدًا اليقال:

 .يصبح بذلك غنيًا
ة، ميكن سنة مخسه قد تكون غري سنة اخذه للزكا اىل انَّ مضافًا فانه يقال:

 نته، النَّؤر على نفسه فلم يصرفه يف منة سنته مبا اذا قتَّؤتصوير زيادته عن م
نة بينما امليزان يف دفع الزكاة أو اخلمس ؤامليزان يف اخلمس الصرف الفعلي يف امل

نة، فما عن بعض األجّلة من التعليق يف املقام على املنت ؤللمستحق شأنية امل
 يف غري حمله. 1فال يتصور الفاضل( ااّلو الزائد بقوله )بناء على جواز اخذ
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 .[1] نعم لو منت يف ملكه ففي منائها جيب، كسائر النماءات
البائع مل يؤد مخسه كان  مث علم انَّ اذا اشترى شيئًا [12]مسألة 

فان أمضاه احلاكم رجع عليه  ،البيع بالنسبة اىل مقدار اخلمس فضوليًا
يأخذ مقدار  ْنمل ميض فله َا ْنِاو اذا اداه.يرجع هو على البائع و بالثمن،

 ْنِاو كذا اذا انتقل إليه بغري البيع من املعاوضات.و اخلمس من املبيع.
 .[2] انتقل إليه بال عوض يبقى مقدار مخسه على ملك اهله

 

تفصيله موكول اىل حمله، كما انه ال و هذا كله لو سلم عدم امكان اخذ الزائد،
 الفقر بلحاظ سهم االمام )ع(. اشكال يف عدم اشتراط

ال الصلة من و ال يصدق عليه الصدقةو فائدة،و جديدًا باعتبار كونه رحبًا[ 1]
مدرك املصنف )قده( يف  منه يعرف انَّو ،ان مل يكن كسبًاو صاحب اخلمس

عدم اخلمس يف هذه املسألة ليس هو الوجه االول من الوجوه املتقدمة، اذ 
قام من التفصيل بني االسترباح بنمائها فيجب فيه عليه البّد يف امل بناًء

 عدمه فالمخس فيه.و اخلمس

 ـ فيما اذا اشترى شيئًا مث علم أنَّ البايع مل يؤد مخسه
هذا مبين على عدم مشول اخبار التحليل ملا ينتقل اىل الشيعي من الشيعي  [2]

املبيع  حينئذ يكون مخسو الذي ال يدفع اخلمس، أو يكون املنتقل إليه سنيا
يأخذه من البائع أو املشتري،  ْنمن املقبوض بالعقد الفاسد، فلويل اخلمس َا

ألنه من موارد تعاقب األيادي، غاية االمر لو دفع البائع قيمته صحت املعاملة 
 لو يف خصوص باب الزكاةو مث ملكه على قبول كربى من باع شيئًا عنه، بناًء

لو و الروايات الواردة يف الزكاة، اخلمس، حيث ميكن استفادة ذلك من بعضو
ميضي املعاملة  ْنله َا اخذه من املشتري رجع على البائع خبمس الثمن، كما انَّ

 اذا كانت معاوضة ـ تعلق اخلمس بالعني بنحو امللك للخمس على انَّ بناًء ـ
  اذا امضاها ضمنو مل يكن يف امضائه خسارة على اصحاب اخلمس،و
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فللحاكم  ـ النه مقتضى االمضاء ـ املشتري مخس الثمن للحاكم الشرعي
 هو يرجع على البائع خبمس الثمن الذي أعطاه،و الرجوع عليه على كل حال

تكون املعاملة من  ْناما رجوع احلاكم على البائع بعد االمضاء فمبين على َاو
يف ذمة املشتري فالبائع ضامن  فلو كان الثمن كليًا ااّلو ناحية الثمن شخصية،

ذمة املشتري مشغولة بثمن مخس املبيع لالمام فال ميكن و للمشتري ال لالمام،
 يرجع يف هذه الصورة على البائع. ْنللحاكم َا

وهذا يعين أنه يف صورة امضاء املعاملة اذا كانت شخصية تعني على احلاكم 
 املعاملة من ناحية الثمن كليةكانت  ْنِاو يرجع على البائع دون املشتري، ْنَا
قد وفاه املشتري مباله تعني على احلاكم أن يرجع على املشتري و يف الذمةو

 دون البائع.
واما اذا قلنا بشمول اخبار التحليل للمقام فال اشكال يف عدم الضمان على 

هذا هو مفاد اخبار التحليل حبسب الفرض حىت اذا  ، النَّاملشتري اصاًل
ان ال ينايف ك ْنِاو االمضاء للمعاملة االمضاء للمعاملة، فانَّ محلناها على

مفاد اخبار التحليل اكثر من ذلك، بل مدلوهلا  انَّ الضمان بل يقتضيه ااّل
ناحية اخلمس نة من ؤعدم أّية مو االباحةو املطابقي هو التحليلو الصريح

مفاد اخبار التحليل  قلنا بانَّ اما بلحاظ البائع فاْنو ليه،على الشيعي املنتقل ا
من التفصيل بني باب  امضاء املعامالت الواقعة على اخلمس كان البدَّ

حنوها، فيضمن البائع و باب االنتقال بالتمليك اجملاين كاهلبةو املعاوضات
امضاء اهلبة استيفاء  ال ضمان عليه يف الثاين، النَّو مخس العوض يف االول

 للمال فال معىن لبقاء الضمان على الواهب.
امكان امضاء اهلبة على وجه الضمان فينتقل قيمة مخس املال  ودعوى:

 املوهوب اىل ذمة الواهب.
 ال يتحقق مبجرد امضاءو بأن اشغال ذمة الواهب حباجة اىل قبول منه، مدفوعة:
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 ـ  اذا كان عنده من االعيان اليت مل يتعلق هبا اخلمس [13]مسألة 
زادت زيادة متصلة أو منفصلة، وجب و فنمت ـ أو تعلق هبا لكنه اداه
 .[1] اخلمس يف ذلك النماء

يف ذمة  اهلبة من صاحب املال، كما انه يف باب املعاوضات اذا كان الثمن كلّيًا
الوفاء، فالبائع ضامن للمشتري ال ما دفع اىل البائع كان بعنوان و املشتري

عن الثمن  لالمام اال اذا امكن امضاء قبضه، فيكون مخس ما قبضه وفاًء
 الكلي لصاحب اخلمس ال حمالة.

التحليل الطويل و هذه االخبار ال تقتضي اكثر من االباحة وأّما اذا قلنا بانَّ
 ،س مطلقًاللشيعي املنتقل إليه مع عدم الرضا بتصرفات املنتقل عنه اخلم

بني التحليل و لو مبالك االتالفو قلنا بعدم املنافاة بني بقاء الضمان عليهو
الطويل على املنتقل إليه الشيعي ثبت الضمان على البائع أو الواهب ملا فيه 

 اخلمس من دون فرق.
ما ذهب إليه بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( من اجلمع بني  انَّوهبذا ظهر: 

 ثبوت الضمان على املنتقل عنه مطلقًاو ء من اخبار التحليلستفادة االمضاإ
 غري صحيح. 1 حىت يف التمليك اجملاين

 ـ حكم الزيادات اليت قد حتصل فيما بيد املكلف من األموال
حكم الزيادات اليت قد حتصل   يبحث السيد املاتن )قده( يف هذه املسألة عن [1]

 يف جهتني:  فيما بيد املكلف من االموال
و هي النماء املتصل أو املنفصل احلاصل  يف الزيادة العينية، ـ اجلهة االوىل

 للمال املخمس أو الذي ال يتعلق به اخلمس.
 هي ارتفاع القيمة السوقية للمال املذكور.و يف الزيادة احلكمية، ـ اجلهة الثانية

 واملسألة ليس فيها نص خاص، كما اهنا ليست مطروحة يف كلمات قدماء
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لو ارتفعت قيمتها السوقية من غري زيادة عينية مل جيب مخس  واّما
ال صدق حصول الفائدة. نعم لو و تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب،

 باعها مل يبعد وجوب مخس تلك الزيادة من الثمن.
 رأس ماهلا. كماو هذا اذا مل تكن تلك العني من مال التجارة

 

 لكوهنا من التفريعات االصحاب ليمكن حتصيل امجاع أو شهرة فيها،
اىل كيفية تطبيق كربى اخلمس  التطبيقات، فيكون مبىن البحث فيها راجعًاو

قد اختلفت كلمات الفقهاء يف ذلك و يف كل فائدة أو مكسب على املقام،
تفصيالت متنوعة يف هذه املسألة و ، حّتى حصلت اقوالشديدًا اختالفًا

 اجلهتني: التطبيقية على ما سياهر من خالل البحث يف
فقد أفىت السيد املاتن)قده( فيها بتعلق اخلمس لكل زيادة  اما اجلهة االوىل ـ

يكون له مالية، سواء كان و ملحوظ يضاف على االصل عرفًا مناًءو عينية
، أو الفصيل يصبح ناقة أو اهلزيل يصبح مسينًا به كالغرس يصبح شجرًا متصاًل

 احليوانات.و للمزروعاتالنتاج املنفصل و كالثمار أو منفصاًل
مال اضايف حيصل عليه و موضوع اخلمس كل فائدة على انَّ وهذا احلكم بناًء

التحصيل هلا و أّما اذا قيل باشتراط التكسبو االنسان واضح ال غبار عليه،
القصد اىل النماء املذكور، و يف تعلق اخلمس لزم تقييد ذلك بصورة االسترباح

 .و متصاًلأ كان النماء منفصاًل سواًء
التشكيك يف صدق الفائدة على النماء املتصل كالسمن للحيوان، بل ودعوى: 

اللنب للحيوان الذي ال و مطلق النماء حىت املنفصل يف مثل الثمرة للشجرة
 .1 يقصد به االسترباح

 ريد املنع عن صدق الفائدة حىت مع فرض صدق النماء امللحوظالنه لوُا ممنوعة:
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شرائها أو ابقائها يف ملكه االنتفاع بنمائها أو  اذا كان املقصود من
اما اذا كان املقصود االجتار و نتاجها أو اجرهتا أو حنو ذلك من منافعها،

هبا، فالااهر وجوب مخس ارتفاع قيمتها بعد متام السنة، اذا امكن 
 .[1]اخذ قيمتها و بيعها

ية اضافية فهو واضح له مالو باملال كونه مقاباًلو ،خارجًاو حتققه عينًاو عرفًا
استفاده املكلف حبسب و البطالن، النه مال زائد على االصل قد غنمه

ال يتوقف صدق ذلك و ،اذا كان مقصودًا كسبًاو الفرض، فيكون فائدة بل
قبل البيع  على تبديله كما قيل لتحقق الزيادة العينية اليت هلا مالية خارجًا

دعوى اهنا و ادة يف املوارد املذكورةريد التشكيك يف صدق الزياُ ْنِاو ،أيضًا
 دقية ال عرفية، فاجلواب: انه كلما كانت املالية الزائدة ملحوظة كانت الزيادة

 ، سواء بيعت العني أم ال.الفائدة الزائدة ملحوظة عرفًاو
 جلهة الثانية يف الزيادة احلكميةا [1]

املال يف السوق هي ما اذا ازدادت قيمة و وهذه هي اجلهة الثانية من البحث،
 ل السيد املاتن )قده( فيها بني صورتني:قد فصَّو من غري زيادة عينية،

ال يكون املال للتجارة، بل كان املقصود االنتفاع به أو بنتاجه  ْنَا االوىل:
 فزادت قيمته السوقية.

 يكون مال التجارة. ْنَا الثانية:
ة العني، لعدم صدق فحكم يف الصورة االوىل بعدم اخلمس مبجرد ارتفاع قيم

مل يستبعد وجوبه اذا باعها بالثمن االغلى، فتكون و ال الكسب فيها،و الفائدة
 يف الزيادة اخلمس بعد مضي السنة من حني البيع.

لو مل يبع و وحكم يف الصورة الثانية باخلمس يف زيادة القيمة مبجرد حصوهلا
ال  التمكن من بيعه أيضًا ، فمع عدميكون بيعه ممكنًا ْناملال بعد، نعم اشترط َا

 مخس.
  وواضح من كالم السيد املاتن )قده( اّن البحث مبنت على تشخيص مدى
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صدق الفائدة على الزيادة املذكورة يف الصورة االوىل، كما انه ال إشكال يف 
جوب اخلمس الصورة الثانية اليت ذكرها السيد املاتن هي القدر املتيقن لو انَّ

هلذا مل يستشكل احد و ،على كل حال، لصدق الفائدة أو الكسب فيها جزمٌا
القيد هل هو امكان البيع أو  امنا اختلفوا يف انَّو يف اصل ثبوت اخلمس فيها،

 ء من ذلك. فعليته، أو ال يشترط شي
اعين يف غري مال  ـ البحث عن اخلمس يف الصورة االوىل انَّ ومنه يعرف:

للخمس ال خصوص  مبين على اخذ مطلق الفائدة موضوعًا ـ التجارة
التكسب، حيث يقع البحث عندئذ يف انه هل يصدق الفائدة يف هذه الصورة 

مة ـ كما اختاره العاّل أو اليصدق مطلقًا 1ـ كما اختاره يف الروضة ـ مطلقًا
 أو ـ كما ذكره املاتن ـ عدمهو ل بني صورة البيعأو يفصَّ 2ـ يف بعض كتبه

حنوه من املعاوضات فالزيادة و إليه بالشراء يفصل بني ما اذا كان املال منتقاًل
بني ما اذا كان منتقال إليه بغري املعاوضة كاهلبة و بعد البيع فائدة فيها اخلمس،

أو االرث فال تصدق الفائدة حىت بعد البيع، نعم اذا كان مخس االصل فيما 
بدله ال من نفس العني كان حال و قيمتهاملعاوضة قد دفعه بو ملك بغري الشراء

دفع قيمة اخلمس حنو  ارتفاع قيمة مخسها حال سائر ما ميلك باملعاوضة، النَّ
معاوضة عليه، فيدخل ارتفاع قيمته يف القسم االول، أو يفصل بني ما اذا كان 

على عدم  بناًء االرث احملتسب ـو االصل غري متعلق للخمس كالصداق
بني ما اذا كان و مخس يف ارتفاع قيمته حىت اذا بيع، فال ـ اخلمس فيهما
فيجب اخلمس يف ارتفاع  قد دفعه قيمة أو عينًاو للخمس االصل متعلقًا

لصدق الفائدة عليه؟ وجوه بل اقوال ذهب اىل كل منها بعض  القيمة أيضًا
 البحث نورده يف نقطتني:و االعالم من املتأخرين،

                                                           
 .15، ص 2اللمعة الدمشقية، ج  -1
 .51حترير االحكام، ص  -2



 113                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

ما هو و يف منشأ التشكيك يف صدق الفائدة على جمرد الزيادة القيمية، االوىل:
 الصحيح فيه.

 فيما ينبغي استدراكه على اصل هذه املسألة، أعين ارتفاع القيمة. الثانية:
النقطة االوىل: فمنشأ التشكيك يف صدق الفائدة على ارتفاع   اما البحث يف

 يكون بنكتتني طوليتني: القيمة
ارتفاع القيمة  ما هو ظاهر تعبريات مجلة من الفقهاء من انَّ تة االوىل:النك

زيادة يف امر اعتباري عند العقالء، املعرب عنه بالقيمة  السوقية ليس ااّل
ظاهر دليل اخلمس و ليس زيادة يف نفس املال اخلارجي،و السوقية أو املالية،

ء له املالية، فال يصدق  الغنم اىل املال اخلارجي مبا هو شيو اضافة االفادة
 عنوان الفائدة مبجرد ارتفاع امر عقالئي اعتباري مرتبط برغبة العقالء

السوق مع كون املال اخلارجي نفس املال السابق بال أية اضافة عليه أو و
ماليته، فاإلفادة مضافة اىل املال ال املالية. نعم و زادت قيمته ْنِاو زيادة فيه

يف  القيمة السوقية الزائدة عندئٍذو الزائدة جتسدت املاليةاذا بيع املال بالقيمة 
البيع على و مال خارجي هو الثمن الزائد، فتصدق الفائدة يف طول املبادلة

 على االصل، هذا لو مل يكن املال معّدًا زائدًا خارجيًا الثمن الزائد، لكونه مااًل
 صدقت الفائدة مبجرد ارتفاع القيمة، النَّ ااّلو االسترباح بنفسه،و للتجارة

مالية االموال ال اعياهنا،  االسترباحات عرفًاو امللحوظ يف باب التجارات
 االفادة بنفس ارتفاع ماليتها سواء بيعت بالفعل أم ال.و فتصدق الزيادة

كون العني قنطرة اىل و يف هذه الصورة يقال بأن حلاظ املالية واحلاصل:
، القيمة عرفًاو مثنها يوجب صدق املال على جمرد زيادة الثمنو حتصيل قيمتها

اىل دعوى اطالق عنوان ربح التجارة الوارد يف بعض الروايات  هذا مضافًا
الربح ال اشكال يف صدقه مبجرد امكان التبديل باالكثر  مبجرد االرتفاع، فانَّ

 لو مل يستبدله بالفعل.و عرفًا
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مال  ـ وهذه النكتة هي اليت تقتضي التفصيل املذكور يف املنت بني الصورتني
 .ـ  غريهاو التجارة

 ـ ثانية تقتضي التفصيل يف صدق الفائدة يف الصورة االوىل هناك نكتة مث انَّ
االضافة احلاصلة بالبيع تارة: يقال مبالحاتها  هي انَّو ـ غري مال التجارة

 الغنيمة عرفًاو بالقياس اىل قيمة االصل قبل االرتفاع، فيقال بصدق االفادة
كما هو ظاهر  هبذا االعتبار، فيجب اخلمس بعد البيع يف الصورة االوىل مطلقًا

 الذي ملو الثمن حيث كان يف قبال املثمن اخرى: يقال بانَّو اطالق املنت،
 ااّلو ،تصدق الفائدة على مثنها عرفًا يكن فيه مخس قبل البيع فال معىن ألْن

. نعم قد تصدق الفائدة مبالحاة الثمن احلاصل لزم صدقها قبل البيع أيضًا
بالبيع مع الثمن املبذول لشراء االصل، فتكون زيادته عليه فائدة فيها 

مخسه و أو جبزئههذا هو مدرك التفصيل بني كون االصل بتمامه و اخلمس،
حنوه من املعاوضات فيجب اخلمس يف ارتفاع القيمة بعد و إليه بالشراء منتقاًل
 بني كونه منتقال إليه بغريه فال مخس يف ارتفاع القيمة حىت بعد البيع.و البيع،

مينع عن اطالقه لغري صورة االنتقال و وقد حيمل كالم املاتن على ذلك،
 يلها من قوله )كما اذا كان املقصود من شرائها(باملعاوضة باعتبار ما ورد يف ذ

لكنه يف غري حمله، النه عطف عليه بقوله )أو ابقائها يف ملكه، االنتفاع و
بنمائها ... اخل(، بل صرح يف صدر املسألة مبن كان عنده من االعيان ما 

 الصداقو كاملرياث يف املنتقل جمانًا هو ال يكون ااّلو اليتعلق به اخلمس،
 ذلك، فدعوى االنصراف يف عبارته يف غري حملها.حنو و

يكون جبنس الثمن الذي  ْنو قد اشترط بعضهم يف صدق الفائدة بعد البيع َا
الفائدة، خبالف ما اذا باعه بالعروض أو و به اشتري االصل لتصدق الزيادة
 باعه بالدينار أو بادله بسلعة اخرى.و بنقد آخر كما اذا اشتراه بالتومان

 اآلخر: بالنكتة االوىل.و املقام تعليقان، احدمها: يتعلق بالنكتة الثانية، ولنا يف
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فبأننا تارة: نشترط يف صدق الفائدة الزيادة  اما التعليق على النكتة الثانية:
يف فرض البيع  ملال على االصل، فهذا ال يصدق ااّلالكمية اخلارجية يف ا

باعه و جبنس الثمن الذي اشترى به االصل، كما اذا اشتراه بعشرة دنانري
بعشرين، فتكون العشرة الزائدة فائدة خارجية زائدة، فاذا تغري الثمن يف احد 

هذا ما و آخر مل تصدق الزيادة الكمية حقيقة، أو نقدًا كان عروضًا البيعني بأْن
، صيل يف مقام الفتوى، لوضوح بطالنه عرفًامل يلتزم به حىت صاحب هذا التف

الفائدة اعم  النه تضييق يف صدق عنوان االفادة ال يساعد عليه العرف، فانَّ
 اخرى: نكتفي مبجرد البيع للمال يف صدق الفائدة،و .من الزيادة الكمية جزمًا

رفع اليد عن و حفاهاو املبادلة توجب مالحاة املالية لو مبالك انَّو
العينية، فلتلحظ املالية احلاصلة بالبيع بالقياس اىل ما و الشخصية اخلصوصيات

من احلكم باخلمس  كان لديه من االصل حني ملكه أو دفع مخسه، فعندئذ البدَّ
ال و كما افىت به املاتن، اللحاظ جزمًاو االفادة هبذا االعتبارو فيه لصدق الزيادة

في يف حصول املالية ، اذ يكحيتاج اىل فرض معاوضة على االصل حدوثًا
ضمن مال عيين هو الثمن بيع العني، فتكون افادة  جتّسدها خارجًاو الزائدة

يفرض وقوع املبادلة على أصلها حني متلكها،  ْنال حيتاج َاو مال زائد،و ء شي
 بل ال اثر له يف صدق ذلك اذا كان بغري جنس مثن البيع كما تقدم.

 ـ بتفصيل آخر اشرنا إليه فيما سبق نعم هنا نكتة اخرى قد تقتضي االلتزام
 ـ شهيدنا الصدر )قده( يف حاشيته على منهاج الصاحلنيو قد اختاره استاذناو
 بنحو ال يتعلق به اخلمس كاملرياث هو التفصيل بني ما اذا كان االصل مملوكًاو
بنحو يتعلق به  بني ما اذا كان مملوكًاو على عدم اخلمس فيهما، الصداق، بناًءو

للخمس من اّول االمر  املال اذا مل يكن متعلقًا حاصلها: انَّو قد دفعه،و اخلمس
 ال مخس فيه، فال جيب يف ارتفاع قيمته اخلمس أيضًا أو صداقًا لكونه مرياثًا
  ابدل مبال آخر، لبقاء صدق االرث أو الصداق عليه حىتو حىت اذا بيع
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لدليل نفي اخلمس عنه، خبالف ما اذا كان االصل  مشمواًلبعد البيع، فيكون 
قد دفعه فانه بعد بيعه بالثمن االغلى يصدق الفائدة على و للخمس متعلقًا

)قده( عن هذه  قد عّبر السيد الشهيدو ،املالية الزائدة احلاصلة بالبيع عرفًا
نا النكتة بأنه يف كل مورد كان ارتفاع القيمة بنحو لو فرض وجوده مقار

يف كل مورد و لتملك العني مل يتعلق به اخلمس فال يتعلق به اخلمس بعد ذلك،
لتعلق به اخلمس فيتعلق به اخلمس مبجّرده لو أعّده  لو فرض االرتفاع مقارنًا

 .1للتجارة أو حني بيعه بالثمن املرتفع فيما مل يعد للتجارة
 حظ عليها:يال ْن، حيث ميكن َاهذه النكتة غري تامة أيضًا انَّ ااّل

عدم اخلمس اذا كان على اساس دليل يدل على عدم اخلمس يف  انَّ ـأواًل
يقال بشموله للمال حىت بعد تبديله، فال يكون  ْنالصداق أو االرث امكن َا

عدم اخلمس  لكن االمر مل يكن كذلك على ضوء ما تقدم، فانَّو فيه اخلمس،
من الواضح و البضع،و جيةعن حق الزو يف الصداق كان باعتبار كونه تعويضًا

 ليست عوضًاو العوض تلحظ فيه املالية، فتكون الزيادة حاصلة يف ملكه انَّ
حني العقد كان فيها  هلذا لو كان ثابتًاو عن البضع، بل هي فائدة زائدة،

عدم اخلمس يف املرياث على و على املتعارف، اذا كان زائدًا اخلمس أيضًا
على القول بانصراف الفائدة عنه أو دعوى االمجاع أو  القول به كان مبنيًا

عن  يكون مانعًا ْنء منها الميكن َا شيو املفهوم يف صحيحة ابن مهزيار،
قدرها  التمسك بإطالق دليل الفائدة للزيادة احلاصلة بعد البيع يف املقام، فانَّ

بيع و القيمةاملتيقن الفائدة املوروثة ال الفائدة اجلديدة احلاصلة بعد ارتفاع 
 املال.
  الصداق عن موضوع اخلمسو لو فرض وجود دليل على استثناء االرث ـ وثانيًا

                                                           
 دار التعارف(. -) ط111، ص 1تعليقة السّيد الشهيد)قده( على منهاج الصاحلي، ج  -1
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فحيث ان هذا الدليل ناظر اىل موضوع اخلمس الذي هو مطلق االفادة 
حبسب الفرض فيكون مفاد دليل  الشامل للزيادة احلاصلة بعد البيع أيضًا

ال العني  دئذ عدم اخلمس يف االفادة املوروثة او الواقعة صداقًااالستثناء عن
من الواضح ان هذا ال يشمل الفائدة احلاصلة بارتفاع القيمة بعد و املوروثة،

بيعها لكوهنا افادة جديدة فال وجه لدعوى صدق العنوان املستثىن على 
 املالية الزائدة بعد حتصيلها.

اننا لو قبلنا النكتة االوىل فال نقبل النكتة الثانية بكلتا  وهكذا يتضح:
صيغتيها، بل يكون االوفق حينئذ هو التفصيل الذي ذكره السيد املاتن يف 

 الصورة االوىل.
فبأنه ال إشكال يف عدم اخلمس يف ارتفاع  واما التعليق على النكتة االوىل:

أو الغوص من العناوين اخلاصة  قيمة الغنائم باملعىن االخص أو املعدن أو الكزن
ء يف اآلية ليقال باختصاصه مبا اذا  اليت ثبت فيها اخلمس، ال ألخذ مفهوم الشي

ء( يف  كلمة )من شي ء خارجي عيين، فاّنه يكفي يف رده أنَّ كان االغتنام لشي
اخلمس يف كل ما يغنمه االنسان من  اآلية للتوسعة ال للتقييد، اي لبيان انَّ

ء  عنوان الشي من دون اختصاص مبال خمصوص، على انَّو ثريقليل أو ك
 ، بل النَّء أيضًا املالية فانه شيو يصدق حىت على غري العني اخلارجية كاحلق

موضوع اخلمس يف تلك العناوين اخلاصة ال يصدق على ارتفاع القيمة ال قبل 
ارتفاع و اخرى،ليس غنيمة  ـ باملعىن االخص ـ مثن الغنيمة ال بعده، فانَّو البيع

كما هو واضح، نعم قد تكون افادة  ماليته ال جيعل مثنه معدنًاو قيمة املعدن
ال بأس و نة السنة،ؤجديدة، فيكون فيه مخس الفائدة الذي يستثىن منه م

 .للتجارة أو بعد بيعه خارجًا اذا كان معّدًا بااللتزام به خصوصًا
ل ما افاد الناس من قليل أو واما مخس الفائدة فالوارد يف موضوعه عنوان )ك

 )ما يفيد أليك من جتارة من رحبها أو حرث بعد الغرام أو جائزة(و كثري(
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ال إشكال يف و كثري من مجيع الضروب(و )ما يستفيده الرجل من قليلو
بذلك قد و ، كيفصدق اصل االستفادة املالية مبجرد ارتفاع القيمة حىت عرفًا

متموال فكيف ال تصدق  اىل صريورته غنيًا خيرج اإلنسان عن كونه فقريًا
استفاد حينما مل يبع داره أو ارضه حىت غلت  فالنًا هلذا يقال انَّو االستفادة،

هذا ال يتوقف اطالقه على بيعه للدار أو االرض، كما يقال انه  قيمتها، فانَّ
 لو مل يبع.و خسر اذا نزلت قيمتها

م يف اخذ قيد زائد على اصل االستفادة يف موضوع هذا اخلمس وامنا الكال
على األقل، كما لعله ظاهر  خارجيًا خارجية أو مااًل يكون عينًا ْنمن قبيل َا

قد يكون الوجه يف اخذ هذا القيد و تعبريات االصحاب يف هذه املسألة،
تفاد ظهور املوصول يف )ما افاد الناس( أو )ما يستفيد الرجل( يف كون املس

ال جمرد املالية، أو ظهور مجلة )من قليل أو كثري(  ، اي مااًلعينيًا خارجيًا امرًا
يف إرادة املال اخلارجي، أي االمر املتصف باملالية ال جمرد املالية اليت هي من 

 النقصان.و الكثرة بل بالزيادةو االوصاف، فاهنا ال تتصف بالقلة
هذا االستاهار ال موجب له، فانه مل يرد عنوان املال يف  انَّ االنصاف: انَّ ااّل

 )ما( سواًءو امنا ورد عنوان ما يستفيد أو يفيد أو افاد الرجل،و هذه الروايات
يكون و كانت مصدرية أم موصولة تصدق على كل ما حيصل عليه اإلنسان

 الكثرة هي االفادة أو الفائدة أوو كذلك املوصوف بالقلةو فيه فائدة له،
االستفادة على و االستفادة ال املال اخلارجي، فاذا فرضنا صدق االفادة

 مشله االطالق ال حمالة. ارتفاع القيمة يف ملكه عرفًا
 النفع لإلنسان،و ء يدخل منه االفادة الفائدة اسم لكل شي انَّ وبعبارة اخرى:

لصاحب  النفعو يدخل منه االفادة املالية املرتفعة ال إشكال يف كوهنا شيئًاو
مل يكن زيادة خارجية  ْنِاو املال، فتكون فائدة أو مّما افاده أو استفادة الرجل

 عينية.
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 اىل انه لو فرضنا ورود عنوان افادة املال يف لسان الروايات أيضًا :هذا مضافًا
املالية قوام املال  يقال بصدق افادة املال مبجرد ارتفاع القيمة، النَّ ْنامكن َا

حىت يف غري مال التجارة، فزيادهتا زيادة يف  بنحو احليثية التقييدية دائمًا عرفًا
ليست جمرد عرض أو حيثية تعليلية لصدق و عرفًا االموال لكوهنا بنفسها مااًل

املعاملة  مّما يشهد على ذلك انَّو ء اخلارجي، هو الشيو املال على املتصف هبا
قد يكون بأقل من قيمته، فكيف و للمال بغريه تعويضًا يست ااّلأو املبادلة ل

 صدقها بعده مع تساوي الثمنو يقبل العرف عدم صدق الفائدة قبل البيع
هلذا قال بعضهم بعدم صدق الفائدة يف الصورة االوىل و املثمن يف املالية؟و

 اه من انَّاحلل احلقيقي ما ذكرنو قّيده بعضهم بكون البيع جبنس الثمن.و مطلقًا
يصدق على نفس ارتفاع القيمة، فانه و عنوان املال أو االموال قوامه باملالية

الثروة و املالو ثروة جديدة، فاذا كان اخلمس على عنوان الفائدةو مال جديد
هذا ثابت حىت يف االعراف العقالئية، فانه و مبجرد ارتفاع القيمة، كان صادقًا

االموال ال على االعيان اخلاصة تؤخذ من و عندما جتعل الضريبة على الثروة
 ظاهر ادلة هذا اخلمس جعله على الفائدة أي الثروة.و ارتفاع القيمة ال حمالة،

تكون  ْنَاو هبا كمية، كما انه البّد تكون املالية املرتفعة معتدًا ْنَاو نعم البدَّ
 اهلبوطو الصعوديف معرض و به ال آنية أو متزلزلة معتدًا مستقرة ثابتة ثبوتًا

هو كما يصدق على و املال العريف،و التغري، فاملوضوع هلذا اخلمس مطلق الفائدةو
 العني اخلارجية يصدق على املالية املعتد هبا املرتفعة كما يصدق على احلق أيضًا

من هنا ينبغي االعتراف بثبوت اخلمس يف مثل ارتفاع قيمة و كالسرقفلية،
اليت يكون االرتفاع فيها و رقفلية املتعارفة اليوماالراضي أو احملالت أو الس

هل ميكن قبول عدم و ،االقتصادية عرفًاو من الناحية املالية خطريًاو ملحوظًا
تكن تقّدر قبل مخسني اطراف البلد مل  صدق االفادة يف حق من كان ميلك ارضًا

 صاحبها انَّو هي اليوم تقّدر مبئات اآلالفو بقيمة زهيدة، سنة ااّل



 كتاب اخلمس                                 111

………………………………………………………………………… 

 اذا باعها بالفعل؟ فال جيب عليه مخس ارتفاعها ما مل يبعها؟ ااّل مل يستفد شيئًا
املثرين عند و قد يعد صاحب مثل هذه االرض من كبار االغنياءو كيف

 العقالء.و العرف
ان عنوان و يف النكتة االوىل يف غريحمله، ان اصل التشكيك املربز فاالنصاف:

 مستقرًاو به معتدًا االفادة صادق على جمرد ارتفاع القيمة اذا كان ارتفاعًا
، كما انه يصدق على احلقوق املقابلة عرفًا واضحًاو حبيث يكون ملحوظًا

 أو حق االشتراك يف القرعة أو حق االمتياز السرقفليةكحق  باملال عقالئيًا
مل يكن اخلمس يف  ْنس ِاعلى هذا االساو التأليف على القول به أهنا إفادة،و

يف ارتفاع القيمة هو االقوى فال اقل و مثل هذه املوارد من االموال العرفية
 من انه االحوط.

السلع و على هذا جيب على املكلفني دفع مخس ارتفاع قيمة االعيان اليقال:
 لو اخنفض بعد ذلك،و ناهتم مبجرد حدوث ذلكؤاليت تكون خارجة عن م

 .مئن بعدم وجوبه شرعًاهذا قد يقطع أو يطو
اىل هناية السنة من  امنا جيب ذلك فيما اذا كان االرتفاع مستمرًا فانه يقال:

اخنفض يف اثناء السنة، النه ال يكون بتفريط و حني االرتفاع دون ما اذا هبط
لزوم دفع مخس االرتفاع املستمر سنة ليس مّما و منه لكي يضمن مخسه،

 فاض بعد متام احلول، فانه يكون ضامنًايطمئن بعدمه حىت لو فرض االخن
 خلمس االرتفاع، كما افتوا بذلك يف ارتفاع مال التجارة على ما سيأيت.

 ـ ومّما ذكرنا يف هذه النقطة ظهر انه ال وجه لتقييد اخلمس يف الصورة الثانية
اخذ الثمن و بفرض امكان البيع ـ هي ما اذا كان االرتفاع يف املال املعد للتجارةو

لو من نفس و فائدة فيجب دفع مخسهاو يف السوق، الن نفس املالية املرتفعة مال
صدق االفادة على  وجه هذا التقييد انَّ كأنَّو لو فرض عدم امكان بيعها،و العني

  قابليته للتحول اىل الثمن ارتفاع القيمة ملال التجارة امنا يكون بنكتة
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يف  املال فعاًلو احملض ال باعتبار نفسها، فاذا مل ميكن حتويلها اىل الثمنواملال 
السوق من ناحية عدم استعداد الناس على املبادلة او مانع آخر رغم الرغبة 

املالية فال تصدق االفادة، نعم اذا بقي االرتفاع اىل و ارتفاع القيمةو النوعية
 يادة من أرباح تلك السنة.للبيع كانت الز أصبح قاباًلو السنة القادمة

 انك عرفت صدق االفادة بلحاظ نفس املالية املرتفعة امللحوظة عرفًا ااّل
يف اموال التجارة سواء امكن البيع أم مل ميكن، نعم لو  ، خصوصًالكوهنا مااًل

القيمة االمسية و ان كانت املاليةو فرض عدم امكان البيع باملالية املرتفعة فعاًل
كما يف بعض االسواق االستثنائية فقد ال تصدق الفائدة يف مثل اكثر من ذلك 

لعل مقصود السيد و غري ثابتة،و ذلك من اّول االمر، الهنا مالية غري مستقرة
 املاتن )قده( مثل هذه الفرضية.

كه على أصل هذه املسألةالنقطة الثانية فيما ينبغ  ي استدرا
بّد منها يف هذه ا استدراكات الان هنواما البحث يف النقطة الثانية فحاصله: 
 ال املعلقون على كالمه:و املسألة مل يتعرض إليها السيد املاتن)قده(

املالية قد يكون من جهة تغري يف العني من دون و ان ارتفاع القيمة االول ـ
، او السلعة عتيقة، او اخليط جيعل زيادة عينية، من قبيل صريورة اخلل معتقًا

الينبغي اإلشكال يف صدق االفادة و ترتفع قيمتها السوقية،، فاو سجادًا قماشًا
باعه أم ال، رغم عدم زيادة عينية خارجية  سواًء عرفًاومبجردحتقق ذلك عقاًل

مسلوبة  او بستانًا كذلك احلال فيما اذا اشترى دارًاو ال منفصلة،و ال متصلة
قيمتها اكثر بالتدريج انتهت مدة االجارة فأصبحت و املنفعة لعشر سنني مثاًل

 فائدة له،و من مثن الشراء فانه ال ينبغي االشكال يف أن هذه الزيادة ربح
هذا بنفسه يؤكد ما اشرنا إليه يف النقطة السابقة من ان قوام االفادة باملالية و

يف الفرض الثاين البالعينية اخلارجية، فانه الزيادة يف العني اخلارجية خصوصًا
 .مع ذلك تصدق االفادة جزمًاو وصافحيث ال تغري فيه حىت يف اال

 بنسبةو البضائعو املالية اذا كان يف مجيع السلعو ان ارتفاع القيمة الثاين ـ
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 للتكسب هبا فزادت قيمتها السوقية، اذا اشترى عينًا [11]مسألة 
 للزيادة، مث رجعت قيمتها اىل رأس ماهلا أو ومل يبعها غفلة أو طلبًا

 

ال يف خصوص بعضها بالنسبة للبعض اآلخر فال تكون  لو تقريبًاو واحدة
لقيمة تلك االعيان، بل  هناك فائدة، فان هذا حبسب احلقيقة ليس ارتفاعًا

 كما يقع ذلك يف النقود االعتبارية املتداولة اليوم ـ ماليتهو اخنفاض لقيمة النقد
حلاجات على او فاملعيار يف صدق االفادة بالقيمة احلقيقية الثابتة بني السلع ـ

آليته يف السوق، ال القيمة االمسية بالقياس اىل و الطلبو اساس قانون العرض
قوهتا الشرائية مبرور الزمن نتيجة اضافة و النقود االعتبارية اليت هتبط قيمتها

نشرها من قبل املؤسسات املالية يف الدولة، فالقيمة االمسية امر و حجم طبعها
احلكومات الجل حماسبة القيمة احلقيقية يف و وضعي جمعول من قبل الدول

تسهيل املبادلة فيما بينها، فهي ال تعرب عن مالية مستقلة يف و اخلدماتو السلع
 اخلدمات،و ذاهتا بل تقع واسطة للتبادل يف االموال احلقيقية اليت هي السلع

 صالحيتها للوسطية يفو يف طول اعتبارها هذا ال مينع عن كوهنا بنفسها أيضًاو
املعاوضة عليها و الشراءو ، حبيث تكون قابلة للبيعقانونًا عمليات التبادل مااًل

لكنها ال تعرب بنفسها عن القيمة السوقية و النقد،و كما يف اسواق البورصة
 هذا يعين انه البّد من مالحاة انَّو املبادلة هبا،و ان كانت احملاسبةو احلقيقية

شئ من اخنفاض قيمة النقد االعتباري فال ارتفاع القيمة يف االموال هل هو نا
ال ارتفاع حبسب احلقيقة، أو انه ناشئ من ارتفاع قيمة ذلك املال املعني و افادة

 إفادة؟و بالقياس اىل سائر االموال احلقيقية فيكون هناك زيادة
 االحكام املترتبة على النقود االعتبارية اليوم، حيث انَّو و هذا احد اآلثار

مها سلعتان حقيقيتان، و الفضة،و من الذهب كان حقيقيًا النقد سابقًا
عن  عّبر غالبًافاالرتفاع أو االخنفاض يف القيم السوقية بالنسبة إليهما كان ُي

 الطلب، خبالف النقود االعتباريةو ارتفاع القيمة على اساس قانون العرض
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اقل قبل متام السنة، مل يضمن مخس تلك الزيادة، لعدم حتققها يف 
استقرار وجوب و بعد متام السنة ـ اخلارج. نعم لو مل يبعها عمدًا

 .[1] ضمنه ـ اخلمس
ارتفاع قيمة السلعة بالنسبة إليها يكون يف اكثر االحوال على  اليوم فانَّ

قدرهتا الشرائية نتيجة عوامل مربوطة بالنقد و اساس هبوط قيمة النقد
يترتب على هذه النكتة مربوط هناك اثر فقهي مهم آخر و االعتباري نفسه،

ضمان النقد حىت االعتباري منه  الفقهاء يفتون عادة بانَّ مببحث الضمان، فانَّ
مائة درهم لشخص آخر قبل مخسني  أو ضامنًا ضمان مثلي، فمن كان مدينًا

يتحقق منه الوفاء بدفع مائة درهم مماثلة هلا اليوم، مع وضوح اّن مائة  عامًا
قد و قبل مخسني سنة يف قوهتا الشرائية، واحدًا درمهًا اليوم قد ال تساوي

تكون  عقالئيًاو ذكرنا يف بعض احباثنا اّن املثلية يف النقود االعتبارية عرفًا
من حفظ  مبالحاة القوة الشرائية لذلك النقد ال مبجرد القيمة االمسية، فالبدَّ

ملربوطة باعتبارية عن االسباب ا ذلك يف مقام الوفاء اذا كان اخنفاضها نامجًا
تنقيحه موكول اىل و تفصيل ذلكو الطلب يف السوقو النقد ال بقوانني العرض

 البحوث الفقهية املرتبطة باحكام النقود.
نته ؤلكنه مل تكن مو اذا مل تكن العني املرتفعة قيمتها من مال التجارة الثالث ـ

اشتراها دينا مث ، فان كان قد اشتراها يف نفس سنة الربح باالرباح أو أيضًا
لكن كانت من اموال التجارة تعلق اخلمس و وفاه من االرباح أو مل يوفه

، ألهنا سوف تكون بنفسها ربح سنته فيتعلق هبا اخلمس بارتفاع القيمة أيضًا
على مجيع املباين، نعم لو كان قد اشتراها يف السنة السابقة او من مال خممس 

مل تكن معدة للتجارة و يوّفه من االرباح ملو او المخس فيه او اشتراها دينًا
 مث زادت قيمتها فتعلق اخلمس هبا مبين على البحث املتقدم.

  فصل السيد املاتن )قده( يف هذه املسألة بني ما اذا رجعت القيمة الزائدة قبل [1]
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 ققها يف اخلارج،ذلك بعدم حت متام السنة فال يضمن مخس تلك الزيادة، معّلاًل
 استقرار اخلمس فيضمنه.و بني ما اذا رجعت القيمة بعد متام السنةو
قد اعترض املعلقون على كالمه يف كل من الشقني، فبالنسبة ملا ذكره يف و

 الشق االول اعترض عليه:
التعليل بعدم حتقق الزيادة يف اخلارج مناقض مع ما تقدم منه يف املسألة  بانَّ

 الكسب مبجرد ارتفاع القيمة يف املال املعّد للتجارةو ق الفائدةالسابقة من صد
من الضمان للزيادة مع انه مل  ما يذكره يف الشق الثاين أيضًاو لو مل يبعه،و

يف التأخري  كان مأذونًا ْنامنا الصحيح التعليل بعدم صدق التفريط بعد َاو يبعه،
 .1اىل آخر السنة

 ين، اعترض عليه:و بالنسبة ملا ذكره يف الشق الثا
هو اليصدق و الضمان يف هذه الصورة مبين على صدق التفريط، بانَّ أوالـً

، فيما اذا كان التأخري لغفلة أو نسيان أو طلب للزيادة اذا كان متعارفًا
 .2 عدمهو فالضمان منوط يف الصورتني بالتفريط

الضمان ال يكون خلمس تلك الزيادة كما هو ظاهر املنت، بل لنسبة  ـ وثانيًا
املالية ال و ارتفاع القيمة مخس تلك الزيادة اىل اصل املال من عني املال، النَّ

املالية و امنا يكون الضمان للعني دائمًاو تكون مضمونة بنفسها كما يف الغصب،
العني حيث يضمن قيمتها حيثية تعليلية لقيمتها فتوجب ضماهنا يف حال تلف 

تعلق اخلمس بالعني على حنو الشركة احلقيقية يف العني  حيث انَّو يوم التلف،
لتعلق اخلمس بالعني بنسبة مخس ارتفاع قيمتها،  فيكون ارتفاع القيمة سببًا

صاحب اخلمس، فاذا نزلت بعد و فتكون العني مشتركة بني صاحب العني
 لعني مضمونة لصاحب اخلمس ال اكثرذلك قيمتها تبقى تلك النسبة من ا

                                                           
 .529، ص 9مستمسك العروة الوثقى، ج  -2و  1



 111                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

ما مل تتلف العني فيتعلق الضمان بقيمتها يوم تلفت، نعم اذا كان تعلق اخلمس 
 لكنه ال دليل عليهو بنحو الكلي يف املعني مت ما ذكره،و باملالية ال بالعني

لى حنو الكلي يف خالف ما سيصرح به املاتن نفسه من انه متعلق بالعني عو
 .1املعني ال باملالية

 من هذه االعتراضات ال يتجه على كالم املاتن )قده(. شيئًا انَّ واالنصاف:
فهو مبين على محل التعليل يف كالم املاتن )قده( على إرادة نفي اّما االول: 

انه يشترط يف صدقها و الزيادة مبجرد ارتفاع القيمة،و حتقق اصل الفائدة
مبىن  حنوه مع انه بال موجب، بل الااهر انَّو اىل املال اخلارجي ببيعتبديلها 

 يكون احد وجهني آخرين: ْنكالمه )قده( يف هذا الشق ميكن َا
 االرباح ليس مطلق الفائدةو موضوع اخلمس يف باب التجارات انَّ -1
 ـ نة يف آخر السنةؤالربح بل ربح السنة، اّما مبعىن ما يفضل من الربح بعد املو

أو الربح املستقر الثابت اىل آخر السنة يف لوح  ـ كما هو مسلك ابن إدريس
كان تعلق اخلمس به من حني ظهوره، فاذا نقصت القيمة بعد  ْنِاو الواقع

ارتفاعها مل تتحقق هذه الفائدة اليت هي موضوع اخلمس يف اخلارج، فال 
 موضوع للضمان.

املقام مبجرد  هو صادق يفو الربح،و موضوع اخلمس اصل الفائدة انَّ -2
غري و لكنها منجربةو نقصاهنا بعد ذلك يكون خسارة انَّ ارتفاع القيمة، ااّل

على ما سيأيت من جرب اخلسائر  مضمونة، لكوهنا ضمن سنة الربح، بناًء
 ضمن السنة، فال ضمان عليه.

انه على اساس احد هذين الوجهني ال يكون موضوع لتعلق  وهكذا يتضح:
  التلفو املوضوع متحقق الانَّ ـ كما عربالسيد املاتن)قده( ـ  اخلارجاخلمس يف

                                                           
 .233مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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هذا التعليل امنا يصح  لكنه ال ضمان عليه باعتبار عدم التفريط، فانَّو حاصل
فيمكن تعليل عدم  هو تلف مال الغري متحققًاو اذا كان املقتضي للضمان

اّما حيث ال مال للغري لعدم حتقق موضوع و بعدم التفريط، الضمان عندئٍذ
اخلمس، فالتعليل به ال بعدم التفريط، النه كالتعليل بوجود املانع عند عدم 

 املقتضي.
كله: اما اذا كان عدم بيع و لربح زائد، اذا فرضنا عدم البيع غفلة أو ترقبًا هذا 

مل يبعه، فقد يقال بصدق  مع العلم أو الوثوق بسقوط قيمته اذا املال عمدًا
التفريط للمالية الزائدة، فيكون حاله حال اتالف الربح يف غري و االتالف

موضوع اخلمس  نة اثناء السنة املوجب لضمان مخسه، حىت اذا قلنا بانَّؤامل
 املستاهر من الروايات ليس استثناء الربح الذي ال يبقى سنة ربح السنة، النَّ

ال اقل من و حنوه،و نة أو االستثمارؤمن جهة امللو من جهة االتالف بل و
 االحتياط.

للضمان  عدم التفريط امنا يكون رافعًا انَّ واما االعتراض الثاين، فيالحظ عليه:
 من الواضح انَّو يف اليد االمينة ال العادية، فاهنا توجب الضمان مبجرد التلف،

يد صاحب املال بعد متام السنة على مقدار اخلمس ال تكون يد أمينة بل يد 
وجوب ايصاله اىل صاحبه، فاذا تلف املال و غاصبة، الستقرار اخلمس عليه

 ْناَ وارد اليد غري االمينة. اللهم ااّلله، كما هو احلال يف سائر م عنده كان ضامنًا
تأخري دفع اخلمس حبيث ال يعد يراد بعدم التفريط املقدار املسموح به يف 

ا الفورية العرفية ال الفورية يف دفعه يراد هب ، حيث انَّعرفًا أو تأخريًا امتناعًا
لعله هلذا و هذه اخلصوصية اجنبية عن نار املاتن يف هذه املسألة، انَّ الدقية، ااّل

 يف هذه الصورة. فرض عدم البيع عمدًا
 قشة فيه بوجهني:واّما االعتراض الثالث: فيمكن املنا

 نحو الشركة احلقيقية يف العني ااّلقيل بكونه ب ْنِاو تعلق اخلمس انَّ االول ـ
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 املراد من ذلك كونه بنحو الشركة احلقيقية يف الفائدة الواقعة موضوعًا انَّ
يتعلق به املال الذي و من مالحاة مصداق الفائدة للخمس ال غريها، فالبدَّ

اخلمس، هل هو عني خارجية، أم حق مايل كالسرقفلية، أم مالية العني 
اخلمس متعلق بالعني بنحو  اخلارجية كموارد ارتفاع القيمة؟ فيكون معىن انَّ

الشركة احلقيقية اشتراك صاحب اخلمس مع صاحب الفائدة يف ما هو 
يف الثاين و ارجية،معه يف العني اخل املصداق للفائدة، ففي االول يكون شريكًا

 يف الثالث يكون شريكًاو معه يف حق السرقفلية بنسبة اخلمس، يكون شريكًا
امنا و معه يف املالية، فاملسألة ليست مربوطة بتشخيص كيفية تعلق اخلمس،

املال الذي فيه اخلمس، فباختالفه و ترتبط بتشخيص ما هو مصداق الفائدة
العني اخلارجية أو الشركة يف املالية،  من الشركة يف خيتلف سنخ الشركة أيضًا

مل يبدهلا اىل و املالية املرتفعة اليت كانت فائدة بزواهلا حينما مل يبعها كما انَّ
اما العني اخلارجية و صاحب اخلمس،و عني خارجية تكون تالفة على املالك

فلم تكن هي الفائدة املتعلق هبا هذا اخلمس حبسب الفرض، لكوهنا نفس 
 سابق املخمس أو الذي ال مخس فيه.املال ال

املالية  ، باعتبار انَّهذا اإلشكال ال يغري من روح االعتراض شيئًا انَّ ااّل
ء اخلارجي له صفتان صفة عينية  الشي ، مبعىن انَّاملرتفعة مال خارجي أيضًا

مهما  صفة اعتبارية هي كونه مااًلو أو دارًا أو ارضًا من قبيل كونه سجادًا
من هنا كنا و كلتامها حبسب النار العريف خارجي،و كانت خصوصياته العينية،

الزكاة حىت اذا كان تعلقهما بنحو الشركة يف املالية ال و نقول باّن اخلمس
ء مبا هو مال خارجي مشترك بني  االشاعة يكونان خارجيني ال ذميني، فالشي

اذا استقر اخلمس مث  عندئذ يقالو املالك بنسبة اخلمس،و صاحب اخلمس
نقصت قيمة هذا املال اخلارجي كان النقص ال حمالة يف مالية املال اخلارجي 

  ال معىن لتحميله علىو على كال الشريكني يف املال املشترك بالنسبة، متوجهًا
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التلف خلصوص و احدمها دون اآلخر، كما ال وجه لفرض كون اخلسران
صاحب اخلمس ألن املال الزائد مل يكن و دة الزائدة املشتركة بني املالكالفائ

يف كل جزء جزء من العني اخلارجية  امنا كان مشاعًاو له تعني خارجي
فيملك صاحب اخلمس بنسبة مخس الزيادة اىل أصل املال من مالية كل 
 ًاجزء جزء ال حمالة، فاذا فرض عدم الضمان للمالية يف موارد الغصب زائد

على رد العني فال موجب لضمان املالك يف املقام الكثر من نسبة مخس 
االرتفاع اىل مالية متام العني من العني. نعم لو كان ارتفاع القيمة من قبيل 

احليثيات القائمة بالعني اليت هلا استقاللية حبسب النار و بعض االوصاف
 صفة لرقبة االرضان كانت و العريف عن العني، ناري حياة االرض فاهنا

كما قد  ـ كوهنا مملوكة لغري مالك رقبة االرض باالحياء لكن يعقل عرفًاو
كذلك حق السرقفلية فانه حق له مالية و ـ يقال بذلك يف باب احياء املوات

هو مستقل عن احملل فقد يتلف مع بقاء احملل كما اذا سقط ذلك املكان و عرفًا
تلفت و السوق فاذا زالت تلك احليثيةعن األمهية حبيث زالت سرقفليته يف 

يف  هذا التفكيك قد ال يكون عرفيًا انَّ ، ااّلتلف بذلك اخلمس املتعلق به أيضًا
 باب ارتفاع القيمة.

على هذا يلزم القول باشتراك صاحب اخلمس مع املالك يف موارد  اليقال:
ارتفاع القيمة مبجرد حصوله بالنسبة املذكورة، حىت اذا رجعت القيمة اىل ما 

 هذا ما ال ميكن االلتزام به.و كانت عليه قبل متام السنة،
اذا فرض نزول القيمة قبل متام السنة فال مخس، النه ال ربح ثابت  فانه يقال:

لو فرض و اىل آخر السنة، فلم تتحقق الفائدة على ما تقدم عن املاتن)قده(.
حصته من االرباح، فالجيب و حتققه فاملفروض اجنبار خسارة رأس مال املالك

 عليه دفع مخس تلك االرتفاعات غري الثابتة اىل هناية السنة كما هو واضح.
 الغصب على اطالقه ممنوع،القول بعدم ضمان مالية العني يف موارد  انَّ -الثاين



 111                                                 اربـاح املــكاسـب 

لالنتفاع  خنياًلو غرس فيه اشجارًاو ،اذا عّمر بستانًا [11]مسألة 
و اّما ان  النخيل.و مترها، مل جيب اخلمس يف منو تلك االشجارو بثمرها

كان من قصده االكتساب بأصل بالبستان فالااهر وجوب اخلمس يف 
 [.1]خنيله و يف منو اشجارهو زيادة قيمته،

 

اخذت حىت  قاعدة )على اليد ما يف وجهه انَّ غاية ما ميكن ان يذكر فانَّ
هذا ال  انَّ عني املال املغصوب اىل صاحبه، ااّلتؤدي( يرتفع موضوعها برد 

االتالف للمال على مالكه، ناري ما و مينع عن ثبوت الضمان مبالك التفويت
ن منافعها حىت من ضما يقال يف موارد غصب العني ذات املنفعة كالدار مثاًل

 مع عدم استيفائها فانه يضمن اجرة املثل للمدة املغصوبة، ألنه أتلفها عليه،
من قبيل ما يقال يف موارد حبس احلر الكسوب من ضمان اجرة مثل و

يقال بثبوت الضمان الرتفاع القيمة يف االموال  ْنعندئذ ميكن َاو عمله،
اتلف عليه ماله و التجارية من قبل الغاصب، ألنه بذلك قد فوت على املالك

اوضح من ذلك ما اذا كان و بابقاء العني حىت نقصت قيمتها التجارية السوقية.
 املال مومسيا فغصبه يف موسم رواجه مث رده عليه يف موسم كساده.

الفوائد مبا هي و اخلمس يتعلق باالرباح على انَّ انه بناًء قال:بل ميكن ان ي
هو متقوم مبالية املال ال عينّيته فمن خالل هذا املناار العريف و ربحو مال

رحبيته مبقدار اخلمس، حبيث و يكون متعلق اخلمس مالية املال اخلارجي
ضمان العني،  الرحبية تقييدية ال تعليلية، كما يف مواردو تكون حيثية املالية
 الربح املتعلق به اخلمس مبجرد ابقاء العنيو اتالف املال فقد يصدق عرفًا

كانت العني  ْنِاو عدم دفع مخس ماليتها املرتفعة املتقوم هبا عنوان الربحو
على أحد هذين االساسني ميكن القول بضمان ما فوته على صاحب و باقية،

 عني بعد استقرار اخلمس فيها.اخلمس من مخس املالية املرتفعة بابقاء ال
 يف هذه املسألة صور ثالث:[ 1]
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خنيله باالستفادة و ان يعمر البستان من اجل االغاثة بثمار اشجاره االوىل ـ
 ونه.ؤلسائر شو عيالهو منها مباشرة لنفسه

حنوها و يعمر البستان من اجل التكسب بنماء اشجارها من مثرها ْنَا ـ الثانية
 يتعيش بثمنها.و بان يبيعها

يعمر البستان من اجل التكسب بأصله ببيع اشجاره أو بيع نفس  ْنَا ـ الثالثة
 البستان.

ارتفاع و املتصلةو والبحث يف الصور الثالث عن حكم النماءات املنفصلة
 عدمه.و القيم من حيث تعلق اخلمس هبا

وال شك يف تعلق اخلمس بذلك يف الصورة الثالثة، كما صرح به يف املنت 
 الكسب فيه، فيتعلق به اخلمس على مجيع املباين.و لصدق االفادة

يف تعلق اخلمس فيها بثمار االشجار  فال اشكال أيضًا واما الصورة الثانية:
 مااًلو كسبًاو فائدة نة السنة، لكوهناؤبعد استثناء م بل بارتفاع قيمتها أيضًا

عن ارتفاع قيمة  اما النماء املتصل من قبيل منو اشجارها فضاًلو ،جتاريًا
البستان فقد مينع عن تعلق اخلمس به، اما للمنع عن صدق االفادة قبل البيع، 

 على اعتباره يف تعلق اخلمس. أو للمنع عن صدق التكسب بناًء
هو ثبوت اخلمس يف النماءات املتصلة يف هذه الصورة على كل  ولكن الصحيح:

، أيضًا تكسبًاو فتكون افادة ـ كما تقدم ـ تقدير، لصدق الزيادة العينية بذلك
الهنا فائدة مقصودة من اجل االسترباح، حيث ال يكون املراد من التكسب عند 

صلة االرباح احلاو من يقول باشتراطه يف تعلق اخلمس خصوص املكاسب
الروايات مل تكن  حنوها اليت هي مصطلح فقهي خاص، فانَّو التجارةو باملبادلة

امنا املّدعى داللتها على اشتراط كون الفائدة و ،تدل على ذلك بوجه اصاًل
االستثمارات الشامل ملثل و مقصودة أو مطلق االستنماءو مستحصلةو مستفادة

 ا هو كسب عرفًاغري ذلك ممو احياء املواتو الصنائعو الزراعات
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 كأْن ـ االستفادةو اذا كان له انواع من االكتساب[ 11]مسألة 
و عمل يد  ارض يزرعها،و خان يؤجرهو يكون له رأس مال يتجر به،

 يالحظ يف آخر ـ ارة أو حنو ذلكـياطة أو التجـكتابة أو اخلـثل الـم
 

املبادلة أو غريها، و بل لغة قبل بيعها، فالتكسب اعم من كونه بطريق التجارة
 فالفوائد العينية احلاصلة يف هذه الصورة ال اشكال يف صدق االستفادة

 باعها أم ال. االسترباح عليها مبجرد حصوهلا، سواًءو
الزيادة من ناحيتها فتعلق اخلمس هبا مبين على مالحاة و واما ارتفاع القيمة

خصصنا  ، فاْنالبيع عرفًا االسترباح عليها قبلو النكتة املتقدمة يف صدق االفادة
العرف امنا يرى ارتفاع القيمة  انَّو املبادلةو ذلك خبصوص االموال املعدة للتجارة

التحول اىل الثمن، فهذه النكتة غري و مبجرده رحبا اذا كان املال يف معرض التبادل
هي و امنا تصدق على النماءات املنفصلةو صادقة يف املقام على النماء املتصل،

الربح بارتفاع القيمة اىل مجيع و عممنا صدق االفادة ْنِاو ار املعدة للبيع،الثم
 سواًء ـ املعرب عنه برأس املال ـ االستثمارو االموال أو كل مال يتخذ لالسترباح

املبادلة أو بنحو الصناعة أو الزراعة أو غري ذلك، فاملالية و كان بنحو االجتار
وس االموال ال خصوص مال ؤيف مطلق ر فائدة عرفًاو مبجردها تلحظ مااًل

ثبت اخلمس يف ارتفاع القيمة يف هذه الصورة  ـ هذا هو الصحيحو ـ التجارة
 .أيضًا كسبًاو استثمارًاو ، لكون االرتفاع لرأس املال فيكون فائدة، بلأيضًا

 كان فائدة مقصودة ْنِاو املتصل فيهاو فالنماء املنفصل واما الصورة االوىل:
عن  خنيله فضاًلو اشجارهو اال انه يصدق على البستان أيضًامستحصلة و

نة ما ينتفع به االنسان ؤاملراد بامل نة املستثناة من االرباح، فانَّمثارها عنوان املؤ
ء يكون  االنتفاع بكل شي من الواضح انَّو اهله،و معاش عيالهو يف معاشه

االنتفاع بالبيت يكون  انَّ االنتفاع بالبستان امنا يكون بأكل مثاره، كماو حبسبه،
 هكذا، فبحسب الدقةو االنتفاع بوسيلة السفر بالسفر به،و بسكناه،
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السنة ما استفاده من اجملموع، من حيث اجملموع، فيجب عليه مخس ما 
 .[1] نتهؤحصل منها، بعد خروج م

اال النماء املنفصل لتلك االشجار ال بنفسها، و كان االنتفاع بالثمار ْنِاو العقلية
نة ؤ، فيصدق عنوان املالبستان عرفًاو هذا هو شأن االنتفاع بالشجر انَّ

 اْنو املتصلة أو ارتفاع قيمتهاو مناءاهتا املنفصلةو املستثناة على نفس البستان
 التكسب عليها.و فرض صدق الفائدة بل

مل تؤكل بالفعل يتعلق به اخلمس و نعم ما يزداد بالفعل آخر السنة من مثارها
نته املباشرة ؤمثاره اكثر من مو نته، كما انه اذا فرض البستانؤلكونه فاضل م

عياله فال يبعد و ينتفع بقسم آخر منها لنفسهو من مثاره كان يبيع قسمًا ْنبَا
نة خصوص ما ؤامنا املو االشجار،و نة يف ذلك على البستانؤعدم صدق امل

تكون  ْناكثر، فامليزان َا اذا كان ما يباع منه ينتفع به من الثمار، خصوصًا
 االجتار.و الغالبة باالنتفاع املباشر ال البيعو االستفادة االصلية

وهذه النكتة هي اليت دعت السيد املاتن)قده( لذكر هذه املسألة، فيكون 
مقصوده من االنتفاع بثمر االشجار هذا املعىن، فكأنه يريد استثناء الصورة 

الثالثة فأهنما داخلتان و صورتني الثانيةاالوىل عن وجوب اخلمس، خبالف ال
ان كان قوله )االكتساب بأصل البستان( و يف الشق الثاين من كالم املاتن،

 انسب مع إرادة خصوص الصورة الثالثة.
أنه اذا صرف على تعمري البستان يف الصورة الثالثة من ارباح  ومنه ياهر:

نة، نعم جيب ؤامل نفس سنة االنتفاع مل يكن فيها مخس لصدق الصرف يف
الثالثة، فيجب مخسها اذا و اخلمس اذا صرف على تعمريه يف الصورتني الثانية

اجلداول و على شكل اشجار أو عمران للبستان كاالهنار كانت باقية عرفًا
، حيث يكون اخلمس عندئذ يف ارتفاع قيمة فيها، ال ما اذا كانت تالفة عرفًا

 .يدًاالبستان ال مناءاته فحسب، فتدّبر ج

كانت للمكلف تكسبات خمتلفة  فيما لو 
  نة السنة، فانه بعد الفراغ عن اصلؤهذه املسألة من فروع مسألة استثناء م[ 1]
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يقع البحث يف عدة جهات، أمهها  ـ قد تقدم الدليل عليه مفصاًلو ـ االستثناء
 أربع:

كل فائدة فائدةنة ؤامل انَّ ـ االوىل ]اجلهة[ جمموع  أو املستثناة هل تلحظ بالقياس اىل 
هذه هي اجلهة و لوكانت من تكّسبات خمتلفة؟و ارباحهاو السنة الواحدة فوائد

 عن بعض تطبيقاهتا يف املسائل الثالث بعدها.و املبحوث عنها يف هذه املسألة،
نتها، هل هو حني ؤخراج ماليت يكون اخلمس بعد ِاو نةؤمبدأ سنة امل انَّ الثانيةـ 

اما فيها فيكون من حني و أو يف خصوص غري التكّسبات، حصول الربح مطلقًا
 (.11هذه اجلهة يتعرض هلا املاتن)قده( يف املسألة )و الشروع يف االكتساب؟

هذه اجلهة مع بعض تطبيقاهتا و مقدارها،و نةؤيف املناط يف امل الثالثة ـ
 (.12حىت املسألة )و (11)يتعرض هلا املاتن )قده( يف املسألة 

 تكييف ذلك فنّيًاو ،يف جواز تأخري اخلمس اىل آخر السنة ارفاقًا -الرابعة
هذا ما يتعرض له يف املسألة و نة العمل،ؤما يترتب عليه من اآلثار، كجرب مو
 (.11و 13و 12)

هذا اخلمس خيتلف عن سائر االصناف  فحيث انَّ اما البحث يف اجلهة االوىل:
نة السنة من االرباح املتعلق هبا اخلمس يتجه البحث حينئذ يف ؤاء ميف استثن

 نة.ؤحنوين حملاسبة فاضل املو هناك تصورين نة، فانَّؤكيفية حماسبة امل
اىل  نعترب جمموع فوائد السنة من اّول حمرم احلرام مثاًل ْنَا ول ـالتصور اال

ه السنة، نة متام هذؤآخر ذي احلجة كأنه موضوع واحد يستثىن منه م
 فيخمس الفاضل من تلك الفوائد.

للخمس، له  مستقاًل يفرض كل فائدة فائدة موضوعًا ْنَا ـ التصور الثاين
نة الواقعة بعد كل ربح مما ميكن استثناؤه منه اذا ؤتكون املو سنته املستقلة،

 كان داخل سنة ذلك الربح.
  الثاين )قده( يفاختار الشهيد و منهم املاتن اىل االول،و وقد ذهب املشهور
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 .3تبعه يف ذلك بعض اساتذتنا العاام )دام ظله(و 2 الروضة الثاينو 1 املسالك
 وياهر االثر العملي بني التصورين يف موردين:

يف املؤن املصروفة بني الرحبني اذا كان اكثر من مقدار الربح االول، كما  -1
صرف ما و ،يف اّول رجب ثالثني دينارًاو رة دنانرياذا ربح يف اّول حمرم عش

، فانه على التصور االول تستثىن هذه مثاًل نته عشرين دينارًاؤبينهما يف م
مخسها و ،نة آخر السنة من جمموع الرحبني، فيفضل لديه عشرون دينارًاؤامل

يستثين عشرة دنانري  ْنأربعة دنانري. بينما على التصور الثاين ال ميكنه َا
نة ؤنة املستثناة عن الربح امنا هي مؤامل نته من رحبه الثاين، النَّؤالزائدة من م

نة حبسب الفرض قبل الربح الثاين، فال ؤهذه املو ما بعد الربح ال ما قبلها،
هذا يعين و ،ميكن استثناؤها منه، فيجب عليه آخر السنة مخس ثالثني دينارًا

 كلف احلساب االول.انه يف هذا املورد يكون االوفر حبق امل
عدمه، فلو فرضنا انه كان يربح يف كل شهر ما و يف ختميس الربح املتأخر -2

ربح يف آخر شهر من سنته ما هو اكثر من  نته اال انه اتفاقًاؤيكون بقدر م
لكنه و نتهؤيصرفها يف مو نته، كما اذا كان يربح يف كل شهر عشرة دنانريؤم

، وجب عليه فزاد عنده تسعون دينارًاربح يف شهر ذي احلجة مائة دينار 
 اما بناًءو على التصور االول اجملموعي، مخسها مبجرد دخول شهر حمرم بناًء

ناته القادمة حىت شهر ذي احلجة ؤيصرفه يف م ْنعلى التصور الثاين ميكنه َا
 مبدأ سنة هذا الربح امنا هو شهر ذي احلجة، فال تزال سنته باقية، القادم، ألنَّ

 عين انه يف هذا املورد يكون االوفر حبق املكلف احلساب الثاين.هذا يو
 نة امتيازًاؤالكيفيتني حلساب املو لكل من التطبيقني انَّ وهكذا يتضح:

                                                           
 .53ص ، 1مسالك االفهام، ج  -1
 .53، ص 2اللمعة الدمشقية، ج  -2
 .212 -211راجع مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -3
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 عليه من ناحية يف مقام االمتثال. ختفيفًاو للمكلف
صحة التصور  انَّو ،مقتضى القاعدة هو التصور الثاين وذكر بعض االعالم انَّ

ذلك و االول حباجة اىل دليل لكونه خالف الااهر األويل الدلة هذا اخلمس،
 الحد وجوه:ـ

 واحدًا االرباح املتدّرجة يف الزمان متعددة حقيقة، فمالحاتها امرًا انَّ االول ـ
التصور االول يتوقف على مالحاة  شئتم قلتم: انَّ ْنِاو حمتاج اىل عناية،

موضوع و الفوائد املستحصلة خالل السنة كربح واحدو جمموع االرباح
هو خالف اطالق الفائدة، النه تقييد لكل فائدة داخل السنة و واحد،

مالحاة جملموعها كفائدة واحدة، فأخذ هذا القيد يف موضوع و باالخرى
 ال دليل عليه.و احلكم حباجة اىل دليل،

 
 يالحظ على هذا البيان:و

 الفوائد موضوعًاو املنع عن توقف التصوراالول على مالحاة جمموع االرباح
لتعلق اخلمس، بل موضوع اخلمس مطلق الفائدة الصادق على الفائدة  واحدًا

امنا فرق التصور االول و احلاصلة يف اّول السنة أو آخر السنة على حد سواء،
على التصور االول يكون  نة، فإّنه بناًءؤناء املعن الثاين من ناحية دليل استث

 املستثىن مجيع املؤن املصروفة يف السنة اجلعلية، أي اليت جيعلها االنسان
على التصور و خيتارها الرباحه منذ الشروع يف االكتساب أوظهور االرباح،و

الثاين يكون املستثىن مجيع املؤن املصروفة يف سنة الربح، أي اليت تلي ظهور 
يكون مطلق و بكل فائدة، على كال التقديرين يكون اخلمس متعلقًاو الربح،

الفائدة  ـ له. ففي املثال املتقدم قد تعلق اخلمس بالعشرة الفائدة موضوعًا
على  غاية االمر دليل االستثناء بناًء ـ الفائدة الثانية ـ بالثالثنيو ـ االوىل

  نة احلاصلة اثناء تلكؤعلى امل التصور االول اجاز الصرف من الفائدتني معًا
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نه نة سنته اجلعلية، خبالفه على التصور الثاين فاؤالسنة بني الرحبني، لكوهنا م
نة من الربح ؤجواز الصرف على تلك امل ال يثبت من دليل االستثناء ااّل

 نة سنة ذلك الربح.ؤاالول ال الثاين، لعدم كوهنا م
 اخلمس ثابت على كل فائدة على كال التقديرين، كما انَّ انَّ قلت: وان شئت
نة أو السنة ؤنة سنة الربح، غاية االمر إضافة املؤنة الربح، اي مؤاملستثىن م

اىل الربح يتصّور بأحد حنوين، اضافتها إليه بلحاظ وقوعها يف السنة الواقعة 
اب الربح اليت تبدأ اّما من بعد الربح أو يف السنة اجملعولة من قبل املكلف حلس

على ما سوف يأيت حتقيقه يف مسألة  ـ حني تكسبه أو ظهور اّول ربح له
نة اىل كل ربح ربح واقع يف تلك ؤعلى كال التقديرين تضاف املو ـ قادمة

 السنة، فيمكن استثناؤها مما يفي من تلك االرباح هبا.
نتها اىل ؤة املضاف مالفرق بني التصورين يف كيفية مالحاة السن فاحلاصل:

 ال اشكال يف انَّو الربح يف دليل االستثناء ال دليل اخلمس يف كل فائدة،
يف سنة اخرى سابقة  لو كان حاصاًلو من أي ربحو نةؤاملستثىن ليس أية م

نة بالسنة الواحدة اليت هي سنة ؤأو الحقة، فان هذا خلف استفادة تقييد امل
نة مبقدارها اىل طبيعي ؤمن اضافة السنة أو امل حصول الربح ال حمالة، فالبدَّ

يلزم فرض موضوع  ْنهناك حنوان لكيفية هذه االضافة من دون َاو الربح،
 اخلمس جمموع الفوائد.

التصور االول يستوجب تقييد االرباح بالسنة، خبالف التصور  انَّ ـ الثاين
 الثاين.

السنة يف موضوع اخلمس ريد اخذ قيد فانه لو ُا وهذا الوجه واضح االندفاع:
املستثىن  حيث انَّو نة املستثناةؤريد اخذه يف املاُ ْنِاو فقد عرفت عدم لزومه،

، فهو مأخوذ حبسب منه يتقيد بنقيض املستثىن منه فيلزم اخذه يف الربح أيضًا
  امنا الكالمو نة السنة،ؤم ؤنة ااّلالفرض على كال التقديرين، حيث ال يراد بامل
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نة السنة اجلعلية ؤاملستفاد من دليل االستثناء مالحاة م انَّو يف كيفية حتديده
ليس يف احدمها تقييد أزيد من و للربح أو السنة الواقعية بعد كل ربح،

 الالتقييد.و اآلخر، فيكون من الدوران بني التقييدين، ال الدوران بني التقييد
 ظاهر ادلة اخلمس يف هذا الصنف كما كان احلال يف املعادن انَّ الثالث ـ

للحكم  مستقاًل مالحاة كل فرد موضوعًاو الغوص هو االحنالل،و الكنوزو
 ، ال مالحاة جمموعها.مع التعدد عرفًا

ظاهر االطالق أو العموم يف ادلة اخلمس يف كل فائدة أو  انَّ وان شئت قلت:
التصور االول يقتضي العموم و موعية،معدن أو كزن االستغراقية ال اجمل

اجملموعي ال االستغراقي خبالف التصور الثاين، فيكون خالف ظاهر دليل 
 اخلمس.

التصور االول ال  قد عرفت انَّو يرجع اىل الوجه االول، هذا روحًا انَّ وفيه:
امنا و محله على اجملموعية،و هو الفائدةو يقتضي التصرف يف موضوع اخلمس

نة السنة الواقعية للربح أو ؤطلق الفائدة املقيدة بعدم صرفها يف ماملوضوع م
 السنة اجملعولة.

اىل انه ال معىن ألصل فرض اجملموعية يف موضوع اخلمس يف املقام  هذا مضافا:
اجملموعية كمفهومني تصوريني خمتلفني و االستغراقية الذي هو حكم وضعي، فانَّ

للطبيعة امنا يؤثران بلحاظ احلكم  املصاديق اخلارجيةو ملالحاة املوضوع
التكليفي ال احلكم الوضعي بتعلق اخلمس بالفائدة أو املعدن، اذ سواء الحانا 

مث عممنا احلكم على األفراد بالعموم االستغراقي أو  كل معدن أو فائدة مستقاًل
 كأمر اعتباري واحد فيتعلق اخلمس هبا، تكون النتيجة جمموعًاو الحاناها معًا

 قلت انَّ مخس تلك االموال اخلارجية لالمام، فسواًء هو انَّو ،ىن واحدًااملعو
 مخس كل واحد واحد منها لالمام أو مخس مجيعها له فاملعىن واحد يف املقام،

 االستغراقيةو هذا يعين انه من الناحية املنهجية فرض الدوران بني اجملموعيةو
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 س يف الفائدة أو املعدن يف غري حمله.بلحاظ دليل اخلم
تضاف  نة املستثناة قد يلحظ استثناؤها من جمموع ارباح السنة بأْنؤنعم امل

املؤن اىل جمموع االرباح، اال ان هذا يرجع اىل كيفية حلاظ الربح يف دليل 
نة ال دليل جعل اخلمس على الفائدة، فهناك خطأ يف منهج البحث ؤاستثناء امل

االصحاب يف املقام، حيث ربطوا املسألة مبا هو ظاهر ادلة جعل اخلمس عند 
نة، مع انه ال ملزم لذلك كما عرفت، فانه ميكن مالحاة ؤال ادلة استثناء امل

نة ؤنة تقع يف تلك السنة مؤالسنة اليت جيعلها العرف لالرباح، فيكون كل م
حىت يف  واحدًا ًالكل ربح يقع فيها من دون لزوم مالحاة اجملموع رحب عرفًا

 دليل االستثناء.
نة حيث ال ظهور له يف مالحاة السنة اجلعلية أو ؤدليل استثناء امل انَّ الرابع ـ

الفوائد فسوف يبتلي املخصص ملطلقات اخلمس يف و السنة الواقعية لالرباح
كل فائدة باالمجال من هذه الناحية، فيحصل الشك ال حمالة يف امكان استثناء 

السابقة على الربح منه جملرد كونه يف السنة اجلعلية، فيكون املرجع نة ؤامل
 عمومات اخلمس يف كل ما افاد الناس، النه من موارد امجال املخصص

 االكثر.و دورانه بني االقلو
عدم ظهور و نة،ؤانه مبين على فرض االمجال يف ادلة استثناء امل ـوفيه: أّواًل

 سوف يأيت خالفه.و ـ التصور االول ـ موعيةء منها يف امكان احملاسبة اجمل شي
على هذا التقدير كما ال يثبت امكان التصور االول ال يثبت امكان  :وثانيًا

نة الواقعة يف القدر املشترك بني ؤ، مبعىن أنه جيب استثناء املالتصور الثاين أيضًا
مبجرد  السنتني، باعتباره القدر املتيقن استثناؤه، فيجب ختميس الربح املتأخر

عدم جواز االنتاار به اىل هناية السنة من حني و حلول رأس السنة اجلعلية،
امنا الشك يف و احلساب الثاين جمز على كل تقدير ظهوره، نعم لو فرض أنَّ

 ما ذكر على ما سيأيت االشارة إليه. ، متَّاجزاء احلساب اجملموعي أيضًا
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ترتبها على و نةؤنة فعلية االستثناء للمؤظاهر ادلة استثناء امل انَّ اخلامس ـ
نة الواقعة قبل ؤنة، فال يشمل املؤمن فعلية الربح يف زمان امل الربح، فالبدَّ

نة من ؤامنا هو جربان ملا صرف يف املو منه، حصوله لعدم كون االستثناء فعليًا
نة عن ؤدليل استثناء املهذا ال ميكن استفادته من و الربح احلاصل فيما بعد،

 ة بل تعويض عما صرف فيها منه،ؤنللربح يف امل الربح، اذ ليس هذا صرفًا
الذي ال يصدق مع و نة فعالؤظاهر دليل االستثناء الصرف من الربح على املو

هذه النكتة كما تقتضي يف مسألة قادمة سوف و فرض عدم حصول الربح،
نة من حني ظهور الربح فال تستثىن ؤيأيت التعرض هلا جعل املبدأ لسنة امل

املؤن الواقعة قبل حصوله، كذلك تقتضي يف هذه املسألة تعّين الطريقة الثانية 
هو الثالثون يف و ـ نة الواقعة قبل حصول الربح الزائدؤلعدم امكان استثناء امل

 .ـ  الطريقة االوىل ـ من ذلك الربح، فال تصح الطريقة اجملموعية ـ املثال
وجه تام لوال ما سنذكره من االدلة على صحة االحتساب بالطريقة وهذا ال

 ء منها فهو حيكم على هذا الاهور. تلك االدلة لو مت شي ، فانَّاالوىل أيضًا
نة منها بأحد ؤاستثناء املو وقد استدل على صحة املالحاة اجملموعية لالرباح

 وجهني:
استاهار ذلك من قوله)ع( يف صحيح ابن مهزيار الطويلة )يف كل  األّول ـ

 عام( الااهر يف مالحاة جمموع الفوائد يف كل عام مبا هو موضوع واحد
 للخمس.
 انه ليس يف مقام البيان من هذه الناحية. ودعوى:
مقدمات و هذا الاهور على تقدير ثبوته ليس من باب االطالق بانَّ مدفوعة:

امنا هو و على كونه يف مقام البيان من تلك الناحية، متوقفًااحلكمة ليكون 
 ظهور وضعي مستفاد من نفس تقييد موضوع اخلمس بالفوائد يف كل عام،

 بال معىن.و اال كان ذكر )كل عام( لغوًاو
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اىل موضوع اخلمس، اي  نفي التقييد بكل عام اذا كان راجعًا فاحلاصل:
يف مالحاة جمموع االرباح يف العام الواحد  وضعًا الغنائم كان ظاهرًاو ئدالفوا

معه ال وجه لالشكال عليه بانه ليس يف و لوجوب اخلمس، واحدًا موضوعًا
 مقام البيان من هذه الناحية.

قيد )يف كل عام( راجع  يف مقام اجلواب ما تقدم يف حمله من انَّ والصحيح:
اىل جعل اخلمس يف قبال ما جعله االمام)ع( من اخلمس يف شخص ذلك 

ملوضوع اخلمس،  ليس قيدًاو الفضة يف صدر الرواية،و العام على الذهب
خلمس مطلق  اصاًل هذا املقطع من الصحيحة ليس متعرضًا قد تقدم انَّو كيف

الفائدة احملضة و س الغنيمةامنا يتعرض فيه االمام)ع( لبيان مخو الفائدة،
نة، كما تدل عليه ؤبال استثناء املو هي مما جيب فيها اخلمس فورًاو املطلقة،

 على ما تقدم توضيحه يف البحوث املتقدمة. نفس الصحيحة أيضًا
 التمسك بدليل ليب حاصله: صعوبة بل تعسر مالحاة كل ربح ربح الثاين:

استثناء املؤنات و من االرباح،حتديد سنة لكل واحد و نة،ؤنة مؤكل مو
هذا امر غري  الواقعة بعد كل ربح منه باخلصوص ال من سائر االرباح، فانَّ

اصحاب الدخل و عريف، بل لعله متعذر يف حق كثري من الناس كالتجار
التدرجيي، فلو كان الواجب ذلك لزم احلرج الشديد على الناس يف مقام 

 كأنَّو اشكال يف كثرة االبتالء به،اخلروج عن عهدة هذا اخلمس الذي ال 
حنوها من االدلة و املقصود من هذا الوجه التمسك مبثل السرية اخلارجية

لورد و اللبية الكاشفة عن انه لو كانت الطريقة الثانية هي املتعينة الّتضحت،
عليها التأكيد الشديد الكثري، لكوهنا على خالف الطبع العريف، فهذا بنفسه 

 لطريقة االوىل يف احملاسبة.يكشف عن صحة ا
انه ال يثبت تعني الطريقة  يف اجلملة، ااّل كان وجيهًا ْنِاو واصل هذا الوجه

  االوىل يف قبال الثانية، كما انه ال يثبت اكثر من امكان جعل سنة جملموع
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الواحدة حىت لو من اجل السهولة، فيلحظ مجيع االرباح يف السنة و االرباح
، اذ ال ضري يف دفع مخس الربح مبجرد ظهوره ملا سوف احلاصل منها متأخرًا

يأيت من تعلقه مبجرد ظهور الربح، فيستثىن ما ال يعلم تقدمه على االرباح من 
هذا الدليل حبسب احلقيقة  نة تلك السنة ال ما يعلم تقدمه على الربح، النَّؤم

هو استثناء املؤن اليت و ه على القدر املتيقن،من االقتصار في دليل ليّب البدَّ
 حنوها.و مها على االرباح، كما هو الغالب يف اصحاب التجاراتاليعلم تقّد

ما أفاده بعض اساتذتنا العاام )دام ظله( على ما يف تقريرات  انَّ ومنه ياهر:
 اهلرجو نة باإلضافة اىل كل ربح يوجب االختاللؤحلاظ امل أما انَّ>وحبثه 

حىت يف التدرجييات مثل العامل أو الصانع  ملرج، فال يعقل له معىن حمصاًلاو
مل يبق كما هو الغالب حيث يصرف  ْن، فانه ِامثاًل الذي يربح كل يوم دينارًا

بقي خيمس الفاضل على  اْنو ة اليوم الثاين فال كالم،مؤنربح كل يوم يف 
اصحاب االعمال الذين ورد و التجار مما الميكن املساعدة عليه، فانَّ 1«نةؤامل

السؤال عنهم ضمن روايات هذا الصنف من اخلمس ال تكون ارباحهم 
 مشخصة عادة اال خالل السنة اجلعلية أو املوسم الذي تنتهي به اعماهلم

استثماراهتم املالية، حبيث يكون من املتعذر أو املتعسر عادة مالحاة ما و
ؤن الواقعة بعده باخلصوص، فما ذكره يف كل يوم ليستثين منه امل رحبه واقعًا

من العامل الذي يربح كل يوم مث يصرف ما رحبه يف اليوم الثاين اجنيب عن 
 مورد االستدالل يف هذا الوجه متاما كما ال خيفى.

لكن باملقدار الذي ذكرناه ال و يقتضي قبول اصل هذا الوجه االنصاف:ـف
 اكثر.
  ال يلّفق ْنلكن شريطة َاو تني،هو احلكم بصحة كلتا الطريقحقيق: ـوالت

                                                           
 .212مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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ن ال يستفيد من كال املكلف بينهما، بل خيتار احدامها يف مقام العمل، مبعىن اِْ
الوجه يف ذلك، أما اذا كان و التخفيفني يف الطريقتني معا بل من احدمها،

تشرعية فلوضوح املدرك على صحة الطريقة اجملموعية هو السرية العملية امل
هو اختيار الطريقة و من االقتصار فيه على القدر املتيقن، اهنا دليل ليب البدَّ

اجملموعية بلحاظ متام االرباح الواقعة يف تلك السنة اجملموعية حىت االرباح 
احتساب سنة و ال سرية عملية على صحة التلفيق بني الطريقتنيو املتأخرة

أّما اذا كان النار اىل االدلة اللفاية و هو واضح،واقعية لالرباح املتأخرة كما 
 نة بعضها ظاهر يف صحة الطريقة االوىل،ؤروايات استثناء امل فالااهر انَّ

 ال حمذور يف ثبوت كلتا الطريقتنيو بعضها ظاهر يف صحة الطريقة الثانية،و
 ْنبَا واقعًا ال حمذور يف ثبوهتما معًاو ،، اذ التنايف بينهما ذاتًاصحتهما معًاو

 يكون الالزم هو اجلامع بينهما.
فهي الروايات  يف صحة الطريقة االوىل ـ أي اجملموعية ـ اما ما يكون ظاهرًا

عياله، كما يف و نة الرجلؤمو نة الضيعةؤ، منتني معًاؤالواردة يف استثناء امل
مكاتبة اهلمداين اليت ينقلها ابن مهزيار بطريق معترب )فاختلف من قبلنا يف 

خراجها، ال و نة الضيعةؤنة، مؤ، فقالوا: جيب على الضياع اخلمس بعد املذلك
 نتهؤعليه اخلمس بعد م ـقرأه علي بن مهزيارو ـ عياله، فكتبو نة الرجلؤم
نة ؤعياله على مو نة الرجلؤعطف م بعد خراج السلطان( فانَّو نة عيالهؤمو

بلحاظ و نتني معًاؤخراج السلطان بنفسه ظاهر يف مالحاة جمموع املو الضيعة
كذلك خراج السلطان امنا يكون و نة العملؤم من الواضح انَّو سنة واحدة،

 استثناء اخلسائرو حماسبته بالطريقة االوىل عادة، حيث يكون حساب االرباح
هم ، فإنَّعقالئيًاو عرفًا االعمال جمموعيًاو املؤن منها عند اصحاب الضياعو

مثل هذه و اخلسائر فيها،و االرباحو نجيعلون النفسهم سنة يالحاون املؤ
 اذاو ،نتني معًاؤيف جواز ذلك بالنسبة للم الطريقة العرفية جتعل الدليل ظاهرًا
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حنوها ثبت صحته و التجاراتو ثبت جواز هذه الطريقة يف اصحاب الضياع
 .ال فقهيًاو بعدم احتمال الفرق عرفًا يف غريهم أيضًا

ومثلها صحيحة ابن مهزيار الطويلة الوارد يف ذيلها )فاما الذي اوجب من 
 نته(ؤالغالت يف كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم مبو الضياع

نتهم( فاهنا ؤكذلك صحيحته الثالثة عن ايب علي بن راشد )اذا امكنهم بعد مو
يت تكون الطريقة االستثمارات الو باعتبار ورودها يف مورد الضياع مجيعًا

استثناء جمموع و العرفية فيها مالحاة جمموع الفوائد يف سنة واحدة جعلية
االطالق املقامي يف و لو على مستوى الاهورو املؤن منها، تكون ظاهرة عرفًا
 .الفوائد أيضًاو نة السنة من االرباحؤصحة هذه الطريقة الستثناء م

نة من الربح ؤفعلية استثناء امل هذا خالف الاهور املتقدم ذكره يف اليقال:
 نة.ؤاملستلزم لفعلية حصوله حني الصرف منه على امل

الاهور يف مثل هذا الصنف من روايات االستثناء اما غري هذا  فانه يقال:
قبل حصول  ل املستثناة هبا التكون عادة ااّلنة التحصيمؤ موجود، باعتبار انَّ

ة تقتضي االكتفاء حبصول أّول توسعة عرفيو الربح، أو يفرض وجود عناية
نة املصروفة خالل ؤربح أو الشروع يف التكسب يف صحة اضافة تلك امل

 السنة اجلعلية اىل ذلك الربح حىت اذا تأخر حصوله بالدقة عن زمن الصرف.
عدم و مث انه قد يقال ان مقتضى هذه الروايات احلكم بتعني الطريقة اجملموعية

مقتضى و تضى اطالق املستثىن منه فيها بلصحة الطريقة الثانية، اذ مق
عمومات اخلمس يف كل فائدة فورية اخلمس يف كل فائدة اال ما اخرجه 

املفروض ظهوره يف االذن يف اثناء السنة اجملموعية اجملعولة و دليل االستثناء،
ملالحاة االرباح فقط ال غري، فيجب اخلمس حىت يف الربح املتأخر ظهوره 

 متاميتها.و نة املقررة لالرباحمبجرد انتهاء الس
  اهنا تدل على وجوب اخلمس يف كل ربح عدا ما يصرف يف وان شئت قلت:
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 املؤن الواقعة خالل السنة اجملموعية اليت حيسب فيها عادة جمموع االرباح
االرباح يقع منها خارجها الجيوز استثناؤها من  املؤن ال غري، فماو اخلسائرو

الواقعة داخل تلك السنة، حىت اذا مل يكن خارج سنة حصول ذلك الربح 
 باحلساب االحناليل.

بالطريقة  ال فقيهًاو اال أن الصحيح ان يقال بعدم احتمال االختصاص عرفًا
نة الواقعة خالل السنة اجلعلية كان ؤاجملموعية فانه اذا فرض صحة استثناء امل

 أيضًا عة بعد حصول الربح خالل السنة الواقعية ثابتًانة الواقؤصحة استثناء امل
نة، فانه يشمل السنة ؤبإطالق نفس دليل استثناء املو بالفحوى العرفية، بل

نة فيها مضافة اىل ارباحها، ؤاجلعلية بعناية كوهنا كالسنة الواقعية، تكون امل
لقدر املتيقن فيكون استثناء املؤن الواقعة خالل السنة الواقعية بعد الربح هو ا

هذا الكالم لو مت فغايته صحة كلتا الطريقتني يف  من مفادها، نعم سيأيت انَّ
 اجلمع بينهما.و نفسيهما ال صحة التلفيق

يف صحة الطريقة الثانية من روايات االستثناء فمثل  يكون ظاهرًاو اما ما 
 نة(ؤنة؟ فكتب: بعد املؤنة أوبعد املؤصحيحة البزنطي )اخلمس اخرجه قبل امل

مثل هذه  نة( فانَّؤمثلها التوقيع املروي عن الرضا)ع( )اّن اخلمس بعد املو
حنوها ميكن و املكاسبو الروايات املطلقة حيث مل ترد يف خصوص التجارات

نة املعاصرة مع الربح لكي يكون ؤدعوى ظهورها يف استثناء خصوص امل
 نة منه.ؤظاهرها فرض الربح مث استثناء امل ، النَّاستثناؤها منه فعليًا

يلحظ  لكن ال جيوز التلفيق بينهما، بأْنو وهكذا ثبت صحة كلتا الطريقتني،
فيستثىن منها مجيع املؤن يف تلك السنة  من االرباح جمموعيًا املكلف قسمًا

يلحظ خلصوص الربح االخري سنة مستقلة و حىت الواقعة بني الرحبني،
مثل هذه احلالة ال  املؤن الواقعة بعد السنة اجملموعية، فانَّ فيستثىن منه حىت

 تكون مشمولة لكال صنفي ادلة االستثناء.
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ادلة االستثناء من الصنف االول امنا جوزت احتساب  انَّ وان شئت قلت:
ات جمموعة استثنائها من االرباح اذا لوحو نة الزائدة الواقعة بني الرحبنيؤامل

ليس هلا و يف مقام االستثناء، حبيث خيمس اجلميع بعد ذلك من دون تلفيق،
مبالك االطالق و اطالق لصورة التلفيق بعد ان كانت الداللة املذكورة عرفية

العرف ال يستخدم التلفيق بل خيتار الطريقة و احلوالة على العرف،و املقامي
نة الزائدة على ؤاز استثناء املاجملموعية فلعل هذه اخلصوصية دخيلة يف جو

لو و الصنف الثاين يدل الربح االول من الربح الثاين داخل السنة، كما انَّ
عدم و مبقتضى اطالق املستثىن منه فيه على لزوم دفع مخس الربح الثاين،

املكلف اذا اراد  هذا يعىن انَّو ء من املؤن السابقة على حصوله، استثناء شي
لزائدة على الربح احلاصل يف اثناء السنة بالطريقة اجملموعية نة اؤأن يستثين امل

 أن ال جيعل لرحبه املتأخر سنة واقعية مستقلة.و البدَّ
مقتضى الصناعة االجتزاء بكلتا الطريقتني يف نفسيهما أي  انَّ وهكذا يتضح:

 من دون تلفيق بينهما، الماقد ياهر من بعض العبائر من تعني الطريقة االوىل،
ان كان االحوط يف صورة و مااختاره بعض آخر من تعني الطريقة الثانية،ال و

نة املستثناة ؤاحلساب اجملموعي االقتصار على صورة عدم العلم بزيادة امل
على االرباح باحلساب اآلخر، أي عدم العلم باستثناء قسم من املؤن عن 

 ارباح الحقة عليها.
يكون  ْنعي لالرباح ال فرق بني َامّث انه بعد الفراغ عن صحة احلساب اجملمو

تكسبات و ربح من سنخ واحد، أو ارباح عديدة من اعمالو له عمل واحد
ما هو موضوع اخلمس طبيعي الفائدة أو الربح الذي يستفيده  متنوعة، النَّ

الزراعات من دون و االجاراتو الصناعاتو االنسان من ضروب التجارات
ئدة خاصة، فيكون ما هو موضوع خصوصية لنوع عمل خاص أو ربح أو فا

 تكون اخلصوصيات املذكورةو على كل ذلك، منطبقًا اخلمس عنوانا واحدًا
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بالتايل و موضوعه،و خصوصيات مصداقية الدخل هلا فيما هو متعلق اخلمس
على  يكون له ربح زائد ْننة، فامليزان َاؤيف استثناء امل اليكون هلا دخل أيضًا

 نة سنته من جمموع ارباحه أو فوائده، فيجوز له احتساب جمموع ارباحهؤم
 متنوعة كما اشار إليه املاتن.و لو من تكسبات متعددةو

 نعم بلحاظ مبدأ السنة رمبا يقال بلزوم مالحاة ذلك يف كل تكسب مستقاًل
املبدأ يف  قلنا بانَّو عن اآلخر اذا مل تكن التكسبات يف وقت واحد،

 التكسبات من حني الشروع يف الكسب.
ان يكون مبدأ سنته من حني الشروع يف اّول عمل و وقد يقال: بأنه البدَّ

ليس له أن جيعل لنفسه و سنته عند انتهاء السنة من ذلك الوقت آخرو يبتكّس
اذا  ع املؤن املشتركة على اجلميع ااّلسنني عديدة بعدد انواع التكسبات مث يوّز

الوجه فيه ماتقدم من ان الطريقة و احرز أن ذلك مطابق مع احلساب االحناليل،
اجملموعية الميكن استفادة االجتزاء هبا يف موارد التلفيق لعدم وجود اطالق 
لفاي ميكن التمسك به يف املوارد املتعارفة جلعل السنة اجملموعيةيف مقام استثناء 

اذا كان مدركنا على الطريقة اجملموعية  جدًا هذا املعىن واضحو املؤن املصروفة،
اما اذا كان و من االقتصار فيها على املقدار املتيقن، السرية العملية اليت البدَّ

 نتني معًاؤاملدرك استاهار صحة الطريقة اجملموعية من روايات استثناء امل
عن  عرفًا نة التحصيل يف كل عمل حيث يكون مستقاًلؤفيمكن دعوى أن م

اعمال و ة العمل اآلخر فيكون تعدد السنني اجملموعية فيمن له تكسباتنؤم
نة العيال على ؤحيث عطف فيها مو متنوعة غري بعيد عن مفاد تلك الروايات

اد من ذلك جواز التلفيق املذكور ـحصيل يف سياق واحد فقد يستفـنة التؤم
توزيع املؤن و استثمارات متنوعةو اراتـن له جتـموعية ملـنني اجملـبني الس

فتدبر  عًاـارج السنني اجملموعية مجيـنة منها خؤع مـقـا بشرط ان ال تـعليه
 .جيدًا
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 يشترط يف وجوب مخس الربح أو الفائدة استقراره،[ 11]مسألة 
بعد  ان للبائع اخليار ال جيب مخسه ااّلكو فيه ربح فلو اشترى شيئًا

 .[1] مضي زمن خيار البائعو لزوم البيع
 

كاحلاصل من بيع خياريحكم   الربح املتزلزل 

يتعرض السيد املاتن )قده( يف هذه املسألة حلكم الربح املتزلزل كاحلاصل [ 1]
ن ارباح من بيع خياري، فهل جيب اخلمس فيه مبجرد ذلك لكي حيسب م

استقرار الربح فيكون من و بعد مضي زمن اخليار نفس السنة، أو ال جيب ااّل
يكون ما  ْنموضوع البحث ينبغي َا بذلك يعرف انَّو االستقرار؟ارباح سنة 

استقرار وجوب دفع اخلمس كما و اذا بقي زمن اخليار اىل ما بعد متام السنة
اما اذا كان زمانه ينتهي قبل حلول رأس و ياهر من صدر عبارة املاتن،

كونه من و استقرار اخلمس فال إشكال يف عدم الربح مع الفسخ،و سنته
اح سنته مع عدم الفسخ الستقراره، كما انه ينبغي استبعاد الربح احلاصل ارب

فحصل له  أو شجرًا من النماء املنفصل للعني املشتراة، كما اذا اشترى حيوانًا
مثله ما اذا و نتاج منفصل يف ملكه فانه بالفسخ ال يرجع النتاج اىل الفاسخ،

هذا خارج  سوقية، فانَّحصل له ربح زائد على قيمته الو اجتر بذلك املال
موضوعها ما اذا كان ما فيه الربح يرجع  عن موضوع هذه املسألة، النَّ

 ذلك يكون فيما اذا كان الربح حاصاًلو ،بالفسخ حبيث كان الربح متزلزاًل
ء بأكثر من قيمته، حبيث اذا  ء بأقل من قيمته أو بيع شي بنفس الشراء لشي

 اّيًاو ـ اذا فرض انه باعه من غريه ـ قيمتهفسخ زال الربح برد عني املبيع أو 
 الربح امنا يصدق بعد مضي اخليار ما كان فااهر عبارة السيد املاتن )قده( انَّ

 هذا يعين أنه من ارباح السنة الالحقة ال سنة االجتار.و لزوم البيع،و
 الربح يصدق مبجرد امللك، يف وجهه انَّ وخالف يف ذلك بعض االعالم مدعيًا

يف صدقه على حنو الشرط املتأخر،  عدم الفسخ يف زمن اخليار شرطًا يكونو
 فيكون الربح من السنة السابقة ال الالحقة.
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وفصل بعض اساتذتنا االعالم )دام ظله( بني ما اذا كانت زيادة قيمة ما 
ار ثبوت اخليو اشتراه تساوي النقص احلاصل من نفس تزلزل املعاملة

يف املال  عقالئيًاو هذا التزلزل بنفسه نقص عرفًا لصاحب املال، حيث انَّ
لتساوي قيمة  يوجب النقص يف قيمته السوقية، فال ربح يف سنة الشراء اصاًل

امنا حيصل الربح بعد و املبيع احلاصل بالنقص املذكور مع الثمن الذي دفعه،
السنة الثانية اذا كان من  استقرار البيع، فيكون من ارباحو مضي زمن اخليار

بني ما اذا كانت زيادة القيمة اكثر من قيمة النقص احلاصل و اموال التجارة،
قد اشتراه و مع التزلزل مثانيةو من تزلزل البيع، كما اذا كانت قيمته عشرة

بال و فعاًل ـ هي الثالثةو ـ بلحاظ تلك الزيادة خبمسة، فيكون الربح حاصاًل
خليار جلواز بيعه من شخص آخر، فريبح تلك الزيادة حاجة اىل مضي زمن ا

 .1فيجب اخلمس فيها فعاًل
عدم قدح التزلزل يف صدق  2 واختار بعض احملشني على العروة من االعالم

، غاية االمر اذا لعله باعتبار حتقق الربح حدوثًاو ،تعلق اخلمس اصاًلو الربح
كما يف حاالت التلف، فاذا كان موضوع اخلمس  يزول بقاًءو فسخ يرتفع

تلف بقاء أم ال، بل  حدوث الفائدة عند حلول رأس السنة وجب ذلك سواًء
على تعلق اخلمس هبا، مع  اهلدية اجلائزة بناًءو التزلزل ثابت يف موارد اهلبة

 فال اثر استقراره رغم تزلزل امللك فيها جزمًاو انه ال إشكال يف اخلمس
 .صاًلللتزلزل ا

 ء من الوجوه املذكورة. عدم املساعدة على شي لكن االنصاف:و هذا
اجملعوالت و الشرط املتأخر امنا يتعقل يف باب االحكام فألنَّ اما االول:
  االفادة، فانهو اليت منها عنوان الربحو ال يعقل يف االمور التكوينيةو االعتبارية،

                                                           
 .211مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
 السّيد الربوجردي) قّدس سرّه( يف حاشيته على العروة الوثقى. -2
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العدم، ال و املفاهيم التكوينية االخرى يدور امره بني الوجودعلى حد سائر 
 غري عريف أيضًاو الوجود املعلق على امر متأخر، فانه مستحيل يف التكوينات

 يف نفسه.
الفائدة يصدق على متلك املال الزائد على االصل و الربح انَّ وان شئت قلت:

 تكون قيمته ْنَاو ميلك شيئًا ْنني َائمن جز يف املالية، فيكون معناه مركبًا
ني ليسا مشروطني كال اجلزئو ،ماليته أزيد من االصل الذي اشتراه به مثاًلو

أّما امللكية فألّنها وِاْن كانت اعتباردية فيمكن اناطتها بالشرط املتأخر 
 الفسخ من حينه ال من اصله، لكنه خلف فرض انَّو ،عقاًلبالشرط املتأخر 

بأمر  مشروطًاو يكون مراعى ْنالية فهي امرتكويين اليعقل َااّماالزيادة يف املو
ني ئبإزاء هذا املفهوم املركب من اجلز عليه فالربح اذا كان موضوعًاو متأخر،

 كان موضوعًا ْنِاو ، سواء فسخ بعد ذلك البائع أم مل يفسخ،فهو متحقق فعاًل
كل حال،  على بإزاء ذلك بشرط كون امللك غري متزلزل فهو ال يصدق فعاًل

امنا يصدق الربح من و ألن امللك متزلزل سواء فسخ بعد ذلك أم مل يفسخ،
املشروط بالشرط املتأخر فهو و حني انتهاء زمن اخليار، اّما الوجود املراعى

 اليت ال اشكال يف كون الربح منها.و غري معقول يف العناوين التكوينية

 فيمكن املناقشة فيه: ـ واما الثاين
يف العني بل يف ملكيتها حىت عند  ثبوت اخليار ليس نقصًاو التزلزل انَّ ـأواًل

 مالية العني غري ملكيتها، ماليتها، النَّو يف قيمة العني العرف، فال يوجب نقصًا
يف املالية، فاذا كان التزلزل يف امللك ال يقدح  ليست امللكية املستقرة شرطًاو

 كان الربح صادقًا ـ يف التفصيل كما هو ظاهر الشق الثاين ـ يف صدق االفادة
 مالية مّما اعطاه، النَّو املال الذي حصل عليه اكثر قيمة ال حمالة، باعتبار انَّ

  لزم النقض مبا اذا تلفت ااّلو ،االفادة تكون بلحاظ زيادة املالية دائمًاو الرحبية
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يف عدم سقوط اخليار  الإشكال فقهيًا العني يف زمن اخليار مث فسخ البائع فانه
بالعقد ال باملال، فريجع على املشتري بقيمتها، فاذا  بتلف العني، لكونه متعلقًا

لتمام قيمة العني  التزلزل نقص يف العني مل يكن املشتري ضامنًا فرض انَّ
 باعتبار التزلزل ما تلف عنده كان ناقصًا السوقية بل لالقل منها، النَّ

 هذا ما ال يلتزم به فقهيًاو اقل من القيمة السوقية للمال، تهقيم انَّ املفروضو
هذا شاهد على ان تزلزل امللكية ال ربط له مبالية املال الثابتة له مع قطع و

 النار عن مالكه.
نعم يف خصوص اخليار املشروط برد الثمن الذي يقال فيه بعدم جواز التصرف 

يف املبيع زمن اخليار قد يقال بصدق النقص الناقل أو املتلف من قبل املشتري 
يف املال من جهة حمجورية منافعه، ناري العني املسلوبة املنفعة، فقد ال يصدق 

يف مثله لو و االفادة ما مل ميض زمن اخليار فريتفع النقص املذكور،و الربح
مع فرض كونه من اجل و اخليار كان من اجل رد العني سقط بتلفها، فرض انَّ

 هي ناقصة.و عني او قيمته أو مثله يلتزم فيه بعدم ضمان اكثر من قيمتهارد ال
صح ما  يف منافع املال عرفًا كلما اوجب التزلزل يف امللك نقصًا واحلاصل:

 .يف قيمته السوقية أيضًا ذكر من كونه نقصًا
النقص املذكور  غريه، النَّو انه حينئذ ال ينبغي التفصيل بني مال التجارة ااّل

مثل هذه  قد تقدم انَّو من ناحية القيمة، بل فوات بعض املنافع، ليس
االوصاف الدخيلة يف املالية كالنماء املتصل يوجب صدق الربح أو الفائدة 

 املالية يف ذلك املال.و على املال عند تغريها بنحو يستوجب مزيد املرغوبية
الكالم  هذه املسألة، النَّهذه احليثية املذكورة يف التفصيل اجنبية عن  انَّ :وثانيًا

حنوه من و االفادة يف مورد الزيادة احلاصلة بالبيع اخلياريو يف صدق الربح
عدم االستقرار للزيادة احلاصلة، سواء افترضناها بلحاظ قيمة و ناحية التزلزل

  ناقصة، فنكتة البحث يف هذهو هي متزلزلةو اصل العني أو بلحاظ قيمتها
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بعد الفراغ عن حصول زيادة مالية  املسألة يف املال احلاصل للمشتري متزلزاًل
قيمتها السوقية الزائدة حىت مع و فيه، سواء كان من جهة بقاء العني على ماليتها

اكثر  هي متزلزلة أيضًاو أم من جهة كون قيمتها ـ كما هو الصحيح ـ التزلزل
من قيمة الثمن الذي دفعه يف مقام الشراء، بينما نكتة التفصيل املذكور مربوطة 

املالية احلاصلة لدى املشتري و هي عدم حتقق الزيادة يف القيمةو حبيثية اخرى،
يف املال على حد سائر  يف بعض احلاالت، لكونه نقصًا اذا كان البيع خياريًا

هذا ال إشكال و دق الربح من ناحية ذلك،العيوب اليت قد تفترض فيه، فال يص
انه ال ربط له جبهة  تقوم االفادة بزيادة املالية، ااّلفيه لو متت صغراه، لوضوح 

البحث يف هذه املسألة، كما انه غري تام يف نفسه على ما عرفت، فموضوع 
حبث املاتن يف الصورتني اللتني فصل بينهما امنا هو خصوص الصورة الثانية 

فيها بلحاظ الزيادة احلاصلة لديه اذا ما فسخ البائع،  ن التزلزل ثابتًاحيث يكو
وجوب و فاختيار بعض اساتذتنا االعالم لصدق الربح بلحاظ السنة السابقة

هو صدق الربح مع و يرجع اىل الوجه الثالث حبسب احلقيقة، اخلمس فيه مطلقًا
 ذلك أم مل يفسخ.، سواء فسخ البائع بعد وجوب اخلمس فيه مطلقًاو التزلزل

التمليك اجملاين الذي و قياس املقام بباب اهلدية اجلائزة انَّ واما الثالث فريّده:
الرجوع هناك ليس  جيوز ملالكه فيه الرجوع قياس مع الفارق، من جهة انَّ

على حنو الضمان بل مشروط ببقاء العني، فلو ادى املكلف اخلمس منه اىل 
لبدله حىت اذا رجع الواهب، بل مبجرد حلول رأس  اصحابه مل يكن ضامنًا

خلمس، فال استقرار اخلمس ينتقل مخس العني املوهوبة اىل صاحب او السنة
حنوها و اجلواز يف اهلبة مبقدار أربعة امخاسه، النَّ يكون للواهب الرجوع ااّل

 مشروط بعدم التصرف الناقل أو االنتقال القهري من املوهوب له اىل غريه، فال
  هذا خبالفو يوجب تعلق اخلمس مبثل هذا الربح اي خسارة على املالك،
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 ْنَاو املقام، فانه اذا فسخ البائع ضمن املشتري املبيع بتمامه للبائع، حبيث البدَّ
 بتمامها، فيخسر املالك اخلمس من كيسه بداًلو أو قيمة يدفعها إليه عينًا

 ارباحه.و ن فوائدهرأمساله ال مو
حاصله: دعوى و الوجه الفين ملا ذكره السيد املاتن )قده( وهبذا يعرف:

التجارة املتزلزلة، ال لعدم و انصراف ادلة اخلمس عن الربح احلاصل باملعاوضة
كماقد يشعر به  ـ فانه صادق عرفًا الفائدة بذلك حدوثًاو صدق مفهوم الربح

ظاهرها اثبات اخلمس يف  بل ألنَّ ـ تعبري املصنف يف صدر املسألة أيضًا
 االرباح احلاصلة للمكلف بنحو ال يوجب تعلقه بذلك الربح خسارة املالك

جعله يف مورد الربح املتزلزل املضمون و رأمساله،و حتميله ذلك من كيسهو
 بتمامه للبائع على تقدير فسخه معناه خسارة املشتري مخس ذلك الربح،

خالف اضافة اخلمس و اخلمس يف الفائدة، مثل هذا خالف منصرف ادلةو
دليل اخلمس ملثل  رأس ماله، فال يشملو نتهؤفيها اىل الفوائد الزائدة على م

بعد استقرارها، فتكون من االرباح اليت يتعلق هبا اخلمس يف  هذه االرباح ااّل
 السنة الالحقة ال السابقة.

 دفعهو عد استقرار اخلمسانه ال يقاس املقام بباب التلف ب أيضًا وهبذا ياهر:
لكنه ليس من و كان خيسره املالك من كيسه ْنِاو لو من مال آخر، فانهو

ناحية جعل اخلمس، بل من ناحية التلف التكويين الذي يصيب كل احد، 
جعل اخلمس على الربح املتزلزل الذي يكون من حق  خبالف املقام فانَّ

ا اجلعل ال من قبل صاحب البائع استرجاعه خسارة على املالك من قبل هذ
 اخليار، النه استرجع حقه كما هو واضح.

ـ ال هذه النكتة ال تقتضي عدم مشول دليل اخلمس هلذا الربح منذ  يقال
 االفادة مبجرد حصولهو املفروض صدق الربح حصوله يف السنة السابقة، النَّ

  يهمتلكه، غاية االمر من اجل عدم خسارة املالك له يقيد وجوب اخلمس فو
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ارجاعه ملاحصل من الربح بنحو الشرط املتأخر، حيث انه و بعدم فسخ البائع
منها احلكم بوجوب اخلمس أو ملكية االمام و معقول يف االحكام الشرعية،

 .له، فال وجه لرفع اليد عن دليل اخلمس يف السنة السابقة مطلقًا
 ْناملالك ينبغي َا االنصراف املذكور نكتته ظهور دليل اخلمس يف انَّ فاحلاصل:

أصل ماله، لكونه ضريبة على الفوائد الفاضلة و ال خيسر اخلمس من كيسه
 الو هذا يكفي فيه عدم اخلمس على تقدير فسخ البائع،و على رأس ماله،

 املتأخر،بعدم فسخ البائع بنحو الشرط  ينايف اطالق دليل اخلمس له مشروطًا
 الضرورات تقدر بقدرها ال اكثر.و

امنا يتم هذا الكالم فيما اذا كان خروج هذا الربح على تقدير  فانه يقال ـ
اصل الاهور يف مشول  فسخ املشتري من جهة املخصص املنفصل، فيقال بانَّ

امنا قام الدليل االقوى على عدم حجية اطالقه، فالبد و دليل اخلمس له تام
الضرورات تقدر  قييد من االقتصار على القدر املتيقن ال اكثر، النَّيف مقام الت

من باب االنصراف العريف، و اما حيث يكون هذا اخلروج ختصصيًاو بقدرها،
الزائد و الربح يف انه جمعول على الفائضو أو ظهور اضافة اخلمس اىل الفائدة
فمثل هذه  رأس ماله،و يكون عن كيسه ْنعلى اصل رأس ماله، فال ميكن َا

النكتة متنع عن انعقاد اصل االطالق يف دليل اخلمس ملثل هذه الفائدة 
اليت تكون يف معرض الزوال، حىت اذا فرضنا صدق الفائدة أو و املتزلزلة،

 .الربح على ذلك حدوثًا
عدم و نفس املعرضية املذكورة كافية لعدم انعقاد االطالق انَّ شئت قلت: ْنوِا

 بنحو الشرط املتأخر، خصوصًا الفائدة، ال مشوله هلا مشروطًامشوله ملثل هذه 
العقالئي حبيث و الشرط املتأخر امر على خالف الطبع العريف نَّاذا الحانا ِا

حيتاج استفادته من دليل اىل عناية فائقة كما يذكر يف حمله من علم االصول 
 استحالته.و عند البحث عن امكان الشرط املتأخر
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، اشترى ما فيه ربح ببيع اخليار فصار البيع الزمًا لو [11]مسألة 
يقيله،  ْناذا كان من شأنه َا ااّل فاستقاله البائع فأقاله، مل يسقط اخلمس.

 .[1]كما يف غالب موارد بيع شرط اخليار اذا رد مثل الثمن
 

ما يذكره السيد املاتن )قده( من اشتراط استقرار الربح أو  انَّ فاالنصاف:
الفائدة يف موارد املعاوضات يف وجوب اخلمس هو االوفق مبقتضى الصناعة، 

 ، بل لعدم تعلق اخلمس به ااّللكن المبعىن عدم صدق الربح أو الفائدة حدوثًا
 تعلق اخلمس به متأخر، لكنَّو بعد مضي زمن اخليار، فيكون الربح متقدمًا

نة املستثناة تبدأ من حني تعلق اخلمس، فيكون حكم هذا ؤسنة امل حيث انَّو
لعل و الربح حكم سائر ارباح السنة الالحقة رغم تقدم صدق الربح عليه.

تعلق اخلمس اوجب التزام مجلة من و عدم التفكيك بني صدق الرحبية
بعدم الفسخ  لكن مشروطًاو لسابقةاالعالم يف املقام بكونه من ارباح السنة ا

غري و فيما بعد بنحو الشرط املتأخر، االمر الذي تقدم انه غري عريف، بل
لو ارجعوا الشرط املتأخر اىل و منها الربح،و معقول يف العناوين التكوينية

لعله و تعلق اخلمس يف الزمان املتقدم ال صدق الربح كما قررنا كان أوجه،
 لعامل حبقايق االمور.الّله او حاق مرامهم،

 حكم الربح الذي استقر مبضي اخليار إال أنَّ البائع استقاله بعد ذلك
 يتعرض املاتن يف هذه املسألة حلكم الربح الذي استقر مبضي زمن اخليار [1]

لكن البائع استقاله بعد ذلك، فهل يوجب ذلك سقوط اخلمس اذا اقاله أم و
االقالة، كما يف موارد بيع شرط اخليار قد فصل بني مااذا كان من شأنه و ال؟

اذا رد مثل الثمن فتأخر برده الثمن عن زمن اخليار فطلب منه االقالة فاقاله 
 له. بني غريه فال يسقط اخلمس بل يكون ضامنًاو فيسقط اخلمس،

وهذا التفصيل ال جمال له اذا كانت االقالة بعد استقرار اخلمس مبضي السنة، 
يف مال الغري، كما و ينئذ يف مقدار اخلمس لكوهنا فضوليةاذ ال تصح االقالة ح

  تعلقه باملال، فيكونو انه ال وجه لكوهنا رافعة للخمس بعد استقراره
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االحوط اخراج مخس رأس املال اذا كان من ارباح  [11]مسألة 
 أو استفاد ـ ر فاكتسبـن له مال من اّول االمـفاذا مل يك كاسبه،ـم

 

االقالة الالحقة كالفسخ يوجب  يف مال الغري بال اذنه، نعم لو قيل بانَّ تصرفًا
صدقه منوط بعدم الفسخ أواالقالة على  عدم صدق الربح من اّول االمر، النَّ

لكنك عرفت عدم معقولية ذلك يف و حنو الشرط املتأخرمل يكن عليه اخلمس،
 عن االقالة. الفسخ املتأخر فضاًل
املذكور فيما اذا كانت االقالة قبل مضي السنة، كما لعله وامنا يتجه التفصيل 

االقالة اذا  ، بان1َّقد ناقش يف ذلك مجلة من احملشني على العروةو ظاهر املنت،
ناته اثناء السنة بعد ؤ، لكوهنا كسائر مكانت اثناء السنة سقط اخلمس مطلقًا

 يقيله. أْنلو مل تكن من شأنه و مستحسنة عرفًاو كانت راجحة شرعًا ْنَا
االقالة يف غري احلاالت  صحة التفصيل املذكور، باعتبار انَّ ان االنصاف: ااّل

 حنوه ال تكون مسقطة للخمس، النَّو حبق البائع اليت يكون عدمها اجحافًا
املفروض على ما سوف يأيت ظهور ادلة اخلمس يف ثبوته يف كل ربح مبجرد 

رف يف ـه الصـيز لـف اجـلـكـمـلـل ًاـاقـر ارفـة االمـايـوره غـهـظ
نة ال يكفي فيه جمرد حسن ؤعنوان امل من الواضح انَّو نته خالل السنة،ؤم

نه ؤوشو يف احتياجاتهو االقالة، لاهوره يف كون الصرف للمال استهالكيًا
كل فعل راجح  قلنا بانَّو ،، نعم لو قلنا باستحباب االقالة شرعًاالالزمة عرفًا

نته، فاذا اقاله من اجل اداء هذا ؤمو نسان املؤمنيكون من شأن اال شرعًا
هذا خارج عن مناور هذه  انَّ ااّل املستحب الشرعي سقط اخلمس عندئذ،

 سوف يأيت البحث عنه يف مسألة قادمة.و املسألة،

                                                           
 .393، ص 2 العروة الوثقى، ج -1
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يتجر به، جيب اخراج و جيعله رأس املال للتجارة أراد أْنو ـ مقدارًا
 .[1]مخسه على االحوط مث االجتار به 

 

 حكم الربح أو الفائدة اليت يتخذها املكلف رأس مال للتجارة حدوثًا
يبحث يف هذه املسألة عن الربح أو الفائدة اليت يتخذها املكلف رأس مال  [1]

لعل و نة فالمخس فيه، أو ال فيجب فيه اخلمس؟ؤ، فهل يعد مالتجارة حدوثًا
يف و وت اخلمس،احتاط فيه املاتن )قده( من ثب املشهور بني املتأخرين ما

قبال ذلك ما ذكره يف الغنائم )من ان تتميم رأس املال ملن احتاج إليه يف 
 نة( الااهر يف كون رأس املال احملتاج إليه يف احداث التجارةؤاملعاش من امل

كذلك فيما يتمم به رأس ماله و فال مخس فيه، نة أيضًاؤالكسب يعد من املو
رجع حبسب الدقة اىل تفصيل بني رأس هذا يو احملتاج إليه يف اصل العمل،

بني غريه مّما قد يتخذه رأس مال و املتوقف عليه اعاشتهو املال احملتاج إليه
اما القول بعدم اخلمس يف املال الذي جيعل رأس مال للتجارة و للتجارة.

يقول به احد كما هو واضح، فالبد من  ْنفال قائل به، بل ال يتوهم َا مطلقًا
 مالحاة التفصيالت املذكورة يف قبال فتوى املاتن )قده(:

التفصيل بني رأس املال الذي يكون من شأن املكلف متلكه له من اجل  -1
غريه، كما اذا فرض انه كان يف جمتمع أو قوم أو طبقة يكون خالف و االجتار

نة عندئذ على ما يتخذه ؤفيصدق املاجتماعيا و ضعة له عرفًاو ذلك مهانة
 رأس املال للتجارة، فال جيب مخسه.

، فانه قد اخذ نة عرفًاؤجمرد الشأنية أو اللياقة ال تكفي لصدق امل انَّ وفيه:
يعتاش و فيما ينتفع بهو يكون الصرف استهالكيًا ْنفيها جمموع قيدين، َا

الذي و املقدار املتعارفان يكون بو مناءاته،و من ارباحهو مباشرة ال بالتسبيب
 التبذير يف االستهالك.و يكون يف شأنه ال اكثر كموارد االسراف

نته على اختاذه رأس املال للتجارة أو العمل فال ؤالتفصيل بني ما يتوقف م -2
  هذا يصدق على ذلك املقدار من رأسو بني غريه ففيه مخس،و مخس فيه،
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 يكون حمتاجًا ْنعلى َاو نته على االجتار به ال اكثر،ؤيتوقف حتصيل م املال الذي
وجه هذا و الذي وافقه الشيخ االعام )قده(و هذا هو املذكور يف الغنائمو إليه،

على نفس رأس املال يف فرض  نة عرفًاؤيكون صدق امل ْنالتفصيل ميكن َا
ما يتوقف عليه  انَّ يرىو العرف يتوسع نته، النَّؤاالحتياج إليه يف حتصيل م

ته، أو الدار اليت يكون مؤن، كما يف الشجرة اليت تكون مثرهتا نة أيضًاؤنة مؤامل
 هكذا.و ته،مؤنسكونتها 

ته على اختاذ رأس املال مؤنجمرد توقف حصول الربح الذي حيتاجه يف  انَّ وفيه:
ة يف ؤنة عليه، ملا تقدمت االشارة إليه من ظهور عنوان املؤنال يكفي لصدق امل

ما و املباشرة ال بالتسبيب،و التعيش باملال على سبيل االستهالكو كون الصرف
ة فيها بنكتة التوقف أم االحتياج ليتوسع اىل ؤنذكر من االمثلة ال يكون صدق امل

التعيش و كيفية االنتفاع املباشر املقام، بل باعتبار امر تكويين طبيعي هو انَّ
هذه النكتة غري و بأكل مثرهتا ال بأكل نفس الشجرة، بالشجرة ال يكون ااّل
 حمفوظة يف رأس املال.

ته على اختاذ رأس مال للتجارة مؤنجمرد توقف حتصيل ما يصرفه يف  فاحلاصل:
ة الفعلية على رأس مال ؤنلصدق امل أو احتياجه اىل ذلك ال يكفي حىت عرفًا

ته االستهالكية من ارباح تلك ته ما يصرفه بالفعل على احتياجامؤنامنا و التجارة،
 التجارة.

ة سنته فال مخس فيه مؤنالتفصيل بني املقدار من رأس املال الذي يعادل  -3
بني الزائد و ته،ؤنيفرض عدم وجود مورد آخر مل ْنبشرط االحتياج إليه بَا

الوجه يف و ته ففيه اخلمس،ؤنعلى ذلك املقدار أو فرض وجود مورد آخر مل
 يكون احد امرين: ْنذلك ميكن َا

ته خالل مؤنة السنة، فلو كان مؤناملستثىن من االرباح مقدار  دعوى انَّ االول:
 السنة ثالمثائة دينار امكنه احتساب هذا املقدار من الفوائد اليت استحصلها
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 ته، فال مخس فيه.مؤنته، كما اذا كان قد صرفها بعينها يف مؤن
، ال ما يعادل ة فعاًلؤناملستثىن ما يصرف يف امل فانَّ وجه واضح املناقشة:هذا الو

لو مل يصرفه فيها بالفعل، على ما سوف تأيت االشارة إليه، فاذا و ةؤنمقدار امل
 ته بالفعل بل جعله رأس املال للتجارةمؤنفرض عدم صرف املبلغ املذكور يف 

ته مل يسقط مخسه، ألنه ربح أو فائدة غري مؤنصرف الربح يف و ربح به مبقدارهو
 ته بالفعل.مؤنمصروفة يف 

ة املستثناة قد اجيز للمالك صرفه فيها سواء بنحو مباشر ؤنمقدار امل انَّ الثاين:
ة، فيكون املكلف ؤنيف امل صرفًا كال من الطريقتني يعترب عرفًا أو بالتسبيب، ألنَّ

كانت حاجته اىل اجلامع بني  ْنيه بعد َاال موجب لتعني االول علو بينهما، خمريًا
اجلامع نسبته اىل افراده على و ،1صرف منافعها لتحقيق االعاشةو صرف العني
 حد واحد.

ة على الصرف التسبييب، فانه ليس ؤنما تقدم من منع صدق امل وفيه: أوال:
 ،عرفًاو ريعه عقاًلو استهالك الرباحهو لنفس املال بل صرف استهالكيًا صرفًا

ما ذكر من انه حيتاج اىل اجلامع بني صرف الثالمثائة دينار بنفسه أو االجتار و
هذا من  يدفعه انَّ ـ املساوي لذلك املقدار حبسب الفرض ـ صرف رحبهو به

حيتاج و تهمؤنما هو  هو غري معقول يف نفسه، فانَّو االكثر،و اجلامع بني االقل
ئة ال رأس املال الثالمثائة مع ارباحه إليه يف الصورة الثانية هي االرباح الثالمثا

ته ؤنالذي يكون جمموعها سّتمائة، فهو حيتاج اىل جامع ثالمثائة دينار مل
يف احلالة الثانية على ارباحه ال و الصادق يف احلالة االوىل على اصل املال

 هذا واضح.و اصله،
 فلماذا قيد ذلك مباة على رأس املال يف احلالة الثانية ؤنلو سلم صدق امل وثانيا:
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 ال يكون له مورد آخر العالة نفسه ْناىل اختاذه للتجارة بَا اذا كان حمتاجًا
ة ؤنوجود مال آخر ال مخس فيه أو خممس ال يضر بصدق امل عائلته؟ فانَّو

ة على املقدار ؤنعلى ما يصرف فيها بالفعل من االرباح، فاذا فرض صدق امل
ة اعم من الصرف املباشر او التسبييب ؤنملتخذ رأس املال لكون الصرف يف املا

كان له مال آخر أم مل يكن، النه ال يشترط يف  سقط اخلمس عنه، سواًء
ته الفعلية عدم وجود مال آخر له، على ما مؤنسقوط اخلمس عما يصرف يف 

 سوف يأيت يف مسألة قادمة.
اشتراط االحتياج و ة على رأس املال،ؤنمللو فرض قدح ذلك يف صدق ا :وثالثًا

خبالف االرباح اليت  ـ عيالهو عدم وجود مورد آخر إلعاشة نفسهو اىل االجتار،
هذا بنفسه من املنبهات على و ،ته، فانه ال يشترط فيها ذلك جزمًامؤنيصرفها يف 

من تقييد سقوط اخلمس مبا اذا  كان البدَّ ـ ة على رأس املالؤنعدم صدق امل
اما اذا كان له اكثر من ذلك املقدار و ة سنته،مؤنكان جمموع رأس ماله يعادل 

ة سنته أو اكثر وجب اخلمس يف مجيع رأس املال، بال استثناء ؤنمبقدار يفي مب
االحتياج املذكور ال و التوقف ته، النَّؤنء منه حىت املقدار املعادل منه مل شي

لو فرض ان املقدار و حىت بالنسبة اىل هذا املقدار من رأس املال، ٍذيصدق حينئ
من استثناء مقداره من رأس  أيضًا ته ال بتمامه، فالبدَّمؤنالزائد يفي جبزء من 

 املال، فيكون فيه اخلمس كما هو واضح.
يصرفه  ْنأي عدم وجود مال آخر ميكنه َا ـ االحتياجو فاجلمع بني قيد التوقف

كان  ْنِاو ة السنة من رأس املالمؤنبني استثناء ما يعادل و ـ تهة سنمؤنيف 
يكون املال اآلخر  ْنة سنته متهافت، اذ أي فرق بني َامؤنجمموعه اكثر من 

يف جتارته، بل  عنده أو مستثمرًا ة سنته مدخرًامؤنيصرفه يف  ْنالذي ميكنه َا
 ة على رأس املال.ؤنالثاين أوىل باملنع عن صدق امل

  ذكره سّيدنا االستاذ الشهيد الصدر )قده( يف تعليقته على منهاج ما -1
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مل يكن له و ته،مؤن، من التفصيل بني ما اذا كان رأس املال مبقدار 1 الصاحلني
كان يتوقف االجتار أو العمل على ذلك املقدار من املال و مال آخر يعتاش به،

مل يكن يكفي الختاذه رأس املال فيسقط اخلمس يف حبيث لو نقص منه مخسه 
بني ما اذا زال احد القيود املذكورة فيجب اخلمس عندئذ يف متام و مثل ذلك.

 رأس املال.
 والوجه يف ذلك انه يف مثل هذه احلالة سوف يكون التكليف باخلمس مساوقًا

مال عدم اختاذه رأس و تهمؤنالضطرار املالك اىل صرف املال املذكور يف 
املالك اذا كان جيب عليه  بالتايل عدم وصول اخلمس الصحابه، فانَّو للتجارة،

يتخذه رأس مال للتجارة، لعدم وجود  ْندفع مخس هذا املال فسوف ال ميكنه َا
يصرف نفس  ْنته، فيضطر اىل َامؤنمال آخر له ليدفع مخسه منه أو يصرفه يف 

مثل و ،ء أيضًا صحاب اخلمس شيبالتايل ال يكون الو ته مباشرة،مؤناملال يف 
ة على رأس املال، بل ؤنهذه احلالة ال تشمله ادلة اخلمس ال من جهة صدق امل

 ألحد تقريبني مينعان عن مشول حكم اخلمس ملثل هذا الربح:
انه يلزم من مشول ادلة اخلمس له عدم مشوهلا له حبسب النتيجة  احدمها:

 .هو لغو عرفًاو اخلارجية،
جعل اخلمس على ارباحهم و ظاهر ادلة اخلمس االرفاق باملكلفني انَّ وثانيهما:

اعماهلم، فتكون و تركهم لتجاراهتمو التضييق عليهمو بنحو ال يستوجب االحراج
 االطالقات منصرفة عن مثل هذه احلالة.

 رغم فنيته، عدم امكان املساعدة على هذا التفصيل أيضًا ان االنصاف: ااّل
 يف كال التقريبني املذكورين. ذلك المكان املناقشةو

 ة، بنحوؤناخلمس يتعلق بكل فائدة مل تصرف يف امل فألنَّ اما التقريب االول:

                                                           
 )ط. دار التعارف(. 115اْلزء االول، ص  -1
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له بصرفه خالل  الشرط املتأخر ألصل التعلق أو لوجوب دفعه، فيكون ارفاقًا
ذا املورد يف خصوص ه عندئذ لو كان هذا الدليل واردًاو ته،مؤنالسنة يف 

حبسب  بذلك يكون لغوًا تعلقه مبثل هذا الربح مشروطًا يقال بانَّ ْنامكن َا
ة، فال يصل ؤنسوف خيتار الصرف يف امل املكلف عماًل النتيجة العرفية، النَّ
اّما حيث ورد الدليل على اخلمس يف مطلق الربح و اخلمس اىل صاحبه،

هلذا الربح على تقدير عدم  ة، فال لغوية يف مشولهؤنالذي مل يصرف يف امل
 ْنألي سبب كان ذلك، كما اذا فرض احتمال َا خارجًاو ة فعاًلؤنصرفه يف امل

ته فيدفع به مخس اصل املال، أو مؤنحيصل على ربح آخر السنة اكثر من 
، تأجيل دفعه بل حىت اذا كان ذلك عصيانًاو للمصاحلة مع احلاكم الشرعي

، فاذا اريد لغوية هذا ال لغوية فيه عرفًا فاالطالق املذكور على تقدير ذلك
فرض هذا االطالق هو فرض عدم الصرف  االطالق فهو واضح العدم، النَّ

جتويز الصرف فيها باخلصوص حبكم و ةؤناستثناء امل ريد انَّاذا ُاو ة.ؤنيف امل
، فهذا قد يف قوة عدم تعلقه بأصل املال عرفًاو إلغاء تعلق اخلمس يف املقام

يف دليل جعل  يف هذا املورد، ال ما اذا كان اطالقًا كان ذلك واردًايصح اذا 
 ألي سبب كان ذلك. ة فعاًلؤناخلمس على كل ربح مل يصرف يف امل

احملذور املذكور يف هذا التقريب امنا هو لزوم انتفاء  انَّ شئت قلت: واْن
 ة لو تعلق اخلمس بهؤنهو الربح غري املصروف يف املو ،املوضوع خارجًا

ظاهر دليل اخلمس إرادة اخذ اخلمس من  حيث انَّو بنحو القضية الشرطية،
يلزم من  ، فال يشمل موردًاالفوائد ال التسبب اىل انتفائها فانه لغو خارجًا

هذا احملذور  من الواضح انَّو ،ه خارجًاؤجعل اخلمس على فائدة أو ربح انتفا
 ورد، ال ما اذا كان واردًايف خصوص امل امنا يكون اذا كان دليل اخلمس واردًا

لو فرض حتققه يف اخلارج  يف طبيعي الربح أو الفائدة الشامل هلذا الربح أيضًا
 ،اخذ اخلمس من كل فائدة تتحقق بأي سبب كان ليس لغوًا بأي سبب، النَّ
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 وضوع اجملعول.ارتفاع م ـ خارجًا ـ جعله يف مورد باخلصوص يلزم منه وامنا اللغو
 ةؤناىل امكان املناقشة يف اصل اضطرار املالك اىل الصرف يف امل: هذا مضافًا

عدم اختاذ املال للتجارة، حيث ال جيب عليه دفع مخس املال مبجرد ظهوره و
حيتمل عادة حصول مال آخر له يدفع به مخسه أو امكان و بل يف آخر السنة،

أو غريذلك، فالموضوع ألصل اللغوية املصاحلة مع احلاكم الشرعي بالتأجيل 
 .حىت عرفًا

 ْنِاو ة يف االرفاقؤنفماذكر فيه من ظهورادلة استثناء امل اّما التقريب الثاين ـو
يستفاد منها االرفاق  ْنة ال اكثر، فال ميكن َاؤنانه مبقدار امل ااّل كان مسلمًا

وب اخلمس هنا اصل وج ريد انَّعليه اذا ُا بناًءو على هذا املقدار، زائدًا
 يف االرفاق دليل وجوب اخلمس ليس ظاهرًا خالف االرفاق كان اجلواب انَّ

من دفعها اىل  اليت البدَّو امنا هو دليل جعل الضريبةو ،االستثناء اصاًلو
ة ليس ؤناستثناء امل ريد انَّاُ ْنِاو ال دليل االستثناء.لو صاحب اخلمس فورًا

ه ارفاق حبقه، النه لو كان جيب عليه دفع حبق املكلف فمن الواضح ان ارفاقًا
ة سنته كان جيب عليه دفع مخسه على كل مؤنبال استثناء و مخس املال فورًا

اريد انه يف طول هذا  ْنِاو ته،مؤنعدم صرف مقدار اخلمس حىت يف و حال،
املستفاد من دليل االستثناء  االرفاق يناسب ارفاق آخر، فقد عرفت انَّ

 ة ال استثناء كل ما يكون استثناؤه رفقًاؤناالرفاق مبقدار الصرف الفعلي يف امل
 حبال املكلف.

ة وارد ؤنما يشبهه من روايات استثناء املو صحيح ابن مهزيار املتقدم اليقال:
الصانع، فاذا استاهرنا منه االرفاق يف جعل هذه و يف خصوص التاجر

 دااًلو جتارهتم كان منصرفا عن املقامو بنحو ال يزاحم اصل عملهم الضريبة
 جتارهتم.و تهم بعد حفظ اصل عملهممؤنعلى  على اخلمس فيما يكون زائدًا

 غري ـ يكفي مطلقات اخلمس يف كل فائدة أو ما يستفيده الرجل :فانه يقال: أواًل
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، بعد فرض عدم مشول دليل الثبات وجوبه هنا أيضًا ـ ةؤناملقيدة باستثناء امل
 ة حبسب الفرض.مؤناالستثناء له، لعدم كونه 

اّن املفروض تعلق اخلمس هبذا املال قبل اختاذه رأس مال للتجارة  :وثانيًا
رض ـاذا فـار، فـية ال االجتـلـة الفعؤنـه يف املـرفـر اجيز صـة االمـايـغ

لوضع املكلف السابق  لالجتار مل يكن ذلك تغيريًا ذلك كان مينع عن اختاذه انَّ
 له من اّول االمر مل يكن ثابتًا امنا هو منع عن حتقيق ماو على تعلق اخلمس،

غريها من روايات االستثناء عدم جعل و ظاهر الصحيحةو هو االجتار،و
تعلق اخلمس ال بعده، و اخلمس بنحو ينايف مع التجارة الثابتة قبل ظهورالربح

من رأس ماله حبيث لو كلف بدفع  شيئًا اذا فرض انه كان قد خسر مثاًلكما 
اما ما ينويه و مخس ماحصل عليه من ربح مل يتمكن من التجارة أوحنو ذلك،

من توسعة التجارة أو اصلها لوال تعلق اخلمس فال وجه لدعوى انصراف 
 الصحيحة عنه، بل حاله حال سائر االرباح.

 مل يكن اقوى ما ذهب إليه السيد املاتن )قده( ْناِ االحوط انَّ وهكذا يثبت:
 .املشهور من وجوب اخلمس يف رأس املال مطلقًاو

اضيق و هذه التفصيالت االربعة مترتبة، كل واحد منها اوسع مّما بعده مث انَّ
الذي قد و مّما قبله. فالتفصيل االول جيعل املدار ما هو املناسب لشأن املكلف

التفصيل الثاين جيعل املدار ما حيتاج و احتياجه الفعلي،يكون ريعه اكثر من 
لو و عياله،و اىل جعله رأس املال لتحصيل مقدار من الربح يفي باعاشة نفسه

ذلك  ة سنته، كما اذا فرض انَّؤنفرض ان مقدار رأس املال اكثر من املعادل مل
عادل مستثىن التفصيل الثالث جيعل املقدار املو املقدار ال يفي جبعله رأس مال،

لو كان جمموع رأس ماله اكثر من ذلك، خبالف التفصيل و من اخلمس مطلقًا
 الرابع.

  تتميم رأس املال ملن عدَّ ْنجاء يف رسالة الشيخ االعام )قده( بعد َاو هذا
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 تهامؤناليت يكون اخلمس بعد خروج  مبدأ السنة ـ [11]مسألة 
واّما من مل يكن  حال الشروع يف االكتساب فيمن شغله التكسب. ـ

 .[1]فمن حني حصول الفائدة  حصل له فائدة اتفاقًاو مكتسبًا
 

ة، أي اختار التفصيل الثاين من التفصيالت ؤناحتاج إليه يف املعاش من امل
املتقدمة )والااهر انه اليشترط التمكن من حتصيل الربح منه بالفعل، فيجوز 

 لو بعد سنني،و رهتاء من الربح يف غرس االشجار لينتفع بثم صرف شي
 كذلك اقتناء اناث اوالد االنعام(.و

 بنكتة زائدة غري ما تقدم يف التفصيالت املتقدمة،و وهذه توسعة اخرى،
لو يف و ة االنسانمؤنالعرف يرى حتصيل ما يتوقف عليه  حاصلها: انَّو

ة له من حني حتصيله، ناري ما يقال يف باب اداء الدين املصروف مؤناملستقبل 
هذه النكتة  انَّ ، ااّلة سنة االداء أيضًامؤنات السنني السابقة من انه مؤنيف 

لوجوب  ة عليه عرفًاؤنيكفي الشك يف صدق املو غري مقبولة يف املقام،
عدم استثنائه، النه من موارد امجال املخصص املنفصل الدائر و اخراج مخسه

املقام عموم اخلمس هو يف و االكثر، فريجع فيه اىل عموم العام،و بني االقل
اما اداء الدين ففيه نكتة زائدة سوف يأيت التعرض و يف كل ما افاد الناس،
 إليها يف مسألة قادمة.

 اجلهة الثانية ـ يف حتديد مبدأ سنة املؤنة
ة، حيث ؤناجلهة الثانية من جهات البحث املرتبطة باستثناء امل  [ هذه هي1]

وقداختار مشهور املتأخرين كالشهيد  ة،ؤنيبحث فيها عن حتديد مبدأ سنة امل
تبعهم السيد املاتن )قده( و الشيخ االعامو 2 صاحب احلدائقو 1 يف الدروس

 التفصيل بني التكسبات فيكون مبدأ السنة فيها حني الشروع يف الكسب،
  خالفو االرباح فيكون املبدأ حني حصول الفائدة،و بني غريها من الفوائدو

                                                           
 .13الدروس، ص  -1
 .351، ص 12احلدائق الناضرة، ج  -2
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صاحب و 2 صاحب املداركو 1يف ذلك بعض الفقهاء كالشهيد الثاين يف الروضة
مبدأ  تابعهم عليه مجلة من متأخري املتأخرين فاختاروا انَّو )قده(3اجلواهر
يترتب على القولني اثر و هو حصول الربح. ة يف مطلق الفوائد امناؤنسنة امل
بعد الشروع يف التكسب على و هو استثناء املؤن قبل ظهور الربحو واضح،

هناية السنة على املشهور تكون  املشهور خبالفه على القول اآلخر، كما انَّ
مبضي سنة من حني الشروع بينما على القول اآلخر تنتهي مبضي سنة من حني 

ة، ؤنهذا اخلالف يرتبط بكيفية االستاهار من ادلة استثناء املو ظهور الربح،
املستاهر  ة السنة ال اكثر، يقع البحث يف انَّمؤناملراد هبا  فانه بعد الفراغ عن انَّ

تكون ابتداء سنة الكسب أم  ْنة املستثناة ميكن َاؤنابتداء سنة هذه امل منها انَّ
 ال؟
نكات االستاهار يف هذه اجلهة تتداخل مع بعض النكات املتقدمة يف و

 كل ربح البدَّ ة انَّتوضيح ذلك: اننا تارة: خنتار يف تلك اجلهو (،11املسألة )
جمموع االرباح خالل  اخرى: خنتار انَّو ة،ؤنالستثناء امل يلحظ مستقاًل ْنَاو

 ة تلك السنة اجلعلية منها.مؤنمالحاتها مث استثناء  سنة الربح ميكن أيضًا
 الينبغي الشك يف ظهور دليل االستثناء عندئذ يف انَّ فعلى التقدير االول:

تها امنا هو زمان حصول الربح الشروع الكسب، مؤنمبدأ السنة اليت تستثىن 
اّما و اذا كان مبدأها حني ظهور الربح، يلحظ لكل ربح سنة ااّل ْناذ ال يعقل َا

الشروع يف الكسب فهو زمان واحد جملموع االرباح ال لكل ربح ربح، فاذا 
ة كل ربح على حنو ة سنمؤنة يف مالحاة ؤنفرض ظهور دليل استثناء امل

  مبدأ تلك عن سنة الربح اآلخر كان ال حمالة ظاهره انَّ مستقاًلو االحنالل
                                                           

 .55، ص 2اللمعة الدمشقية، ج  -1
 .310مدارك االحكام، ص  -2
 .32، ص 11جواهر الكالم، ج  -3
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 حصوله ال غري.و السنة يف كل ربح ظهوره
امنا  ة السنوية اليت خترج من كل ربح ربح مستقاًلؤنامل انَّ وان شئت قلت:

اىل تساوي  تصدق على ما تقع بعده اىل مدة سنة ال ما تقع قبله، اذ مضافًا
عدم املعّين لواحد منها يف قبال اآلخر و االزمنة الواقعة قبل ظهور كل ربح

كان اخذ زمان شروع عدم امو خبالف زمان ظهور الربح فأنه متعني يف نفسه،
 عرفًا واحدًا ح، لكونه زمانًاجملموع االرباح ال لكل ربح رب الكسب مبدأ ااّل

يكون زمان  ْنشغل واحد كالتجارة، فال ميكن َاو لتمام االرباح يف كسب
يكون املبدأ للسنني  ْنالشروع فيه هو املتعني لكل ربح ربح، بل يتعني َا

 لعل هذا هو مراد من قال بانَّو حناللية لكل ربح حني حصول كل ربح ـاال
يكون املبدأ حصول الربح لعدم تعني مبدأ آخر  ْنمقتضى االطالق املقامي َا

مهم الوجه يف اثبات تعني هذه الطريقة على ما تقدم  انَّ ـ ةؤنغريه لسنة امل
 ةمؤنة من الربح يف إرادة االخراج الفعلي للؤنهو ظهور ادلة استثناء امل

ة معاصرة ؤنهذا ال يكون اال اذا فرضت املو الصرف عليها من ذلك الربح،و
ة املصروفة من ذلك الربح بل ؤنمل تكن امل ااّلو ح لتكون منه بالفعل،مع الرب

كان من مال آخر، غاية االمر قد حيتسب بعد ذلك من الربح املتأخر مبعىن 
يكون مبدأ  ْنهذا الاهور يقتضي َاو هذا خالف الااهر،و جربها من ذلك،

الربح  بعد فرض عدم احتمال كونه بعد ـ ة من حني الربح أيضًاؤنسنة امل
 .ـ  بزمان

ة ثبوت اخلمس يف الربح غري املصروف يف ؤنظاهر دليل استثناء امل واحلاصل:
هذا ال يشمل و ته،مؤنبعينه أو ببدله يف  عدم ثبوته فيما يصرف فعاًلو ةؤنامل
امنا يشمل خصوص املؤن املعاصرة معه حبيث و ة غري املعاصرة مع الربح،ؤنامل

كما اذا صرف  كما اذا صرف نفس الربح أو بداًل يكون الصرف منه اما عينًا
اذ  صرف فعلي للربح عرفًا هذا أيضًا له من الربح، فانَّ من مال آخر حمتسبًا

  ة السابقة علىؤنهذا خبالف احتساب املو ال يشترط كون الصرف بعني املال،
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لو احتسب منه بعد و الربح من ذلك فعليًا اصل الربح فانه ال يكون صرفًا
 ذلك.

زمان الشروع يف الكسب  انه على هذا التقدير ال جمال لدعوى انَّ وهبذا يعرف:
هذا خلف  ة، فانَّؤنكاهور الربح فيمكن جعله املبدأ لسنة امل متعني عرفًا أيضًا

امنا يناسب مع فرض سنة و ة،ؤنفرض االحناللية يف االرباح بلحاظ استثناء امل
 جملموع االرباح الذي هو التقدير الثاين.واحدة 

يف امكان حتديد مبدأ السنة  فيتجه البحث عندئٍذ واما على التقدير الثاين:
ال اشكال يف انه يف غري التكسبات و اجملموعية من حني الشروع يف التكسب،

آخر للسنة اجملموعية غري ظهور اّول  الفوائد حيث ال تعني ملبدأو من االرباح
كون املبدأ حني حصول ذلك للمكلف بنفس التقريبني السابقني ربح، في

 .فاهنما جاريان هنا أيضًا
فألنه ال تعني ألي زمن آخر غري زمان حصول الربح، اذ اليوجد  اما األّول:

ة، ؤناالشغال زمان آخر يصلح الختاذه مبدأ لسنة املو يف غري التكسبات
عريف تعني زمان حصول الربح فيكون مقتضى االطالق املقامي أو االنصراف ال

 ة.ؤنيكون هو مبدأ سنة امل ألْن
ة الواقعة بعد اّول ربح من ذلك اجملموع يصدق عليها ؤنفألّن امل واما الثاين:

 من جمموع تلك االرباح، خبالف ما يقع من املؤن قبل ذلك. اهنا خمرجة فعاًل
ات من االرباح انه ال حيتاج يف اثبات كون املبدأ يف غري التكسب ومنه ياهر:

زمان حصول الربح اىل التمسك باالمجاع، الذي ال ميكن حتصيله يف مثل هذه 
املسألة التفريعية غري املتعرض هلا من قبل القدماء من االصحاب القريبني من 

 .تعبديًا من ان يكون امجاعًا عصر املعصوم، فضاًل
زمان للشروع فيه و واما االرباح احلاصلة بالتكسب مما يكون له عادة مبدأ

 فال اشكال يف عدم متامية التقريب األّول من التقريبني املتقدمني فيه، اذ كما
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كذلك يكون زمان  يكون زمان حصول اّول ربح من ارباح سنته متعينًا
، فال مرجح من هذه الناحية الحدمها على العمل متعينًاو الشروع يف الكسب

هذا املقدار ال يكفي لصحة  ة، اال انَّؤنمقام تعيني مبدأ سنة امل اآلخر يف
احتساب مبدأ السنة من حني الشروع يف التكسب، اذ ال معّين له يف قبال 

التردد بني و اما ما هو مقتضى القاعدة عند الشكو االحتمال اآلخر،
 االحتمالني فسوف يأيت احلديث عنه.

ما مل نضف نكتة تقدمت االشارة إليها يف واما التقريب الثاين فهو تام هنا 
اليت استفدنا منها صحة و هي ظهور بعض روايات االستثناءو (،11املسألة )

ة القوت مؤنو ة الكسبمؤن، تني معًاؤنمالحاة السنة اجملموعية يف استثناء امل
ة الكسب تبدأ منذ الشروع فيه فيكون ظاهر مؤن حيث انَّو يف سياق واحد،
 ة القوت من حني التكسب أيضًامؤنيات جواز احتساب مبدأ مثل هذه الروا

يساعد على هذا املقدار من التوسع  لعل العرف أيضًاو مل حيصل ربح بعد. ْنِاو
ة مضافة اىل مؤنتكون  ة أْنؤنامليزان يف استثناء امل يف مورد التكسبات، فكأنَّ

 بعد ظهور الربح،هو املؤن الواقعة و هذا له مصداق حقيقيو ،ذلك الربح عرفًا
هو املؤن الواقعة قبل ظهور و مصداق عريف عنائي يف خصوص التكسباتو

 حتصيل ذلك الربح.و الربح يف زمان الشروع يف التكسب
ة حتصيل الربح ال ختتص بالسنة أو اقل أو اكثر، بل متام مؤن مؤن اليقال:
حمله،  كما تقدم يف ال ختصيصًا حتصيل الربح تكون مستثناة ختصصًاو العمل

 املنتهى يف غري حمله.و ة القوت على ذلك من حيث املبدأمؤنفقياس 
ة ؤناحد الوجوه على حتديد امل ة انَّؤنتقدم يف مبحث استثناء امل فانه يقال:
ة مؤن ة السنة نفس هذا الاهور يف روايات االستثناء بعد فرض انَّؤناملستثناة مب

تان ؤنحيث عطفت املو الواحدة،ما تلحظ خالل السنة  التحصيل غالبًاو العمل
 ،ة القوت لنفس املدة أيضًامؤنيف سياق واحد فيستفاد من ذلك مالحاة  معًا
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مبدأ السنة اليت  يف املقام الثبات انَّ وهذا الاهور اذا وافقنا عليه كان جمديًا
الشروع يف التكسب، نعم هو زمان و ،ة فيها نفس املبدأ أيضًاؤناجيزاستثناء امل

املرادبالتكسبات اليت يتم فيها الاهور املذكور مايكون  يلتفت اىل انَّ ْنَاو البدَّ
 االعاشة من ارباحها عرفًاو يكون االقتياتو الربح فيها تدرجيي احلصول،

حنوها، ال ما يكون حصول الربح و الزراعات املومسية كالغالتو كالتجارات
، فانه ملحق بغري ويل كما يف زراعة النخيل مثاًلفيها حباجة اىل زمن ط

التكسبات من حيث املبدأ مبقتضى التقريبني املتقدمني، اي يكون مبدأ املؤن 
 فعليته ال قبله.و املستثناة من مثل هذا الربح زمان ظهوره

هذا الاهور معارض مع الاهور املتقدم يف التقريب الثاين ألدلة االستثناء اليقال: 
هو يتوقف على معاصرة و ة من الربح بالفعل،ؤنكون الصرف على امليف لزوم 

يكون مبدأ السنة  هذا الاهور يقتضي أْن عدم تقدمها عليه، فانَّو ة مع الربحؤنامل
بعد و بالتايل عدم استثناء املؤن الواقعة قبل ذلك،و ،من حني ظهور الربح مطلقًا

ة من هذه ؤنل استثناء املالتعارض بني الاهورين ال اقل من االمجال يف دلي
 رجع اىل عموم اخلمس يف كل فائدة أو ربح املقتضي لوجوب دفعهالناحية، فُي

لو كانت بعد زمان الشروع، النه و عدم استثناء املؤن السابقة على حصوهلاو
األكثر، حيث و تردده بني األقلو حبسب الدقة يكون من موارد امجال املخصص

نة من حني ظهور الربح على كل تقدير اذا جعل ة السمؤنيعلم بصحة استثناء 
امنا و مبدأ سنته ذلك حىت على القول بإمكان جعله من حني الشروع يف الكسب،

استثناء ما يقع قبل ظهور و يشك يف امكان جعله من حني الشروع يف الكسب
 الربح من املؤن، فيكون مقتضى عموم اخلمس عدمه.

مبدأ سنة  صاحب املدارك من انَّو اينوبذلك يثبت ما ذهب إليه الشهيد الث
 هو زمان حصول الربح ال زمان الشروع يف التكسب. ة يف التكسبات أيضًاؤنامل

  هذه ة العمل، النَّمؤنموضوع هلذا الاهور يف روايات استثناء ال  فانه يقال:
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يكون املراد من استثنائها كسرها و قبل ظهور الربح، غالبًا ة تكون عادة أوؤنامل
 ة القوت يف سياق واحدمؤنمن االرباح بعد حصوهلا، فاذا عطف على ذلك 

كما تقدمت االشارة إليه يف مبحث  ـ ة الكسب تلحظ سنويًامؤن افترضنا انَّو
من  تني معًاؤنكان ظاهر مثل هذا الدليل ال حمالة امكان استثناء امل ـ االستثناء

يكون معىن هذا و ة الكسب،مؤنلتكسب الذي هو زمان حني الشروع يف ا
 من االرباح. تني معًاؤناالستثناء كسر امل
ملوضوع الاهور اآلخر  يكون الاهوريف وحدة السياق موسعًا وان شئت قلت:

اىل هذا  مضافًا معه، فتكون املؤن املستثناة مطلق مايكون عرفًا معارضًا ال
ف ما تقع قبل اصل الشروع يف الربح مبجرد الشروع يف حتصيله، خبال

 ال امجال.و الكسب، فال تعارض
ة ؤنعلى قبول الطريقة اجملموعية يف استثناء امل الصحيح بناًء انَّ وهكذا يتضح:

املشهور من التفصيل بني التكسبات فيجوز و ما ذهب إليه السيد املاتن )قده(
غريها فيكون املبدأ بني و ة،ؤنفيها اختاذ زمان الشروع يف الكسب مبدأ لسنة امل

مالحاة كل ربح و على تعني الطريقة االحناللية اّما بناًءو فيه حني ظهور الربح
اما احتمال و ،، فاملتعني مالحاة ظهور الربح يف مبدأ السنة مطلقًاربح مستقاًل

يكون املبدأ للسنة ما هو املبدأ املتداول بني الناس يف السنني الشمسية أو  ْنَا
ة مل تضف اىل عنوان السنة يف لسان الدليل ؤنامل ، النَّجدًا القمرية فساقط

ة ؤنامنا استثنيت املو ليدعى ظهوره أو انصرافه اىل السنة الشمسية أو القمرية،
اليت تكون ال حمالة بعد و ة سنة كاملةؤنحدد مقدارها مبو من الربح أو الفائدة

مرية أو يف هنايتها، فتمام كان يف بداية السنة الشمسية أو الق فعلية الربح سواًء
االستثناء من و ة يف فعلية الصرفؤنالنكتة مالحاة ظهور روايات استثناء امل

بعناية عرفية توجب  املؤن الواقعة قبل حصول الربح ااّلالربح، فال تشمل 
  املساحمة يف صدق ذلك يف خصوص التكسبات من حني الشروع
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اما مبدأ السنة الشمسية أو القمرية و تحصيل ذلك الربح،يف التكسب ل
 فأجنبية عن هذه العناية كما ال خيفى.

كسب حني و ة فيمن له شغلؤنمبدأ سنة امل انه قد يستدل الثبات انَّ مثَّ
لو و انه تستثىن املؤن الواقعة بعد الشروع يف الكسبو الشروع يف التكسب،

املبدأ حني ظهور أول ربح له يلزم من كانت قبل حصول الربح، بانه لو كان 
ذلك تغري رأس سنة الكاسب اذا فرض عدم حصول الربح له يف بداية السنة 

هذا يعين و القادمة من حني الشروع، بل كان رحبه بعد ذلك بشهر أو شهرين،
هلم يف كل سنة من حتديد رأس سنة  التكسبات البدَّو اصحاب االعمال انَّ

حني ظهور اّول ربح هلم بعد مضي سنة عن اّول  جديدة النفسهم تبدأ من
هذا نتيجته انه ال ميكنهم احتساب املؤن الواقعة و ربح هلم يف العام السابق،

قبل ظهور اّول ربح يف السنة اجلديدة، ال من ارباح السنة السابقة لكوهنا 
ال من ارباح السنة الالحقة لعدم الشروع فيها اال بعد و خارجة عن سنتها،

 متشرعيًاو ، حيث ال اشكال فقهيًاهذا مما يطمئن بعدمه خارجًاو الربح، ظهور
عدم لزوم تغيريه كل سنة و يف كفاية تعيني مبدأ السنة املالية ملرة واحدة

املبدأ للسنة ليس هو ظهور  هذا يدل على انَّو حسب أول ربح حيصل عليه،
 الربح بل الشروع يف التكسب.

 ح، وذلك:أال أنَّ هذا البيان غري صحي
على القول اآلخر، بل هو يرد على كال القولني  هذا ليس اشكااًل انَّ ـ أّواًل

بلحاظ كيفية حساب مبدأ السنني العديدة على تقدير كون امليزان يف بداية 
 السنة حصول الربح، االمر املقبول على كال القولني يف حق من ليس له شغل

الربح، غاية االمر احد القولني  كسب، حبيث ال يوجد لسنته مبدأ غري ظهورو
 ول به يف من ليس له كسب باخلصوص، فاذاـاآلخر يقو ،يقول بذلك مطلقًا
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اىل ما يصرف يف حتصيل  مضافًا ـ ةؤناملراد بامل [11]مسألة 
  حبسب شأنه الالئق ـ  عياله يف معاشهو : ما حيتاج إليه لنفسهـ  الربح
 

مل حيصل و كان قد جعله رأس سنته فرضنا انتهاء سنته من حني اّول ربح له
له ربح اال بعد شهر أو شهرين من مرور ذلك فانه الميكنه ان يستثين املؤن 

 ْنَاو ال الالحقة، بل البدَّو الواقعة يف هذه املدة، ال من ارباح السنة السابقة
يبدأ سنته الثانية من حني ظهور الربح بعد شهر أو شهرين، فريد احملذور 

يكون اجلواب عليه هو اجلواب بلحاظ االرباح و كال القولني،املتقدم على 
يكون مبدأ السنة كل  ْنعلى القول اآلخر نعم لو جوزنا َا بناًء املكتسبة أيضًا

لو مل يكن له ربح أو كسب بعد بقصد و زمان خيتاره املكلف لنفسه مبدأ لسنته
باح تلك السنة لو قبل ظهور الربح من جمموع ارو استثناء املؤن الواقعة فيها

هذا خالف اتفاق  اجلعلية االختيارية، مل يرد اشكال من هذه الناحية، اال انَّ
 خالف ظاهر الدليل بالتقريبني املتقدمني.و الفتاوى،

مالحاة سنة لكل ربح و تارة: نبين على تعني احلساب االحناليل ـوثانيًا
 اخرى: نبين على صحة احلساب اجملموعي.و ربح،

ة الواقعة قبل ؤنالتقديراالول، فالقائل به ملتزم بانه الميكن استثناء املاما على 
جعل رأس سنة كلية عند هذا القائل ليس له و حصول ربح من ذلك الربح،

ء  للمكلف من حماسبة احلساب الدقيق بنحو ال يقع استثناء شي امنا البدَّو اثر،
نة جمموعية لنفسه اذا فرض اختاذ رأس سو من املؤنات عن الربح املتأخر،

من مراعاة عدم خمالفة هذا احلساب مع  من باب التسهيل يف احلساب فالبدَّ
احلساب االحناليل الدقيق كما هو الغالب، فهذه الفرضية ال تتحقق عادة ملن 

امنا قد تتحقق يف حق من له ربح دفعي، حيث قد حيصل و له ارباح تدرجيية،
لسنة الثانية مرة ثانية، فتكون املؤنات يف آخر او يف اّول السنة االوىل مرة

  الواقعة آخر السنة الثانية قبل ظهور الربح مما ال ميكن استثناؤها، ال من الربح
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ما حيتاج إليه و املسكن،و امللبسو من املأكل ـ حباله يف العادة
  احلقوق الالزمة لهو أضيافه.و وائزهـجو هداياهو اراتهـزيو دقاتهـلص

 

مثل هذه  ال الالحق لكوهنا قبل ظهوره، اال انَّو بعد سنته،السابق لكوهنا 
 النتيجة يلتزم هبا القائل هبذا املبىن.

 واما على التقدير الثاين، فنفس الدليل الدال على صحة احلساب اجملموعي
يف ظهور مجلة من روايات االستثناء  كان متمثاًل تعيني مبدئه مرة واحدة، سواًءو

ات مؤناملستثىن جمموع  على انَّ ية اخلارجية دال أيضًاأم يف السرية املتشرع
ات مؤنهذا اخلمس امنا جعل فيما يفضل عن متام  انَّو املكلف خالل السنة،

 املكلف السنوية ال بعضها دون بعض.
 وهذا الاهور يضم اىل الاهور املتقدم يف كون االستثناء من الربح املوجود فعاًل

فينتج كفاية تعيني  ـ زمان الشروع يف التكسباتك ـ مساحمةو اما دقة أو عرفًا
 ة مرة واحدة.ؤناملبدأ لسنة امل

الاهور املذكور ال يوجب رفع اليد عن اصل الاهور املتقدم  انَّ شئت قلت: ْنوِا
 فعلية حقيقيةو ة يف لزوم كون االستثناء هلا عن ارباح موجودةؤنالدلة استثناء امل

بل  ـ كما يف التكسبات ـ أو مساحمة بالعناية العرفية ـ كما يف غري التكسبات ـ
ة متام السنني املتتالية مؤنيؤخذ هبذا الاهور، غاية االمر يكون املستثىن 

هذا معناه و ة كل سنة مستثناة من ارباح تلك السنة،مؤناجملموعية، فتكون 
حبسب احلقيقة حنو توسعة عرفية يف مصداق الاهور املذكور بلحاظ السنني 

املؤن  انَّو مفروضة من اوهلاو ملتتالية، فكأّن االرباح يف تلك السنني حاصلةا
هذه العناية أو املساحمة ناجتة عن نفس صحة احلساب و الواقعة مضافة إليها.

االجتزاء به بعد ضم نكتته اىل الاهور املتقدم، فيكون ظهور الربح يف و اجملموعي
كان خلف صحة اجملموعية  ااّلو سنة سنة، ال يف كل بداية السنني اجملموعية الزمًا

 يف احلساب.
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ا أتلفه ـة مـناية، أو غرامـن، أو ارش جـنذر، أو كفارة، أو اداء ديـب
كذا ما حيتاج إليه، من دابة، أو جارية، أو عبد، أو و أو خطأ. عمدًا

  [ ما حيتاج إليه لتزويج أسباب، أو ظرف، أو فرش، أو كتب. ]بل
 

كرنا:من جمموع ما و يتضح اجلواب عن شبهة اخرى قد تطرح يف املقام،  ذ
 على صحة الطريقة اجملموعية انَّ ظاهر كلمات االصحاب بناًء حاصلها: انَّ

خيتار أّي زمان من أزمنة حصول  املكلف خمري يف مقام تعيني رأس سنته أْن
بعد ختميس االرباح املتقدمة عليه  ـ جيعله رأس سنته اجملموعيةو ارباحه

ة السنة، حيث مل يتقيد بربح دون، ربح، مؤنبإطالق ادلة استثناء  متسكًا ـ حتياطًاا
االطالق املذكور الثبات التخيري يف قبال التعيني امنا  مع انه قد يعترض عليه بانَّ

يعقل يف االحكام التكليفية، ال يف مثل اخلمس الذي هو حكم وضعي بتملك 
 مللكية التخيريية غري معقولة.ا اصحاب اخلمس حلصة من املال، فانَّ

التخيري املذكور يف مبدأ السنة ختيري عقلي منتزع  انَّ ووجه اندفاع هذا االشكال:
هو حكم الشارع بتعلق و من حكم شرعي هو اجملعول باألدلة حبسب احلقيقة،

اته املضافة اىل ارباح مؤناخلمس بكل ربح أو فائدة عدا ما يصرفه املكلف يف 
ة اىل احلكم ؤنعلى رجوع قيد امل هذا بناًءو مساحمة،و دقة أو عرفًاو سنته حقيقة
ته مبقدار مؤنمن الشارع يف صرف ما فيه اخلمس يف  يكون ارفاقًا ْنالتكليفي بَا

سنته واضح ال اشكال فيه، حيث تكون كل فائدة متعلقة للخمس مع جتويز 
املؤن بنحو  ة السنة، مبعىن ما يقع ضمن سنة حصول الربح منمؤنصرفها يف 

 كما تقدم يف حمله، مصداق لسنة الربح عرفًا احناليل أو جمموعي الذي هو أيضًا
اجلواز التكليفي يف و على كل حال يكون التخيري املذكور هو مفاد االرفاقو

يف  ثابتًاو ة مبقدار السنة مع كون احلكم الوضعي باخلمس تعيينيًاؤنالصرف يف امل
 كل فائدة.
  اليكون مخس اال يف املقدار الفاضل ْننه قيد لتعلق اخلمس بَاعلى ا واما بناًء
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يف موت و حنو ذلك، مثل ما حيتاج إليه يف املرض،و اوالده أو ختاهنم
لو زاد على و اوالده أو عياله، اىل غري ذلك مّما حيتاج إليه يف معاشه.

 .[1] بالنسبة إليه ال حيسب منها سرفًاو ما يليق حباله مّما يعد سفهًا
 

ته، فيكون مرجعه اىل تعلق اخلمس بكل االرباح عدا ما يصرفه منها مؤنعلى 
لو من خالل و ته خالل السنة الواقعية أو السنة اجلعلية اجملموعية،مؤنيف 

لكن على حنو و ة على ما سوف يأيتؤناالحتساب الذي هو حنو صرف يف امل
أو اجلعلية اجملموعية  الشرط املتأخر، فيكون صرفه يف السنة الواقعية االحناللية

ة مؤنلتعلق اخلمس من اّول االمر لكون فعليته مشروطة بعدم الصرف يف  رافعًا
التخيري املذكور مرجعه اىل التخيري يف اعدام  هذا يعين انَّو ،السنة متأخرًا

بكل فائدة،  ـ الذي هو حكم وضعي ـ الشرط املتأخر لفعلية تعلق اخلمس
ال يف احلكم الشرعي و عي ليكون غري معقول،فليس التخيري يف احلكم الوض

كيفية و التكليفي، بل يف رفع الشرط املتأخر أو وضعه الذي يكون بيد املكلف
عليه ما يتعلق به اخلمس من الفوائد املتقدمة من دون  صرفه، فيختلف بناًء

ة مبقداره خالل السنة الواقعية بعد مؤنحمذور، حيث يكون كل ربح قد وقعت 
السنة اجلعلية اجملموعية من حني حصوله، أو الشروع يف اكتسابه ال  حصوله، أو
لكن خارج السنة كان و أو وقعت ة بعده اصاًلمؤنكل ربح مل تقع و مخس فيه،

 نتيجًةو هو ال ينايف ختّير املكلف عماًلو هذا حكم وضعي تعيين،و فيه اخلمس،
من أرباحه مبدأ هلا، اختيار ظهور أي ربح و يف مقام تعيني مبدأ سنته اجلعلية

، غاية األمر ينبغي له حينئذ ختميس االرباح الااهرة قبل ذلك املبدأ احتياطًا
على ما تقدم مّنا من االشكال يف التلفيق بني الطريقتني يف  بناًء خصوصًا

جيعل لبعضها  ْناحلساب، فال جيوز ملن كانت له سنة جعلية جملموع ارباحه َا
 .ة، فتدبر جيدًاالسنة الواقعية االحناللي

 مقدارهاو ةؤناجلهة الثالثة يف املناط يف امل
  ( ارتباطها مببحث11هذه هي اجلهة الثالثة من اجلهات اليت تقدم يف املسألة)[ 1]
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هو  ماو ة املستثناةؤنالسيد املاتن)قده( اىل املراد بامل يتعرض فيهاو ة،ؤناستثناء امل
حتصيل و ة العملمؤناىل  ة املستثناة مضافًاؤناملراد من امل فيها، فذكر انَّاملناط 

عياله يف معاشه، حبسب شأنه الالئق حباله يف و الربح كل ما حيتاج إليه لنفسه
 العادة، مث استعرض بعض االمثلة التفصيلية ملا يكون من معاش االنسان،

 يستفاد من جمموع كالمه مطلبان:و
يف  صيل الربح ال قيد يف استثنائها، فكل ما يكون مصروفًاة حتمؤن انَّ -1

 ة مستثناة.مؤنسبيل حتصيل الربح 
 عياله مقيد حبدود ما هو الالئق بشأنه عرفًاو ة قوت نفسهمؤناستثناء  -2
 سائر احتياجاته.و املسكنو امللبسو عادة يف املأكلو

 وينبغى مالحاة كل واحد من هذين املطلبني.
الكسب و ة للعملمؤنفالاشكال فيه ملا تقدم من استثناء كل ما هو  اما األّول:

استثناءها و خروجها من الربح مبقتضى مجلة من روايات الباب، بل تقدم انَّ
املقدار الزائد على ب ى القاعدة، حيث ال يصدق الربح ااّلعلو صيايكون ختّص

الربح ال خيلو من التعبري عن ذلك بكل ما يصرف يف حتصيل  انَّ رأس ماله. ااّل
من اجل الوصول اىل الربح، كما اذا  مساحمة، فانه قد يصرف االنسان مااًل

كان ذلك يتطلب منه بذل مال و فرض توقف رحبه على التوظيف يف بلد آخر
العمل فيه، فانه ال يكون ما يصرفه يف و كثري يف سبيل الوصول اىل ذلك البلد

امنا و ارباح عمله حينما يشرع فيه، ة مستثناة منمؤنالسفر اىل ذلك املكان 
كل ما يستهلك أو يتلف أو خيسره خالل و املقصود بالدقة استثناء رأس ماله

االستثمار، فيدخل فيه مثل آلة و العمل من اصل ماله املعد لذلك العمل
من نفقات ذلك العمل، دون ما ينفق  سائر ما يعد عرفًاو اجرة املكانو الصناعة

اليت قد يتوقف عليها و التكسبو اخلارجة عن العمليف سبيل املقدمات 
  كانت مصروفة يف سبيل حتصيل ْنِاو الشغلو الوصول اىل اصل ذلك العمل
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 الربح من خالل ذلك الشغل.
يعترب ضمن اصل املال و املراد ما يصرف على الشغل انَّ وان شئت قلت:

كما يف سائر  عرفًاو املبادالت، أو حكمًاو التجارة املستثمر، اّما حقيقة كما يف
لعله مقصود و حنوها،و يستهلك يف املشاريع الصناعية أو الزراعيةو ما يصرف

 .ة حتصيل الربح ذلك أيضًامؤناملاتن )قده( من 
ة املستثناة لقوت ؤنفاملستفاد من كالمه اعتبار جمموع قيدين يف امل واما الثاين:

 عياله:و نفسه
 يف معاشه. يكون مصروفًا ْنَا ل ـّواأل

 به حبسب شأنه. يكون الئقًا ْنَا الثاين ـ
ة ال تصدق على مطلق ؤنامل سبق من انَّباألول ما اشرنا إليه فيما وكأّنه يريد

 يكون ذلك اصرف بنحو االنتفاع ْنإليه، بل يشترط َا لو كان حمتاجًاو الصرف
 ْنِاو االنتاجي املعرب عنه بالتكسباالستهالك املعرب عنه باملعاش ال الصرف و

ة، الهنا فسرت مبا يصرف ؤنقد تقدم اخذ ذلك يف مفهوم املو إليه، كان حمتاجًا
 ال يكون اكثر من املقدار املتعارف ْناالعاشة، كما أنه يشترط َاو يف القوت

ال شك يف اخذ ذلك و ،عرفًا أو سفهًا الالئق بشأنه حبيث يكون الصرف سرفًاو
لو من جهة اخذ مفهوم االحتياج أو و ،ة عرفًاؤنيف مفهوم امل ًاقيد أيضًا

ة على الصرف الزائد ؤناللزوم العريف فيها، فال يصدق املو االقتيات أو الشأنية
، أو لدعوى انصراف ادلة االستثناء عن مثل لو كان استهالكيًاو على هذا املقدار

أو السفه املرجوحني  ما يبلغ منها حدالسرف النفقات، خصوصًاو هذه املصارف
يراد من كون  ْناملوضوع ال حيتمل َاو فانه حبسب مناسبات احلكم شرعًا

ة ؤنالسفه، فال اطالق لدليل استثناء املو ة االذن يف السرفؤناخلمس بعد امل
يكفي الشك يف مشول دليل االستثناء لذلك، فيكون املرجع و ملثل هذا الصرف،

 عمومات اخلمس، النه من موارد امجال املخصص املنفصل مفهومًا أيضًا
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املرجع فيه هو العام. فبأحد هذه الوجوه الثالثة و االكثرو ودورانه بني االقل
ة بلحاظ كال القيدين ؤنمفهوم امل ال خيفى انَّو يثبت اخذ القيد الثاين يف املقام،

 من مكان اىل مكانو نسيب خيتلف من شخص اىل آخراملذكورين مفهوم 
من هنا قيده السيد املاتن )قده( و من عرف اىل عرف،و من زمان اىل زمانو

 حبسب العادة.
ة ؤنصحة كال القيدين اللذين ذكرمها السيد املاتن )قده( يف امل وهكذا يثبت:

 ْنانه ميكن َا ، االلعل هذا ال شبهة فيه كربويًاو عياله،و املستثناة لقوت نفسه
املهم منها و يقع البحث يف بعض التطبيقات اليت ذكرها املاتن يف املسألة،

 اثنان:
 ما ذكره من شرطية القيدين املذكورين حىت يف االعمال املستحبة -1
كانت ال ختتص عنده بالواجبات باخلصوص بل  ْنِاو ةؤن، فاملالراجحة شرعًاو

حاله، فالزائد و بشأنه يكون الئقًا ْنلكنه مشروط بَاو تعم املستحبات أيضًا
، كمن ليس من شأنه اطعام مجيع شرعًا كان راجحًا ْنِاو ةمؤنعليه ال يكون 
 .شرعًا كان راجحًا ْنِاو ة لهمؤنفأنه لو فعل ذلك مل يكن  اهل البلد مثاًل

 القربات طلبًاو فعل املستحبات بانَّ 1وناقش يف ذلك مجلة من االعالم،
 ته ال حمالة مهما كثرتمؤناجلنة من شأن كل مؤمن، فتكون و حلصول الثواب

االعمال الراجحة و زادت، فالتقييد باللياقة امنا حيتاج إليه يف غري الطاعاتو
اجلنة، أي يف االمور الدنيوية ال و للثواب اليت يأيت هبا املكلف طلبًاو شرعًا

من لوازم و من شأنه اّما يف مثلها فكلما جاء املكلف هبا اكثر كانو خروية،ااُل
له حبسب  بل الئقًا ال سفهًاو مل يكن اسرافًاو مزيد طاعته ملواله،و إميانه

 تدينه.

                                                           
 .251 -250كتاب اخلمس، ص مستند العروة الوثقى،   -1
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الشأنية أو و عنوان اللياقة ذلك النَّو عدم متامية هذه املناقشة، اال اّن االنصاف:
فعل  يقال بأنَّ ْنمكن َايف لسان دليل االستثناء أ السرف لو كان واردًاو السفه

الطالق  ، فيكون مشمواًلعرفًاو كل راجح شرعي الئق باملؤمن منه شرعًا
ة ؤناملو ة،ؤنامنا الوارد استثناء املو هذا مل يرد يف لسان الدليل االستثناء، اال انَّ

 اللزومو إليه مبرتبة من االحتياج يكون الصرف حمتاجًا ْنبَا متقومة عرفًا
ة، فهذا املفهوم على حد سائر املفاهيم العرفية مؤنمل يكن  ااّلو العرفيةاالولوية و

لو يف طول و يفهمه،و يكون االحتياج امللحوظ فيه مما يراه العرف ْنَاو البدَّ
أو  شرعًا ء راجحًا جمرد كون شيو دين،و بشريعة ملتزمًاو كون االنسان متدينًا

ية على ذلك الفعل ما مل ؤناملو يف نفسه ال يكفي لصدق االحتياج العريف حسنًا
لو كان على و حاله،و أوىل بشأنهو حالة الفرد الزمًاو يكن حبسب املناسبة

يف نفسه، ناري من يفعل املستحب أو  راجحًاو تقدير صدوره منه حسنًا
يف  مستحبًاو كان صحيحًا ْنِاو فعله يترك الواجب األهم فانَّو الواجب املهم

 ، فاللزومحىت متشرعيًا ة، لعدم كونه الزمًامؤنلكنه ال يعترب صرفه عليه و نفسه
، أو االنصراف املتقدم ذكره عن عرفًاو ة لغةؤنالشأنية املأخوذ يف مفهوم املو

مينعان  ارتكازًاو املوضوع عرفًاو مثل هذه املصارف حبسب مناسبات احلكم
 العمل املستحب كان زائدًا ة اذا فرض انَّؤنعن االطالق يف دليل استثناء امل

هذا و الشرعية املترقبة من مثله،و على شأنه، مبعىن أنه خالف األولوية العرفية
السفه املمنوعني و ة ليس جمرد عدم االسرافؤنالقيد املأخوذ يف امل يعين انَّ

خالف و ، بل القيد أوسع من ذلك، فيشمل كل ما يكون غري مناسبشرعًا
كان على تقدير حصوله  ْنِاو أو شرعًا املكلف عرفًااملناسب مع شأن و االوىل

الشأنية ال و لعل هذا هو مقصودهم من اللياقةو يف نفسه، بل راجحًا صحيحًا
 السرف أو السفه.

  كما انه لو فرض الشك يف ذلك كفانا التمسك بإطالقات اخلمس الثبات
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مع احلاجة إليه من  ـ يف كون رأس املال للتجارة [12]مسألة 
 كذا يفو .اخراج مخسه أواًل ـ رَّـكما م ـ فاالحوط ال،ـكـاش ـ ةؤنامل

 

 عدم االستثناء كما عرفت.
شبهة كدية العمد من املؤن و ما ذكره من احتساب غرامة ما أتلفه عمدًا -2

اال انه يف  ان كان حمرمًاو االتالف أو اجلناية الوجه فيه انَّ كأنَّو املستثناة،
اشتغال ذمة املكلف بضمان الغرامة أو الدية يكون فك ذمته من و طول حتققه

 .شرعًاو احتياجاته عرفًاو اتهمؤن
بالتفصيل بني العقوبات املالية اليت هي ضريبة جيعلها  أّنه ميكن أن يقال: ااّل

الواجبات املالية تعترب و حاهلا حال سائر الضرائب الشارع على اجلاين فانَّ
بني ضمان الغرامات و ،شرعًاو ة عرفًامؤناملخالفات لو على و يف طول جعلها

 عن املال التالف فاهنا اذا كانت حاصلة بال تعمد أو بتعمد اليت تكون بداًل
 ته، كما اذا أكل مال الغري عمدًامؤنلكن كان التلف من خالل صرفه على و

 أّما اذا كان قد اتلف مال الغريو ،جزمًا ة عرفًاؤنصدق على دفع ضماهنا امل
ة حىت ؤن، فانه ال يصدق عنوان املة، كما اذا ألقاه يف البحر مثاًلمؤنيف غري 

 على ضمانه، بل حاله حال ما اذا اتلف الربح املتعلق به اخلمس عمدًا عرفًا
 عدم مشول ادلة االستثناء ملثله.و من حيث ضمانه من كيسه

اقل من ال و ة عن مثل ذلك،ؤنبانصراف ادلة استثناء امل وان شئت قلت:
 االمجال املوجب للتمسك بعموم اخلمس كما تقدم.

 باب العقوبات املاليةو الديونو ومتام النكتة للفرق بني مثل باب الضمانات
، ارتكازًاو املبادلة لّبًاو بابه باب التعويض االول يكون عرفًا الضرائب، بانَّو

ما اذا كان قد الضامن بدفع القيمة أو املثل قد امتلك املال التالف ك فكأنَّ
ال  طريقيًا الديون نارًاو بتعبري آخر: ينار اىل الضماناتو اشتراه من صاحبه،

 ، فيكون اداؤها يف قوة صرفها فيما صرف فيه املال املضمون نفسه، فاذانفسيًا
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آالت و اآلالت احملتاج إليها يف كسبه، مثل آالت النجارة للنجار،
 ذا ... فاألحوطـكـهو ارع،زـزراعة للـآالت الو اجة للنساج،ـالنس

 

خلمسه  أو خطأ كان ضامنًا مل يكن اتالفه سهوًاو تهمؤنكان قد اتلفه يف غري 
سوف و الضرائب،و هذا خبالف العقوباتو ،ة عرفًامؤنال حمالة، لعدم اعتباره 

 يف مسألة قادمة. تأيت االشارة اىل هذه النكتة مفصاًل
ة اثر ؤنالغرامة باالتالف العمدي من املمث انه يترتب على القول باعتبارضمان 

حاصله: جواز دفع ما اتلفه املكلف من و يف مقام حماسبة مخس االرباح،
فك ضمانه، اذ و تهمؤناخلمس من ارباحه من دون ختميسها، النه يصرفها يف 

كان و عشرة آالف مثاًل ال فرق يف ذلك بني ضمان مال أو مال، فاذا ربح أّواًل
ه فأتلفها قبل التخميس مث ربح ألفني، جاز له دفع مخس تمؤنعلى  زائدًا

العشرة بذلك من دون ختميس الربح الثاين، فيكون جمموع اخلمس الواجب 
 أربعمائة.و عليه لتمام ارباحه ألفني ال ألفني

من حيث النتيجة  يكون اتالف اخلمس موجبًا ْنالزم املبىن املذكور َا فاحلاصل:
كان االتالف  ْنِاو لضمان أربعة امخاسه ال متامه اذا وفاه من ربح آخر يف سنته،

التزم  ْنِاو هذا قد يكون على خالف اطالق بعض الفتاوىو يف السنني السابقة.
الزمه التفكيك بني فرض بقاء و 1به بعض االعالم املتأخرين يف رسالته العملية،

مل يدفعه، فلو دفعه من رحبه اآلخر لزم دفع و اخلمسالربح الذي استقر فيه 
انتقاله للذمة، فلو دفعه من رحبه و بني فرض اتالفه لهو ،مخس ذلك الربح أيضًا

 اتالفه ملا فيه اخلمس ختفيف عليه. ة، فكأنَّمؤناآلخر مل جيب دفع مخسه لكونه 
و اتلفه ، فانه لمثل هذا النقض يلزم على التفصيل املتقدم أيضًا ـ اليقال

 فيه جاز دفع ضمانه من رحبه اجلديد لو كان عاصيًاو تهمؤنبالصرف على 

                                                           
 (.52) السّيد احلكيم)قده( يف منهاج الصاحلي، كتاب اخلمس، مسألة -1
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 .[1] اخراج مخسها أيضا أوال
ة بني ما يصرف عينه فتتلف، مثل ؤنال فرق يف امل [13]مسألة 

مثل  بني ما ينتفع به مع بقاء عينه،و حنومها،و املشروبو املأكول
 نة الربح جيوزـإليها يف سحنوها. فاذا احتاج و فروشـالو روفـالا

 

 ته يف سنة رحبه حبسب الفرض.مؤنبال ختميسه، لكونه 
ة ميكنه يف فرض بقاء عني ما استقر فيه مؤناذا كان املصروف فيه  فانه يقال ـ

ة، ؤن، ان يدفع مخسه منها مث يصرف من رحبه اجلديد يف تلك املاخلمس أيضًا
على هذا املبىن كما هو  عدمهو اء املال املخّمسـفال فرق بني فرض بق

 واضح.
رأس  ( من ان11َّيف هذه املسألة يكرر السيد املاتن)قده( ما تقدم يف املسألة)[ 1]

اىل التكسب به ليعطف  ة حىت اذا كان حمتاجًاؤناملال التجاري اليكون من امل
االدوات يف بعض التكسبات، كما يف و على ذلك ما حيتاج إليه من اآلالت

اىل استعماهلا يف ذلك العمل ال و احلاجة إليها اعات، فانَّالزرو الصناعات
على ما تقدم من اشتراط كون االنتفاع  ة عليها، بناًءؤنيكون منشأ لصدق امل

االسترباح مث و االعاشة، ال من أجل االستثمارو يف القوتو استهالكيا
ال  هو كان احلاجة معاشيًاو االعاشة باالرباح، فاملالك واحد يف املقامني،

 .تكسبيًا
التعبري الوارد يف كالم السيد املاتن)قده( من وجوب اخراج مخس ما  مث انَّ

، تارة: يراد به عدم استثنائه عن يتخذه رأس املال من ارباح سنته أواًل
اخرى: يراد به وجوب اخراج و اخلمس، فاليكون فيه مطلب زائد عما تقدم،

 جديدًا ر السنة، فيكون مطلبًاحبيث ال جيوز تأخري دفعه اىل آخ مخسه فورًا
ة جتوز ؤنة كما جتوز الصرف يف املؤنادلة استثناء امل انه ال دليل عليه، فانَّ ااّل

 سوف يأيت البحث عنه يف مسألةو الصرف يف االسترباح اىل آخر السنة أيضا
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 .[1] ان بقيت للسنني اآلتية أيضًاو شراؤها من رحبها
كان عنده مال  ْنِاو ربحـن الـة مؤنجيوز اخراج امل [11]مسألة 
اخرجه. فال جيب اخراجها و مل يتعلق به، أو تعلق ْنبَا ،ال مخس فيه

االحوط و وزيع،ـان كان االحوط التو ال التوزيعو من ذلك بتمامها،
  و كان عندهـلو ها من املال الذي ال مخس فيه.ـمامـه اخراجها بتـمن

 

 قادمة.
ة ال تتحدد ؤنامل نار السيد املاتن )قده( يف هذه املسألة اىل انَّ الااهر انَّ[ 1]

باملقدار الذي يستهلكه يف معاشه بالدقة العقلية لكي ختتص مبا يتلف خالل 
على نفس االعيان اليت ينتفع هبا مع  االعاشة، بل تصدق أيضًاو االستهالك

كان بالدقة ما يستهلكه يف  ْنِاو املسكن،و الاروفو بقاء اعياهنا، كالفرش
مثل هذا التفكيك غري  سنته هذه امنا هو منفعة تلك االعيان ال نفسها، اال انَّ

استعماهلا  انَّو تهمؤنوجدان نفس تلك االعيان  عريف، بل العرف يرى انَّ
استثناؤها و ، فيجوز شراؤها من ارباح تلك السنةانتفاع هبا أيضًاو استهالك

ستثناء قيمة منفعتها ملدة السنة أو االقتصار على مما فيه اخلمس ال ا
هل و استئجارها لتلك املدة، فال يتعلق بتلك االعيان مخس يف هذه السنة.

يتعلق هبا اخلمس بعد متام السنة أم ال؟ هذا ما سيتعرض له املصنف )قده( 
ته، مؤناذا كان من  سوف حيكم فيه بعدم اخلمس أيضًاو (،11يف املسألة )

 ألتان يف االعيان اليت ينتفع هبا املكلف مع بقائها للسنني القادمة.فهناك مس
ة مؤنمنفعة و عدم تعلق اخلمس بأعياهنا يف سنة الربح، لكوهنا عينًا احدامها:

 هلذا جاز شراؤها من الربح.و هذه السنة،
ته، بل مؤناذا كانت  عدم تعلق اخلمس هبا يف السنني الالحقة أيضًا الثانية:
سوف يأيت بيان و ته على ما سوف يأيت،مؤنحىت اذا ما خرجت عن  مطلقًا

 .وجه فين للفرق بني الصورتني أيضًا
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 ةؤنمّما لو مل يكن عنده كان من امل ـ عبد أو جارية أو دار أو حنو ذلك
دارها، بل يكون ـاخذ مقو ةؤنـمتها من املـال جيوز احتساب قي ـ

 .[1] حاله حال من مل حيتج إليها اصاًل
 

[ ينبغي التعرض يف هذه املسألة اىل عدة خصوصيات مترتبة، ضمن نقاط 1]
 اربع:

املعادل  املستفاد من دليل االستثناء هل هو استثناء املقدار انَّ النقطة االوىل ـ
يترتب على االول استثناء و ة بالفعل؟ؤنة سنته، أو ما يصرف يف املؤنمل

ة سنته من اخلمس حىت اذا قّتر على نفسه فلم يصرفه يف ؤناملقدار املعادل مل
 ته، خبالفه على الثاين كما هو واضح.مؤن

استثناء  الااهر من دليل االستثناء هو الثاين، اما اذا قلنا بانَّ وال اشكال يف انَّ
يكون كل ربح فيه  ة قيد للحكم التكليفي بوجوب دفع اخلمس، بأْنؤنامل

 االجازة ة فاألمر واضح، النَّؤنارفاقا صرفه يف امللكن أجيز و اخلمس وضعًا
اما اذا قلنا بانه قيد للحكم الوضعي و ة،ؤناالرفاق امنا يكون يف الصرف يف املو

لو بنحو الشرط املتأخر فلاهور دليل االستثناء يف استثناء و بتعلق اخلمس
 ة ال املقدار املعادل معها.ؤننفس امل

ة مؤنة بالفعل ال ما يكون مؤنل استثناء ما هو ظاهر الدلي انَّ وان شئت قلت:
 ة بالفعل تساوق املعاشؤناملو بالقوة،و لو كان قد صرفها بنحو القضية التقديرية

لو مل يصرف، فما مل يصرفه من االرباح و معادلهو الصرف االستهالكي ال مثنهو
سيشري إليه هذا ما و عنه، لو للتقتري ال يكون اخلمس ساقطًاو ة بالفعلؤنيف امل

 املاتن يف املسألة القادمة.
 ة عن اخلمس هل يكون مشروطًاؤناستثناء مايصرف يف امل انَّ ـالنقطة الثانية

ته، أم مؤنيصرف يف  ْنال يكون له مال آخر ميكنه َا ْناالحتياج بَاو بالتوقف
  ته حىتمؤنفيجوز الصرف من الربح املتعلق به اخلمس يف اليشترط فيه ذلك 
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………………………………………………………………………… 

اذا كان له مال آخر، أو يفصل بني ما اذا كان املال اآلخر ال ميكن صرفه يف 
 تكسبه،و ة اخرى، أو لكونه رأس مال عملهمؤنة، اما لكونه بنفسه ؤنتلك امل

؟ مث على تقدير ة أيضًاؤنللصرف يف امل بني ما اذا كان ذلك املال اآلخر معدًاو
، أو يقال بتوزيع تلك ء هل يقال بعدم االستثناء مطلقًاالقول بعدم االستثنا

 على ذلك املال اآلخر بالنسبة؟ وجوه بل اقوال.و ة على الربحؤنامل
منهم السيد املاتن )قده( من و يف هذه النقطة ما ذهب إليه املشهور، والصحيح:

ته مل يكن فيه اخلمس، سواء كان مؤنأي ربح صرف يف  انَّو عموم االستثناء،
ة اىل الربح، أو ؤنتلك الروايات اليت اضافت امل ه مال آخر أم ال، خصوصًال

اىل ربح الضيعة الذي فيه اخلمس ال اىل جمموع أمواله، من قبيل ما ورد يف 
ته، بل ؤنصحيح ابن مهزيار من جعل اخلمس على من كانت تقوم ضيعته مب

متنعهم عن القدرة و تضيق على املكلفني ْنادلة هذا اخلمس ال تريد َا تقدم انَّ
امنا تريد جعل ضريبة اخلمس على ارباحهم بعد و التكسب،و على العمل

ة مؤنتني، ؤناستغنائهم عنها املتوقف على استثناء كل ما انفقه منها يف امل
 املعاش، سواء كان له مال آخر أم ال.و ة القوتمؤنو التحصيل
ال حيتاج اىل صرف هذا مع وجود مال آخر و ة يف االحتياجؤنظهور امل ودعوى:

 أو على االقل يف خصوص ما اذا كان املال اآلخر معدًا ة، اما مطلقًاؤنالربح يف امل
 ة.ؤنللصرف يف امل
ة هواالحتياج اىل ذلك املصرف ال ؤناالحتياج املأخوذ يف مفهوم امل مدفوعة: بانَّ

 لكونه حمتاجًاته مؤن ة، فمأكله مثاًلؤناالحتياج اىل املال الذي يراد صرفه يف امل
مل يؤخذ يف صدق و هذا صادق سواء صرف عليه من الربح أو من غريه،و إليه،

لو صرفه عليه كان  املال اآلخر أيضًاو ال يكون له مال آخر، كيف ْنة عليه َاؤنامل
ة على تقدير ؤنة، فال مرجح ألحدمها على اآلخر يف صدق املؤنيف امل مصروفًا
 صرفه.
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انصراف ادلة االستثناء اىل خصوص صورة عدم وجود مال آخر  ودعوى:
 لو للغلبة.و ةؤنمعد للصرف على امل

اذ ال وجه هلا بعد ظهور دليل االستثناء فيما ذكرناه من جعل  ممنوعة:
 ته بالفعل.مؤناخلمس على املقدار الزائد على املصروف يف 

 دليل نفي الضررو كون االمجاعو ،قصور االدلة اللفاية سندًا كما ان دعوى:
 احلرج غري شاملني للمقام.و

 .، بل تواترها امجااًلبتمامية االدلة اللفاية سندًا مدفوعة:
ظاهر مثل صحيحة ابن مهزيار عن أيب علي بن راشد )اذا  انَّ نعم قد يقال:
ة بفرض عدم االمكان، حيث جعل ؤنتهم( تقييد استثناء املمؤنامكنهم بعد 

من الواضح انه مع وجود مال و له، ة موضوعًاؤندفع اخلمس بعد املامكان 
ة يصدق على الربح احلاصل انه ؤنللصرف يف امل اذا كان معدًا آخر خصوصًا

ال اقل من و ة من غري الربح،ؤنتهم، فيجب اخراج املمؤنميكنهم دفع مخسه بعد 
عن جمموع ما ة ؤنلو من باب ظهور مثل هذا اللسان يف استثناء املو التوزيع،

 ة ال خصوص ذلك الربح، فيثبت أحد القولني اآلخرين.ؤنميكن صرفه يف امل
 ، النه:هذا البيان غري تام أيضًا اال انَّ
قصور هذه الصحيحة من ادلة  ـ لو مت ـ غاية ما يثبت هبذا البيان ـأّواًل

طالق غريه من مينع عن التمسك باهو الو االستثناء باخلصوص عن االطالق،
 ة االستثناء.ادل

املنع عن ظهور قوله )ع( )اذا امكنهم( يف ما ذكر، بل الااهر انه كناية  ـوثانيًا
مع التعبري  تهم، فيكون مساوقًامؤنء من ذلك الربح هلم بعد  عن بقاء شي

ته من ذلك الربح، فيكون مؤنعلى ما يصرفه يف  ما يتبقى زائدًاو ةؤنبفاضل امل
املراد من  شئت قلت: انَّ ْنِاو عدمه،و من ناحية وجود مال آخر مطلقًا

 لو بلحاظ سائرو االمكان االمكان من ناحية ذلك الربح، ال االمكان املطلق
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 ممتلكاته.و امواله
 بقاعدة العدل الربح عماًلو دعوى التوزيع بني ذلك املال انَّ ومنه ياهر:

التردد بني مالني بنحو و ردها االشتباهمو ، النَّاالنصاف غري تامة أيضًاو
الشبهة املوضوعية، ال املقام الذي يكون الشك فيه بنحو الشبهة احلكمية يف 

ادلة االستثناء اذا فرضت مطلقة كانت دالة ال  اىل انَّ اصل االستثناء، مضافًا
كان مقتضى اطالق دليل اخلمس  ااّلو ة من الربح،ؤنحمالة على استثناء متام امل

هذا يعين انه على كال و ،ثبوته يف متام الربح، فال جيوز استثناء مقدار منه أيضًا
 التقديرين ال شك يف ما هو احلكم الشرعي لكي يرجع فيه اىل قاعدة العدل

 االنصاف.و
الصحيح ما يف املنت من عدم اشتراط احنصار املال املعد  انَّ وهكذا يتضح:
ة بتمامها من ؤنة بالربح يف مقام االستثناء، بل يصح اخراج املؤنللصرف يف امل

 ته.مؤنالربح حىت اذا كان له مال آخر معد للصرف يف 
ة الصرف من عني الربح أو ميكن ؤنالنقطة الثالثة: هل يشترط يف استثناء امل

الصحيح عدم  احتسابه من الربح بعد ذلك؟و ل آخرالصرف من ما
ة ؤنمنهم السيد املاتن )قده( هنا باخراج املو من هنا عرب الفقهاءو االشتراط،
عرب بعضهم باالحتساب أو جبربان ما صرفه من مال آخر ال و من الربح،
االحتساب بنفسه و اجلربان الوجه يف ذلك انَّو كسره من االرباح،و مخس فيه

 ، فانه ال يتوقف على التصرف يف عني الربح، بل غالبًاة عرفًاؤناملصرف يف 
نفقات و ة يف باب التكسبات ممن هلم ارباح تدرجييةؤنما يكون الصرف يف امل

ة على الصرف من عني الربح ؤنكذلك، فحمل ادلة استثناء امل تدرجيية أيضًا
فاذا ثبت ذلك يف التكسبات، و غري عريف يف باب التجاراتو تقييد بفرد نادر

 لعدم احتمال الفرق عرفًا الفوائد أيضًاو التكسبات ثبت يف غريها من االرباح
 .ال فقهيًاو
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ة أو من املتعارف ؤنالتفصيل بني املال اآلخر املعد للصرف يف امل انَّ ومنه ياهر:
لصرف من املقدار الزائد بني املال اآلخر غري املعد لذلك عادة كاو صرفه فيها،

، اذ فرض كون املتعارف يف الفرض االول هو من رأس املال غري فين أيضًا
ة السنة مؤنالصرف من ذلك املال مع ظهور ادلة االستثناء يف جواز استثناء متام 

ة حىت يف هذه الفرضية عن ؤنيف مورده من الربح بنفسه دليل على اخراج امل
لزم ختصيصه خبصوص ما اذا كان الصرف من عني الربح الذي قلنا  ااّلو الربح،

التجارات الوارد فيها هذا و الزراعاتو بعدم تعارفه يف باب التكسبات
 االستثناء.
 حنوه،و ة ما يقابل رأس املالؤنريد من املال اآلخر املعد للصرف يف املهذا اذا ُا

اآلنية الباقية و الدارو ة كاحلنطةمؤنريد به االموال اليت تكون بنفسها اما اذا ُاو
يف كالم  1كما احتمله احملقق اهلمداين )قده( ـ عنده من السنني السابقة مثاًل

فريجع كالمهم اىل احليثية القادمة يف النقطة  املقدس االردبيلي ـو احملقق القمي
 الرابعة كما سنشري إليه.

و بالقيمة حني اجلربان هل يكون بقيمة الشراء أو االحتساب انَّ مثَّ
ة السنة قد اشتراها من مؤناالعيان املصروفة يف  االستهالك، فاذا فرض انَّ

ماله اخلمس فزادت قيمتها حني االستهالك يف اثناء السنة، فهل يستثين من 
ارباح سنته القيمة اليت اشترى هبا تلك االعيان أم يستثين القيمة اليت بلغته 

 تلك االعيان حني االستهالك؟
ته تكون حني مؤنقد يقال: بالثاين، بدعوى: انه كما تكون العني حني شرائها 

 ، فيمكنه احتساب قيمتها املرتفعة من الربح.ته أيضًامؤناالرتفاع 
 اصل قيمة تلك العني مقدار انَّ هذا الكالم غري تام، بل الصادق عرفًا انَّ ااّل
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على اكثر من ذلك  ته بالفعل مل يكن متوقفًامؤنو دفع حاجته ته ال اكثر، الّنمؤن
 ْنبعد ارتفاع القيمة أو اراد َا بح، نعم لو مل يكن قد اشتراها ااّلاملقدار من الر

 ته عرفًامؤنقبل سنة الربح كانت  يشتريها اآلن أو كان ارتفاع القيمة حاصاًل
 القيمة املرتفعة، كما ياهر وجهه بالتأمل.

 الرابعة: ]يف حدود االحتساب املتقدم يف النقطة الثالثة[النقطة 
احتساهبا و ة املصروف عليها من مال آخرؤنبعد الفراغ عن جواز اخراج امل

انه هل و ة، يقع البحث يف حدود هذا االحتساب،ؤنبتمامها من ربح سنة امل
 ة أو يعم ما اذا كانت له تلكؤنخيتص مبا اذا كان له مال آخر صرفه يف امل

 يستثين قيمتها من ارباحه؟ ْنة بعينها، كما اذا كان له دار فاراد َاؤنامل
اكثر احملققني عدم جواز و الشيخ االعامو 1لصاحب اجلواهر ظاهر املنت تبعًا

عبائر القوم يف بيان هذا التفصيل خمتلفة، حبيث  انَّ االحتساب، ااّلو االستثناء
 ميكن ارجاعها اىل تفصيلني:

ته فتخرج مؤنيصرف من مال آخر المخس فيه على  ْنالتفصيل بني َااحدمها: 
ة فال خترج قيمته من ارباحه، سواء كان ؤنميلك نفس امل ْنبني َاو من الربح،

بناء على عدم  ـ أو كان صداقًا ملكه قبل سنته أم بعدها، كما اذا ورث دارًا
لعل و فال جيوز له احتساب قيمته من ارباح هذه السنة، ـ تعلق اخلمس هبما

 الشيخ هذا التفصيل.و ظاهر عبارة اجلواهر
 ة قبل السنةؤنما ذهب إليه مجلة من االعالم من التفصيل بني متلك امل الثاين:

فال جيوز اخراج  ـ سواء كان مبدأها ظهور الربح أم الشروع يف االكتساب ـ
لكها داخل السنة بنحو ال مخس فيه فيجوز بني متو قيمتها من االرباح،

عدم االخراج خمصوص مبا اذا كان  هذا يعين انَّو اخراج قيمتها من االرباح،
 ة من قبل.مؤنلل مالكًا
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 تعبريان هلذا التفصيل:و بيانان 1 وقد ورد يف كلمات بعض احملققني
 ة يكون مستغنيًاؤنانت عنده تلك املمن ك ما لعله ظاهر املنت من انَّ -1

 ة فيخرج من الربح.ؤنإليها لكي تصدق امل ال يكون حمتاجًاو عنها،
ة ال ؤنالااهر من ادلة االستثناء خصوص ما يصرف من الربح يف امل انَّ -2

 استثناء مقدارها.
و كال هذين الوجهني يثبتان التفصيل االول االوسع، أي يثبتان عدم امكان 

ة يف سنة رحبه، كما اذا ؤنالقيمة من الربح حىت اذا كان قد ملك املإخراج 
 .ـ  بناء على عدم اخلمس يف املرياث ـ ورث الدار فيها

هي انه بناء على الوجه و بني الوجهني من ناحية اخرى، هناك فرقًا انَّوقيل: 
 االول ال جيوز له شراء دار اخرى من ارباح سنته بال ختميس، لكونه مستغنيًا

يشتريها حيث يكون  ْنته، خبالفه على الثاين، فانه ميكنه َامؤنعنها فال تكون 
 ته.مؤنيف  فعليًا صرفًا

هذا الفرق غري تام، النه مع فرض وجود تلك الدار عنده ال تكون الدار  انَّ ااّل
 ته لكي يصح االخراج من الربح، فالصرف من الربح يف شرائهامؤناالخرى 

ة، نعم لو باع داره االوىل أو تلفت امكنه ؤننه ليس يف امللك كان فعليًا ْنِاو
 إليها. الشراء من االرباح على كال الوجهني، لكونه حمتاجًا

 كال الوجهني مّما ال ميكن املساعدة عليهما. انَّ واالنصاف:
كان عدم صدقها  ْناالحتياج ِاو ةؤناملراد من عدم صدق امل فألنَّ اما االول:

انه اجنيب عن حمل البحث، اذ ليس املقصود  فهذا صحيح، ااّلظ دار اخرى بلحا
كان املراد عدم  ْنِاو استثناء مثن دار اخرى بل استثناء قيمة نفس هذه الدار،

 االحتياج اىل اصل الدار الصادق على ما بيده فهذا واضح البطالن،
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املفروض انه ال سكن له غريه حبيث لوال متلكه له كان يشتريه من  النَّ
هذا يعين احتياجه اىل سكن الدار بالفعل، بل ال يعقل الفرق بني و االرباح،

السنة االوىل من شراء الدار أو السنة الثانية من حيث حاجته اىل سكناها يف 
 ، حدوثًاعرفًاو ة صادقة دقةؤناملو السنتني على حد واحد، فعنوان االحتياج

اىل منفعة تلك العني، فيكون احتساب قيمتها من الربح  بقاء ما دام حمتاجًاو
 .ة سنته هذه أيضًامؤنللربح يف  صرفًا

هلا قبل ظهور الربح فال يصدق عليه انه حمتاج اىل متلك  اذا كان مالكًا اليقال:
تثىن املؤن اليت املس املفروض انَّو تلك العني منذ ظهور الربح، النه مالك هلا

 حيتاج إليها بعد ظهوره ال قبله.
 لكن مل يستعملهاو هلذا لو ملكهاو ة ليست بالتملك للعني،ؤنامل فانه يقال:

ـ كما  االنتفاع املعاشيو ة باالستهالكؤنامنا املو ينتفع هبا وجب مخسها،و
تفاع حيتاج اىل االن هذا املكلف بعد ظهور الربح أيضًا من الواضح انَّو تقدم ـ

االنتفاع مبنافع االعيان  ته ال حمالة، ملا تقدم من انَّمؤنبسكىن الدار، فتكون 
ة ؤناملو ة على االعيان نفسها، فصدق االحتياجؤنالباقية يوجب صدق امل

 على الدار يف السنة الثانية اذا انتفع هبا كصدقه عليها يف السنة االوىل دقة
 .هذه الناحية اصاًل البقاء منو ال فرق بني احلدوثو ،عرفًاو

ة ؤنمفاد ادلة االستثناء اخراج ما يصرف يف امل ريد انَّفألّنه لو ُا واّما الثاين:
 أنه غري منطبق يف املقام، ألن املفروض انَّ بالفعل ال ما يعادله فهو صحيح ااّل

 ته الحتياجه إليهامؤنالعني اليت يريد استثناء قيمتها مصروفة بالفعل يف 
يف استثنائها من الصرف  ة البدَّؤنامل اريد انَّ ْنِاو يف هذه السنة، سكونته فيهاو

 ْنِاو عليها من الربح ال من مال آخر فهذا خالف ما تقدم يف النقطة السابقة،
املستثىن طبيعي  شرائها فهو غري تام، النَّو ةؤناملستثىن احداث امل ريد انَُّا

 .البقاء معًاو ة الصادقة على احلدوثؤنامل
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الزمه عدم امكان  بانَّ ـ بكال حنويه ـ مّث انه ميكن النقض على هذا التفصيل
ة عادة كبعض ؤنة من الربح ملن كان جتارته باالعيان الداخلة يف املؤناخراج امل

مصروفاته، و تهمؤناالسواق احلديثة، النه ميلك متام أو اكثر ما حيتاج إليه يف 
قوت عياله من ارباح و ء مّما يصرفه منها على قوته له استثناء شيفال جيوز 

 ته لعدم حاجته إليها،مؤنيشتري مثلها من اجل الصرف يف  ْنال َاو مبيعاته
، فانه اذا كان له مقدار من احلبوب خممسة ال للحبوب مثاًل كذا من كان تاجرًاو

من ارباح سنته  قوت عيالهو جيوز له اخراج قيمة ما يصرفه منها على قوته
ته مؤنيف  الثانية، النه ميلكها من ارباح سنته السابقة املخمسة، فال يكون حمتاجًا

ال فرق بني ما و اىل شراء حبوب غريها، كما ال ميكن اخراج قيمتها من الربح،
هذا يعىن االلتزام مبا و ة األكل أو اللبس أو السكن أو غري ذلك،ؤنميلكه مل

احملقق القمي)قدمها( و )قده( يف كالم املقدس االردبيلياحتمله احملقق اهلمداين
املال اآلخر اذا كان من  انَّو من عدم اخراج املؤن اليت ميتلكها من االرباح

 هوخالف اطالق ما تقدم يف النقطة السابقة.و اعيان املؤن مل جيز اخراج قيمتها،
لسنتني أو اكثر،  مثاًل ينقض على هذا املبىن مبن يستأجر دارًا ْنوكذلك ميكن َا

ملنفعة  فانه ال جيوز له اخراج اجرة السنة الثانية من ارباحها، النه كان مالكًا
إليها، بل الجيوز اخراج  الداريف هذه السنة من السنة السابقة فلم يكن حمتاجًا

ة مؤناجرة السنة الثانية بناء على ذلك، المن ارباح السنة السابقة لعدم كوهنا 
الالحقة لعدم امكان اخراج قيمة ما ميلكه من املؤن من ارباح  الو هذه السنة،
 .هذا ما ال يلتزم به فقهيًاو تلك السنة،
ذلك باعتبار اخذ و ة تصدق بلحاظ احلدوث ال البقاء،ؤنامل انَّ وقد يقال:

 على هذا تارة:و االحتياج يرتفع بعد حصول ما حيتاج إليه،و االحتياج فيها،
سكىن و ، كالطعامة غري احملتاج إليه حدوثًاؤنفرد من امل ًءيكون احملتاج إليه بقا

  ة حلدوث احلاجة اىلؤنالدار املستأجرة يف السنة الثانية، ففي مثله تصدق امل
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 اما احلاجة السابقة فقد كان بلحاظ فرد آخر غري هذا الفرد،و ذلك الفرد،
اآلنية فحيث اهنا نفس العني احملتاج و العبدو اما يف االعيان الثابتة كالدارو

ة جديدة، بل هي نفس مؤنفال توجد حاجة جديدة، لتكون  إليها سابقًا
احلاجة السابقة، نعم لو الحانا املنفعة جمردة عن العني، كسكىن الدار يف 

ة يف هذه املوارد ؤناملفروض صدق امل انَّ نية كانت احلاجة إليها حادثة، ااّلالثا
ة السابقة على ؤنة جديدة، بل هي نفس املمؤنالعني نفسها، فال تكون على 

 الربح فال ميكن استثناؤها عنه.
 للعني من قبل ظهور الربح ة الفعلية ملن كان مالكًاؤنال تصدق امل فاحلاصل:

املستثىن امنا هو و ته،مؤنة تقديرية، أي لو مل يكن ميلكها كانت مؤنامنا هي و
 لتقديرية.ة الفعلية ال اؤنامل

 ة تقوم بأمرين:ؤنامل ما تقدم من انَّ وفيه:
 الصرف االستهالكي أي االنتفاع اخلارجي الفعلي. االول:

أو  حبيث ال يكون سرفًا عرفًا مناسبًاو يكون ذلك االنتفاع الزمًا ْنَا والثاين:
هلذا يقال و حىت يف االعيان، كما هو صادق حدوثًا هذا يصدق بقاًءو ،سفهًا

 ته من حني استغنائه عنها ال من حني متلكه هلا.مؤناهنا خرجت عن 
املؤن يف أية سنة و إليها من االعيان كل ما يكون حمتاجًا انَّّ يقال: ْنوالصحيح َا

ته يف تلك مؤناحتساهبا من ارباح تلك السنة، لصدق كوهنا و ميكنه استثناء قيمتها
ة سنته من ارباحها، مؤناز اخراج متام ما هو املفروض جوو ،عرفًاو السنة حقيقة

ملكيته هلا ال خترجها  هلا بالفعل أو يشتريها من مال آخر، فانَّ سواء كان مالكًا
من هنا ال شك يف صدق بقاء و ية طاملا حيتاج إليها بالفعل يف سنة رحبه،ؤنعن امل

فقط، بل استثنت مطلق ما يكون  ة حدوثًاؤنادلة االستثناء مل تستثن املو ة له،ؤنامل
ة احلدوثية ؤن، بل لو فرض ظهور اللفظ يف املة سنة الربح الصادق بقاء أيضًامؤن

  املوضوع، اذ ايو ألغينا هذه اخلصوصية حبسب مناسبات احلكم
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ة ، فاحلدوثية خصوصية لفاية حبتة ال مناسبالبقاء عرفًاو خصوصية يف احلدوث
يف  أو صداقًا عدمه، فمن حصل على دار مرياثًاو لدخلها يف احلكم باخلمس

حصل له الربح يف السنة الثانية و لكن مل يكن له ربح ليستثنيه منهو السنة االوىل
كان له  ْنكاستثناء قيمته من ارباح سنته االوىل ِا كان استثناء قيمته منه عرفًا

 ربح فيها.
 ة مرتني، مرة من ارباح السنة السابقة،ؤنال تستثىن قيمة امل ْنَاو نعم البدَّ

هذا يتحقق يف املؤنات الباقية بأعياهنا، و اخرى من ارباح السنة الالحقة،و
كمن اشترى الدار أو اآلنية من ارباح سنته السابقة فال ميكنه استثناء قيمتها 

على  يكون زائدًا احد االستثنائني سوف ، النَّمن ارباح السنة الالحقة أيضًا
ته يف كلتا السنتني مل تكن باكثر من تلك العني مرة واحدة مؤنته، اذ متام مؤن

يترتب على ذلك انه لو كان قد حصل عليها يف السنة السابقة و ال مرتني،
باالرث أو حنوه مّما ال يتعلق به اخلمس ميكنه استثناء قيمتها من ارباح السنة 

ال  ْنناها من ارباح السنة السابقة فتمام النكتة َامل يكن قد استث الالحقة اذا
، اذ مجعًاو من الرحبني معًاو ة مرتنيؤناحتساب ما هو املو يتكرر االخراج

 خترج مرة واحدة. ْنَاو ته اكثر من متلك نفس العني فالبدَّمؤنليس 
باح اليت اخرجها من ار هذه النكتة كما متنع عن استثناء قيمة الدار مثاًل انَّ مثَّ

سنته السابقة من ارباح سنته الالحقة ثانية، كذلك متنع عن شراء دار اخرى 
مث  انتقاله إليها مث بيع الدار االوىل، بل حىت اذا باعها أواًلو من هذه االرباح

قيل بسقوط اخلمس عما خيرج من و اخرى من ارباح السنة، اشترى دارًا
ة من الربح مرتني ؤنمن استثناء امل يف قوة ما اشرنا إليه هذا عرفًا ة، النَّؤنامل

اته مل تكن باكثر من قيمة تلك العني مرة واحدة ال اكثر، مؤنمتام  أو اكثر، النَّ
 فاّما حتتسب من ارباح السنة السابقة أو الالحقة.

 ة ال اطالق هلا الخراج العني الواحدةؤنادلة استثناء امل انَّ وان شئت قلت:
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فلو قتر  ال مقدارها، ة ما يصرف فعاًلؤناملناط يف امل [11]مسألة 
على نفسه مل حيسب له. كما انه لو تربع هبا متربع ال يستثىن له 

 .[1] مقدارها على االحوط، بل ال خيلو عن قوة
 

، ة عليها يف السنتني معًاؤنلو بلحاظ السنتني مع صدق املو مرتني من االرباح،
عدم مشول دليل االستثناء هذا يعين و احد الرحبني، ته ااّلمؤناذ ليست 

الخراج قيمتها يف السنة الثانية اذا كانت خمرجة يف السنة االوىل من ارباحها، 
ال اقل من االمجال الذي يكون لصاحل و فيكون احملكم اطالق دليل اخلمس،

عدم االخراج كما تقدم. نعم اذا تلفت العني من نفسها صح شراء فرد آخر 
 هو واضح.و ته ال حمالة،مؤنريورته منها من ربح سنة الشراء، لص

الصحيح هو التفصيل بني ما كان ميلكه من املؤن اليت  انَّ وهكذا يتضح:
اخرجها عن ارباح سنته السابقة فال ميكن اخراج قيمتها من ارباح السنة 

بني ما مل خيرجه من ارباح السنة السابقة فانه و ته،مؤنالالحقة حىت اذا كانت 
ته كالدار الذي مؤنمن ارباح السنة الالحقة، اذا كانت جيوز اخراج قيمتها 

ته بالفعل يف سنه الربح مؤنيسكن فيها، الطالق دليل االستثناء لكل ما هو 
 .الشامل لذلك أيضًا

 فيما لو تربع باملؤنة متربع
قد و هذه هي النقطة االوىل من النقاط اليت ذكرناها ضمن املسألة السابقة، [1]

عدم استثناء و ،ته فعاًلمؤندم استثناء ما مل يصرفه على ذكر فيها فرعان، ع
 اته.مؤنما تربع به متربع من 

ة مبقداره، فلما تقدم يف النقطة االوىل من ؤناما عدم استثناء ما مل يصرف يف امل
ة بالفعل ال معادهلا ؤناملسألة السابقة من ظهور ادلة االستثناء يف اخراج ما هو امل

بتلك  اما عدم استثناء ما تربع هبا املتربع فليس مرتبطًاو ة التقديرية،ؤنأو امل
ة الفعلية حبسب الفرض، غاية االمر ؤناملال املتربع به مصروف يف امل النكتة، النَّ

 ة فعليةؤنهو كالصرف فيها من ماله اآلخر، فاملو من مال مالك آخر،
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ظاهر املنت من و 1 فما عن مجلة من االعالمال تقديرية كما يف الفرع االول، 
 جعل الفرعني مبالك واحد غري فين.

تارة يكون التربع من الغري على حنو التمليك  يقال: ْنوالصحيح يف هذا الفرع َا
ته مؤنالصرف على و اخرى: يكون على حنو االباحةو ،أو طعامًا ميلكه دارًا ْنبَا

يسكن يف داره أو يأكل من طعامه من دون  ْنمن دون متليك، كما اذا اذن له َا
 عياله.و له، من قبيل ما يصرفه االنسان على اهله رحبًاو يكون ملكًا ْنَا

كما هو  ـ ما ميلكه جمانًاو اما الفرض االول، فلو قلنا بتعلق اخلمس باهلدايا
كان ذلك املال بنفسه من ارباحه املتعلق هبا اخلمس، غايته بصرفه  ـ الصحيح

اذا قلنا بعدم اخلمس يف اهلدايا و ته خالل السنة ال جيب دفع مخسه،نمؤعلى 
قلنا فيها جبواز  ملا تقدم يف املسألة السابقة يف النقطة الرابعة، فاْن كان مصداقًا

 ،احتساب قيمة ما ميلكه من اعيان املؤن من ارباح سنته جاز ذلك هنا أيضًا
قبل ظهور الربح  أو يف خصوص ما اذا كان مملوكًا قلنا بعدم اجلواز مطلقًا ْنِاو

 الااهر عدم إرادة هذا الفرض يف كالم املاتن )قده(. انَّ ، ااّلمل جيز هنا أيضًا
واما الفرض الثاين، فال خيرج فيه قيمة ما صرفه عليه غريه من املؤن عن 

لف نفسه ظاهر دليل االستثناء جواز اخراج ما يصرفه املك االرباح، باعتبار انَّ
اخلمس متعلق مبا  ته من الربح ال ما يصرفه اآلخرون عليه، فكما انَّمؤنعلى 

هو ماله كذلك ظاهر دليل االستثناء املتصل بدليل اخلمس أو الناظر إليه 
ارباحه، حبيث يكون الصرف و استثناء ما يصرفه املكلف على نفسه من فوائده

الذي هو حبسب احلقيقة من و غريهاىل امواله ال اىل اموال  ة منتسبًاؤنيف امل
الفائدة اليت و ة من نفس الربحؤنات ذلك الغري، فامليزان كون املمؤنو مصروفات

  هذا يتوقف على انو لو ببدله ال بشخصه،و تعلق هبا اخلمس

                                                           
 .251، ومستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص 512، ص 9راجع مستمسك العروة الوثقى، ج  -1
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ته، أو صرف بعض ؤناذا استقرض من ابتداء سنته مل [11]مسألة 
وضع مقداره من  وز لهـجي ح،ـل حصول الربـبـال فيها قـرأس امل

 .[1] الربح
 ة، من مثل احلنطةمؤناّدخره للو لو زاد ما اشتراه [11]مسألة 

  ّما يصرف عينه فيها، جيب اخراج مخسهـوها، مـحنو مـالفحو الشعريو
 

عدم االطالق و ال اقل من االمجالو ته من امواله،مؤنيكون املال املصروف يف 
على حاله، كما هو  فائدة باقيًاو لذلك، فيكون عموم اخلمس يف كل ربح

 واضح.
 فيما لو استقرض من ابتداء السنة ملؤنته

هي عدم لزوم الصرف و (،11هذه هي النقطة الثالثة مّما قدمناه يف املسألة ) [1]
لو كان باالستقراض مث و يصرف من سائر امواله، ْنمن عني الربح، فيمكن َا

ة السنة، غاية االمر قد مؤنىن متام املستث اخراج مقداره من ارباح سنته، النَّ
من حني  مبدأها مطلقًا خيتلف مبدأ السنة باختالف املبىن، فمن يرى أنَّ

مبدأها يف  من يرى انَّو حصول الربح فال جيوز له استثناء املؤن الواقعة قبله،
يكون منذ الشروع يف الكسب جاز له اخراج  ْنخصوص التكسبات ميكن َا

اذا كان بعد الشروع يف الكسب، هذا  املؤن الواقعة قبل حصول الربح أيضًا
امايف السنني املتالحقة فيجوزإخراج املؤن الواقعة فيها و كله يف السنة االوىل،

( 11قد تقدم وجهه يف املسألة )و على صحة احلساب اجملموعي، ، بناًءمطلقًا
 .مفصاًل

هو و ة يف سنة الربح أو الكسب ال سنة االستقراضؤنامليزان بوقوع امل مث انَّ
لو و امللحوظ هنا اخراج مقدار القرض من الربح ، كما انَّمقصود املاتن أيضًا

اّما دفعه من االرباح فسوف يأيت التعرض إليه يف مسألة قادمة، و مل يدفعه،
نكتة اخرى غري مرتبطة و حليثيةة على كل حال مؤنحيث قد يقال بكونه 

 ةؤنمبسألتنا. فتمام النار يف املقام اىل حيثية امكان احتساب ما صرف على امل
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مثل  ـ االنتفاع بهو اّما ما كان مبناه على بقاء عينهو عند متام احلول.
 ـ حنوهاو الكتب،و الفرس،و العبد،و األلبسة،و األواين،و الفرش،

فاألقوى عدم اخلمس فيها. نعم لو فرض االستغناء عنها فاألحوط 
از وقت ـوان اذا جـنسـلّي الـذا يف حـكو راج اخلمس منها.ـاخ

 .[1]لبسهن 
املناور إليه يف هذه املسألة  ة، كما انَّؤنمبال آخر من الربح احلاصل يف سنة امل

ة مؤنا هو املعيار يف قد ذكرنا فيما سبق مو ة حتصيل الربح،مؤنة القوت ال مؤن
ة مؤنيعّد  انه ليس كل ما يصرف يف سبيل حتصيل الربح خارجًاو التحصيل،

 العمل.و ون الكسبؤيكون الصرف من ش ْنَاو التحصيل، بل البدَّ

 فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة
ة سنته مؤنيتعرض السيد املاتن )قده( يف هذه املسألة اىل حكم مايفضل من [ 1]

 بأرباحها، فذكر انه يكون باحد حنوين: مّما اشتراه
ّما يصرف عينه فيها كالطعام ـته مـة سنؤنـمما يفضل عن  نحو األّول:ـال

 .مثاًل
ة سنته، فيتعلق به مؤنعلى  واحلكم فيه وجوب اخراج مخسه، لكونه زائدًا

املقدار املستثىن حبسب الفرض  اخلمس على حد غريه مّما يفضل منها، النَّ
ال اكثر، فكل ما يفضل عن هذا املقدار وجب فيه اخلمس، سواء ة السنة مؤن

 هذا واضح.و ة أم ال،مؤنلل معّدًا أم عروضًا كان نقدًا
 ة سنته مما يبقى عينه يف االنتفاع به، مثل الفرشمؤنما يفضل عن  النحو الثاين:

 باقيًاقد فصل فيه املاتن )قده( بني ما اذا كان و حنوها،و احلليو الدارو اآلنيةو
بني ما اذا و احتياجه إليه بعد متام احلول فال جيب اخلمس فيه،و تهمؤنعلى 

استغىن عنه فاحتاط بوجوب اخراج اخلمس منه، كما يف و تهمؤنخرج عن 
 لو لتجاوز وقت لبسهن.و حلّي النساء عند االستغناء عنها

  وقد نسب اىل صاحب اجلواهر )قده( امليل اىل وجوب اخلمس يف الصورتني
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 مقتضى ادلة اخلمس ثبوته يف كل ربح منشأ االشكال يف املسألة انَّو 1،معًا
ة مؤنة سنة الربح فقط ال اكثر، سواء كان الزائد مؤنفائدة خرج منه مقدار و

 ة فيجب اخلمس يف الباقي.ؤنسنيه القادمة أم خرج عن امل
 ْنما ميكن َا ، النَّاىل عدم اخلمس يف الصورتني معًا 2 وذهب مجلة من االعالم

لعدم اخلمس نكتة واحدة نسبتها اىل الفرعني على حد واحد،  يكون وجهًا
 .. فاذا متت تلك النكتة اقتضت عدم اخلمس فيهما معًا

تذكر لعدم اخلمس مع التعليق  ْنوفيما يلي نستعرض الوجوه اليت ميكن َا
 على كل واحد منها مبا يناسبه:

التمسك باستصحاب عدم اخلمس أو الرباءة عن وجوبه، حيث يشك  االول:
 يف تعلقه به بعد متام احلول.

، اما الرباءة عن وجوب اخلمس وهذا الوجه لو مت جرى يف الفرعني معًا
خلمس فألّن حيثية اّما استصحاب عدم الوجوب أو عدم تعلق او فواضح،

لتعلق الوضع أو التكليف باملال النه  عدمها حيثية تعليلية عرفًاو يةؤنامل
ة، فليست حيثية تقييدية ليمنع عن جريان االستصحاب، على ؤناململوك الامل

انه لو فرض كوهنا تقييدية جرى استصحاب عدم تعلق اخلمس بنحو العدم 
 االزيل.

 يتم امران: ْنهذا الوجه يتوقف على َا انَّ ااّل
ال يوجد اطالق فوقاين ازماين يف ادلة اخلمس يقتضي تعلقه بكل فائدة  ْناَ -1

على  مقدمًا اجتهاديًا دلياًلو لفايًا كان اصاًل ااّلو ة سنة الربح،مؤنال تكون 
 االصل العملي املذكور، فالبد لتمامية هذا الوجه من ابطال هذا االطالق.

  لتعلق اخلمس، أي للحكم الوضعي ة قيدًاؤنيكون الصرف يف امل ْنَا -2
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يقال  ْنامكن َا ااّلو ال احلكم التكليفي بوجوب الدفع مع تعلق الوضع باملال،
امنا الشك يف املقدار و تعلق اخلمس هبذا املال معلوم على كل حال، بانَّ

السماح بصرفه يف و التصرف فيه، فاملتيقن االذن املأذون شرعًاو املسموح به
 له كأكل الطعام مثاًل حينئذ اذا كان التصرف فيه متلفًاو ة لسنة واحدة،ؤنامل

اذا كان غري متلف له فيكون االذن املذكور مبعىن السماح و فال ضمان عليه،
لواحدة يف االنتفاع به ال متلكه، فيكون املسموح به االنتفاع به مبقدار السنة ا

 ال اكثر، فيجب يف الزائد على ذلك من احراز االذن من املالك.
هذا مبين على كون املستاهر من ادلة استثناء  ولكن تقدم يف حبث سابق انَّ

على  مترتبًا شرعيًا ترخيصًاو الحكمًا االذن املذكور يكون مالكيًا ة انَّؤنامل
ئذ يكون الشك يف جواز فانه عند ـ كما هو الصحيح ـ هذا النحو من امللكية

الصرف على حد الشك يف سائر االحكام التكليفية االلزامية، فيكون جمرى 
ة يف ؤناىل ما سيأيت من ظهور دليل استثناء امل لالصول املؤمنة. هذا مضافًا

عدم تعلق اخلمس هبا، اما من اّول االمر أو بعد احتساهبا من الربح حبيث 
راجه عن ملك االمام اىل ملكه، ال جمرد ة حبكم اخؤنيكون احتسابه من امل

 االذن يف التصرف مبعىن إباحة االنتفاع.
، لعدم صدق 1ال ختصيصًا ة خارج عن دليل اخلمس ختصصًاؤنامل انَّ الثاين:

ة التحصيل، فال ميكن التمسك بدليل اخلمس فيما يكون مؤناالغتنام مبقداره ك
 لوو لعدم صدق االغتنام عليه،فوائده و ة املكلف من ارباحهمؤنيف  مصروفًا

مل يصح التمسك بأدلة اخلمس، النه من الشبهة املفهومية  فرض الشك أيضًا
 لنفس عنوان العام، فيكون املرجع االصل العملي النايف للخمس.

 لو لفترة معينةو ةمؤنما يكون  جرى يف الفرعني، النَّ وهذا الوجه لو مت أيضًا
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لو فرض و ة،ؤنحىت اذا خرج بعد ذلك عن امل ال تصدق عليه الغنيمة عرفًا
 الشك يف الصدق العريف كفى ذلك يف عدم اخلمس كما ذكرنا.

هو مطلق الفائدة أو ارباح و ما هو موضوع هذا اخلمس انه قد تقدم انَّ ااّل
صرف الربح أو الفائدة ال  انَّو ة،ؤناملكاسب صادق على ما يصرف يف امل

بل ختصيص،  أو فائدة، فليس عدم اخلمس فيه ختصصًا خيرجه عن كونه رحبًا
املرجع و للشك يف التخصيص الزائد، فيكون فرض الشك يف االستثناء مساوقًا

 فيه عموم العام.
 ة،ؤنالنصوص امنا تضمنت استثناء امل ما ذكره صاحب املستند )بانَّ الثالث:

كالمها مفقود يف مفروض و االمجاع،و ة السنة امنا كان بالتبادرؤنختصيصها مبو
 .1املسألة(

مقتضى اطالق ادلة استثناء  وكأّنه )قده( يريد اثبات التفصيل بني الفرعني بانَّ
ة السنة ؤنامنا خصص ذلك مبو ،ة مطلقًاؤنة عدم اخلمس فيما يصرف يف املؤنامل

ة سنة مؤناالمجاع على لزوم اخلمس فيما مل يصرف من االرباح يف و بالتبادر
ته بعد متام احلول، مؤنكالمها ال يتم يف الفرع االول مّما هو داخل يف و الربح،

هذا و ة، كما ال امجاع على لزوم دفع مخسه،ؤنأي ال ينصرف عنه اطالق امل
 مشمواًلة ؤنخبالف الفرع الثاين، حيث يكون املال بعد خروجه عن امل

على  الطالقات ادلة اخلمس يف كل فائدة، فلو مّت هذا الوجه كان دلياًل
 التفصيل بني الفرعني.

التبادر بني الفرعني يف غري و من انه ال فرق يف االمجاع 2ما ذكر ومنه ياهر انَّ
يستدل بانتفائهما على عدم اخلمس ليقال بعدم الفرق  ْنحمله، فانه ال يريد َا

 امنا يريد من انتفائهما يف الفرعني لزوم الرجوع اىل االدلةو سألتني،فيهما بني امل
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ما تقتضيه من التفصيل بني الفرعني، فانه يف الفرع االول يكون و اللفاية
املرجع اطالق دليل االستثناء، بينما يف الفرع الثاين يكون املرجع اطالق دليل 

 اخلمس.
 اصل الوجه املذكور مّما ال ميكن املساعدة عليه، ملا تقدم يف حمله من انَّ انَّ ااّل

ة السنة مؤنة ال اطالق هلا يف نفسها الكثر من جواز اخراج ؤنادلة استثناء امل
حنوه، فيكون املرجع يف الزائد عليه عموم اخلمس يف و بال حاجة اىل االمجاع

لو مل يتم و ،مس يف الفرعني معًاكل فائدة لو مت اطالقه االزماين، فيثبت اخل
 .كان املرجع االصول العملية النافية للخمس يف الفرعني أيضًا

اعم مّما حيتاج إليه يف سنته أو يف السنني الالحقة اذا  ة عرفًاؤنامل انَّ الرابع:
مّما  على شرائه من السنني السابقة، الهنا مجيعًا عرفًاو خارجًا كان متوقفًا
أو  البناء مثاًلو هلذا يكون شراء اجزاء الدارو ،م عرفًايلزو حيتاج إليه

 بناًءو ة،ؤنبالتدريج من املو لو من ارباح السنني السابقةو اجلهيزية للبنت
ة ؤنالعني الباقية اذا مل خترج عن امل عليه يتم التفصيل يف املقام، حيث يقال بانَّ

، فتشمله ادلة ضًاة سنة الربح السابق أيمؤنيف السنة الالحقة كان شراؤها 
 .1 ة، فيكون املرجع فيه عموم اخلمسؤناالستثناء، خبالف ما اذا خرج عن امل

ة للسنة السابقة مبجرد احلاجة إليه يف السنني ؤناملنع عن صدق امل :وفيه: أواًل
 يتهمؤنلو سلم فينبغي ختصيصه مبا اذا كان بنحو حبيث تتوقف و الالحقة،

، كما هو شرائه من السنة السابقة ال مطلقًااالنتفاع به يف وقته على و
 املفروض يف املقام.

سوف تأيت و يتوقف على متامية االطالق االزماين يف دليل اخلمس، :وثانيًا
 املناقشة فيه.
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ة من الربح، بدعوى ؤنالتمسك باإلطالق االزماين لدليل استثناء امل اخلامس:
ة عن موضوع اخلمس مبجرد ؤنج الربح املصروف يف املداللتها على خرو

 ان شئت قلت: انَّو ة للسنني الالحقة أم ال،مؤنة، سواء بقيت مؤنصريورته 
ليس و ة ختصيص افرادي ألدلة اخلمس يف كل فائدة أو ربحؤناستثناء امل

ة للمكلف يف سنة رحبه عن مؤن، فهو خيرج الفائدة اليت تكون زمانيًا تقييدًا
 .1 ته أم خرجت عنها بعد ذلكمؤنبقيت يف  الفوائد املتعلق هبا اخلمس، سواًء

التقييد يتعني التقييد و وقد نوقش يف ذلك بأنه عند الدوران بني التخصيص
ة مبا ؤن، فيكون اخلارج عن اخلمس هو املتقييدًاو االحوايل، النه اقل تصرفًا

 .2ةمؤنة ما دام كوهنا مؤنهي 
د صاحب هذا الوجه دعوى ظهوردليل االستثناء يف التقييد مقصو والااهر انَّ

لعل مأخذ هذا االستاهار و الدوران بينهما،و ال الشكو االفرادي ال االحوايل
دعوى ظهور ادلة االستثناء يف اخراج املال الذي رحبه من موضوع اخلمس، 

تعليلية  ية فحيثيةؤناما املو الربح،و متعلق باملال نفيًاو اخلمس اثباتًا النَّ
خلروج نفس املال عن موضوع دليل اخلمس، فيتمسك بإطالقه حىت ملا اذا 

 ته بعد ذلك.مؤنخرج عن 
ته فلعله كان مؤنبلسان اخلمس يف غري ماهو  االستثناء لوكان واردًا انَّ وفيه:

ة الااهر يف استثناء ؤنلكنه ورد بلسان من بعد املو يتم فيه االطالق املذكور،
الربح الواحد، فالينعقد و لو يف املالو موضوع اخلمس الاكثر، ة عنؤنمقدارامل

ة سنته الالحقة بعدحتديد مؤنالكونه و ة، بلؤنفيه اطالق حلال خروجه عن امل
 ة السنة الواحدة ال اكثر.مؤنة املستثناة خبصوص ؤنامل

  اطالقه االزماينو دليل اخلمس يف كل فائدة لو فرض عمومه انَّ السادس:
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 ختصيصه له أيضًاو ة حبكم ناره إليهؤنللفائدة يف كل زمان كان دليل استثناء امل
استثنائه عن الفائدة املتعلق هبا اخلمس و ة يف كل زمانمؤنفيه اطالق ازماين لل

على هذا و يف ذلك الزمان، فالتفكيك بني الدليلني من هذه الناحية غري صحيح،
العني الباقية بعد متام  تفصيل الذي ذكره السيد املاتن )قده( من انَّاالساس يتم ال

ته يف السنة الثانية مشلها دليل االستثناء بلحاظ تلك مؤناحلول اذا كانت ال تزال 
السنة، ال إلخراجها عن دليل مخس الفائدة بلحاظ السنة السابقة، بل الخراجها 

ته مؤنأما اذا خرجت عن و ،أيضًا ة تلك السنةمؤنبلحاظ السنة الالحقة لكوهنا 
 مشله دليل اخلمس بلحاظ اطالقه االزماين للفائدة يف كل وقت.

وهذا الوجه تام لوال ما سوف يأيت من املناقشة يف اصل االطالق االزماين 
 لدليل اخلمس.

ق ازماين ليمكن الرجوع إليه، مل يكن فيه اطال ْنِاو دليل االستثناء انَّ السابع:
ال اطالق ازماين له لكي يصح الرجوع إليه الثبات  دليل اخلمس أيضًا انَّ ااّل

استصحاب  ـ اخلمس، فيكون املرجع ما تقدم من استصحاب عدم اخلمس
 أو الرباءة عنه. ـ حكم املخّصص

 يقرب بعدة احناء: ْنوعدم االطالق االزماين يف دليل اخلمس ميكن َا
دليل اخلمس خمتص يف كل عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر  انَّ -1

الفوائد فهي واجبة عليهم يف كل و قوله)ع( يف صحيحة ابن مهزيار )فاما الغنائم
ة مؤنخرجت عن كوهنا  ْنِاو االعيان املذكورة بعد انتهاء السنةو عام ... اخل(

امنا هي و فيها، لكنها ليست من فوائد العام الالحق لكي جيب اخلمسو السنة
 .1 املفروض عدم لزوم اخلمس فيها يف العام السابقو من فوائد العام السابق،

  قيد )كل عام( ليس ما تقدم عند التكلم عن هذه الصحيحة انَّ :وفيه: أواًل
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اىل موضوع اخلمس، بل هو يف قبال اخلمس اجملعول من قبل االمام يف  راجعًا
 الفضة يف خصوص ذلك العام، فيكون مفاده انَّو صدر الصحيحة على الذهب

 .دائمًا الفوائد ثابتًاو اخلمس يف الغنائم
اخذ قيد العام يف موضوع الفائدة اليت فيها اخلمس ال مينع عن التمسك  :وثانيًا

وايل لدليل اخلمس املنطبق على الفائدة احلاصلة يف السنة باإلطالق االح
حىت يف العام الالحق، غاية االمر خرج  السابقة، فيجب فيها اخلمس مطلقًا

للخمس يف  نافيًا احواليًا ة العام االول، فيكون االستثناء مقيدًامؤنمنه مقدار 
لسنة تلك العني بلحاظ السنة االوىل فقط مع بقاء اخلمس فيه بلحاظ ا

للسنة الالحقة، بل بنفس  رحبًاو ليس هذا من ناحية كونه فائدةو الالحقة،
 فائدة للسنة االوىل.و اعتباره رحبًا

غاية ما يلزم من هذا البيان عدم االطالق يف الصحيحة املذكورة  انَّ :وثالثًا
بلحاظ السنة الثانية فال مانع من التمسك بإطالق ادلة اخلمس االخرى، 

مع ورود هذا املقطع من الصحيحة يف مخس الغنائم باملعىن االخص  خصوصًا
 ة السنة.مؤنعلى ما تقدم يف شرحها، فال ربط هلا مبوضوع اخلمس املستثىن منه 

الرجوع اىل عموم العام بعد زمان التخصيص امنا يصح اذا كان الزمان  انَّ -2
للعام يف قبال  ستقاًلم يالحظ كل زمان فردًا فيه بنحو املفردية، بأْن ملحوظًا

اما اذا كان الزمان و الزمان اآلخر لكي تكون هناك احكام عديدة احناللية،
حلكم واحد مستمر فلو سقط احلكم املذكور عن فرد يف زمان  ظرفًا ملحوظًا

اصالة العموم ال  بدليل التخصيص احتاج عوده اىل دليل آخر، بعد وضوح انَّ
مقامنا من هذا القبيل، فانه ال ينبغي و ،تقتضيه لعدم استلزام ختصيص زائد

 .1 التأمل يف عدم مفردية الزمان يف دليل اخلمس املتعلق باالرباح
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الرجوع اىل العموم أو  من انَّ ما ذكرناه يف حمله من علم االصول مفصاًل وفيه:
 ،االطالق االزماين للعام ال يتوقف على ما ذكر من مالحاة الزمان مفردًا

احناللية العام بلحاظ عمود الزمان بأن تكون هناك احكام عديدة بعدد و
االزمنة، بل لو مت االطالق بلحاظ عمود الزمان يف دليل صح الرجوع إليه فيما 

 أم احكامًا مستمرًا واحدًا فاد العام حكمًاعدا مقدار التخصيص، سواء كان م
من هنا يصح الرجوع اىل عموم و عديدة بنحو االحناللية أو بنحو اجملموعية،

على احملرم بعد زوال عذره او عموم وجوب امساك الصائم  حرمة التاليل مثاًل
 .باقي النهار فيمن افطر سهوًا

على  بناًء ـ كسب أو الغنمموضوع هذا اخلمس االفادة أو الربح أو ال انَّ -3
مثل هذه العناوين امنا تصدق على املال بلحاظ و ـ عموم مادته لكل فائدة

ليست مساوقة مع مطلق و كانت مسبوقة بالعدم، ْنحدوث امللكية فيه بعد َا
 ، فاذا فرض خروج املال حينما استفيدبقاًءو املال اململوك الصادق حدوثًا

مل يصح  ـ ةؤناملتمثل يف دليل استثناء امل ـ ربح عن دليل اخلمس باملخّصصو
امنا فائديته و غنيمة جديدة،و الرجوع إليه يف مرحلة البقاء لعدم كونه فائدة

حصول التملك يف السنة السابقة، فاذا اريد تطبيق دليل و بلحاظ زمان احلدوث
ريد لو ُاو اخلمس عليه يف السنة الثانية فليس هو فائدة جديدة يف تلك السنة،

تطبيقه عليه بلحاظ السنة السابقة الثبات تعلق اخلمس به منذ البداية كان 
ريد تطبيقه عليه بلحاظ السنة اُ اْنو ة،ؤناستثناء املو خلف دليل التخصيص

السابقة الثبات تعلق اخلمس به يف السنة الالحقة فهذا خالف ظهور دليل 
 الربح.و فعليته مدار صدق عنوان الفائدةو اخلمس يف دوران اخلمس

االفادة أو و كانت مأخوذة يف مفهوم الربح ْنِاو خصوصية احلدوث اليقال:
املوضوع عن الدخل يف و حبسب مناسبات احلكمو اهنا تلغى عرفًا الغنم ااّل

  كان امللك، سواًءو للموضوعية هو املال املناسب عرفًا موضوع اخلمس، النَّ
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 بالعدم أم ال. مسبوقًا
االرتكاز العريف يساعد على كون مثل هذه الضريبة على حدوث  فانه يقال:

 م حبصول املال ال جمرد وجودهامللك لكونه ضريبة على الدخل الفردي املتقوِّ
 ، فال وجه إللغاء هذه اخلصوصية املأخوذة يف اللفظ لو مل نقل بانَّلو بقاًءو

 مثل هذا احلكم. مقتضى االرتكاز دخالتها يف موضوع
موضوع اخلمس مطلق املال اململوك عدا ما خرج بالدليل  لو فرضنا انَّ -1

احلكم  مع ذلك مل يصح التمسك بإطالق دليل اخلمس االزماين يف املقام، النَّ
 ة عنه ختصيصًاؤنيكون دليل استثناء امل ْناملرتب فيه سنخ حكم يقتضي َا

يكون اطالق ازماين يف دليل اخلمس، اذ ان ال و احواليًا افراديا ال تقييدًا
لو يف و نفس متلك صاحب اخلمس خلمس املال املراد بتعلق اخلمس ليس ااّل

على اشتراك  طول متلك املكلف له فيكون دليل اخلمس حبسب احلقيقة دلياًل
بني من حصل و تقسيم امللكية بينهو صاحب اخلمس يف املال بنسبة اخلمس

دليل و ان يكون النار يف دليل اخلمس عقالئيًاو هذا يناسب عرفًاو عليها
ازمنته، ليقسمه اىل صنفني و اىل اصل املال ال اىل حاالته ة معًاؤناستثناء امل

 بني املالك ة فيكون مشتركًاؤنهو ما ال يصرفه يف املو صنف يتعلق به اخلمس
ال و ة، فال نارؤنهو املصروف يف املو صنف خمتص مبالكهو صاحب اخلمسو

 .اطالق لدليل اخلمس بلحاظ مرحلة البقاء اصاًل
بأن امللكية من االحكام الوضعية القارة، أي اليت يكون جمرد  وان شئت قلت:

على القاعدة ما مل حيصل ناقل فال  متشرعيًاو عقالئيًا لبقائهًا حدوثها سببًا
 حيتاج يف بقائها اىل التمسك بإطالق دليل اخلمس أو دليل االستثناء كما يف
سائر االحكام اليت حيتاج استمرارها اىل اطالق ازماين يف ادلتها كوجوب 

هذا جيعل دليل ملكية صاحب اخلمس خلمس املال و ،االمساك اىل الليل مثاًل
  له لكل مال مرة واحدة بلحاظ اصل حدوث ملكية املكلف له ال شاماًل شاماًل
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كل آن آن، فاذا فرض ورود التخصيص على العموم يف و بلحاظ عمودالزمان
مل ميكن الرجوع إليه، اذ مل تكن داللة اخرى  ـ كما هو املفروض ـ املذكور

 لدليل اخلمس غري ما اخرجه املخصص.
من هنا يكون االظهر ما ذهب إليه و وكال هذين الوجهني يتمان يف الفرعني معًا

ة ؤنجوب اخلمس فيما اشتراه ملمجلة من اعالم املتأخرين من احلكم بعدم و
ته بعد ذلك أم خرج عنه بعد مؤنسنته مّما ينتفع به مع بقاء عينه سواء بقي يف 

 متام احلول أو قبله.
وقد ظهر من جمموع ما ذكرناه وجه احتياط السيد املاتن )قده( يف الفرع الثاين 

 ـ ال اقل من الوجه السادسو ـ بوجوب اخلمس فان بعض الوجوه السابقة
 يقتضي نفي اخلمس يف الفرع االول فقط ال اكثر.

ادلة اخلمس سواء فرض فيها االطالق االزماين أم ال فهي  بانَّ وان شئتم قلتم:
لو على اساس ما تقدم بيانه يف و ال تقتضي وجوب اخلمس يف الفرع االول

نفي اخلمس فيه متوقف على انكار  الوجه السادس، خبالف الفرع الثاين فانَّ
قد عرفت الوجه فيه، فاحتياط السيد و الق االزماين يف دليل اخلمس،االط

 املاتن )قده( ليس بواجب.
 ة بقاًءؤنقلنا بوجوب اخلمس فيما خيرج عن املو مث لو فرض االطالق االزماين

من هنا تتفرع و اذا فرض انقضاء السنة عليه، فسوف جيب اخلمس فيه فورًا
هي انه اذا باع شخص داره أو فراشه و ،كثريًا مسألة يف املقام تكون حمل االبتالء

على  بناًء ـ ة الفعليةؤنليشتري غريه، فانه مبجرد البيع سوف خيرج املال عن امل
 الثمن ليس مسكنًاو ةؤنبالفعل يف امل املستثىن ما يكون مصروفًا ما تقدم من انَّ

ه يف شراء دار إلي كان حمتاجًا ْنِاو فيتعلق به اخلمس فورًا ـ بالفعل أو فراشًا
لو كان و ة بالفعل ال مقدارهامؤناملستثىن ما هو  اخرى أو فرش آخر، النَّ

  يوقع املبادلة بني الدارين أو الفرشني ْنال ينفع يف دفع اإلشكال َاو إليه، حمتاجًا
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اذا مات املكتسب يف اثناء احلول بعد حصول الربح [ 11]مسألة 
يوضع من الربح مقدارها على فرض فال  ة يف باقيه،ؤنسقط اعتبار امل

 .[1] احلياة
يتعلق به  يتصرف فيه أيضًاو يقع يف يده ْنما ميلكه منهما قبل َا كما قيل، النَّ

اخلمس، لكونه نفس الربح السابق الذي مضى عليه العام ال ربح جديد، فلو 
 لزم ـ هو كذلكو ـ ة الفعليةؤنمع اخلروج عن امل البيع كان مساوقًا فرض انَّ

ة مؤنإليه اليكون  كان حمتاجًا ْنِاو ما يشترى اخلمس يف فرض البيع، النَّ
اته عالوة مؤنمامل يتصرف فيه بالفعل، نعم لو كان حتت تصرفه بأن كان من 

ته مؤنيف  له لكونه مصروفًا على االول مل جيب اخلمس لو دفع األول مثنًا
أن هذا الفرض خارج عن موضوع البحث الن ما دفعه مل يكن  الفعلية، ااّل

عنده، حبسب الفرض كما اذا كان قد اشترى  فيه مخس حىت اذا كان باقيًا
 الفرش الثاين مبال آخر من ارباح سنته.

الزم فتوى املاتن )قده( عدم امكان تبديل ما يكون من  انَّ وهكذا ياهر:
يراها صادقة و ة الفعليةؤنالعرف يتوسع يف امل ان يقال بانَّ ته بغريه اللهم ااّلمؤن

ن جمرد تبديل املال بالنقد لشراء غريه أو مبثله مّما هو حمل َاو يف امثال املقام،
لو قبل التصرف و ة على البدلؤنيف صدق امل حاجته على االقل ال يقدح عرفًا

 هو ال خيلو من إشكال.و فيه،

 بعد حصول الربحفيما لو مات املكتسب يف أثناء احلول، 
جيب دفعه من التركة كسائر الديون، ملا تقدم من ان و ،بل يصبح اخلمس فعليًا[ 1]

لو مل يصرف، بل لو فرض و المايعادهلا ة املصروفة فعاًلؤنامليزان يف االستثناء امل
 وجود االحتياجو بفرض وجود املكلف كان خمتصًا صحة استثناء املعادل أيضًا

ة من باب السالبة بانتفاء املوضوع، فانه مع موت ؤنمااذاكان عدم املة له، الؤناملو
ة، ؤنيكون استثناء مقدارها استثناء ملا يعادل املة، فالؤناملو املكلف ترتفع احلاجة

 ة ينبغي ان يكون مع فرض فعلية احلاجةمؤنفان املقصود من استثناء املعادل لل
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 ةمؤنة االمر مل يصرف املكلف من الربح فيها، ال ما اذا مل تكن له ة، غايؤنوامل
هذا واضح مل يكن حباجة اىل مزيد بيان لوال تعرض السيد و ،حاجة اصاًلو

 املاتن )قده( إليه.
 نعم يناسب هنا التعرض اىل سؤالني آخرين هلما عالقة هبذه املسألة:

 ال؟ متام احلول من ذلك الربح أمة عياله اىل مؤنهل جيوز حينئذ استثناء  ـ االول
الذي و دفنه باملقدارالواجبو كفنهو ة جتهيزامليتمؤنهل جيوزاستثناء  الثاين ـ

 خيرج من اصل التركة من ذلك الربح أم ال؟
اهله و ة عيالهمؤنيف اجلواب على السؤال االول عدم امكان استثناء  والصحيح:

يكون  ينتقل اىل ورثته، فالو همن ذلك الربح، النه مبوته خيرج املال عن ملك
ة، فانه قد تقدم ؤنعياله من ماله، لكي يشمله دليل استثناء املو الصرف على اهله

ما يصرف على و ما يكون ماله ال مال الغري، ة معًاؤناملو ان موضوع اخلمس
 اهله بعد املوت اليكون من ماله بل من مال الغري، فال ربط له خبمس ماله.

فال اشكال يف عدم تعلق اخلمس بذلك  ـ على السؤال الثاينواّما اجلواب 
الربح اذا كانت نفقات جتهيزه مستوعبة له، ملا ثبت يف حمله من الدليل على ان 

على مجيع احلقوق  ء يبدأ به من املال الكفن مث الدين( فيكون مقدمًا )اّول شي
عدم اما مع فرض و منها اخلمس،و املالية اليت تكون من قبيل الدين

االستيعاب، فهل خيرج من الباقي مخس جمموع التركة، لكونه مبجموعه رحبه 
ته مبجرد موته، فيكون مقتضى اطالق دليل اخلمس تعلقه به مؤنالفاضل عن 

هو ال ينايف وجوب و الصحاب اخلمس، بتمامه، فيكون مخسه كالدين ملكًا
الفرض أو يقال  لوفاء الباقي به حبسب ة التجهيز من التركة أيضًامؤناخراج 

ة، ؤنبأن الواجب اخراج مخس الباقي فقط؟ ال يبعد األخري، متسكا بإطالق امل
اليت قد صرف عليها من مال امليت، فتكون خارجة  ته أيضًامؤنفان هذا من 

 الوجه لدعوى اختصاصه اوو ة،ؤنعن دليل اخلمس مبقتضى اطالق استثناء امل
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حصل يف السنة و اذا مل حيصل له ربح يف تلك السنة [11]مسألة 
 .[1] تها من ربح السنة الالحقةمؤنال خيرج  الالحقة،

فاذا  ة عام االستطاعة،مؤنارف احلج من ـمص [11]مسألة 
بان صادف  ـ متكن من املسريو استطاع يف اثناء حول حصول الربح

 أّما اذاو ربح.ه من ـارجـتسب خمـاح ـ عامـقة يف ذلك الـرفـسري ال
 

 انصرافه اىل خصوص املؤن احملتاج إليها يف حال حياته.
ة لو كانت مضافة اىل احلي مبا هو حي، او اىل ؤنان امل ان شئت قلت:و

اما اذا كانت و املكلف مبا هو مكلف أمكن قبول دعوى االنصراف املذكور،
ماله رحبه، فهو صادق على مصارف جتهيزه خلروجها من و مضافة اىل ماله

 ته.مؤنيف 
فاالقوى عدم تعلق اخلمس مبقداره اذا ما اخرج من تركته، بل يكون اخلمس 

 مبا يبقى بعد ذلك من ارباح سنته. متعلقًا
 ة سنة الربح،مؤنة، بل خصوص ؤنملا تقدم من ان املستثىن ليس مطلق امل[ 1]

 قد تقدم وجهه.و
ة بتجارة او اجارة او وال إشكال يف ان ما حيصل من االرباح يف السنة الالحق

لكن قد يقع البحث يف موارد و غري ذلك ال يكون من ارباح السنة السابقة،
حنوها، كما اذا آجر نفسه الكثر من سنة، او باع مثرة بستانه او و االجارات

آجر داره لسنني عديدة، فهل تكون االجرة بتمامها من ارباح سنة االجيار او 
 ن الزائد من ارباح السنني القادمة؟تقسط على السنني بالنسبة فيكو

بني اجيار الدار او بيع و التفصيل بني ما اذا آجر نفسه لسنني عديدة والصحيح:
 مثر البستان لسنني عديدة.

ان كان ميلك و ففي األول يكون رحبه يف كل سنة ما يقابل عمله فيها، ألنه
 له، ألن ذمته مشغولة رحبًاو متام االجرة بالعقد اال أنه بتمامه ال يكون فائدة
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ليه مخس ذلك الربح، فان ـعام وجب عـكن حىت انقضى الـمل يتم
عصى و لو متكنو فال. ااّلو بقيت االستطاعة اىل السنة اآلتية وجب،
لو حصلت االستطاعة من و حىت انقضى احلول فكذلك على االحوط.

 بق على عام االستطاعة،ـارباح سنني متعددة وجب اخلمس فيما س
املقدار املتمم هلا يف تلك السنة فال جيب مخسه اذا متكن من  اماو

 .[1]اذا مل يتمكن فكما سبق جيب اخراج مخسه و املسري،
هو مال يف ذمته ميلكه الغري عليه، و بالعمل للمستأجر يف قبال السنني الالحقة،

يف قبال املال اخلارجي، نعم لو فرض التفاوت بني اجرة  كما اذا كان مدينًا
اجرة املثل كان الزائد من اجرة املسّمى من و سّمى للعمل يف السنني القادمةامل

 .ارباح سنة االجارة أيضًا
منه  لكن ناقصًاو ويف الثاين يكون رحبه ما حصل عليه يف سنة االجيار او البيع

ما ينقص من قيمة الدار او البستان عند ما يكون مسلوب املنفعة طيلة تلك 
ل من االجيار او البيع يف اصل ماله فيستثىن من االجرة السنني، ألنه نقص حص

االصح أنه  هنا أيضًاو يكون الباقي بتمامه رحبه يف سنة االجيار،و ال حمالة،
جيب عليه مخس ارتفاع القيمة احلاصل بالتدريج يف العني املستأجرة خالل 

ة خترج العني عن كوهنا مسلوبو السنني القادمة عندما تنتهى مدة االجارة
كما هو  ـ املنفعة، فيجب اخلمس يف ذلك يف السنني القادمة بالنسبة، اما مطلقًا

 او يف خصوص ما اذا كانت العني معدة للتجارة ـ قد تقدم حبثهو الصحيح
 االسترباح.و

 الكالم يف مصروفات احلج
 فصل السيد املاتن )قّدس سّره( بني صور ثالث:[ 1]

ال إشكال يف و حيج به،و ان يستطيع يف عام حصول الربح بذلك الربح االوىلـ 
يكون  ته، بل حىت اذا كان احلج ندبيًامؤنيف  عدم تعلق اخلمس به، لكونه مصروفًا

 ته يف االمثلة املتعارفة.مؤنالصرف عليه من ربح سنته مما ال مخس فيه، لكونه 
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قد حكم و لكنه ال يتمكن من اداء احلج،و يع بذلك الربحان يستط الثانية ـ
عدم وجوب احلج عليه، و ةؤن، لعدم الصرف يف املفيه بوجوب اخلمس جزمًا

 فال. ااّلو فان بقيت االستطاعة اىل السنة القادمة وجب،
قد و ،لكنه تركه عصيانًاو يتمكن من اداء احلجو ان يستطيع بذلك الثالثة ـ

 وجوب اداء احلج على كل حال، الستطاعتهو احتياطًاحكم فيه بالتخميس 
ذكر نفس التفصيل فيما اذا استطاع من و ،امنا تركه عصيانًاو متكنه من احلجو

اما و ارباح سنني متعددة، فانه جيب اخلمس فيما سبق على عام االستطاعة،
مل جيب اذا و املقدار املتمم هلا يف تلك السنة فال جيب مخسه اذا صرفه بالفعل،

 يصرفه لعدم التمكن او للعصيان.
وقد علق اكثر احملققني على ما ذكره يف الصورة الثالثة من االحتياط، بأنه ال 

االحتياط فيها بل هي ملحقة بالصورة الثانية، فاالقوى فيها و وجه للتردد
ة ؤناملعيار يف التخميس ان ال يصرف يف املو ، الن امليزانوجوب اخلمس أيضًا

مل و هلذا تقدم منه )قده( انه اذا قتر على نفسهو ته أم ال،مؤنكان  بالفعل سواًء
جمرد كون و ته مع حاجته إليه وجب عليه اخلمس،مؤنيصرف الربح يف 

ما مل يصرف الربح بالفعل،  ال يؤثر شيئًا عليه شرعًا الصرف يف احلج واجبًا
 ففرض العصيان كفرض عدم التمكن من ناحية فعلية موضوع اخلمس متاما.

 و لنا يف املقام مالحاتان:
ة مؤننه يكفي يف صدق أعلى ما ذهب إليه بعض االعالم من  انه بناًء االوىلـ 

 ته يف املستقبل اذا استلزم حتصيل ذلك املالمؤنسنة الربح صرف املال يف 
بنفس التفصيل، فانه اذا كان يتوقف  عداده من السابق، ينبغي القول هنا أيضًااو

راحلة و او بعد تبديله اىل زاد حجه يف العام القادم على حفظ املال، اما نقدًا
 من هذه السنة مل جيب اخلمس فيه، من دون فرق بني صوريت استقرار
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عدمه، الن امليزان التوقف املذكور ال وجوب احلج، اذ املفروض و احلج عليه
 ة له على كل حال.مؤنكون احلج يف السنة القادمة 

 غريه من الواجباتو ة يف باب احلجؤنقد يقال: ان ما هو امل الثانية ـ
، اذ العمل االوامر الشرعية ليس نفس فعل احلج او أي عبادة اخرى خارجًاو

مبا هو فعل خاص قد ال يكون و غسل او الوضوء بنفسهاخلارجي كاحلج او ال
، بل قد يكون حبيث لوال األمر الشرعي كان ال حيتاج إليه اصاًلو فيه نفع له
اداء الواجب و ته بالدقة يف امتثال االمر الشرعيمؤنو امنا حاجتهو ،فعله عبثًا

 .عرفًاو احلاجات عقاًلو او املستحب، فانه من أهم االغراض
حنوها من االوامر و ة يف باب العباداتمؤنان ما هو حمقق لل وهذا يعين

ادائه، و ختصيصه من اجل امتثال االمر الشرعيو الشرعية امنا هو صرف املال
لو يف و ختصيصه لعملو اّدخارهو فاذا فرض ان االمر تعلق بنفس حفظ املال

بالتايل و المر الشارع، ختصيصه لذلك امتثااًلو السنة القادمة، كان نفس حفاه
 ته.مؤنو حاجته

الراحلة اواملال الذي يساويهما و على ذلك كلما وجب عليه حتصيل الزاد وبناًء
 ،كما يف الصورة الثالثة امجاعًا ـ للحج يف السنة القادمة لفعلية الوجوب عليه

 على التحقيق حيث ان وجوب احلج يصبح فعليًا يف الصورة الثانية أيضًاو
يتمكن من السفر يف عام االستطاعة، لعدم اختصاص  لو ملو مبجرد االستطاعة

الوجوب حبصول االستطاعة يف سنة احلج او يف اشهر احلج، بل حبصوهلا مىت 
توقف حجه و لو يف القابل بنحو الواجب املعلق ـو ما حصلت فيجب عليه

على ذلك، بان مل يكن له مال آخر حيج به يف العام القادم، لو صرف هذا املال 
لكن ال يقبل منه كما يف اخذ املال للقرعة يف مثل ازمنتنا و او كان له يف غريه،

صرفه فيه، و مستثىن من اخلمس اذا خصصه لذلك كان مال االستطاعة حينئٍذ
  جتميدهو هو ختصيص املالو حاجته الشرعيةو تهمؤنيف  لكونه مصروفًا



 211                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

 .للحج الالزم عليه شرعًا
ة سنة رحبه او مل يكن يتوقف مؤنمل خيصصه لذلك بل صرفه يف غري  نعم اذا

حجه يف العام القادم على ختصيص املال له من هذه السنة تعلق به اخلمس ال 
 حمالة.

هذا غري و االستهالك اخلارجي للمالو ة متقومة بالصرف الفعليؤنامل اليقال:
ة ؤنبعبارة اخرى: ان املو اّدخاره،و ان وجب حفظ املالو متحقق يف املقام

ة على رأس ؤنهلذا مل نقبل صدق املو ليست مطلق ما حيتاج إليه االنسان
جمرد حفظ و امنا هي خصوص االحتياج االستهالكيو املال الذي حيتاج إليه

مّما حيتاج إليه االنسان يف مقام االمتثال لألمر الشرعي، و ان كان الزمًاو املال
 ة.ؤنليصدق عليه عنوان امل يًااستهالك لكنه اليكون صرفًا

عرف يتوسع يف املقام فريى ان امتثال األمر ـاالنصاف ان ال فانه يقال:
ادمة ـة القـنـج يف السـل احلـال من اآلن ألجـيص املـخصـي بتـرعـالش

ة فاهنا ال تتوقف على تلف العني أو خروجه مؤنو بنفسه صرف لذلك املال
ل ـة من أجـدولـدار( او اله لـمـاىل )احلال ـع املـدفـن يـكه فمـلـعن م

له  كًاـالـان مـان كو كـف على ذلـوقـتـة املـادمـقـة الـنـج يف السـاحل
ة الشرعية من اآلن بلحاظ امتثال ؤنله يف امل يف ذمته بالفعل اال أنه يعدصارفًا

األمر الشرعي املتوجه إليه بالفعل فال يقاس بتخصيص املال لالجتار الذي ال 
مّما يؤّيد هذا و ال شرعي،و ال بلحاظ غرض تكويين استهالكيًا ون صرفًايك

من أن من نذر ان يصرف نصف  1 الفهم العريف ما أفىت به بعض االعالم
ارباحه يف وجه من وجوه الربمل جيب عليه اخراج مخس نصف ارباحه مبجرد 

  صيصهيف وجوب خت عرفًا فعلية الوجوب، ألن هذا بنفسه كاٍفو انعقاد النذر
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لوكان زمان صرفه بعد و ة عليه اذا خصصه لذلكؤنبالتايل صدق املو للمنذور
 ته اومل يصرفه اصاًلمؤنصرفه فيماليس و انقضاءالسنة. نعم لومل خيّصصه لذلك

وجب عليه مخسه، بينما اذا اشترطنا الصرف اخلارجي للمال يف  عصيانًا لوو
، ألنه سواء نذر أم ال اذا يكن وجه لفرض هذه املسألة اصاًل ة ملؤنصدق امل

 ااّلو ته فال مخس فيهمؤننصف ارباحه يف الرّب كان  صرف املكلف خارجًا
وجب فيه اخلمس على كل حال نذر أم ال، بل قد يقال ببطالن النذر يف 
مقدار اخلمس من االرباح اذا كان متعلقه صرف نصف ارباحه اخلارجية مبا 

كأن ما أفىت به سيدنا الشهيد )قده( يف هذا الفرع و رباحه ألنه الميلكه،هي ا
من وجوب اخلمس اذا مل يصرف رحبه يف النذر مبين على عدم االكتفاء هبذا 

 من االستهالك أو االنتفاع الفعلي باملال. ة بل البدَّؤناملقدار لصدق امل
واجب تصح يف احلج مث ان هذه النكتة اذا قبلناها فهي كما تصح يف احلج ال

 اذا توقف اداؤه يف السنة القادمة على توفرياملال من هذه السنة املندوب أيضًا
التخصيص بنفسه امتثال لالمر الشرعي و ختصيصه له، فان هذا التوفريو

مستثىن من دليل و تهمؤنفيكون  ـ مع فرض التوقف املذكور ـ االستحبايب
اتن يف الصورة الثالثة الستقرار لعل هذا هو وجه التردد عند املو اخلمس،

الوجوب فيهاباخلصوص عنده، فكأنه جعل نفس وجوب صرف املال املذكور 
حج به يف العام و ة له اذا اّدخره لذلكمؤنلو يف السنة القادمة و يف احلج شرعًا

القابل، فليس مقصوده االحتياط حىت فيما اذا مل حيج به يف العام القادم، فانه 
 .مس فيه حينئٍذال إشكال يف اخل

ة، بل الصحيح التفصيل بني ؤنما كان فالوجوب وحده ال يكفي لصدق امل وأيًا
ء من املال يف  لو يف السنة القادمة على ختصيص شيو ما اذا توقف فعل احلج

الدولة  دار( أو من اجله، بأن أعطاه )للحمله خصصه فعاًلو هذه السنة لذلك
 ة فالمخس فيه،ؤنيف احلج، فيكون من امل مل يتصرف فيه اىل ان بذلهو او عزله
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وبني ما اذا مل يتوقف على ذلك بأن كان له مال آخر يف السنة القادمة او 
ة سنة الربح، مؤنلكنه مل خيصصه لذلك، بل صرفه يف امر آخر غري و توقف

 فيجب اخلمس فيه.
عليه فيجب  كان احلج مستقرًا وقد يفصل على اساس هذه النكتة، بني ما اذا

 ته فاليتعلق به اخلمس لو خصصه لذلك،مؤنعليه التخصيص املذكور، فيكون 
ب عليه ذلك فيتعلق به اخلمس، عليه فال جي بني ما اذا مل يكن احلج مستقرًاو

تصاص وجوب حفظ ـه من دعوى اخـيـان هذا مبين على ما اشرنا إل ااّل
الدليل عليه، فمع التوقف الفرق بني من و جاالستطاعة بعد حصوهلا بسنة احل

بني من مل يستقر، الستقرار الوجوب من هذه الناحية عليه و استقر عليه احلج
كفاية االمر و مبجرد حصول االستطاعة، بل قد عرفت عدم اشتراط الوجوب

ة ان ؤن، اذ ال يشترط يف صدق املاالستحبايب مع فرض التوقف املذكور أيضًا
 واجبة.تكون العبادة 

ورود و هي تقدم احلج على تعلق اخلمسو ويترتب على ما ذكرناه مثرة هامة
دليله عليه اذا توقف احلج على متام ذلك املال، فال يصح ما ذكره السيد 
املاتن )قده( يف ذيل الصورة الثانية من انه اذا بقيت االستطاعة اىل السنة 

ا املال اىل السنة القادمة اآلتية وجب عليه احلج فيها، بل جيب عليه حفظ هذ
ة، فال يتعلق به اخلمس مؤنلكونه  يكون ذلك بنفسه موجبًاو من اجل احلج،
هذا يعين ان دليل احلج وارد بامتثاله على دليل اخلمس، ال و اذا ابقاه لذلك،

انه يتعلق به اخلمس فيسقط عن االستطاعة يف السنة القادمة اذا كان الباقي 
 غري كاف باحلج.

قلنا بأن وجوب احلج يف كل سنة مشروط باالستطاعة يف تلك السنة  نعم لو
الراحلة للحج يف وقته ال و ال قبلها، او قلنا بأن وجوب حفظ املال أعين الزاد

  انتفىو ة حىت لو خصصه لذلك، تعلق اخلمس بذلك املال ال حمالة،مؤنجيعله 



 كتاب اخلمس                                 211

………………………………………………………………………… 

كان ال يتمكن من احلج يف تلك السنة، فيكون  اذا موضوع االستطاعة بقاًء
عليه بفعليته، ألنه  واردًاو يف هذه احلالة على دليل احلج دليل اخلمس مقدمًا

يكشف عن عدم  ـ ةؤنحيث مل يصرف يف امل ـ بتعلقه هبذا املال يف هذه السنة
 االستطاعة.

على  ه بناًءهي انو وهناك مثرة ثالثة ترتبط بالنكتة املشار إليها يف املقام،
ة للمكلف يكون امليزان يف عدم التخميس مؤناعتبار نفس الفعل العبادي 

لو ببعض مقدماته، كخروج الرفقة يف سنة الربح و ملصارف احلج وقوع الفعل
بنحو حبيث كان يستدعي صرف متام املال فال يكفي حصول االستطاعة فيها 

على  وم اويومني، بينما بناًءلوبيو مع كون زمان السفر اىل احلج بعد متام السنة
لو كان اداء و ما ذكرناه يكون املدار على حصول االستطاعة يف سنة الربح

 احلج بتمام مقدماته بعدها كما هو واضح.
على دليل وجوب احلج  يكون واردًا بأن دليل اخلمس دائمًا مث انه قد يقال:

لية وجوب احلج الراحلة، الن الشرط لفعو اذا فرض عدم كفاية الباقي للزاد
مع تعلق اخلمس الذي يكون من حني و الراحلة او ما يعادله،و متلك الزاد

 لذلك، فال جيب عليه احلج. ظهور الربح ال يكون املكلف مالكًا
على ماهوالصحيح يف مبحث االستطاعة من كتاب احلج من  بناًء فيه: أوالـًو

مباح عنده له التصرف كفاية وجود مال و الراحلة،و عدم اشتراط ملك الزاد
يف املقام حىت  صرفه يف احلج يف حتقق االستطاعة يكون املكلف مستطيعًاو فيه

 تهمؤناذا فرض تعلق اخلمس بأرباح سنته منذ ظهورها، النه ابيح له صرفه يف 
 اليت منها احلج حبسب الفرض.و
على ما هو الصحيح من ان تعلق اخلمس يكون يف طول امللك  بناًء ثانياـًو

ة، حيث ال إشكال يف ظهور ادلتها يف تعلقه يف ؤنيف مخس فاضل امل خصوصًا
  الراحلة متحققة قبلو امللك، تكون االستطاعة مبعىن متلك الزادو طول االفادة
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ة اذا كان يف عام حصول الربح، ؤناداء الدين من امل[ 11]مسألة 
اذا و الربح.كن مل يتمكن من ادائه اىل عام حصول ـول ان سابقًاـأو ك

اداء و ،مل يؤد دينه حىت انقضى العام فاألحوط اخراج اخلمس أواًل
 .[1] الكفاراتو كذا الكالم يف النذرو الدين مّما بقي.

 

او للحج يف  ـ كما هو الصحيح ـ تعلق اخلمس، فيجب حفاه للحج اما مطلقًا
بصرفه يف يكون ذلك و ـ كما هو املشهور ـ منه تلك السنة اذا كان متمكنًا

ليس و عليه، لكونه كسائر املقدمات الوجودية للواجب احلج فيكون واجبًا
 ـ تعلقهو لوجوب اخلمس للوجوب، فيكون دليل احلج بامتثاله رافعًا شرطًا

ال يكون و ـ لو بنحو الشرط املتأخرو ة رافع ألصل التعلقؤنالن الصرف يف امل
لفعلية وجوبه، النه كان  تعلق اخلمس على تقدير عدم امتثال احلج رافعًا

 ته بسوء اختياره كما اذا اتلف الزادامنا فوَّو صرفه فيه،و من حفظ املال متمكنًا
 هذا واضح.و الراحلة بال عذر،و

كيفية ذلك  الكالم يف احتساب اداء الدين من املؤنة و
، او ة مطلقًاؤنانه هل يكون من املو اختلفت كلمات االعالم يف اداء الدين،[ 1]

 هناك تفصيل يف ذلك؟
ة ؤنان اداء الديون السابقة يكون من امل 1نسب اىل صاحب اجلواهر )قده(

ة ؤناما الدين املقارن مع الربح فيشترط يف اعتباره من املو بالشرط او قيد،
 احلاجة إليه.

واعترض عليه بأن الوفاء اذا فرض كونه بنفسه من مصاديق احلاجة، فال 
 و الحق.فرق بني اداء دين سابق ا

اي  ـ اال أن عبارة اجلواهر ال تطابق هذه النسبة فانه قال )لكن يعترب يف ذلك
 حنوهاو الكفاراتو يف النذورو يف الديونو ـ قيم املتلفاتو اروش اجلنايات
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سبقها او مقارنتها حلول الربح مع احلاجة، بل قد ال تعترب احلاجة يف الدين 
ان مل يكن اصله و لصريورة وفائه بعد شغل الذمة به من احلاجة مثاًل السابق

كذلك، دون املتجدد منها بعد مضي احلول، فانه ال يزاحم اخلمس يف ربح ذلك 
الااهر منه أنه يشترط يف الدين احلاصل بعد مضي عام الربح و 1العام املاضي(

الدين بعد مضي احلول هذا اذا اريد منه احلاجة اىل و إليه، ان يكون حمتاجًا
فالمعىن لفرض استثنائه من ارباح تلك السنة بل البّد من استثنائه من ارباح 

لذلك فّسرت العبارة مبا لعله و ته فيها،مؤنو السنة القادمة، ألنه من حاجاته
 أنه ميكن ان حيمل كالمه على إرادة الدين احلاصل بعد مضي احلول تقدم، ااّل

قبل ذلك، كما اذا استدان بعد احلول لدفع ما صرفه لكن نتيجة حاجته إليه و
 ة سنة الربح أيضًامؤنة، فان هذا الدين مصروف يف ؤنمن اموال الغري يف امل

 .ال غبار عليه فتأمل جيدًا هبذا يكون كالمه )قده( صحيحًاو
كان  ة، سواًءؤنوذكر الشيخ )قده( يف رسالته )ان وفاء الدين السابق من امل

يف عام االكتساب، او  مكن من وفائه ااّلكتساب أم ال، اذا مل يتة عام االؤنمل
احتياجه و مل يؤده مع عدم بقاء مقابله اىل عام االكتساب او مع بقائهو متكن

عدم و إليه فيه، اما لو متكن من وفائه قبل عام االكتساب مع بقاء مقابله إليه
 .2ة اشكال، خبالف باقي الصور(ؤناحتياجه، ففي كونه من امل

 عدم احلاجة إليهو و ظاهره التفصيل بني صورة بقاء مقابل الدين السابق
ة ؤنبني غريه من الصور، فيحكم بأن الوفاء من املو التمكن من دفعه سابقًاو

 يف الصورة املذكورة. ااّل
اي خروجه عن  ـ عدم احلاجة إليهو وقد اعترض عليه، بأن بقاء مقابل الدين

  ة أيضا، غاية االمر مع بقاء املقابل اخلارجمؤنال خيرج وفائه عن كونه  ـ ةؤنامل
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، فالبد من دفع مخسه أو مخس عن حاجته يعد الباقي بعد الوفاء بنفسه رحبًا
بالدقة يف اصل  فليس هذا تفصياًل ـ على ما سنشري اىل وجهه ـ مال الوفاء

 املسألة.
ل بني الدين احلاصل يف عام الربح، فيكون ادائه من ن )قده( فصَّوالسيد املات

ة اال اذا مل يتمكن من ادائه ؤنبني الدين السابق فال يكون ادائه من املو ة،ؤنامل
 اىل عام حصول الربح.

امنا الدين و اداء الدين بنحو املوضوعية،و وظاهره انه ليس املعيار بالوفاء
االستطراق اىل منشأه، فاذا كان ذلك يف سنة الربح و ينار إليه بنحو الطريقية

 ة السنة السابقة، ااّلمؤناذا كان من السابق فهو و ات تلك السنة،مؤنكان من 
 كذلك سائر الواجبات املالية كالنذورو اذا كان غري متمكن من وفائه،

 الكفارات.و
عدمه و وقد اعترض عليه مجلة من االعالم بأن جمردسبق منشأ اشتغال الذمة

اخلروج عن عهدة و فك الذمةو ة على نفس الوفاءؤنالدخل له يف صدق امل
عقالئي يف كل آن، ناري ما اذا كان سبب و الدين، الذي هو غرض شرعي

لكنه مل يعاجله، فانه ال إشكال يف و من عالجه كان متمكنًاو مرضه سابقًا
 ة على عالجه يف اي سنة كان.ؤنصدق امل

يكون  الم تبعا للشيخ )قده( اىل ان وفاء الدين مطلقًاومن هنا ذهب اكثر االع
 تهمؤنعن  كان خارجًاو ة سنة الوفاء، نعم لو فرض وجود مقابلهمؤن
بعد الوفاء،  ته أيضًامؤنفاضل و حاجته احتسب ذلك املال ضمن ارباحهو

 .1 فالبد من دفع مخسه
  من املنت والتحقيق: ان هذا االعتراض غري وجيه، الن اداء الدين كما ياهر
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 خيتلف عن احلاجات التكوينية االخرى، الن تلك احلاجات تكون بنفسها
ان كان و ة مىت ما حتققت خبالف باب الدين، فانهمؤنعلى حنو املوضوعية و

انه يف  التخلص عنه، ااّلو الذي يريد االنسان رفعهو يستبطن شغل الذمة
نفس الوقت يلحظ العرف بأن اشتغال الذمة هذا كان يف قبال مال آخر قد 

 ان الوفاء كأنه حنو مبادلة بني مال الوفاءو ون،ؤيف شأن من الش صرف سابقًا
هذه اخلصوصية جتعل العرف ينار اىل اداء الدين بنارة و مقابل ذلك الدين،و

ات مؤنن، فاذا كان ذلك من طريقية، فكأن مال الوفاء مصروف يف مقابل الدي
 فال. ااّلو سنة الربح كان مستثىن من اخلمس
كأن و ك فيها،ـيـبغي التشكـرية ال ينـواصل هذه النارة الطريقية املش

 املصنف)قده( الحاها بوجدانه غري انه جعلها بلحاظ زمان نفس الدين
 عطف على ذلك أيضًاو عدمهو اشتغال الذمة، فجعل امليزان سبق الدينو

اىل ما يقابل الدين،  الكفارات، مع ان الصحيح جعل ذلك طريقًاو النذورات
كان و ،ته أيضًامؤنة عام الربح كان مؤنلكنه صرفه يف و فلو كان الدين سابقًا

الكفارات على الديون يف و ميكن محل عبارته على ذلك لوال عطف النذورات
 ذيل املسألة.

اصل النارة الطريقية ال ينبغي التشكيك فيها كما أكد عليه سيدنا  فاحلاصل:
ن فال يقاس اداء الديو 1 الشهيد الصدر )قده( يف تعليقته على منهاج الصاحلني

مقدار ما و ان البحث يف حدود هذه النارة باحلاجات التكوينية االخرى، ااّل
 يساعد عليها العرف.

ة ؤناذا كان الدين من جهة امل ن خصوصًاوال إشكال يف ثبوهتا يف مورد الديو
 مث وفاه من ارباح السنة مّما حيتاج إليه دينًا مباشرة، كما اذا اشترى شيئًا
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ة السنة مؤنيف  الالحقة، فان العرف اليشك يف اعتبار مال الوفاء مصروفًا
انات كما اذا اتلف مال اما غري الديون من موارد الضمو السابقة ال الالحقة،

 بناًء كما يف النفقة الواجبة للزوجة مثاًل الغري، او موارد الضمان الواجب شرعًا
اروش اجلنايات، فال ينبغي اإلشكال يف و على ثبوت الضمان فيه او الدية

 النذوراتو الكفاراتو اروش اجلناياتو النارة املوضوعية يف باب الديات
امتثال ذلك و ة سنة الصرفمؤنيعترب صرفها  مجيعًاالنفقات الواجبة، فاهنا و

، ملا تقدم من ان امليزان يف النارة الطريقية ان كان منشأه سابقًاو الواجب
امنا كان و مالحاة ما يصرف فيه مقابل ذلك الضمان، فاذا مل يكن له مقابل

 ، فال معىن لفرض النارة الطريقية فيه.ابتدائيًا ضمانًا
فال ينبغي  سهوًاو لغري املستوجب للضمان فلو كان خطأواّما التلف ملال ا

ان و ة عام الوفاء مىت ما كان، الن مثن الوفاءمؤناإلشكال يف اعتبار وفائه 
من قبيل  ان ذلك يعترب عرفًا املال املضمون الذي اتلفه خطأ ااّلكان يف قبال 

  ما أتلفه،للمال يف ية، فاليعتربالوفاء صرفًااملخالفات اخلطأو اروش اجلنايات
اذا كان بنحو صرف املال املضمون  امنا الكالم يف االتالف العمدي خصوصًاو

، فااهر السيد الشهيد )قده( يف تعليقته إحلاقه بسائر لو غصبًاو تهمؤنيف 
 الواجبات املالية أي النارة املوضوعية إليها.
ان املال بني اداء الدين، فهو يرى و ولكن االنصاف ان العرف اليفرق بني ذلك

كون ذلك و املدفوع يف مقام الوفاء امنا هو يف قبال ذلك املال الذي تصرف فيه،
نكتتها، فاذا قبلنا و برضى مالكه او بغري رضاه ال يؤثر يف مالك النارة الطريقية
 .النارة الطريقية يف باب الديون فينبغي قبوهلا يف املقام أيضًا

اتالف املال خبالف موارد و ان الضمان حيصل هنا يف طول التصرف ودعوى:
الدين، فتكون املبادلة اليت هي مالك النارة الطريقية غري واضحة يف موارد 

 االتالف.
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بالنقض مبوارد االذن يف التصرف على وجه الضمان، فانه ال فرق  مدفوعة:
حيصل فيه يف طول التصرف، مّما  مع ان الضمان أيضًا، بني الدين عرفًاو بينه

لو الطولية احلاصلة بني املالني يف تصحيح النارة و يكشف عن كفاية املبادلة
 حنوه.و ال مثل اخلطأ اختياريًاو الطريقية للوفاء اذا كان التصرف عمديًا

يف  مث ان ظاهر املصنف )قده( اشترط عدم التمكن من وفاء الدين سابقًا
ة عام الوفاء، مّما يعين انه يف حاالت عدم التمكن ينار العرف اىل مؤنباره اعت

 ،انه من حاجات عام الوفاء أيضًاو وفاء الدين السابق على حنو املوضوعية
عدم التمكن من الوفاء يؤدي و هو قريب من النفس، فكأن فرض احلاجةو

 ة الزمة له،اعتبار نفس الدين حاجو اىل تغليب اجلنبة املوضوعية للوفاء
هبذا يعرف الوجه الفين لتفصيل و هو مساوق مع النار املوضوعي إليه،و

ة مؤناملاتن )قده( اذا كان مقصوده من الدين السابق الدين املصروف يف 
 السنني السابقة على سنة الربح.

انه ميكن للمكلف  ة مطلقًاؤنوليعلم ان من لوازم القول بأن اداء الدين من امل
من غري حاجة مع عدم و مخس االرباح اليت يصرفها سرفًا ان يتخلص من

الصرف يف ذلك مث وفاء الدين بتلك و ذلك باالستدانة هلاو بقاء مقابلها،
هذا و ة،ؤنهو من املو االرباح من دون ختميس، الهنا صرفت يف اداء الدين
 خبالفه على القول بطريقية االداء ملا صرف فيه مقابله.

اخرى مرتبطة هبذا البحث، البّد من التعرض هلا ضمن مث ان هنا عدة نكات 
 جهات:

كان حصوله سواء  ة سنة الربح ـمؤنيف  ان الدين اذا كان مصروفًا االوىل ـ
فكما جيوز اداؤه من ارباح تلك السنة كذلك جيوز  يف نفس السنة أم قبلها ـ

جيب  ة سنته فالمؤناحتسابه منها بال ختميس، فيندر مبقداره مّما يفضل عن 
 اخلمس فيه.
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يشترط فيه ة من االرباح الؤنوالوجه يف ذلك ما تقدم يف حمله من ان استثناء امل
الصرف عليها من عني الربح، بل لو صرف من مال آخر خممس او اليتعلق به 

قد تقدم و صرف فيها امكن احتساب مقداره من االرباح،و اخلمس او استدان
(، بل لو اشترى يف سنة الربح 11صنف )قده( التصريح بذلك يف املسألة )من امل

استثناؤه و ء جاز له احتساب مقداره مث تلف ذلك الشي ته أيضًامؤنما ليس 
من االرباح، فالجيب فيه اخلمس حىت اذا وفاه بعد احلول، لكون التالف بنفسه 

حيمل قوله يف هذه  انو هلذا البدَّو من ارباحه، على ما سوف يأيت توضيحه.
اداء و املسألة )واذا مل يؤد دينه حىت انقضى العام فاالحوط اخراج اخلمس أواًل

الدين مّما بقي( على انه تفريع مربوط بالدين السابق ال املصروف يف سنة 
 الربح، كما ال يبعد انه املقصود.

احتسابه االسترباح جاز و ة العملمؤنيف  ان الدين اذا كان مصروفًا الثانية ـ
عن ادائه من االرباح حىت اذا مل يكن الصرف يف سنة الربح بل يف  فضاًل

فيما يفضل عن ذلك املقدار، نعم   السابقة، الن الربح ال يصدق ااّلالسنني
اراد جربان و لوفرض حصول خسارة او تلف لبعض املال خالل االسترباح

 قادمة. عدمه يف مسألةو ذلك من الربح فسوف يأيت البحث عن صحته
البقاء، فلو و ة سنة الربح بني احلدوثمؤنال فرق يف صرف الدين يف  الثالثة ـ

امنا متكن و مل يتمكن من اداء مثنه يف سنة الشراء،و لسكناه دينًا اشترى دارًا
اىل  اذا كان حمتاجًا ة سنة الربح أيضًامؤنمنه يف السنة الالحقة كان وفائه من 

نعم البّد من  له احتساب قيمتها من الربح أيضًاالدار يف تلك السنة، بل جاز 
ته مبقدار قيمة الدار يف سنة الربح، فلو كانت اقل من الدين مل مؤنمالحاة ان 

ة سابقة ال سنة مؤنجيز احتساب الزائد، النه مصروف حبسب احلقيقة يف 
ة عام مؤنالربح، نعم ال يبعد ان يكون وفاء الدين عندئد مبقدار النقصان من 

  ته، فاذا وفاه يفمؤنفاء، الن خسارته هلا كضمان التلف القهري السهوي الو
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اثناء السنة مل جيب اخلمس يف الزيادة، خبالف ما اذا مل يؤده حىت انقضى 
 احلول.

ته مؤنعما اذا مل تكن  ته يف السنة الثانية فضاًلمؤنواما اذا خرجت الدار عن 
، فال جيوز استثناء قيمتها او ادائها من االرباح من دون ختميس حىت اذا اصاًل

، من دون فرق بني النارتني ألداء الدين، اما على املختار ته سابقًامؤنكانت 
 ـ اّما على ما ذهب إليه املشهور فألنه باداء الدين يكون احدمهاو فواضح،

ة سنة الربح، فيجب مؤنله غري مصروف يف  رحبًا ـ الدار او مثن الوفاء
 اخلمس فيه على مجيع املباين.

ان مقابل الدين اذا كان  ـ كما اشرنا آنفًا ـ ذكر مجلة من االعالمالرابعة ـ 
لكنه سوف و ته جاز ادائه من االرباح بال ختميس،مؤنمل يكن و موجودًا

قد يكون اكثر قيمة من الدين و له فيجب ختميسه، يكون املقابل املوجود رحبًا
 .1اقل او مساويًا او

على سنة الربح، فان ما  اذا كان املقابل للدين سابقًا وهذا الكالم غري تام:
يتعلق به اخلمس يف السنة الالحقة ال يكون باكثر من مثن االداء حىت لو 
فرض زيادة قيمة املقابل، بناء على مبىن املشهور من عدم اعتبار ارتفاع 

يف ما هو معد للتجارة، فال جيب عليه مخس االكثر من مثن  اّلا القيمة رحبًا
مع ذلك ال  للتجارة او قلنا برحبية ارتفاع القيمة مطلقًا الوفاء، بل لو كان معدًا

تكون الزيادة رحبا لسنة الوفاء بل لسنة الزيادة، كما انه اذا نقصت قيمته عن 
فاه بعد انتهاء سنة الربح، او اذا و مثن الوفاء تعلق اخلمس بالزيادة، اما مطلقًا

 ال قبله كما ال خيفى وجهه.
 نعم يتم هذا الكالم فيما اذا كان الدين يف عام الربح، فانه يكون كما اذا
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اشتراه بأرباحه قبل هناية العام، فانه كان جيوز له خالل السنة تبديل ارباحه 
للمال، فيكون املقابل  اتالفًاو مل يكن سرفًا املبادلة عليها عدة مرات ماو بذلك

ة سنته، فيتعلق به اخلمس ال مؤنبقيمته آخر السنة هو رحبه الفاضل عن 
 بثمن الوفاء.

 وهذا يعين ان هناك نكتة اخرى يف املقام غري ما تقدمت يف اجلهة االوىل،
ن ع لو كان خارجًاو حاصلها: ان ما يشتريه االنسان بالدين يف سنة الربحو

للربح اذا وفاه اثناء السنة، النه كشرائه من  ته يكون بنفسه مصداقًامؤن
 ، فتكون زيادة قيمته زيادة يف ارباح سنتهاالرباح داخل السنة ابتداًء

، خبالف ما اذا كانت العني من السنة السابقة فان هلا عرفًا نقصاهنا نقصانًاو
 هلا رباحها، النه كان مالكًاوفاء دينه من ارباح السنة الالحقة ال جيعلها من ا

يف سنة الزيادة، اما  لزيادة قيمتها من السنة السابقة، فتكون الزيادة رحبًاو
 كما هو واضح. ـ على اخلالف املتقدم للتجارة ـ او اذا كان املال معدًا مطلقًا

مث هل ختتص هذه النكتة مبا اذا وّفى الدين يف سنة الربح، أم يتم حىت اذا مل 
لكنه مل يدفع و ته يف سنة الربح دينًامؤنعن  خارجًا لو اشترى بستانًايوّفه؟ ف

استثناؤه من جمموع و مثنه اىل آخر السنة، فهل يصح احتساب مقدار الدين
ارباحه مبا فيه البستان، فيتعلق اخلمس بالباقي او يستثىن البستان النه مدين 

 جيب عليه مخس متام االرباح؟و بثمنه،
م آخر السنة قيمة التعميم، ففي املثال يقوَّ ـ دام ظله ـ اساتذتناظاهر بعض 

يكون الباقي ارباحه و يستثىن منها مقدار الدين،و البستان مع سائر االرباح
 .1 فيجب فيها اخلمس

  وّفاه فيه وهذا يعين انه يكفي ان يكون شراء مقابل الدين يف عام الربح سواًء
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ة السنة تعلق مؤنعلى  زائدًا كانو مىت حصل الربح، [12]مسألة 
أخري يف األداء اىل آخر السنة، فليس ـاز له التـوان ج مس،ـبه اخل

 امنا هو ارفاق باملالك الحتمال جتددو يف وجوبه، متام احلول شرطًا
 

ميكن ان يكون و عليه، يف نفس العام أم سابقًا سواء كان الدين أيضًاو أم ال،
فيعترب جمموع ما اشتراه يف عام الربح من الوجه يف ذلك، ان العرف يتوسع 
الزم ذلك انه لو تلف و لو مل يوفها بعد،و ارباحه بعد كسر جمموع ديونه منها

وفاه أم مل  املقابل للدين يف سنة الربح مل يكن عليه مخس مال الوفاء، سواًء
يوفه حىت انقضى العام، الن البستان بنفسه صار من ارباحه، مع انه حكم يف 

 .1التلف بوجوب اخلمس يف مال الوفاء اذا مل يؤد الدين يف اثناء السنةصورة 
الرباح سنته  اليكون مصداقًا ، فان املال املشترى دينًاالصحيح عدم التعميمو

من و . نعم اذا كان الدين من اجل عمله التجاريما مل يؤده منها حىت عرفًا
اخلسائر و جمموع الديون عمله بعد كسرو توابعه اعترب ارباحه جمموع ما اشتراه

اما يف و بنكتة عرفية تأيت االشارة إليها يف مسألة جرب اخلسائر من االرباح،
غري تلك الفرضية فالالزم مالحاة نفس العني اليت مل يؤد مثنها آخر السنة، فاذا 

او اذا  كانت قيمتها اكثر كانت الزيادة رحبا له ضمن سائر ارباحه، اما مطلقًا
اذا كانت اقل من مثن الشراء كما اذا و جارة، فيجب عليه مخسها،للت كان معدًا

نقصت قيمتها وجب عليه دفع مخس التفاوت من مثن الوفاء اذا كان بعد 
 انقضاء احلول.

ة مؤناذا تلف املقابل للدين قبل وفائه يف اثناء السنة، فاذا كان من  اخلامسةـ 
 كما ذكرنا يف اجلهة االوىل ـ حاستثنائه من االرباو سنته فال إشكال يف احتسابه

  ته فالينبغي اإلشكال أيضا يف عدم اخلمس يف مالمؤناما اذا مل يكن و ـ
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على ما ظنه. فلو اسرف، أو أتلف ماله يف اثناء  ة اخرى زائدًامؤن
كذا لو وهبه، او اشترى بغنب حيلة يف و احلول مل يسقط اخلمس.

 .[1]اثنائه
اخلروج عن عهدة الدين بنفسه  اما على القول بانَّالوفاء اذا اداه اثناء السنة، 

اما على القول اآلخر فالّن حال التلف املذكور اذا مل و فواضح، ة دائمًامؤن
الذي تقدم ان العرف يرى و ،سهوًاو يكن عن عمد حال الضمان بالتلف خطأ

اما اذا مل يؤده حىت انقضى عام و الكفارات،و ة عام الوفاء كالنذورمؤنوفائه 
على  الربح فال إشكال يف ثبوت اخلمس يف مال الوفاء اذا كان الدين سابقًا

فقد تقدم ان الصحيح هو  اما اذا كان الدين يف عام الربح أيضًاو عام الربح،
عمله، فال و ضمن توابع جتارتهو التفصيل بني ما يكون من اجل االسترباح

عام، الن التالف بنفسه مخس يف مثن الوفاء حىت اذا كان الوفاء بعد انقضاء ال
بني و تلفه من جمموعها،و الذي جترب خسارتهو سوف يكون من ارباح سنته

 غريه فيجب اخلمس يف مال الوفاء.

 جواز تأخري اخلمس اىل آخر السنة اجلهة الرابعة يف
يتعرض يف هذه املسألة اىل اجلهة الرابعة من اجلهات املرتبطة ببحث استثناء [ 1]

هي البحث عن جواز تأخري و (،11رناها يف مستهل املسألة )اليت ذكو ة،ؤنامل
هذا البحث و االفادة من اّول االمر،و لو حتقق الربحو اخلمس اىل آخر السنة

 ميكن ايراده ضمن مقامات ثالثة:
 يف أن تعلق اخلمس بالربح هل يكون منذ حصوله اوبعد متام احلول؟ االول ـ
ة هو احلكم ؤنيد بعدم الصرف يف املعلى التقدير االول هل املتق الثاين ـ

 الوضعي او التكليفي؟
 يف الدليل على جوازتأخري دفع اخلمس اىل آخرالسنة رغم فعلية التعلق. الثالثـ 

  ون منذ حصوله أو بعد متام احلولاملقام األول يف أن تعلق اخلمس بالربح هل يك
  فقد نسب اىل صاحب السرائر انه يقول بتعلق ـ اما البحث يف املقام االول



 كتاب اخلمس                                 311

………………………………………………………………………… 

ة، فيكون ؤنمل يصرف يف املو اخلمس بعد متام احلول مبا يفضل من ارباح السنة
 باحلول. اخلمس ناري الزكاة فيما يكون منها مشروطًا

وسواء صحت هذه النسبة أم ال، ميكن االستدالل على هذا القول بأحد 
 دليلني:

ة حبمل البعدية فيه على البعدية ؤناستاهار ذلك من دليل استثناء امل االول ـ
 الزمانية.

وقد نوقش فيه من قبل االعالم بأن البعدية هنا اريد هبا البعدية الرتبية، كما يف 
ة الزمانية، الن إرادة البعدية الزماني ال 1ْو َدْيٍن()ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة..، أ  ه تعاىلقول

يستلزم جواز اتالف و بعد متام السنة، ته أيضًامؤنيستوجب تعلق اخلمس مبا هو 
كالمها مّما ال ميكن االلتزام و ته بال مخس،مؤنالربح اثناء السنة او صرفه يف غري 

 إرادة البعديتني معا يستلزم استعمال اللفظ يف معنيني.و به،
 للبعدية هو البعدية ومثل هذا البيان قد يستشكل فيه، بأن الااهر االويل

ما ذكر من و عناية زائدة،و الزمانية، حبيث حتتاج إرادة البعدية الرتبية اىل قرينة
الالزمني املترتبني اما ان يلتزم هبما فيكون من مثرات هذا القول، او يفترض 

لوبأن يكون هو الداللة االطالقية أو االلتزامية لدليل و عدم ترتبهما بدليل آخر
بداللته و ة خالل السنة،مؤنة فباطالقه االزماين يشمل ما كان ؤناستثناء امل

االلتزامية العرفية يدل على عدم جواز اتالف الربح اذا فرض عدم الصرف يف 
 ة ملا فيه من تضييع حق صاحب اخلمس.ؤنامل

بعدية و ليس هلا معنيان بعدية زمانية باّن كلمة )بعد( اساسًا واالوىل ان يقال:
من االستعمال يف معنيني،  د املعىن بينهما او يقال بان ارادهتما معًارتبية، ليترد

 اما الزمانية او املكانية او الرتبيةو هو التأخر،و بل هلذه الكلمة معىن واحد
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كقولك )بعد  متعلقها، فاذا كان زمانًاو فتستفاد من اضافتها اىل ما بعدها
 البعدية الزمانية،و كقولك بعد احلج، استفيد التأخر يف الزمان الاهر( او زمانيًا

 كقولك الكوفة بعد البصرة استفيد البعدية املكانية، او مكانيًا ان كان مكانًاو
املرتبة، كما يف قوله و استفيد البعدية يف احلق مااًلو ان كان املتعلق حقًاو

امليت قبل حق و الدال على ان حق الدائن يٍَّة. أْو َدْيٍن()ِمْن َبْعِد َوِص  تعاىل
 الوارث.

امنا يراد هبا املال املصروف يف حاجات و ،زمانيًا ة ليست امرًاؤنويف املقام امل
 للبعدية احلقوق بصورة عامة اذا اصبحت متعلقًاو املكلف، بل باب االموال

ىن ان حق إرادة البعدية الرتبية، مبع عقالئيًاو القبلية كان الااهر منه عرفًاو
تهم قبل حق صاحب اخلمس، فال موجب مؤنو عيالهو املكلف يف اعاشة نفسه

امنا يكون القيد و لتقييد اطالقات اخلمس يف كل ما افاد الناس بقيد زماين،
ته على حق صاحب اخلمس فيما افاده مؤنمبعىن تقدم حق املكلف يف  رتبيًا

حلق اخلمس من  متعلقًاته بالفعل يكون مؤنمن الربح، فما مل يصرف منه يف 
 بإطالق دليله. اّول االمر متسكًا

االستدالل بصدر صحيح ابن مهزيار الطويلة اليت ورد فيها )و امنا  ـ الثاين
الفضة اليت قد حال عليهما و اوجب عليهم اخلمس يف سنيت هذه يف الذهب

احلول( بعد فرض إرادة اخلمس من هذه الصحيحة بشهادة صحيحة اخرى 
، ظهور نفس الصحيحة يف ذلك أيضًاو ار تقدمت االشارة إليها،البن مهزي

 فتكون الصحيحة ظاهرة يف ان تعلق اخلمس يكون بعد متام احلول كالزكاة.
الفضة يف هذه الصحيحة مبرور احلول و تقييد اخلمس يف الذهب ـ اليقال

 عليها ال يستلزم تقييد اخلمس يف غريمها بذلك.
ال حيتمل تعدد اجلعل، فاذا كان املراد باخلمس يف هذه الصحيحة  النه يقال ـ

 الفوائد كما تقدم استاهار ذلك منها عند التعرض لفقهها،و مخس االرباح
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هو و الفوائد عليه،و كان املتعني محل ما هو موضوع اخلمس يف متام االرباح
 ة من االرباح.نؤسنة املو ما يفضل بعد مرور احلول

العفو، فيمكن ان يكون و ان لسان هذه الرواية حيث انه لسان التخفيف وفيه:
الفضة هبذا املالك، فهي تريد جعل اخلمس و اخذ قيد احلول يف مخس الذهب

العفو عما تقدم على ذلك، فيكون ما مل مير عليه و يف خصوص تلك السنة
اىل ظهور صدر الصحيحة يف  فًاحول مّما قد عفى عنه االمام بالفعل، هذا مضا

ح ان من الواضو اخذ اخلمس من اصحابه يف تلك السنة،و إرادة املطالبة
فيما حال عليه احلول من االرباح، ملاسوف يأيت املطالبة باخلمس اليكون ااّل

من عدم وجوب دفع اخلمس مبجرد ظهور الربح اثناء السنة، فتكون هذه 
 ذلك ال املقام. على الرواية حبسب احلقيقة دلياًل

  اين على القول بالتعلق منذ حصولاملقام الث
ة ؤنفقد ذهب بعض اساتذتنا )دام ظله( اىل ان روايات املواما املقام الثاين: 

هو ظاهر يف ان تعلق و ة،ؤنعلى قسمني: بعضها دل على ان اخلمس بعد امل
ان مثل هذه الروايات بني ما  ة، ااّلؤناخلمس كحكم وضعي يكون بعد امل

الميكن االستدالل  مايكون جمماًلو ة حتصيل الربح،مؤنيف إرادة  يكون ظاهرًا
ة السنة كبعض روايات علي بن مؤنهو ما دل على استثناء و قسم ثانو به،

ة مؤنو تهمؤنمهزيار قد ورد فيها التعبري )باالجياب( او )عليه اخلمس( بعد 
يف اكثر من تقييد احلكم التكليفي بوجوب دفع  مها غري ظاهرينو عياله،

بصاحل عدم تقييد اكثر من  االمجال أيضًاو ة،ؤناخلمس بعدم الصرف يف امل
 .1 احلكم التكليفي

هو تعلق اخلمس باالرباح، مبعىن ملكية و ونتيجة ذلك بقاء احلكم الوضعي
 ةؤنيف امل امنا املشروط بعدم الصرفو ء، غري مشروط بشي االمام خلمسها مطلقًا

                                                           
 .252 -251مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1



 313                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

قد يترتب على ذلك و على سبيل الشرط املتأخر امنا هو الوجوب التكليفي،
 بعض الثمرات املشار اىل بعضها يف مطاوي بعض املسائل السابقة.

 ذلك:و عدم امكان املساعدة على هذا االمر اال ان االنصاف
عدم و ،ة السنة أيضًاؤنة( ملؤنملا تقدم من مشول مثل )اخلمس بعد امل ـ أواًل

 ة حتصيل الربح.ؤنإمجاله، او اختصاصه مب
اريد من ظهور القسم الثاين من الروايات يف تقييد الوجوب  لو ـ وثانيًا

التكليفي ال احلكم الوضعي، استفادة ذلك من التعبري باالجياب او بقوله )عليه( 
التقرير ال و العريف للوجوب امنا هو الثبوتو ان املدلول اللغويفمن الواضح 

هلذا قال يف نفس الصحيحة )واما و التكليف، فانه معىن اصطالحي فقهي،
الغنائم فهي واجبة عليهم يف كل عام(، كما ان )عليه( لو مل يكن اقرب و الفوائد

ادعي  هلذاو الوجوب االصطالحي،و يف التكليف اىل الوضع، فليس ظاهرًا
، فيكون معناه 1ِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت ...( )َو  استفادة الوضع من قوله تعاىل

 ء. ء على شي مطلق ثبوت شي
اجيابه على و لثبوت اخلمس ة قيدًاؤنوان اريد استفادة ذلك من ارجاع امل

خلمس امنا قال او ة،ؤناملكلف ال على املال، فلم يقل اخلمس يف املال بعد امل
ما يكون على املكلف امنا هو التكليف ال الوضع، و ةؤنعلى املكلف بعد امل

ثقل عليه يف باب و مضاف اىل ذمة املكلف فاجلواب: ان احلكم الوضعي أيضًا
 عليه دين.و هلذا يقال عليه الزكاةو احلقوق،و االموال

يف تعليق التكليف  ة( فقد يكون ظاهرًاؤننعم لو عرب )عليه اداء اخلمس بعد امل
لكنه عرب عليه اخلمس و ـ مع قطع النار عن حتكيم االرتكازات ـ ال اكثر

 الااهر يف احلكم الوضعي.
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ة يف تعليق نفس اخلمس كحق مايل شرعي ؤنظهور ادلة استثناء امل فاالنصاف:
مع فعلية ملكية  ـ فية، بل لعل تعليق الوجوب التكليؤنعلى عدم الصرف يف امل

امر ال يستسيغه  ـ اصحاب اخلمس حبيث يكون تصرف املكلف يف مال الغري
يف تقدم  مع ادلة االستثناء الااهر عرفًا ال يراه مناسبًاو العرف حبسب ارتكازه،

 ة عياله على اخلمس كما اشرنا.مؤنو تهمؤنحق املالك مبقدار 
ظهور ذيل صحيحة ابن مهزيار الطويلة )ومن كانت ضيعته ال تقوم  ـ وثالثًا

احلكم و ال غري ذلك( يف نفي اصل التعلقو ته فليس عليه نصف سدسؤنمب
ال يفضل عنها، حيث ان املراد من عدم و تهمؤنالوضعي باملقدار الذي تكون 

كما ال  ة لديه، ال عدم الربح اصاًلؤنته، عدم وجود فاضل املؤنقيام الضيعة مب
 خيفى.
ته بعد متام احلول، لفعلية مؤنالزم ذلك وجوب دفع مخس ما يكون  ـ ورابعًا

ة مبقدار ؤنامنا اجيز الصرف يف املو احلكم الوضعي مبلكية صاحب اخلمس له،
ة عن ؤنهذا ما ال يلتزم به، اللهم اال ان يكون مفاد استثناء املو السنة ال اكثر،

ة، فريجع اىل تقييد احلكم ؤنصرف يف املاحلكم التكليفي متلكه بنفس ال
بنحو الشرط املقارن ال املتأخر، و لكنه بقاًءو ة،ؤنالوضعي بعدم الصرف يف امل

فانه أي فائدة يف جعل مثل هذه امللكية ألصحاب  على أنه كاللغو عرفًا
 ، بل لعل ظهور دليل االستثناء يف البعدية الرتبية ال الزمانيةاخلمس حدوثًا

االستثناء بلحاظ افراد الربح ال ازمنة كل ربح يقتضي ان يكون املصروف و
 .ة مستثىن عن موضوع اخلمس من أّول األمر، فتدبر جيدًاؤنيف امل

 إىل آخر السنةاملقام الثالث يف الدليل على جواز تأخري دفع اخلمس 
  رغم فعلية التعلق

ابقني عن اثبات تعلق اخلمس من فبعد الفراغ يف املقامني الس ـ واّما املقام الثالث
ته بالفعل، يقع مؤنيف  يكون مصروفًا الفائدة فيما عدا ماو حني حصول الربح

االرفاق بالتصرف و البحث يف الدليل على جواز تأخري دفع اخلمس اىل صاحبه
 جواز إبقائه اىل آخرو املبادالت، بلو يف املال املتعلق به اخلمس يف االسترباح
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مع العلم بعدم احلاجة إليه اىل آخر  ، خصوصًاالسنة من دون صرف اصاًل
إبقائه حباجة اىل دليل او اذن من و السنة، مع ان جواز التصرف يف مال الغري

 صاحبه.
 و قد استدل على ذلك بوجوه:

السرية القطعية املتشرعية على عدم لزوم دفع اخلمس و االمجاع األّول ـ
التصرف فيه و جواز تأخريه اىل آخر السنةو الفائدة،و ظهور الربحمبجرد 

قد تقدم صحة االستدالل بذلك يف مثل هذه املسألة و ة او لالسترباح،مؤنلل
 عامة البلوى.

من االقتصار فيه على القدر املتيقن، فقد  البدَّ نعم هذا الدليل باعتباره لبيًا
 ز عدم صرفه اىل آخر السنة،يقال بعدم جواز تأخري دفع اخلمس فيما حير

 سوف يأيت التعرض لذلك.و
ة باملالزمة العرفية على جواز التأخري باعتبار ؤنداللة نفس استثناء امل الثاينـ 

وضوح ان املؤن للمكلفني تكون تدرجيية متجددة ال دفعية او معلومة من اّول 
لى اخلمس، ته ملدة سنة عمؤناالمر، فاذا دل الدليل على تقدم حق املكلف يف 

ان حق صاحب اخلمس امنا يكون يف طول استيفاء  كان مفاد ذلك عرفًا
التصرفات اليت يراها يف ذلك املال خالل و املكلف لكل ما هو حقه من املؤن

ته، نعم ال جيوز له مؤنكان من اجل االسترباح او الصرف يف  تلك السنة، سواًء
 .اتالفه او صرفه سرفًا

تني ظاهر ؤنيف استثناء امل ما يكون منه ظاهرًا خصوصًا فاحلاصل دليل االستثناء
يف ان املكلف ال يقع من ناحية هذا اخلمس يف أي ضيق او حمذور بلحاظ  عرفًا
 ون املكلفمع شؤ ان هذا اخلمس ال يكون مزامحًاو تصرفاته يف املال،و اتهمؤن
 ام احلول.مع جواز إبقائه عنده اىل مت هذا مالزم عرفًاو احتياجاته يف املال،و

 ما ذكره بعض اساتذتنا من ظهور بعض روايات االستثناء يف القضية ـ الثالث
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كما يف صحيح ابن  دفع اخلمس خارجًاو السؤال فيها عن االخراجو اخلارجية،
صحيح و ة(.ؤنة؟ فكتب بعد املؤنة او بعد املؤنايب نصر )اخلمس اخرجه قبل امل

ابن مهزيار عن ابن شجاع النيشابوري يف ما اصابه الرجل من ضيعته من 
ته( فيدعى مؤناحلنطة مائة كر ... اخل فقال )ع( )يل منه اخلمس مما يفضل من 

ان و ان ظاهر مثل هذه الروايات إرادة البعدية الزمانية بالنسبة اىل االخراج
عدم و ل على جواز االبقاءة، فدؤنوقت وجوب دفع اخلمس بعد انتهاء سنة امل

ان كان التعلق من اّول االمر، الن و مبجرد ظهور الربحو وجوب الدفع فورًا
 .1 االداء ال اصل التعلقو هذه الروايات ناظرة اىل الدفع

قد تقدم انه ليس و ة يف الزمان او االمر الزماين،ؤنانه مبين على ظهور امل وفيه:
الدفع اخلارجي، أي احلكم التكليفي، بل ليس املقصود من االخراج و كذلك

 املقصود منه االستثناء لكونه للغري، فاحلاصل: ال فرق بني لسان هذه الروايات
غريها من روايات االستثناء فما مل نضم إليها ما تقدم يف الوجه السابق مل تتم و

 داللتها على جواز التأخري.
الفضة و يف الذهبنعم صحيحة ابن مهزيار الطويلة اليت قيدت اخلمس 

باحلول قد تكون ظاهرة يف شرطية احلول يف اداء اخلمس فتدل على جواز 
التأخري يف مقام الدفع، اال انه قد تقدم اهنا ظاهرة يف التخفيف يف خصوص 

 تلك السنة فال ميكن استفادة ذلك منها بشكل عام.
بن مهزيار من استاهار ذلك من قوله )ع( يف صحيحة ا ما افاده أيضًا الرابع ـ

)فهي واجبة عليهم يف كل عام( حيث دل على ان الوجوب ثابت يف كل عام 
هذا ال يناسب اال مع فرض تأخر الوجوب اىل هناية السنة ال و مرة واحدة،

 .2 الوجوب يف كل يوم
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 ما تقدم من ان املراد من الوجوب فيها الثبوت. ـ وفيه: أّواًل
من ان هذا املقطع ناظر اىل مخس الغنيمة الذي ال اشكال  ما تقدم أيضًا ـ ثانيًاو

هلذا  ، فال يكون موضوعًاة منها اصاًلؤنعدم استثناء املو يف فورية اخلمس فيها،
هذا يعين ان قيد كل عام يراد منه ما يقابل اخلمس يف خصوص ذلك و البحث،

ما هو ملحق هبا و نيمةالعام يف صدر الصحيحة فيكون مبعىن ثبوت مخس الغ
 يف كل زمان.و حىت يف الغنائم اليت كانت بأيديهم سابقًا

لو فرض ورود الصحيحة يف مخس االرباح مع ذلك التدل مجلة )يف  ثالثًاـ و
كل عام( على املعىن املطلوب يف املقام، اذ ال داللة فيها على ان مبدأ هذا 

او بعد سنة من ظهوره، بل الوجوب الثابت يف كل عام يكون حني ظهور الربح 
مل يكن  حىت اذا فرضنا ان التعبري كان بعنوان )يف كل عام مرة واحدة( أيضًا

اما بقاء الوجوب على تقدير عدم االمتثال فهو و يتعني يف آخر السنة ال اوهلا،
هلذا يبقى الوجوب ملن مل يدفع اخلمس بعد و تكثره،و ال يعين تعدد الوجوب

بقاء و وجوب اخلمس مرة واحدة على كل حال،و فالتعلق، متام السنة أيضًا
الوجوب على تقدير عدم االمتثال ال ينايف كون التعلق يف كل عام مرة واحدة 

 كما هو واضح.
عدم و نعم قد يستفاد من ذكر )كل عام مرة( صحة احلساب اجملموعي

لكل ربح عام خيصه، اال ان هذا خالف ما تقدم منه و مالحاة كل ربح ربح
ما تقدم من عدم داللة و دام ظله( من عدم صحة احلساب اجملموعي)

الصحيحة على ذلك كما انه لو سلم فهو اجنيب عن هذا البحث، اذ قد يفرض 
حصول جمموع ارباح السنة يف بدايتها أو وسطها فال ينايف وجوب دفع 

 مع كون التعلق يف العام مرة واحدة. مخسها فورًا
 هو يتألف من مقدمتني:و وجوهما جعله عمدة ال اخلامس ـ

  ما تقدم من ان تعلق اخلمس او وجوب ادائه مشروط بعدم الصرف يف اوالمهاـ 
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قد تقرر يف حمله من علم االصول ان الواجب و ة بنحو الشرط املتأخر،ؤنامل
عن العلم حبصوله مبعىن انه  املشروط ال ينقلب اىل املطلق حبصول شرطه، فضاًل

جيوزتركه بترك شرطه، فوجوب الصالة على تقدير ترك االزالة الينايف وجوب 
هذا يعين و عن جوازها، النه باالزالة يرتفع شرط وجوب الصالة االزالة فضاًل

ان هذا اجلواز ليس و ة اىل هناية السنة،ؤنيف املقام جواز صرف الربح يف امل
ة اىل ؤنيف اخلارج، بل حىت مع العلم بعدم صرفه يف املبتحقق الصرف  منوطًا

هو الينايف مع وجوب اخلمس املشروط و ،آخرالسنة يكون جوازالصرف فعليًا
حىت بعد حتقق شرطه كما يف  تعليقيًاو مشروطًا بعدم الصرف، لكونه وجوبًا

 سائر موارد الترتب.
كان يعلم بعدم صرفه يف  ة حىت اذاؤنان فعلية جواز صرف الربح يف امل ثانيتهماـ 

جواز االبقاء ينايف و ،ة اىل آخر السنة، يستلزم جواز ابقائه لذلك أيضًاؤنامل
 حرمة ابقائه.و دفعه اىل صاحبه،و وجوب اخراج اخلمس فورًا

تأخري دفع و انه على ضوء هاتني املقدمتني يثبت جواز االبقاء وان شئتم قلتم:
ة اىل آخر السنة، ؤنلدليل استثناء الصرف يف املاخلمس بالداللة االلتزامية العقلية 

هو جواز فعلي غري و ة،ؤنالن دليل االستثناء دل على جواز الصرف يف امل
هو يستلزم جواز االبقاء من اجل الصرف فيها و ة،ؤنمشروط بالصرف يف امل

 .1 هو املطلوبو املستلزم لعدم حرمة االبقاء
ا اريد دعوى املنافاة بني جواز الصرف يف بابه، فانه اذ وهذا االستدالل غريب:

، فهذا خلف ما ذكر يف املقدمة االوىل وجوب اخراج اخلمس فورًاو ةؤنيف امل
ة فهو ال ينايف ؤنبعدم الصرف يف امل من ان وجوب االخراج اذا كان مشروطًا

 ملوضوع الوجوب ال منافيًا عن جوازه، لكونه رافعًا وجوب الصرف فضاًل
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ال حمذور و دفعه الصحابه ضدانو ة مع اخراج اخلمسؤنمعه، فالصرف يف امل
يف االمر باحدمها من اّول االمر على تقدير ترك اآلخر مع اجياب اآلخر، او 

ة يستلزم جتويز االبقاء من ؤنان اريد ان جتويز الصرف يف املو ،جتويزه مطلقًا
وجوب االخراج، او حرمة االبقاء ملال هو ينايف و اجله لكونه مقدمة له

 هو حمال.و الغري، النه بنفسه تصرف حرام، فيلزم اجتماع الضدين
ة جلواز ؤنلو سلمت املقدمية الوجه الستلزام جواز الصرف يف امل ـففيه: أواًل

االبقاء ملا تقرر يف حمله من ان جواز احد املتالزمني ال يسري اىل اآلخر، كما 
ة ؤناليكون جواز الصرف يف املو مة ال يسري اىل مقدماته،ان جواز ذي املقد

وجوب االخراج بعد فرض كوهنما مشروطني بعدم و مع حرمة االبقاء منافيًا
 ة كما ذكر يف املقدمة االوىل.ؤنالصرف يف امل

هو و لو فرض سريان اجلواز كالوجوب من ذي املقدمة اىل املقدمة ـوثانيًا
حمذور يف املقام الن السريان امنا يكون للحصة  االبقاء هنا، مع ذلك ال يلزم

املوصلة من املقدمة ال مطلق حصصها، فيكون اجلائز حبسب احلقيقة احلصة 
احلرام احلصة غري املوصلة فال يلزم االجتماع، و املوصلة لالبقاء اىل الصرف،

االخرى حمرمة، فاذا مل يصرف و الن احدى احلصتني من االبقاء جائزة
من اّول االمر ال  ته اىل آخر السنة كان ابقائه له حرامًامؤنح يف املكلف الرب

 ة.ؤن، لكونه االبقاء غري املوصل اىل الصرف يف املجائزًا
ة ؤنحرمة ابقاء الربح اىل آخر السنة بال صرفه يف املو وجوب الدفع واحلاصل:

االبقاء  امنا ينايف جوازو ةؤنال ينايف جواز احلصة املوصلة لالبقاء للصرف يف امل
ة يستلزم جواز االبقاء املوصل ال ؤنجواز الصرف يف املو للحصة غري املوصلة

ة جتويز االبقاء حىت مع عدم ؤنمن جتويز الصرف يف امل ، فال يلزم عقاًلمطلقًا
لعل املقصود له )دام ظله( دعوى و لعمري هذا واضح جدا،و ة،ؤنالصرف يف امل

  ال حيتاجو اىل الوجه الثاين املتقدم،املالزمة العرفية ال العقلية، فريجع 



 كتاب اخلمس                                 311

………………………………………………………………………… 

 حينئذ اىل املقدمتني املذكورتني يف كالمه.
مها و ان العمدة من هذه الوجوه خصوص الوجهني االّولني، وهكذا يتضح:

 االمجاع او السرية العملية القطعية على جواز تأخري دفع اخلمس اىل آخر السنة،
 استثناء املؤن.فحوى ادلة و

ان هذين الوجهني، ال يقتضيان اكثر من جواز التأخري عند احتمال  وقد يقال:
دون  ـ كما هو الغالب املتعارف ـ ة، او االسترباح باملال اثناء السنةؤنجتدد امل

ال حيتاج إليه اىل آخر السنة، الن و ما اذا علم املكلف بانه ال يتصرف يف املال
للدليل الليب، الذي البّد من االقتصار فيه على قدره  هذا غري معلوم الشمول

هو الصور املتعارفة الغالبة اليت حيتمل فيها احلاجة اىل املال اثناء و املتيقن
ال مستفاد من فحوى ادلة االستثناء، لعدم مزامحة دفع اخلمس يف مثل و السنة،

ذلك مع حق املكلف نفسه حبسب الفرض، فيختص جواز التأخري بصورة 
 ،ـ  كما هو الغالب ـ املصرف للمال اثناء السنةو ةؤناحتمال جتدد املو الشك

على القاعدة مبقتضى  هذا مل يكن حباجة اىل الوجوه املذكورة بل كان ثابتًاو
او  الثاين ان تعلق اخلمس وضعًاو االصل العملي بعدما ثبت يف املقامني االّول

ته بنحو الشرط املتأخر، مؤنيف مشروط بعدم صرف املال اثناء السنة  تكليفًا
احتمال جتدد ذلك يساوق الشك يف تعلق اخلمس او فعلية وجوب و فان الشك

 دفعه، فينتفي باالصل العملي.
ان احلاجة اىل الوجهني املذكورين امنا تاهر فيما اذا فرض العلم بان  واجلواب:

حيتمل خسارة ، كما انه الة سنته قطعًامؤنجمموع ارباحه ال حيتاج إليها يف 
انه ال حيتاج اىل استثمار مجيعها و رأمساله حبيث حيتاج اىل اجلربان من الربح

مقتضى االصل العملي، كان و اىل آخر السنة، فانه يف مثل ذلك لو كنا قطعًا
لكن و ،دفعه فورًاو الالزم اخراج مخس ما يتيقن خروجه عن حاجته اثناء السنة

  ، فانجواز تأخري ذلك أيضًاو ب الدفعبالوجهني املذكورين نثبت عدم وجو
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هي ان و السرية القطعية، لشيوع مثل هذه احلالة،و مشمول لالمجاع هذا أيضًا
اته خالل السنة حبيث يعلم مؤنو يكون جمموع ارباح املكلف اكثر من حاجاته

قائمة على عدم  مع ذلك السريةو اته،مؤنبعدم صرف قسم منها على االقل يف 
، كما ان الفحوى العرفية او الاهور املتقدم لزوم دفع مخس ذلك القسم فورًا

، فان مقتضى داللتها بيانه يف روايات االستثناء يشمل مثل هذه احلالة أيضًا
ة على حق مؤناو  على تقدم حق املكلف يف التصرف يف املال استرباحًا

ع العلم بعدم احلاجة إليه يف صاحب اخلمس جواز ابقائه الجل ذلك حىت م
 ةؤنمتام السنة، فكأن حق االبقاء مدلول التزامي عريف حلق الصرف يف امل

ان موضوع وجوب االداء هو الربح و تقدمه على حق صاحب اخلمس،و
 من حني حصوله. ان كان التعلق فعليًاو الباقي حبسب طبعه اىل آخر السنة

كرناه: السيد املاتن )قده( من عدم سقوط  ظهر مبىن ما ذكره ومن جمموع ما ذ
، او صرفه يف ما يكون سرفًا اخلمس فيما اذا اتلف املال يف اثناء احلول عمدًا

فانه بعد ان كان اخلمس يتعلق من حني ظهور الربح بكل ما اليصرف يف 
ة مؤنيف املوارد املذكورة، لعدم كوهنا  تكليفًاو وضعًا ة كان اخلمس فعليًاؤنامل

 للخمس على القاعدة. فيكون ضامنًا
ة اهلبة او البيع احملابايت ؤنعدم الصرف يف املو وقد جعل من مصاديق االتالف

بثمن باهض، حبيث ال يبقى لديه  بان يبيع ما رحبه بثمن خبمس او يشتري شيئًا
قد قيده بعض احملشني و ربح على رأس ماله من اجل التخلص عن اخلمس،

لعله مقصود و هو صحيحو ة مستثناة،مؤنكان  ااّلو بفرض كونه غري الئق بشأنه،
 املاتن )قده( من قوله )حيلة(.

ال خيلو من ارتباط مبسألتنا مل يتعرض له املاتن رغم كونه  مث ان هنا فرعًا
يف  هو انه اذا حل رأس السنة فوجد بعض ارباحه دينًاو ،حمل االبتالء كثريًا

  بعد استيفائه، أو يفصل بنيذمة الناس، فهل جيب عليه ختميسه او ال جيب اال 
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ماالميكن فينتار استيفاؤه يف السنة و ،ماميكن استيفاؤه فيجب دفع مخسه فورًا
كان من ارباح السنة السابقة ال سنة و اذا استوفاه اخرج مخسهو الالحقة،

 احتماالت.و االستيفاء؟ وجوه
وافق على ذلك بعض اساتذتنا مع اختالف و اىل األخري، 1 ذهب بعض االعالم

هو مااذا مل ميكنه االستيفاء يف نفس السنة، فانه أفىت فيه بأنه و يف الشق الثاين
كما ميكنه االنتاار اىل حني االستيفاء فيكون من ارباح السنة السابقة كذلك 

الذي يكون أقل عادة و ميكنه دفع مخس مالية الدين عند حلول رأس سنته،
فيدفع مخسها، فاذا استوىف الدين يف السنة اآلتية كان الزائد  ـ الدينمن نفس 

 .2من ارباح سنة االستيفاء

 ولنا يف املقام عدة مالحاات:
انه حىت مع امكان استيفاء الدين، الجيب عليه دفع مخس الدين مبجرد  ـ األوىل

لى ع ـ هو احلاكم الشرعيو نته، بل ميكنه ان حيول ويل اخلمس ـحلول رأس س
موارد  املدين فيستويف مخسه منه، النه متعلق بالعني، فيكون حاله حال سائر

آخر غري  وجوب أداء اخلمس اىل أصحابه سوف يأيت انه ليس تكليفًاو الشركة،
 وجوب رّد املال اىل صاحبه ليجب االستيفاء على املكلف.

انتقال و ان دليل اخلمس ال يقتضي أكثر من تعلق اخلمس بالربحوان شئت قلت: 
مقداره منه اىل صاحب اخلمس، فيجب على املكلف ان يدفعه إليه، اما بدفع بدله 

هذا ما حيصل بارجاعه على املدين و بني مخس العني،و أو التخلية بينه نقدًا
 ما يعم ذلك. لعل مقصودهم من وجوب دفع اخلمس فورًاو ليستويف مخس الدين،

  لى املكلف يف صورة امكانانه لو فرض وجوب دفع اخلمس ع ـ الثانية

                                                           
 دار التعارف(. -ط)131(، ص 11، املسألة)1منهاج الصاحلي، للسيد احلكيم)قّدس سّره( ج  -1
 (.11، مسألة)1منهاج الصاحلي للسيد اخلوئى)دام ظله(، ج  -2
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لو تلف بعض امواله مّما ليس من مال التجارة، أو  [13]مسألة 
ان يف عامه، اذ ليس ـوان ك ح،ـربـك مل جيرب بالـرق، أو حنو ذلـس

 .[1]ة ؤنمن امل حمسوبًا
 

ماليته و ، ينبغي ان جيعل الواجب عليه دفع مخس قيمة الديناالستيفاء أيضًا
الذي قد يكون أقل من نفس الدين، كما اذا كان يف حتصيله و مبا هو دين

قبل االستيفاء و رحبه بالفعلو الوجه يف ذلك ان ما هوإفادتهو ة أوصعوبة،مؤن
موضوع اخلمس و ان كان ما ميلكه بذمة الغري أكثر،و ليس بأكثر من ذلك

 االفادة ال مطلق امللك.
بقة، ان الالزم يف مقام استثناء يترتب على ما ذكرناه يف النقطة الساو ـ الثالثة

هو و رحبه يف هناية السنة،و حماسبتها استثناؤها مما هو افادتهو ة يف كل سنةؤنامل
ماليته مامل يستوفه النفسه، فاذا فرض الفرق بينهما كما هو و يف املقام قيمة الدين

 يف بعض فروض الشق األول، كان التفاوت دائمًاو كذلك يف الشق الثاين مطلقًا
يترتب عليه انه اذا و دفع اخلمس أم مل يدفعه، من ارباح سنة االستيفاء، سواًء

ته يف السنة السابقة أكثر من قيمة ديونه، فال ميكنه استثناء الزائد مؤنفرض ان 
له من السنة  ان كان مملوكًاو من الدين إذا استوفاه يف السنة الالحقة، ألن الدين

 امنا مقدار رحبه ماليتهو فائدته يف تلك السنة،و حبهالسابقة، اال ان متامه مل يكن ر
 املفروض انه أقل.و قيمته آخر السنة،و

استيفائه و على هذه النكتة، يكون التفاوت بني قيمة الدين بناًء واحلاصل:
 من أرباح سنة االستيفاء ال سنة الدين. دائمًا

 حكم جرب اخلسارات أو التلفات من األرباح
املسألة القادمة اىل حكم جرب و املاتن )قده( يف هذه املسألةيتعرض السيد [ 1]

اخلسارات او التلفات من االرباح، فحكم يف هذه املسألة بان التلف يف غري 
 رأس املال من سائر امواله ال جيرب من ارباحه.

 دـارة يف رأس املال املعـلف او اخلسـتـهو الو ادمةـل يف املسألة القـوفص
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فّرقه يف انواع من التجارة و ن له رأس ماللو كا[ 11]مسألة 
فتلف رأس املال او بعضه من نوع منها، فاألحوط عدم جربه بربح 

كذا األحوط عدم جرب خسران نوع بربح اخرى. و بل جتارة اخرى،
 لكن اجلرب ال خيلو عن قوة، خصوصا يف اخلسارة.

 

شخصي كما لالستثمارات بني التلف او خسارة رأس املال يف استثمار واحد 
بني و يف جتارة واحدة، او نوعي كاالجتار يف انواع خمتلفة، فيجرب من الربح،

التلف او خسارة رأس املال يف نوع استثمار واحد كالتجارة، فانه ال جيرب بربح 
التلف يف وقت و الزراعة او الصناعة، كما انه حكم بعدم الفرق بني اخلسران

ه باجلربان يف وقت واحد حيكم فيه واحد او وقتني، ففي كل مورد حيكم في
قد وافقه بنحو االحتياط الوجويب بعض و ،باجلربان اذا كانا يف وقتني أيضًا

 .1 لكن رجع عنه يف تقريرات حبثهو اساتذتنا يف رسالته العملية
بال تفصيل و بال تفصيل بني املسألتني، ويف قبال ذلك يوجد قول باجلرب مطلقًا

اخلسران، فيجرب الثاين و قول بالتفصيل بني التلفو بني انواع االستثمارات،
قول و لعله ظاهر الشيخ االعام )قده(،و ان وقع يف مال التجارة،و دون االول

جبعل امليزان يف  2 ذهب إليه بعض االعاظم من اساتذتنا يف تعليقته على املنت
الدفتر فما و اخلرجو الدخلو عدمه استقالل رأس املال يف احلسابو اجلرب

احملاسبات جيرب التلف او و حبسب السجالت واحدًا جيعله املكلف استثمارًا
 ان كانت استثمارات متنوعة كالزراعةو ء منها باآلخر اخلسارة الواقعة يف شي

 لو يف نوع جتارةو الدفتر الحدمها غري االخرو أّما اذا كان احلسابو التجارة،و
 استثمار واحد فال جيرب خسارة احدمها باآلخر.و
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، فخسر يف جتارته او تلف زراعة مثاًلو ارةـه جتـنعم لو كان ل
يف صورة  رأس ماله فيها، فعدم اجلرب ال خيلو عن قوة، خصوصًا

 كذا العكس.و التلف،
 

ولتحقيق احلال يف املقام البّد من مالحاة ما هو مالك اجلرب، فانه ال إشكال يف 
األعم  ًةمؤنقد استثين منه ما يكون و ان موضوع اخلمس عنوان الفائدة او الربح

ة املعيشة، فاذا تلف بعض امواله او خسرها خالل العمل مؤنو ة العملمؤنمن 
 فجرب تلك اخلسارة او التلف من سائر ارباح السنة بال ختميس حيتاج اىل دليل

 اال فهو بالنار البدوي خالف اطالق دليل اخلمس يف كل فائدة.و
 للجرب هبذا املعىن احد امور ثالثة: وما ميكن ان يكون مالكًا

 ة العمل، فيشمله اطالق دليل االستثناء.مؤنان يصدق على التالف  ـ االول
التجارات و ان تّدعى عناية عرفية يف خصوص باب االسترباحات الثاين ـ

تقتضي مالحاة جمموع االسترباحات مع رأس املال خالل السنة، بنارة 
اعتبار الباقي رحبه يف تلك و املؤن منهاو اخلسائرو كسر رأس املالو وحدانية

 االستثمارات توجد عناية عقالئيةو ان شئت قلت: يف باب التجاراتو السنة،
 عن صدق الربح اوالفائدة عرفًا عرفية يكون التلف اواخلسارة مبوجبها مانعًاو

باملقدار الزائد على التالف، فال يشمله دليل اخلمس الن  على احلاصل ااّل
 الربح.و موضوعه الفائدة

على ما كان ميلكه  ان يكون موضوع اخلمس ما ميلكه آخر السنة زائدًا الثالثـ 
يفضل عنده آخرالسنة من الدخل الوارد، أي ماو يف ابتداء السنة من الدخل

 النهائي.
ويوجد فرق بني املالكات الثالثة، فان املالك االول يكون اجلرب فيه على 

الربح، أي و لو فرض صدق الفائدةو ة عن تعلق اخلمسؤناساس مانعية امل
  الزم ذلك انه مع الشكو الثالث،و متامية املقتضي خبالف املالكني الثاين
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ربح الباقي و واّما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس املال فيها
الربح يف عام واحد يف وقتني، سواء و كذا يف اخلسرانو فاألقوى اجلرب.
 اخلسران، فانه جيرب اخلسران بالربح.تقدم الربح أو 

 

يكون مقتضى االصل عدم اجلرب على املالك االول، لكونه من موارد امجال 
اما على و املخصص الذي يرجع فيه اىل عموم العام القاضي باخلمس،

ميكن الرجوع  املالكني اآلخرين فاالصل يقتضي اجلرب عند الشك، حيث ال
ملقابل للتالف من االرباح، للشك يف صدق اىل عمومات اخلمس يف املقدار ا

الربح أو ربح السنة عليه، فريجع اىل الرباءة او استصحاب عدم تعلق 
 اخلمس.

خراج و ة الضيعةمؤنك ة العمل ـمؤنعلى ان يكون استثناء  ان هذا يتم بناًء ااّل
من باب التخصيص ال  -غريهو السلطان الوارد يف صحيح ابن مهزيار

ال يبعد أن و عنه، مل يكن مستقاًلو رجع املالك االول اىل الثاين ااّلو التخصص،
ة مؤنو ة التحصيلمؤنتني ؤنيكون ظاهره التخصيص ال التخصص، ألنه ساق امل

ال  ة القوت يكون ختصيصًامؤنال اشكال يف ان استثناء و ،واحدًا القوت مساقًا
 على صنعتهفيكون ظاهره استثناء كل ما حيتاج اىل صرفه بالفعل  ختصصًا

قوت عياله، فيمكن التمسك بإطالقه حىت ملا ال يكون و ة قوتهمؤنعمله او و
املالك الثالث فرقه عن الثاين و .عن الربح من مؤن التحصيل ختصصًا خارجًا

الربح فيه اضايف اصطالحي ال مطلق، أي تضاف الفائدة إىل و يف ان الفائدة
لف بالقياس اىل أصل ماله يف يراد هبا احلاصل الزائد احلاصل للمكو السنة

 التلفات احلاصلة خالل ذلكو بداية السنة، فيدخل يف احلساب مجيع اخلسائر
كان مّما  سواًءو كان قبل ظهور الربح او بعده، لو مل يكن من رأس املال، سواًءو

يكون و يقتضيه طبيعة العمل أم ال، فكل ذلك يستثىن من الفوائد احلاصلة
 فهذا ربح اصطالحي يف عامل احملاسبةالباقي رحبه اخلالص، 
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من هنا تكون دائرة اجلرب على اساس هذا املالك و بالقياس اىل اصل املال،
اوسع منها على اساس املالك الثاين، حيث تشمل ما اذا كان التالف او 

تلف دار ارباحه كما اذا و ال ربط له بعملهو وس اموالهؤاملسروق من غري ر
سكناه فانه حىت اذا مل يعّمرها امكنه جرب قيمة التلف او اخلسارة من ارباحه 

جيوز اجلرب يف  الثاين الو فيستثنيها منها آخر السنة، بينما على املالكني األّول
 ته خالل السنة، كما هو واضح.مؤنيف  ذلك ما مل يصرف من الربح فعاًل

املال او املصارف اليت حيتاجها  وال ينبغي االشكال يف ان استهالك رأس
النفقات اليت و العمل جترب من االرباح فيمااذا كان من خالل ما يقتضيه العمل

 االجيار، بلو النقلو نفقات احلملو املوادو يتطلبها، كاستهالك االدوات
املقامسة، فان مثل هذه االمور يصدق و الضرائب املقررة من الدولة كاخلراجو

 يكون معادهلا من الربح احلاصل عوضًاو ـ املالك االول ـ ة العملمؤنعليها 
من هنا و ـ عن الثالث املالك الثاين فضاًل ـ فائدة مستقلةو ال رحبًا عنها عرفًا

، بل خترج هذه يكون اخراج ذلك من االرباح غري مشروط بالسنة أيضًا
ذا لو كانت لسنني سابقة، كما او االستهالكات عن الربح احلاصلو النفقات

بني كوهنا  من دون فرق أيضًاو اكثر من سنة، كان االستثمار يتطلب زمانًا
هذا هو القدر املتيقن من اجلرب الثابت على مجيع و قبل ظهور الربح او بعده،

 املباين يف هذه املسألة.و املالكات
من دون ان و االشكال يف التلف او اخلسارة احلاصلة اتفاقًاو وامنا البحث
التلفات الواقعة يف غري و كذلك اخلسائرو ونه،ؤشو متطلبات العمليكون من 

 من الربح احلاصل مطلقًا االستثمارات، فهل جيرب ذلك أيضًاو اموال التجارة
تعدده او تنوعه، او يفصل بني و ، أو يفصل بني وحدة العملأو ال جيرب مطلقًا

على الربح فال اخلسارة و تعددها، او يفصل بني تقدم التلفو وحدة احملاسبة
 التلف فال جيرب؟و تقدم الربح فيجرب، او يفصل بني اخلسارة فيجرب،و جرب،
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هي تبتين على و وجوه، بل اقوال عديدة يف املسألة كما اشرنا يف بداية البحث،
كان مقتضى منها  ما خيتار من املالكات الثالثة املتقدمة يف املقام. فاذا مل نقبل شيئًا

القاعدة عدم اجلرب فاذا كانت اخلسارة او التلف يف رأس املال قبل ظهور أي 
 اذا كان يف مال التجارةو ،ربح، او كان يف مال خارج عنه فال جرب اصاًل

كان بنحو حبيث تكون اخلسارة نسبتها و ء من االرباح االسترباح بعد ظهور شيو
 اخلسارة بالنسبة بني رأس املال اىل مجيع مال التجارة على حّد واحد كانت

لو كان له مائة دينار فربح مائة اخرى مث  الربح احلاصل قبل اخلسران، فمثاًلو
، فيجب عليه خسر مائة من اجملموع كانت ارباحه آخر السنة مخسني دينارًا

اال مل جيب عليه و هذا ليس من اجلرب حبسب احلقيقةو مخسها ال مخس املائة،
امنا هو عدم ضمان مخس التالف من الربح بعد تقسيط و ء من اخلمس، شي

 على رأس املال.و اخلسران عليه
قيل بان موضوع اخلمس هو الربح، او الفائدة و واذا اختري املالك الثالث

اليت هي طريقة حسابية جملموع الدخل و االضافية، أي الفائدة اخلالصة السنوية
  تعلق اخلمس بفوائد السنة،السنوي، فتارة يفترض ان للمحاسبة موضوعية يف

لو باعتبار مناسبات و وحدهتا، او تعددهاو اخرى تلغى خصوصية احملاسبةو
تسبة ال حبساهبا، فليس املوضوع القاضية بتعلق اخلمس بالفوائد احملو احلكم

 اىل حتديد مقدار الفائدة. طريقًا احلساب ااّل
الذي ذهب إليه  ـ تعددهو فعلى االول يتم التفصيل بني فرض وحدة احلساب

كما ذهب إليه بعض  على الثاين يتم اجلربان مطلقًاو ،ـ  بعض اساتذتنا العاام
 .1 االعالم

  ان يكونو ان هذا موقوف على صحة الطريقة اجملموعية حلساب االرباح، ااّل

                                                           
 (.19) السيد احلكيم يف منهاج الصاحلي، كتاب اخلمس، املسألة -1
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االنكسار و موضوع اخلمس الفائدة او الربح السنوي اخلالص بعد الكسر
ان قبلنا صحة احلساب اجملموعي يف و حننو املؤن الواقعة خالهلا،و للخسائر

ع اخلمس ان ذلك ال يستلزم جعل موضو ة القوت، ااّلمؤنمقام استثناء 
ضاف اليت هي فائدة اصطالحية ال مطلقة كاملاء املو الفائدة باملعىن املذكور ـ

جمرد صحة احلساب و ىل قرينة،فان هذا حيتاج ا بالنسبة اىل املاء املطلق ـ
 الفوائد احلاصلة ال يقتضي ذلك.و اجملموعي لالرباح
ان اجملموعية هناك تعين مالحاة متام االرباح احلاصلة اثناء  وإن شئت قلت:

ة القوت باعتبار وقوعها يف سنة واحدة من مؤنتضاف إليه  واحدًا السنة رحبًا
هنا فاهنا تعين اسقاط الربح دون اسقاط ربح عن احلساب خبالف اجملموعية 

مالحاة ما يصفو و التلف احلاصل فيهاو احلاصل يف اثناء السنة مبقدار اخلسائر
هذا معىن آخر ال دليل عليه، نعم مقتضى و منها على اصل املال آخر السنة،
عدم ضمان  عدم وجوب دفع مخسه فورًاو جواز ابقاء الربح اىل آخر السنة

هو ثابت و تفريط منهو ارباحه بال تعدو لفوائداملكلف خلمس ما يتلف من ا
 كان املوضوع كل فائدة فائدة او جمموع الفوائد. سواًء

الفائدة السنوية اخلالصة بالنحو املذكور يف املالك الثالث ال دليل  واحلاصل:
ما تقدم من ورود عنوان العام يف صحيح ابن و عليه، ألنه مل يرد يف دليل،

ة السنة اليقتضي جعل موضوع مؤنة على ؤناستثناء املمهزيار أو محل روايات 
 اخلمس ربح السنة هبذا املعىن االصطالحي.

بإطالق اخلمس يف كل فائدة الشامل  ويكفي الشك فيه يف عدم اجلرب متسكًا
للفائدة احلاصلة بعد اخلسارة او التلف او قبله، الن مرجع هذا الشك اىل 

ن ظاهره االويل مطلق الفائدة الشك يف تقييد موضوع اخلمس الذي يكو
التصرف يف و بالفائدة هبذا املعىن االضايف اخلاص، فيكون من الشك يف التقييد

  منو موضوع احلكم بدليل منفصل، فيكون املرجع فيه الاهور االويل للعام.
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سرق بعض هنا حكم السيد املاتن )قده( يف املقام بعدم اجلرب اذا تلف او 
 هو االظهر.و امواله مّما ليس من مال التجارة

 فيدور االمر بني احد املالكني االول او الثاين للجرب.
 ة العملمؤناملستفاد من بعض الروايات الصحيحة استثناء  اما األّول: فتقريبه انَّ

هذا اكثر من املقدار املتيقن جربه و ،ة العيال معًامؤنو خراج السلطانو الضيعةو
على القاعدة باعتبار كوهنا نفقات و الذي قلنا انه ثابت ختصصًاو ن املؤن،م

تلف  ـ كالضيعة ـ ة الضيعة تشمل ما اذا اصاب رأس املالمؤنالعمل، فان 
كذلك اخلسائر الواردة عليه او على االرباح كاخلراج الذي يأخذه و اتفاقًا

لة )و من كانت السلطان منها، بل ما ورد يف ذيل صحيح ابن مهزيار الطوي
يشمل  ال اقل من ذلك( أيضًاو ته فليس عليه نصف سدسؤنضيعته ال تقوم مب

بإطالقه ما اذا كان عدم قيام الضيعة بذلك من اجل تدارك اخلسائر اليت ميكن 
 .لو اتفاقًاو ان تلحق بالضيعة

تعلق اخلمس حباصل العمل بعد جرب متام  ظاهر هذه االلسنة عرفًا واحلاصل:
خسائره، كما ان هذا ال يفرق فيه بني كون اخلسارة قبل و نفقاتهو لرأس املا

ة مؤن العمل، الهنا مجيعًاو الربح او بعده اذا كان بعد الشروع يف التكسب
 العمل.و الضيعة
هذا ال يقتضي اكثر من جرب اخلسائر يف العمل من نوع واحد، بل يف  اليقال:

لو من سنخ و العمل الواحد من ارباحه، ال ما اذا كان عنده عمالن مستقالن
الزراعة، الن خسارة احدمها ال تكون و عن سنخني كالتجارة واحد فضاًل

 االحتياط. من التفصيل بعنوان ة اآلخر، فيثبت ما ذكره السيد املاتن أواًلمؤن
العرف كما يلغي خصوصية الضيعة اوالزراعة اواخلراج الوارد يف مورد  فانه يقال:

يتعدى اىل مطلق االسترباحات، كذلك يلغي خصوصية وحدة و هذه الروايات
 االفادة الذي هوو جيعل امليزان اصل االسترباحو ،او نوعًا تعدده مصداقًاو العمل
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موضوع هذه الضريبة بال دخل للخصوصيات املذكورة فيها، فيكون املوضوع 
لو كان و اخلسائر املتعلقة هبا او باصل املالو مطلق االرباح بعد جرب املؤن

 التجارة.و يف نوعني من التجارة او التكسب كالزراعة موزعًا
سارته اليصدق على تلفه اوخ بالتكسب اصاًل نعم مااليكون من امواله مربوطًا

الفوائد لكونه و ال بلحاظ االرباحو ة، ال بلحاظ االعاشة كما هو املفروض،ؤنامل
ة مؤنعنها، كما ان ادلة االستثناء هذه حيث اهنا حممولة على استثناء  خارجًا

يف السنني السابقة،  السنة فال اطالق هلا ملا اذا كان التلف او اخلسران حاصاًل
 .اشرنا آنفًا كما ما يكون خروجه ختصصًا ااّل

 فيمكن تقريبه، تارة: بان العرف على االقل يف باب التجارات اما الثاين:
، اصاًل الذي حلقته اخلسارة رحبًاو االستثمارات ال يرى الربح غري الثابتو

نعم اخلسارة او التلف لرأس املال قبل الربح ال مينع عن صدق الربح على ما 
 .املتعقب باخلسارة فكانه ال ربح عرفًااما الربح و استفاده بعد اخلسران،

ة اىل ؤنبعدم الصرف يف امل بان اخلمس بعد ان كان تعلقه مشروطًا واخرى:
التصرف فيه خالل العام، كان الزمه حبسب الفهم و آخر السنة مع االذن بابقائه

مع و ال يكفي فيه جمرد احلدوث،و العريف ان موضوع الوجوب هو الربح الباقي
انه ربح يف جتارته يف هذه  ، اذ ال يصدق عرفًان ال ربح بقاًءعروض اخلسرا

ة فال ؤنيف التأخري ألجل امل كان مرخصًاو قد زالو السنة، بل كان له ربح
 .1 موضوع للخمس

 وكال الوجهني مّما ال ميكن املساعدة عليه.
عنوان االفادة  ما هو موضوع اخلمس على ما اوضحناه مرارًا فالنَّ اما االول:
  اما تلف رأسو هو يصدق على ما يستفيده اإلنسان مبجرد حصوله،و او الربح،

                                                           
 .231 -230مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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 ، خصوصًاال عرفًاو املال بعد ذلك فال يقدح يف صدقه على ما رحبه ال عقاًل
كالضيعة، او كانت  اىل ما هو من رأس املال خارجًا اذا كان التلف متوجهًا

مث ربح بعده من جديد، نعم لو  ء من رأس املال أيضًا اخلسارة مستوعبة لشي
يف املالك الثالث صح  كان العنوان الربح الصايف يف هناية السنة باملعىن املتقدم

عليه ال ينبغي التفرقة بني خسارة او تلف ارباح  انه بناًء ما ذكر، ااّل
ا من امواله اثناء السنة، كما انه تقدم عدم املكاسب او غريهو التجارات

ة بالسنة ال ربط له باملقام، الن ؤنان تقييد ادلة استثناء املو الدليل عليه
االرباح ال لنفس االرباح او و ة املستثناة من الفوائدمؤنالتحديد هناك لل

 الفوائد املتعلق هبا اخلمس.
 يد مقّوم لعنوان الربحة ال انه قمؤنان السنة هناك ظرف لل وان شئت قلت:

لو فرض اخذه فيه، فيكون مبعىن اشتراط بقاء و االفادة املوضوع للخمس،و
اعتباره كأنه ال ربح و الربح اىل آخر السنة ال مبعىن جرب اخلسارة الواقعة بعده

 ة كما هو واضح.مؤنلل ، فان هذا معىن آخر مباين مع اخذ السنة ظرفًااصاًل
ة من االرباح يف ؤنالسنة يف استثناء امل ان ربط هذه املسألة مببدأ ومنه يعرف:

ة القوت من حني ظهور مؤنغري حمله، فانه ميكن ان يكون املبدأ الستثناء 
بان الربح املسبوق  ـ على املالك الثالث بناًء ـ مع ذلك يقال يف املقامو الربح،

ان ربح السنة مبعىن ما ، الن امليزباخلسارة بعد الشروع يف العمل ليس رحبًا
 يفضل عن اصل ماله آخر السنة.

فلما اتضح من ان الربح الباقي اىل آخر السنة اذا كان هو موضوع  واما الثاين:
اخلمس، فهذا يستلزم عدم ضمان مخس ذلك الربح الذي مل يبق اىل آخر 
السنة، ال جرب تلف رأس املال او خسارته حىت اذا كانت بعد الربح، نعم مع 

 على رأس املال،و م تعني املال التالف يف رأس املال يثبت التقسيط عليهعد
 .هو غري اجلرب املبحوث عنه، كما اوضحناه مفصاًلو
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 .[1] اخلمس جبميع اقسامه متعلق بالعني [11]مسألة 
 

هو يقتضي اجلرب يف متام و ان املدرك على اجلرب هو املالك االول،فالصحيح: 
املاتن بال تفصيل، عدا ما اذا كان التلف فيما هو الصور اليت ذكرها السيد 

 االسترباح.و خارج عن مال التجارة

 كيفية تعلق اخلمس
 صياغته االعتبارية،و مسـية تعلق اخلـالم يف كيفـث بني االعـوقع البح[ 1]

هذا حبث مهم حيث و استاهاره من ادلة اخلمس،و كن استفادتهـما ميو
النتائج الفقهية العملية و يف مجلة من اآلثار ختتلف تلك الصياغات االعتبارية

على ما سوف ياهر، من هنا نورد البحث عن كيفية تعلق اخلمس بالفوائد 
 ضمن ثالث نقاط:

ال إشكال يف ان اخلمس ليس جمرد حكم تكليفي صرف، كما  ـ النقطة االوىل
بوجود حق او  وضعيًا امنا يتضمن حكمًاو ،يف وجوب اهلدي يف احلج مثاًل
 الدليل على ذلك مضافًاو املغنم متعلق للغري،و ملك ملقدار اخلمس من الفائدة

االمجاع، صراحة كافة ادلة تشريع اخلمس يف ذلك، حيث شرعت و اىل التسامل
منه  الرسول او لنا او يلو ان مخس املال لّلهو ذلك تارة: بعنوان التمليك

رابعة: بعنوان و لثة: بعنوان فيه حقنا،ثاو اخرى: بعنوان عليه اخلمس،و اخلمس
خامسة: بعنوان ان الّله و حرمة املال من دون دفع اخلمس منه اىل صاحبه،

شركة للفقراء و وضعيًا عن الزكاة، مع وضوح كوهنا حقًا جعل لنا اخلمس بداًل
لعله لذلك مل خيطر على بال االصحاب لزوم التعرض هلذه و يف اموال االغنياء.

 عنه. مفروغًا مسلمًا افترضوها اصاًل النقطة حيث
 تكليفيًا يستتبع حكمًا وضعيًا بعد الفراغ عن كون اخلمس حكمًا النقطة الثانيةـ 

بوجوب الدفع اىل اصحابه، يتصور يف حق هذا احلكم الوضعي احتماالن من 
 حيث متعلقه:

 بذمة املكلف حمضًا متعلقًا ـ او حقًا كان ملكًا سواًء ان يكون اخلمس ـ االولـ 
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بان تشتغل ذمته مبقدار مخس الفائدة الصحابه، فيكون حاله حال سائر 
 الديون.

بالعني، أي املال اخلارجي الذي امتلكه املكلف بنحو  ان يكون متعلقًا اين ـالث
 من احناء التعلق الذي سوف يأيت شرحها.

االعتبارية واضح، كما ان و حية الصيغة الفقهيةوالفرق بني الكيفيتني من نا
على االول تكون العني  ، فانه بناًءالنتائج ظاهرة امجااًلو اختالفهما يف اآلثار

دركها و تكون مناءاهتا لهو لصاحبها، فتصح تصرفاته فيها طلقًا اخلارجية ملكًا
 الثاين.عليه كما هو يف سائر موارد اشتغال الذمة بالدين، خبالفه على 

غاية ما ميكن ان و ان االحتمال االول لعله ال قائل به من االصحاب، ااّل
 كمعتربة ايب بصري يه ورود التعبري يف بعض الروايات ـيتوهم داللته عل

 ـ أي املكلف )ع( )عليك اخلمس أو عليه ـبقوله ـ 1 الريان بن الصلتو
له يف  مس مالكًااخلمس( فيدعى ظهوره يف اشتغال الذمة، فيكون صاحب اخل

الوجه يف هذا الاهور هو دعوى ان املراد من الارف يف قوله و ذمة املكلف.
 )عليه( ال ميكن ان يكون االستعالء اخلارجي احلقيقي، لوضوح ان املال ال

امنا املراد به يف مثل هذه التركيبات االستعالء و يكون على املكلف حقيقة،
احلقوق ذمة يف عنق و  باب االموالالعقالئي، حيث يعتربون يفو االعتباري

بلحاظ هذا و بتفريغها لصاحب احلق، مكلفًاو عنها واًلؤاملكلف يكون مس
ول عنه املكلف يصح التعبري حبرف االستعالء فيقال الوعاء االعتباري املسؤ

هذا الوعاء االعتباري املصحح الستعمال حرف االستعالء يستلزم و عليه دين،
ظرفها و وعائها الذمي ال حمالة، ال العني اخلارجية، النَّ ان يكون ماروفه املال

 اخلارج ال الذمة االعتبارية.

                                                           
 .351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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 ذلك:و ان هذا االستدالل غري تام، ااّل
الن استعمال حرف االستعالء ال حيتاج اىل مناسبة لغوية او عرفية  ـأواًل

هلذا صح و ،يكن حكم وضعي اصاًللو مل و االلزامو وليةؤاكثر من اصل املس
)ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما   استعماله يف موارد التكاليف احملضة كقوله تعاىل

 2)َو ِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت(  قوله تعاىلو 1ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم(
ع( )عليه القضاء او عليه االعادة( مع قوله )و 3)َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم(  قوله تعاىلو

الشرعية الشائعة ليس اكثر و وضوح ان الثابت يف هذه االستعماالت العرفية
 املسئولية.و من اصل التكليف

لو يف باب االموال باخلصوص يف إرادة و لو فرض ظهور هذا التركيب ـوثانيًا
بل وعاء وعاء اعتباري وضعي، فليس ذلك الوعاء االعتباري هو )الذمة( 

اعتباري اوسع منه هو )العهدة(، فان العقالء هلم اعتباران احدمها اعتبار 
 الذمية،و احلقوق االعم من اخلارجيةو وعاء العهدة اليت يدخل فيها االموال

اآلخر اعتبار وعاء الذمة اليت يدخل و احلقوق،و املنافعو االعم من االعيانو
 االعتبار االول اوسع من الثاينو اخلارج،فيها االموال الكلية غري املتعينة يف 

هو املصحح الستعمال حرف االستعالء كما ياهر مبراجعة االستعماالت و
منها قاعدة ضمان اليد املعروفة )على اليد ما و الشرعية،و العقالئيةو العرفية

هذا املعىن و .اخذت حىت تؤدي( الشاملة لفرض وجود العني املغصوبة أيضًا
ال يستلزم تعلقه باملال الكلي و مس بالعني اخلارجية للفائدة،يناسب تعلق اخل
 يف ذمة املكلف.

  لو سلمنا ظهور )عليه( يف نفسه يف الذمة مع ذلك يف خصوص املقام ـوثالثًا
                                                           

 .130سورة البقرة، آية  -1
 .95سورة آل عمران، آية  -2
 .105سورة املائدة، آية  -3
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هو و الميكن استفادة ذلك، الن ما جعل على املكلف يف املقام عنوان اخلمس،
هو الكسر املخصوص، او يراد به معناه الشرعي و معناه اللغوياما يراد به 

 مبعىن فريضة اخلمس اجملعولة يف قبال الزكاة.
 وعلى كال التقديرين ال ميكن استفادة الذمة.

الواجب و اما على التقدير الثاين، فواضح حيث يكون ماعلى املكلف الفريضة
 ال.يف اشتغال الذمة خبمس امل ال املال، ليكون ظاهرًا

ان و واما على التقدير االول، فباعتبار ان اخلمس مبعىن الكسر املخصوص البّد
هذا و الفائدة اليت سأل عنها السائل يف تلك الروايات،و اىل املال يكون راجعًا

ال يناسب مع فرض إرادة الذمة، الن الفائدة اليت سأل عنها مال خارجي  أيضًا
تأويل كما اذا قدرنا القيمة و بعناية ااّلن مخسه يف ذمة املكلف الميكن ان يكو

 هذه عنايةو أو املعادل بان يكون املراد عليه قيمة مخسه او معادل مخسه،
، بل يكون هذا الاهور بنفسه قرينة على كلفة واضحة ال يقبلها العرف جزمًاو

ال اقل و ولية من كلمة )عليه(،ؤاملسو الفرضو إرادة مطلق العهدة، او التكليف
 مجال.من اال

قيام الدليل على خالف هذا االحتمال، حيث ميكن ان يستدل على  رابعاـًو
 خالفه باحدى طائفتني من الروايات:

اكثر روايات الباب، حيث اضافت اخلمس اىل نفس الفائدة  الطائفة االوىل ـ
يف ذلك اآلية او الروايات  او الغنيمة او املعدن او غريها من العناوين، سواًء

اضافت و صوصا تلك اليت استعملت )الالم( كاآلية الشريفة،اخلاصة، خ
مجلة من الروايات املشاهبة هلا، بل و اخلمس اىل نفس الغنيمة ال ما يعادهلا،

ميكن محل الروايات اليت عربت بقوله )فيه اخلمس( او )اخلمس يف مخسة 
، اما باستاهار ذلك من نفس اضافة اخلمس فيها اىل اشياء( على ذلك أيضًا

 جعله فيه او عليه او منه، او مبالحاة اهنا تريد التفصيل اوو املال اخلارجي
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التطبيق ملا جعلته اآلية الشريفة من اخلمس او إحلاق مطلق الفائدة هبا، 
 فتكون ظاهرة يف وحدة سنخ اجلعل من هذه الناحية.

الروايات الصرحية يف حرمة التصرف يف االموال اخلارجية  الطائفة الثانيةـ 
 انه ما مل يدفع إليهم ذلك احلق كان التصرف حرامًاو مخسهم،و اليت فيها حقهم

النار، بل تقدم ان اخبار التحليل صرحية يف دخول احلرام و للحرام أكله اكاًلو
ال  هذاو مخسهم،و فروجهم بسبب حقهمو هالكهم يف بطوهنمو على الناس

بالعني ال بالذمة، بل تقدم ان اكثر روايات  اذا كان اخلمس متعلقًا يكون ااّل
ان مخس املال باق على و التحليل كانت ناظرة اىل بيان هذه النكتة نفسها،

انه حرام على كل و انتقل من يد ليد اخرى،و ملك صاحبه مهما تقلب املال
 حللوه هلم ليطيب مأكلهممن يصل إليه ذلك املال ما عدا شيعتهم الذين قد 

 مولدهم.و
لكن و بذمة املكلف، ان هذه الطائفة تناسب مع كون اخلمس متعلقًا ودعوى:

، أو ينشأ يف طول ذلك حكم تكليفي حبرمة التصرف يف املال اخلارجي مطلقًا
 اذا اوجب تفويت ذلك احلق فتكون اهللكة من ناحية خمالفة هذه احلرمة.

أكل مال و ائفة بل صرحيها إرادة احلرمة الوضعيةبان ظاهر هذه الط مدفوعة:
أكل مال اليتيم ال جمرد املخالفة التكليفية، بل التعبري باهللكة يف و حقهو الغري

، كما ال خيفى على اذا كانت احلرمة وضعية أيضًا الفرج ال يصح ااّلو البطن
 املتأمل.

هو تعلق و الثاين،تعني االحتمال و بطالن االحتمال االول، وهكذا يتضح:
 اخلمس باملال اخلارجي.

بعد الفراغ عن تعلق اخلمس باملال اخلارجي ال الذمي، يقع  النقطة الثالثة ـ
من و اهنا امللك او احلق،و البحث يف كيفيته من ناحية نوع العالقة الوضعية،

  مبا هي عني ناحية ان متعلقه هل هو اخلمس من العني اخلارجية مشاعًا
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قد اختلفت و خارجية، او مبا هي مال، او بنحو الكلي يف املعني، اوبنحو آخر؟
احملتمالت االساسية املتصورة يف املقام و كلمات املتأخرين يف هذه النقطة،

 مخسة:
يكون متعلقه مخس العني اخلارجية بنحو و ،ان يكون اخلمس ملكًا -1

 الشركة احلقيقية.و االشاعة
يكون متعلقه مخس املال اخلارجي مبا هو مال، و ،ان يكون اخلمس ملكًا -2

هو املعرب عنه بالشركة يف املالية، ناري إرث الزوجة، و ال مبا هو عني خاصة،
 فانه ميلك من مالية البناء حبسب سهمها ال من عينه.

يكون متعلقه مخس العني اخلارجية او املال و ،ان يكون اخلمس ملكًا -3
 ي، بنحو الكلي يف املعني، ال بنحو االشاعة.اخلارج

بالعني اخلارجية مبا هو مملوك لصاحبها ال  متعلقًا ان يكون اخلمس حقًا -1
مؤداه و بذاهتا، ناري حق الرهانة فانه حق متعلق بالعني املرهونة على مالكها

 هلذا ال جيوز له نقلها بال اذنه، الستلزامهو حق ان يستويف مقدار دينه منها،
اخذ مخس الفائدة و تفويت حق الدائن، فيقال يف املقام بان هناك حق استيفاء

دين يف املرتبة و ان مل يكن هنا اشتغال ذمةو من العني اخلارجية من مالكها
حق النذر اذا فرض  لعل من هذا الباب أيضًاو السابقة كما يف حق الرهن،

عل هذا احلق يف مخس هنا تارة: جنو حصول حق للمنذور له يف املال املنذور،
املال اخلارجي بنحو الكسر املشاع يف العني، او املالية فال جيوز لصاحب املال 

ء منه، الن كل جزء منه مخسه متعلق للحق املذكور املانع  ان يتصرف يف شي
اخرى: جنعل متعلقه مخس املال اخلارجي بنحو و عن صحة التصرف فيه،

يف املال مبقدار ما عدا اخلمس أي يف الكلي يف املعني، فيجوز له التصرف 
 أربعة امخاسه.

  هي مال المباهيمباو بالعني اخلارجية بذاهتا متعلقًا ان يكون اخلمس حقًا -1
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مملوكة لصاحبها، ناري حق اجلناية املتعلق بالعبد نفسه مع قطع النار عن 
حق صاحب احلق، حيث ميكنه ان اثره جواز نقله اىل الغري الحنفاظ و مالكه،
لصاحبه قبل استيفاء صاحب  ه اينما وجده مع بقاء املال بتمامه ملكًاّقيستر

 احلق حلقه من العني.
تنفيه الطائفة الثانية من االدلة  وال إشكال يف ان االحتمال االخري أيضًا

ه صحة مجيع التصرفات يف العني املتعلق املتقدمة يف النقطة السابقة، الن الزم
هذا خالف صريح و هبا اخلمس قبل استيفاء صاحب اخلمس خلمسه منها،

من كونه خالف ظاهر  اىل ما سيأيت أيضًا تلك الطائفة من االدلة، مضافًا
 سائر ادلة اخلمس، فيدور االمر بني االحتماالت االربعة االخرى.

اختار سيدنا االستاذ الشهيد و ال االول،وقد اختار مشهور املتأخرين االحتم
 اختار السيد املاتن)قده( االحتمال الثالث،و الصدر)قده( االحتمال الثاين،

 اختار صاحب املستمسك )قده( االحتمال الرابع.و
يف مجلة من و وال إشكال يف ان مقتضى الاهور االويل يف آية اخلمس

يها اخلمس اىل ذات املغنم الروايات، امنا هو االحتمال االول حيث اضيف ف
أو  او انصرافًا ظاهر الالم امللكية وضعًاو اعترب لصاحب اخلمس،و او الفائدة

 ، فالبد ملن خيتار احد االقوال االخرى من ابراز دليل يف قباله.اطالقًا
فقد يستدل عليه مبا ورد يف بعض الروايات من التعبري  أّما االحتمال الرابع:

 يف تلك االموال. سبحانه قد جعل هلم حقًاان الّله و باحلق،
احلق االصطالحي املقابل له، كما ياهر و ان احلق اعم من امللك وفيه:

 مبراجعة االستعماالت املشاهبة.
وقد يستدل عليه مبا ورد يف بعض الروايات من التعبري )بان فيما خيرج من 

 هذا ال يناسب ااّلو البحر ... اخلمس(، أو )اخلمس على مخسة اشياء(،و املعادن
 يف العني على حنو من املال يساوي اخلمس قائمًا ان يكون املراد به مقدارًا
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على العني ال الشركة  مفروضًا قيام احلق مبوضوعه، او كون اخلمس حقًا
احلقيقية او يف املالية او الكلي يف املعني، الن متعلق اخلمس عندئذ متحد مع 

ظاهر و منه، ال انه امر قائم فيه او مفروض عليه، يكون جزًءو املال اخلارجي
 .1 املاروفو الارفية تباين الارف

االصناف اليت يثبت و ان هذه التعابري صادرة يف مقام بيان املوضوعات وفيه:
شرع فيه اخلمس يف قبال ما مل يشرع فيه و فيها فريضة اخلمس، اي ما وضع

 بيان كيفية تعلق اخلمس مبوضوعه. ليست يف مقامو ذلك
 اهنا بصدد بيان موضوع اخلمس يف االموال، ال بيان حمموله وان شئت قلت:

 كيفية تعلقه مبوضوعه.و
وقد يستدل على ذلك بان ظاهر ادلة الزكاة جعلها يف اموال االغنياء او 

ا هو امنو ال شركة يف البني،و اخذها من امواهلم، مّما يدل على ان املال ما هلم
اخذ مقدار منه فيملكه يف طول ذلك، كما يف استيفاء و جمرد حق استيفاء

الزكاة و حيث ان سنخ اجلعل يف باب اخلمسو الدائن دينه من العني املرهونة،
 .2من واد واحد فتحمل ادلة اخلمس على ذلك أيضًا

بقطع و ان اضافة االموال إليهم امنا هي يف املرتبة السابقة عن هذا احلكم وفيه:
النار عنه، لتحديد ان موضوع هذا احلق او امللك الصحاب اخلمس او الزكاة 

الزكاة يف طول و امنا هو اموال املكلفني او االغنياء اخلاصة، اي ان اخلمس
عن  ة يف قبال امللكية يف باب الزكاة فضاًلملكهم فال داللة يف ذلك على احلقيَّ

 الزكاة ان الّله قد اشرك الفقراء اخلمس، بل قد صرح يف مجلة من الروايات يف
 هو ظاهر يف امللك.و يف اموال االغنياء

كله:  اىل صراحة بعض الروايات املتقدمة يف اخبار اخلمس، او مضافًا هذا 
                                                           

 .559، 9مستمسك العروة الوثقى، ج  -1
 .231كتاب اخلمس و األنفال، ص   -2
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ان من و انه املراد مبال اليتيم يف اآلية،و اخبار التحليل يف ان اخلمس ماهلم،
ال حيل له و املتعلق به مخسهم يكون قد أكل مال الغري بدون اذنهيأكل املال 

 .جدًا هكذا يكون احتمال احلقية بكال حنويه ساقطًاو باذهنم، ذلك ااّل
ه( فال يوجد يف ادلة الذي اختاره السيد املاتن)قدو واما االحتمال الثالث:

 اخلمساستاهر وحدة سنخ اجلعل يف باب نعم لو فيه، يكون ظاهرًااخلمس ما
عنها، أو الستشهاد اإلمام)ع( يف  بدياًلو مكاهنا باب الزكاة، لكونه جمعواًلو

 صحيحة ابن مهزيار الطويلة بآية الصدقة يف جعل اخلمس على الضياع
الفضة الذي قد حال عليهما احلول، أي االرباح غري املصروفة يف و الذهبو
هنا متعلقة باملال الزكوي قيل يف الزكاة او قدم شرح ذلك مفصاًلـكمات ـ ةؤنامل

التصرف يف و على حنو الكلي يف املعني باعتبار ما ثبت فيها من امكان عزهلا
ان اخلمس يكون تعلقه بنحو الكلي يف  ًاـقام أيضـت يف املـباقي، ثبـال

 املعني.
ان كنا نستقرب وحدة سنخ اجلعل من و ان هذا االستدالل غري تام، فاننا ااّل

على ما سوف يأيت  ـ االمر االول اخلمس ـو يف بايب الزكاةحيث كيفية التعلق 
 لكننا ال نقبل ان التعلق يف الزكاة من باب الكلي يف املعني،و مزيد شرح له،

امنا يدل و التصرف يف سائر املال ال يدل على ذلك،و جمرد االذن يف عزهلاو
الشركة او  كان تعلقها بنحو على اعطائه الوالية على تعيني حصة الزكاة سواًء

 الكلي يف املعني.
يدور االمر بني االحتمالني االولني، أي ان اخلمس متعلق بالعني  وهكذا:

 بنحو الشركة اما يف العني او يف املالية.
وينبغي ان يعلم بان هذين االحتمالني يشتركان من حيث كون العالقة فيهما 

ال  كوهنا مشاعًاو ة،كون طرفها املال اخلارجي ال الذمو عالقة امللك ال احلق،
  بنحو الكلي يف املعني، أي كل جزء من اجزاء املال يكون مخسه لصاحب



 كتاب اخلمس                                 332

………………………………………………………………………… 

امنا الفرق بني االحتمالني يف ان الشركة و أربعة امخاسه للمالك،و اخلمس
املذكورة هل تكون يف العني مبا هي عني خارجية، او مبا هي مال خارجي، 

او  او طعامًا كما تكون له جنبة عينية خارجية من قبيل كونه ثوبًا فان املال
له  متعينًا خارجيًا ، كذلك له جنبة مالية خارجية أي كونه امرًااو عقارًا كتابًا
قيمة يف قبال املال الذمي غري املوجود يف اخلارج، او املال الكلي يف و مالية

ا املتعني مقداره من ذلك االمر امنو املعني الذي ال يكون له تعني يف اخلارج،
 املتعني كصاع من صربة.

ان و االكثر،و نسبة االقل وهبذا التحليل ياهر ان النسبة بني الشركتني عرفًا
هي مرتبة ماليتها اخلارجية و الشركة يف املالية شركة يف مرتبة من العني

لشرح او يترتب على هذا التحليلو خبالف الشركة يف العني فاهنا شركة تامة،
للفرق بني الشركتني انه يف كال النحوين من الشركة تكون االشاعة ثابتة، فال 

انه و جيوز ألحد الشريكني ان يتصرف يف املال اخلارجي بدون اذن صاحبه
كان  ناقاًل لو تصرف تصرفًاو له، كان ضامنًا متلفًا لو تصرف فيه تصرفًا

امنا و كالعينية. كة خارجية أيضًاعلى اجازته، الن املالية املشتر متوقفًا فضوليًا
على الشركة يف العني  يف انه بناًء ياهر الفرق بني النحوين من الشركة عقالئيًا

اخلارجية حيق للشريك مطالبة صاحبه حبصته من نفس العني، فلو كان اخذ 
لو مل يكن و حصته من العني احسن حباله من اخذ قيمته، او اراد ذلكو سهمه

هذا خبالف الشركة يف و ق للشريك اجباره على اخذ القيمة،أوفر حباله مل حي
، عقالئيًاو ملاله عرفًا وفاًءو املالية، فانه يكون دفع قيمة سهم الشريك اداًء

يف مالية تلك العني اخلارجية ال يف خصوصياهتا العينية فاهنا  النه كان شريكًا
رجي تكون مستوفاة كانت بتمامها للمالك األول، فالشركة يف مالية املال اخلا

 العريف للقيمةو ، لكون النقد هو املمثل العقالئيبدفع القيمة نقدًا عقالئيًا
 لتبديله اىل أي عني فكأنه املالية صاحلًاو املالية، باعتباره وسيلة للتبادلو
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لنفس  احملضة املعراة عن العينية، فيكون اعطاؤه للشريك يف املالية اعطاًء
آخر، فال حيق للشريك  ملكه ال شيئًاو املالية اخلارجية املتعلق هبا حقه

 يكون الوفاء على القاعدة.و املطالبة باكثر من ذلك
ان كان هو املال اخلارجي املتعني ال و ان متعلق الشركة وان شئت قلت:

ناك من هنا مل جيز التصرف فيه بال اذن الشريك، اال انه هو ال الكلي،و الذمي
توسعة يف مقام الوفاء حلق الشريك يف هذه الشركة، فانه بعد ان كان متعلق 

القيمة احملضة و حقه املال اخلارجي مبا هو مال ال مبا هو عني اصبح دفع النقد
، حبيث ال حيق للشريك يف املالية املطالبة بنفس عقالئيًاو ملاله عرفًا وفاًء

املاليات و لعقالئي يف باب الضرائبالعني، كما يتضح ذلك مبراجعة اجملعول ا
 .املضروبة على االعيان، كضريبة العقار مثاًل

ما يترتب على كل و الشركة يف املاليةو واذا اتضح الفرق بني الشركة احلقيقية
 منهما على القاعدة، نعود اىل ما يستاهر يف باب اخلمس من ادلته.

ن احلكم الوضعي فيهما الزكاة يف كوو إشكال يف ظهور ادلة اخلمسال فنقول:
صريح مجلة منها، كما و ظاهر اكثر ادلة تشريعهما هو امللك ال احلق، كما هو

نصف العشر يف االضافة اىل و انه ال إشكال يف ظهور كسر اخلمس او العشر
ان و هذا يقتضي االشاعةو ال الكلي يف املعني،و نفس املال اخلارجي ال الذمة

بني اصحاب اخلمس او و مشترك بني املالكاملال اخلارجي كل جزء منه 
امنا املهم و هذا مشترك بني االحتمالني كما ذكرنا،و الزكاة بنسبة ذلك الكسر،

مالحاة ان متعلق هذه االشاعة هل هو املال اخلارجي مبا هو عني او مبا هو 
على الثاين تكون و يف العني،و مال؟ فعلى االول تكون الشركة حقيقية

 لية.الشركة يف املا
والااهر انه ال ينبغي االشكال يف كون متعلق الشركة هو املال اخلارجي مبا 

 ذلك لعدة وجوه:و هو مال، ال مبا هو عني،
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ـ  الروايات اخلاصة حبسب و ظهور ادلة تشريع اخلمس من اآلية األّول
اخلمس امنا هو املال، التعبريات الواردة فيها يف ان ما هو متعلق حق اصحاب 

او الربح، او الفائدة، او املغنم، فان هذه التعابري تدل على ان موضوع اخلمس 
هي متقومة مبالية املال الذي حصل عليه و املغنمية،و الرحبيةو حيثية االفادة

هذا و او غري ذلك، او دارًا املكلف، ال خبصوصيتها العينية من حيث كونه ثوبًا
االفادة مبا هو و متعلق حق اصحاب اخلمس امنا هو مخس الربحيعين ان ما هو 

هو متقوم مبالية املال ال خبصوصياته العينية أي مخس ماليتها ال و فائدةو ربح
اكثر، فال مقتضي الصل الداللة على الشركة احلقيقية يف متام اخلصوصيات 

املالية بعد ان حىت العينية، فال يكون الثابت من اّول االمر اكثر من الشركة يف 
 .عقالئيًاو االكثر عرفًاو بني الشركة احلقيقية التامة االقلو كانت النسبة بينها
قبلنا و اننا بعد ان تعقلنا الشركة يف املالية باملعىن املتقدم وان شئت قلت:

عقالئيتها كان مقتضى القاعدة بقاء املال اخلارجي بتمام خصوصياته العينية 
هو ال يقتضي اكثر من تعلق و اخرجه دليل اخلمسعلى ملك صاحبه اال ما 

يكفي و اخلمس مباليته اخلارجية، فتبقى اخلصوصيات العينية من حق املالك،
يف ثبوت نفس النتيجة،  ترّدد ادلة اخلمس بني املعنيني للشركة أيضًاو االمجال

 كما ال خيفى.
يف الشركة  اننا لو فرضنا ظهور بعض االدلة حبسب الداللة اللفاية الثاينـ 

احلقيقية التامة يف نفسه مع ذلك منعنا عن هذا الاهور، مبالحاة حتكيم ارتكاز 
مناسبة عرفية واضحة تقتضي صرف ظهور الدليل اىل إرادة الشركة و عقالئي

اهنا جتعل  املرتكز فيها عقالئيًاو املاليات،و يف املالية، الن اخلمس من الضرائب
بنحو الشركة فيها ال يف خصوصياهتا العينية، و بلحاظ مالية االموال اخلارجية

املصاحل العامة و بل تكون اخلصوصيات العينية غري مفيدة عادة لتلك اجلهات
  االوفر حبق املالكني انو اليت الجلها تضرب الضرائب، كما ان االنسب
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 ال يراد منه عرفًاجعل الضريبة و تكون اخلصوصيات العينية راجعة إليهم،
تفويت ذلك على اصحابه، فهذا االرتكاز العريف الواضح يوجب ان  عقالئيًاو

حنومها من الضرائب العامة غري الشركة و الزكاةو ال يستفاد من ادلة اخلمس
املساكني او و يف املالية، نعم ما جيعل من الواجبات املالية بعنوان اطعام الفقراء

كن حتكيم هذا االرتكاز عليها، الن امللحوظ فيها كسوهتم او غري ذلك ال مي
مبصرف خاص قد اهتم به الشارع، فال جيزي و حتقق االنفاق خبصوصية معينة

 هذا مطلب آخر.و فيه غري االطعام او الكسوة،
السرية املتشرعية القطعية على كفاية دفع و ميكن دعوى التسامل الثالث ـ

عدم امكان التحميل على و ،خارجًا القيمة يف مقام وفاء اخلمس او الزكاة
تعلق هبا غرضه و املالك بالتنازل عن مخس العني اليت متلكها املكلف

الصحاب اخلمس، بل لعل جعل مثل هذا احلكم اعين الشركة احلقيقية التامة 
حبق املالكني، حبيث تنصرف عنها ادلة  اجحافًاو عسرًاو يستلزم صعوبة

الزكاة على و ان بان اجملعول يف اخلمسالزكاة، او يوجب االطمئنو اخلمس
تقدير كونه بنحو الشركة امنا هو الشركة يف املالية، ال الشركة احلقيقية يف العني 

 اخلارجية مبا هي عني.
مع ذلك اعطي و ان هذا الزم اعم، اذ قد تكون الشركة حقيقية ودعوى:

 يف النقد ـ الشريك س ـللمكلف الوالية على تعيني حصة صاحب اخلم
 دفعها بالقيمة.و

 بان هذه عناية فائقة ال ميكن استفادهتا من ادلة تشريع اخلمسمدفوعة: 
عدم امكان اجبار املالك بدفع مخس و الزكاة، بل لو فرض جواز دفع القيمةو

العقالء يف امثال و العني فمع فرض مركوزية الشركة يف املالية لدى العرف
الزكاة و لتزامي الدلة جعل اخلمساملقام، سوف يكون املدلول العريف او اال

 الااهرة يف الشركة بعد ضمها اىل السرية املذكورة إرادة الشركة يف املالية.
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استاهار ذلك من لسان ادلة الزكاة، حيث ورد فيها ان يف كل مخس  الرابع ـ
 عني االبل، العشرين، مع ان الشاة ال تكون منو من االبل شاة اىل اخلمس

التبيعة يف كل ثالثني من البقر مع انه قد ال يكون و كذلك ما ورد من التبيعو
ما ورد من و فيها تبيعة، مما يدل على ان املراد الشركة يف املالية هبذا املقدار،

احلرث يف صحيحة الربقي )قال: كتب و جواز دفع الدرهم عن زكاة الدينار
 ان اخرج عما جيب يف احلرث من احلنطة هل جيوز <ع>اىل ايب جعفر الثاين

ما جيب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم الجيوز اال ان خيرج و الشعريو
ظاهرها ان هذا هو و 1: اميا تيسر خيرج(<ع>ء ما فيه؟ فاجاب عن كل شي

حكم ثانوي غري اصل و مقتضى فريضة الزكاة، ال انه من باب الوالية
 العقالئي الشركة يف املالية.و العريفوجوب الزكاة، فيكون ظاهرها 

وقد حاول بعض االعالم ان يستفيد منها االطالق للخمس يف قوله )وما 
رغم استدالل  جيب على الذهب( بدعوى مشوله للخمس اذا وجب فيه أيضًا

 الفقهاء هبا يف باب الزكاة خاصة.
ذكر و الشعري بلو عدم االطالق فيها، بقرينة ذكر احلنطة اال ان االنصاف:

الذهب، فان ظاهرها النار اىل ما يثبت يف هذه العناوين اخلاصة من الفريضة 
ليس هو اال الزكاة ال اخلمس، فانه ال يثبت عليها مبا هي هذه و املالية

 العناوين، بل مبا هي فائدة او ربح، كما هو واضح.
ان الشركة يف باب الزكاة ليست شركة حقيقية يف املال، بل  وهكذا يثبت:

شركة يف املالية، فاذا ضممنا اىل ذلك استفادة وحدة سنخ اجلعل بني البابني 
صياغته القانونية االعتبارية، كما ال يبعد استاهارها و من حيث كيفية اجلعل

  على ما اشرنا إليه ـ بعض الروايات االخرىو من صدر صحيحة ابن مهزيار
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 .باب اخلمس أيضًا ثبت ذلك يف ـ سابقًا
 التمسك برواية ايب بصري )وال حيل ألحد ان يشتري من اخلمس شيئًا اخلامسـ 

حيث يدعى ظهورها يف ان اخلمس سنخ حق ميكن ان  1حىت يصل إلينا حقنا(
هذا امنا يكون اذا و مع ايصال حقهم إليهم، ـ هو اخلمسو ـ يشترى موضوعه

حبيث ميكن اعطاء حقهم إليهم من خالل كانت الشركة يف املالية ال يف العني، 
اال يكون اعطاؤه إليهم رافعا ملوضوع الشراء، فال معىن هلذا االستثناء، و القيمة،

 الن الشراء اضيف فيها اىل نفس اخلمس ال اىل ما فيه اخلمس.
 بعلي بن ايب محزة على ما تقدم يف حمله. ضعف الرواية سندًا -وفيه: أّواًل

امنا هي بصدد و ت يف مقام البيان من ناحية كيفية تعلق اخلمس،اهنا ليس ثانيًاـ و
ليست حرمته على و على كل من ينتقل إليه، بيان ان اخلمس يبقى حمرمًا

، بل البّد من ايصال احلق اىل خصوص احلاكم اجلائر الذي استوىل عليه ابتداًء
يناسب مع هذا الزم أعم و صاحبه لكي حيّل املال الذي هو مخس او فيه مخس،

اذا الحانا ان اخلمس مل يكن  الشركة يف املالية او الشركة احلقيقية، خصوصًا
بل لو فرض ان احلّكام كانوا يفرزون مخس الغنائم يف بيت املال  خارجًا مفرزًا

، فال اشكال ان ذلك مل يكن يوجب تعني اخلمس فيه، لكوهنم غاصبني خارجًا
قرينة على ان املقصود من قوله)ع( هذا بنفسه يكون و ال شرعية لتقسيمهم،

( اي )يشتري ما فيه اخلمس(، فيكون قد اشترى من )يشتري من اخلمس شيئًا
جزء من ذلك املال فيه اخلمس، فيصدق انه شراء  ، الن كل جزٍءاخلمس شيئًا

باطل حىت يوصل حقهم، اي مخس ذلك و هو حمرم عليهو ء من اخلمس لشي
انه جيب ان يكون من نفس العني، او جيزي دفع و املال إليهم، اما كيفية ايصاله

 ال ميكن استفادته منها اصال.و القيمة فالرواية ليست بصدد بيانه
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ع مخس العني أو دفع قيمته من مال آخر ـويتخري املالك بني دف
 .[1] او جنسًا نقدًا

  ان ضمنه يفو ل اداء اخلمس،ـتصرف يف العني قبـوال جيوز له ال
ان االظهر تعلق اخلمس بالعني على حنو الشركة يف املالية  هكذا يثبت:و

 كالزكاة.

 اخراج اخلمس من مال آخر غري الربح
عدم وجوب الدفع من نفس العني، و اما االجتزاء بدفع القيمة من النقد [1]

يكون تعلقهما  الزكاة معًاو فلكونه مقتضى القاعدة بعدما اثبتنا ان اخلمس
على االحتماالت االخرى  املالية ال العني، نعم بناًءباملال بنحو الشركة يف 

يكون مقتضى القاعدة دفعه من العني، لكون اخلمس متعلقا هبا، فالبد يف 
االجتزاء بدفع غريها حىت النقود من التمسك باالمجاع او السرية القطعية 

 العملية.
يف تعليقه على املقام يف خصوص مخس  1 وقد احتاط بعض اساتذتنا العاام

هذا االحتياط و احلرام املختلط باحلالل فحكم بوجوب اخراجه من العني،
وجيه اذا كان االجتزاء بدفع القيمة على خالف القاعدة، كما هو احلال على 

 السرية العملية،و سائر االقوال، اذ املخرج عن مقتضى القاعدة هو االمجاع
على ما اخترناه من ان تعلق  امابناًءو  املختلط باحلرام،كالمها غريواضحني يفو

ان االجتزاء بدفع القيمة من النقود و اخلمس امنا يكون بنحو الشركة يف املالية
امر على القاعدة يف موارد الشركة يف املالية فال يبقى فرق بني اصناف اخلمس 

غم ان احلرام من هذه الناحية، بعد ان نستاهر وحدة اجملعول يف متامها، ر
املختلط مملوك للغري خبصوصيته العينية يف املرتبة السابقة، اال انه يف طول 

 االختالط قد رضي الشارع خبمس اجملموع بنحو الشركة يف املالية.
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لو اجتر به قبل اخراج و .[1]د استقراره ضمنهـلو اتلفه بعو ذمته.
 اخلمس، فاْنبة اىل مقدار ـلة فضولية بالنسـت املعامـاخلمس كان

رجع بالعني مبقدار  ااّلو م الشرعي اخذ العوض،ـاكـاه احلـأمض
يتخري يف و فة.ـانت تالـيمته ان كـبقو مس ان كانت موجودة،ـاخل
  رف املقابل الذيـرجوع على املالك، او على الطـذ القيمة بني الـاخ

 

س اما االخراج من جنس آخر، فاالجتزاء به حيتاج اىل دليل، الن اجلنو
ملالية املال اخلارجي خبالف النقد، فيمكن  عقالئيًا االخر ال يكون متثياًل

عطى ألصاحب اخلمس ان ال يرضى به، نعم يف باب الزكاة يف مثل االبل لو 
، يف البقر التبيع او التبيعة كان جمزيًاو يف النصب اخلمسة االوىل من الشاة

هلذا ال ميكن و كوي،كونه من جنس احليوان الزو باعتبار كونه منصوصًا
ال حيوان آخر بقيمة الشاة يف و اىل دفع عروض آخر، بل التعدي فيه أيضًا
 عن اخلمس. باب الزكاة فضاًل

 التصرف بالعني قبل اخراج مخسها
[ هذان االثران ثابتان على مجيع االحتماالت االربعة املتقدمة، لتعلق اخلمس 1]

حلق اصحاب  املتلف للعني تضييعًابالعني، حيث يكون التصرف الناقل او 
اخلمس على كل تقدير، كما انه يكفي يف الضمان تلفه بعد استقراره كما هو 

 واضح.
التصرف فيه و واما توهم ثبوت الوالية للمالك على ضمان اخلمس يف الذمة

 ما توهم من داللة بعض الروايات عليه كمعتربة ابن الصلت،و فال دليل عليه،
 املتقدمتني، يف روايات هذا الصنف من اخلمس فغري معتربة ايب بصريو

صحيح، الهنما واردتان يف بيان اصل وجوب اخلمس يف هذه الفوائد، ال بيان 
جواز البيع، نعم بالداللة االلتزامية يستفاد صحة البيع الواقع يف موردمها، اال 

من هذه  ال اقل من انه ليس يف مقام البيانو انه لبيان اصل حتقق الفائدة به،
 ال اشكال فيه.و الناحية، فيكون القدر املتيقن البيع يف اثناء احلول
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انت ـا اذا كـأّمو ربح،ـاملة بعني الـذا اذا كانت املعـاتلفها. هو اخذها
لكن مل تربأ ذمته مبقدار و ، فهي صحيحةدفعها عوضًاو يف الذمة
ان مته ـبقيو انت العني موجودة،ـم به ان كـيرجع احلاكو اخلمس.

 .[1] حينئذ بني الرجوع على املالك او اآلخذ أيضًا كانت تالفة. خمريًا
 

 وتوهم امكان اثبات ذلك باستصحاب الوالية الثابتة اثناء احلول، مدفوع:
لو و هلذا ال جيوز اتالفهو منع ثبوت الوالية كذلك حىت يف اثناء احلول، ـ أّواًل

، او جواز ة تكليفًاؤناملامنا الثابت جواز صرفه يف و على وجه الضمان،
 .التكسبات وضعًا
ان املقدار الثابت والية املالك على التصرف يف املال الذي  وان شئت قلت:

نقله اىل اآلخرين بنحو ال يكون فيه و تعلق به اخلمس اثناء السنة بالتكسب
اما الوالية عليه بنقله اىل ذمة نفسه فيصبح املال اخلارجي و اتالف للخمس،

ال و له ال جيب دفع مخسه حىت بعد هناية السنة فغري ثابتة طلقًا ًاـكـلـم
سوف يأيت مزيد توضيح هلذه و جيوز ذلك، اال مبراجعة احلاكم الشرعي،

 النقطة.
ال و لو فرضت الوالية اثناء احلول، مع ذلك ال جيري االستصحاب فيها ـوثانيًا

ال اكثر، فريجع يف الزائد يف جواز التصرف، الن الدليل امنا اثبتها مبقدار احلول 
عدم جواز التصرف فيه بأي و عليه اىل عموم وجوب دفع اخلمس اىل صاحبه

 حنو من االحناء.
نشري هنا على سبيل االجياز اىل و ،تقدم هذا البحث يف مسألة سابقة مفصاًل[ 1]

 عدة نكات:
الشراء الكلي يف الذمة فاملعامالت و ان االجتار اذا كان بنحو البيع -1
فيه اخلمس بعنوان مما حيحة بالحاجة اىل االمضاء، غاية االمر يكون الدفعص

 يف مقدار مخس ذلك املال، فريجع احلاكم على احدمها بالعني او الوفاء باطاًل
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جيوز له ان يتصرف يف بعض الربح ما دام مقدار  [11]مسألة 
 ركةـقية، إذ شـراجه من البـمع قصد اخ ده،ـيف ي ًاـاخلمس منه باقي

 

بالقيمة، االانه على القول بكون اخلمس املتعلق بالعني يكون على حنوالشركة 
عدم امكان الزام احدمها و يف املالية ال العني ينبغي القول باجزاء دفع القيمة،

هذا خبالف ما اذا قلنا بالشركة و بدفع اخلمس من العني على القاعدة،
فع القيمة من غري املالك الذي احلقيقية، فانه عندئذ ال دليل على االجتزاء بد

 عليه اخلمس اذا مل يرض هبا احلاكم.
ان املعاملة اذا كانت شخصية بعني ما فيه اخلمس فصحة املعاملة متوقفة  -2

، فاذا امضاها انتقل ـ  ويل اخلمس ـ على االمضاء من قبل احلاكم الشرعي
الرجوع اىل مل جيز و باملعوض، اخلمس اىل العوض بالنحو الذي كان متعلقًا

 على االحتماالت الثالثة االوىل، الطرف املقابل، اال ان هذا امنا يصح بناًء
بالعني  متعلقًا على االحتمال الرابع الذي يفترض فيه اخلمس حقًا اما بناًءو

كحق الرهانة، فاالمضاء ال يوجب تعلق احلق بالعوض، لعدم كون صاحبه 
ء من العني كي يقتضي قانون املبادلة دخول العوض يف ملك مالك  لشي مالكًا

امنا يعين االمضاء يف املقام رفع اليد عن و االجازة،و املعوض بعد االمضاء
إلغائه. نعم ميكن املصاحلة على و احلجر احلاصل على املالك نتيجة ذلك احلق

 هذا االلغاء خبمس العوض مع احلاكم الشرعي.
تصح  فع املالك لقيمة اخلمس بعد االجتار مبا فيه اخلمس أيضًااذا فرض د -3

ال حيق للحاكم اجباره على و مث ملكه على كربى من باع شيئًا املعاملة، بناًء
دفع العني، نعم له ان ميضي املعاملة الواقعة فيتعلق اخلمس بالعوض اذا كان 

 اوفر فيطالبه بقيمة مخس العوض ال املعوض.
ستفادة التعميم من بعض اخبار حتليل اخلمس على الشيعي تقدم امكان ا -1

  بناء على ذلكو لو كان من شيعي آخر مل يؤد اخلمس،و املنتقل إليه املال



 كتاب اخلمس                                 312

ه الكلي يف املعني، كما ـي على وجـالك امنا هـاب اخلمس مع املـارب
 .[1] يف باهبا قد مرَّو كذلك. ان االمر يف الزكاة أيضًا

ائها ـنـنة او يف اثـداء السـح يف ابتـربـالاذا حصل [ 11]مسألة 
 ح ال يكونـو ان حصل منه رب انع من التصرف فيه باالجتار،ـال مـف

 

امنا يرجع و الجيوز للحاكم الرجوع اىل املنتقل إليه، النه خلف التحليل عليه، 
على استفادة االمضاء من اخبار  خبمس العوض بناًء ـ الدافع ـ على املنتقل عنه

على ان ذلك نوع اتالف للمال على صاحب  بناًء ـ او مخس املعوض ـ التحليل
 .اخلمس على ما تقدم البحث عنه مفصاًل

امضائه للمعاملة الواقعة و وعلى كال التقديرين ال موضوع الجازة احلاكم
، الن اًءدفع اخلمس وفو على ما فيه اخلمس، سواء كانت شخصية او كلية

املقابل ميلكه مبجرد وضع اليد عليه، كما انه ال فرق بني فرض بقاء العني اليت 
 تعلق هبا اخلمس يف يد املقابل او تلفه.

املنتقل إليه و او اذا كان املنتقل عنه خمالفًا ـ على هذا التعميم انه بناًءوهبذا ياهر: 
بل يتعني عليه الرجوع اىل  ال ختيري للحاكم يف الرجوع اىل اي الفردين، ـ شيعيًا

 الدافع فقط يف متام الصور.

 التصرف يف بعض الربح قبل اخراج اخلمس
يف يده يتوقف  جواز التصرف يف بعض الربح ما دام مقدار اخلمس منه باقيًا [1]

على ثبوت احد امرين، اما ان يثبت ان تعلق اخلمس يكون بنحو الكلي يف 
املعني كما اختاره املاتن، او القول بثبوت الوالية للمالك على تعيني اخلمس 

 يف الباقي.
فقد تقدم يف املسألة السابقة انه ال ميكن اثباته، بل ظاهر ادلة  اما االمر االول:
لو فرض و كاة تعلقهما باملال على حنو الشركة يف املالية،الزو تشريع اخلمس

ذلك صح التصرف بال حاجة اىل فرض قصد اخراجه من البقية، فان ذلك 
 يف صحة تصرف املالك يف ماله مع بقاء مقدار اخلمس يف الباقي. ليس شرطًا
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ما يقابل مخس الربح االول منه الرباب اخلمس. خبالف ما اذا اجتر به 
ه ان حصل ربح كان ما يقابل اخلمس من الربح احلول، فانَّبعد متام 

، مث خيرج مخس اىل اصل اخلمس، فيخرجهما أواًل الربابه، مضافًا
 .[1] ة السنةمؤنبقيته ان زادت على 

استفادته مما ورد فيها من ان و فيمكن اثباته يف باب الزكاة واما االمر الثاين:
على واليته على  هذا يدل عرفًاو املال،التصرف يف سائر و للمالك عزل الزكاة

 تعيني الزكاة، سواء يف مقداره املعني او يف الباقي بأن يعزل من املال مقدارًا
 ان مل يكن متامه الزكاة،و ، فيكون الزكاة يف الباقيبعنوان انه من حصته حمضًا

دفعها من الباقي او من مال آخر، ألن هذا هو  لكن شريطة ان يكون قاصدًاو
 اد تلك االدلة اخلاصة ال اكثر.مف

اال ان هذا حىت اذا ثبت يف باب الزكاة ال ميكن اسراؤه اىل باب اخلمس، الن 
ما تقدم من استاهار وحدة سنخ اجلعل يف البابني من بعض الروايات امنا كان 

 كيفية احلق اجملعول فيهما ال يف التفاصيلو بالنسبة ألصل الفريضتني
الوالية على العزل حكم آخر، و تبة يف طول ذلك،االحكام االخرى املترو

غري مربوط بأصل جعل الزكاة، فال ميكن استفادة ثبوته يف باب اخلمس من 
اذا الحانا أن الزكاة جيوز  جمرد ثبوته بدليل خاص يف باب الزكاة، خصوصًا

 أن يصرفها املكلف بنفسه على الفقري، خبالف اخلمس الذي هو وجه االمارة
هذه اخلصوصية يف باب و ه لالمام على ما سوف يأيت يف حمله،جيب اعطاؤو

 الزكاة حيتمل ان تكون هي املنشأ جلعل الوالية املذكورة فيها دون اخلمس.
ال اشكال يف جواز التصرف يف الربح يف اثناء السنة رغم تعلق اخلمس به من [ 1]

 او اتالفًا تبذيرًاحنوه ما مل يكن و ة او يف االكتسابؤنحني حصوله، سواء يف امل
 مهم الدليل على ذلك على ما تقدم امران:و كما تقدم،

  عدمو السرية العملية املتشرعية على عدم وجوب دفع هذا اخلمس فورًا احدمهـا
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………………………………………………………………………… 

احلجر على املالك من التصرف يف الربح احلاصل حىت يدفع مخسه، بل العمل 
 دفع مخس ما يفضل يف هنايتها.و فيه خالل السنةاخلارجي على التصرف 

ـ و ة الااهرة حبسب سياقها او ؤنالفحوى العرفية لروايات استثناء امل الثاين
التكسب به، و اطالقها املقامي يف عدم إرادة حجر املال عن االسترباح

 ة النفقة او االكتساب امنا يكون تدرجييًامؤنمع وضوح ان الصرف يف  خصوصًا
 نضيف هنا وجهًاو حبيث يتوقف عادة على بقاء املال خالل السنة. ،خارجًا

اليت ينقلها  ـ معتربة ايب بصريو هو ظهور مثل معتربة ريان بن الصلت، ثالثًا
التصرف يف الربح اثناء احلول، و املتقدمتني يف جواز التكسب ـ صاحب السرائر

ري ذلك مما يكون الن السؤال فيهما عما باعه املكلف من ارباح بستانه او غ
عادة قبل البيع، فلو كان التصرف بالبيع غري جائز من دون  الربح فيه حاصاًل

االذن من اصحاب اخلمس حىت يف اثناء السنة ملا جاز البيع يف موردمها، مع 
ان االمام بسكوته دل على جوازه، غاية االمر بّين ان اخلمس يكون على 

 الربح احلاصل بالبيع.
ة، فال يدالن على ؤنما بالبيع من اجل الصرف على املاختصاصه ودعوى:

 جواز البيع حملض االكتساب.
بانه خالف اطالقهما بل ظهورمها يف كون التصرف من اجل  مدفوعة:

 االكتساب.و االسترباح
فأصل جواز التصرف يف اثناء احلول واضح، امنا الكالم فيما احتمله بل مال 

 ثالثًاو ربح به ثانيًاو لعباد، من انه اذا تاجرإليه صاحب اجلواهر)قده( يف جناة ا
خلمس الربح االول، بقانون تبعية  قبل انتهاء السنة، كان مخس الربح الثاين تابعًا

ال ينافيه جواز التأخري، و مخس الباقي من الربح الثاين، النماء لألصل زائدًا
قد اخذها، و مائةته منها مؤنكانت و ستمائة ـ مثاًل ـ ربح أواًل فقال)قده( )لو

  من غري فصل معتد به، فربح مخسمائة كان متام فاجتر بالباقي مثاًل
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………………………………………………………………………… 

 يتبعها مناؤها من الربح الثاينو مثانني، مائة من الربح االولو اخلمس مائتني
مخسها مثانون، و ، فيكون الباقي من الربح الثاين أربعمائةهو مائة أيضًاو

 .1مثانني(و اجملموع مائتنيفيكون 
منهم املصنف و تبعه املتأخرون،و وقد خالف يف ذلك الشيخ االعام)قده(

فذكروا: ان هذا امنا يتم فيما اذا اجتر بالربح بعد السنة ال يف اثنائها، فيكون 
 اخلمس الواجب يف مثال صاحب اجلواهر مائتني فقط.

 مقتضى الصناعة والوجه يف ذلك رغم ان ما ذكره صاحب اجلواهر هو
على ما هو الصحيح من تعلق اخلمس بالعني مبجرد حصول  القاعدة، بناًءو

 الربح، ميكن ان يكون احد امور:
السرية العملية القطعية على حماسبة جمموع االرباح مرة واحدة يف مقام  -1

ان متام اخلمس يف ارباحهم ذلك ال اكثر، مما يكشف عن ان و التخميس،
 صل اثناء السنة كله للمالك.االسترباح احلا

استاهار ذلك من املعتربتني املتقدمتني، فاهنما تدالن على تعلق اخلمس  -2
 ان الواجب مخس احلاصل النهائي.و التكسب،و مبا حيصل بعد االسترباح

ذلك من خالل و ة،ؤناستاهار ذلك من االطالق املقامي الدلة استثناء امل -3
 جمموع ظهورين فيها:

ما تقدم من ظهور اطالقها املقامي يف ان للمكلف االسترباح مباله  ـ األّول
 ته.مؤنخالل السنة كما له الصرف على 

ان متام الواجب مخس املقدار املتبقى بعد و ظهورها يف البعدية الرتبية الثاين ـ
ة الفعلية من االرباح. فان مقتضى اجلمع بني هذين الاهورين ان ؤنكسر امل

 هذا يعين ان االرباح الطوليةو جمموع االرباح ال اكثر، اخلمس الواجب مخس

                                                           
 .55، ص 11اهر الكالم، ج جو  -1
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ليس للمالك ان ينقل اخلمس اىل ذمته مث التصرف  [11]مسألة 
 ك باملصاحلة مع احلاكم.ـم جيوز له ذلـعـيه. نـا إلـكما اشرن يه،ـف

 

احلاصلة يف اثناء السنة تكون كلها للمالك، غاية االمر يتعلق هبا اخلمس اذا 
هذا يعين ان الشارع كما اذن للمالك ان و ة السنة،مؤنمل تصرف يف و بقيت

ة سنته، كذلك اذن له االسترباح به حبيث يكون الربح مؤنيصرف اخلمس يف 
لقانون  ال حمذور فيه اما ختصيصًاو له ال لصاحب اخلمس يف اثناء السنة،

وليه بعدم اذن املالك او  بان يكون تأثريه مشروطًا التبعية، او ختصصًا
 .باالسترباح لنفسه فانه معقول أيضًا

االرفاق احلاصل على املكلف من حيث ان الربح يكون كله له  وهبذا ياهر:
لكن اخلسران يكون بالنسبة كما اشرنا اىل ذلك و مع قطع النار عن مخسه،

 يف حبث سابق.
ملا يف املستمسك،  مث ان ظاهر عبائر بعض اساتذتنا العاام )دام ظله(، تبعًا

لتعلق  ربط املسألة مبا تقدم من مالحاة كل ربح ربح بنحو االحنالل موضوعًا
كأنه اختار هنا الثاين و ،واحدًا اخلمس، او مالحاة جمموع االرباح موضوعًا

 .1 ة االولؤنرغم انه اختار يف حبث استثناء امل
اال انه ال ربط بني املسألتني، فان مالحاة جمموع االرباح كربح واحد يف 

على تعلق اخلمس  ة ال ربط له بنكتة البحث هنا، فانه بناًءؤنمقام استثناء امل
له يف االسترباحات املتعاقبة،  تابعًا لو ضمن اجملموع يكون مناؤه أيضًاو بالعني

ما حصل له من النماءات ضمن اجملموع الصحاب و فيكون مخس اجملموع
هي استفادة صحة االسترباح  امنا النكتة االساسية يف املقامو اخلمس ال حمالة،
  ان ما حيصل خالل السنة من االرباح الطولية تكونو لنفسه من االدلة،

                                                           
 .291راجع مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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 ال حصة له من الربح اذا اجتر به.و وحينئذ فيجوز له التصرف فيه،
ه يف اثناء احلول على وجه ال يقوم هبا الربح ـو فرض جتدد مؤن لـول

 .[1] انكشف فساد الصلح
 

 ة سواًءؤنامنا يتعلق اخلمس هبا اذا مل تصرف يف املو ،ابتداًءللمالك بتمامها 
استفادة صحة االسترباح و لوحات كارباح عديدة احناللية او كربح واحد،

لنفسه متوقف على االستاهار املتقدم ذكره، من ان متام ما يكون على املكلف 
يدة لوحظ جمموعها كربح واحد او كارباح عد مخس االرباح ال اكثر، سواًء

 ة ال اكثر،ؤنمستقلة، فتمام ما جيب عليه مخس كل ربح ربح بعد كسر امل
هذا الاهور متوقف على اجلمع بني الاهورين املتقدمني يف ادلة استثناء و
االجتار باالرباح مسموح و ة، حيث انه بالاهور االول نثبت ان التصرفؤنامل
ثاين نثبت ان متام املقدار بالاهور الو يف ادلة االستثناء، مناور إليه ضمنًاو به

 ة ال اكثر.ؤنالذي على املكلف مخس االرباح بعد كسر امل
االجتار بعد متام السنة كما و التفصيل بني االجتار اثناء السنة وهكذا يثبت:

أمضاه و ذكره املاتن )قده(، اال ان هذا امنا يتم اذا كان االجتار بعني الربح
 التحليل ال بالذمة، مث الوفاء من الربح، احلاكم او استفيد االمضاء من اخبار

قد اشري و ملقداره ال اكثر حىت اذا كان االجتار بعد متام السنة، اال كان ضامنًاو
 ضمن املسألة السابقة. إليه أيضًا

كم الشرعي لنقل اخلمس إىل الذمة  املصاحلة مع احلا
اراد ان يكون  يشري السيد املاتن )قده( يف هذه املسألة اىل ان املكلف اذا[ 1]

الربح كله له جاز له املصاحلة مع احلاكم بنقل اخلمس اىل ذمته، فيكون اصل 
ارباحه كلها له ال حمالة عدا ما يتعلق باالرباح من اخلمس اذا مل و املال

بانه لو فرض جتدد  ة، مث استدرك ذلك يف ذيل املسألة قائاًلؤنتصرف يف امل
 يقوم هبا الربح انكشف بطالن املصاحلة. املؤن له يف اثناء احلول على وجه ال

 وقد استشكل يف املقام من قبل مجلة من احملشني على العروة بأحد اشكالني:
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االشكال يف والية احلاكم على مثل هذه املصاحلة اليت فيها تفويت  األّولـ 
اكم اال يف حدود ال والية للحو حلق اصحاب اخلمس، فاهنا خالف مصلحتهم،

 املصلحة.و احلسبة
 وهذا االشكال واضح االندفاع فانه:

مبين على ان احلاكم ويل عن املالك للخمس، ال انه بنفسه املالك له مبا  ـ أّواًل
 ويل، حبيث يكون من صالحياته العفو اذا رأى مصلحة يف ذلك،و هو حاكم

 لو بلحاظ من عليه اخلمس.و
، فقد يفرض ان مصلحة اصحاب اخلمس تقتضي وليًالو سلم كونه  ثانيًا ـو

مثل هذه املصاحلة، كما اذا فرض انه من دوهنا سوف ال يقوم املكلف  أيضًا
حتصيل و ، فيكون يف ذلك حنو ضمان حلقهمعلى دفع مخس ماله اصاًل

 خلمسهم.
هو االشكال املهم، ان االستدراك الوارد يف ذيل املسألة ال حمل له و الثاين ـ

كان موضوع الكالم قبل احلول فال مانع حبسب الفرض يف التصرف يف  اذ لو
كما صرح به املصنف يف  ـ النقل اىل الذمةو الربح بال حاجة اىل املصاحلة

بل ال تصح املصاحلة يف مثل ذلك، الن له والية التصرف يف  ـ املسألة السابقة
الكالم بعد ان كان موضوع و املال، فال معىن للمصاحلة مع احلاكم عليه،

لكنه ال حمل لفرض و احلول فال بأس باملصاحلة فيما اذا اقتضته املصلحة،
محله على إرادة و جتدد املؤن اثناء احلول عندئذ، الن املفروض انتهاء احلول،

 كما ترى خالف صريح العبارة. انكشاف وجود مؤن اخرى كانت سابقًا
اىل كالم صاحب اجلواهر و قةوالااهر ان املاتن )قده( ينار اىل املسألة الساب

لو من و انه لو اراد املكلف ختليص االرباح لنفسه حىت يف اثناء احلولو فيها،
باب االحتياط على اساس فتوى صاحب اجلواهر امكنه نقل اخلمس من 

 هذا ال ينايف ما تقدم منه يف املسألةو العني اىل الذمة مبراجعة احلاكم الشرعي،



 311                                                 اربـاح املــكاسـب 

………………………………………………………………………… 

ان االرباح تكون له، فان هذا ال و السابقة من جواز التصرف يف اثناء احلول
امكان التعجيل بدفعه كما و يعين عدم تعلق اخلمس من حني ظهور الربح،

سيصرح به يف املسألة القادمة، فيمكن من اجل االحتياط املصاحلة مع احلاكم 
 املباين. بنقل اخلمس اىل الذمة، فتكون االرباح له على كل

الصلح، اذ ة يف اثناء السنة، كشف ذلك عن فساد مؤنوعندئذ اذا جتددت 
على ما سيأيت منه يف املسألة القادمة من ان  بناًء ينكشف انه ال موضوع له ـ

ة اىل آخر السنة بنحو الشرط ؤنتعلق اخلمس مشروط بعدم الصرف يف امل
رجعه حبسب احلقيقة يكون هذا مو لو كان الصرف من مال آخر،و ـ املتأخر

اىل اداء اخلمس مبجرد ظهور الربح اىل احلاكم، غاية االمر بعد قبضه يرجعه 
 له يف ذمته. ، فيكون ضامنًاإليه قرضًا

 نعم قد يستشكل على املاتن عندئذ من وجهني آخرين:
االشكال يف صحة هذه املصاحلة مع احلاكم من ناحية ان املكلف يف  األّولـ 

فيه من اخلمس، فال  نقله مباو اثناء احلول له الوالية على التصرف يف املال
معىن ملراجعة احلاكم الشرعي يف ذلك، فكما جيوز له بيعه اىل غريه بالذمة، 

نفسه بال حاجة اىل  فينقل اخلمس اىل ذمة الغري، كذلك ميكنه ان ينقله اىل ذمة
 احلاكم الشرعي.

 ـ لو مت امنا غايته ـو اىل ان هذا ال يوجب بطالن املصاحلة، مضافًا وفيه:
، أيضًا امكان النقل اىل الذمة بال مراجعته مع صحة املراجعة لكون احلاكم وليًا

امنا الثابت له جمرد جواز التصرف و ما تقدم من انه ال والية للمالك على ذلك
 ة.ؤنالصرف يف املو الناقل

، الثابت جمرد الوالية على النقل لآلخرين اذا مل يكن اتالفًا وان شئت قلت:
اال مل يستقر اخلمس يف عني الربح بعد و ال الوالية على النقل اىل ذمة نفسه،

  نقله اىل ذمته حىت بعد متام احلول، بل لعل ظاهر ما تقدم من تعلق اخلمس
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حرمة التصرف فيه نفي ثبوت هذه الوالية و واستقراره بعد متام احلول يف العني
 للمالك.

 ثبوت الوالية له على ذلك مبقدار السنة ال اكثر. ودعوى:
هو و بعد متام السنة، بان الزمه انتقال الذمة اىل العني اخلارجية قهرًا مدفوعة:

ال يساعده الفهم العريف، فال ميكن و كما ترى على خالف االرتكاز العقالئي
، فان ة جزمًاؤناستفادة مثل هذه الوالية املوقتة هبذا النحو من ادلة استثناء امل

اصل الوالية على جواز التصرف الناقل مل يكن بدليل لفاي، بل بالفحوى 
الداللة السياقية اليت كانت تقتضي عدم احلجر على املالك يف و العرفية

هذا و حنوه من التصرفات الناقلة يف ارباحه اثناء السنة،و اراالستثمو التكسب
 غري الوالية على نقل اخلمس من العني اىل ذمته كما هو واضح.

ان انتقال اخلمس اىل ذمته حباجة اىل مصاحلة مع احلاكم  وهكذا يتضح:
 الشرعي حىت يف اثناء السنة.

ف يف العني على جلواز التصر عدم ترتب اثر على هذا الصلح شرعًا ودعوى:
 . ـ على ما تقدم يف املسألة السابقة بناًء كون الربح بتمامه للمالك ـو كل حال،
ال يشترط يف صحة و مبا تقدم من اثر االحتياط على متام املباين، مدفوعة:

 امنا الالزم اصل ترتب االثر على املصاحلةو املعاملة احنصار ترتب االثر عليها
اىل  على تقدير عدمها مبالك آخر، هذا مضافًا ظاهرًااو  لوفرض ترتبه واقعًاو

ان من آثار املصاحلة املذكورة عدم حتمل صاحب اخلمس لدرك الربح فيما 
ختليص عني الربح من اخلمس املتعلق به حىت بعد و اذا حتقق تلف او اتالف

 هذا واضح.و متام احلول،
انه ال وجه الستكشاف فساد الصلح على تقدير صحته، النه يكون  الثاين ـ

من موارد تصرف صاحب اخلمس فيه، اي تلف اخلمس يف يد صاحب 
  اخلمس بعد دفعه إليه، النه باملصاحلة قد انتقل عنه اىل غريه، فيكون من قبيل
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جيوز له تعجيل اخراج مخس الربح اذا حصل يف  [11]مسألة 
ب التأخري اىل آخرها، فاّن التأخري من باب والجي اثناء السنة،

 ة مبا يانه فبان بعدؤنحينئذ فلواخرجه بعد تقدير املو .االرفاق، كما مرَّ
 

ما سيشري إليه يف املسألة القادمة، من انه اذا تعجل دفع اخلمس اىل اصحابه 
 ة مل يكن له الرجوع اىل صاحب اخلمس اذا كانت العني تالفة،ؤنمث جتدد له امل

 له. مل يكن اآلخذ ضامنًاو
اال ان هذا االشكال غري تام، لوضوح ان ضمان املالك للخمس يف املقام فرع 

احلة، ـبطل املصـكشف عدمه، فتـة ينؤنـدد املـبتجو تعلق اخلمس بالعني،
او من  كان الضمان مبقتضى عقد املصاحلة ابتداًء كون ضمان سواًءـفال ي

خالل قبض اخلمس مث اقراضه للمالك، فانه على كل تقدير ال ضمان على 
ال الغري، ـاله ال مـبض مـالف ينكشف انه قـكشاف اخلـالك، النه بانـامل

هذا و او باالنتقال اىل غريه، فاليقاس مبوارد تلف اخلمس يف يد آخذه تكوينًا
 واضح.

للسيداملاتن)قده( من صحة  فًاعلى ماسيأيت خال نعم هنا اشكال آخر يردبناًء
ة بعد ؤنلو جتددت املو استحقاق اصحاب اخلمس له،و التعجيل بدفع اخلمس

الدليل على جواز استرجاع و ذلك، فانه على هذا املبىن تكون املصاحلة تامة
ان كانت عينه باقية عند اآلخذ، كما ال ميكن ان يستفاد من و اخلمس عندئذ

اكثر من جواز صرف اخلمس املتعلق  تكليفًا ةؤندليل جواز الصرف يف امل
عن اخلمس  ان كان بداًلو باملال قبل قبضه من قبل صاحبه، فاملال الذمي

بالربح اخلارجي لنفس السنة، اال ان دليل جواز الصرف يف  الذي كان متعلقًا
لو باالحتساب قبل اقباضه و ة ال يقتضي اكثر من جواز الصرفؤنامل

 .الصحاب اخلمس ال بعده
  يكن ينبغي ملن خيتار يف املسألة القادمة عدم جوازالرجوع انه مل وهبذا ياهر:
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ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن مل يكن يانها كشف ذلك عن عدم 
صحته مخسا، فله الرجوع به على املستحق، مع بقاء عينه ال مع تلفها 

 [.1يف يده اّلا اذا كان عاملا باحلال، فاّن الااهر ضمانه حينئذ ]
 

ال يف معقولية االستدراك الذي و ان يناقش يف صحة هذه املصاحلة، مطلقًا
 .افاده السيد املاتن )قده(، فتدّبر جيدًا

 فيما لو جتددت املؤنة بعد اخراج اخلمس
ليس مضي السنة و تقدم فيما سبق ان اخلمس يتعلق بالربح من حني ظهوره [1]

 هذا ال اشكال فيه،و دفعهو باخراجههلذا جيوز التعجيل و يف تعلقه، شرطًا
ة ؤنة فبان عدم كفاية الربح ملا صرف يف املؤنامنا الكالم فيما اذا جتددت املو

 أم ال جيوز؟ بالفعل، فهل جيوز له استرجاع ما دفعه مخسًا
ذهب السيد و الشيخ االعام عدم جواز الرجوعو 1اختار صاحب اجلواهر

 اء العني يف يد املستحق فله الرجوع،املاتن)قده( اىل التفصيل بني فرض بق
بعد التسليط اجملاين الصادر  لكونه معذورًا بني فرض تلفها فال يكون ضامنًاو

 له ال حمالة. باحلال فيكون ضامنًا من املالك اال اذا كان اآلخذ عاملًا
بالربح من حني  ان كان متعلقًاو والوجه فيما اختاره املاتن)قده(، ان اخلمس

ة اىل آخر السنة بنحو الشرط ؤنانه مشروط بعدم الصرف يف امل حصوله، اال
 ةؤنمع جتدد املو ة سنته من اّول االمر،مؤنعن  املتأخر، حبيث يكون فاضاًل

دفعه للمستحق من  فعلية الصرف فيها يستكشف عدم التعلق، فيكون ماو
 ملكه حبسب احلقيقة فله استرجاعه مع بقاء العني او بدله.

الشيخ االعام، فيمكن ان يستدل و ذي اختاره صاحب اجلواهرواما القول ال
 عليه بوجوه:

                                                           
 .30، ص 11جواهر الكالم، ج  -1
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ة حني الدفع ؤنالان بعدم املو ما يستاهر من عبائرمها من ان التخمني -1
ال الطريقية، كي يلزم انتفاء  مأخوذ على حنو املوضوعية لوجوب اخلمس واقعًا

قد حاول الشيخ االعام استاهار ذلك من تعبري و اخلمس على تقدير اخلطأ،
الااهر يف انه ال جيوز عليه  االصحاب، بانه جيوز التأخري للمكلف احتياطًا

اال مل يكن فيه خسارة عليه ليكون االحتياط يف و الرجوع على تقدير التعجيل،
 التأخري.

 الانو نية الواقعية فيكون التخمؤنان ظاهر ادلة االستثناء استثناء امل وفيه:
العبارة املذكورة لو سلم ظهورها يف عدم و العلم بعدمها جمرد طريق ال غري،و

 جواز االسترجاع مع بقاء العني فليست رواية، لتكون حجة يف املقام.
احلكم الوضعي باخلمس و ة فعلية التعلقؤنان خيتار يف مبحث استثناء امل -2

بنحو احلكم التكليفي فحسب،  قًاة ارفاؤنامنا اجازالشارع صرفه يف املو ،مطلقًا
دفعه اىل و ته، اما اذا بادرمؤنفال جيب عليه البدار، كما انه جيوز له صرفه يف 

امنا و ة بعد ذلك اليكشف عن عدمهؤنجتدد املو صاحبه فقد دفع ما كان حقه،
لكنه بعد دفعه و يصرفه فيها،و ان يبقيه يكشف عن انه كان جيوز له تكليفًا

ال و وقع يف حمله،و موضوع لذلك، فالدفع قد صدر من اهلهاىل صاحبه ال 
ة ال ؤنجيوز له الرجوع على املستحق حىت مع بقاء العني، الن ادلة استثناء امل

تقتضي اكثر من جواز الصرف قبل الدفع، ال االسترجاع من املستحق بعد 
 الدفع إليه.

ه على مستوى قد تقدم عدم امكان اثباتو وهذا الوجه تام لو قبلنا مبناه،
 الشيخ خالف ذلك،و منهم صاحب اجلواهرو الصناعة، كما ان مبىن املشهور

 ة، فال ميكن جعله وجهًاؤنان تعلق اخلمس مشروط بعدم الصرف يف املو
الختيارهم يف املقام، بل الزم هذا املبىن صحة دفع اخلمس حىت بعد الصرف 

 هذا خالف ظهور ادلةو ،ة من مال آخر آخر السنة، حبيث يقع مخسًاؤنيف امل
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اذا اشترى بالربح قبل اخراج اخلمس جارية الجيوز  [11]مسألة 
لو اشترى به و ال جتوز الصالة فيه. كما انه لو اشترى به ثوبًا وطؤها.

 و بقي منه مبقدارـعم لـهكذا ..، نو ح،ـغسل أو الوضوء مل يصـاء للـم
 

 البعيد االلتزام به.ة يف البعدية الرتبية كما انه من ؤناستثناء امل
ان كان هو البعدية الرتبية، أي و ةؤنان املستاهر من ادلة اخلمس بعد امل -3

ة السنة، اال ان هذا ملحوظ مؤنعلى  تعلق اخلمس باملقدار الذي يكون زائدًا
من  ـ لو املتأخرةو ـ ةؤنيف الربح الذي مل يدفع مخسه، فهي تستثين مقدار امل

 سها بعد ال اليت دفع مخسها.االرباح اليت مل يدفع مخ
ة تعلق اخلمس مبقدار ما عدى ؤنان غاية مفاد ادلة استثناء امل وان شئت قلت:
حىت بعد دفع  مطلقًا ة من كل ربح اىل حني دفع مخسه الؤناملصروف يف امل

هو اليعين جواز استرجاع اخلمس و مخسه، نعم قد مسح بتأخري الدفع اىل سنة،
املتفاهم العريف من دليل اخلمس ال الشرط املتأخر مبعناه هذا هو و بعد دفعه،

بالتايل و االحتمال املوجب لالمجالو يكفي الشكو الدقي، فانه غري عريف،
وجوب الرجوع اىل مطلقات اخلمس يف كل فائدة، ألنه من موارد امجال 

 االكثر.و دورانه بني االقلو املخصص املنفصل
ة عدم ؤنملسلكني يف كيفية استثناء املان الصحيح على كال ا وهكذا يتضح:

لو كانت عينه باقية، كما وجهه الشهيد يف و صحة استرجاع ما دفعه مخسًا
 الشيخ االعام )قدهم(.و 2قواه صاحب اجلواهرو 1 املسالك

نعم اذا دفع مخس ماله بتصور انه ربح سنته، مث ظهر انه مل يكن قد ربح ذلك 
، اال ، دون ما اذا كان تالفًاعينه او بدله باقيًااملقدار جاز له الرجوع اذا كانت 

 باحلال. اذا كان اآلخذ عاملًا
                                                           

 .13، ص 1مسالك األفهام، ج  -1
 .30، ص 11جواهر الكالم، ج  -2
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 ح، كما مرَّـصو راجه منه جازـالخ كان قاصدًاو ده،ـمس يف يـاخل
 .[1] ناريه

ان مصارف احلج الواجب اذا استطاع يف عام  قد مرَّ[ 11]مسألة 
مصارف احلج و كذا  ة تلك السنة،مؤنمتكن من املسري من و الربح

دار على وقت إنشاء السفر، ـر ان املـالااهو زيارات.ـالو دوب،ـاملن
ان و .ايابًاو ًاـته ذهابمؤنكان انشاؤه يف عام الربح فمصارفه من  فاْن

ج مخس ما صرفه يف العام مت احلول يف اثناء السفر فال جيب اخرا
 .[2] بعض الذهابو يف االياب، او مع املقصد اآلخر ااّل

 

الوفاء و ما ذكره يف هذه املسألة مبين على وقوع الشراء بعني الربح ال بالذمة، [1]
مبين على مبناه يف كيفية  منه كما هو ظاهر العبارة، كما ان ما ذكره اخريًا

اال مل جيز التصرف حىت مع بقاء و انه من باب الكلي يف املعني،و تعلق اخلمس،
شرطية قصد االخراج من الباقي قد ما ذكره من و مقدار اخلمس يف الباقي،

على استفادة الوالية من  امنا له وجه بناًءو تقدم انه غري الزم على هذا املبىن،
 إحلاق اخلمس هبا يف ذلك.و أخبار جواز العزل يف الزكاة

االلتفات ال اجلهل او و كما ان ما ذكر من بطالن الصالة مبين على العلم
الوضوء من و عندنا يف مثل الغسلو ملشهور،اال صحت الصالة عند او النسيان،

قيود العبادة ال أجزائها، كما أن االقوى صحة الصالة يف الثوب املغصوب حىت 
 تفصيل ذلك متروك اىل موضعه.و النسيان،و عن اجلهل مع العلم فضاًل

 يف اعتبار مصارف احلج من املؤنة وعدمه
ن)قده( يف هذه املسألة، بان اعترض مجلة من االعالم على ماذكره السيداملات [2]

ان كانت و ته يف سنة الشراء،مؤنما يبذله املسافر للحج يف سبيل ما يكون 
، او ما البّد له من دفعه من اّول عينه باقية اىل السنة الثانية كشراء الدابة مثاًل

 لكنه ال يقبل منه، اال اذاو ء يقع بعد متام السنة، لو كان بدل شيو االمر،
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له كفاه اخراج  لو جعل الغوص او املعدن مكسبًا [12]مسألة 
وال جيب عليه مخس آخر من باب ربح املكسب، بعد  ،مخسهما أواًل

 .[1] ة سنتهمؤناخراج 
 

حنو ذلك، ال و الدخولو دفعه من قبل كاالموال اليت تأخذها الدولة للجوازات
تعبري ة سنة الدفع الذي هو وقت إنشاء السفر حبسب مؤناشكال يف كونه من 

ة مؤناما سائر مصروفات السفر بعد متام احلول فال وجه العتبارها و املاتن،
السنة االوىل، بل هي كسائر مصروفاته يف السنة الثانية من مؤن تلك السنة، 

 فال جيوز اخراجها من ارباح السنة السابقة.
 إليها. نار السيد املاتن )قده( هذا االعتراض وجيه لوال دعوى عرفية حيتمل قويًاو

ته حىت يرجع املسافر اىل بلده مؤنو واحدًا يعد عماًل ان السفرعرفًا وحاصلها:
منفعة واحدة فاذا كان االحتياج اىل السفر يف السنة و ة مصلحةمؤنتكون 

هو االستقرار يف و االوىل كانت مصروفاته اىل ان يرجع اىل وضعه الطبيعي،
ا مت هذا االستاهار العريف كان ، فاذة واحدة لعمل واحد عرفًامؤنبلده حبكم 

 ايابًاو من استثناء متام مؤن السفر ذهابًا ما ذكره السيد املاتن )قده( صحيحًا
ان وقع و حىت يصل اىل بلده من ارباح السنة االوىل اليت انشأ فيها السفر،

 بعضه بعد متام تلك السنة.
نة كانت نعم لو فرض جتدد سفر آخر من احلج اىل مكان آخر بعد متام الس

كذلك احلال يف مصروفاته خالل و ات سنته الثانية ال حمالة،مؤنمصروفاته من 
 كان مسافرًا ون نفسه سواًءؤ، بل من شون سفره عرفًاؤالسفر مماالتكون من ش

، كملبوساته او مشترياته بل نفقاته االعتيادية اليت حيتاج إليها على او حاضرًا
ان هذين املوردين خارجان عن كالم الااهر و احلضر،و كل حال يف السفر

 املاتن )قده(.

 الكالم فيمن جعل الغوص أو املعدن مكسبًا له
 قد يتصور ان مقتضى القاعدة تعدد اخلمس، حبيث لوال امجاع اوسرية عملية [1]
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 نقطعية على عدم التعدد كان ينبغي القول بالتعدد، النه مقتضى تعدد العنوا
الزكاة عند انطباق و على املال الواحد، كما يتعدد اخلمس انطباقهما معًاو

 الفضة مايبلغ النصابو موضوعهما على مال واحد فيمااذا كان له من الذهب
الزكاة و قد حال عليه احلول، فانه جيب فيه اخلمسكان يف نفس الوقت رحبًاو

او فضة قد  بعنوان كونه ذهبًااآلخر و او فائدة، ، احدمها بعنوان كونه رحبًامعًا
 حال عليهما احلول.

عدم و اال ان هذا االستدالل غري تام، بل مقتضى القاعدة وحدة اخلمس
 ذلك ما ميكن توضيحه بأحد تقريبات:و تعدده،

ما تقدم يف توضيح مفاد ادلة اخلمس يف ارباح املكاسب او  التقريب األّولـ 
الفوائد املطلقة من ان اخلمس يف و غنيمةنسبته اىل ادلة مخس الو مطلق الفوائد،
الروايات اخلاصة قد جعل بفرض الّله سبحانه على الفائدة و اآلية الشريفة

ان الروايات اخلاصة و غري املتوقعة املعرب عنها بالغنيمة،و املطلقة غري املكتسبة
الواردة يف الفوائد املكتسبة قد احلقت مطلق الفائدة او ارباح املكاسب 

هذا يعين انه جيب اخلمس يف كل و ص بالغنائم يف وجوب اخلمس،باخلصو
 بالعناوين اخلاصة او كانت مطلق الفائدة او الربح،و كانت مطلقة فائدة، سواًء

من الواضح ان هذا الاهور مفاده توسعة اخلمس للفوائد االخرى، ال تعدده و
يف غري  يف الفائدة الواحدة، غاية االمر يكون يف اخلمس املوسع اجملعول

ة ؤنالصرف يف املو العناوين اخلاصة ارفاق باملكلف من حيث جواز التأخري
كان هناك جعالن او جعل  هذا ال يوجب تعدد اخلمس سواًءو ملدة سنة،

كان بني موضوع اجلعلني حبسب لسان الدليل عموم من وجه أم  سواًءو واحد،
على ان املراد توسعة التوسعة بنفسه يكون قرينة و ال، الن الاهور يف االحلاق

اثباته فيمامل تشمله العناوين اخلاصة، اليت هي فوائد خاصة ال اجياب و اخلمس
 هذا يعين ان مفاد دليل مخس الفائدةو مخس زائد بعنوان التكسب او الفائدة،
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اقتضاء الربح لثبوت اخلمس، ال و امنا هو كفاية مطلق االفادة واالرباح عرفًا
الغوص ليثبت و ذلك خلمس زائد على ما يثبت بعنوان الغنيمة او املعدن

 التعدد.
ـ  ما افاده املشهور من ان موضوع اخلمس مبقتضى ظهور  التقريب الثاين

ان العناوين اخلاصة مبا فيها عنوان التكسب او مطلق و اآلية مطلق الفائدة،
قة باخلمس من حيث وجوب الفائدة قد وردت لبيان االحكام اخلاصة املتعل

من حيث اشتراط النصاب فيه او غري و ة،ؤناو جواز الصرف يف امل الدفع فورًا
ألصل التعلق، بل  ذلك من اخلصوصيات، فليست العناوين اخلاصة موضوعًا

املوضوع للتعلق يف متام االصناف و للخصوصيات املذكورة مع كون املالك
 هو عنوان واحد غري متعدد.و الفائدة،و هو الغنم واحدًا عنوانًا

قد تقدمت و على استاهار عموم اآلية ملطلق الفوائد وهذا الوجه امنا يتم بناًء
املناقشة فيه، بل لعل هذا االستاهار خالف ظاهر الروايات املتكفلة الثبات 
اخلمس يف العناوين اخلاصة او ارباح املكاسب او مطلق الفائدة، حيث ان 

 ال بيان شرائط مخس الغنيمة. ظاهرها تشريع اصل اخلمس
ان ظاهر دليل اخلمس يف املعدن او الغوص ان متام ما فيه  ـ التقريب الثالث

هو اخلمس، فيدل مبفهومه ال حمالة على نفي مخس آخر فيه، فيعارض اطالق 
 النسبة بينهماو ما يدل على اخلمس فيه بعنوان التكسب او مطلق الفائدة،

لكنه حبكم االخص، لعدم امكان و من وجه على االّول، ان كان عمومًاو
، فيقيده ال حمالة بغري ذلك من تقييده باملعدن او الغوص الذي ال يتخذ مكسبًا

 التكسبات او الفوائد.
غري تام، الن غاية ما يدل عليه الاهور املذكور نفي الزائد  وهذا التقريب أيضًا

هو ال ينايف ثبوت مخس آخر و ،او غوصًا على اخلمس من ناحية كونه معدنًا
  حيث ان بني العنوانني عمومو ة السنة،مؤنعلى  زائدًا عليه بعنوان كونه رحبًا
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ة سنته، مؤنعلى  زائدًا ليس دائمًا من وجه، الن املعدن او الغوص املتخذ كسبًا
الذي يثبته فيهما من حيث الغوص و فالمنافاة بني دليل ثبوت اخلمس يف املعدن

ة سنة مؤنمع دليل ثبوت مخس آخر عليه اذا زاد عن  او غوصًا كوهنما معدنًا
ال يكون و معه، آخر مباينًا ة السنة، لكونه مفهومًامؤنبعنوان الربح الزائد على 

، ليكون السكوت عن اخلمس لو غالبًاو معه فرض املعدنية او الغوصية مساوقًا
اذا الحانا ان  حلكم حيثي، خصوصًا او بيانًا خر مستهجنًااآلخر بالعنوان اآل

 دليل مخس املعدنو جيب دفعه آخر السنة،و اخلمس بالعنوان اآلخر امنا يستقر
 الغوص.و مبجرد متلك املعدن الغوص ناظر اىل ما جيب دفعه فورًاو

الغوص مع دليل مخس و بني مفاد دليل مخس املعدن المنافاة اصاًل واحلاصل:
ة السنة، حىت اذا فرضنا ظهوره يف نفي الزائد على اخلمس، الن مؤناد على ماز

ال من كل  غوصًاو عدم وجوب اكثر من اخلمس فيهما من حيث كوهنما معدنًا
حيثية اخرى قد و ء آخر زائد عليه بعنوان آخر احليثيات، فال ينايف ثبوت شي

على مورد  ينطبق دائمًاتنطبق على نفس املال. نعم لو كان ذلك العنوان اآلخر 
، امكن دعوى معارضة يستوجب دفع مخس آخر فورًاو املعدن او الغوص

الاهور السليب املذكور معه، الن حتديد ما جيب عليه دفعه يف مقدار اخلمس 
لو بلحاظ حيثية املعدنية او الغوصية خالف ظهور حال الشارع يف بيان و فقط

ية، اال أن ذلك غري الزم بعد ما عرفت من الوظيفة العملية النهائو احلكم الفعلي
 ان النسبة بني العنوانني عموم من وجه.

التمسك مبا ورد يف رواية حتف العقول )ان اخلمس من مجيع  التقريب الرابع ـ
يف صدقة( او )هنى ان يثين عليهم يف عام  قوله)ع( )ال ثنيًاو املال مرة واحدة(

 .ضًامرتني( بناء على عموم الصدقة للخمس أي
مضافا اىل ضعف سند الروايتني، ان مفاد االوىل منهما عدم تكرر  وفيه:

 اخلمس يف املال الواحد بتكرر السنني كالزكاة، أي عدم كونه ضريبة سنوية
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مفاد الثانية ان الزكاة و هذا اجنيب عن تعدد اخلمس بتعدد موضوعه،و مكررة،
الواحد مرتني من وجهني يف املال الواحد، اي ان الصدقة ال تؤخذ يف العام 

اجنيب  هو أيضًاو من جهة النصاب او سبب واحد ال يؤخذ مرتني،و الواحدة
قد ثبت و السبب، كيفو عن حمل البحث الذي هو تعدد الصدقة بتعدد اجلهة

 باملال الواحد اذا حتقق موضوعهما يف السنة الواحدة. اخلمس معًاو تعلق الزكاة
ـ  ان مقتضى القاعدة يف باب االحكام الوضعية التداخل  التقريب اخلامس

لالحكام التكليفية، الن مفاد دليل اخلمس يف املعدن او الغوص ان  خالفًا
مفاد دليل و ذي القرىب،و الرسولو مخس الفائدة املعدنية او الغوصية لّله

ملعدن او الغوص ذلك أي ان مخس ا اخلمس يف االرباح او مطلق الفوائد أيضًا
هذان املفادان ميكن و ذي القرىب،و الرسولو او فائدة لّله املكتسب رحبًا

على مخس واحد من املال، ناري قوله )ع( )اغسل يدك من البول  انطباقهما معًا
الدم و اغسل يدك من الدم مرة واحدة( فانه اذا القت اليد البولو مرة واحدة،

مرة واحدة لكلتا النجاستني، النه مفاد  كان مقتضى اطالقهما مطهرية الغسل
 على الغسل مرة واحدة. ارشادي وضعي ميكن صدقهما معًا

ان استفادة تعدد اخلمس يف املال الواحد من الدليلني املنطبق  وان شئت قلت:
موضوعهما عليه مع وحدة اجلزاء حباجة اىل عناية زائدة، بعد ان كان 

مفاده متلك صاحب اخلمس خلمس املال  واحدًا وضعيًا اخلمس حكمًا
ان تعدد و الذي يصدق على اخلمس الواحدو املنطبق عليه ذلك العنوان
 املناسب عرفًاو العنايةالزائدة مفقودة، بل املتفاهمو العنوان املنطبق على املال،

ان هذه العناوين تتأكد يف اجياب حق مخس واحد لصاحب و عدم التعدد،
هذه الضريبة امنا جعلت مبالك الفائدية على كل حال، اخلمس اذا الحانا ان 

لو و ـ جمانيةو غاية االمر تكون خصوصيات الفائدة من حيث كوهنا مطلقة
 او كوهنا مكتسبة دخيلة يف كيفية ـ هببة من قبل الّله سبحانه يف الطبيعة
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يتحمل زوجها و املرأة اليت تكتسب يف بيت زوجها، [13]مسألة 
ة، إذ ؤنمن غري اعتبار اخراج امل مخس ما حصل هلا،تها جيب عليها مؤن

 .[1] ان ال يتحمل هي على زوجها ااّل
 احلرية يف الكزن،و الااهر عدم اشتراط التكليف [11]مسألة 

االرض اليت يشتريها و و احلالل املختلط باحلرام، املعدن،و الغوص،و
 السيدو جيب على الويلو مسـق هبا اخلـتعلـم، فيـن املسلـذمي مـال

 

امنا هي فائدة و التعلق، فاذا تعددت احليثيات يف املال الواحد ال تتعدد الفائدة،
هو يف املقام وجوب دفع و واحدة متصفة بالصفتني فتتبع اشد احلكمني،

ة، اال اذا مل يبلغ النصاب، فيجب فيه مخس ؤنمن دون استثناء امل اخلمس فورًا
 ة السنة.مؤنعن  مطلق الفائدة او ارباح املكاسب اذا فضل

اىل  االخري يف ختريج هذه الفتوى مضافًاو صحة التقريب األّول وهكذا يتضح:
ما عرفت من امكان دعوى السرية العملية القطعية على عدم تعدد اخلمس يف 

 امثال ذلك لدى املتشرعة.
ة املصروفة من الربح امنا ؤنتقدم يف بعض املسائل السابقة ان احتساب امل[ 1]

اما اذا كان الصرف من مال و اذا كان الصرف من مال املكلف نفسه،يكون 
 فال يستثىن ذلك من االرباح، او تربعًا عليه شرعًا الغري اما لكونه واجبًا

من مصاديق هذه  املرأة املكتسبة اليت يقوم باعالتها زوجها ليست اال مصداقًاو
ل، بل امليزان التحمو ال يشترط يف االستثناء عدم وجوب الصرفو الكربى،

صرفت على نفسها من ارباح و التحمل بالفعل، فلو مل يتحمل الزوج نفقتها
اهتا غري الالزمة مؤنتكسبها مل يكن فيها مخس، بل لو صرفت على بعض 

ة ال ختتص بالواجبة، بل لو ؤنمل يكن فيه مخس، الن امل على الزوج أيضًا
، مل جيب زوجها أيضًا حبال اهتا الواجبة من نفسها ارفاقًامؤنصرفت على 

 اخلمس يف حدود ما ال يصدق عليه التبذير او االسراف، كما هو واضح.
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االحوط و كال،ـاسب الطفل اشـاح مكـأربـعلقه بـيف تو اخراجه.
 .[1]اخراجه بعد بلوغه 

 

 اشتراط التكليف يف تعلق اخلمس وعدمه
قد ذكرنا و تقدم البحث عن هذه املسألة يف اجلملة يف بعض املسائل املتقدمة، [1]

هناك ان مقتضى القاعدة عموم دليل اخلمس للكافر يف نفسه، فال يشترط 
هو خصوص و الزكاة، اال ما خرج بدليل اجلب،و االسالم يف تعلق اخلمس

جملنون فالسيد او اما الصيبو فرض تلف املال املتعلق به اخلمس حني االسالم،
احتاط و ،املاتن قد افىت بوجوب مخس ما عدا مخس االرباح يف ماهلما أيضًا

 يف ارباح مكاسب الصيب بان خيرج بعد البلوغ.
 وال اشكال ان مقتضى اطالق ادلة اخلمس بتمام اصنافه، مشول مال الصيب

 اجملنون كما هو احلال يف سائر ادلة االحكام الوضعية.و
، اال انه من وضعيًا ان كانت تستبطن حكمًاو ان الواجبات املالية ودعوى:

الصدقة او اخلمس قد اشترط فيها و االمر بدفع الزكاةو خالل احلكم التكليفي
هذا كله من شأن البالغ العاقل، فال اطالق ملدلوهلا املطابقي و قصد القربة،

لروايات الكثرية او من هنا قرن ايتاء الزكاة يف اآلياتو اجملنون،و للصيب
 باجياب الصالة.

ان االرتكاز العريف يقتضي الفرق بني احلكم الوضعي الذي هو  بل قد يقال:
الطهارة و احلكم الوضعي الصرف كباب الضمان او النجاسةو من هذا القبيل

او غري ذلك من االحكام الوضعية، فمثل هذا احلكم الوضعي ناشئ من 
هي خاصة بالبالغ و مس كفريضة شرعية،اخلو التكليف بوجوب اداء الزكاة

 العاقل.
اخلمس مطلبان مستقالن، احلكم و بان املستفاد من ادلة الزكاة مدفوعة:

احلكم الوضعي بان و اخلمس بنحو قريب عبادي،و التكليفي بوجوب دفع الزكاة
 هذاو االمام او للفقراء،و الرسولو عشره او نصف عشره لّله مخس املال او
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يف باب  من نفس ادلة الواجبات املالية خصوصًا ظاهر عرفًاو التفكيك مستفاد
من هنا و يساعد على هذا التفكيك، الفقهي أيضًاو االرتكاز العريفو اخلمس،

جيوز للحاكم اجبار املمتنع على دفعهما، بل جيوز اخذمها من ماله اذا مل يدفع 
استيفاء حق اصحاب اخلمس او الزكاة، بل املفاد  رضاه من بابو بال اذنه
امنا يستفاد و الزكاة هو احلكم الوضعيو املطابقي ألدلة تشريع اخلمسو االويل

عليه فاالطالق يف ادلة و باملالزمة او بأدلة اخرى،و احلكم التكليفي بالتبع
ما و الزكاة من ناحية احلكم الوضعي ال ينبغي التشكيك فيه،و تعلق اخلمس

رد من التعبري يف بعض صحاح ابن مهزيار من قوله )ع( )امنا اوجب عليهم و
يف هذا العام( او قوله )ع( )ان موايل قّصروا يف اداء ما عليهم(، ال يقتضي 
ختصيص اخلمس باملكلف البالغ العاقل، الن املراد من االجياب كما تقدم غري 

 إليهم، هو حقهم وضعًامن التقصري التقصري يف اداء ما و اجلعلو مرة الثبوت
لو فرض االمجال يف اطالقها كفانا سائر الروايات اليت دلت على ان اخلمس و

 الكزنو عما دل على اخلمس يف املعدن يف كل فائدة او ما افاده الناس، فضاًل
 املختلط باحلرام.و الغوصو

اجملنون و ثابت يف حق الصيب ان املقتضي لثبوت اخلمس وضعًا وهكذا يتضح:
 بإطالق ادلته. متسكًا

 هو احد امرين:و هلذا االطالق، مقيدًاو امنا الكالم فيما ميكن ان جيعل مانعًا
ء او زكاة،  اجملنون شيو التمسك مبا دل على انه ليس يف مال اليتيم األّول ـ

، او بدعوى املالزمة العرفية بني ء للخمس أيضًا اما بدعوى عموم نفي الشي
، اجملنون زكاة فليس فيه مخس أيضًاو يكن على مال الصيب انه اذا ملو البابني،

 الهنما يرتضعان من ثدي واحد.
وهذا الوجه غري تام، الننا لو سلمنا عدم وجوب الزكاة يف مطلق االعيان 

 اجملنون مع ذلك ال ميكن اسراء ذلك اىل باب اخلمس،و الزكوية للصيب
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ء( يف تلك الروايات خصوص  اللفاي لوضوح ان املراد من )شيال باإلطالق 
املالزمة ملا تقدم و ال بالفحوىو يف سائر الروايات،و الزكاة بقرائن يف مورده

 من عدم اجلزم بوحدة البابني يف متام اخلصوصيات.
اجملنون حىت يفيق، و التمسك بعموم رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم ـ الثاين

ولية ؤمسو ثقلو قلم كناية عن مطلق التشريع الذي فيه كلفةبتقريب: ان ال
وضعية  ان كانت احكامًاو هو يشمل الضرائب املالية عرفًاو على االنسان،

 ، ألن امليزان بالكلفة العرفية ال املعىن االصطالحي للتكليف،اصطالحًا
ان و ضرر على املكلفو الكلفة العرفية اعم من ذلك يشمل كل ما فيه تبعةو
القصاص و هلذا يشمل احلديث احلدودو ،قانونًاو ان بلسان الوضع اعتبارًاك

 .مع اهنا من الوضع ال التكليف اصطالحًا
وحيث ان دليل رفع القلم ناظر اىل ادلة االحكام االولية فيكون اطالقه 

 على اطالقها بال مالحاة النسبة بينهما، كما هو واضح. حاكمًا
 حنوه على الصيبو للضمان فع القلم نافيًاعلى هذا يكون دليل ر -اليقال

 اجملنون، مع ان هذا غري حمتمل.و
ـ  حيث ان سياقه سياق االمتنان فال يناسب اطالقه ملا يلزم منه  فانه يقال

ان كان فيه منة على و االجحاف حبقوق اآلخرين، فانه خالف االمتنانو الالم
املرفوع عنه فال يشترط لو فرض كفاية االمتنان على و اجملنون،و الصيب

 االمتنان على االمة مع ذلك امكن ان يقال بان ظاهر السياق املذكور رفع القلم
الكلفة احلاصلة من قبل الشارع، أي ما يكون كلفة من ناحية الشارع ال ما و

الواجبات املالية من و قلمه،و لآلخرين فانه ليس من ناحية املوىل يكون حقًا
ل ال الثاين اذا استثنينا اخلمس يف املال املختلط، اخلمس من االوو الزكاة

كأنه حنو مصاحلة من و باعتبار انه مبالك اختالط احلالل باحلرام اجملهول مالكه،
 التصدق به، اوو قبل الشارع بواليته عن املالك اجملهول بأخذ مخس املال
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الزكاة منها ال حمالة، فال ميكن و مسصرفه يف وجوه الرب اليت تكون مصارف اخل
هو املالك و اجملنون، لكونه خالف حق الغريو نفيه حبديث رفع القلم عن الصيب

 اجملهول.
هذا قصارى ما ميكن ان يذكر يف مقام تقريب هذا الوجه، الذي اعتمد عليه 

 على اساس منه حكم باشتراط البلوغو ،1 بعض اساتذتنا العاام يف املقام
قد ذكرنا يف مبحث مخس و يف تعلق اخلمس باملال جبميع اصنافه،العقل و

 استشكلنا على اساسه يف ثبوت مخس املعدن على الصيبو املعدن هذا الوجه،
على ما هو الصحيح من كون اخلمس جبميع اقسامه يتعلق باملال  اجملنون، بناًءو

 يف طول التملك.
اجملنون إرادة و لم عن الصيباال ان الذي ياهر يل بعد مراجعة روايات رفع الق

اجملنون و فليس املقصود ان الصيب ـ كما قيل ـ قلم العقوبة، ال قلم التشريع
اىل انه ال قرينة عليه خالف  ال حكم هلما، فان هذا مضافًاو كالبهائم ال تشريع

 من ثبوت مجلة من التشريعات يف حق الصيب متشرعيًاو ما هو املرتكز عقالئيًا
االحكام الوضعية، كما انه ليس و يف باب التشريعات صًااجملنون، خصوو

الشامل ملثل  النهي او مطلق ما فيه كلفة عرفًاو املقصود قلم التكليف من االمر
ال قرينة عليه، بل الااهر ان القلم كناية  الصدقات، الن هذا أيضًاو الضرائب

استعمال االدانة للشخص، كما ياهر مبراجعة موارد و الكتابةو عن التسجيل
كتابتها على و تسجيلهاو هذا التعبري الكنائي، فانه يعرب به عن االدانة بالسيئات

 العقوبات،و يف الروايات قد ورد التعبري املذكور يف مورد احلدودو االنسان، بل
يف بعض الروايات عرب بان الصيب تكتب عليه السيئة اذا بلغ مما يعين ان املراد و

  عدمو يكفي احتمال ذلك يف االمجال،و وبات،العقو قلم كتابة السيئات

                                                           
 .301مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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امكان التمسك باإلطالق، الن االطالق يقتضي نفي القيد عن املفهوم املدلول 
الشك يف و عليه باللفظ، ال اثبات املفهوم االوسع يف مقابل املفهوم االضيق،

مها مفهومان و العقوبة،و االدانة انه التشريع اوو املقام يف املفهوم املكىن عنه،
 ان كان احدمها اوسع من اآلخر يف الصدق.و متغايران

تسجيل و و على هذا االساس ال يثبت هبذا الدليل اكثر من رفع االدانة
الزمه انتفاء كل ما ينشأ و اجملنون، الذي نتيجتهو السيئة على الصيبو العقوبة

التكليفي ال اكثر، فليس الوجوب اي االلزام و هو احلرمةو منه ذلك،
اختصاص حديث رفع القلم بباب االحكام التكليفية االلزامية من جهة 

اوسع من ذلك، فان  اختصاص الكلفة بذلك، ليقال بان ما فيه كلفة عرفًا
امنا ذلك من جهة ورود عنوان القلم الذي و عنوان الكلفة مل يرد يف احلديث،

هو و فيكون املرفوع منشأه باملالزمةتسجيل العقوبة، و هو كناية عن االدانة
 .ماليًا ثقاًلو ان كان كلفةو خاص بالتكاليف ال الوضع

منهم السيد املاتن من عدم اشتراط و ان ما ذهب إليه املشهور وهبذا ياهر:
 املوافق مع مقتضى الصناعة.و التكليف يف تعلق اخلمس هو االظهر

ادلة اخلمس يف كل ما  واما عدم اشتراط احلرية يف تعلق اخلمس فإلطالق
كان مالكه احلر او العبد، غاية  افاده الناس او يف العناوين اخلاصة، سواًء

ان ما يف يده ملك ملواله كان اخلمس على و االمر اذا قلنا بعدم متلك العبد
 اذا قلنا بتملكه كان اخلمس عليه.و املوىل،

بامللك املستقر، ال هو متقوم و الفائدة،و ان موضوع اخلمس الربح ودعوى:
 الذي ميكن سلبه، كما يف العبد حيث ميكن للموىل اخذ املال منه.

خيرج عن و بصدق الربح ما مل يسلبه عنه املوىل فيتعلق به اخلمس مدفوعة:
لو فرض ان ملكية العبد يف طول ملكية و ملك العبد، فال ميكن للموىل سلبه،

 بلحاظ املوىل ال حمالة. املوىل من اّول االمر، كان الربح صادقًا
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ما  ء( للمقام، ففيه: واما التمسك بإطالق قوله )ع( )ليس يف مال اململوك شي
تقدم من اختصاصه بباب الزكاة، لوروده ضمن روايات باب الزكاة، كما 

التعدي منها اىل اخلمس تقدم و اخلارجية،و تشهد بذلك القرائن الداخلية
 شكال فيه.اال

مث إن احتياط السيد املاتن )قده( يف مخس ارباح املكاسب للصيب باخراجه 
 بعد البلوغ لعّله مبين على احتمال إحلاق اخلمس بالزكاة يف مال اليتيم.





 

 

 ٌلْصَف

  هحقَِّتْسُمَو ِسْماخُل ِةَمْسي ِقِف





 مستحقه:و فصل: يف قسمة اخلمس

سهم لّله  يقسم اخلمس ستة اسهم على االصح، [1]مسألة 
هذه الثالثة اآلن و سهم لالمام )ع(.و سهم للنيب )ص(،و سبحانه،

ثالثة و تعاىل فرجه، عجل الّلهو لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء،
 .[1] ابناء السبيلو املساكني،و لأليتام،

 

 كيفية قسمة اخلمس
 باملعىن االعم من كوهنا مصرفًا ـ ال اشكال يف اشتمال اخلمس على سهام ستة[ 1]

يف الروايات و بعدد العناوين املصرح هبا يف اآلية املباركة، ـ او جهة مالكة
، بل لعل االطمئنان بصدور بعضها امجااًلالكثرية اليت ميكن دعوى القطع او 

امجاع ال من قبل اصحابنا فحسب، بل من قبل فقهاء املسلمني و هناك ارتكاز
حني تشريعه قد جعل على السهام الستة و ، يف ان اخلمس باالصلمجيعًا

امنا و املذكورة، فأصل تسديس سهام اخلمس مما ال اشكال فيه يف اجلملة،
 البحث يف نقطتني:

  بني يف ان السهام هل تكون على حنو امللك فيكون اخلمس مشاعًا ىل ـاالو
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اصحاب السهام من حيث امللك يف عرض واحد، أم ان اخلمس ملك جلهة 
العناوين املذكورة بيان للمصارف املقررة يف كيفية صرف اخلمس ال و واحدة
 اكثر؟

الرسول، اي يف املراد من ذي و ما عدا سهم الّله يف املراد من السهام الثانية ـ
 ابناء السبيل.و املساكنيو اليتامىو القرىب

واملعروف بني املتأخرين من فقهائنا ان اخلمس ينقسم حبسب امللك اىل ستة 
هي و هي املعرب عنها بسهم االمام)ع(،و االمامو الرسولو اقسام، ثالثة منها لّله

ابناء السبيل من بين و املساكنيو الثة منها لاليتامثو اليوم لالمام احلجة)عج(،
هذا يعين ان املشهور من فقهائنا و هو املعرب عنه بسهم الفقراء السادة،و هاشم

يف النقطة الثانية تقييد االصناف الثالثة و يرون يف النقطة االوىل عرضية التقسيم
 القرىب، إرادة االمام املعصوم)عج( من ذيو خبصوص السادة من بين هاشم،

 هو اليوم مالك السهام الثالثة االوىل.و
ونسب اىل ابن اجلنيد يف النقطة االوىل ان السهام مخسة حبذف سهم الّله 
تعاىل، استنادا اىل صحيح ربعي الذي سوف يأيت احلديث عنه، كما نسب 

إرادة مطلق القرابة و إليه يف النقطة الثانية إرادة املطلق من االصناف الثالثة
قد اختلفت كلمات العامة يف و ي القرىب ال خصوص املعصومني )ع(.من ذ

قد نسب ذلك اىل ايب و ـ ، فمنهم من ألغى السهام الثالثة االوىلذلك أيضًا
سهم الرسول سقط و املساكنيو الن سهم الّله يصرف على الفقراء ـ 1حنيفة
 املساكنيو كذلك سهم اقربائه، فال تبقى اال السهام الثالثة لليتامىو بوفاته

منهم من قال ببقاء سهم ذوي القرىب لبين هاشم يف عرض و ابناء السبيل،و
 يصرف سهم الرسول على مصاحل املسلمني كسهم الّله،و السهام الثالثة
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ذهب بعضهم اىل ان و ـ لعل هذا هو املشهور بينهمو ـ فتكون السهام مخسة
 احلاكم ليصرفه اىل من يرى ان يصرفه إليه.اخلمس مفوض اىل اجتهاد 

 و تفصيل البحث يف املقام يقتضي الكالم يف النقطتني املتقدمتني:

  ن السهام هل تكون على حنو امللكالنقطة األوىل يف أ
 فقد استدل للمشهور بدليلني: ـ اما البحث يف النقطة االوىل

الغنيمة اذا فسرت مبطلق و ظهور اآلية يف تقسيم اخلمس ستة اسهم، ّول ـاأل
على قسمة اخلمس يف متام اصنافه اىل السهام  الفائدة كانت اآلية بنفسها دلياًل

اذا خصصت بالغنيمة احلربية او الفائدة احملضة مع ذلك امكن و املذكورة،
تعميم هذا احلكم اىل غريه من اصناف اخلمس، باهور ادلة اخلمس من سائر 

قامي يف ان مصرفه نفس املصرف املقرر باآلية االصناف مبقتضى اطالقها امل
 الشريفة يف مخس الغنيمة.

للفريضة املالية اجملعولة يف  بل ميكن أن يقال ان عنوان اخلمس اصبح عنوانًا
ابناء السبيل، و املساكنيو اليتامىو لذي القرىبو للرسولو آية اخلمس لّله

الكسر املخصوص بل هو و فليس اطالق اخلمس يف تلك االدلة مبعناه اللغوي
ذي القرىب، فدليل جعل و الرسولو مبعناه االصطالحي، اي ما هو حصة الّله

املتشرعي جعل مخس ذلك املال للسهام و اخلمس يف كل صنف مدلوله العريف
 .الستة ابتداًء

 الروايات اخلاصة الدالة على تقسيم اخلمس اىل السهام الستة املذكورة، الثاين ـ
الثالثة االخرية منها و الثالثة االوىل منها اليوم لالمام )عج(،اليت تكون و

ظاهرها ان التقسيم املذكور و ابن السبيل من بين هاشم،و اليتيمو لطبيعي الفقري
 يكون بنحو امللكية.

ما عدا صحيح ربعي الدال على  ان كانت اكثرها بل كلها ـو وهذه الروايات
ضعيفة السند،  ـ  احلديث عنهسوف يأيتو تقسيم اخلمس اىل مخسة سهام،

 اال انه قد يدعى االطمئنان بصدور بعضها عن املعصوم عليه السالم لتعددها
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 واشتهار العمل هبا.
ان هذا االستدالل مما ال ميكن املساعدة عليه، فانه بعد التأمل يف  والتحقيق:

الروايات الواردة يف املقام ياهر ان مالحاة جمموع و دالالت آية اخلمس
حيث ان هذا املنصب و اخلمس ملك ملنصب االمامة، أي لالمام مبا هو امام،

منه لالمام عليه السالم، فجاء التعبري و بالذات، مث منه للرسولو يكون لّله أّواًل
لذي القرىب، ليكون يف ذلك اشارة اىل و للرسولو عن ذلك بان اخلمس لّله

انه ينتقل بنحو طويل بني العناوين و من ينحصر فيهو املنصبمصداق هذا 
بني العناوين الثالثة  الثالثة، فهو ملك وحداين هلذا املنصب، الذي يكون طوليًا

ابن السبيل، و املساكنيو اما االصناف الثالثة االخرى، اعين اليتامىو االوىل،
 جهة االستئثار ان جعله لالمام ليس منو فقد ذكرت لبيان مصارف هذا احلق،

اليت و احلاكميةو ون الواليةؤالنفع الشخصي له، بل من اجل الصرف يف شو
 املعوزين من الناس.و ترجع اىل احملتاجني

الروايات، نتكلم و اثبات امكان استفادته من اآليةو ولتوضيح هذا املدعى،
سمة اخرى فيما هو مفاد الروايات املتعرضة لقو تارة: يف مفاد اآلية الشريفة،

 اخلمس.
ان كان قد يقتضي و اما احلديث عن مفاد اآلية، فالااهر االويل للعطف

االشتراك يف امللكية املفادة باهور الالم، فتكون هناك سهام ستة من حيث 
لفاية مبالحاتها ال يتم الاهور و قرائن لبيةو امللكية، اال ان هناك عدة نكات
 ذكرناه. حصيلتها ماو املذكور، بل يكون مدلول اآلية

العقالئية ال تستسيغ جعل و القرائن اللبية، ان املناسبة العقليةو فمن النكات
امللكية االعتبارية لّله سبحانه مباهوذات مقدسة واجبة الوجود يف عرض سائر 

املقصود من جعله لّله، اما جعله يف سبيله، و ان يكون املتفاهمو السهام، فالبد
  مل يقل به احد منو خالف الااهر جدا، هذاو ـ اي ملك جلهة سبيل الّله
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هو شأن و عقالئيًاو ونه املناسبة عرفًاؤشأن من شو او جعله حليثية ـ الفقهاء
اجملتمع، فانه ال حكم اال لّله و ون الناسؤمنصب واليته الذاتية على شو حاكمية

ون املالك شخصية قانونية ، فيكاالسالم على ذلك كثريًاو كما يؤكد القرآن
 هي ذات الّله سبحانهو حقوقية، هي منصب الوالية لّله، ال شخصية حقيقية

املناسبات املتشرعية املستوحاة من و هذا هو املتعني حبسب املرتكزاتو تعاىل،و
 العقائد االساسية، اليت يؤكد عليها االسالم يف احكامهو مفاهيم القرآن الكرمي

 .االقتصادية دائمًاو يةتشريعاته االجتماعو
على ما سوف يأيت  ـ ذي القرىب مبعىن املعصومنيو ومما يؤيد ذلك عطف الرسول
على الّله، فان هذا العطف يف القرآن الكرمي امنا  ـ البحث عنه يف النقطة الثانية

من بعده االمام و احلاكمية الطولية، الن الرسولو يكون عادة للداللة على الوالية
ال حق حلاكمية احد و ال واليةو الوالية،و ممثله يف احلكمو الّله يف ارضهخليفة 

 على احد من غري ناحية الّله سبحانه.
هذا التسلسل يف سائر االستعماالت القرآنية امنا يكون و هذا السياق فاحلاصل:

للمبعوث املنصوب و الوالية ال تكون اال لّله،و عادة للداللة على ان احلاكمية
 ان هناك طولية بني العناوين الثالثة ال عرضيةو االمام،و هو الرسولو من قبله

 ـ اليت سوف تأيت االشارة إليها هذا ما اكدته الروايات اخلاصة أيضًاو ـ
اليت و الوالية،و فيكون مفاد اآلية يف نفسها ان اخلمس ملك ملنصب احلاكمية

 هو الرسولو نصبهو يف طوله ملن بعثهو بالذات لّله سبحانهو تكون أواًل
 .قد يشعر تقدمي لّله يف قوله سبحانه )فان لّله مخسه( بذلك أيضًاو االمام،و

هذا الفهم لصدر اآلية، اي للعناوين الثالثة االوىل فيها سوف ال  و على ضوء
يبقى ظهور للعناوين الثالثة االخرى يف ذيل اآلية يف املشاركة العرضية مع 

عدم ادخاهلا و اذا الحانا حذف الالم ًااحلاكم يف ملكية اخلمس، خصوص
  ة العناوين الثالثة االوىل بنفسها تناسب مصرفية العناوينيلعليها، بل طو
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تشخيصه يف مقام صرف و طوليتها، مبعىن كوهنا بنار احلاكمو الثالثة االخرية
 اخلمس.

 للرسول( يف آية االنفالو ّلهومما يؤكد هذا االستاهار ورود نفس التعبري )ل
االمامة كما و ء ملك ملنصب احلاكمية الفيو ء، مع وضوح ان االنفال آية الفيو

ء ذكرت نفس العناوين  صريح الروايات، بل يف آية الفيو هو ظاهر اآلية
تأخريه و الواردة يف آية اخلمس مع تقدمي )لّله( يف آية اخلمس على اخلمس

ء يف بيان ان  ال ينبغي االشكال يف ظهور آية الفيو ،ء ء يف آية الفي عن الفي
ا من التعبري بقوله ء ال اكثر، ملا يف صدره االصناف املذكورة فيها مصرف للفي

 ال ِركاٍبو ْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍلَرُسوِلِه ِمْنُهْم َفما أ  َعلىفاَء اللَُّه )وما أ  تعاىل
ء مما  فانه كالصريح يف ان الفي 1 (اخل َمْن َيشاُء ...  َعلى لِكنَّ اللََّه ُيَسلُِّط ُرُسَلُهو

ارجعه على رسوله، حيث ان االموال لّله خلقها للمؤمنني باالصل، و افاءه الّله
دال على اهنا راجعة إليه، ال اىل  كما ان التعبري بتسليط الرسول عليها أيضًا

ء واضحة  وىل من الفياملسلمني، فهذه النكات يف صدر اآلية االو املقاتلني
للرسول باملعىن الذي ذكرناه، فيكون ذكر االصناف و ء لّله الداللة على ان الفي

ء الذي جعله الّله للنيب مبا  يف ذيل اآلية االخرى لبيان املصارف املقررة للفي
ما جاء يف ذيل  حاكم من قبل الّله على الناس، كما يشهد بذلك أيضًاو هو ويل

)َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن   هو قوله تعاىلو علة هذا التقسيم، اآلية من حكمة او
السياسات اليت تكون من و اْلَأْغِنياِء ِمْنُكْم(، فان هذا اهلدف من الغايات

هي تناسب مع كون االصناف جمرد موارد و وليات احلاكم يف اجملتمع،ؤمس
  قوله تعاىل كذلك ما ورد بعد ذلك منو للصرف من اجل حتقيق هذا اهلدف،

 .منه يعرف ان اهلدف من اخلمس ذلك أيضًاو )ِلْلُفَقراِء اْلُمهاِجِريَن ... اخل(،
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ء الثانية على إرادة  محل آية الفي 1وقد حاول بعض اساتذتنا العاام )دام ظله(
بعد الغلبة و لو بالقتالو الغنيمة اليت افاء الّله هبا على رسوله من اهل القرى

مل يذكر فيها ان ما يرجع اىل النيب اي مقدار و بقرينة املقابلة مع اآلية االوىل،
بينت ان ما يغنمه و مما غنمه املسلمون، اال ان آية الغنيمة كشفت القناع عنه

قد و اليت وردت يف كلتا اآليتني،و املسلمون مخسه يرجع اىل االصناف الستة
 صحيحة حممد بن مسلم عن ايب جعفر )ع( )قال: استشهد على ذلك مبا جاء يف

 قوم صوحلواو االنفال، ما كان من ارض مل يكن فيها هراقة دماء،و ء الفي
ء،  ما كان من ارض خربة، او بطون اودية فهو كله من الفيو اعطوا بأيديهم،و

هو لالمام بعد و لرسوله، فما كان لّله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء،و فهذا لّله
 وما افاء الّله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل>اما قوله و ول،الرس

ما افاء الّله على رسوله من اهل >اما قوله و قال: أال ترى هو هذا، <ال ركابو
ليس لنا فيه غري سهمني، سهم و فهذا مبزنلة املغنم، كان ايب يقول ذلك، <القرى

 .2ا بقي(سهم القرىب، مث حنن شركاء الناس فيمو الرسول
القتال يكاد ان يكون و ان محل اآلية على املغنم املأخوذ باحلرب فيه: أّواًلـ و

خالف صريح السياق، فان التعبري مبا افاء الّله امنا يكون للداللة على انه مل 
، كما ان هذا واضح جدًاو الغازين، ليكون هلم حق فيه،و يؤخذ بعمل اجملاهدين

إرادة اخلمس منه امر ال يستسيغه و السهام الستةتقسيمه على و ء ذكر الفي
ال يلحظ أربعة االمخاس اليت هي النسبة و العرف، فانه كيف يلحظ اخلمس

 .جزمًا إرادة مخسه ليس عرفيًاو ء االكرب، فاطالق الفي
اىل ان هذا التفسري خالف التعليل الوارد يف ذيل هذه اآلية  هذا مضافا:

 االغنياء منكم(، فان هذا امنا يناسب اذانفسها )كي ال يكون دولة بني 
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اىل املقاتلني، بل ذكره من اجل ذلك حبسب احلقيقة، فاذا  ء راجعًا مل يكن الفي
ء مخس املغنم كان على خالف التعليل، بل ال موضوع  كان املقصود من الفي

لو قسمت على املقاتلني، خطورهتا و هلذا التعليل يف املغنم، لعدم امهيتها
الذي يستحق املقاتلني أربعة امخاسه، لكوهنا و الختصاصها باملنقول فقط

 عملهم.و حصلت بالقتال جبهادهم
ء االصطالحي، اي ما يؤخذ من الكفار بال  فاآلية كالصريح يف إرادة الفي

ذكر التقسيم السداسي فيه ال ميكن جعله و ما ذكر من املقابلةو قتال.و حرب
ينة على إرادة اخلمس، اذ ال مقابلة يف البني بل االمر بالعكس، فاآلية قر

متهيد للثانية، حيث بينت ان ما افاء الّله على رسوله ليس و االوىل توطئة
ركاب، فمن الطبيعي ان و للمقاتلني، لكونه مما مل يوجف عليه خبيل راجعًا

 ية الثانية.احلاكمية، كما تبينه اآلو يكون املالك له منصب االمامة
فاالمر على العكس متاما حيث تكون اآلية االوىل ممهدة للثانية ال اهنا مقابلة 

ان جعل هذه و هلا، كما ان ذكر االصناف يف اآلية من جهة بيان املصارف
احلاكم ليس من أجل غرض شخصي هلم بل من اجل و االموال لإلمام
املقررة يف آية اخلمس  جمردكوهنا نفس املصارفو احملتاجني.و مصلحة الفقراء

 ء، كما هو واضح. ال يكون قرينة على إرادة اخلمس من الفي
الرواية ال داللة فيها على ما افيد، بل على العكس ادل ملا ذكر يف  ثانيًا ـو

ذيلها من التعبري بقوله مبزنلة املغنم الدال على انه ليس نفس املغنم، بل ما 
ا فيه غري سهمني مث حنن شركاء الناس جاء بعد ذلك يف ذيلها من انه ليس لن

فيما بقي مناف مع إرادة اخلمس الذي يكون كله او نصفه أي ثالثة اسهم 
قد جيعل التعبري و ـ منه لإلمام، حبيث البّد من طرحها او محلها على التقية

من الواضح انه مع و أو تأويلها، ـ بقوله )ع( )كان ايب يقول ذلك( قرينة عليها
 ال ميكن االستدالل هبا.فرض تأويلها 
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غري و والااهر ان مقصود اإلمام )ع( يف هذه الرواية بيان الفرق بني املنقول
هو النفل الذي يبقى  ديارًاو املنقول مّما افاء الّله على رسوله، فما كان ارضًا

 تقسيم ال حتديد للمصرف فيه بصورة مشخصة فال يوجد فيهو بيد اإلمام،
سهام حىت على حنو املصرفية، خبالف ما يكون ثروة منقولة فاهنا مبزنلة و

اما و هي نفس مصارف اخلمس،و املغنم قد حدد هلا مصارف يف القرآن
التعبري بان لنا منه سهمني مث حنن شركاء مع سائر الناس يف الباقي، فلعله من 

 االحتجاج مبا كان يقبله القوم.و باب التزنل
اهنما و ء غري مخس املغنم يف اآلية على ما ذكرناه من ان الفي يدل أيضًاومّما 

مبزنلة واحدة من حيث اهنما بيد اإلمام ما جاء يف رواية ريان ابن الصلت 
الذي ينقله الصدوق يف اجملالس السنية بسند و الطويلة عن اإلمام الرضا )ع(

 .1 صحيح فراجعه
فقد استند املشهور يف اثبات التقسيم  واما احلديث عن مفاد الروايات اخلاصة
مرسلة امحد بن و ،3مرسلة ابن بكريو ،2اىل عدة روايات كمرسلة محاد املعروفة

)واملانون اهنا مرسلة محاد  1 د بن عيسى عن بعض اصحابنا رفع احلديثحممَّ
ما جاء يف تفسري النعماين يف رسالة و د بن عيسى(نفسها بطريق امحد بن حممَّ

قال: كان رسول  <ع>صحيح ربعي )عن أيب عبد الّلهو ،1 ملتشابهاو احملكم
كان ذلك له، مث يقسم ما بقي مخسة و اذا اتاه املغنم اخذ صفوه <ص>الّله

  امخاس فيأخذ مخسه، مث يقسم أربعة امخاس بني الناس الذين قاتلوا عليه، مث

                                                           
 .125. و أمايل الصدوق، ص 310، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .1ج  3وسائل الشيعة، الباب األول من أبواب قسمة اخلمس، حديث  -2
 .2املصدر السابق، حديث  -3
 .1ج  9وسائل الشيعة، الباب األول من أبواب قسمة اخلمس، حديث  -1
 .12املصدر السابق، حديث  -5
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جّل لنفسه، و فيأخذ مخس الّله عّز يقسم اخلمس الذي اخذه مخسة امخاس،
ابناء السبيل و املساكنيو اليتامىو مث يقسم االربعة امخاس بني ذوي القرىب

 .1(<ص>كذلك اإلمام اخذ كما اخذ الرسول و ليعطي كل واحد منهم حقًا
فاستدلوا هبا على التقسيم يف ملكية اخلمس، غاية االمر بالنسبة ملا ورد يف 

م مخسة سهام محله املشهور على انه قضية خارجية صحيح ربعي يف التقسي
ان الوارد فيه  من النيب)ص( فال ينايف كون السهام باألصل ستة، خصوصًا

 هو مّما مل يقل به احد.و حذف سهم الرسول،
ان هذا االستدالل الااهر انه نشأ من اجلمود على بعض الدالالت اللفاية  ااّل

االرتكازية و جمموعة من القرائن اللبية عن مالحاة يف هذه الروايات مفصواًل
حنن فيما يلي نشري اىل و القرائن املنفصلة،و مالحاة سائر الرواياتو املتصلة،

اهم الدالئل اليت مبالحاتها ال يبقى شك يف ان االستاهار املذكور بدوي، يزول 
 مبجرد النار يف االمور املذكورة.

ال إشكال يف ان الروايات املذكورة ناظرة اىل اخلمس املشرع يف  األمر االولـ 
قد و واضحة من فرائض اإلسالم،و الذي كان فريضة خطريةو اآلية املباركة،

ون ن الكرمي انه قد شرع هذه الفريضة ـ بعنوان كونه من شؤتقدم ان ظاهر القرآ
الية يصرفه منصب الوو فهو حق االمارة للرسول ـو احلاكمية لّلهو الوالية

ون ؤشو كل ما يكون من نوائبهو ء ثابت، احلاكم يف املوارد اليت مل يقرر هلا شي
ممارسة و قد كان هذا املطلب نتيجة تصريح اآلية الشريفة بهو االدارة،و احلكم

يف ذهن املسلمني، حىت انه قد ورد  واضحًا مركوزًا امرًا النيب)ص( لتنفيذه كرارًا
ان السهام و اخلمس حق االمارة، العامة بانَّو اخلاصة التعبري يف مجلة من كتب

  امنا كان بعنوان املصارف املقررة من نفيًاو البحث عنها اثباتًاو املذكورة

                                                           
 .3املصدر السابق، حديث  -1
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هذه قرينة لبية متصلة بكافة الروايات اليت تتعرض للسهام و قبل الشارع،
البحث عن املصرفية ال امللكية، فهي املذكورة يف اآلية تصرف ظهورها اىل 

ان املصارف املقررة له و تريد التأكيد على ان اخلمس كله راجع اىل االمام،
املساكني بل راجع اىل و انه ليس كالزكاة راجعا اىل كل الفقراءو تكون بناره،

ابناء السبيل املذكورة يف اآلية يراد و املساكنيو حىت الفقراءو ونه،ؤشو االمام
 ونهؤاعتبار شأهنم من شو هلم عن غريهم اهل بيته تكرميًاو رابتههبا ق

 ولياته.ؤمسو
مبالحاة هذه النكتة ال يتم أصل االستاهار الذي ذكره املشهور يف  واحلاصل:

روايات الباب، بل يكون ظاهرها إمضاء نفس ما ذكرته اآلية املباركة من ان 
 اخلمس بتمامه لإلمام يصرفه فيما ذكر ال أكثر.

السرية القطعية املتشرعية القائمة على ان اخلمس كله كان يدفعه  ألمر الثاينـ ا
ال مع نصفه تعامل و يتعاملون معه وانومل يكو الشيعة اىل االئمة)ع( او وكالئهم،

احتياجهم، و الزكاة من الصرف على الفقراء من بين هاشم رغم وجودهم
املتأخرة من حياة االئمة)ع(، فلو يف العصور و احملنةو يف ظروف التقية خصوصًا

جلهة الفقراء السادة النعكس هذا بشكل واضح يف  كان نصف اخلمس ملكًا
عملهم، بل لو فرض عدم الوالية للمكلف على صرف هذا و ارتكاز املتشرعة

باذن  ان صرف سهم السادة يكون منوطًاو احلق على الفقري خبالف الزكاة
نتيجة  او مركوزًا اصبح واضحًاو جمال العمل،يف  اإلمام)ع( النعكس ذلك أيضًا

يف ازمنتنا املتأخرة نتيجة و االبتالء الكثري هبذه الفريضة، كما انعكس اليوم
فتوى املشهور بالتنصيف، مع انا ال جند ذلك حني نراجع وضع املتشرعة يف 

ان و متامًا معاكسًا بدايات عصر الغيبة، بل جند ارتكازًاو زمن االئمة)ع(
من  الوالية حبيث البدَّو لالمارة رعة كانوا يرون اخلمس بتمامه حقًااملتش

 بابه، حىت ذهب كثري من قدماء االصحاب بعدو ايصاله اىل اإلمام او وكيله
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دفنه اىل ان و االيصاء به او كزنهو حتقق الغيبة الكربى اىل لزوم حفظ اخلمس
 هذه الفتوىو فيسلم إليه او يستخرج كنوز االرض،ياهر اإلمام احلجة )عج( 

تأمل االصحاب و بعد تطور االحباث الفقهية،و ان عدل عنها الفقهاء تدرجيًاو
 شخصيًا ملكًاو ظهور ان هذا احلق مل يكن حقًاو نتائجها الباطلة،و يف صحتها

املقام من اجل الصرف يف موارده و امنا هو حق املنصبو لإلمام)ع( لكي حيفظ،
املقررة، فاجتهت الفتاوى اىل التأكيد على لزوم صرفه يف تلك املصارف، اما 

احملتاجني، فيكون اقرب اىل و بصرفه من قبل املكلف نفسه على السادة الفقراء
او بصرفه فيما  ـ 1 كما ذهب إليه الشيخ يف بعض كتبه املصارف املقررة ـ تلك
 الفقيه اجلامع للشرائط حيرز رضى االمام )عج( به، او باعطائه اىلو يعلم

ما حتتاج و يف عصر الغيبة على سائر امور احلسبة شرعّيًا حاكمًاو باعتباره وليًا
هبذا اندثرت تلك الفتوى الساذجة الغريبة اليت صدرت و اىل االذن من االمام،

ان نفس صدورها يعكس  اء بدايات عصر الغيبة الكربى، ااّلمن مجلة من فقه
عن  ا هذه، من انه مل يكن املركوز لدى الفقهاء فضاًلما نريده يف مسألتن

غريه من ان نصف اخلمس ملك و املتشرعة ما ذهب إليه السيد املاتن)قده(
امنا املرتكز رجوع اخلمس و للسادة الفقراء يصرفه املكلف عليهم كالزكاة،

متروك إليه و ان الصرف على فقراء السادة يكون بنارهو بتمامه اىل االمام
على اصل احلكم  مستقاًل هذا قد جنعله دلياًلو النوائب،و املصارف كسائر

قد جنعله قرينة و او والية على األقل، برجوع اخلمس بتمامه اىل االمام ملكًا
لبية حمفوفة بالروايات جتعل التقسيم الوارد فيها يراد به التقسيم يف املصرف 

 املتروك اىل نار اإلمام )عج( ال امللك املباشر.
  يعززها التسامل الفقهي على عدم وجوب البسط علىو مّما يؤيد هذه القرينةو 
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الروايات التقسيم و العناوين الثالثة، مع انه لو كان املراد من ذكرها يف اآلية
ان مل جيب البسط على افراد كل و يف امللكية لزم البسط عليها على االقل

 نشري إليه يف حمله.صنف، على ما سوف 
بين و ال إشكال يف ان نصف اخلمس امنا جعل لقرابة الرسول االمر الثالثـ 

 هلم عما يف ايدي الناس، عن الزكاة، اليت حرمت عليهم تكرميًا هاشم بداًل
 اىل وروده يف مجلة من روايات الفريقني لعله من املسلمات هذا مضافًاو
ه الكرامة ليست مسألة اعتبارية او جمرد هذو االسالمية،و البديهيات الفقهيةو

ألجل تكرمي و امنا تعين ان قرابة الرسول ألجل هذه النسبةو لفظ،و تسمية
الرسول)ص( قد جعلوا مستغنني عما يف ايدي الناس، فال يأخذ الفقري منهم 

جاء التعبري به يف بعض  كما من ايدي الناس ليكون من اوساخهم ـ املال
 امنا يأخذه من اإلمامو حيث جعلت للفقري من مال الغين،كالزكاة  الروايات ـ

ء، فاخلمس ينتقل من املستفيد للمال اىل  من الّله الذي هو مالك كل شيو
اليت منها سد حاجات و اإلمام مث هو يصرفه على مواردهو الرسولو الّله

ملكه ال و قرابة الرسول من بين هاشم، فيكون االنتقال إليهم من كيس االمام
هذا يعين ان حيثية التكرمي املسلمة و ملك الغين الذي عليه اخلمس، من

 حقًاو الواليةو ملنصب االمامة بنفسها تعني ان يكون اخلمس بتمامه ملكًا
للفقراء من بين هاشم من كيس الغين  اال فلو كان نصفه ملكًاو لالمارة،

كالزكاة اليت هي ملك جلهة الفقراء من غري بين هاشم مل يبق فرق بني الفقري 
 ، فأي تكرمي يف البني؟غريه من حيث اخذه حلقه من الغين ابتداًءو اهلامشي

جمرد و كيف مل يكن اخلمس لبين هاشم من االوساخ او مّما يف ايدي الناس؟و
، على أن عنوان االخر باخلمس ال يغري الواقع شيئًاو الزكاةتسمية احدمها ب

، كما ورد ذلك يف صحيح ابن مهزيار الزكاة او الصدقة يطلق عليهما معًا
 كما هو مفهومها اللغوي.و غريه من الروايات،و الطويلة
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اهار التقسيم يف امللكية عن است مانعًا عامًا فهمًاو يشكل قرينة لبّية وهذا أيضًا
من كيس الغين اىل االصناف الثالثة  انتقال نصف اخلمس ابتداًءو من الروايات،
 من بين هاشم.
هو اهم القرائن داللة، طوائف عديدة من الروايات على ان و االمر الرابع ـ

 اخلمس بتمامه ملك جلهة االمامة:
السابقة، فاهنا كانت صرحية يف اخبار التحليل املتقدمة ضمن االحباث منها: 

ملن يلي امرها من بعدها من ذريتها و ان اخلمس كله لالمام او لفاطمة )ع(
 هذا يالزم عرفًاو هلذا حللوه لشيعتهم،و احلجج او لنا اهل البيت)ع(،

 هلذا استشكل بعضهم يف عموم التحليلو كوهنم مالكني لتمامه، عقالئيًاو
لكنك عرفت و هو سهمهم.و اخلمس فقط محلوا االخبار على حتليل نصفو

محل ذلك على و فيما سبق ان هذا خالف اطالق بل صريح تلك الروايات،
الرجوع إليهم من باب الوالية خالف ظاهر التعبريات املذكورة فيها، بل 

التحرمي على اعدائهم كما ال و صريح بعضها من التعبري بالتحليل على الشيعة
 خيفى على من راجعها.

ما ورد يف اخبار ختميس املال املختلط من التعليل بان الّله سبحانه قد  ـ ومنها
 ـ هو ظاهر يف ان اخلمس ملك لّله سبحانهو رضي من االشياء باخلمس،
قد ورد نفس التعبري يف ذيل روايات االمر و ،ـ  باملعىن املتقدم شرحه يف اآلية

 استحباب االيصاء باخلمس من التركة.و بالوصية
ما ورد يف بعض الروايات كمرسلة محاد من ان لالمام بعد اخلمس  منها ـو

من الواضح ان االنفال ملك لالمام و االنفال، املشعر باهنما من باب واحد،
 مباهو امام.

ان اخلمس  ذياًلو صحيحة ابن مهزيار الطويلة، فان ظاهرها صدرًا ـ ومنها
  انه البّد منو قهم،ان عدم دفعه تقصري من مواليهم حلو بتمامه حق االمام،



 311                                                 فصل يف قسمة اخلمس ومستحقه

………………………………………………………………………… 

 من كان بعيد الشقة البّد ان يوصله اىل وكالئه.و ايصاله بتمامه إليه،
جّل و صحيحة البزنطي عن الرضا )ع( )قال: سئل عن قول الّله عّز منها ـو
 فقيل له: فما كان لّله فلمن هو؟ فقال: <ء ... اخل واعلموا امنا غنمتم من شي>

ما كان لرسول الّله فهو لإلمام، فقيل له: أفرأيت ان كان صنف و لرسول الّله،
صنف اقل ما يصنع به؟ قال: ذاك اىل االمام أرأيت و من االصناف اكثر

ان يعطي على ما يرى؟ كذلك ـا كـيس امنـع ألـف يصنـيـرسول الّله ك
 .1«(ع»اإلمام 

ان و االمام يصنع به على ما يرى،فاهنا ظاهرة يف ان اخلمس بتمامه يرجع اىل 
 ذلك إليه حىت يف أصل الصرف على االصناف الثالثة.

 ـ وهذه الطوائف من الروايات تكون معارضة مع الروايات املستدل هبا للمشهور
وضوح مفادها يف رجوع و هي باعتبار صراحتهاو ـ ء منها لو مت داللة شي

لعريف فيما بينهما حبمل الروايات اخلمس بتمامه اىل االمام يكون مقتضى اجلمع ا
 اليت استند إليها املشهور على إرادة التقسيم من حيث املصرفية ال امللكية.

السهام يف مثل هذه و ميكن ان يدعى بأن التقسيم اساسًا األمر اخلامس ـ
لو من و االموال العامة يف نفسه ليس له ظهور يف تقسيم امللكية، بل املصرفية

الشخصيات و االموال العامة ملك للعناوين احلقوقية جهة ارتكازية ان
القانونية، كالدولة او االمام، فيكون املناور إليه كيفية الصرف ال بيان املالك 

املساكني و جلهة الدولة او جهة الفقراء من الناحية القانونية الن كوهنا ملكًا
النتيجة النهائية و مع كون امرها بيد ويل األمر ليس باملهم يف مقام العمل

بنفس القرينة و امنا املهم ما ينبغي صرف املال إليه،و املتوقعة من قبل الناس،
  حيمل علىو يف إرادة امللكية ـ هلم خاصة ـ مينع عن ظهور الالم يف قوله )ع(

                                                           
 .1، ج 1وسائل الشيعة، الباب الثاين من أبواب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي اخلمس، حديث  -1



 كتاب اخلمس                                 311

………………………………………………………………………… 

قتضي م عدم اخلروج عنهم اىل غريهم نتيجة. فالو املصرفيةو مطلق االستحقاق
 ألصل االستاهار املشهوري من هذه الروايات يف نفسه.

ان اكثر هذه الروايات ورد فيها تعابري تدل على ان املقصود  األمر السادس ـ
حرمة اعطاء أي مقدار منه للحكام و ارجاع اخلمس بتمامه اىل االمام،

 ان هذا احلق املايل املفروض على املكلفني ليس كسائر الصدقاتو اجلائرين،
اّنما هو و الوالة الااملنيو مّما ميكن ان يعطيه املكلف اىل الفقري، او اىل احلكام

للرسول فهو و اهل بيته من قبيل قوله )ما كان لّلهو خاص باالمام
لنا( بعد ذكر التسهيم او )ما كان و للرسولو ( او )ان اخلمس لّله<ع>لالمام

ال خيرج منهم اىل غريهم( او و مساكينهمو املساكني فيتاماهمو لليتامى
فرسول الّله احق  <ص>)اخلمس من مخسة اشياء، فالذي لّله فلرسول الّله 

احلجة يف زمانه، فالنصف و الذي للرسول هو لذي القرىبو به، فهو له خاصة
 (<ص>د ابناء السبيل من آل حممَّو املساكنيو النصف لليتامىو له خاصة

مع  ليس مساوقًاو ت او لنا كناية عن املعصوم،د او اهل البيالتعبري بآل حممَّو
التعبري ببين هاشم كما هو واضح، او قوله )ع( )لويل االمر من بعد رسول الّله 

له نصف اخلمس و سهم مقسوم له من الّلهو وراثة، فله ثالثة، سهمان وراثة
هو اصطالح خاص باملعصومني و نصف اخلمس الباقي بني اهل بيته(و ،كماًل

الحاة هذه النكات الواردة يف ثنايا هذه الروايات اليت استند إليها )ع(، فبم
املشهور، ال يبقى جمال للشك يف ان املراد من وراء هذه التعابري هو الردع عن 

املساكني كسائر و اخذ اآلخرين للخمس او الردع عن صرفه يف الفقراء
 ل البيتالتأكيد على اختصاصه بتمامه باهو الصدقات، او إعطائه للحكام

يشاء، فليس التعبري بان نصفه و لزوم اعطائه اىل االمام ليصرفه حيثما يرىو
ملساكني او يتامى اهل البيت من اجل بيان ان نصف اخلمس هلم يف قبال 

  كم فرقو االمام املعصوم، بل هلم يف قبال غريهم من الناس او من احلكام،
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التخصيص بلحاظ االمام امكن دعوى و ه اذا كان احلصربني املطلبني فان
اما اذا كان التخصيص باللحاظ الثاين و ظهوره يف التقسيم من حيث امللكية،

ظهور الالم يف  ، مبعىن أننا حىت اذا حتفانا علىفال موجب للاهور املذكور اصاًل
مع ذلك اليكون املراد مبرجع الضمري االصناف  ـ هلم خاصه امللكية يف قوهلم ـ

ان اخلمس و اهل بيتهو الثالثة من بين هاشم يف قبال االمام، بل املراد به االمام
 فيهم خاصة، كما ورد نفس التعبري يف بعض الروايات بالنسبة الصل اخلمس

هذا ال ينايف مع ان يكون اخلمس و االنفال، فال ميكن ان يعطى لغري االمام،و
تكون االصناف من بين هاشم من املصارف املخّصصة و لإلمام بتمامه ملكًا

هبذا تكون الروايات على عكس مدعى و ناره.و للصرف عليهم باذن االمام
 املشهور ادل كما ال خيفى.

آخر مع املشهور حىت على تقدير التسليم باهور اآلية او  مث ان لنا كالمًا
 ة.الروايات يف التقسيم بلحاظ امللكي

 انه ال إشكال يف ان ملكية االصناف الثالثة لنصف اخلمس طرفها وحاصله:
ابناء السبيل ال اشخاصهم احلقيقيني، أي و اليتامىو مالكها جهة السادة الفقراءو

 امللكية هنا كالنصف االول تكون للشخصية القانونية احلقوقية ال احلقيقية،
ان اليكون  سوف يأيت شرحها ـندئذ يكون مقتضى القاعدة االولية ـ على ماعو

 ألحد حىت املكلف باخلمس الوالية على التصرف فيه حىت بدفعه اىل افراد
مصاديق تلك اجلهة، فان هذا تصرف يف مال الغري حيتاج اىل اذن ويل ذلك و

 ذلك اىل املكلف فال جيوز ذلك ااّل حيث ال دليل على اعطاء الوالية يفو املال،
ال يقاس املقام باملال الراجع اىل االشخاص و االمام او نائبه،هو و للويل العام،

 احلقيقيني.
اىل صراحة الروايات اليت استند إليها املشهور يف ان امر النصفني  هذا مضافا:

 حبسب ما يراه من املصلحة،و كليهما راجع اىل االمام يتصرف فيه كيف يشاء
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رجوع الشيعة  عملية املتشرعية منعقدة على هذا املعىن، فانَّبل لعل السرية ال
اعطائه بكامله اىل االئمة او وكالئهم، مّما ال ميكن انكاره كما و يف متام اخلمس
هذا يعين اننا حىت اذا استاهرنا التقسيم يف امللكية البّد من و اشرنا إليه آنفًا

اآلخر و مها من حيث امللكاملصري اىل أن كال النصفني راجع اىل اإلمام، احد
 ء منهما بدون اذنه. ال جيوز للمكلف التصرف يف شيو من حيث الوالية

منهم السيد املاتن بان نصف اخلمس و ان يفيت املشهور، فمن الغريب جدًا
اىل  يكون حاله حال الزكاة يصرفه املكلف على السادة الفقراء، فان هذا مضافًا

كأن املشهور و صراحة هذه الروايات، كونه خالف القاعدة االولية خالف
الذي و تعاملوا مع هذا املال كما يتعامل مع املال الراجع اىل الشخص احلقيقي

ترتفع عهدة املكلف عنه مبجرد تسليمه اىل صاحبه، نعم استشكل بعضهم يف 
، مشاعًاو تعيينه بعد ان كان مشتركًاو املقام من ناحية كيفية افراز نصف اخلمس

اما و ،تعيني السهم خارجًاو االذن من احلاكم الشرعي يف االفرازفاشترط 
اعطاؤه للمستحق فال حيتاج اىل اذن منه على القاعدة، مع وضوح ان قياس 

الشخصيات القانونية الراجعة اىل الناس و االموال الراجعة اىل اجلهات العامة
 لفارق،على االموال الراجعة اىل االشخاص احلقيقيني قياس مع ا عمومًا

 سوف يأيت مزيد توضيح هلذه النقطة يف مسألة قادمة.و
، يكون اخلمس بكال قبلنا التقسيم يف امللكية أيضًاو اننا لو تزنلنا واحلاصل:

ء منه حىت سهم السادة  قسميه حتت والية االمام خاصة، فال جيوز صرف شي
يف و نه،عليهم من قبل املكلف، بل البّد من ان يكون الصرف من قبله او باذ

لو من باب و ت الوالية للفقيه اجلامع للشرائط ـعلى ثبو عصر الغيبة بناًء
 .البّد من املراجعة فيه اىل احلاكم الشرعي جزمًا احلسبة ـ

 ( الرسول)صو النقطة الثانية يف املراد من السهام ما عدا سهم اهلل
فت ان املشهور أي يف املراد من السهام فقد عر اما البحث يف النقطة الثانيةـ و

 السهام الثالثةو ارجاع السهام الثالثة االوىل اىل االمام )عج( ارواحنا فداه،
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هذا يعين تقييد ذي القرىب يف اآلية باالمام و االخرية اىل جامع فقراء السادة،
استفادة ميكن و تقييد االصناف الثالثة باهلامشي باخلصوص،و املعصوم )ع(

مرفوعة امحد بن و هذا املعىن الذي ذهب إليه مشهور فقهائنا من مرسلة محاد
ان هذه الروايات تقدم ان كلها  غريها، ااّلو مرسلة بكريو د املتقدمتنيحممَّ

 .غري نقية السند، لوال دعوى االطمئنان بصدور بعضها امجااًل
يرى عموم ذي  وقد نسب اخلالف يف ذلك اىل ابن اجلنيد، حيث ادعي انه

ابن و املساكنيو عموم اليتامىو القرىب يف اآلية لكل قرابة الرسول)ص(،
الاهور و ال إشكال يف ان مقتضى االطالقو ،السبيل لغري اهلامشيني أيضًا

االويل لآلية مع قطع النار عن اعمال القرائن اخلاصة هو ما نسب اىل ابن 
ليل على التقييد بلحاظ عنوان اجلنيد، حبيث البّد يف مقام اخلروج عنه من د

فيما يلي نتعرض اىل ما ميكن ان نثبت به دعوى و االصناف الثالثة،و القرىب
 التقييد يف كل من العنوانني:

ـ  اعين اختصاص ذي القرىب باالمام، فيمكن اثباهتا  اما الدعوى االوىل
كان  فيها ماو بصراحة مجلة من الروايات املتقدمة يف النقطة االوىل يف ذلك،

د بن مسلم كما حممَّو معتربة ريان بن الصلتو كصحيح البزنطي سندًا معتربًا
تأمل فيها، بل ميكن دعوى استفاضة جمموع ما دل على هذا و ياهرملن راجعها

اىل ان ظاهر التعبري بذي  التفسري من الروايات املعتربة لآلية. هذا مضافًا
املشاهبة يناسب إرادة املعىن يف مجيع اآليات و القرىب يف آية اخلمس بل

لو نتيجة تطبيق و ي القرىب يف اآليات الكرمية اصبح ـاخلاص، فان اصطالح ذ
يف خصوص املعصومني)ع( من اهل بيت  اصطالحا قرآنيًا ـ النيب)ص( خارجًا

قد قرن ذكرهم يف آيات عديدة و اطاعتهمو الذي قد امرنا مبودهتمو النيب )ص(
قد اصبح عنوان ذي القرىب و ء، الفيو منها آية اخلمسو الرسول،و مع اسم الّله

  النبوي يف هذا املعىن، حبيث ان منو كاحلقيقة الشرعية، او االصطالح القرآين
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الروايات جيد ان اللفظ املذكور كان ينسبق منه خصوص هذا و يتتبع التاريخ
ايات كثرية يف تفسري اآليات املعىن اىل الذهن املتشرعي، بل هناك رو

املشتملة على لفاة ذي القرىب، بان املراد منه خصوص املعصومني من آل 
لعل عنوان ذي القرىب، ال يناسب يف املوارد املذكورة اال مع و النيّب )ص(،

على  القضية اخلارجية اخلاصة الاحلقيقية، بل اليصدق قريب النيب)ص( عرفًا
قريب اخص من مطلق املنسوب حىت املشترك  ، الن عنوانكل هامشي جزمًا

 معه يف اجلد األعلى فال يسّمى لالنسان اليوم انه قريب آدم )ع(.
ادخال الالم و الرسولو اىل ان سياق عطف ذي القرىب على الّله :هذا مضافًا

مع  عليه يف آية الغنيمة يناسب ان يكون املقصود منه من يكون مشتركًا
بعد استاهار  اجلهة القانونية املالكة للخمس ـو العنوانني اآلخرين يف احليثية

قد ذكرنا يف النقطة السابقة ان تلك اجلهة و ،إرادة ذلك من العنوانني األوليني ـ 
 هي خاصة باملعصومني من اهل بيت النيب)ص(،و الواليةو هي جهة احلاكمية

انه اذا كان املقصود منه مطلق قرابة النيب من مل يقيد ذلك بالفقر، مع  هلذا أيضًاو
 رتكازية ان مصرف اخلمسحنوه، إلو بين هاشم كان البّد من تقييده بالفقر

 به. ء يكون مشروطًا الفيو
اعين اختصاص االصناف الثالثة باهلامشيني، فالينبغي  اما الدعوى الثانية ـو

ظاهر اللفظ لغري  االشكال يف عموم االصناف الثالثة يف آية اخلمس حبسب
ء، ملا ورد يف  اوضح منها يف العموم االصناف الثالثة يف آية الفيو اهلامشي،

ْغِنياِء ِمْنُكْم( فان هذا َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن األ)َكْي ال   ذيلها من التعليل بقوله تعاىل
ملا ورد و الفقراء الخصوص طائفة بين هاشم،و يناسب إرادة عموم املساكني

راِء )ِلْلُفَق  هي قوله تعاىلو ء، االخرى اليت وردت عقيب آية الفي يف اآلية
 ْمواِلِهْم ...(.أو ْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْماْلُمهاِجِريَن الَِّذيَن ُا

 اال انه بإزاء ذلك وردت طائفتان من الروايات احدامها تدل على العموم،
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 باهلامشي.واالخرى تدل على التخصيص 
 فأمهها ثالث روايات: اما الطائفة االوىل:

ء  الفيو بن مسلم املتقدمة، فانه ورد يف ذيلها ان املغنم صحيحة حممد -1
املساكني فيها عموم الناس الفقراء، حيث و ان املراد باليتامىو مبزنلة واحدة،

 عرب فيها اهنم شركاء مع الناس يف الباقي.
اذا اتاه  <ص>الّله )ع( )قال: كان رسول الّله صحيحة ربعي عن ايب عبد  -2

يأخذ مخسه، و كان ذلك له، مث يقسم ما بقي مخسة امخاسو املغنم اخذ صفوه
مث يقسم أربعة امخاس بني الناس الذين قاتلوا عليه، مث قسم اخلمس الذي 
اخذه مخسة امخاس، يأخذ مخس الّله لنفسه، مث يقسم االربعة امخاس بني 

 ،ابناء السبيل، ليعطي كل واحد منهم حقًاو املساكنيو ليتامىاو ذوي القرىب
، فاهنا تدل على ان النيب قد 1(<ص>كذلك االمام اخذ كما اخذ الرسولو

ابناء السبيل من غري ذي القرىب، و املساكنيو قسم مخس الغنيمة على اليتامى
 .انه اعطى كل واحد منهم حقًاو الهنا ذكرت يف قبال سهم ذي القرىب

ال اشكال يف انه مل يكن آنذاك مصاديق هلذه االصناف من بين هاشم يف بل 
هناك رواية يف حتف العقول ينقلها عن االمام الصادق)ع( تشبه و املدينة،

  .2مضمون هذه الصحيحة أيضًا
 رواية زكريا بن مالك اجلعفي عن ايب عبد الّله )ع( انه سأل عن قول الّله عز -3
جل فللرسول يضعه يف سبيل و )فقال: اما مخس الّله عز )َو اْعَلُموا ...(  جلو

 مخس ذوي القرىب فهم اقربائه وحدهاو قاربهاما مخس الرسول فالو الّله،
ابن و اما املساكنيو جعل هذه االربعة اسهم فيهم،ـته، فـتامى اهل بيـيـالو

 ابناءو ل لنا فهي للمساكنيـال حتو ل الصدقةـد عرفت انا ال نأكـل فقـالسبي
                                                           

 .351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 من أبواب األنفال. 5، باب 1املستدرك، ج  -2
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 .1 السبيل
هي تناسب ما نسب و التهذيبو املقنع،و اخلصال،و والرواية منقولة يف الغنية،

 عموم املساكنيو اىل ابن اجلنيد من عموم القرىب يف اآلية لكل بين هاشم
ابناء السبيل لغريهم، اال ان زكريا بن مالك اجلعفي ال طريق اىل توثيقه، كما و

هذا و ابن السبيل صدقة.و ما ورد يف ذيلها ظاهر يف ان سهم املساكنيان 
ابن السبيل لغري قرابة الرسول ال جتعله صدقة، و غريب، فان عموم املسكني

اللهم اال ان يكون املقصود جمرد بيان ان اخذهم للخمس ليس من باب 
 فقراء بل باعتبارهم ائمة.و كوهنم مساكني

 أمهها:و اما الطائفة الثانية؛ ف
فيها )ونصف اخلمس الباقي بني اهل بيته، فسهم و مرسلة محاد املعروفة، -1

 سهم ألبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفافو سهم ملساكينهمو ليتاماهم،
امنا جعل الّله هذا اخلمس هلم خاصة دون مساكني و السعة ... اىل ان قال:و

من الّله هلم  تزنيهًاهلم من صدقات الناس،  ابناء سبيلهم عوضًاو الناس
كرامة من الّله هلم عن اوساخ الناس، فجعل هلم و ،<ص>لقرابتهم برسول الّله

 .2املسكنة(و خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصريهم يف موضع الذل
مرسلة عبدالّله بن بكري عن بعض اصحابه عن احدمها)ع( يف قول الّله  -2

مخس و مخس الرسول لالمام،و الّله لالمام، )َو اْعَلُموا ...( )قال: مخس  تعاىل
ابناء و املساكني منهمو اليتامى يتامى الرسولو ذوي القرىب لقرابة الرسول االمام

 .3السبيل منهم فال خيرج منهم اىل غريهم(
 مرسلة امحد بن حممد بن عيسى عن بعض اصحابنا رفع احلديث )قال: -3

                                                           
 .355، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .353، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .351، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
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سة اشياء ... اىل ان قال: فاما اخلمس فيقسم على ستة اسهم، اخلمس من مخ
سهم و سهم لليتامىو سهم لذوي القرىبو <ص>سهم للرسولو سهم لّله
سهم البناء السبيل، فالذي لّله فلرسول الّله فرسول الّله احق به، و للمساكني

احلجة يف زمانه، فالنصف له و الذي للرسول هو لذي القرىبو فهو له خاصة،
الذين ال  <ع>ابناء السبيل من آل حممدو املساكنيو النصف لليتامىو خاصة

 .1ال الزكاة عوضهم الّله مكان ذلك باخلمس(و حتل هلم الصدقة
واملانون اهنا مرسلة محاد الطويلة بنقل امحد بن حممد بن عيسى كما أشرنا 

 للتطابق بني مقاطعهما. سابقًا
عن تفسري النعماين باسناده عن  املتشابه نقاًلو ما جاء يف رسالة احملكم -1

علي )ع( )اخلمس جيري من أربعة وجوه، من الغنائم اليت يصيبها املسلمون 
جيري هذا اخلمس على و من الغوص،و من الكنوزو من املعادنو من املشركني،

سهم ذي القرىب، مث و سهم الرسولو ستة اجزاء، فيأخذ االمام منها سهم الّله
 .2ابناء سبيلهم(و مساكينهمو الثة السهام الباقية بني يتامى آل حممديقسم الث

 ما رواه العياشي يف تفسريه عن حممد بن مسلم عن احدمها )ع( )قال: -1
هم قرابة و قال: <نَّما َغِنْمُتْم ..>َو اْعَلُموا أ  جلو سألته عن قول الّله عز

 .3السبيل، قال: نعم( ابنو املساكنيو فسألته منهم اليتامى <ص>رسول الّله
خريتان عن تفسريه، احدامها: عن إسحاق عن رجل عن ايب ومثله روايتان ُا

خرى: عن املنهال ااُلو ـ فيها انه جعلها االمام يف ذي القرىبو ـ عبد الّله)ع(
 .1ابناء سبيلناو مساكينناو بن عمرو عن علي بن احلسني، قال: ليتامانا

                                                           
 .359، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .311، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .311، ص 1وسائل الشيعة، ج  -3
 .312، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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وهذه الروايات كلها غري نقية السند. نعم توجد رواية اخرى منقولة بسند 
معترب عن ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس قال: مسعت امري املؤمنني)ع( 

 بنبيه، فقال:و الذين قرهنم بنفسهو يقول: )حنن الذين عىن الّله بذي القرىب
منا  < ـموا امنا غنمتمواعليف نسخة اخرى >و >ما افاء الّله على رسول ...< ـ

اكرمنا ان يطعمنا اوساخ و يف الصدقة، اكرم الّله نبيه مل جيعل لنا سهمًاو خاصة
 .1ما يف ايدي الناس(

 وقد يناقش يف السند بان ابراهيم بن عثمان هو ابو أيوب اخلزاز الثقة اجلليل
الذي هو من اصحاب الصادق )ع(، فمن البعيد ادراكه لسليم بن قيس الذي و

هلذا مل ينقل عنه يف سائر املوارد اال بواسطة، مما و بقي اىل زمان الباقر)ع( الاكثر،
بالتايل سقوطه عن االعتبار. و قد يوجب االطمئنان بوقوع سقط يف السند بينهما،

اال أن املانون ان تكون الرواية منقولة عن محاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر 
عن سليم بن قيس، ألن محاد  ـ غضائري فيهالثقة رغم طعن ابن ال ـ اليماين

مر بالعكس، فان ابراهيم ال ينقل عن ابراهيم بن عثمان بل االو ينقل كتابه عنه
 هو الذي ينقل عنه يف كثري من املوارد. ـ ابو أيوب اخلزاز بن عثمان ـ

اصل االستبعاد املذكور ال يبلغ حد القطع او  اىل أنَّ هذا كله مضافًا
ضوح امكان ان ينقل ابراهيم بن عثمان عمن تويف يف زمن االطمئنان، لو

ال يتوفق للنقل عن االمام الباقر )ع( فال يذكر ضمن اصحابه، و الباقر)ع(
 .فالرواية معتربة سندًا

مث انه ورد هذا احلديث يف نقل آخر )فينا خاصة(، فيحتمل ان يكون النار فيها 
ذا اال أن التعبري يف الذيل بتحرمي سهام االصناف. ه اىل سهم ذي القرىب خاصة، ال

 الصدقة عليهم بعد فرض ثبوته يف حق مجيع بين هاشم يكون قرينة على إرادة

                                                           
 .359، ص 1الشيعة، ج وسائل  -1
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 اختصاص اخلمس بتمامه هبم، فتكون الرواية ظاهرة يف االختصاص.
للمشهور بلزوم تقييد  وبشأن التعارض بني هاتني الطائفتني. قد يقال انتصارًا

الطائفة االوىل من الروايات مبا ورد يف الطائفة الثانية، من و اطالق اآلية
الداللة على تقييد االصناف الثالثة مبن ال حتل له الصدقة، كما هو الشأن يف 

 كل دليل مطلق مع ما يدل على تقييده بقيد زائد.
دم امكان تقييد الطائفة ويف قبال ذلك قد يقال بالتعارض بني الطائفتني، لع

االوىل خبصوص اهلامشي، لصراحتها يف العموم، بل حىت اآلية الكرمية قد يقال 
ان كانت قضية كلية حقيقية، اال اهنا و بعدم امكان تقييدها هبذه الروايات، الهنا

غريها من غزوات و من قبل النيب)ص( يف غنائم بدر طبقت خارجًا
 ابناء السبيلو مل يكن يف بداية االمر مساكنيمن املطمئن به انه و النيب)ص(،

 يتامى من بين هاشم يف املدينة، فيكون هذا اشبه بتقييد مورد نزول اآليةو
 تطبيقها، فتكون الطائفة الثانية معارضة مع القرآن الكرمي ال مقيدة له.و

، مستبعد جدًاو على ان مثل هذا احلكم يف نفسه، قد يقال بانه غري عقالئي
ف ميكن ان جيعل نصف اخلمس الذي هو مورد مايل ضخم خلصوص فانه كي

املساكني اآلخرين سهم من و فقراء بين هاشم، مع ان اجملعول لكافة الفقراء
جمموعة مثانية او سبعة سهام من الزكاة الذي نسبته اقل من اخلمس بكثري، 

من مع ما هو املشهور بيننا  كما ان مورده بعض االموال ال مجيعها، خصوصًا
ما هو املعروف عند املتأخرين من عدم و عدم وجوب الزكاة يف مال التجارة

 الزكاة يف النقود الورقية.
الزائد يرجع اىل و أن الالزم اعطاء الفقري اهلامشي مبقدار رفع فقره ودعوى:

 بيت املال فال حمذور.و االمام
 االستبعاد كان بلحاظ أصل ختصيص نصف اخلمسو بأن االشكال مدفوعة:

  الذي هو ضريبة ضخمة احلجم هبذا العنوان الذي ال حيتاج عادة اىل
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مل و عقالئيته،و مثل هذه الضريبة الضخمة، فان هذا خالف حكمة التشريع
االستبعاد من ناحية وصول املال اىل الفقري اهلامشي اكثر من و يكن االشكال

يف باب  حاجة الفقري يرجع اىل االمام سواًءحاجته، ليدفع بأن الزائد عن 
 اخلمس او الزكاة، فمثل هذا احلكم قد يطمئن بعدمه.

على ما ذهب إليه  ان هذه االشكاالت مما يصعب عالجها بناًء واالنصاف:
املشهور يف النقطة السابقة من رجوع النصف من اخلمس اىل الفقراء السادة 

القرائن او املؤيدات على خالف هذا من هنا ميكن جعلها من و بنحو امللك،
للخمس يف عرض سائر  على ما استاهرناه من كوهنم مصرفًا اما بناًءو القول.

عن الزكاة، فال  من رفع حاجتهم منه بداًل الوالية، حبيث البدَّو ون احلكمؤش
 موضوع لالشكال من اساسه، اذ غاية ما يلزم من التخصيص ان على احلاكم

اجة الفقراء ممن ال حتل عليهم الصدقة من اخلمس مع كونه الوايل ان يرفع حو
ال و ال حمذور فيه ال عقاًلو احلاكمية،و ملنصب االمامة كسائر االنفال ملكًا

االمام الذي جعل و ون الرسولؤ، بل هذا حبسب احلقيقة شأن من شعقالئيًا
منتسبون انفسهم، الن بين هاشم و مولويته على اموال الناسو اخلمس لواليته

ونه ؤمن ش حال اهل بيته من حيث اعتبارهم مجيعًاو إليه فجعل حاهلم حاله
هلذه النسبة، فليس ذكر االصناف اال لبيان سعة مصرف القرىب، حيث  تكرميًا

ابناء سبيلهم شأهنم شأن نفس االمام من و مساكينهمو ان يتامى بين هاشم
ما و وجه االمارة حيث حرمة الصرف عليهم من الزكاة، فيصرف عليهم من

مع تكرمي  ـ كما اشرنا إليه ـ هذا هو املناسبو يرجع اىل االمام ال الصدقات،
اغناهم عما يف ايدي الناس من الصدقات كما و املنتسبني إليهو الرسول )ص(

 جاء يف االحاديث.
على ما سلكناه يف النقطة السابقة من كون االصناف الثالثة  بناًء واحلاصل:

  لتمام لصرف عليها من اخلمس من قبل االمام الذي يكون مالكًاجمرد موارد ل
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اخلمس، ال موضوع لالشكال يف ختصيصها ببين هاشم، أي من حرمت عليهم 
الّله هلم الصدقات بقدر  الصدقة، الن غريهم من االصناف املذكورة قد خصص

ان يقصد و فالبد الطائفة الثانية ـك مرسلة محاد من كما تصرح بذل كفايتهم ـ
باالصناف الثالثة الذي يصرف عليهم اخلمس من بقي منهم غري مشمول 

يف ذهن املتشرعة بنحو مينع عن االطالق يف  للزكاة، بل لعل هذا كان مركوزًا
هذا يعين انه اذا اريد و االصناف الثالثة يف آية اخلمس ملن جعلت له الزكاة،

املعىن، أي تشريع اخلمس ملنصب االمامة من اجل  من دعوى التخصيص هذا
الزكاة و من مجلتها الصرف على من حرمت عليه الصدقةو ان يصرف يف نوائبه

هم املنتسبني اىل النيب و اليت جعلها الّله يف اموال االغنياء للفقراء بقدر الكفاية
ضى ، بل هو مقتال عرفًاو ال استهجان ال عقاًلو )ص(، فهذا ال حمذور فيه

ال يقتضي ختصيص حق ضخم كبري و منسجم مع ظاهر اآلية،و العدلو املنطق
ملصلحة او جهة صغرية ال حتتاج اىل ذلك، كما انه ال ينايف جواز الصرف على 
فقراء غري بين هاشم من اخلمس يف حاالت استثنائية قد يفرض فيها عدم 

وليات ؤمسو من نوائب احلكومة كفاية الزكاة بسد حاجتهم، فان هذا أيضًا
هبذا جيمع بني الطائفتني فيحمل تطبيق النيب يف صحيح و احلاكم االسالمي،
هو ال ينايف اختصاص االصناف املذكورة باهلامشي يف اآلية و ربعي على ذلك،

بعنوان أحد املصارف املقررة للخمس باخلصوص من قبل الشارع، بل قد 
الفقري من غري اهلامشي  احقية صرف اخلمس على اهلامشيو يستفاد منه اولوية

، او يف حال كفاية الزكاة لغري اهلامشي عند التزاحم، فيقدم اهلامشي اما مطلقًا
 على األقل.

على ما اخترناه من كون االصناف جمرد مصرف  انه بناًء وهكذا يتضح:
للخمس بنفسه يكون وجه مجع بني الطائفتني من الروايات، خبالف ما اذا 

 ن ان نصف اخلمس ملك جلهة االصناف، فانه على هذاقلنا مبسلك املشهور م
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يف و تام الفقر،ـيف االيو ان،ـرة اإلميـثالثة األخيـويشترط يف ال
ال فرق و يف بلده. ان كان غنيًاو ابناء السبيل احلاجة يف بلد التسليم،

ترب يف املستحقني ـال يعو بني ان يكون سفره يف طاعة او معصية.
 االوىل ان ال يعطىو رجحات.ـاالوىل مالحاة املان كان و ة،ـالعدال
 

الوجه عريف للجمع بني الطائفتني، اذ اليصح صرف املال يف غرياجلهة املالكة 
هي االصناف من بين هاشم باخلصوص حىت مع فرض عدم وجود و له

العنوان الكلي الاملصاديق اخلارجية، فخروجه و مصداق هلم، الن املالك اجلهة
جواز و عن فرض وجوده جرد عدم وجود املصداق فضاًلعن ملك اجلهة مب

هو مصرفية  عندئٍذ امنا يكون املتفاهم منه عرفًاو دفعه لغري اهلامشي غري عريف،
لعل مما يؤكد هذا املعىن ما ورد يف مرسلة محاد من ان ما و تلك اجلهة ال اكثر.

 يفضل من حاجة االصناف يرجع اىل االمام.
ظهور قوله )ع( )هلم خاصة(، او )ال خيرج منهم اىل غريهم( يف ازيد  ودعوى:

ء منه على  من جمرد االولوية املذكورة، لاهوره يف عدم امكان صرف شي
 غريهم فيعارض الطائفة االوىل على كل حال.

 تخصيص باألئمة يف قبال غريهم،ـرات يراد هبا الـبيـبأن هذه التع مدفوعة:
ع إليهم، فليس النار اىل كيفية الصرف ـاخلمس راج أكيد على ان امرـالتو

امنا النار اىل عدم جواز اعطائه لغريهم، كما هو و حتديده،و من قبل االمام
 واضح.

هو و ان ختصيص االصناف الثالثة باهلامشي باملعىن املتقدم، وهكذا يتلخص:
 كونه جمعواًلو اختصاص الصرف على اهلامشيني من االصناف الثالثة باخلمس

على ما  ألجل مثل هذه املصارف اليت ال تشملها الزكاة امر معقول بناًء
هذا ال يقتضي ختصيص االصناف الثالثة بقيد اهلامشي بعنوانه،  سلكناه، اال انَّ

 هو مطلق من ال تشمله الزكاةو بل ميكن ان يكون القيد اعم من ذلك
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اجلواز اذا تجاهر. بل يقوى عدم ـمع ال وصًاـكبائر، خصـملرتكيب ال
 ال سيما اذا كان يف املنع الردع عنه.و كان يف الدفع اعانة على االمث،
 .[1] ومستضعف كل فرقة ملحق هبا

 

 احلقوق املقررة ابتداًءو وحترم عليه، او مطلق حاالت الفقر اليت التكفي الزكاة
يكون هذا هو مقصود ابن اجلنيد )قده( من  ْنمن احملتمل َاو هلم لسدها،

 التعميم.
 اعطائه خلمس غنائم بدرو وعلى هذا املعىن ميكن فهم تطبيق النيب)ص(

كذلك على هذا و املساكني من غري بين هاشم،و غريها من غزواته للفقراءو
كذلك و ميكن ان حيمل جعل السهام مخسة الوارد يف صحيح ربعي املتقدم،

ء  الفيو صحيح حممد بن مسلم املتقدم من )ان لنا من اخلمسماورد يف ذيل 
محله على التقية  سهمان، مث حنن شركاء الناس يف الباقي( فالموجب لطرحه او

 .او غري ذلك، فتدبر جيدًا
 خصوصيات متعلقة باألصناف الثالثة املستحقة للخمس

تساب اىل اي غرياالن ـ تعرض السيد املاتن)قده( اىل اخلصوصيات االخرى [1]
 اليت قد يدعى اعتبارها يف االصناف الثالثة املستحقة للخمس، ـ بين هاشم

 هي عدة امور:و
 االوىل ـ يف اشتراط اإلميان يف املستحق

عن االسالم يف  ما ذهب إليه املشهور من اشتراط االميان فضاًل االمر االولـ:
 .كان هامشيًا ْنِاو املستحق، فال يعطى من اخلمس لغري املؤمن

 يستدل على ذلك بوجوه: ْنوميكن َا
االستدالل مبا دل على حترمي امواهلم على اعدائهم، من قبيل  الوجه األّولـ:

 .1اموال شيعتنا على عدونا(و ما ورد عن الرضا)ع( )الّله حرم اموالنا
  غريه، ان الااهر من حترمي امواهلمو اىل ضعف السند باالرسال مضافًا وفيه:

                                                           
 .153، ص 3، الباب اخلامس من أبواب املستحقي للزكاة، حديث 1وسائل الشيعة، ج  -1
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حقوقهم على و االشارة اىل ما ورد يف اخبار التحليل من حترمي امواهلم
احتمال إرادة و ال اقل من االمجالو املخالفني يف قبال حتليلهم على الشيعة،

اىل شيعتهم مع انه لو كان النار و مما يشهد على ذلك اضافة املال إليهمو ذلك،
ن يناسب ان مل يك او استحقاقًا يهم ملكًااىل حتديد مصرف االصناف الراجع إل

، النه ليس له، فكأن النار اىل حترمي ما يقع حتت يضاف املال اىل املعطي
 عدوانًاو امواهلم او اموال شيعتهم اليت يأخذوهنا غصبًاو ايديهم من حقوقهم

 هي اجنبية عن البحث.و فتكون الرواية على وزان اخبار التحليل
من التمسك بعموم التعليل  1 ما ذكره بعض اساتذتنا العاام الوجه الثاينـ:

اعطي  <ع>الوارد يف رواية يونس بن يعقوب )قال: قلت اليب احلسن الرضا
؟ قال: ال تعطهم، فاهنم اباك حي من الزكاة شيئًا هؤالء الذين يزعمون انَّ

 .2كفار مشركون زنادقة(
غاية  بن حممد الربيع، انَّ امحدو مضافا اىل ضعف السند بسهل بن زياد وفيه:

لو احلاصل من و الزندقةو عدم الكفرو ما يستفاد من التعليل اشتراط االسالم
الرواية ال تثبت اكثر من عدم جواز اعطاء  الوقف ال االميان، على انَّو الغلو

احلقوق، الّن السؤال عن اعطاء الزكاة و الزكاة هلم دون غريها من االموال
كان املركوز يف ذهن السائل كربى عدم جواز اعطاء الزكاة للواقفة، فكأّنه 

االمام يف و لغري املؤمن، غاية االمر كان يشك يف انطباق ذلك على الواقفة،
نفى جواز ذلك ببيان اهنم كفار  مقام اجلواب ـ على تقدير صدور الرواية ـ

كاة زنادقه اي اشد من املخالف فليس يف الرواية تعليل لوجه عدم اعطاء الز
 لغري املؤمن ليتعدى منها اىل اخلمس.

  التمسك بصحيحة علي بن بالل )قال: كتبت إليه اسأله هل الوجه الثالثـ:
                                                           

 .309مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
 .155، ص 1من أبواب مستحقي الزكاة، حديث  5، باب 1وسائل الشيعة، ج  -2
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الصدقة اىل حمتاج غري اصحايب؟ فكتب: ال تعط و ادفع زكاة املال ْنجيوز َا
لكل ما يعطى يف  ، بدعوى اطالق الصدقة1الصحابك( ال الصدقة ااّلو الزكاة

ليس يف عنوان الصدقة اصطالح و ،وجه الّله، فيشمل سهم السادة أيضًا
 شرعي أو حقيقة شرعية لكي ال يشمل اخلمس.

لوجهه، و ان فرض اطالقها لغة لكل ما يبذل يف سبيل الّلهو الصدقة انَّ وفيه:
كما صرح  يعطى من قبل املكلف نفسه للفقري ابتداًءو اهنا ظاهرة فيما يبذل ااّل

قد و «الصدقة اىل غري اصحايبو أدفع زكاة املال»بذلك يف السؤال حيث قال 
تقدم ان اخلمس مل يكن يدفع من قبل املكلفني اىل الفقيه بل كان يدفع اىل 

االمام يصرف على بين هاشم، فال اطالق لعنوان الصدقة يف و االمام بتمامه
عنوان الصدقة حينما يقرن اىل انصراف  . هذا مضافًااحلديث للخمس اصاًل

، فال اطالق هلا للخمس من هذه الناحية بالزكاة اىل الصدقات املندوبة متشرعيًا
 ال اقل من االمجال.و أيضًا

ما ذكره مجلة من االعالم من انه قد تضمنت مجلة من النصوص  الوجه الرابعـ:
طاؤها للمخالف انه ال جيوز اعو بدلية اخلمس عن الزكاة، فاذا اعترب االميان فيها

 من كان مستحقًا معىن البدلية أنَّ فيما هو بدل عنها، فانَّ ثبت اعتبار ذلك أيضًا
 عنها اجالاًل عوضًا فهو مستحق للخمس لو كان هامشيًا للزكاة لو مل يكن هامشيًا

 .2للبدلية عن االوساخ، فيعترب فيه شرائط الزكاة حتقيقًا
 3هو مرسلة محادو ضعف سند ما يدل على البدلية صرحيا، ـ:وفيه: أّواًل

  ل حترمي الصدقة علىـل، نعم اصـراسيـكالمها من املو ،1 اشيـعيـرواية الو

                                                           
 .290من أبواب الصدقة، ص  21، باب 1وسائل الشيعة، ج  -1
 .550، ص 9. و املستمسك، ج 210راجع مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -2
 .139، ص 3من أبواب مستحقي الزكاة، حديث  33، باب 1وسائل الشيعة، ج  -3
 .135، ص 5من أبواب مستحقي الزكاة، حديث  29، باب 1وسائل الشيعة، ج  -1
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ببعض الروايات املعتربة و جعل اخلمس هلم ثابت بالدليل القطعي،و بين هاشم
داللة فيها على التشابه بني البابني يف  هذا غري البدلية، فال انَّ ، ااّلسندًا

 ، كما هو واضح.اخلصوصيات اصاًل
جعل و البدلية ال يستفاد منها اال اصل التعويض ما تقدم من انَّ ـ:وثانيًا

ما يرجع  اما سائر التفاصيل خصوصًاو على املكلف، ماليًا اخلمس كالزكاة حقًا
يستفاد من هذا الدليل اشتراكها  ْنشروطه فال ميكن َاو كيفيتهو منه اىل املصرف
 الروايتان صرحيتان يف االختالف بينهما من حيث املصرف.و بني البابني، كيف
املالزمة بني اشتراط االميان و الفقهيةو دعوى الفحوى العرفية الوجه اخلامسـ:

 مصرف اخلمس، فانه اذا كانت الزكاة املوضوعة اساسًاو يف مصرف الزكاة
اليت عرب عنها بأوساخ ما يف ايدي و سد حاجته،و فقره للفقري من اجل رفع

الناس ال جيوز دفعها للمخالف، فكيف باخلمس الذي هو حق مايل اشرف من 
 قد عرب عنه يف بعض الروايات بانه كرامة.و اخص منها،و الزكاة
مناسبة، فما مل يقطع بوحدة املناط ال ميكن و هذا جمرد استحسان انَّ وفيه:

يكون االنتساب اىل النيب)ص( الذي لوحظ يف  ّنحنتمل َا حننو التعّدي،
 لو كان فاسد املذهب تكرميًاو مصرف اخلمس عّلة تامة جلواز الصرف

 للنيب)ص(، بل يان بدخالة ذلك اذا الحانا حرمة اعطائه من الزكاة أيضًا
 .لكونه هامشيًا

ذمة بدفعه التمسك باصالة االشتغال، فانه ال شك يف براءة ال ـ الوجه السادس
 للهامشي املؤمن خبالف غري املؤمن.

 السنة النايف لشرطية امر زائد على الفقرو انه حمكوم لعموم الكتاب ـوفيه: أّواًل
االنتساب اىل النيب)ص(، فانه دليل اجتهادي مقدم على االصل العملي و

 املذكور، بل رافع ملوضوعه.
  حبكمها االشتغال، اما على مقتضى االصل العملي الرباءة أو ما انَّ ـوثانيًا
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مستوى احلكم التكليفي بدفع اخلمس للفقري اهلامشي فواضح، حيث يرجع اىل 
من موارد و هو من الشك يف اصل التكليف،و ،الشك يف اشتراط كونه مؤمنًا

 فيه.التخيري الذي قد حتقق يف االصول جريان الرباءة و الدوران بني التعيني
واما بلحاظ احلكم الوضعي مبعىن براءة الذمة عن املال الذي ال يعلم انه 
خلصوص الفقري اهلامشي املؤمن أو ملطلق الفقري اهلامشي، فمع عدم دفعه للعنوان 

 استصحاب عدم كونه جمعواًل االخص ال حيرز ايصال املال اىل صاحبه، فألنَّ
يصية اجلارية يف الشبهات هو من االستصحابات الترخو للعنوان االخص ـ

ينفي  يان االستصحاب يف الشبهة احلكمية ـاحلكمية حىت عند من ال يرى جر
وجوب دفعه للمؤمن باخلصوص كما ينفي اشتغال الذمة به اذا دفعه اىل 

م، لعدم ترتب ال يعارض باستصحاب عدم جعله للعنوان االعو العنوان االعم،
 ة االصل املثبت.على حجي بناًء اثر على جريانه، ااّل

ريد من االشتغال اشتغال ذمة املكلف بقيمة اخلمس اذا لو ُا وان شئت قلت:
دفعه لغري املؤمن، فمقتضى االصل عدمه، ألنه فرع شرطية االميان، فمع 

 للخمس على اصحابه الشك فيه يشك يف كون دفعه لغري املؤمن اتالفًا
 مة هبذا املعىن مسبوقًاعدمه، فيكون شغل الذو بالتايل اشتغال الذمة بهو

ان اريد من اشتغال الذمة ما يعم العهدة الثابت حىت مع و بالعدم فيستصحب.
وجود املال يف يده، فاملفروض الشك من األول يف ان اخلمس متعلق بالعنوان 
االخص فتكون يف عهدته ايصاله للمؤمن او العنوان األعم فال عهدة له جتاه 

 عدم جعله لألخص ينفى العهدة الزائدة،باستصحاب و املؤمن باخلصوص،
أما أصل العهدة للفقري اهلامشي فمعلوم على كل حال، فال جيري استصحاب و

عدم جعله لألعم، اذ لو اريد بذلك نفي اصل العهدة او التكليف باعطائه 
وجوب الدفع و ان اريد اثبات العهدةو للفقري اهلامشي فهو معلوم ال شك فيه،

  اّما استصحاب جامعو باملالزمة فهو من األصل املثبت.للهامشي املؤمن 
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قبل الدفع اىل اهلامشي غري املؤمن بنحو  التكليف بأداء اخلمس الثابت يقينًا
استصحاب القسم الثاين من الكلي فقد ذكرنا يف حمله من علم االصول ان 

على تقدير آخر ليس  باق يقينًاو على تقدير اجلامع بني تكليف ساقط يقينًا
 .، فتأمل جيدًامنجزًا

ذكر يف و التمسك باالمجاع، حيث ادعاه السيد يف الغنيمة، الوجه السابعـ:
 (.حمققًا اجلواهر )ال اجد فيه خالفًا

لو سلم حتصيله مل جيد الثبات االشتراط، لقوة احتمال استناد بعض  وفيه:
 اجملمعني اىل احد الوجوه املتقدمة.

وجود امجاع يف هذه املسألة لدى القدماء مما يطمئن  اىل انَّ :هذا مضافًا
اخلمس كان يعطى بتمامه لالمام أو وكيله يف عصر الغيبة  بعدمه، لوضوح انَّ

بعد هذا العصر قد اختلفت اناار الفقهاء يف اصل صرفه أو دفنه أو و الصغرى،
 قد استند اىل مدارك من ذهب اىل صرفه على السادة املؤمننيو االيصاء به،

االخذ بالقدر املتيقن، كما يتضح ملن يراجع و اجتهادية او من باب االحتياط
كلماهتم فيها، فكيف ميكن دعوى وجود امجاع تعبدي من و تاريخ املسألة

 قبل الفقهاء على اشتراط االميان يف الفقري اهلامشي؟
الفقري اهلامشي  شتراط االميان يفال يوجد مدرك فين إل انهوهكذا يتضح: 

 ْنما جاء يف كلمات االصحاب يف املقام ال يعدو َا انَّو املستحق للخمس،
سائر و مناسبات تنشأ من قياس اخلمس على الزكاةو استحسانات يكون جمرد
 الصدقات.
كله: اما اذا و لو فرضنا ان نصف اخلمس ملك جلهة الفقري اهلامشي، هذا 

ه ملك لالمام، فبطالن القياس على باب اخترنا املسلك الصحيح من انه بتمام
الدفع اىل الفقري اهلامشي سوف ال يكون من باب  ، النَّالزكاة واضح جدًا

  منو نوائبه،و ونهؤباعتبار كونه من شو رجوعه إليه، بل باذن احلاكم
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اشكال يف انه من ونه، بل ال ؤشو نوائبهو وليات احلاكمؤالواضح سعة دائرة مس
 مجلة املصاحل الالزمة عليه رفع الفقر عن كافة طبقات الناس حىت الفساق

االمام له الصالحية املطلقة يف  املخالفني منهم، بل تقدم يف صحيح البزنطي انَّو
اين هذا من دفع الزكاة أو الصدقة و صرف اخلمس على من يشاء كيفما يشاء،

ال يسمح فيه بالدفع اىل  ْنالذي يناسب َاو قراءمن قبل املكلفني انفسهم اىل الف
الروايات الناهية عن دفع الزكاة اىل املخالفني  ْناملخالفني منهم، بل الصحيح َا

ال يستفاد و ناظرة اىل اشتراط االميان يف دفع املكلف لزكاته اىل الفقري، أيضًا
بان االمام  يف بعض الروايات صّرحو ،االمام ذلك أيضًاو منها ان تكليف الويل

 امري املؤمنني،و اذا قام يصرف على عموم املسلمني كما كان يفعل النيب)ص(
عن اخلمس  صرف الزكاة فضاًل نتيجة ذلك ان احلاكم الشرعي جيوز له أيضًاو

ولية املكلف، كما ؤولية احلاكم غري مسؤلغري املؤمنني من املستحقني، ألن مس
 واليتيًا ن اعطاء الزكاة لغري املؤمن حكمًاان يكون النهي ع انه من احملتمل قويًا

عن االمام )ع( مبا هو ويل االمر ال مبا هو شارع، أو يكون املنع مبالك  صادرًا
دالالت على و هناك شواهدو تقوية هلم على باطلهم،و دفعها إليهم إعانة انَّ

تفصيل البحث و بعض هذه النكات يف ثنايا الروايات املتعرضة هلذه املسألة،
 نها متروك اىل حمله من كتاب الزكاة.ع

شرطية االميان يف صرف اخلمس على االصناف الثالثة ال  انَّ وهكذا يتضح:
يكون الصرف على الفقري  ْنامنا الالزم َاو دليل عليها، بل الدليل على خالفها،

 اهلامشي باذن احلاكم الشرعي حسب ما يرى من املصلحة.
 هذا هو املشهورو ،يف اشتراط الفقر يف الصرف على االيتام االمر الثاينـ:

  نفي 2ابن ادريس يف السرائرو 1ظاهر الشيخ يف املبسوط الصحيح، رغم انَّو

                                                           
 .212، ص 1املبسوط، ج  -1
 .115السرائر، ص  -2
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 اشتراط ذلك متسكا بإطالق اآلية.
املتشرعي احملفوف باخلطاب يقتضي و االرتكاز العقالئي انَّ والوجه فيه:

االموال العامة اىل صورة و انصراف العناوين املذكورة يف مصارف احلقوق
املسكني تساوق الفقر ال حمالة، فعنوان و احلاجة يف اليتيمو اللزوم،و احلاجة

 انَّ ااّل مل يكن له أب،و يشمل كل من كان صغريًا كان مطلقًا ْنِاو اليتيم لغة
 لسياق اىل الصغري الذي ال أب له،يف هذا ا املقيد الليب املذكور جيعله منصرفًا

 بالتايل ال يوجد كفيل إلعاشته كما هو الغالب، بل لعل اطالق اليتيم غالبًاو
امنا و الصغري ال يتمكن من العمل عادة اىل هذا املعىن، حيث انَّ يكون استطراقًا

امنا ذكر اليتيم مع ذكر الفقري أو املسكني الشامل بإطالقه و يكفل حياته األب،
حيثية اليتم جتعله اشد  التأكيد عليه، النَّو باعتبار امهيته يتيم الفقري أيضًالل

 احلرمان من الفقري الكبري.و يف معرض الضياعو حاجة
االمام  هذا كله: مع ورود التصريح بذلك يف مرسلة محاد، حيث عرب فيها بانَّ

 يعطيهم حىت يستغنوا، الااهر يف اشتراط الفقري فيهم.
على ما سلكناه من  املسكني بناًءو معىن شرطية الفقر يف اليتيم و ليعلم انَّ

جواز الصرف منه على من يرى املصلحة و رجوع اخلمس بتمامه اىل االمام،
من قبل الشارع للخمس  حمددًا ، كونه مصرفًالو مل يكن فقريًاو يف صرفه عليه

ملنصب االمامة، يصرفه االمام على حسب ما يراه  مع بقاء اخلمس بتمامه ملكًا
من املصلحة، فاذا وجد املصلحة يف اعطاء اليتيم غري الفقري من اخلمس كان له 

ضمن املصرف املذكور يف اآلية الكرمية، بل  لكنه مل يكن داخاًلو ،ذلك أيضًا
 .نوائبه االخرى، فتدبر جيدًاو ضمن مصارفه
قد و ،احلاجة يف بلد التسليم من ابناء السبيلو قريف اشتراط الف األمر الثالثـ:

اتضح وجهه مما تقدم يف االمر االول، بل لعل عنوان ابن السبيل بنفسه كناية 
 السبيل فبقي فيه،و لغة عن احملتاج املنقطع عن ماله يف اثناء الطريقو عرفًا
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 .عرفًاو يف مفاد ابن السبيل لغةفكأنه اصبح ابنه فتكون احلاجة مأخوذة 
كون سفره يف طاعة، اي يف غري معصية األمر الرابعـ: قد نفاه و ،يف اشتراط 

 السيد املاتن )قده( هنا رغم انه اعتربه يف باب الزكاة.
 وقد يستدل على االشتراط بأحد دليلني:

 احلاق اخلمس بالزكاة من باب البدلية، أو بالفحوى العرفية. األّولـ:
ما عرفت من عدم الدليل على البدلية هبذا العرض العريض، كما انه ال  يه:وف

 .ال عرفًاو مالزمة بني البابني يف خصوصيات املصرف ال عقاًل
، يقع واجبًاهو حرام فالو اعطاءه يف سفر املعصية اعانة على االمث، انَّ الثاينـ:

 .ربيًاأو مبغوض على األقل فال يقع ُق
عن املبغوضية ال تنايف اطالق احلكم  رمة التكليفية فضاًلاحل ـ:فيه: أّواًلو

مع احلكم  امنا قد يكون منافيًاو الوضعي باستحقاق مطلق ابن السبيل،
 التكليفي، كما ال خيفى على املتأمل.

الثابت بآية النهي من و ال دليل على كربى حرمة االعانة هبذا املعىن، ـ:وثانيًا
هو غري االعانة و العدوانو املشاركة يف الالمو التعاونالتعاون على االمث حرمة 

 او منافيًا ليكون حمرمًا معه ال دليل على مبغوضيته شرعًاو كما هو حمقق يف حمله،
 مع قصد التقرب.

 يف مصرف اخلمس أو لفاًا ًاـقيد احلاجة املأخوذ لّب بانَّ يقال: ْنوالصحيح َا
ري املشروعة، اي ما يكون حاجة الزكاة منصرف اىل احلاجة املشروعة ال غو

 ال حاجة كذلك حنو سفر املعصية، فال يكون مشمواًلو حبسب نار املشرع،
عنه ال حمالة، فال جيوز االعطاء إليه،  الطالق املصرف املقرر، فيكون خارجًا

لاهور اآلية يف حتديد املصرف املقرر للخمس يف ما ذكرها من العناوين ال 
 .بت شرطية ذلك يف باب الزكاة أيضًاهبذا التقريب تثو اكثر،

  هلذا املصرف اراد الرجوع أو الذهاب ال للمعصية كان مصداقًاو نعم لو تاب
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ال يكون سفره الذي يعطى يف سبيله اخلمس أو  ْنبال كالم، فيكون اشتراط َا
الزكاة يف معصية الّله على القاعدة، اللهم اال اذا فرض مصلحة اخرى ملزمة 

ونه ؤشو مصارفهو جتعل الصرف على مثله من نوائب احلاكم الشرعي
 االخرى، كما اشرنا إليه يف اليتيم.

قد نفاه و ،دمهعو يف اشتراط العدالة يف املستحق للخمس األمر اخلامسـ:
 ال يف باب الزكاة،و هو الصحيح، فانه ال دليل عليه ال هناو السيد املاتن أيضًا

الروايات الواردة يف الزكاة ال يستفاد منها اكثر من املنع عن اعطاء الزكاة و
، كما ياهر ملن يتأمل خارجًاو للفاسق بنحو يوجب صرفه يف املعصية عرفًا

، املقدار ثابت على القاعدة، النه ليس حاجة شرعًاهذا  قد ذكرنا انَّو مفادها،
يف ذلك اخلمس أو الزكاة ما مل تفرض عناية زائدة تقتضي املصلحة  سواًء

 .امللزمة بنار احلاكم يف الصرف على الفاسق مطلقًا
 وقد اشار السيد املاتن )قده( يف ذيل هذه املسألة اىل عدة امور اخرى:

 لعله متسكًاو املتجاهر، الكبائر خصوصًا من اولوية عدم االعطاء ملرتكيب
ببعض الروايات الواردة يف الزكاة الناهية عن اعطاء شارب اخلمر، بعد إلغاء 

 مع التجاهر. التعدي اىل مطلق الكبائر خصوصًاو خصوصية شرب اخلمر
قد عرفت و ومن تقوية احلكم بعدم اجلواز اذا كان يف الدفع اعانة على االمث،

لكن عدم جواز الدفع ثابت على و ى حرمة االعانة هبذا املعىن،انه ال دليل عل
القاعدة اذا كان يصرف يف املعصية حبسب النتيجة كما هو احلال يف موارد 

 االعانة، خبالف ما اذا اعطي للصرف على عياله أو نفقاته املشروعة.
لو و ،ومن انه لو كان يف منعه ردعه عن املعصية فيتأكد عدم الدفع تكليفًا

الصد عن حتققه، اال انه قد عرفت ان ذلك و مبالك وجوب النهي عن املنكر
، فقد جيب منع مال الميكن ان يكشف عن ضيق يف دائرة االستحقاق وضعًا

  لكنه يستحقه لو دفع إليهو شخص عنه من اجل ردعه عن ارتكاب املنكر
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ال جيب البسط على االصناف، بل جيوز دفع متامه اىل  [2]مسألة 
وكذا ال جيب استيعاب افراد كل صنف، بل جيوز االقتصار  .احدهم

تساوي بني االصناف او ـبسط ال جيب الـلو اراد الو على واحد.
 .[1]االفراد

، فما افاده املاتن)قده( من تقوية عدم اجلواز اذا انطبق على دفعه إليه وضعًا
 ال الوضعي.ان يراد به عدم اجلواز التكليفي و البد عنوان ثانوي حمرم شرعًا

النساء و مستضعف كل فرقة ملحق هبا يف احلكم، فاالطفال ومن انَّ
 املستضعفني من املخالفني ملحقون هبم يف احلكم بعدم جواز دفع اخلمس

هذا قد يتم لو قام دليل معترب على عدم جواز اعطاء الزكاة و الزكاة إليهم.و
ذ، اال انه تقدم عدم للمخالف هبذا العنوان، لصدقه على املستضعف منهم عندئ

تعبريات تناسب و امنا الوارد يف باب الزكاة عناوينو الدليل على ذلك يف املقام،
القضية اخلارجية او احلكم الوالييت او حنو ذلك، فروايات املنع يف باب الزكاة 

ال اطالق فيها هبذا العرض العريض، بل قد يستفاد من بعضها كمعتربة  أيضًا
 تأمل.و ، فراجع1ء اطفال املخالفني من الزكاة حىت يبلغواايب بصري جواز اعطا

 لزوم بسط سهم السادة من اخلمس على األصناف الثالثة وعدمه
يتعرض السيد املاتن)قده( هنا اىل مسألة لزوم بسط سهم السادة من اخلمس  [1]

عن  عدمه، فحكم بعدم وجوب البسط عليها، فضاًلو على االصناف الثالثة
املشهور بني و وجوب البسط على افراد كل صنف أو التساوي بينهم.

االشهر أو اجملمع عليه عدم و املتأخرين عدم وجوب البسط على االصناف،
ظاهر عبائر مجلة و عن التساوي بني افراد كل صنف، وجوب البسط فضاًل

  علىوجوب البسط  3 ايب الصالح يف الكايفو 2من القدماء كالشيخ يف املبسوط
                                                           

 .155من أبواب املستحقي للزكاة، ص  1، باب 1راجع وسائل الشيعة، ج  -1
 .212، ص 1املبسوط، ج  -2
 .153الكايف يف الفقه، ص  -3
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 .2 قواه يف احلدائقو هو االحوط، 1 جعله يف الشرائعو االصناف،
على ما ذهب  هذا البحث امنا ينفتح بابه بناًء بانَّ يقال: ْنوالتحقيق يف املقام َا

 إليه املشهور من تقسيم اخلمس من حيث امللك بني السهام الستة.
ملنصب االمامة فال ينبغي الشك  على ما اخترناه من كونه بتمامه ملكًا واما بناًء

عن البسط على افراد كل  يف عدم وجوب البسط على االصناف الثالثة، فضاًل
هلم ليحرم صرفه يف  صنف أو التقسيم عليهم بالسوية، اذ ليس هو ملكًا

ما ال جمرد التنصيص يف اآلية على مصرفيتهم ال يقتضي البسط كو غريهم،
خيفى. فعلى هذا املسلك يكون ذكر االصناف الثالثة جملرد بيان بعض املصارف 

 االساسية الراجعة اىل الناس، لتوضيح ما اشرنا إليه فيما سبق من انَّو املهمة
للخمس ليس من باب االستئثار  ـ اي االمام ـ ذي القرىبو الرسولو متلك الّله

 اوالها سّد فقر اليتامىو به، بل من اجل رفع حاجة اجملتمع اليت من أمهها
 املساكني يف اجملتمع.و

امنا و تقييده،و فاآلية على هذا التقدير ليست يف مقام حتديد مصرف اخلمس
الويل، و وليات احلاكمؤدخوهلا يف مسو هي بصدد بيان اصل مصرفية االصناف

الويل الشرعي و كون قصارى مفادها على هذا االساس انه جيب على االمامفي
منها و نوائبهو يستخدم اخلمس يف رفع حاجات اجملتمع ْنمور املسلمني َااُل

احلاجة فيمن مل جتعل هلم الصدقات، كما هو احلال بالنسبة اىل ذكر هذه و الفقر
 عدم وجوب صرفه ء الذي ال اشكال عند أحد يف االصناف يف ذيل آية الفي

يراعى االوىل  ْنَاو يف ذلك البّدو عن وجوب البسط. عليهم خاصة فضاًل
رفع الفقر عن مجيع الناس من اهم  ال شك يف انَّو فاالوىل مبصاحل املسلمني،

 الذي كانت سريةو ،ليات امللقاة على عاتق الويل أيضًاؤواملسو االهداف
                                                           

 .132، ص 1شرائع اإلسالم، ج  -1
 .331، ص 12احلدائق الناظرة، ج  -2
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ذلك ال يعين  االئمة )ع( االهتمام به قبل أية مصلحة اخرى، اال انَّو األنبياء
 عدم حق الصرف يف مصلحة اخرى ملزمة أو طارئة اذا رأى احلاكم اولويتها

خالف سياق اآلية و حاكميته،و هذا خالف دليل واليته ، فانَّامهيتها فعاًلو
االصناف جمرد و االمامو للرسولو ملك لّله أن اخلمس ابتداًءو يف الطولية

خالف صريح ما تؤكده صحيحة البزنطي املتقدمة و مصارف يالحاها احلاكم،
ذلك اىل االمام يصنع فيه كيف يشاء، بل ورد يف بعض الروايات ان  من انَّ

الغنائم و ذلك لالمام ذلك بشأن كل ما يف بيت املال من االموال العامة بل
 .تداًءعن اخلمس اجملعول له اب قبل التقسيم فضاًل

ومحل الصحيحة على إرادة عدم وجوب التساوي أو البسط على افراد كل 
صنف ال االصناف خالف اطالق قوله )ذلك اىل االمام يعطي على ما يرى(، 

اذا الحانا ان سؤال السائل عن التقسيم بني االصناف ال التساوي  خصوصًا
 بني االفراد.

 لتوهم وجوب البسط على االصناف.الجمال  انه على املسلك املختار يتضح: وهكذا
على ما ذهب إليه املشهور من متلك االصناف الثالثة فيكون مقتضى  واما بناًء

ذلك لزوم البسط عليها حىت اذا انكرنا لزوم البسط أو التساوي الفراد كل 
شخصية و عنوان حقوقيو لو مبا هو جهةو ـ الزم متلك كل عنوان صنف، النَّ

رف سهم كل واحد منها يف غريه، بل يتعني صرفه فيه عدم جواز ص ـ قانونية
هو معىن وجوب البسط. اال انه مع ذلك استدل و به، خمتصًاو له بعد كونه مالكًا

 على عدم البسط بوجوه:
استفادة ذلك من بدلية اخلمس للزكاة، بعد فرض عدم وجوب  األولـ:

 .1البسط على االصناف فيها مبقتضى بعض االدلة اخلاصة

                                                           
 .235كتاب اخلمس و األنفال، ص   -1
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الزكاة يف و التشابه بني اخلمسو ما تقدم من عدم الدليل على البدلية وفيه:
املستحقني لكل و يف ما يرجع اىل كيفية املصرف مجيع االحكام، خصوصًا

 بني البابني. أو عرفًا منهما، كما ال دليل على املالزمة عقاًل
ال ينبغي الشك يف قّلة و من االصناف املذكورة يف اآلية ابن السبيل، انَّ الثاينـ:

الزم و ،احيانًا وجوده بالنسبة اىل الصنفني اآلخرين، بل قد ال يوجد اصاًل
ختصيص سدس اخلمس هلذا العنوان تعطيل سهم ابن السبيل أو و القول بالبسط

 .1 كالمها كما ترىو االدخار له،
البسط غري التساوي يف املقدار، كما انه ال ينايف عدم لزوم البسط  انَّ وفيه:

مع  حني ارتفاع موضوع احد االصناف، ملا تقدم من اّن قيد احلاجة مأخوذ لّبًا
كل صنف منها فيعطى مبقدار احلاجة، فلو فرض عدم املوضوع ألحد االصناف 

الثالثة اين هذا من فرض وجود االصناف و ال موضوع للبسط،و فال حاجة
ال لزوم لالدخار، فكيف ميكن جعل هذا و ثبوت احلاجة، فال تعطيلو مجيعًا

 قرينة على الغاء دخل خصوصية كل عنوان من االصناف الثالثة يف السهام
 امنا غايته ـ لو سلمنا عدم جواز االدخار ـو محلها على إرادة اجلامع بينها؟و

لو من و فرض عدم احلاجةالقرينية على عدم لزوم البسط على العنوان يف 
 هذا واضح.و ر بقدرها ال اكثر،جهة عدم املوضوع، فان الضرورات تقدَّ

لو كان جيب البسط على االصناف لزم البسط على االفراد من كل  الثالثـ:
 ء كل عنوان منها يف اآلية باجلمع احملّلى بالالم املفيد لالستغراق صنف، جملي

ان حيمل على إرادة و قد يكون متعذرا، فالبدَّو هذا مما يقطع بعدمهو العموم،و
 معرفية كل فرد من االفراد لذلك، فيتحفظ على ظهور العموم يف االستغراقية،

 عنوان حصةو متليك كل صنفو معه ال يبقى ما يدل على لزوم تثليث االقسامو

                                                           
 .315مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1
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العناوين جاءت على حنو االستغراق ال على حنو اجلنس أو  من اخلمس، النَّ
 حيمل على التثليث يف امللك. ْنصرف الوجود لكي ميكن َا

شئت قلت: الااهر االويل يف اآلية يقتضي البسط على كل فرد فرد من  ْنوِا
لو و من رفع اليد عنه البدَّو هذا مقطوع العدم،و كل صنف بنحو االستغراق،

بعد ذلك ال و محله على إرادة البسط يف املصرفية ال يف امللك،و باعتبار تعذره
يبقى ما يدل على ملكية كل صنف من تلك االصناف على حنو صرف 

 1الوجود، اذ ال دال عليه، فيكون املقدار الثابت املتيقن ملكية اجلامع بينها.
يف امللك العناوين املذكورة على القول بتقسيم اخلمس عليها  انَّ ـ:وفيه: أّواًل

امنا متلك باعتبارها شخصيات قانونية حقوقية ال حقيقية، أي مبا هي جهات 
تكون اجلهة  ْنعلى هذا ال فرق بني َاو اشخاص خارجيني،و ال مبا هي افراد

كال  احلقوقية عنوان اليتيم املفرد أو اجلنس أو عنوان اليتامى أو املساكني، فانَّ
اليلزم منه االستغراق مبعىن و احلقوقية،يناسب الشخصية و التعبريين مما يصح

 البسط على كل فردفرد، فانه غري منسجم مع فرض املالك شخصية حقوقية،
امنا قد ينسجم مع مالحاة اجلمع لألفراد بنحوالشخصية احلقيقية، فلوفرضنا و

قطعنا و شريفة يف التقسيم من حيث امللكية ـ كما هو املشهور ـظهور اآلية ال
ناه يف بيان املسلك املختار يف االحباث السابقة، فال وجه لرفع النار عما ذكر

كل صنف وجهة من اجلهات املذكورة  اليد عن ظهورها عندئذ يف انَّ
لسهم من اخلمس املستلزم لوجوب  كشخصية قانونية اعتبارية يكون مالكًا

 البسط عليها.
ان دخول الالم على اجلمع احملّلى كدخوهلا على اسم اجلنس ال يدل  ـ:وثانيًا

 هوو على االستغراق، بل على إرادة جنس اجلمع كما هو حمقق يف حمله،
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اليقتضي البسط على األفراد، نعم قد يقال باهورها يف لزوم اعطاء اقل اجلمع 
 ، اال أن هذه اخلصوصية ملغاة عرفًاليكون االعطاء جلنس اجلمع متحققًا

 ْنميكن َاو املناسبات العرفية فيحمل على إرادة اجلنس.و حبسب االرتكازات
املساكني بصيغة املفرد قرينة على إرادة و جيعل عطف ابن السبيل على اليتامى

، فال ظهور من أّول االمر لآلية يف اكثر من إرادة اجلنس من كل صنف أيضًا
 صنف من االصناف.اجلنس من كل 

لو سلمنا القرينة املذكورة فسوف تكون النتيجة عدم الدليل ال على  ـ:وثالثًا
ال إرادة التمليك بالنسبة اىل اجلامع و إرادة التمليك بالنسبة اىل كل صنف،

بني االصناف، بل عدم الداللة على إرادة ذلك اوضح، اذ مل يذكر جامع بينها 
 العموم،و اجلنس فانه مذكور ضمن االستغراق حىت اجلامع االنتزاعي، خبالف

القول بعدم وجوب البسط يهدم اصل مبىن  هلذا ذكرنا يف االحباث السابقة انَّو
استفادته من اآلية املباركة، فتكون هذه القرينة و املشهور بالتقسيم يف امللكية

 بنفسها صاحلة حلمل االصناف الثالثة يف اآلية على املصرفية ال امللكية.
دعوى عدم ظهور اآلية من اّول االمر يف اكثر من ملكية اجلامع بني  الرابعـ:

العناوين املذكورة امنا  ذلك باعتبار قرينة ارتكازية لبية، هي انَّو االصناف،
الفقر، فيكون املوضوع هو و يصرف عليها اخلمس أو الزكاة يف فرض احلاجة

 احلاجة، اجلامع بني االصناف الثالثة.
ال يعين الغاء دخالة العناوين املأخوذة يف موضوع  اخذ احلاجة قيدًا انَّ وفيه:

 االستحقاق بنحو املوضوعية بعد فرض استفادة التسهيم فيما بينها يف امللكية،
 امنا غايته املنع عن اطالقها ملا اذا مل تكن حاجة يف البني.و

عن  قيام السرية العملية على عدم البسط على االصناف فضال اخلامسـ:
 افراد كل صنف.

 ما تقدم من املنع عن انعقاد سرية يف هذه املسألة على اصل االعطاء وفيه:



 111                                                 فصل يف قسمة اخلمس ومستحقه

فان  مستحق اخلمس من انتسب اىل هاشم باالبوة، [3]مسألة 
ال فرق بني ان و حتل له الزكاة.و انتسب إليه باالم مل حيل له اخلمس،

األمت علقة ينبغي تقدمي و .، أو عباسيًا، أو عقيليًايكون علويًا
 .[1] بالنيب)ص( على غريه أو توفريه، كالفاطميني

 

لالصناف من قبل املكلفني، بل عمل املتشرعة كان على اعطاء اخلمس بتمامه 
 اما الصرف على املستحقني فقد اختلفت كلمات القدماء فيه،و لالمام أو وكيله،

قدمة يف حبث من أفىت منهم بذلك قد أستند اىل بعض الوجوه االجتهادية املتو
يف مثل  تعبديًا اخبار التحليل، فال ميكن جعل العمل اخلارجي املذكور دلياًل

 هذه املسألة.
االمام يصنع كيفما  التمسك بصحيح البزنطي املتقدم الدال على انَّ السادسـ:

يراه مصلحة يف صرف اخلمس على االصناف، فيدل بإطالقه على و يشاء
 عدم لزوم البسط عليها.

 لتمام اخلمس او ولّيًا انه يدل على ذلك بالنسبة اىل االمام لكونه مالكًا وفيه:
الداللة فيه على جوازدفعه و على املسلك املختار، من هنا جعلناه دلياًلو عليه،

يدل على عدم لزوم البسط  ْنمن َا من قبل املكلف اىل الفقري اهلامشي، فضاًل
على املسلك اآلخر، ال على  على االصناف يف مقام الدفع، فهو من االدلة

 مسلك املشهور.
وان شئت قلت: انه دليل على عدم البسط من ناحية كون اخلمس بتمامه 

يدل على عدم وجوب البسط الو ملنصب االمام او حتت واليته املطلقة، ملكًا
 على املكلف على تقدير استقالله بدفع اخلمس اىل مستحقه.

شهور، من استاهار متلك االصناف الثالثة على مسلك امل انه بناًء وهكذا يتضح:
 للخمس يشكل احلكم بعدم البسط عليها، الذي هو الزم القول بالتملك.

  [ يف هذه املسألة جهتان:1] 
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 اختصاص اخلمس باملنتسب إىل هاشم باألبوة دون املنتسب إليه باألم
يف اختصاص اخلمس باملنتسب اىل هاشم باالبوة دون  اجلهة االوىلـ:

اىل السيد  لعله مل ينسب اخلالف ااّلو هذا هو املشهور،و م.املنتسب إليه بااُل
 املرتضى )قده(، مع امكان التشكيك يف صحة النسبة، اذ املنقول عنه قوله بانَّ

 يهاابن البنت ابن حقيقة، فمن اوصى مبال لولد فاطمة دخل فيه اوالد بن
هذا غري صدق اهلامشي أو الفاطمي عليهم الذي هو و اوالد بناهتا حقيقة،و

 موضوع هذا البحث.
 التسامل، أوالشهرة الفتوائيةو ما كان فقد استدل على املشهور بعد االمجاع وايًا

 العملية بدليلني:و
ابوه من و التمسك مبرسلة محاد املعروفة )ومن كانت أمه من بين هاشم احدمها:

الّله يقول  ء، النَّ ليس له من اخلمس شيو الصدقة حتل له، ر قريش فانَّساي
 ادعوهم آلبائهم(.

على ما هو الصحيح من عدم  وهي نعم الدليل لوال االرسال يف سندها، بناًء
 جرب السند بعمل املشهور ما مل حيصل االطمئنان بصدور الرواية عن املعصوم.

موضوع اخلمس  الذي هوو العنوان الوارد يف روايات حترمي الصدقة انَّ الثاينـ:
 املطليب، أو عنوان بين هاشمو امنا هو عنوان اهلامشي مصرفًاو أو استحقاقًا ملكًا

 كالمها خيتصان باملنتسب إليهما من طرف األب ال االم،و بين عبداملطلب،و
االضافة  ف االم، النَّهذا ال ينايف صدق االبن أو الولد للمنتسب إليه من طرو

امللحوظة يف اطالق االبن أو الولد لفالن على شخص هي االضافة الدمية 
االيالد نسبته  من الواضح انَّو انه قد اولده،و التكوينية، اي كونه قد احندر منه

اما االضافة امللحوظة يف اطالق اهلامشي أو بين و اىل االبوين على حد واحد.
القبلية من اجل التمييز بني و االضافة االجتماعية هاشم على شخص فامنا هي

امللحوظ فيها خصوص  هذه االضافة ال اشكال يف انَّو االنساب،و القبائل
  أو مناسبته من بني أمهيته اجتماعيًاو لو لشرافتهو االنتساب من طرف األب،
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 خبالف االم.املعروفية و األبوين لالنتساب االجتماعي
االضافة و هناك فرق بني االضافتني، االضافة الدمية التكوينية فاحلاصل:

املناسب مع االضافة الثانية خصوص و امللحوظو النسبية االجتماعية،
باِئِهْم( الذي )اْدُعوُهْم آل  معىن قوله تعاىل هذا هوو االنتساب من قبل األب،

بل لعل اخذ مطلق  ى صدور الرواية ـعل بناًء ـاستشهد به االمام)ع(يف املرسلة
االنتساب اىل شخص، اي االضافة التكوينية يف االضافة النسبية االجتماعية 

 ابتعادها خالل طبقات عديدة نقض الغرضو قد يلزم منه بعد تعدد الوسائط
االنتساب اىل ذلك الشخص  التصنيف االجتماعي، حيث انَّو انتفاء التمييزو

طبقة من طبقات امهات اآلباء أو امهات االمهات امر لو يف و من طرف االم
 غاليب الوقوع كما ال خيفى وجهه.

كرنا:  الوقفو النكاحو باب املرياثو ظهر وجه الفرق بني باب اخلمس ومما ذ
احلكم يف املقام مترتب على عنوان اهلامشي امللحوظ فيه االضافة  حنوها، فانَّو

 تلكم االبواب حيث انه يترتب غالبًا النسبية، خبالف احلكم يفو االجتماعية
 .على عنوان ابن فالن أوولده امللحوظ فيه االضافة التكوينية الدمية، فتدبر جيدًا

كان  ، سواًءيف عموم احلكم ملطلق من ينتسب اىل هاشم باالب اجلهة الثانيةـ:
يف الوجه و هذا هو املشهور، بل لعله جممع عليه،و ،أم عباسيًا أم عقيليًا علويًا

القيد املأخوذ يف االصناف الثالثة سواء على القول بامللك أو املصرفية  ذلك انَّ
هذا مذكور يف الروايات الدالة على  امنا هو من حرمت عليه الزكاة، فانَّ

، كما انه هو مقتضى اطالق االصناف يف اآلية او تلوحيًا االختصاص تصرحيًا
 ليس باكثر من ذلك، أو ختصصًا املقدار اخلارج منه ختصيصًا بعد فرض انَّ

 من هذه الناحية. الزكاة حترم على مطلق بين هاشم كان التعميم تامًا حيث انَّو
ما ورد يف بعض تلك الروايات من التعبري باالختصاص بآل البيت قد عرفت و

  املراد منه التأكيد على رجوع امراخلمس اىل االئمة )ع(، على انه انَّ
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بالبينة، أو الشياع  ال يصّدق من ادعـى النسب ااّل [1]مسألة 
حتيال عم ميكن االـاالشتهار يف بلده. نو ويكفي الشياع م،ـاملفيد للعل

  وكيل علىـبالت يف الدفـع اىل جمـهول احلال ـ بعـد معـرفة عدالـته ـ
 

اخلمس بدل عن الزكاة، فيكون لكل من حرمت  دل على انَّالينايف اطالق ما
 عليه الزكاة.

نعم لو قيل يف مبحث حرمة الصدقة على بين هاشم باختصاصها خبصوص 
دلت عليه معتربة ايب خدجية عن ايب عبدالّله)ع(  االمام املعصوم، كماو الرسول

م على امنا حترو )انه قال: اعطوا الزكاة من ارادها من بين هاشم، فاهنا حتل هلم،
، كانت النتيجة 1(<ع> على االئمةو على االمام الذي من بعدهو <ص> النيب

عدم اختصاص اخلمس بالسادة كما ال اختصاص للزكاة بغريهم، بل مقتضى 
اخلمس بتمامه ملك  هذه الرواية تأكيد ما انتهينا إليه يف املباحث السابقة من انَّ

االصناف جمرد مصارف للخمس يصرفه عليها االمام حسب ما  انَّو لالمام،
ء  الفيو الزم ذلك بقاء االصناف يف آييت اخلمس يراه من املصلحة، كما انَّ

 على اطالقها، كما نسب اىل ابن اجلنيد.
واملشهور قيدوا هذه الرواية بالصدقات املستحبة، أو صدقات بين هاشم بعضهم 

 انه من الواضح صراحة الرواية يف النار اىل لبعض، أو حاالت االضطرار، اال
كما يف  التحرمي ليس مطلقًا انَّو نفيها عن غري املعصوم،و كربى حترمي الزكاة

 االمام )ع(.و امنا هو خاص باملعصوم من الرسول)ص(و اذهان الناس،
 واالوىل رفع اليد عن الرواية رغم اعتبار سندها يف نفسه، اما باالعراض

على قبول كربى سقوط السند عن احلجية بذلك،  خالفها بناًء التسامل علىو
  تدل على لو لتواترها امجااًلو أو باعتبار معارضتها مع روايات قطعية السند
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 .فسه أيضًاـنـه يندرج فيه األخذ لـه على وجـحقـااليصال اىل مست
 .[1] ولكن االوىل بل االحوط عدم االحتيال املذكور

 

 الّله العامل.و التعميم صراحة،
على القول  هذا البحث اعين حتديد دائرة بين هاشم امنا يصح بناًء مث انَّ

باالصناف الثالثة من السادة،  أو مصرفًا باختصاص نصف اخلمس متليكًا
 ااّلو الروايات على االقل أولوية الصرف منه عليهم،و حبيث يكون مفاد اآلية

ذكر االصناف جملرد بيان بعض املصارف اليت يشخصها االمام مع  فلو قيل بانَّ
حد سواء فال احلاجة عن الناس كلهم على و عن رفع الفقر واًلؤكونه مس

 من حيث تشخيص من حترم عليه الصدقة الواجبة. فائدة هلذا البحث ااّل
اولوية و وقد تقدم يف بعض االحباث السابقة انه ميكن استفادة حنو اختصاص

 الصرف من اخلمس على من حرمت عليه الصدقة من االدلة، فراجع. يف
 البحث يف هذه املسألة من جهتني: [1]

 يف طريق احراز النسب. االوىلـ:
 عدمها.و يف براءةالذمةبتوكيل جمهول احلال على ايصال اخلمس اىل مستحقه الثانيةـ:

 مقتضى االصل العملي عند الشك فال اشكال يف انَّ -اما اجلهة االوىل:
قلنا جبريان استصحاب عدم  اجلهل بالنسب عدم االجتزاء بالدفع إليه، سواًءو

وجوب ايصاله اىل اهلامشي  الذي هو من العدم االزيل أم ال، ألنَّ كونه هامشيًا
من  امنا الشك يف الفراغ منه بدفعه اىل املدعي للنسب، فالبدَّو متيّقن،

االحتياط بدفعه اىل من يعلم انتسابه كما هو يف سائر موارد الشك يف حتقيق 
 شرط الواجب.

 ،1وعن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب مبجرد دعواه كما يف مدعي الفقر
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دعوى الفقر معتضدة باستصحاب  وقد علق عليه بعض اساتذتنا العاام بانَّ
مقتضى  الذي هو امر حادث مسبوق بالعدم، خبالف النسب فانَّعدم الغىن 

 االصل االزيل عدم االنتساب اىل هاشم، فدعوى االنتساب خالف االصل،
ال يعارض باصالة عدم االنتساب اىل غري هاشم، لعدم االثر هلا بلحاظ و

 1عدم حجية مدلوهلا االلتزامي لكونه من االصل املثبت.و مدلوهلا املطابقي،
 نار الشيخ كاشف الغطاء مل يكن اىل ما يقتضيه االصل العملي، انون انَّوامل
 امنا ناره اىل ما ستأيت االشارة إليه من دعوى حجية مثل هذه الدعاوى،و
، حىت ـ  كما ذكرنا ـ اما لو قطعنا النار عن ذلك فمقتضى االصل االشتغالو

استصحاب عدم الغىن ال  اذا انكرنا جريان االصل يف االعدام االزلية، كما انَّ
يثبت الفقر الذي هو عنوان وجودي اخذ يف موضوع احلكم نعم لو فرض ان 

 جرى االستصحاب املذكور. املستحق هو كل من مل يكن غنيًا
هو العلم أو و حجة،و من احراز االنتساب بطريق شرعي بدَّانه ال فالصحيح:
اذا كان يف بلده، أو قيام البينة أو  لو احلاصل من الشياع، خصوصًاو االطمئنان

على حجيته يف املوضوعات، أو دعوى حجية قول مدعي  خرب الثقة عليه بناًء
 النسب.

امنا املناسب البحث و والبحث عن حجية ما عدا االخري منها متروك اىل حمله،
تاهر من كلمات الفقهاء القول بتصديق ـيس ْنعن حجية االخري، حيث ميكن َا

قد يدعى قيام السرية العقالئية على و حجية دعواه من ذلك،و سبمدعي الن
االنسان هو االخرب حبال نسبه، فكأنه من االمور  اذا لوحظ انَّ ذلك، خصوصًا

قد و ون اليت هو اعرف هبا من غريه.ؤاليت ال تعرف اال من قبله أو من الش
 )ان مخسة اشياء ذكرها الصدوق أيضًا ـو ـ ورد يف مرسلة يونس
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 التناكحو الواليات يأخذوا فيها بااهر احلكم ـ احلال ـ ْنجيب على الناس َا
جازت  الشهادات، فاذا كان ظاهره مأمونًاو الذبائحو ـ االنساب ـ املواريثو

 .1ال يسأل عن باطنه(و شهادته،
هذا  ظاهر املرسلة حجية حسن الااهر يف احراز العدالة أوالوثاقة، النَّ اال انَّ

 على السؤال عن البينة اذا اقيمت على احلق أحيل لقاٍض الكالم ورد جوابًا
ذيلها صريح يف  يقضي بقول البينة اذا مل يعرفهم من غري مسألة، كما انَّ ْنَا

ظاهر حال املدعي اذا كان  إرادة املعىن املذكور، فيكون مفاد املرسلة انَّ
صدقه يف ما يدعيه، فتكون دعواه يف النسب و على امانته جعل دلياًل مأمونًا
تكون حجية دعواه من باب  ْنعندئذ حيتمل َاو ،حجة اذا كان مأمونًا أيضًا

او يف خصوص هذه املوارد اليت حجية قول الثقة الواحديف املوضوعات مطلقًا
السرية العقالئية املدعاة ليست باكثر  نصاف انَّاالو يكون املدعي اخرب هبا،

 من هذا املقدار.
دعواه  مل يعلم انَّو حبسب الااهر كان ثقة مأمونًا ْناملدعي للنسب ِا انَّ فالنتيجة:

االجتهاد بل احتمل ان يكون من باب احلس أو القريب منه و مبين على احلدس
مسقط رأسه، و يف بلده ، كاالطالع على ذلك من خالل آبائه أو شياععرفًا

تؤيده و لو من باب حجية خرب الثقة يف مثل هذه املوضوعاتو صّدق يف دعواه،
مبعتربة علي بن يقطني )فيمن يلي  ميكن ان يستدل عليه أيضًاو هذه املرسلة،

مل يكن ثقة  اْنو يضعها يف مواضعها، ْنكان ثقة فمره َا ْنصدقة العشر، قال: ِا
 على ان يراد وثاقة الوكيل ال الوثوق ، بناًء2ضعها(فخذها انت وضعها يف موا

 االطمئنان بصدور الفعل منه.و
كيل جمهول احلال على ايصال اخلمس إىل مستحقه وعدمها  براءة الذمة بتو

 فقد ذكرصاحب اجلواهرحيلة للتخلص عن مشكلة احراز واما اجلهة الثانية:
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 بإيصال اخلمس اىل مستحقه، توكيل الغري ـ اذا كان عاداًل ـالنسب، حاصلها: 
، واقعًا هو اهلامشي الفقري على وجه يندرج فيه االخذ لنفسه لو كان هامشيًاو

حتقق االداء و املدار يف سقوط التكليف فيكفي ذلك يف براءة ذمة املوكل، النَّ
ل لكن االنصاف انه بعلم الوكيل دون املوكل ما مل يعلم باخلالف، مث قا خارجًا

 1ال خيلو من تأمل.
على ما تقدم يف اجلهة السابقة من  وهذا االحتيال ال ينبغي اإلشكال فيه، بناًء

لو من جهة حجية خرب الثقة و حجية دعوى مدعي النسب اذا كان ثقة مأمونًا
 الواحد يف املوضوعات بال حاجة اىل التعليل املذكور من قبل صاحب اجلواهر

سيد املاتن من عدم الذي ذهب إليه الو على مبىن املشهور ج إليه بناًءامنا حيتاو
على هذا االساس ميكن ان و االطمئنان او البينة،و بالعلم ثبوت النسب ااّل

 يذكر يف ختريج هذه احليلة الشرعية عدة وجوه:
الدالة على جواز اعطائها و التمسك بالروايات الواردة يف حبث الزكاة -االول
ظاهرها فراغ الذمة بنفس الدفع ملن يوثق به و ،2 نه احد املعطنياو للثقة

يضعها يف مواضعها، فكأّن الواجب هو اجلامع بني الدفع للمستحق و ليقسمها
ان التعدي  ان كان الزكاة ااّلو موردهاو او للثقة الذي يقسمها يف مواضعها،

 على ان نصفه سهم للفقري اهلامشي عريف. منها اىل اخلمس بناًء
وان شئت قلت: ان مفادها كفاية الدفع للوكيل الثقة الذي يتوىل صرف احلق 

من ناحية قيد الفقر او سائر  مستحقيه يف فراغ ذمة املكلف، سواًءو اىل اهله
 القيود املعتربة يف املستحق.

االطمئنان بوصول احلق اىل اهله من هذه و لو سلم إرادة الوثاقة الالوثوق وفيه:
 حتقق الواجب،و ته الداللة على كفاية الوثاقة يف احراز االمتثالالروايات، فغاي
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وال يستفاد منها بوجه تزنيل االعطاء للثقة مزنلة االعطاء للمستحق حىت اذا 
 ه، النه قد قيد فيه ذكر الثقة بانه ليضعها يف مواضعها.خطأو علم باشتباهه

مفاد هذه الروايات ياهر اهنا اجنبية حىت عن بل الصحيح انه بالتأمل يف 
ان مفادها مطلب آخر هو و اثبات كفاية الدفع للثقة يف مقام احراز االمتثال

جواز تويل غري املالك لدفعها، و عدم اشتراط املباشرة يف اداء فريضة الزكاة
السائل كان حيتمل اشتراط املباشرة فيها كسائر العبادات، فهو يسأل  فكانَّ

االمام قد و اهله،و عن االجتزاء بدفع الزكاة اىل الغري ليدفعه اىل مستحقه
الشاهد على ذلك ان السائل قد فرض يف و فراغ الذمة به،و حكم جبوازه

غ عن ان الثقة هذا يعين انه فرو سؤاله دفع الزكاة اىل ثقة يضعها يف مواضعها،
سؤاله عن تويل امناو يضعها يف اهلها فوصول احلق اىل اهله مفروغ عنه عنده،

هذا يناسب إرادة ما ذكرناه ال السؤال عن حجية عمل الثقة او و الغري لذلك،
ايصال  اخباره بدفع احلق اىل مستحقه، فانه اليناسب مع فرض املفروغية عن

ورد يف بعض الروايات ان للمعطي اجر  كذلك قدو الثقة للزكاة اىل املستحق.
منه يعرف ان املراد من قوله )ع( و ،املالك من دون ان ينقص من اجره شيئًا

 ات )اما انه احد املعطني( املعطي ـ بالكسرـ ال املعطى ـيف ذيل بعض الرواي
 ليتوهم استفادة تزنيل الدفع اىل الثقة مزنلة الدفع للمستحق. ـ بالفتح

الزكاة عن و تضى ادلة صحة التوكيل او النيابة يف اداء اخلمسان مق الثاين ـ
النائب بال حاجة اىل احراز املوكل بنفسه و الغري هو االجتزاء بفعل الوكيل

 لالمتثال ما مل يعلم اخلالف.
اعتبار الوكيل او و ان ادلة التوكيل او النيابة مفادها الغاء قيد املباشرة وفيه:

انتساب الفعل إليه، فهي تصحح العمل من ناحية و لمقام األصي النائب قائمًا
اما صحته من ناحية الشك يف وقوعه بتمام قيوده املعتربة و عدم املباشرة فقط،

  فهذا اجنيب عن مفاد ادلة صحة التوكيل او النيابة، بل البّد من فيه خارجًا



 كتاب اخلمس                                 121

………………………………………………………………………… 

 موضوعية.احراز وقوعها يف اخلارج بأصل او أمارة 
ان دليل صحة الوكالة يف االنشائيات او النيابة يف العبادات  وان شئت قلت:

تدل يف الشبهة احلكمية على عدم اعتبار املباشرة يف ماثبت فيه صحة الوكالة 
انه لو صدر الفعل بتمام قيوده من الوكيل او النائب كان مبزنلة و او النيابة

 اما حتقق الفعل خارجًاو الشرطية احلقيقية،صدوره من االصيل بنحو القضية 
ربط له بدليل صحة الوكالة او النيابة، بل ضوعية فالمن الوكيل يف الشبهة املو

 البّد من احرازه بدليل او اصل موضوعي، كما هو واضح.
الزكاة للمستحق ليس بابه باب و اىل ان اداء الوكيل للخمس هذا مضافا:

، بل ميكن ان يكون جمرد واسطة يف االيصال اىل النيابة أو الوكالة يف العمل
، كما اذا فرض ان الزكاة قد افرزها املالك نفسه مث دفعها املستحق تكوينيًا

اىل املستحق فيملكه بالقبض،  بيد الصيب او البالغ جملرد ايصاله خارجًا
جمرد آلة يف االيصال من دون وجود فعل انشائي منه  يكون الوكيل ااّلفال

 اىل التوكيل، او فعل عبادي ليحتاج اىل النيابة، فان الواجب يف الزكاةليحتاج 
 اخلمس ايصال احلق اىل املستحق من قبل املالك مع قصده للقربة يف ذلكو
 هذا حيصل منه حقيقة يف موارد التسبيب.و

التمسك باصالة الصحة يف عمل الوكيل او الواسطة، حيث يشك يف  الثالث ـ
أم ال؟ كما هو الشأن يف سائر موارد جريان اصالة  يحًاانه ادى ما تواله صح

لشروط الصحة  واجدًا الصحة يف فعل اآلخرين عند الشك يف ايقاعه صحيحًا
 بذلك حيرز االمتثال.و لبعضها فاقدًا او فاسدًا

اىل  وقد ناقش يف ذلك بعض اساتذتنا بان االصل املزبور ملا كان مستندًا
السرية العقالئية فالقدر املتيقن منه ما اذا مل يعلم املوكل الكيفية اليت وقع عليها 

كما اذا اجرى  كانت عنده مشكوكة لشبهة حكمية ـو اما اذا علمهاو الفعل،
  اوشبهة موضوعية، كما يف املوكل يشك يف صحته بالفارسية ـو العقد بالفارسية
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هو و قام حيث يعلم املوكل بان الوكيل اخذه لنفسه باعتقاده االستحقاقامل
 .1يشك يف استحقاقه، فال حيرز بناء العقالء على الصحة

 ذلك:و وهذا النقاش مّما ال ميكن املساعدة عليه،
يف صورة العلم بان مدعي النسبة قد  انه ال يبطل االحتيال املذكور ااّل أواًل ـ

لنا انه اخذه لنفسه او دفعه اىل من يعلم انه ـذا احتماما او اخذه لنفسه،
 ية العمل أيضًاـفـتثال، الن كيـراز االمـحة الحـهامشي جرت اصالة الص

 مشكوكة عندئذ.
الااهرية يف الشبهات املوضوعية الحراز  ان اصالة الصحة من القواعد ـ وثانيًا

 عند احراز اصل الفعل وقوع الفعل بتمام القيود املعتربة يف صحته خارجًا
 الشك يف بعض تلك القيود، من دون فرق بني فرض العلم بكيفية العملو
الصورة اخلارجية و الشك يف خصوصيته، اوالشك يف الكيفيةو صورته خارجًاو

نكتتها اصالة عدم الغفلة او و للعمل، الن مالك اصالة الصحة يف فعل الغري
ته اىل كال الفرضني على حد واحد، فال هذا نسبو ،اخلطأ يف اداء العمل صحيحًا

نشك يف صحة عمله، و فرق بني ان نعلم بانه اعطى الزكاة لزيد باعتقاد انه فقري
الذي و ،اشتباهًاو او نشك يف انه اعطاها لزيد الفقري او لعمرو غري الفقري خطأ

، فان مقتضى عدم كيفيته اخلارجية اجلزئية مشكوكة أيضًاو تكون صورة العمل
املكلف او خطأه يف مقام االمتثال صحة العمل يف املوردين بال أي فرق  غفلة

الصالة الصحة على ما  قياسًا ـ دام ظله هذا الكالم صدر منه ـ كأنَّو بينهما،
شك يف خصوصيته و يقال يف قاعدة الفراغ من انه اذا علم كيفية العمل خارجًا

اجلهة مث شك بعد الفراغ يف  فال جتري القاعدة، كما اذا علم بانه صّلى اىل هذه
 كوهنا القبلة، خبالف ما اذا شك يف انه صّلى اىل هذه اجلهة
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مس اىل من جيب عليه نفقته ـواز دفع اخلـيف ج [1]مسألة 
خصوصا يف الزوجة، فاالحوط عدم دفع مخسه إليهم، مبعىن  كال،ـاش

 النفقة مس. اّما دفعه إليهم لغريـمّما عليه اخل تسبًاـاالنفاق عليهم، حم
 

املعلوم كوهنا قبلة او اىل اجلهة االخرى، او انه صلى مع طهور او بدونه، فانه 
قد ذكرنا يف حمله و .جتري قاعدة الفراغ يف ذلك للشك يف كيفية العمل خارجًا

لكنه ال على االساس و من حبث قاعدة الفراغ ان هذا التفصيل صحيح
ة االوىل نسبتها اىل املكلف املذكور، بل على اساس ان منشأ الشك يف الصور

 بعده على حد واحد، حبيث لو كان يلتفت إليه اثناء العمل أيضًاو حني العمل
القاعدة نكتتها أذكرية املكلف حني العمل منه و كان يشك يف صحة عمله،

 انَّ ن املنشأ للشك من هذا القبيل، ااّلهي غري حمفوظة فيما اذا كاو بعد العمل،
عدم غفلته او و ال جتري يف قاعدة الصحة يف فعل الغري هذه النكتة للتفصيل
االلتزام بذلك فانه يوجب الغاء اصالة  ال يان فقهيًاو خطأه يف ما يؤديه،

 الصحة يف اكثر املوارد.
نعم ال جتري اصالة الصحة يف مورد العلم باختالف الغري معه يف الشبهة 

هو و صحة العقد بالفارسية او تقليدًا احلكمية، كما اذا علم بانه يرى اجتهادًا
يرى بطالنه، فانه الجتري اصالة الصحة يف فعله حىت اذا احتمل انه قد أجراه 

عما اذا علم بانه قد اجراه بالفارسية، الن اصالة الصحة مالكها  بالعربية فضاًل
من الواضح ان هذا املالك و خطأه فيما يصنع،و كما ذكرنا ندرة غفلة االنسان

الغفلة عما يعتقد به ال اكثر، فاذا كان يعتقد و قتضي اكثر من عدم اخلطأال ي
اما عدم جريان و صحة العقد بالفارسية فال يكون صدوره منه خطأ يف ناره،

اصالة الصحة فيما اذا علم بانه قد اوقعه بالفارسية مع الشك يف صحته بنحو 
الئية، بل وجهه انه الشبهة احلكمية فوجهه ليس ما ذكر من قصور السرية العق

  ال ربط لهو ، الهنا اصل موضوعيخارج عن جمرى اصالة الصحة موضوعًا
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 عليه كنفقة من يعولون الواجبة مّما حيتاجون إليه مّما ال يكون واجبًا
لو و حنو ذلك فال بأس به. كما ال بأس بدفع مخس غريه إليهمو

 .[1] لالنفاق مع فقره، حىت الزوجة اذا مل يقدر على انفاقها
 

املرجع فيه االدلة الشرعية ال  باثبات احلكم الكلي بنحو الشبهة احلكمية، فانَّ
 مساقًا املوضوعية معًاو القواعد الفقهية املوضوعية، فسوق الشبهتني احلكمية

لزوم االقتصار فيه على و جعل النكتة فيهما قصور الدليل الّليبو ،واحدًا
 كما ال خيفى. القدر املتيقن ليس فنيًا

ان التمسك باصالة الصحة يف عمل الوكيل او  والصحيح يف املقام ان يقال:
هو اليكفي يف احراز االمتثال و الواسطة غايته اثبات عدم خطأه يف اعتقاده

عدالته ال اصالة الصحة و النايف له وثاقتهو من ناحية احتمال تعمده للخالف
مل   ذلك ـ كما هو املفروض ـلتعدد يفكما هو واضح فاذا فرض اشتراط ا

 تكف اصالة الصحة يف احراز االمتثال.
على انه ميكن ان يقال: بعدم جريان اصالة الصحة يف املقام حىت اذا علمنا بعدم 

اشتباهه، ملا تقدم من ان الوكيل و احنصر منشأ الشك يف خطأهو تعمده للكذب
فاسد و اىل صحيح قسمًاليس فعله منو آلة يف االيصال،و يف املقام جمرد واسطة

لتجري فيه اصالة الصحة، فاهنا خمصوصة مبا اذا كان احتمال الغفلة او االشتباه 
 الفاسدو ينقسم بلحاظه اىل الصحيحو لألثر الشرعي يف فعل يقع موضوعًا

 .هبا، فتدبر جيدًا اخلطأ منفيًاو ليس مطلق االشتباهو
عدم تصديق مدعي فرض  وهكذا يتضح عدم صحة االحتيال املذكور اذًا

 النسب الثقة.

 حكم دفع اخلمس إىل جتب عليه نفقته
 استدل على عدم جواز دفع اخلمس اىل من جيب عليه نفقته بوجوه عديدة: [1]

إحلاق اخلمس بالزكاة اليت دلت الروايات فيها على عدم جواز دفعها  االول ـ
  املوضوع الذييف و عن الزكاة اىل من جيب عليه نفقته، باعتباره جعل بداًل
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 جتعل فيه الزكاة لوال اخلمس، فال يشمل املورد الذي الجيوز فيه دفع الزكاة.
الزكاة يف و ما تقدم من عدم الدليل على البدلية مبعىن اشتراك اخلمس وفيه:

 ما يرجع اىل املصرف. متام االحكام، خصوصًا
التمسك بعموم التعليل الوارد يف بعض الروايات الواردة يف الزكاة،  الثاين ـ

كصحيح عبدالرمحن بن احلجاج عن ايب عبدالّله)ع( )قال: مخسة اليعطون 
ذلك اهنم عياله و املرأة،و اململوكو الولدو االمو ، األبمن الزكاة شيئًا

 .1الزمون له(
ال يبعد ان يكون املتفاهم منه لكن و يف باب الزكاة ان كان واردًاو فان التعليل

ان من وجب عليه نفقة شخص ال جيوز له ان يدفع زكاته إليه فينفق  عرفًا
 عليه حمتسبا ذلك من احلق الشرعي، فان هذا من قبل االخراج من كيس

، فاحتسابه على االنفاق عليه شرعًا وضعه يف كيس آخر، النه كان جمبورًاو
هذا التعليل بنفسه و رفه على نفسه،صو من احلق الشرعي حبكم عدم دفعه

 جار يف باب اخلمس.
وهذا الوجه تام لو قلنا بان اخلمس كالزكاة نصفه ملك للفقري اهلامشي يدفعه 

ملنصب االمامة،  على ما سلكناه من كونه بتمامه ملكًا اما بناًءو املالك إليه،
، بل يكون فال يكون الدفع من املكلف لكي ميكن التعّدي يف باب الزكاة إليه

هو جائز، ألن و حاله حال اعطاء زكاة الغري اىل من جتب عليه نفقته
الروايات الواردة يف باب الزكاة ال يستفاد منها اكثر من املنع عن دفع املكلف 

 .زكاة نفسه اىل من جتب نفقته عليه، بأن حيتسب انفاقه عليه زكاة او مخسًا
ذيل الصحيحة اختصاص النهي ان مقتضى التعليل الوارد يف  وان شئت قلت:

 مبقدار ما يلزم ال أكثر، كماو عن دفع الزكاة مبا اذا كان االنفاق عليه الزمًا

                                                           
 من أبواب املستحقي للزكاة. 13، باب 115، ص 1وسائل الشيعة، ج  -1
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اىل عدم  لكي يعمه النهي، مضافًا ان االنفاق عليه من غري الويل ليس الزمًا
إليه، فيبقى جوازه عدم النار فيه اىل دفع زكاة الغري و االطالق للنهي يف نفسه

 على مقتضى القاعدة.
دعوى قصور املقتضي جلواز دفع اخلمس اىل من جتب عليه نفقته  الثالث ـ

لعنوان املسكني الوارد يف آية  بذلك، فال يكون مشمواًل باعتباره غنيًا
 كان من جهة امللك أم املصرفية. اخلمس، سواًء

ته بالفعل، فمجرد وجوب االنفاق لقو امنا يتحقق الغىن اذا كان مالكًا ـ اليقال
 .ال يصريه غنيًا عليه تكليفًا

ليس احلكم بوجوب االنفاق جمرد حكم تكليفي، بل هناك حق  ـ فانه يقال
غري  يف الزوجة اليت يكون حقها كالدين مطلقًا خصوصًا عقالئيًاو االنفاق عرفًا

الهنم هبذا  عرفًاابيه انه مسكني و مشروط بالفقر، فال يقال لزوجة الغين او ابنه
 احلق اغنياء.
هذا الوجه لو مت القتضى عدم جواز دفع اخلمس او الزكاة اىل  ـ وفيه: أواًل

هو خالف و لو من غري الويل املكلف باالنفاق،و ،من جتب عليه النفقة مطلقًا
 صريح فتاوى االصحاب.

ان جمرد حق االنفاق بل ملك املال يف ذمة الويل ال يكفي النتفاء الفقر،  ـ وثانيًا
، كما ان مقدار االنفاق ته فعاًلمؤنو صرفه يف نفقتهو ما مل يتمكن من استيفائه

ة سنته اليت يكون فقداهنا مؤنعن  اته، فضاًلمؤنالواجب اقل عادة من جمموع 
هور جبواز دفع الزكاة اىل من جيب هلذا أفىت املشو ،عرفًاو للفقر شرعًا ميزانًا

نفقته عليه للتوسعة عليه فيما حيتاجون إليه مّما ال يدخل يف النفقة الواجبة، او 
كذلك جواز دفع زكاة الغري إليه يف نفقته اذا كان و ما يكون نفقة ملن يعولونه،

 .الويل غري متمكن على االنفاق خارجًا
  ق ال يعطى الزكاة او اخلمس، لعدمبانه مع التمكن من االنفا نعم قد يقال:
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لعله تشري إليه عبارة املاتن و اذا كان ميكن اجباره على االنفاق كونه فقريًا
قد يستفاد ذلك من ذيل و حيث قيد اجلواز بعدم التمكن من االنفاق،

 املرفوعة املتقدمة.
 ما مل يتمكن من استيفاء احلق بال مشقة ان االنصاف صدق الفقر عرفًا ااّل
 حنوها.و ته، فال يكفي جمرد امكان االجبار باملرافعةمؤنحرج ألجل صرفه يف و

قد يقال: اذا فرض ان وجوب االنفاق مشروط بالفقر، كما يف غري  ـ وثالثًا
الزوجة ممن جتب نفقته، فان كان املوضوع هو الفقري مع قطع النار عن 

استحقاقه، فهذا متحقق يف املقام على كل حال، فيكون و وجوب االنفاق
ان كان املوضوع هو الفقري بالفعل، فال يشمل من و اخلمس.و للزكاة مستحقًا

اخلمس ال و مبالحاة حق االنفاق، فكما ال يشمله دليل الزكاة اصبح غنيًا
عدم استحقاقه و بالفقر أيضًا يشمله دليل االنفاق الواجب، لكونه مشروطًا

املفروض ان استحقاقه لالنفاق عليه من الزكاة او اخلمس رافع و لالنفاق،
هذا يعين وقوع التعارض بني و بالتايل لوجوب االنفاق عليه،و ملوضوع الفقر

هو دور حمال و منهما بفعليته يرفع موضوع فعلية اآلخر، الدليلني الن كاًل
 على ما حققناه يف حبوث التعارض.

بنفس وجوب  فانا اذا قبلنا ارتفاع الفقر عرفًا ري تام:ان هذا البيان غ ااّل
اخلمس و ملوضوع دليل الزكاة االنفاق عليه كان دليل وجوب االنفاق رافعًا

دون العكس، اما باعتبار عدم وجوب البسط فيهما على الفقراء، فال جيب 
اعطاء شخص هذا الفقري ليكون له احلق يف اخذ الزكاة او اخلمس خبالف 

 نفاق.وجوب اال
الشخصية القانونية ال اىل و ان احلق راجع اىل اجلهة الكلية وان شئت قلت:

شخص هذا الفقري خبالف وجوب االنفاق، او باعتبار ان النكتة العرفية 
  املدعاة الرتفاع الفقر مبجرد حق االنفاق خمصوصة مبا اذا كان حق االنفاق
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ون ذلك الشخص، ال ما اذا كان االنفاق ؤمن شو به لحقًاحبيث يعد م شخصيًا
االموال العامة فان جمرد احلق فيها ال يرفع عنوان الفقر حىت و من بيت املال

 كما هو واضح. عرفًا
دعوى ان هذا احلكم على مقتضى القاعدة، اذ األصل عدم التداخل  ـ الرابع

او اخلمس، فال جيوز ان ينفق  األمر باداء الزكاةو بني األمرين، االمر باالنفاق
 على من جيب عليه نفقته حمتسبا ذلك من اخلمس او الزكاة.

ان مقتضى القاعدة يف املقام هو التداخل، مبعىن ان وجوب االنفاق لو  وفيه:
لو من و باعطائه من الزكاة او اخلمس بالفقر فاذا اصبح غنيًا كان مشروطًا

هذا يعين ان مقتضى اطالق و الة،الويل ارتفع موضوع وجوب االنفاق ال حم
اخلمس ملن جتب عليه نفقته جواز اعطائه و الفقري املستحق يف دليل الزكاة

، كما ان ما انفقه ميكنه ان منهما، فلو اعطاه ارتفع موضوع دليل االنفاق بقاًء
 لكال العنوانني اذا قلنا بان متعلق األمر باالنفاق مطلق االنفاق يقع مصداقًا

اما اذا استاهرنا منه االنفاق عليه من ماله او على األقل و غريه، لو من مالو
 من غري االموال العامة الراجعة اىل طبيعي الفقراء فال يكون ما دفعه مصداقًا

ملوضوعه، فال جيب عليه االنفاق على القاعدة  لكنه يكون رافعًاو لالنفاق
 ة ما ذكرناه.فلوال الروايات اخلاصة يف باب الزكاة كان مقتضى القاعد

على مسلك املشهور من كون نصف اخلمس كالزكاة  انه بناًء وهكذا يتضح:
للفقري اهلامشي يدفعه إليه املكلف يصح ما ذهب إليه املاتن )قده( على  ملكًا

على املسلك املختار، فال  اما بناًءو اساس الوجه الثاين من الوجوه الثالثة،
من قبل االمام ال املالك  إليه يكون دائمًاموضوع هلذه املسألة، مبعىن ان الدفع 

عن اخلمس، فال  فضاًل هذا جائز يف الزكاة أيضًاو الذي جتب عليه نفقته،
ان شئت قلت: انه من دون اذن احلاكم ال و .يدخل يف الكربى املمنوعة شرعًا

  مع اذنه جيوز االعطاء حىتو لو اىل غري من جتب نفقته،و جيوز اعطاء اخلمس
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لو و ة السنة ملستحق واحدمؤنجيوز دفع الزائد عن  ال [1]مسألة 
 .[1] دفعة على االحوط

اذا كان  عندئٍذو جتب عليه نفقته فال يشمله النهي.إليه لكونه من غري الذي ال
فرض ارتفاع فقره مبا اخذه من اخلمس مل جيب و بالفقر االنفاق عليه مشروطًا

بنفس حق االنفاق، كما اذا  االنفاق عليه كما انه لو فرض خروجه عن الفقر
للخمس او الزكاة بعنوان  كان يتمكن من حتصيل نفقته بسهولة مل يكن مصرفًا

، فال جيوز اعطاؤه منه حىت من قبل احلاكم، بل لعل مقتضى مصلحة كونه فقريًا
 عدم التفريط يف صرفه اعطائه اىل فقري ال جيد من ينفق عليهو هذا السهم

 قري األول عليه ان يصرف عليه من ماله.اجبار من وجبت نفقة الفو

 حكم دفع الزائد عن املؤنة لفقري واحد
ة ليس خصوص ما يسد به الرمق فال ؤنال إشكال يف ان املراد مبقدار امل [1]

قد ورد يف و وضعه،و حبسب شأنهو ميوت، بل مطلق ما هو احتياجاته عرفًا
ليحج به، او ليشتري  الروايات انه يعطى للفقري من الزكاة حىت يستغين، او

املستفاد منها انه يعطى و يوسع على عياله، او حىت تلحقه بالناس،و اخلادم
 اوسطهم.و يلتحق بعامة الناسو مبقدار يرتفع به فقره

ة السنة مؤنكان أم زكاة اكثر من مقدار  امنا الكالم يف جواز دفع احلق مخسًا
 املتقدمة يف باب الزكاة،حبسب الروايات و ،للفقري شرعًا الذي جعل ميزانًا

 قد حكم السيد املاتن )قده( بعدم جواز ذلك.و .أيضًا لعله كذلك عرفًاو
 التسامل املدعى يف املسألة بعدة وجوه:و وميكن ان يستدل عليه بعد االمجاع

الفقري، حيث ان و انه مقتضى ظهور ما دل على جعل احلق للمسكني االول ـ
لو بقبضه و الفقر، فاذا فرض خروجه عنه ظاهرها اناطة الدفع إليه بعنوان

 هذا واضح جدًاو للزكاة او اخلمس خرج عن املوضوعية لالستحقاق الحمالة،
كذلك اذا كان اعطاؤه دفعة واحدة، الن و اذا كان اعطاؤه ضمن دفعات،

 بالباقي غري ة سنته اليستحقه حني الدفع إليه لكونه غنيامؤناملقدارالزائد على 
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 موضوع جعل احلقوق العامة هو احلاجة،و قد تقدم ان مالكو حمتاج إليه،
ال يربر جواز اخذه، اذ امليزان بالفقر حني  قبل الدفع زمانًا جمرد كونه فقريًاو

املفروض انه ال حاجة بالنسبة للمقدار و االخذ أي احلاجة اىل احلق املدفوع
عوى ان مقتضى االطالق املقامي لآلية اعطاء اىل امكان د الزائد، هذا مضافًا

املسكني مبقدار ما يرتفع به فقره ال اكثر من ذلك، الن هذا هو و احلق اىل الفقري
املساكني، فتكون اآلية و احلقوق اجملعولة للفقراءو الطريقة العرفية يف الضرائب

  اكثر.فقره الو على ان احلد الذي جعل للفقري ما يرتفع به حاجته دالة عرفًا
 لو فرض امجال اآلية او امهاهلا من ناحية املقدار الذي يعطى للفقري الثاينـ 

لو دفعة و ة السنةمؤناملسكني، مع ذلك قد يقال بعدم جواز دفع اكثر من و
هو استصحاب عدم جعله ملطلق الفقري االعم ممن و مبقتضى االصل العملي،

استصحاب حرمة تصرفه يف املقدار و ميلك، من الو ة سنته حني الدفعمؤنميلك 
عدم متلكه له بقبضه، بل مقتضى اصالة االشتغال يف باب االموال عند و الزائد

اىل  ـ عدم جواز الدفع ااّل كما يف املقام ـ التخيريو دوران مالكها بني التعيني
املفروض ان اآلية ليست يف و ة سنته حىت حني الدفع،مؤنالفقري الذي ال ميلك 

ة سنته مؤنيان من هذه الناحية ليتمسك بإطالقها للفقري الذي ميلك مقام الب
 بنفس دفع احلق إليه.

لكن قد تقدم فيما سبق ان مقتضى التحقيق يف امثال املقام جريان و هذا
اما و به ينفى حرمة التصرف فيه.و استصحاب عدم جعله للعنوان اخلاص،

امنا احلرمة و حرمة التصرفاستصحاب عدم جعله للعنوان العام فال يترتب عليه 
تترتب على فرض جعله للعنوان اخلاص الن احلرام هو التصرف يف مال الغري ال 

 تأمل.و فيما مل جيعل للمتصرف نفسه، فراجع
التمسك مبا جاء يف مرسلة محاد املعروفة من )ان الوايل يقسم بينهم  ـ الثالث

 ء كان له( عنهم شي السعة ما يستغنون به يف سنتهم، فان فضلو على الكفاف
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ان و ة سنتهم يرجع اىل االمام او بيت املال،مؤنحيث يدل على ان الزائد على 
السعة و اخلمس ليس باكثر من الكفافو املقدار الذي يعطى الفقري من الزكاة

 قدر ما يستغنون به يف سنتهم.
من ان حمط النار فيها صورة كون االمام مبسوط  وما استشكل به الشيخ )قده(

عن رفع الفقر عن مجيع  واًلؤيكون مسو اليد، فتجتمع لديه مجيع االمخاس
يدخل و ال حيصل االعواز ْناملستحقني، فلعله وجب عليه لذلك من اجل َا

هلذا صرح يف ذيلها بانه لو مل يكفهم ذلك كان و النقص على بعض املستحقني،
 م من عنده، فال ميكن التعدي من ذلك اىل حكم غري االمام.عليه ان ميوهن

، حيث ان متام النار يف املرسلة اىل بان هذا خالف الااهر جدًا مدفوع:
، فكما تكون الزكاة شرعًاو حتديد اخلصوصيات املقررة يف باب اخلمس

داللتها على السهام بعنوان احلكم الشرعي كذلك داللتها على املقدار املقرر 
املسكني تكون بعنوان احلكم الشرعي االويل، فال معىن و للصرف على الفقري

بيان حلكم شرعي  ما يف ذيلها أيضًاو حلملها على بيان حكم خيتص باالمام،
هلذا استفاد منها الفقهاء عدم وجوب البسط على السهام، مع ان الوارد و اويل،

ما حيضره حىت يسد و ىفيها التعبري بقوله: )امنا يصنع ذلك على قدر ما ير
 هو اوىل حبمله على االختصاص باالمام.و فاقة كل قوم منهم(

وميكن بعد االشكال يف سندها حيث اهنا مرسلة او مرفوعة كما تقدمت االشارة 
 مينع عن أصل داللتها على عدم جواز اعطائهم اكثر من ذلك، فانَّ . أْنإليه مرارًا

الزائد راجع  أنَّو إغنائهمو يف أصل اإلعطاء الرواية يف مقام بيان مشولية االمام
 هذا غري عدم جواز اعطائهم اكثر من احلاجة.و إليه،

ة مؤنالتمسك مبا جاء يف باب الزكاة من ان الفقري امنا يعطى مبقدار  الرابع ـ
 سنته ال اكثر، فيلحق به اخلمس بقاعدة البدلية.

 من عدم الدليل على بدليةاخلمس عن الزكاة يف متام االحكام. ماتقدم مرارًا فيه:أوالًـو
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ره يف زمان ـنصف من اخلمس الذي لالمام )ع( امـال [1]مسألة 
البد من ـامع للشرائط، فـوهو اجملتهد اجل ه،ـبـع اىل نائـيبة راجـغـال

االحوط له االقتصار و ع اىل املستحقني بإذنه.ـال إليه، أو الدفـااليص
 .[1] ما دام مل يكفهم النصف اآلخر على السادة

 

 يستند اىل احد الوجوه املذكورة، ان اثبات احلكم يف باب الزكاة أيضًا ـوثانيًا
 مل ترد فيه رواية خاصة.و

من جيوز و نعم هناك روايات يف باب الزكاة تعرضت لبيان حد الفقر شرعًا
ال ايب بصري )وانه عبارة عمن ال ميلك قوت سنته، كمعتربة و اعطاؤه الزكاة،

معتربة و يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفذها يف اقل من سنة( ْناَ يأخذها ااّل
رواية و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة(،و علي بن امساعيل )يأخذ

 .1يونس بن عمار )حترم الزكاة على من عنده قوت السنة(
كان  املسكني، سواًءو للفقري بأس بداللة هذه الروايات على ان احلق املقرر وال

كان بعنوان امللك أم املصرفية،  سواًءو بعنوان الزكاة أم اخلمس أم غري ذلك،
لو من اخذه للحق نفسه و له ة سنته، فاذا كان مالكًامؤنموضوعه من ال ميلك 

، بل يكون خرج عن الفقر، فال جيوز اعطاؤه من ذلك احلق بعنوان كونه فقريًا
ورد يف مجلة من الروايات حرمة الزكاة لغين فيشمل املقام ال قد و اعطاؤه لغين

محل هذه الروايات على إرادة خصوص الغين بقطع النار عن دفع و حمالة،
 .احلق إليه خالف اطالقها اللفاي أو املقامي، فتدبر جيدًا

 تشخيص الوظيفة بالنسبة إىل اخلمس يف زمان الغيبة
 سبة اىل اخلمس يف زمان الغيبة متعددةاالقوال يف تشخيص الوظيفة بالن[ 1]

 فيما يلي نتحدث عن ذلك ضمن مقامني:و كثرية،و
 يف تعيني الوظيفة بالنسبة اىل سهم االمام )ع(. ـ املقام االول

                                                           
 .159من أبواب املستحقي للزكاة، ص  3، باب 1راجع وسائل الشيعة، ج  -1
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 يف تعيني الوظيفة بالنسبة اىل سهم االصناف الثالثة من السادة. املقام الثاين ـ
 فمهم االقوال فيه ما يلي: ]يف تعيني الوظيفة بالنسبة اىل سهم االمام)ع([ ـ االولاما املقام 

قد ذهب و التحليل، سقوطه عن الشيعي مبقتضى اخبارو القول بتحليله االولـ 
ضمن البحث عن  يد هذا القول مفصاًلـد تقدم تفنـقو إليه بعض احملدثني،

 اخبار التحليل.
االيصاء به للمؤمنني اىل ان و القول بدفنه او إلقائه يف البحر، او حفاه ـ الثاين

الشيخ و ،1هو ظاهر املفيد يف املقنعةو ياهر القائم)عج( فيخرجه، او يعطى له
ابن ادريس و ،1 ابن الرباج يف املهذبو ،3 ايب الصالح يف الكايفو ،2يف النهاية
 .1 اختاره يف املختلفو مة يف النهايةاستحسنه العاّلو ،1يف السرائر

، خالف ماسوف تضييعه احملرم شرعًاو اىل انه حبكم اتالف املال مضافًا وفيه:
 يأيت من الدليل على لزوم صرفه يف مصارفه املقررة له.

صرفه يف االصناف الثالثة من بين هاشم كالنصف اآلخر من  ـالث ـالث
لة من االصحاب من تابعه مجو 1 قد ذهب إليه احملقق يف الشرائعو اخلمس،

له باعتبار ما ورد يف مرسلة محاد املعروفة من ان على االمام تتميم ـلعو بعده
 النقص الوارد عليهم.

اىل ما تقدم من اإلشكال يف سندها، ال داللة فيها على ان سهم  مضافًا وفيه:
 جربو امنا تدل على ان من وظيفة االمام رفع الفقرو االمام يصرف يف ذلك،

                                                           
 حجرية(. -)ط 11ص  -1
 .201النهاية، ص  -2
 .153الكايف يف الفقه، ص  -3
 .131، ص 1املهذب، ج  -1
 .111السرائر، ص  -5
 .210خمتلف الشيعة، ص  -1
 .132، ص 1شرائع اإلسالم، ج  -5
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النقص الوارد على سهام الفقراء من سائر االموال العامة اليت تكون حتت 
، هلذا ذكر ذلك يف الزكاة اليت تعطى للفقري غري اهلامشي أيضًاو تصرفه،

فالرواية اجنبية عن هذا القول، نعم يبقى دعوى اجلزم برضى االمام بصرفه 
هذا يرجع اىل قول آخر سوف و اهلامشي،االحتياط جبعله يف و يف ذلك

 نتعرض له.
اختاره ابن محزة  قدو الشيعة العارفني حلقهم،و صرفه يف مطلق املوالني الرابعـ 

لعله استند فيه اىل مرسلة الصدوق )من مل يقدر على صلتنا و ،1يف الوسيلة
 فليصل صاحلي موالينا(.

رساهلا الداللة فيها، الحتمال كوهنا اىل ا ان اريداالستناداىل الرواية فمضافًا وفيه:
ان اريد االستناد يف ذلك اىل العلم برضا و ناظرة للصدقات املندوبة ال اخلمس،

 االمام )عج( بذلك فريجع اىل قول آخر سيأيت.
الفقيه اهلمداين )قدمها( من اجراء حكم و ما اختاره صاحب اجلواهر اخلامسـ 

اىل ان املناط يف جواز التصدق باملال عن مالكه اعم  جمهول املالك عليه، نارًا
 ان كان معلومًاو ، حبيث ال ميكن ايصاله إليهأو مكانًا من اجلهل باملالك ذاتًا

، ملا ورد يف بعض نصوصه من التصدق مبال بقي عنده لرفيقه يف طريق ذاتًا
ع( سهم االمام )و لكن ال يعرف مكانه،و هو بطبيعة احلال يعرف شخصهو مكة

 يقال: ان سهم االمام من املال اجملهول صاحبه ذاتًا ْنمن هذا القبيل. بل ميكن َا
امنا املعلوم و لكن ال يعرف شخص اإلمام،و ان كان يعلم انه لإلمام،و ، فانهأيضًا

انه امام و انه معصومو صفاته من قبيل كونه ابن االمام العسكريو وجوده
ول املالك اجلهل مبعىن عدم امكان املراد مبجهو هذا غري التشخيصو حّي،

 اما اصل وجود مالك مشخص واقعًاو ،تشخيص املالك خارجًا

                                                           
 .135الوسيلة، ص  -1
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كما ال  ولو بعنوان كلي او امجايل ثابت يف سائر موارد جمهول املالك أيضًا
 .1 خيفى

ما تقدمت االشارة إليه يف حبث مخس املختلط باحلرام، من ان  ـ وفيه: أواًل
امنا الصدقة و باذنه، ال يتصدق به ااّلو راجع اىل االمام جمهول املالك أيضًا

 هو اللقطة.و خمصوصة باملال الضائع
مع ذلك  لو فرضنا ان حكم جمهول املالك هو التصدق به ابتداًء ـ وثانيًا

وهنم اخلاصة، ؤشو االموال الراجعة لالشخاص يشمل دليل هذا احلكم ااّلال
ون الوالية، الن الوارد يف الوايل لصرفه يف شؤو ال املال الراجع اىل االمام

اذا و لسان روايات االمر بالتصدق انه يتصدق به عن صاحبه فيكون ثوابه له،
معلوم و كان ثواب الصدقة كله للمتصدق،و رجع فان مل يرض بذلك ضمنه له

 ه االلسنة ال اطالق فيها لالموال العامة.ان مثل هذ
ان مورد االمر بالصدقة يف روايات جمهول املالك هو املال  وان شئت قلت:

 التعدي منه اىل مثل سهم االمام من احلقوق الشرعيةو الشخصي الصرف،
ذات  االموال العامة لومل ندع اجلزم بعدم مساعدة العرف عليه، لكوهنا اموااًلو

 معه يكون التعدي قياسًاو مصارف عامة مقررة، فالاقل من انه ال دليل عليه،
ليس يف تلك الروايات اطالق لفاي و ، لوجود نكتة للفرق واضحة،شنيعًا

 ليتمسك به.
ما ذكره مجلة من احملققني، من ان التصدق باملال اجملهول مالكه، فرع  ثالثًا ـو

اال و بصرفه فيما يعلم رضاه بصرفه فيه،لو و عدم امكان ايصال املال إليه
تعني ذلك النصراف روايات التصدق عن مثل هذه احلالة، بل ظهور بعضها 
حبسب املناسبات العرفية يف ان التصدق امنا امر به، النه الشأن الوحيد الذي 

 يرجع نفعه اىل صاحب املال، فاذا فرض وجودو ميكن ان يقوم به املكلف
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 مل يكن مشمواًلو مصرف يريده املالك او حيرز رضاه فيه تعني ذلك ال حمالة
أو منصرفة اىل حاالت عدم امكان  الطالق تلك الروايات، ألهنا مقيدة لبًا

كان ذلك بإيصال املال إليه او  تفريغ الذمة او العهدة عن مال الغري، سواًء
 ح.هذا واضو قبوله لهو صرفه فيما حيرز رضاه

ما اختاره مشهور االعالم يف ازمنتنا املتأخرة من صرف سهم  ـ السادس
ما فيه تشييد قوائم و االمام)ع( يف موارد حيرز فيها رضاه، كاملصاحل العامة

اليت من ابرز و نشر االسالم،و بث االحكامو دعائم الشرع املبنيو الدين
 .1 املبلغنيو العلماءو ون احلوزات العلميةؤمصاديقها ادارة ش

كسائرها مبنت على  لكنه أيضًاو هذا القول رغم انه احسن االقوال املتقدمة،و
ه مال شخصي لالمام)عج( كامواله كأنَّو هو معاملة سهم االمامو تصورخاطئ

الشخصية االخرى، فحيث ال ميكن ايصاله إليه يف عصر الغيبة، فالبد من 
 نفعه االخروي إليهو يكون ثوابهصرفه فيما يعلم رضاه به أو يتصدق به عنه، ل

 ونه، مع ان الصحيح ان سهم االمام بل اخلمس بتمامهؤهو حنو صرف يف شو
االمامة و لالمام بل ملك ملنصب احلكومة شخصيًا ء ليس ملكًا الفيو االنفالو

هلذا  حاكم شرعي متوليًاو يكون كل امامو شخصية قانونيةو مبا هو حيثية
لشخص االمام مبا هو  لو فرض كونه ملكًاو لو طوليًاو ملصداقه حمققًاو املنصب

ونه اخلاصة، بل ليصرفه يف ؤله ليصرفه يف ش شخصية حقيقية فليس ملكًا
 ون العامة املناطة به فلنا يف املقام دعويان نتحدث عن كل واحدة منهما:ؤالش

لالمام، بل ملك  هي ان اخلمس ليس ملكا شخصيًاو اما الدعوى االوىل ـ
 ملنصب االمامة، فيمكن اثباته:

  باستاهار ذلك من نفس التعبري الوارد يف لسان الروايات من ان أواًل ـ
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العقالئي انه لالمام مبا هو امام و االنفال لالمام، فان ظاهره العريفو اخلمس
 املساوق مع منصب االمامة.

العقالئي تكون و يثية االمامة حبسب الفهم العريفان شئت قلت: ان حو
قد ورد التعبري يف بعض الروايات بانه للوايل أو و تقييدية يف املقام ال تعليلية،

 مّما يؤكد هذا االستاهار ارتكازية متلك احلكوماتو القائم بامور املسلمني،
يع مركوز الضرائب العامة، فان هذا املعىن امر شاو الدول ملثل هذه االموالو

 لدى االعراف العقالئية، فتكون االدلة الشرعية حممولة على نفس املعىن عرفًا
 .عقالئيًاو

 ظهور آية اخلمس يف ذلك، حيث ذكرنا فيما سبق ان التمليك لّله ـ وثانيًا
ون ؤشأن من شو جلهة لذي القرىب ال يناسب اال كون املال ملكًاو للرسولو

اليت تكون و احلاكميةو ذلك الشأن هو الواليةو ،الّله سبحانه ال لذاته املقدسة
لالمام من بعد الرسول و تعاىل بالذات مث منه للرسول )ص(و يف الّله سبحانه

اما و الوالية،و االمام لتويل احلكمو الطولية يف مصداقية الرسولو بنحو طويل،
شخصية حقوقية و اجلهة، اليت هي جهة واحدةو اخلمس فهوملك هلذه احليثية

 .ثابتة دائمًا
سهم الرسول هو لالمام و داللة الروايات اليت دلت على ان سهم الّله ـ وثالثًا

، شخصية حقوقية ال حقيقية، أي ليس املالك شخصيًاو على ان املالك جهة
لزم سقوط السهم  إاّلو بل جهة مشتركة تكون العناوين الثالثة مصاديق هلا،

هذه كلها و بنحو الوالية ال امللك، مبوت الرسول أو تبدله أو كونه لالمام
لعل من اوضح الروايات رواية ابن راشد الدالة و خالف ظاهر تلك الروايات

  ، فاهنا كالصريح يف1ليس إرثًاو على ان ما كان اليب بسبب االمامة فهو يل
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منصبها، أي ان و بيان ان هذه االموال اجملعولة لالئمة امنا هي جلهة االمامة
 املالك هلا شخصية حقوقية ال حقيقية بالتعبري االصطالحي الفقهي.

 احلقوق منصب االمامة، فكلما ثبتت الواليةو فاذا ثبت ان املالك هلذه االموال
لو يف طول غيبة االمام املعصوم كان ال و احلاكمية الشرعية يف زمان لشخصو

واليته و العامة بنفس دليل شرعية حاكميتهاحلقوق و هلذه اجلهات حمالة متوليًا
 على القاعدة بالحاجة اىل دليل خاص على جواز تصرفه فيها.

قلنا بان و الوجوه املتقدمة،و فلو تزنلنا عن كل النكات اما الدعوى الثانية ـو
اخلمس أو نصفه يكون لالمام مبا هو شخصية حقيقية فال شك يف انه ليس 

امنا هو مال و له كسائر امواله الشخصية اليت يكتسبها بعمله او حنو ذلك، ملكًا
املنوطة بناره الشريف، كما و ون العامة املقررة شرعًاؤجعل له ليصرفه يف الش

 هذا يعين ان هناك جهاتو تنص على ذلك نفس الروايات الدالة على انه له،
، غاية االمر شرعًا للمسلمني يلزم صرف هذا املال فيهاو مصاحل لالسالمو

اذنه، فاذا فرض عدم امكان حتصيل اذنه كما و بنار االمام جعل ذلك منوطًا
 املصاحل الالزمة عن املطلوبية شرعًاو يف عصر الغيبة مل تسقط تلك اجلهات

املصاحل الشرعية الراجعة و ، فانه خالف اطالق ادلة لزوم تلك االغراضجزمًا
عدم رضى الشارع و خالف العلم بامهيتهاو اىل كيان االسالم أو املسلمني،

بتفويتها، فيستكشف من ذلك باملالزمة لزوم تويل الصرف عليها من قبل من 
من قبل املعصوم من الفقهاء اجلامعني للشرائط أو عدول  ميكن ان يكون وليًا

 ون احلسبية،ؤاملسلمني حسب مراتب االمكان، كما هو احلال يف سائر الش
الطالق حرمة التصرف يف مال الغري، او  احلقيقة مقيدًايكون ذلك حبسب و

 عليه لو فرض وجود اطالق يف دليله ملثل هذا املال. حاكمًا
جهة الصرف فيه مقررة  انَّ لالمام ااّل ان كان ملكًاو هذا املال وبعبارة اخرى:

 ، حبيث البّد لالمام ان يصرفه فيها من خالل تشخيص صغرياهتا،شرعًا
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فاذا تعذر ذلك عليه كما يف عصر الغيبة مل تسقط تلك الوجوه الالزمة للصرف 
لو و الوجوب، فيستكشف من ذلكو عن املصرفية عليها من هذا املال شرعًا

ولية ؤحسبة وجود ويل لذلك متمثل يف الفقيه اجلامع للشرائط للقيام هبذه املس
العامة او اخلاصة عند تعذر التصدي هلا من الشرعية ناري ما يقال يف االوقاف 

 قبل اصحاهبا.
ان اصل املنهج الذي سلكه الفقهاء يف هذه املسألة مّما ال ميكن  وهكذا يتضح:

املساعدة عليه، فاهنم بعد ان افترضوا ان هذا السهم حاله حال سائر االموال 
الشخصية، حبثوا يف كيفية التصرف فيه على ضوء القواعد املقررة يف االموال 

وجوب حفاها الشخصية من حرمة التصرف فيها بال اذن اصحاهبا، فحكموا: ب
كما يف بعض  ىت يأيت االمام فيخرج كنوز االرض ـلصاحبها من خالل دفنها ح

عدم امكان و او االيصاء هبا، او التصدق هبا عنه، باعتبار اجلهل ـ الروايات
ون املالك الذي حيرز رضاه ؤ، او صرفه يف شأن من شتشخيص املالك خارجًا

لقضية ذوقية او وجدانية حسب قبوله له، االمر الذي جيعل او الشخصي بذلك
هذا كله ال اساس له بعد ان يتضح ان املال و سالئقهم.و اختالف اذواق الناس

املذكور ليس حاله حال االموال الشخصية املتعارفة، بل هذا املال اما ان يكون 
الوالية الشرعية، فيكون الويل الشرعي يف كل زمان هو و ملنصب االمامة ملكًا

فان قلنا بثبوت الوالية العامة بنصب من  شرعًاو ه قانونًااملتويل على صرف
 ان تبحث يف مبحث الواليةو ، او بشروط معينة، البّداملعصوم للفقيه مطلقًا

إليه  راجعًا ، كان هذا السهم بل اخلمس بتمامه ـ بناء على ما تقدم ـاحلكمو
 يثبت الوالية، على ما على القاعدة، أي بال حاجة اىل دليل آخر زائدًاو ابتداًء

 ملوضوع دليل تويل صرف اخلمس يف موارده. يكون ذلك الدليل منقحًاو
 ثبتتوت الوالية للفقيه بالتنصيص عليه من املعصوم، فان ـان انكرنا ثبو

 ، او بشروط خاصة من باب احلسبةالوالية العامة للفقيه اجلامع للشرائط مطلقًا
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ثبتت الوالية له على صرف هذا احلق  ااّلو النتيجة نفس النتيجة، فأيضًا
ون احلسبية ؤباخلصوص يف موارده املقررة من باب احلسبة كما يف سائر الش

مع تعذره يتنازل عن الشروط حىت يصل اىل عدول و اخلاصة اليت تناط به،
 املؤمنني، من دون فرق يف ذلك بني القول بكون املالك منصب االمامة

منه يعرف ان هذا و الوالية كشخصية حقوقية أو االمام كشخص حقيقي.و
احملتوى من معلوم املالك الجمهوله، اما على القول بكونه و املال حبسب الروح

لشخص االمام  اما على القول بكونه ملكًاو ملنصب االمامة فواضح، ملكًا
معلوم املالك من  روحًاو معلوم فهو لبًا فباعتبار ان مصرفه املقرر شرعًا

 الجمهوله.
مث انه على املسلك الذي سلكه املشهور، وقع البحث بينهم يف اشتراط االذن 

اثبته و دم الدليل عليه،ـيه يف صرف هذا السهم، فنفاه بعض بعـمن الفق
 البعض بل املشهور مستدلني عليه تارة: بان الفقيه اعرف مبوارد رضا االمام،

هو و ذنه يف رضا االمام بنحو املوضوعية،او اخرى: باحتمال دخالة نارهو
مع العلم  صل حرمة التصرف يف مال الغري ااّلكاف يف لزوم اذنه، الن اال

االخذ و ء يف رضاه لزم االقتصار عليه برضاه، فكلما احتمل دخالة شي
 باملتيقن.

اي املوارد املقررة  خربية الفقيه باملوارد كربويًابانه لو اريد ُا ويرد االول:
بّد من الرجوع فيها اىل ان كانت شبهة حكمية الو لصرف هذا السهم فيه، فهذا

لكنه اجنيب عن مسألة االذن يف صرف السهم على مصاديق تلك و الفقيه،
املصارف، فلو شخص الفقيه ان موارد صرف هذا السهم خصوص الفقراء 

 مؤمنًا لسهم على من جيده فقريًاقلده املكلف يف ذلك، مث صرف ا املؤمنني مثاًل
 بال حاجة اىل اذنه أو تشخيصه للفقري املؤمن.

  ال دليل على حجيتهو وان اريد ان الفقيه اخرب باملصاديق فهو ممنوع صغرى،
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، فان حال الفقيه فيه حال غريه من اخلرباء باملوضوعات اخلارجية، كربويًا
املفروض و اذنه، فانه فرع ثبوت الوالية له من قبل املالك على انه اعم من

 عدمه.
ما هو اقرب اىل ناره كفهم االحكام و فهم ذوق االمام املعصوم ودعوى:

بّد ان يراجع بهة حكمية او كالشبهة احلكمية الشو الشرعية مسألة اجتهادية
 فيه الفقيه.
مبلغ و بان املراد من ذوق املعصوم ان كان ذوقه مبا هو شارع مدفوعة:

 إشكال يف هلذا احلق، فهذا ال منها املصارف املقررة شرعًاو لالحكام الكلية
املفروض ان املكلف قد اخذها و انه اجنيب عن البحث، وجوب التقليد فيه، ااّل

لم كون هذه ان اريد ذوقه يف تشخيص املصارف فال نسو عن اجملتهد، تقليدًا
الشبهة حكمية أو كاحلكمية، بل هو شبهة موضوعية حبتة كالشك يف سائر 

هلذا السهم ال مبا  املوضوعات اخلارجية، فان رضى االمام مبا هو مالك خارجًا
هو شارع حاله حال رضى أي مالك آخر، اال اذا فرضنا ان املال راجع اىل 

ية ال التقليد، على ان حجية ون الفقهاء بأدلة الوالهي من شؤو منصب الوالية
 اذنه يف الصرف.و تشخيص الفقيه غري اشتراط توليه

ء يف رضى االمام )عج( الينحصر يف نار  بان احتمال دخل شي يرد الثاين ـو
الفقيه او اذنه، بل هناك خصوصيات كثرية قد تكون حمتملة الدخل بعضها 

منه كاخلربة باالمور بعضها اعم و اخص من الفقاهة كاملرجعية او االعلمية،
السياسية او الكفاءة االدارية او غري ذلك مّما قد يتناسب مع و االجتماعية

 املصارف املقررة اكثر من جمرد اخلربة بادلة االحكام الشرعية الكلية.
اىل ما تقدم يف توضيح املنهج الصحيح للبحث،  مضافًا ويرداصل هذا املسلك:

اللتزام هبا، لكوهنا كجملة من اقوال القدماء ان هذا يؤدي اىل نتيجة ال ميكن ا
  هو مّما يطمئن بعدم رضىوون املقررة لصرفه فيهاؤالشو يوجب تضييع هذا احلق
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توضيح ذلك: ان احراز رضى االمام املالك هلذا السهم يكون و الشارع به.
موضوعية خارجية ال حاله حال احراز رضى أي مالك ملال شخصي قضية 

عن اليقني لو مل نلتفت اىل املنهج املختار من  حيصل عادة االطمئنان به فضاًل
 لالمام. شخصيًا ان هذا املال ليس مااًل

نه ال نار للفقيه مبا تشخيصه قد عرفت ما فيه، من او حجية نار الفقيه ودعوى:
له نار صغروي  لو فرضو يف الكربيات الشرعية املقررة للصرف، هو فقيه ااّل

بني غريه، و فليست لفقاهته دخل فيه، بل خلربته بالصغريات االمر املشترك بينه
لو فرض ذلك فال دليل على حجية و اخربو بل قد يكون غريه أبصر مبوارده

أي ملزم به للخروج عن حرمة التصرف يف املال الشخصي و مثل هذا النار،
 خصية؟هل حيكم بذلك يف سائر االموال الشو للغري

 مث ما ذا يقال اذا حصل التعارض بني تشخيصه مع تشخيص املكلف نفسه؟
فان الالزم عندئذ العمل بتشخيصه ال تشخيص غريه، لعدم حجيته يف حق 

 زوال علمه برضى املعصوم.و لشكه العامل، نعم قد يكون تشخيص الغري سببًا
سائر و ن احلاكممث ما ذا يقال لو مل حيصل له العلم برضى املعصوم حىت مع اذ

و دفنه حىت ياهر اخلصوصيات، فهل حيكم يف ذلك بلزوم حفظ املال أ
هذه شبهة حكمية و أن يراد العلم بثبوت الوالية للفقيه حسبة صاحبه؟ اللهم ااّل

 فريجع اىل املنهج الذي ذكرناه.
اليت و فكل تلك املشكالت تثار بوجه املنهج الذي سلكه املشهور يف املقام،

يقال و من بعض األقوال املتقدمة ما مل يغري املنهج، جة هذا القول قريبًاجتعل نتي
بان هذا املال يعلم بوجود مصارف مقررة له من قبل الشارع البّد من صرفه 

له ال يعين الغاء تلك املصارف او  ان كون االمام مالكًاو إليها على كل حال،
ية الويل االصلي على بوجه من الوجوه، بل غايته تعذر وال تعطيلها شرعًا

  الذي يتزنل معه اىل الويل الطويل بعد فرض فعلية احلكم الشرعيو الصرف
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بالرجوع اىل الفقيه يف كربى احلكم  يكون املكلف ملزمًاو بالصرف عليها،
كربى من هو الويل الطويل بعد و الشرعي ببقاء لزوم الصرف يف تلك الوجوه،

الوصول اىل الويل االصلي، باعتبارمها شبهتني حكميتني، فيجب عليه تعذر 
دفع هذا السهم اىل الفقيه اجلامع للشرائط أي الويل الطويل او صرفه باذن منه، 

 لعله حاق مقصود السيد املاتن)قده(و فهذا هو املنهج الصحيح هلذا البحث
 اداء ذلك.ان كانت عباراهتم قاصرة عن و غريه من مشهور املتأخرين،و

ومبا ذكرنا ياهر اجلواب عما أثاره بعض االعالم من التشكيك يف ثبوت 
على ثبوت الوالية العامة له، من ان  الوالية للفقيه على هذا السهم حىت بناًء

ادلة الوالية ال تشمل الوالية على اموال االمام نفسه، الن موضوعها الوالية 
 .1 ون الناسؤعليه من ش على ما كان االمام)ع( وليًا

فان هذا الكالم ال جمال له حىت لو سلمت مقدماته، بعد ما اتضح ان هذه 
ون ؤامنا هي راجعة اىل الشو االموال ليست كاموال االمام الشخصية االخرى،

هذا هو القدر املتيقن و املسلمني،و املصاحل املقررة الراجعة اىل االسالمو العامة
 فى.مما تشمله ادلة الوالية كما ال خي

مث ان السيد املاتن)قده( ذكر يف ذيل هذه اجلهة، بان االحوط االقتصار على 
ظاهره اولوية الصرف من هذا السهم و السادة اذا مل يكفهم النصف اآلخر،

ى من ظاهر املرسلة املتقدمة من ئهذا ال دليل عليه سوى ما قد يتراو عليهم،
قد عرفت و النصف اآلخر،ان على االمام ان ميوهنم من عنده اذا مل يكفهم 

عدم داللتها على اولوية صرف سهم االمام عليهم من و االشكال يف سندها،
مع ورود نفس التعبري يف املرسلة  صرفه على غريهم من الفقراء، خصوصًا

 ان على الوايل ان ميوهنم من عنده.و ،بالنسبة اىل الفقري املستحق للزكاة أيضًا

                                                           
 .533 -532، ص 9مستمسك العروة الوثقى، ج  -1
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الك ـالثة فيجوز للمـناف الثـصالـف اآلخر الذي لـواّما النص
الدفع اىل اجملتهد أو باذنه،  دفعه إليهم بنفسه. لكن االحوط فيه أيضًا

 .[1] املرجحات اليت ينبغي مالحاتهاو النه اعرف مبواقعه،
 

حيتمل  وميكن ان يكون منشأ هذا االحتياط احراز رضى املعصوم حيث ال
على املنهج اآلخر الذي عرفت  تعني الفقري غري اهلامشي، فيكون مبنيًا

اىل انه قد تفترض خصوصية اخرى يف الفقري  ، مضافًااالشكال فيه كربويًا
 حيتمل دخلها يف رضى االمام. غري اهلامشي أيضًا

هو تعيني الوظيفة بالنسبة اىل النصف و هذا هو املقام الثاين من البحث، [1]
لقول يف ذلك انه تارة صفوة او اآلخر من اخلمس اي سهم الفقراء السادة،

ان االصناف و يبىن على ما استاهرناه من رجوع اخلمس بتمامه اىل االمام
الثالثة جمرد مصارف له، فال كالم زائد عما تقدم يف املقام السابق، اذ يكون 

)ع( من حيث امللكية، نعم على هذا املسلك  اخلمس بتمامه سهما لالمام
 الزمة شرعًاو بق من وجود مصارف مقررةيكون ما اشرنا إليه يف املقام السا

مكان البّد لالمام الذي جعل له هذا اخلمس ان يصرفه فيها و يف كل زمان
ال غبار عليه، الن اآلية الشريفة بنفسها حددت ذلك حني تشريع  واضحًا

يبقى و لالمام، فالحيتمل ان تعطل تلك املصارف املقررةو للرسولو اخلمس لّله
من بين هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة حمرومني من  احملتاجونو الفقراء

، جملرد تعذر االذن ممن جعل اخلمس حتت واليته او يف ملكه، اخلمس أيضًا
حىت لدى قدماء االصحاب، حيث  فان مثل هذا املطلب بطالنه كان واضحًا

أكد اكثرهم على لزوم اخراج اخلمس متامه او نصفه اىل فقراء بين هاشم، 
 قول يكون صحة املنهج الذي ذكرناه للبحث يف املقام السابق أبنيفعلى هذا ال

 أجلى.و
  على املسلك املشهور القائل بتنصيف اخلمس من حيث امللك بني و اما بناًء
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عدم سقوط االصناف الثالثة من بين هاشم، فال ينبغي الشك يف و االمام )ع(
 عن عدم مشول اخبار التحليل لذلك ـ بعد الفراغ ـهذا احلق يف عصر الغيبة 

امنا البحث يف اشتراط مراجعة و بإطالق دليله، لزوم ايصاله اىل اهله، متسكًاو
احلاكم الشرعي يف ذلك بدفعه إليه أو االستئذان منه يف الصرف على 

 الصرف عليهم بنفسه.و االصناف، أو جواز مباشرة املالك التقسيم
ذهب بعض اساتذتنا و املتأخرين اىل عدم االشتراط،وقد ذهب مشهور 

افراز هذا و فصل بعض آخر بني التقسيمو العاام )دام ظله( اىل االشتراط،
بني اعطائه و السهم من اصل املال فيحتاج اىل مراجعة احلاكم الشرعي

 1للمستحق فال حيتاج اىل مراجعته.
 اخرى:و العملي، االصلو وقد يستدل على عدم االشتراط تارة: بالرباءة

احلاقة هبا و ثالثة: بقياس اخلمس على الزكاةو االصل اللفاي،و باإلطالق
 بقاعدة البدلية، حيث ال اشكال يف والية املالك فيها على االعطاء.

 والكل كما ترى ال ميكن املساعدة عليه.
عدم الوالية و فالن االصل العملي يف باب االموال هو االشتغال اما األول:

التصرف يف املال الراجع اىل جهة عامة، اال باذن الويل، نعم لو كان املال على 
لكنه ليس و لشخص الفقري الذي يراد اعطاؤه له مل تكن حاجة للوالية، ملكًا

 .كذلك كما تقدم مفصاًل
الشريفة فمن الواضح اهنا ال  فالنه لو اريد التمسك بإطالق اآلية واما الثاين:

اال على اصل متلك االصناف مبا هي  ـ على مسلك املشهور حىت بناًء تدل ـ
 ليست يف مقام بيان كيفية الصرفو شخصية حقوقية لنصف اخلمس،و جهة كلية

 االمام يف صدرو الرسولو الوالية عليه ليتمسك بإطالقه، بل لعل ذكر الّلهو

                                                           
 .330مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس، ص  -1



 111                                                 فصل يف قسمة اخلمس ومستحقه

………………………………………………………………………… 

خبالف االصناف قرينة على ان اضافة اخلمس بتمامه إليهم بالالم و اآلية
الويل، فاآلية ادل على اشتراط مراجعة الويل حىت و امره بتمامه بيد احلاكم

 يف سهم االصناف.
ولو اريد التمسك بالروايات اخلاصة، فقد تقدم صراحتها يف ان اخلمس بتمامه 

 يصرفها االمام على مستحقيها، ان السهام الثالثة أيضًاو يرجع فيه اىل االمام
ء منها داللة على والية املكلف نفسه على االعطاء  ال يوجد يف شيو

 كما يف صحيح البزنطي هنا بني ما تصرح بان ذلك لالمام ـللمستحقني، ال
امنا بصدد و ،بني ما ال تكون يف مقام البيان من هذه الناحية اصاًلو املرسلة ـو

العمل اخلارجي و بيان اصل التقسيم اىل السهام الستة، كما ان االرتكاز
 للمتشرعة كان على دفع اخلمس بتمامه اىل املعصومني او وكالئهم.

فلما تقدم من عدم الدليل على بدلية اخلمس عن الزكاة يف متام  واما الثالث:
رجوع اخلمس اىل االمام و ما يرجع اىل كيفية الصرف االحكام، خصوصًا

قد نطقت و الزكاة،و ساو والية، فان هذا هو الفرق االساس بني اخلم ملكًا
تراك بينهما يف كيفية ـكن استفادة االشـيف ميـاالدلة، فكو به النصوص

 الصرف؟.
كذلك و الرواياتو ان مقتضى ظاهر االدلة اللفاية من اآلية وهكذا يتضح:
القاعدة العملية حىت على مسلك املشهور رجوع سهم االصناف و مقتضى االصل

اليت هي من و جلهة الفقراء السادة، ، لكونه ملكًايضًاالثالثة والية اىل االمام )ع( أ
ال تنفذ التصرفات فيه من و ،شرعًاو اجلهات العامة املرتبطة بويل االمر عقالئيًا

 حيث ال دليل على والية املكلف على ذلك، بل الدليل اللفايو غري الويل،
ضمن االحباث السابقة، فاملتعني ان يكون  الليب على خالفه كما تقدم مفصاًلو

 احلاكم الشرعي،و سهم الفقراء السادة كسهم االمام )ع( يراجع فيه ويل االمر
  يف عصر الغيبة ينوب عنهو الذي يف عصر احلضور متمثل يف االمام املعصومو
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ملطلقة بدليل خاص، أو من الفقيه اجلامع لشرائط الوالية، اما لثبوت واليته ا
منه يعرف انه مع تعذر و باب احلسبة كما هو احلال يف سائر املصاحل احلسبية.

لو من و البّد من صرف هذا السهم يف موارده، االستئذان من الفقيه أيضًا
 ون احلسبية.عدول املؤمنني الذين يتولون الشؤ خالل

م يكفي دفعه اىل املقّلد أو وهل يشترط دفع اخلمس اىل خصوص املرجع
مطلق الفقيه اجلامع للشرائط؟ الصحيح: ان املعيار على ضوء ما تقدم مبراجعة 
ويل االمر الشرعي، فاذا فرضنا ثبوت الوالية ملطلق الفقيه اجلامع للشرائط 

اهل و ان فرض ثبوته خلصوص املرجع او من تنتخبه االمةو جاز دفعه إليه،
ويل شأين ال فعلي، و ه ممن له الصالحيةغريو انه الويل الفعليو العقدو احلل

االنفال و إليه، فاخلمس كغريه من االموال العامة كان التصدي للخمس راجعًا
الذي خيتلف يف زمان احلضور عن زمان و راجع اىل احلاكم الشرعي الفعلي،

من مكان اىل مكان، فقد جيب تويل و قد ختتلف من زمن اىل زمنو الغيبة،
عدول املؤمنني حني يتعذر وجود الفقيه اجلامع للشرائط او هذه االمور على 

كل مكلف يتمكن من ذلك، فيجب عليه مع القدرة ان يتوىل صرف اخلمس 
 ، هذا فيما يرجع اىل مسألة االعطاء.يف مواردها املقررة له شرعًا

و اما افراز اخلمس عن اصل املال، فالصحيح استقالل املكلف به ملا تقدم 
من ان تعلق اخلمس بالعني امنا يكون على حنو الشركة يف  شرحه مفصاًل

املالية، فيكون انطباقه على ما يدفعه املكلف من املال اذا كان من النقود على 
دفعهم خلمس امواهلم اىل و اىل ان العمل اخلارجي للمتشرعة القاعدة، مضافًا

 لبيًا ياًلاملعصومني او وكالئهم من دون مراجعتهم يف القسمة بنفسه يشكل دل
التقسيم للمكلف و يوجب القطع او االطمئنان بثبوت الوالية على االخراج

االداء، فحىت اذا فرضنا ان مقتضى القاعدة االولية و على االقل يف مقام الوفاء
  عدم الوالية على التقسيم اثبتنا ذلك بالسرية املتشرعية هبذا املقدار، بل ميكن
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ل اخلمس من بلده اىل غريه، اذا ال إشكال يف جواز نق [1]مسألة 
ه مع ذلك، ـبل قد جيب كما اذا مل ميكن حفا ه.ـمل يوجد املستحق في
 ئذـال ضمان حينو بعد ذلك. وقعًاـتحق فيه متـأو مل يكن وجود املس

 

الروايات اآلمرة للشيعة و اثبات ذلك باإلطالق املقامي ألدلة تشريع اخلمس
املعصوم او وكالئه، فانه اذا كان حيتاج املكلف يف ايصاهلا اىل و بدفع امخاسهم

مقام الدفع اىل اجراء مصاحلة او استئذان من املعصوم يف مقام تعيني مخس 
افرازه قبل دفعه، كان ينبغي لالمام ان يبني ذلك او يضع و املال خارجًا

طريقة له، فسكوت االدلة عن ذلك بنفسه يدل على كفاية الطريقة املتعارفة 
لعقالء يف امثال املقام من االكتفاء مبا يدفعه املكلف يف مقام اداء لدى ا

 الضريبة من النقود أو مخس عني املال الذي تعلق به.
نعم الميكن ان يستفاد من ذلك الوالية على التعيني اكثر من موارد الدفع، اي 

غري  لو مل يوصله اىل االمام او جواز دفعو اليستفاد منه الوالية على عزل اخلمس
 النقود من سائر املال، على ما سوف نشري إليه يف مسألة قادمة.

بني اخراج اخلمس من املال  1فالتفصيل الذي ذهب إليه بعض اساتذتنا
بني اعطائه للمستحقني فال حيتاج اىل و فيحتاج اىل مراجعة احلاكم الشرعي

س، اللهم مراجعة احلاكم الشرعي. مما ال ميكن املساعدة عليه بل االمر بالعك
 اال اذا اريد من التقسيم جمرد العزل من دون دفعه.

 جمرد العزل من دون دفعه.
مث ان بعض االصحاب ذهب اىل ان مخس ارباح املكاسب كله لالمام، اذ ال 
 دليل على رجوع نصفه للفقراء السادة، الن الدليل على ذلك منحصر يف اآلية

  ما يلحقو مخس الغنيمةهي واردة يف خصوص و الروايات املفسرة هلا،و
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، لكن مع األقوى جواز النقل مع وجود املستحق أيضًاو عليه لو تلف.
ان كان و البعيد،و ريبـبلد القـال فرق بني الو ف.ـمان لو تلـالض

 .[1] مع املرجح للبعيد األوىل القريب، ااّل
 

يدل  مااما مخس االرباح فلم يرد يف ادلته و هبا مما فيه اخلمس بعنوانه اخلاص،
 على التنصيف بل االمر بالعكس، حيث ورد يف بعضها التعبري بانه بتمامه حقه

 راجع إليه، فالبد من مراجعة احلاكم الشرعي فيه بتمامه.و
اال ان هذا البيان ظهر جوابه خالل بعض البحوث السابقة، حيث ذكرنا ان 

ق احلو روايات جعل اخلمس بأي عنوان كان ظاهرة يف جعل نفس الضريبة
توسعته على ما مل تشمله اآلية املباركة من اصناف و اجملعول يف آية اخلمس

هذا ناري ما يقوله الفقهاء يف باب الصالة او الصوم او غريها من و الفوائد،
يف إرادة  العبادات الشرعية، من انه اذا ورد االمر بفرد منها يف مورد كان ظاهرًا

هتا املعتربة فيها ما مل يثبت خالفه خصوصياو نفس العبادة املفروضة بشروطها
ة املباركة نصفها للفقراء بدليل، فاذا فرضنا ان فريضة اخلمس املشرعة باآلي

ثبت ذلك يف متام اصناف اخلمس ال حمالة، هذا لو  السادة ـ كما هو املشهور ـ
مل نقبل مقالة املشهور من مشول عنوان الغنيمة يف نفسه اوباعتبار ماورد تفسريه 

اال كانت اآلية بنفسها دالة على التقسيم يف و عض الروايات ملطلق الفائدة،يف ب
 متام االصناف كما هو واضح.

 نقل اخلمس من بلد إىل آخر العطائه إىل املستحق مخسًا وعدمه
يتعرض السيد املاتن)قده( يف هذا الفرع اىل مسألة نقل اخلمس من بلد اىل آخر  [1]

ضمانه و عدمهو العطائه اىل املستحق أو احلاكم فيه، من حيث جوازه تكليفًا
البّد من فرض تعني اخلمس فيما ينقله و عدمه،و لو تلف يف اثناء النقل وضعًا

هذا ما سوف و ـ عزله كما يف الزكاةيف املرتبة السابقة، اما باعتبار واليته على 
او مبراجعة احلاكم الشرعي يف  ـ يتعرض له املصنف)قده( يف مسألة قادمة

 ازالة الشيوع يف املرتبة السابقة.و التقسيم
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جبوازالنقل مع عدم املستحق يف البلد اذا  يف الزكاة أيضًاو وقد حكم)قده( يف املقام
بعد ذلك من دون ضمان عليه  مل ميكن حفاه، أومل يكن وجود املستحق فيه متوقعًا

 لكن على وجه الضمان لو تلف.و جواز النقل مع وجود املستحق أيضًاو لو تلف،
عدمه بني الفرضني و وكأن املدرك على التفصيل يف احلكم الوضعي بالضمان

ذلك من بعض الروايات الواردة يف باب الزكاة، كصحيح حممد بن  استفادة
مسلم: )رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضماهنا حىت تقسم؟، 

 فلم يدفعها إليه فهو هلا ضامن حىت يدفعها، : اذا وجد هلا موضعًا<ع>فقال 
، ألهنا ان مل جيد هلا من يدفعها إليه فبعث هبا اىل أهلها فليس عليه ضمانو

ملا دفع  كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنًاو قد خرجت من يده،
 1إليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان مل جيد فليس عليه ضمان(

 تغّيرت أيضمنها؟و صحيح زرارة: )قلت: فان مل جيد هلا أهلها ففسدتو
ضامن حىت  فعطبت أو فسدت فهو هلا لكن اذا عرف هلا أهاًلو : ال<ع>فقال

ان كانت واردة يف الزكاة اال انه يستفاد منها حكم عام يف و هيو 2خيرجها(
 كل حق راجع للغري بقرينة عطف الوصية فيها على الزكاة.

وحيث ان الرواية مل تدل على اكثر من الضمان فيبقى احلكم التكليفي جبواز 
مقتضي للمنع النقل حىت مع وجود املستحق يف البلد على القاعدة، حيث ال 

 عدا ما يتوهم من منافاة النقل مع فورية ايصال احلق اىل أهله الواجب عليه،
 لكنه ممنوع بعد عدم الدليل على اشتراط الفورية.و
 

 ولنا يف املقام عدة مالحاات:
  كليف فوري، الّن مرجعه اىلـاخلمس تو اةـتاء الزكـان وجوب اي األوىل ـ

                                                           
 .193من أبواب املستحقي للزكاة، ص  29، باب 1وسائل الشيعة، ج  -2، 1



 كتاب اخلمس                                 111

………………………………………………………………………… 

حرمة منعه عنه، فانه بعد ان يتعلق اخلمس أو و وجوب رّد مال الغري إليه
حيرم منعه منه، كما هو يف و الزكاة باملال ينتقل حّصة منه اىل الغري فيجب رّده

 ، فيكون منع احلقآٍن هذا حكم احناليل ثابت يف كل آٍنو سائر املقامات،
قلنا  هذا تام سواًءو ورية.هو مساوق مع الفو ،حرامًا ابقائه لديه يف كل آٍنو

اخلمس ارشاد اىل نفس هذا احلكم، أو و مفاد األوامر الكثرية بدفع الزكاة بانَّ
وجوب عبادي مستقل يف خصوص هذه األموال، فان و انه حكم تكليفي

عدم فورية هذا التكليف اجلديد ال ينايف الفورية باملالك الذي ذكرناه. فما 
من انه ال دليل على الفورية يف املقام مما ال ميكن  1 عن مجلة من األعالم

 املساعدة عليه.
ان الروايات املذكورة الواردة يف الزكاة اليستفاد منها حكم بالضمان  الثانية ـ

 امنا مفادها االرشاد اىل الضمان يف صورة التعديو على خالف القاعدة،
بل مطلق املصرف األهل يف البلد و التفريط، فانه مع فرض وجود املستحقو

للحق عن  أو تعطياًل نقله اىل بلد آخر اال تفريطًاو للحق اليكون منعه عنه
هو موجب للضمان ال حمالة. نعم قد ورد يف بعض الروايات عدم و أهله،

 ، اال انَّضمان الزكاة اذا كان قد حفاها ملستحق أفضل أرجح فتلفت اتفاقًا
بعد فرض  تفريط أو تعٍد ون عندئٍذيك ثابت على القاعدة، ألنه ال هذا أيضًا

 رجحان الصرف عليه.
التفريط يف النقل أو التعطيل يف ايصال و وعليه فامليزان يف املقام مالحاة التعدي

النقل مل يكن فيه أي  عذر شرعي، فاذا فرض انَّو احلق اىل أهله بال أي موجب
مستحقه جاز تعطيل إليصال احلق اىل و مل يكن فيه أي تأخريو خطر حمتمل

  اذا كان يفو مل يكن ضمان، سواء وجد املستحق يف البلد أم ال،و النقل
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………………………………………………………………………… 

التعطيل يف وصول احلق اىل أهله و النقل احتمال اخلطر على املال أو التأخري
، كما هو احلال يف ايصال للضمان وضعًا موجبًاو كان النقل غري جائز تكليفًا

 موال الراجعة اىل الغري.سائر األ
 ، كما اذا عزل الزكاة من املال بناًءتارة: يفرض تعّين احلق خارجًا الثالثة ـ

أو فرض  لوالية للمالك على ذلك يف الزكاة ـ كما هو الصحيح ـعلى ثبوت ا
أخرى: يفرض عدم و عزله بإذن احلاكم مث اراد املكلف نقله اىل بلد آخر.

مس، حيث انه مل تثبت فيه والية للمالك على تعينه كما هو احلال يف اخل
 العزل.

 ففي الفرض األول يكون احلكم ما تقدم من التفصيل بني صوريت التفريط
 غريه.و التعديو

واما يف الفرض الثاين، فلو نقل املالك اخلمس مما تعلق به اىل بلد آخر فتلف 
مل يكن يف يف أثناء النقل مل يكن التالف من كيس اصحاب اخلمس، حىت اذا 

بني اصحاب و بينه وجب النقل، بل يكون التالف مشتركًاو البلد مستحق
 أربعة األمخاس، هذا اذا كان النقل من عني املالو اخلمس بنسبة اخلمس

اما اذا كان النقل من مال آخر من أمواله، أو و قلنا بأن تعلقه بنحو الشركة،و
يبقى و التالف بتمامه من كيسهقلنا بأن تعلقه بنحو الكلي يف املعني، فيكون 

هذا هو مقتضى  يف الباقي من العني املتعلق هبا اخلمس، ألنَّ اخلمس مستقرًا
يف  عن جوازه ال جيعل املال التالف متعينًا جمرد وجوب النقل فضاًلو القاعدة.

اخلمس، كما ان قاعدة اإلحسان ال تثبت ذلك، ألهنا تنفي الضمان فيما اذا 
 ال يثبت هبا ان املنقول للغري، كما هو واضح.و الغري كان التلف يف مال

نعم لو أمكن استكشاف الوالية للمالك على عزل اخلمس يف موارد لزوم النقل 
 لو حسبًةو من أجل ايصاله اىل املستحق أو احلاكم الشرعي يف البلد اآلخر

 كان تلفه من كيس أصحاب اخلمس.
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ولو مع  لو اذن الفقيه يف النقل مل يكن عليه ضمان، [1]مسألة 
كذا لو وكله يف قبضه عنه بالوالية العامة، مث اذن و حق.ـوجود املست

 .[1] يف نقله
 

 حيث ان الصحيح يف باب اخلمس عدم الوالية للمالك ال على عزله الرابعة ـ
جيوز النقل  انه جيب ايصاله بتمامه اىل احلاكم فالو ال على اعطائه للمستحق،و

ايصاله اىل احلاكم  ، نعم لو فرض انَّبال اذن احلاكم الذي به يرتفع الضمان أيضًا
قل أو اخباره بوجود احلق عنده توقف على نقله حبيث مل يكن استئذانه يف الن

النقل إليه و الوالية على العزل بنقله إليه، فقد يستكشف يف مثل ذلك حسبًة ااّل
 هذا جمرد فرض بعيد. انَّ ، ااّلك ضياع احلق رأسًااذا كان يلزم من عدم ذل

ون قد ادى احلق اىل ـبضه يكـه واضح، النه بقـاما الشق الثاين فاالمر في [1]
 صاحبه فخرج عن عهدته.

واما الشق االول فيمكن ان يكون الوجه فيه انه باذن الفقيه يف النقل خترج 
على صاحب  عن كونه تعديًاخيرج النقل و اليد املأذونة عن كوهنا يد ضمان،

اخلطر على املال، لكوهنا مأذونة حبسب و ان كان فيه احتمال التلفو املال،
صاحبه، فيكون ناري نقل املال الشخصي باذن و الفرض من قبل ويل املال

 صاحبه.
الوالية على االعطاء و وميكن ان يكون الوجه ان ضمان املال مع جواز النقل

كان على خالف القاعدة يف باب الزكاة، فيقتصر للمستحق يف البلد اآلخر 
هو ما اذا مل يكن باذن احلاكم و فيه على املقدار املتيقن، أو منصرف الروايات

 الشرعي.
قبل  متعينًاو مث ان كال هذين الوجهني امنا يتفقان فيما اذا كان اخلمس معزواًل

دفع احلق يف البلد و كان اذن احلاكم جملرد النقلو اما اذا مل يكن كذلكو النقل،
  امنا يسقط ضمان مخس التالفو ،اآلخر، فال وجه لسقوط الضمان مطلقًا



 111                                                 فصل يف قسمة اخلمس ومستحقه

من اخلمس و ة النقل على الناقل يف صورة اجلواز،مؤن[ 11]مسألة
 .[1] يف صورة الوجوب

 

بان كان املنقول  ااّلو على الشركة ال الكلي يف املعني، اذا كان فيه اخلمس بناًء
 التلف وقع من ماله ال اخلمس، فاخلمس بتمامه مضمون عليه، النَّ آخرًا مااًل

جمرد جواز الصرف أو االذن فيه ال يستلزم تعني اخلمس يف املنقول كما و
 تقّدم.

الوالية على و هذا مبين على ما اختاره السيد املاتن)قده( من جواز التصرف[ 1]
رض وجود املستحق لو يف البلد اآلخر، فانه مع فو اعطاء اخلمس للمستحق

يف بلده ال مربر لتحميل اخلمس نفقات نقله، بعد فرض امكان دفعه اىل 
 املستحق يف نفس البلد من دون تلك النفقات، فتكون النفقات من كيسه

هذا خبالف ما اذا وجب عليه و جيب عليه ايصال احلق بتمامه اىل أهله،و
فانه عندئذ يكون النقل لعدم وجود مستحق ميكن ايصاله إليه يف بلده، 

لكن و ايصاله اىل مستحقهو يف النقل، فيجب عليه حفظ املال شرعًا مأذونًا
 ذلك ألحد وجهني.و حتمل ضررها،و من دون ضمان لنفقاته

يوجد حكم تكليفي خاص يف املقام غري لزوم رّد  ما تقدم من انه ال األولـ 
هو احلاكم و اىل وليهمال الغري إليه بإيصاله اىل املستحق يف البلد اآلخر او 

لو من جهة احتمال و الشرعي، فاذا توقف رّده على النقل اىل البلد اآلخر
لكن بالصرف عليه من نفس احلق و تضييع احلق او تأخريه ثبت وجوب نقله،

التضييع، فال وجوب للنقل من اّول االمر باكثر من هذا و له من التلف حفاًا
خصي اذا كان يف يده وديعة او امانة ال املقدار، كما هو احلال يف املال الش

 رّده اىل صاحبه على ذلك.و توّقف ايصالهو غصبًاو عدوانًا
ان وجوب النقل مع حتمل النفقات حكم ضرري منفي بقاعدة )ال  الثاين ـ
 لوو حيث ان وجوب النقل ثابت على كل حال فيثبت وجوبهو ضرر(،
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ه آخر فدفعه فيه ليس من النقل لو كان له مال يف بلد [11]مسألة 
و كذا لو كان له دين يف ذمة  عن الذي عليه يف بلده، للمستحق عوضًا

كذا لو نقل قدر اخلمس من ماله و ،شخص يف بلد آخر فاحتسبه مخسًا
 .[1] عنه اىل بلد آخر فدفعه عوضًا

 

 بالصرف عليه من نفس اخلمس.
 انه معارض بنفي الضرر عن اصحاب اخلمس. ال يقال:

حيث أن ذلك من اجل ايصال املال اىل اصحابه فليس فيه ضرر  فانه يقال:
ان شئت قلت: الضرر متوجه إليهم على كل حال من و ،عقالئيًاو عليهم عرفًا

انفق عليه و لو مل ينقله، خبالف ما اذا نقله ناحية عدم وصول احلق إليهم اصاًل
 كل حال، على من بعض املال فهذا املقدار من الضرر متوجه إليهم عقالئيًا

إلقائه على املكلف بقاعدة ال ضرر، كما هو حمقق يف و ال ميكن نفيه عنهمو
 حمله.

على ما تقدم من عدم الوالية على الصرف يف اخلمس اال باذن  واما بناًء
اال مل و احلاكم الشرعي، فلو اذن يف النقل مع الصرف عليه من اخلمس جاز

تضييع و عدم نقل اخلمس التلفلزم من و جيز، نعم لو تعذر مراجعة احلاكم
لو بنقله اىل البلد الذي و احلق أمكن استكشاف الوالية حسبة على الصرف

ة النقل من اخلمس مؤنتكون و فيه احلاكم الشرعي او املستحق، فيجب ذلك
 بنفس البيان املتقدم. أيضًا

املنع اذا كان املقصود نفي االحكام املترتبة على عنوان النقل، كما اذا قيل ب [1]
 خر مع وجود املستحق يف نفس البلد ـاخلمس اىل بلد آو عن نقل الزكاة

فاالنصاف ان  من بعض االدلة ـ او استحبابًا على استفادة ذلك وجوبًا بناًء
تلك االدلة على تقدير متاميتها تنار اىل نتيجة النقل، فهي تدل على ان احلق 

  كونه منو ا كيفية النقلينبغي ان يصرف على املستحقني يف نفس البلد، ام
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لو كان الذي فيه اخلمس يف غري بلده فاالوىل دفعه [ 12]مسألة 
 .[1] و جيوز نقله اىل بلده مع الضمان هناك،

 

بنحو احلوالة او غريها فهذه اخلصوصيات ال تكون دخيلة و عني املال او بدله
 ملثل هذا احلكم. حبسب املناسبة املفهومة عرفًا

مفاد تلك الروايات على تقدير متاميتها اشتراط كون املصرف وان شئت قلت: 
ال اشكال ان الصرف هنا مل يكن و ،او استحبابًا للزكاة فقراء نفس البلد لزومًا

 على نفس البلد.
وان كان املقصود نفي احلكم بعدم الضمان على تقدير تلف املال الذي دفعه 

جة اىل بيان، لوضوح ان للمستحق يف البلد اآلخر، فهذا واضح مل يكن حبا
الااهر ان مقصوده االول، و التلف واقع على ماله عندئذ ال احلق الشرعي،

فكأنه يرى اختصاص الروايات الواردة يف باب الزكاة مبا اذا نقل نفس احلق 
هو خالف الفهم العريف و ان للنقل اخلارجي موضوعية يف النهيو ،خارجًا

 ال حتل صدقة املهاجرين لالعراب،يف مثل صحيح احلليب ) ، خصوصًاجدًا
 <ص>رواية اهلامشي )كان رسول الّلهو ال صدقة االعراب يف املهاجرين(و

صدقة اهل احلضر يف اهل و يقسم صدقة اهل البوادي يف اهل البوادي،
 .1احلضر(

هو النقل عن بلد املال املتعلق به  منعًاو مقصوده ان امليزان يف النقل جوازًا [1]
بعنوان نقل  هذا هو املستاهر من الدليل اذا كان واردًاو املالك، اخلمس ال بلد

 اما اذا كان بعنوان ان صدقة اهل البوادي يف اهل البواديو اخلمس،و الزكاة
صدقة اهل احلضر يف اهل احلضر، فقد يكون املستاهر منه ان امليزان بلد و

 املالك ال املال، النه قد اضيفت الصدقة فيه اىل املالك.

                                                           
 .195من أبواب املستحقي للزكاة، ص  33، باب 1وسائل الشيعة، ج  -1



 كتاب اخلمس                                 111

ان كان اجملتهد اجلامع للشرائط يف غري بلده جاز نقل  [13ألة ]مس
لو كان اجملتهد اجلامع و بل االقوى جواز ذلك حصة االمام)ع( إليه،

، بل االوىل النقل اذا كان من يف بلد يف بلده أيضًا للشرائط موجودًا
 .[1] آخر افضل، أو كان هناك مرجح آخر

انه جيوز للمالك ان يدفع اخلمس من مال  قد مرَّ [11]مسألة 
ولكن جيب ان يكون بقيمته الواقعية، فلو  ،أو عروضًا آخر له نقدًا

 ان قبل املستحقو حسب العروض بأزيد من قيمتها مل تربأ ذمته،
 .[2]رضي به و

 

مقصوده ان حكم نقل سهم االمام )ع( اىل وليه كنقل سهم الفقراء السادة جائز [ 1]
عدم الضمان و كان يف بلده جمتهد جامع للشرائط، بل احلكم باجلوازحىت اذا 

الن دليل عدم  يف املرتبة السابقة ـ متعينًاو اذا كان اخلمس معزواًل هنا اوىل ـ
جواز النقل مع وجود املستحق يف البلد ناظر اىل سهم الفقراء النه على تقدير 

اىل اخلمس يقتصر فيه على متاميته وارد يف الزكاة، فعلى القول بالتعدي منه 
سهم الفقراء السادة السهم االمام )ع(، فما مل يكن يف النقل خطر على املال 

 يف ايصال احلق اىل وليه جاز النقل او تأخريًا تفريطًاو حبيث يعترب نقله تعديًا
كان و تعيني اخلمسو مل يكن ضمان، نعم اذا كان النقل قبل ازالة الشيوعو

 ه اخلمس كان التلف من جمموع املال كما تقدم.املنقول مما تعلق ب
 جيوز دفعه من النقود على القاعدة،و تقدم انه الجيوز دفع اخلمس من غري النقد [2]

بقي يف العني من و اال سقط اخلمس مبقدارهو البّد ان تكون بقيمته الواقعية،و
االجزاء، عدمه يف عدم و ال اثر لرضى املستحقو اخلمس مبقدار تفاوت القيمة،

نعم لو اوقع معاوضة مع املستحق حبيث اشتغلت ذمته بالقيمة الزائدة فاحتسبها 
 اذا كان يف مصلحة اخلمس، على ما سوف يأيت التعرض إليه. أأجز مخسًا
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بقبض املستحق أو  ال تربأ ذمته من اخلمس ااّل [11]مسألة 
تشخيصه يف و ودة.ـعني املوجـان يف ذمته أم يف الـسواء ك م،ـاحلاك

 .[1] بالعزل اشكال
از له احتسابه ـن جـة املستحق ديـاذا كان يف ذم [11]مسألة 

 .[2]وكذا يف حصة اإلمام )ع( اذا اذن اجملتهد  .مخسًا
 

 جواز عزل اخلمس وعدمه
ان ثبت ذلك يف الزكاة، و لعدم الدليل على والية املالك عليه يف باب اخلمس [1]

قد تقدم االشكال فيه، او دعوى و بدليته عنهاو على القول باالحلاق اال بناًء
ادائه، اال انه من الواضح انه و استفادته من الروايات اآلمرة بدفع اخلمس

مال الغري إليه ناظر اىل اصل  ردِّو انه ناري االمر باداء الدينو الزم اعم،
لزوم رّد املال، اما تعيينه بالعزل حبيث لو تلف كان من اخلمس فخارج عن 

 وله.مدل
االطالق املقامي هلذه االوامر ان و نعم ميكن ان يستفاد من السرية العملية، بل

للخمس بال  امتثااًلو من قبل املالك يكون جمزيًا او نقدًا دفع مخس املال عينًا
كان على و اال كان ينعكس يف االرتكاز املتشرعيو حاجة اىل تعيني مسبق،

ثر من تعني املدفوع من قبل املالك يف كونه االمام بيانه، اال ان هذا ال يقتضي اك
هو غري الوالية على العزل، بل قد و على تقدير وصوله اىل صاحبه، مخسًا

يكون ذلك من باب ما اشرنا إليه من ان تعلق اخلمس باعتباره بنحو الشركة 
لدفع تلك  يف املالية اخلارجية ال يف العني كان دفع القيمة او مخس العني مصداقًا

 على القاعدة، بال حاجة اىل تعيني مسبق من قبل الشريك، لية عقالئيًااملا
عليه فلو تلف مخس العني قبل وصوله اىل املستحق كان من جمموع املال و

 على القاعدة.

 جواز احتساب الدين الذي على املستحق مخسًا وعدمه
 استشكل مجلة من االعالم يف جواز احتساب الدين على املستحق مخسا.[ 2]

 بان اخلمس متعلق بالعني، فيحتاج تعيينه يف غريه اىل ثبوت الوالية تارة:
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………………………………………………………………………… 

اال بتبديله بالنقد أو بعني اخرى ـ على ال دليل عليه و للمالك على التبديل،
ال يفرق و فال دليل عليه. اما تبديله بالدين او احتسابه مخسًاو اخلالف املتقدم ـ

ال بني كون و له، لبين هاشم او كوهنم مصرفًا القول بكون اخلمس ملكًايف ذلك 
امللك على حنو االشاعة أو الكلي يف املعني او غريمها، الن تعلق اخلمس بالعني 

ال جمال لرفع اليد و حسبما هو املستفاد من االخبار مطرد يف مجيع هذه التقادير،
ال دليل على تبديله بالدين يف باب و عنه بتبديله مبال آخر مبقدار داللة الدليل،

 .1ان ورد ذلك يف الزكاةو اخلمس،
 ان ميلك للمستحق النه ملك لالصناف،و بّدبان اخلمس ال واخرى:

هلذا ال حيتاج اىل قبول من و ايقاع،و امنا هو ابراءو االحتساب ليس متليكًاو
 العزل املدين، اال اذا فرض الوالية للمالك على الصرف بال متليك او على

 .2 كالمها حيتاج اىل دليلو يف املرتبة السابقة، مث متليكه للمدين، تعيينه مخسًاو
 وكال االستداللني ال ميكن املساعدة عليهما:

الزكاة باملال امنا يكون على حنو و فلما تقدم من ان تعلق اخلمس اما االّول:
على القاعدة الذي ينطبق على النقد املدفوع للمستحق و الشركة يف املالية،

 ال اشكال انه ال يفرق عند العقالء بني ان يدفع النقد عينًاو عند العقالء،
 .، النه نقد أيضًاللمستحق او حيتسب ما يف ذمته من النقود الذمية مخسًا

النقد الذمي من حيث و ال فرق عند العقالء بني النقد اخلارجي واحلاصل:
 الصالحية لتمثيل املالية اخلارجية.

باملال  متعلقًا االجتزاء ما اذا كان اخلمس ابتداًءو من ذلك يف الصحة واوضح
 الذمي، كما اذا كان له دين على املستحق او على غريه فحل رأس سنته

 ته فيتعلق به اخلمس، فانه ال موضوع هلذامؤنعن  فاضاًل كان الدين بنفسه رحبًاو
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 رضًاـأو ع وض نقدًاـع العـك ان يدفـالـاذا اراد امل [11]مسألة 
 ق أو اجملتهد بالنسبة اىل حصة االمام )ع(،ـحـاليعترب فيه رضى املست

 ت العني اليت فيها اخلمس موجودة. لكن االوىل اعتبارـو إن كان
 

االستشكال عندئذ، حيث يكون احتساب مخس نفس الدين على املستحق 
 س سّره(.الااهر ان هذا خارج عن كالم املاتن )قّدو دفعا لعني ما تعلق به،

 و اما الثاين فريده:
ان االحتساب ميكن ان يكون على وجه التمليك ملا يف ذمته، ناري بيع  ـ أواًل

حتقيق و هو امر معقول اذا ترتب عليه االثر كما يف املقام،و ما يف ذمته عليه،
 ذلك موكول اىل حمله.

مبلكية ال دليل على لزوم متليك اخلمس للمستحق حىت اذا قلنا  ـ وثانيًا
 عنوانه كشخصية حقوقية،و االصناف لنصف اخلمس، اذ املالك جهة الفقري

اما الفقري الشخصي اخلارجي فال يستفاد من االدلة اكثر من لزوم اعطائهم و
اما التمليك بعنوانه فلم يرد يف دليل، فيكون و صرفه عليهم،و احلق املذكور

 لو باالحتساب.و مقتضى القاعدة كفاية الصرف عليهم
ماتقدم من ثبوت الوالية للمكلف على تعيني اخلمس يف النقد املدفوع  ثالثًاـ و

 ى ثبوت الوالية على االعطاء إليه ـبناء عل حقه ـاىل احلاكم الشرعي او مست
 االطالق املقامي الوامر اخلمس،و باعتبار ان هذا هو مفاد السرية املتشرعية

للحق اىل  و املستحق يكون دفعًاال اشكال يف ان احتساب الدين على الويل او
لذلك االطالق املقامي أو االرتكاز  ، فيكون مشمواًلعقالئيًاو صاحبه عرفًا

 املتشرعي.
ميكن للمالك ان يربأ ذمة املستحق بأمر احلاكم الشرعي على وجه  ـ ورابعًا

  عما اشتغلت الضمان، فيضمن احلاكم للمالك قيمته فيملكه مخس املال بداًل
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 .[1] يف حصة اإلمام )ع( خصوصًارضاه، 
يرده و الجيوز للمستحق ان يأخذ من باب اخلمس [11]مسألة 

 غ كثري،ـبلـيه مـكما اذا كان عل وال،ـيف بعض االح ك ااّلـلى املالع
ال مانع  أراد تفريغ الذمة، فحينئٍذو مل يقدر على ادائه بان صار معسرًاو

 .[2]منه اذا رضي املستحق 
 

حاكم الشرعي على التصرف يف ان هذا مبين على ثبوت الوالية للذمته له، اال 
 اما اذا كان جواز تصرفه منوطًاو تقّدم ـكما هو الصحيح على املنهج امل اخلمس ـ

ان و باحراز رضى املعصوم بذلك فقد يشكل يف احراز رضاه مبثل هذا التصرف،
متليكه و اخذ املالكانت دعوى احرازه لعدم الفرق من حيث النتيجة النهائية بني 

 بني ذلك ليست ببعيدة.و للفقري مث استيفاء الدين منه

 اعتبار رضى املستحق يف تشخيص احلق وعدمه
، فلما تقدم من اما عدم اعتبار رضى املستحق او اجملتهد اذا كان املدفوع نقدًا[ 1]

 اداًء، فيكون كونه نفس احلق املتعلق باملال على حنو الشركة يف املالية عقالئيًا
اما اذا كان املدفوع من و ،لتمام ما عليه، او باعتبار واليته على ذلك شرعًا
عدم الدليل على والية و العروض فقد تقدم عدم االجتزاء به على القاعدة،

لكن لو ثبت ذلك على القاعدة او من باب الوالية كان و املالك على ذلك،
ره من ان االوىل اعتبار اما ما ذكو حكمه حكم دفع النقد من هذه الناحية.

رضى اجملتهد يف خصوص حصة االمام )ع( فلعل الدليل على االجتزاء بدفع 
ال و العوض عنده استفادة ذلك من الروايات اخلاصة الواردة يف باب الزكاة،

لكنك عرفت ان دفع النقد كدفع و ميكن التعدي منها اىل ما هو حصة االمام،
على ان تعلقه بنحو  ، بناًءعرفًاو قالئيًامخس العني نفسها دفع لنفس احلق ع

 .الشركة يف املالية، فال يعترب رضى اجملتهد بالنسبة حلصة االمام )ع( أيضًا

 اخذ املستحق للخمس مث رّده على املالك
انه ال يتأتى منه القصد اجلدي بدفع و يكون من ناحية املالك، تارة: االشكال [2]

 دفعه بنية استرجاعه منه.متليكه للمستحق اذا كان و اخلمس
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………………………………………………………………………… 

انه ال جيوز له ان يرده على املالك، لعدم كونه و من ناحية املستحق واخرى:
 شأنه، فال يستحق اخلمس الجل بذله يف ذلك.و تهمؤن

ان هذا النحو من الصرف للخمس او الزكاة و وثالثة: من ناحية جمموع العمل
 تضييع له،و مناف حلكمة تشريع ذلك احلقو الفقراءعلى خالف مصلحة 

ال للفقيه و هذا يعين انه ال تثبت والية للمالك على هذا النحو من الصرفو
 اجلامع للشرائط على االذن به او القيام به مع من عليه احلق.

ميكن حله فيما اذا فرض ان املالك كان حيتمل  واالشكال من الناحية االوىل:
عدم ارجاع املستحق او اجملتهد عليه بعد قبضه، بل حىت مع الان او العلم 

باالرجاع، حبيث على  ال مقيدًا له مطلقًا باالرجاع لو فرض انه كان باذاًل
كان طيب النفس ببذله فان البذل جدي على كل حال، بل  تقدير عدمه أيضًا

قال: بانه ال يشترط اجلدية يف البذل مبعىن قصد التمليك يف تعني املال ميكن ان ي
امنا يكفي قبضه بعنوان الوفاء ملا يف ماله و اذا كان الدفع للمجتهد، املدفوع مخسًا

 جيب عليه دفعه مبعىن التخلية بينهو من احلق بعد ان كانت عهدته مشغولة به،
 لو بالقبض.و بني املال ليملكهو

ميكن حله بان الفقري املستحق للخمس قد  من الناحية الثانية:واالشكال 
 .لو فرض غنيًاو البذل للمالكو يكون من شأنه اهلبة

خالف و ان هذا حنو تضييع ملال الفقراءو فاملهم هو االشكال من الناحية الثالثة:
مصلحتهم، فينصرف عنه ادلة جواز صرف املال اىل الفقري املستحق، اال ان هذا 

م فهو خيتص مبا اذا مل تكن هناك مصلحة للفقراء تقتضي ذلك، كما اذا لو سّل
فرض ان ارجاعه عليه ميهد لدفع متام ما عليه من احلقوق يف سائر امواله أو 

لو من اجل تفريغ ذمته يف و له، فيكون البذل عليه مستحقًا كان بنفسه فقريًا
يف مثل ذلك جيوز و ،للحق على اصحابه او تضييعًا ال يعترب تفريطًاو حمله،

  على ثبوت الوالية له على اخلمس ان للفقيه اجلامع للشرائط بناًء



 كتاب اخلمس                                 111

اذا انتقل اىل الشخص مال فيه اخلمس ممن ال يعتقد  [11]مسألة 
فاهنم )ع( أباحوا  حنوه مل جيب عليه اخراجه،و افرـكـوجوبه كال

كان من  سواًءو لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح جتارة أو غريها،
 .[1] املتاجر، أو غريهاو املساكن،و املناكح،

 

ء يقال، فيما اذا  نفس الشيو الرد.و يربأ ذمته منه من دون حاجة اىل االخذ
الرد نقل اخلمس من اعيان ماله اىل ذمته بقبضه منه و كان املقصود من االخذ

ثبوت و مث اقراضه له، فانه ال حاجة إليه مع فرض الوالية له على اخلمس
مصلحة يف حتويل احلق اىل ذمة املالك، فانه يأذن له يف التصرف يف اخلمس 

او غري ذلك من االحناء  على وجه الضمان، اوميلكه ما يف العني من احلق قرضًا
 املتصورة لنقل احلق اىل ذمة املكلف.

قد ذكرنا و يف بداية حبث مخس االرباح، هذه املسألة قد تعرضنا هلا مفصاًل [1]
ك ان مفاد اخبار التحليل ال خيتص مبا ينتقل اىل الشيعي من املخالف أو هنا

الكافر الذي ال يعتقد وجوبه، بل يشمل ما اذا انتقل إليه ممن ال يدفع اخلمس 
 للخمس فراجع. كما ان الكافر اذا كان ذميًا او معتقدًا لو كان شيعيًاو عصيانًا

 .يف ماله اصاًل بالفروع مل يكن مخس أو قيل بعدم كونه مكلفًا
 احلمد لّله أّواًلو وهبذا ينتهي البحث عن كتاب اخلمس من العروة الوثقى،

 آله الطاهرين،و نبينا حممدو صلى الّله على سيدناو ،باطنًاو ظاهرًاو ،آخرًاو
قد كان الفراغ من حتريره و اللعن على اعدائهم امجعني اىل قيام يوم الدين.و

هجرية قمرية جبواز  1111ي احلجة سنة العشرين من شهر ذو يف اخلامس
مرقد السيدة الطاهرة املعصومة، بنت االمام موسى بن جعفر)ع( يف بلدة قم 

مركز حوزته الكربى يف هذا العصر، بارك الّله يف و املقدسة، عاصمة االسالم،
آله الطيبني و من كل سوء حبق حمّمدو صاهنا من كيد االعداءو شأهنا

 العاملني.الطاهرين، آمني رّب 
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 211 ............................................................................ متربع باملؤنة تربع لو فيما
 211 .......................................................... ملؤنته السنة ابتداء من استقرض لو فيما
 211 .......................................................................... للمؤنة ادخره ما زاد لو فيما
 211 ................................... الربح حصول بعد احلول، أثناء يف املكتسب مات لو فيما

 212 ............................................................................. احلج مصروفات يف الكالم
 211 ......................................... ذلك وكيفية املؤنة من الدين اداء احتساب يف الكالم
 211 ......................................... السنة آخر اىل اخلمس تأخري جواز يف الرابعة اجلهة
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 211 ........  احلول متام بعد أو حصوله منذ يكون هل بالربح اخلمس تعلق أن يف األول املقام
 312 ......................................................  حصول منذ بالتعلق القول على الثاين املقام
 311 ..  التعلق فعلية رغم آخرالسنة إىل اخلمس دفع جوازتأخري على الدليل يف الثالث املقام
 313 ................................................... األرباح من التلفات أو اخلسارات جرب حكم
 323 .......................................................................................اخلمس تعلق كيفية

 331 ........................................................... الربح غري آخر مال من ساخلم اخراج
 331 .................................................................. مخسها اخراج قبل بالعني التصرف
 312 ..................................................... اخلمس اخراج قبل الربح بعض يف التصرف
 311 .......................................... الذمة إىل اخلمس لنقل الشرعي احلاكم مع املصاحلة

 312 ........................................................ اخلمس اخراج بعد املؤنة جتددت لو فيما
 311 ........................................................ وعدمه املؤنة من احلج مصارف اعتبار يف

 311 ................................................. له مكسبًا املعدن أو الغوص جعل فيمن الكالم
 312 ........................................................ وعدمه اخلمس تعلق يف التكليف اشتراط

 َوُمْسَتحقِّه اخُلْمِس ِقْسَمِة ِفي:  َفْصٌل

 311 .............................................................. :ومستحقه اخلمس قسمة يف: فصل

 311 ......................................................................................اخلمس قسمة كيفية
 313 .......................................  امللك حنو على تكون هل السهام أن يف األوىل النقطة
 311 ........................ ( ص)والرسول اهلل سهم عدا ما السهام من املراد يف الثانية النقطة

 311 .................................... للخمس املستحقة الثالثة باألصناف متعلقة خصوصيات
 311 ........................................................... املستحق يف اإلميان اشتراط يف ـ االوىل
 111 ....................................... االيتام على الصرف يف الفقر اشتراط يف ـ:الثاين االمر
 111 ................. السبيل ابناء من التسليم بلد يف واحلاجة الفقر اشتراط يف ـ:الثالث األمر
 111 ....................... معصية غري يف اي طاعة، يف سفره كون اشتراط يف ـ:الرابع األمر
 111 .......................... وعدمه للخمس املستحق يف العدالة اشتراط يف ـ:اخلامس األمر
 111 ........................وعدمه الثالثة األصناف على اخلمس من السادة سهم بسط لزوم

 111 ................ باألم إليه املنتسب دون باألبوة هاشم إىل باملنتسب اخلمس اختصاص
 111 ......................... باالب هاشم اىل ينتسب من ملطلق احلكم عموم يف ـ:الثانية اجلهة



 111                                                 فهرست املوضوعات

 111 .................................................................... .النسب احراز طريق يف ـ:االوىل
 121 ........... وعدمها مستحقه إىل اخلمس ايصال على احلال جمهول بتوكيل الذمة براءة
 121 ............................................................ نفقته عليه جتب إىل اخلمس دفع حكم
 132 ............................................................ واحد لفقري املؤنة عن الزائد دفع حكم

 131 ........................................ الغيبة زمان يف اخلمس إىل بالنسبة الوظيفة تشخيص
 131 .......................................... (ع)االمام سهم اىل بالنسبة الوظيفة تعيني يف ـ االول املقام
 112 ....................... وعدمه مخسًا املستحق إىل العطائه آخر إىل بلد من اخلمس نقل

 111 ............................................................................ وعدمه اخلمس عزل جواز
 111 .................................... وعدمه مخسًا املستحق على الذي الدين حتسابا جواز
 111 .............................................. وعدمه احلق تشخيص يف املستحق رضى اعتبار

 111 ........................................................ املالك على رّده مث للخمس املستحق اخذ
 

 
 


