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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین من االن الی یوم الدین

و لو كان المعدن فی أرض مفتوحة عنوة فإن كان فی معمورتها حال الفتح التی هی للمسلمین قال السید االمام قدس سره: 

 حد منهم ملكه، و علیه الخمس إن كان بإذن والی المسلمین، و إال فمحل إشكال.و أخرجه أ

حال الفتح یملكها المخرج، و علیه الخمس و لو   كما أنه لو أخرجه غیر المسلمین ففی تملكه إشكال، و إن كان فی مواتها

س به على األقوى.و وجب على الولی كان كافرا كسائر األراضی المباحة، و لو استنبط المعدن صبی أو مجنون تعلق الخم

  1.إخراجه

 اقول: فی المسئلة ثالثة فروع:

فحكم بان علیه الخمس ان كان باذن حااكم   : حكم المعدن الذی اخرجه المسلم من االراضی المفتوحة عنوة.االولالفرع 

 الشرع و اال فیه اشكال.

ن تابع لالرض و حیث ان االرض المفتوحة عناوة ملاک   علی مبنی المشهور كذلک النهم حكموا بان المعد اقول: المسئلة

و هو یأذن اذا كاان فای اذناه مةالحة      للمسلمین فاخراج المعدن اذا كان باذن الحاكم الشرع الذی كان متولیا لبیت المال

 للمسلمین و اما لو لم یأذن منه فانه متعد و متجاوز فی عمله فال یملک ما استخرجه و لذا استشكل فیه.

فیةایر  سواء كان مسلما او كافرا منها  انسانو استخرج ء علی ما اخترناه من ان المعدن اذا كان فی اعماق االرض اما بنا

. نعم لو لم یأذن من الوالی حیث ثقاب فای االرض كاان متعادیا و هاو      لیس تابعا لالرض المحیاةالنه ، باخراجه ملكا له

  ضامن بالنسبة الیه.

قد یشكل ملک المخرج له: بأنه مملوك للمسلمین تبعاً لألرض، فحاله دالحكیم قدس سره: كما عن السیقد یقال:  هذا لكن

حال المخرج من أرض مملوكة لمالک معین، الذی تقدم: أنه ملک لمالک األرض و علیه الخمس. لكن فی الجواهر: ادعى 

و إن كان فی أرض معماورة برارس أو زرع    و لعله ألنه بنفسه فی حكم الموات،»القطع بكونه ملكاً للحائز. ثمَّ قال )ره(: 

  اتفقات كلماة  »المفروغیة عن أن ذلک إحیاء مملک. و فای مفتااا الكراماة:     ، و یظهر من كلماتهم فی كتاب االحیاء:..«

الفریقین على أنها تملک باالحیاء. لكن القائلین بأنها لإلمام یقولون بتوقف ذلک على إذنه حاال حواوره ال غیبتاه، و ال    
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 ..«.فی ذلک إال من الشافعی فی أحد قولیه خالف 

من دعاوى السایرة المساتمرة فای ساائر األعةاار و        و لعل فی هذا المقدار، بومیمة ما فی الجواهر، فی كتاب االحیاء:

على األخذ منها بال إذن، حتى ما كان فی الموات التی هی لهم، و فی المفتوحاة   -فی زمن تسلطهم )ع( و غیره -األمةار

لتی هی للمسلمین، كفایة فی جواز و ال سیما مع تأید ذلک بخلو نةوص الباب و غیرها عن التعارض للمناع عان    عنوة ا

أخذها من الموات أو العامرة التی هی ملک لهم علیهم السالم و للمسلمین فإنها و إن لم تكن واردة لبیان هذه الجهات كی 

ارتكاز إباحة األخذ، و عموم االبتالء بالمعادن على اخاتالف   مع -یحسن التمسک بإطالقها، لكن إهمالها التعرض لذلک

نعم القدر المتیقن صاورة االذن مان ولای المسالمین، فاالالزم       طریق عرفی لجواز األخذ و ترتیب آثار الملک. -أنواعها

 1االقتةار فی الحكم بالملک علیه.

ب الجواهر و من تبعه تمام فی الخروج عنها و ان شئت ان حدیث التبعیة ال وجه له كما مر و لو قلنا بها فكالم صاح اقول:

قلت: خلو النةوص عن لزوم االذن عن االمام و المسلمین مع سیرتهم علی حیازة ما استخرجوه من المعاادن مان هاذه    

قن الای  اما قوله اخیرا نعم القدر المتای االراضی و اتةاله بزمن المعةوم كافیان فی الفتوی بملكیة المخرج اذا كان مسلما. 

 آخره ... ال نعلم له وجها النه مع االذن من ولی المسلمین لم یكن محل النزاع. 

 المحقق الروحانی فیما افاد حیث قال:  و لقد اجاد السید

هذا بناء على عدم تبعیة ملک المعدن لملک األرض كما حققناه واضح، اذ ال یختلف عن الفرض السابق مالكا و موضوعا. 

 التبعیة كما هو المسلم فتملک المخرج للمعدن على خالف القاعدة، اذ مقتواها كونه ملكا للمسلمین.و أما بناء على 

إال أن الذی یظهر كون هذا الحكم أعنی تملک المخرج من القطعیات، و الوجه فیه ما ذكره فای الجاواهر مان الشاهرة و     

عاضدة ذلک ببعض االخباار الواعیفة، فاناه یعلام مان      السیرة المستمرة القطعیة على التملک بمجرد الحیازة بال اذن. و م

 2مجموع ذلک ثبوت الحكم و الخروج عن القاعدة. فتدبر.

و یمكن اإلیراد علیه بأنّ عدم ثبوت بناء العقالء باإلضافة إلى األعماق الماذكورة لعلّاه   اللنكرانی قدس سره:  قال المحقق

رق عندهم بین قلّة العمق فی موضوع البئر و كثرتاه، كماا أنّ قیااس    لكون الموضوعات مستحدثة، و إلّا فالظاهر أنّه ال ف

، فإنّ التةرّف فی الفواء بالنحو المذكور ال یعدّ تةرّفاً أو تةرّفاً غیر مأذون فیاه، و إلّاا   العمق لعلّه مع الفارقالفواء على 

ءً عالیااً مزاحمااً كالساحاب فاال یجاوز      فلو فرض أنّ التةرّف فی الفواء بنحو كان مزاحماً للمالک، كما إذا وجد فیه بنا

التةرّف فیه، و جواز الةالة فی الطائرة العالیة عن األرض آالف أمتار ال یمكن توجیهه إلّا على طبق الروایاة الماذكورة؛   
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س و لعدم إمكان محاذاة العین فی مثل االرتفاع المذكور بأیّ معنى ذكر للمحاذاة، فتدبّر، و مثله الةالة فوق جبل أبی قبای 

 1مثله، و التحقیق فی محلّه.

بان حفر البئر احیاء له فملكیة الحافر بقدر عمق البئر كما ان ملكیة البناء تابع لطوله فی السماء و اساتخراج   یالحظ علیه

 المعدن من اعماق االرض لیس امرا مستحدثا بای عمق كان.

بعیة بین االرض و المعدن فیها و نحن نقول فای البنااءات   اضف الی ذلک لو قلنا بكونه امرا مستحدثا فالعقالء ال یرون الت

 المستحدثة لو كان الشارع بین الناس لیحكم به اذا لم یكن فی البناء عمال خالف الشرع المقدس. 

بین ما اخرجه من مواتها االمام قدس سره  السید  ففةل : حكم المعدن الذی اخرجه الكافر منها و من مواتها.الثانیالفرع 

 و استشكل فی المستخرج منها. و علیه الخمس هكفیمل

  اقول: قد مر مختارنا فی هذا الفرع ایوا فال نعید لكن نذكر كلمات القوم و ما فیها.

فأخرجه  مسألة إذا كان المعدن فی معمور األرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین قدس سره:صاحب العروة  قال السید

و أما إذا كان فای األرض الماوات    تملكه إشكالالخمس و إن أخرجه غیر المسلم ففی أحد من المسلمین ملكه و علیه 

 2 و علیه الخمس  حال الفتح فالظاهر أن الكافر أیوا یملكه

: كأنه لعدم الدلیل علیه، بعد فی وجه اشكال السید فی ملكیة الكافر المخرجَ من االرض المفتوحة عنوة قال السید الحكیم

 مین تبعاً لألرض.كونه ملكاً للمسل

و لم یثبت عموم ما قیل: من كون الناس فی المعادن شرعاً سواء، لعدم ثبوت قیام السیرة علیه فی الكافر. و لذا حكی عن 

 منع الذمی من العمل فی المعدن. لكن عن األول: أنه لو خالف و عمل ملک، و كان علیه الخمس. الشیخ و ظاهر البیان:

من تناف، إذ موضوع كالمه: إن كان المعدن فی األرض المملوكة، صح المنع و ال وجه للملک، ال یخلو  -كما ترى -و هو

لم أقف لاه علاى   »راداً علیه:  و إن كان فی األرض المباحة، صح الملک و ال وجه للمنع. و لذا قال فی محكی المدارك،

مان   كریاره  -السایرة میع ما سبق فیه حتاى  و هو فی محله، لجریان ج..«. دلیل یقتوی منع الذمی عن العمل فی المعدن 

 3على الظاهر. و علیه فاذا كان اإلخراج بإذن ولی المسلمین ملكه. -المسلمین
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ساواء فای ذلاک     یرد علیه ما ذكرناه سابقا من ان المعدن لیس تابعا لالرض فی الملكیة اذا كان فی اعماق االرض اقول:

ة ال وجه لمنعه من االستخراج اذا لم یكن فیه مفسدة و فی المملوكاة  الملک الشخةی او العمومی نعم فی االرض المباح

 بامكان المالک منعه، لكن لو نقب من المباحة و وصل الی تحت ارضه یجوز له االستخراج ما لم یور بملک المالک.

ها كماا ان لاه مناع    اما منعه من التةرف فی االرض المفتوحة عنوة لكونها ملكا للمسلمین فللحاكم ان یمنعه من النقب فی

  فای تناف فی كالم الشیخ الطائفة؟  المسلم منه

 فلعماوم ماا دل  أما الملاک  علی ما یخرجه من المباحة بعد حكم السید بملكیته:  فی االستدالل الحكیم قدس سره قالو 

ن ملكااً للمسالمین   على مملكیة اإلحیاء، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكاً لإلمام، و ال یجری فیماا كاا  

إجماعاً على ما حكاه غیر واحد. و ألجله یخرج عن العموم المذكور. و بذلک افترق الفرض عماا قبلاه فای الوضاوا و     

 الخفاء.

ما الدلیل علی التخةیص اذا لم نقل بتبعیة المعدن لظاهر االرض فی الملكیة و االجماع محكوم بالسیرة التی ذكرها اقول: 

 قبیل ذلک.

لو التزمنا بان المعادن الموجودة فی الطبقاات السافلى   : حیث قال الروحانی قدس سره السید المحققاد فیما افاد و لقد اج

لمالک األرض كان استیالء الكافر الذمی علیهاا و لاو فای     اغیر التابعة عرفا لنفس األرض من المباحات االصلیة ال ملك

 ، و ال نفرق فی ذلک جمیع الناس، كالماء و الكأل.ملک المسلمین مملكا لها الن المباا یملک بالحیازة

 لالرض فی الملكیة او فی أعلى األرض ...  و لو لم یكن المعدن فی الطبقات السفلى بل كان فی الطبقات التابعة

ض بالملكیة فی األرض، بدعوى: ان ما تعلق به ملک المسلمین هو األرض المعمورة بهذا القید، فاألر التزم بالتبعیضفان 

من جهة المعدن لیست معمورة فال یترتب علیها آثار الملک من جهته. و ان كانت باالضافة الى الازرع معماورة فیترتاب    

 علیها آثار الملک من جهته.

و علیه، فال یكون المعدن ملكا للمسلمین بل یكون مشموال لما دل على انه من المباحات االصلیة، فیملكه الكافر الاذمی  

 بالحیازة.

ا لو لم نلتزم بالتبعیض و ان المعدن یتبع األرض فی الملک، فیكون بحكم كون األرض من ملک المسلمین ملكا لهم، و أم

 فیظهر توقف المةنف فی الحكم بملكیة الكافر له بالحیازة و االستخراج.

أخذ المعدن باال اساتئذان،    إال أنه قد ادعى صاحب الجواهر رحمه اهلل القطع بتملكه للسیرة القطعیة المستمرة القائمة على
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 مما یدل على عدم معاملة المسلمین بالنسبة الى المعادن معاملة الملک و لم یثبت الردع عنها.

، انه بعموماه  «من سبق الى من لم یسبق الیه مسلم كان له»و یؤیده النبوی الذی أشار الیه الفقیه الهمدانی رحمه اهلل و هو: 

 م المنفی لیس لخةوصیة فیه بل الجل احترام ماله و هو جهة مشتركة بینه و بین الذمی.یشمل الكافر و غیره واخذ المسل

 و على كل، فالحكم كما قد یظهر من المسلمات. هذا فی المعمورة.

و أما فی الموات، فتملكه الجل دلیل من أحیا، فان اخراج المعدن إحیاء لألرض فیملكها المحیی و یملک المعدن بتبعها. 

 1فتدبر.

ان الحكم بالتبعیض و عدم تبعیة المعادن الظاهرة فی الملكیة فی االراضی المعمورة حین الفتح مشكل خةوصاا اذا   قول:ا

 لم یحتاج الی العالج فی االستخراج كالملح و النفت و الكبریت.

 ی الولی اخراجه.بان فیه الخمس و یجب عل السید االمام قدس سره : حكم المعدن الذی اخرجه الةبی فحكملثالثاالفرع 

فالبد من ادائها ساواء اخرجاه   لمستحقیه اقول: المستفاد من االدلة الدالة علی وجوب الخمس فی المعدن ان الخمس حق 

   نذكر بعوها:المسلم او الكافر، المكلف او غیره 

بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِای جَعْفَارٍ   مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَوَالَةَ وَ ا

 فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً. -وَ الةُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ -علیه السالم قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ

  2عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ

سند الحدیث بروایة الشیخ و الكلینی صحیح، الن طریق الشیخ الی علی بن مهزیار صحیح و فیه: و ما ذكرتاه فای    اقول:

ه الشیخ ابو عبد اللّه عن محمد بن علی بن الحسین عن ابیاه و محماد بان    هذا الكتاب عن علی بن مهزیار فقد اخبرنی ب

الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحمیری و محمد بن یحیى و احمد بن ادریس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس ابان  

 3معروف عن علی بن مهزیار.

ارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَ

وَ مَا  -دِیدِقَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الةُّفْرِ وَ الْحَ -قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِیهَا -عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِیهِ لیه السالمع
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 قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ. -كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِیهَا

 وَ رَوَاهُ الةَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ. 

 یِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ.وَ رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِ

قد مر صحة طریق الشیخ الی علی بن مهزیار و سند الروایة بطریق الةدوق و الكلینی ایوا صحیح، اذ طریق الةدوق الی 

 -فقد رویته عن أبی؛ و محمّد بن الحسنعبید اهلل بن علی الحلبی صحیح ففیه: و ما كان فیه عن عبید اللّه بن علیّ الحلبیّ 

عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیریّ جمیعا عن أحمد و عبد اللّه ابنی محمّد بن عیسى، عن محمّد بن أبی  -رضی اللّه عنهما

  1. عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبید اللّه بن علیّ الحلبیّ

حَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیازٍ عَانْ   بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ َ و

 -عَالَجْتَاهُ بِمَالِاکَ   وَ قَالَ مَا -فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ -زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا

 مِنْ حِجَارَتِهِ مُةَفًّى الْخُمُسُ. رَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُفَفِیهِ مَا أَخْ

مٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ

فَقَالَ هَاذَا الْمَعْادِنُ    -یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَةِیرُ مِلْحاً -أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ :فَقَالَ  -فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ -جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ

  .قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ -جُ مِنَ الْأَرْضِوَ النِّفْطُ یَخْرُفَقُلْتُ وَ الْكِبْرِیتُ -فِیهِ الْخُمُسُ

 .2وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْواً كَذَلِکَ فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِیهِ الْخُمُسُ -رَوَاهُ الةَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِیهِ وَ

إذا كان المستنبط للمعدن صبیّاً أو مجنوناً، و الظااهر ثباوت الخماس و إن كاان     :حیث قال المحقق اللنكرانی دو لقد اجا

التكلیف باإلخراج متوجّهاً إلى الولیّ، و ذلک ألنّ الخمس لیس مجرّد تكلیف وجوبیّ حتّى یكون موضوعاً عنهما، بل هو 

ة الثابتة علیهما، فإذا أتلف الةبی مال الریر بریر إذنه یكون ضامناً له حقّ أو شبهه ثابت باإلضافة إلیهما كاألحكام الوضعی

و إن كان التكلیف متوجّهاً إلى الولیّ، و مع عدمه أو عدم ثبوت مال له یثبت بعد البلوغ كسائر البالرین، و قاد تقارّر فای    

 3محلّه أنّ األحكام الوضعیة بل غیر اإللزامیّة ال یختصّ بالبالرین، فراجع.

ف و الحریة فی الكنز و الروص و المعدن و ی( الظاهر عدم اشتراط التكل53)مسألة قدس سره:  قال السید صاحب العروةو 

الحالل المختلط بالحرام و األرض التی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق بها الخمس و یجب على الولی و السید إخراجه 
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  ط إخراجه بعد بلوغه.و فی تعلقه بأرباا مكاسب الطفل اشكال و األحو

كما صرا به جماعة، و عن ظاهر المنتهى و الرنائم:  لعدم االشتراط بقوله:قدس سره  السید الحكیم استدلو لقد اجاد فیما  

االتفاق فی المعدن، و عن المناهل: ظهوره فی الكنز و الروص. و فی رسالة شیخنا األعظم )ره( ظهور عادم الخاالف فای    

كما تقدمت  -كإطالق أدلتها -مقتوى إطالق الفتاوى، و معاقد اإلجماعات -فی الجمیع -لرنیمة، بل هوالثالثة، بل و فی ا

 اإلشارة إلى ذلک فی بعوها. 

عدمه فای   -كاقتةار القواعد علیه و على المعدن و الروص -نعم مقتوى اقتةار الشرائع على الكنز فی العموم لریر البالغ

 لة فی غیرها، مع عدم ظهور الفرق بینها.غیرها. لكنه مخالف إلطالق األد

، بادعوى   «فاان علیاه الخماس   » :لیه السالمع قوله  نعم قد یستشكل فیه بالنسبة إلى أرض الذمی، الشتمال الروایة على

 ظهوره فی التكلیف.

، و ان كان عینااً  «علیک أن تقوم»و فیه: أنه ال ینبری التأمل فی أن موضوع االستعالء إن كان فعال اقتوى التكلیف، مثل: 

و هنا من الثانی. نعم الزم ذلک البناء على ثبوت الخمس فی الذمة ال فی العین، و ال « علیک درهم»اقتوى الوضع، مثل: 

 و ورد نظیره فی الكنز.  ، كما صرا بذلک فی مرسل المقنعة«علیه فیها الخمس»نقول به، فیتعین حمل الكالم على معنى: 

هل علیه فیهاا الخماس ..؟ و فای الفاكهاة     » فی الهدیة:  ، و «س ما أخذت، فإن الخمس علیکأدّ خم» ففی خبر الحرث:

 فیما سرا به صااحب الخماس:   ، و«لیس علیه الخمس» فیما یفول فی ید األجیر للحج: و «تباع: هل علیه الخمس ..؟

، «جب علیک فیه الخمسی» فی غلة الرحى و ثمن السمک و غیره: ، و «ال خمس علیک فیما سرا به صاحب الخمس»

 1و غیر ذلک مما یكون المراد من االستعالء فیه التكلیف المترتب على الوضع. و بالجملة: المناقشة المذكورة ضعیفة.

  فی ذیل كالم المحقق قدس سره فی الشرایع:  الدامادقال المحقق 

 أو كبیرا، و كذا المعادن و الروص(.األول: الخمس یجب فی الكنز، سواء كان الواجد حرّا أو عبدا، صریرا  -فروع

قد كانت الحریة و البلوغ شرطا فی وجوب الزكاة وضعا و تكلیفا، فهل األمر كذلک فای الخماس أم ال؟ ظااهر المحقاق     

التفةیل بعدم االشتراط فی الكنز و المعدن و الروص، و االشتراط فیما عداها من الرنیمة، و أربااا المكاساب، و الحاالل    

 حرام، و األرض المشتراة من المسلم بالنسبة إلى الذمّی.المختلط بال

اشتراط البلوغ و العقل فی   الظاهر أنه ال خالف فی عدم»قال الشیخ األنةاری )قده(: ثم ذكر فتوی صاحب العروة و قال: 
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هر إطاالق الفتااوی   تعلّق الخمس بالمعادن و الكنوز و الروص .. و أما الرنیمة فالظاهر أنها كذلک .. و أما المكاسب فظاا 

عدم اشتراط البلوغ فیها .. و الحاصل أنه یفهم من استدالل العلماء لوجوب الخمس فی الكنز و المعادن و الراوص بأنهاا    

اكتسابات فتدخل تحت اآلیة، ثم تعمیم الوجوب فیها للةبی، و المجنون، ثم دعواهم اإلجماع على وجوب الخماس فای   

 «.رباا المكاسب بین البالغ و غیرهمطلق االكتسابات، عدم الفرق فی أ

فی )المستند( استظهر عدم ثبوت  لكنو عن العلّامة و الشهیدین و غیرهم: دعوى االتفاق فی بعض ما ذكره المحقق )قده(، 

 الخمس فی مال الیتیم مطلقا، إال أن یثبت اإلجماع كلیّا أو فی بعض األنواع.

الةریر و العبد، إال التمسّک باألصل، و استیناس ذلک من عدم الزكاة فای  و الظاهر أنه ال سبیل إلى نفی الخمس فی مال 

مالهما، و اإلطالق فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم فیما رواه الشیخ عنهما عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السالم: 

و صحیحة ابن سنان عان أبای    «اجبةء، فأما الرلّات فعلیها الةدقة و لیس على مال الیتیم فی العین و المال الةامت شی»

 «.ء، و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم یعط من الزكاة شیئا لیس فی مال المملوك شی»عبد اللّه علیه السالم قال: 

ء( فإنّ الذیل فی كل منهما یةلح للقرینیة، و ال أقل یوجب اإلجمال، و المتیقّن من  أقول: ال یمكن التمسک بإطالق )الشی

  ء هو نفی الزكاة. لشینفی ا

 و التحقیق: أنه ال بدّ من مالحظة الروایات:

فكل نوع تمحض فی األمر بإعطاء الخمس، فحیث إن التكلیف مشروط بالبلوغ و العقل ال یشمل الةبی و المجنون، و  -أ

 لكنه یشمل العبد.

فیلتزم بشموله للكل حتاى الةابی و    و كل نوع كان بلسان الوضع مثل قوله علیه السالم )فیه الخمس( أو نحو ذلک -ب

 المجنون.

 و ما كان قد ورد فیه بكال التعبیرین یؤخذ بهما، لعدم المنافاة. -ج

نعم، ربما یقع اإلشكال فیما لو تمحض التعبیر بأداة )على( و كان مدخولها المال، من حیث إنه هل المراد هو الكنایة عان  

فان المفاد حینئذ كون الفعل فی ذمة المكلف، و كاان مان بااب ذكار       ()علىالتكلیف، كما إذا جعل الفعل مدخوال لكلمة 

 الالزم و إرادة الملزوم )و هو البعث إلى ذلک الفعل( أو ذلک من استعمال األداة بمعنى )فی( و المراد هو الوضع.

ری من الخمس شیئا حتى ال یحلّ ألحد أن یشت»قد ورد بعنوان العموم عن أبی جعفر علیه السالم فی حدیث قال:  فنقول:

و اللّه لقد یسّر اللّه على المؤمنین أرزاقهم بخمسة »و عن موسى بن جعفر علیه السالم فی الحدیث قال: « یةل إلینا حقنا
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 . ..«دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء 

 كل.الوضع، فیعمّ ال  فإن ظاهر الروایتین الحق فی المال و الحرمة فیه، و ذلک هو

و أیوا مفاد اآلیة المباركة هو الوضع، و یعمّ الكل فی جمیع األنواع، بناء على تفسیرها بمطلق االستفادة دون االختةاص 

 اآلیة الحالل المختلط بالحرام، و األرض التی اشتراها الذمّی من المسلم. . نعم، ال تعمّبرنیمة دار الحرب

 العناوین: ثم إنه ینبری مالحظة ما ورد فی كل واحد من

سألته عن المعادن ما فیهاا؟ فقاال   »فمنها المعادن: و قد ورد بسند صحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السالم قال:  -1

 . «علیه السالم: كل ما كان ركازا ففیه الخمس

سبة بین الظرف و هكذا الرالب من الروایات الواردة فی وجوب الخمس فی المعدن. و أنت خبیر بأن مفاد أداة )فی( هو الن

هو له تعالى و للرسول و لذی القربى  هو الحق المعهود الذیو المظروف، و ذلک هو الوضع، ضرورة أن المراد من الخمس 

 .. الى آخر اآلیة.

وجاوب  و بعبارة أخرى: إن ظاهر جملة )فیه الخمس( أنه الحق المجعول شرعا، و تفسیره بأن الالم إشارة الى ماا یعهاد   

 ون من باب ما تعلّق به التكلیف المختص بالمكلفین، ال قرینة علیه، فال یةار إلیه.حتى یك أدائه

و فای روایاة    «و منها الكنز: ففی روایة الحلبی )أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السالم عن الكنز، كم فیه؟ فقاال: الخماس   -2

و  ..« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ» زل اللّه تعالىأخرى تومنت أن عبد المطلب وجد كنزا، فأخرج منه الخمس، و تةدّق به، فأن

سئل الرضا علیه السالم »عبارة عن الحق المجعول وضعا، و ال ینافی ذلک ما رواه المفید قال:  -بمقتوى مفاد الالم -ذلک

وب بمعناى  عن مقدار الكنز الذی یجب فیه الخمس، فقال: ما یجب فیه الزكاة من ذلک بعیناه ففیاه الخماس. فاان الوجا     

 الثبوت، و لو فرض أن المراد هو التكلیف لم یعارض ما تقدم.

و فی روایة أخرى   «فیه الخمس»و منها الروص: و قد ورد فی جواب السؤال عما یخرج من البحر و غیر ذلک قوله  -3

 أیوا كذلک.

و لو كان ظاهرة فی التكلیف لام   قد استعملت كلمة )على( لكن ال وجه لمعارضتها، فإنها مجملة،  نعم فی بعض الروایات

 «.فی العنبر الخمس»تناف مفاد غیرها. و قد روى المفید عن الةادق علیه السالم أنه قال: 

لای  »و منها ما یفول من مؤنة السنة: ففی روایة النیسابوری فی جواب سؤاله: ما الذی یجب لک من ذلک؟ أنه وقّع:  -3

سألت أبا الحسن علیه السالم فی الخمس، فقال: فی كل ماا  »یة سماعة قال: و فی روا «منه الخمس مما یفول من مؤنته
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، نعام فای   «و فی روایة ابن سنان: حتى الخیاط یخیط قمیةا بخمس دوانیق، فلنا منه دانق« أفاد الناس من قلیل أو كثیر

 ما ذكرناه آنفا.  بعض الروایات )أن علیه الخمس( ال ینافی ذلک على

تی اشتراها الذمّی من المسلم إذا كان المشتری من أطفال أهل الذمة، و فیها یشاكل القاول بثباوت    و منها األرض، ال -5

سامعت أباا جعفار    »الحق الوضعی، فإن الروایات الواردة تومنت وجوب الخمس على الذمی، كما فی روایة الحذّاء قال: 

فی روایة المفید عن الةادق علیه السالم قاال:  و « علیه السالم یقول: أیّما ذمی اشترى من مسلم أرضا فإن علیه الخمس

و مقتوى الوجوب التكلیفی االختةاص بالمكلّفین، فال یشمل « الذمی إذا اشترى من المسلم األرض فعلیه فیها الخمس»

الةریر، لكن فیما رأیت من كلمات الفقهاء هو ثبوت الخمس فی األرض التی یشتریها المسلم من الذمّی الذی اشتراها من 

مسلم و لم یؤدّ خمسها، و ذلک یعطی أنهم استفادوا الحكم الوضعی، فعلیه یثبت الخمس، و إن كان المشتری مان أطفاال   

  أهل الذمة.

و یمكن تقریب كالمهم: بأن الحكم التكلیفی المتعلق بإعطاء المال إنما ال یدلّ على الوضع إذا كان بنحو اإلطالق، كما فی 

 ق بمال مخةوص فیفید الوضع، كما إذا وجب بالنذر التةدّق بمال مخةوص فال یجوز له بیعه.إیجاب الكفارة، أما إذا تعل

و منها الحالل المختلط بالحرام: قال فی )المستند( بعدم ثبوت الخمس فیه فی مال الةریر، مستدال بما تقادم مان أن    -6

 ثبوته بالخطاب التكلیفی المختص بالكمّل.

 االتیة تدل علی ذلک: قدروی فی الوسائل الروایات  

عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِای هَمَّاامٍ    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ .1

یَا أَمِیارَ الْمُاؤْمِنِینَ    -فَقَالَ علیه السالمرَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  قَالَ: إِنَّ لیه السالمعَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَادْ رَضِایَ مِانْ     -مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ أَخْرِجِ الْخُمُسَفَقَالَ لَهُ  -لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ -إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا

  وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ. -الِ بِالْخُمُسِالْمَ

قِ بْنِ صَادَقَةَ عَانْ   وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُةَدِّ .2

یَأْكُلُ  -ءٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَى شَیْ -أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ علیه السالمعَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 یْتِ. إِلَى أَهْلِ الْبَ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ -ءٌ فَإِنْ فَعَلَ فَةَارَ فِی یَدِهِ شَیْ -وَ لَا یَشْرَبُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى حِیلَةٍ

یَا أَمِیرَ الْمُاؤْمِنِینَ أَصَابْتُ مَالًاا     -فَقَالَ علیه السالممُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  .3

 لَکَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.  فَقَالَ هُوَ -فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ ائْتِنِی بِخُمُسِهِأَ فَلِی تَوْبَةٌ قَالَ  -أَغْمَوْتُ فِیهِ

قَالَ: أَتَاى   علیه السالماللَّهِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ .3
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وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی  -أَغْمَوْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً -إِنِّی كَسَبْتُ مَالًا :فَقَالَ معلیه السالرَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 

اللَّاهَ رَضِایَ مِانَ     فَإِنَّ -لِکَتَةَدَّقْ  بِخُمُسِ مَا -علیه السالم وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  -الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ

 وَ سَائِرُ الْمَالِ  لَکَ حَلَالٌ. -الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ

عَنِ النَّوْفَلِیِّ  وَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِوَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الةَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِّ وَ رَ

  1وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ.

أقول: ما ذكره من الخطاب التكلیفی و إن كان صحیحا، حیث إن الوارد فی الروایات قوله علیه السالم )أخرج الخمس( أو 

ى من ذلک المال بالخمس، و قوله علیه السالم بعد )فلیبعث بخمسه( و نحو ذلک، إال أن التعلیل بأنّ اللّه عز و جل قد رض

یعطی أن الشارع إمّا حدّد الحرام تعبّدا فی مقادار الخماس، أو جعال    « و سائر المال لک حالل»ذلک فی روایة أخرى: 

، و هو ملكیة مال الریر لةاحبه و كونه محرما ثابت و غیر سااقط  فالحكم الوضعیذلک بدال من مقدار الحرام فی الواقع، 

 2.فكیف القول بعدم ثبوت الخمس و كون جمیع المال حالال له

ف بل یمكان ان  و ان شئت قلت: ان المال المختلط بالحرام مشتبه و طریق تطهیره اخراج خمسه و هذا ال ربط له بالتكلی

ذلک فی العةیر  و واجب توصلی لحةول التطهیر و رفع الشبهة و جواز تةرفه فی بقیة المال. اعتبر یقال: التكلیف مقدمة

 العنبی المرلی فهو حرام الجل الرلیان فذهاب الثلثین مطهر له سواء حةل بفعل المكلف او بنفسه.

أَصَاابَتْهُ   كُلُّ عَةِایرٍ  :قَالَ علیه السالمعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  1

 3.النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَى ثُلُثُهُ

 :قَاالَ  علیه السالمی عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِ 7

 فِیهَا بَعِیارٌ أَوْ  ءٌ صَرِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَاْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَاْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ إِذَا

 3.صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْیُنْزَاْ

 هیر ماء البئر.تری ان االمر المستعمل فی الروایة طریقی الجل تط

كیفما كان فالظاهر ان المشهور  كالم المشهور بعدم اشتراط الخمس بالكمال قال:ذكر  بعد سره المحقق الخوئی قدس ثم ان

 هو ثبوت الخمس مطلقا، اما فی هذه الثالثة فقط أو فی الجمیع.
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على رفع القلم عان الةابی و المجناون    لما أسلفناه فی بعض المباحث السابقة من ان المستفاد مما دل  و لكنه غیر ظاهر 

 ء. استثناؤهما عن دفتر التشریع و عدم وضع القلم علیهما بتاتا كالبهائم فال ذكر لهما فی القانون، و لم یجر علیهما شی

و مقتوى ذلک عدم الفرق بین قلم التكلیف و الوضع، فترتفع عنهما االحكام برمتها بمناط واحاد. و هاو الحكوماة علاى     

 األولیة.األدلة 

اللهم إال إذا كان هذا الرفع منافیا لالمتنان باإلضافة إلى اآلخرین كما فی موارد الومانات، أو ورد فیه نص خاص كموارد 

 التعزیرات الموكول تحدیدها إلى نظر الحاكم.

 یوا.اما فیما عدا ذلک فلم نعرف ای وجه الختةاص رفع القلم بالتكلیف بعد إطالق الدلیل، بل یعم الوضع أ

و علیه فال خمس فی مال الةبی أو المجنون، كما ال زكاة فان النص الخاص و ان لم یرد فی المقاام كماا ورد فای بااب     

الزكاة إال انه یكفینا حدیث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع كالتكلیف، فلو كان هناك عموم أو إطاالق یشامل   

 هذا الحدیث. عنه بمقتوى  مال الةبی لم یكن بد من الخروج

 و هذا هو الةحیح كما قواه فی المدارك و ان كان المشهور هو الوجوب.

 1و ال فرق فیما ذكر بین الثالثة المتقدمة و بین غیرها كأرباا المكاسب لوحدة المناط.

تأمل فای  ال یمكن المساعدة علی ما ذكره قدس سره بالنسبة الی عموم حدیث الرفع فالبد من ان ننقل الحدیث و ن اقول:

 مومونه حتی یظهر االشكال.

نْ أَبِیهِ عَنِ الْاأَعْمَِِ عَانِ ابْانِ    وَ فِی الْخِةَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِیِّ عَنِ الْحَوْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَ

 -أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ -علیه السالمفَقَالَ عَلِیٌّ  -زَنَتْ  فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ظَبْیَانَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ

 2وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ. -وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ -عَنِ الةَّبِیِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ

ان المرفوع عن الثالثة قلم المؤاخذة ال قلم التكلیف او االحكام حتی یقاال   3الرض عن سنده من الروایة مع اقول: الظاهر

لو نام بالغ عن صلوة الفجر هل یرفع الحكم عنه ام یرفاع المؤاخاذة هاذا مواافا الای       انه بتعمیمه للوضعی ایوا  اال تری

 علیه السالم.الحدیث االخر الذی صرا فیه برفع الحد و هو ایوا من امیر المؤمنین 
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  1.لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى یُفِیقَ وَ لَا عَلَى الةَّبِیِّ حَتَّى یُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ لیه السالم:وَ قَالَ عَلِیٌّ ع

مَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَانْ أَبِیاهِ عَانْ    عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَ محمد بن احمد بن یحیی

 2.لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى یُفِیقَ وَ لَا عَلَى صَبِیٍّ حَتَّى یُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ :قَالَ لیه السالمعَلِیٍّ ع

القلم الذی هو آلة للكتابة و به یكتب الحسنات و السیئات مثل موثقة طلحة  هذا و قد ورد فی بعض االحادیث المراد من

 :بن زید

 طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْادِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ

شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَرُاوا اثْنَتَایْ عَشْارَةَ سَانَةً كُتِبَاتْ  لَهُامُ        -قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ السالم لیهاللَّهِ ع

 3فَإِذَا بَلَرُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ. -الْحَسَنَاتُ

اره قدس سره من ان قلم الحكم مرفوع عن الةبی و هو عام بالنسبة الی التكلیف و الوضع نعم و بهذا یستشكل فی ما اخت

 فی كل مورد ورد دلیل خاص عن عدم التكلیف فنحن تابع للدلیل. 

إنّ مقتوى حادیث رفاع    :فی تقریب حدیث رفع القلم و نقده قدس سره فیما افاد حیث قال و لقد اجاد المحقق الحائری

ةبیّ و المجنون: عدم ثبوت الخمس و لو كان مفاد الدلیل هو الوضع، ألنّ القلم كنایة عن الجعل الموجب لویق القلم عن ال

علیهما من غیر فرق بین الوضع و التكلیف. و ال ریب أنّ جعل الخمس فی مال الةریر موجب لحةول النقص فی ماله، و 

، إذ عدم جعل الخمس لمةرفه لیس ضررا علیه، كماا فای   رفعه موافق لالمتنان من دون أن یوجب ذلک ضررا على غیره

عدم جعل أموال أخر له أو لریره، بل یكون ذلک صرف عدم النفع، و هذا بخالف عدم الومان على الةریر إذا أتلف ماال  

 الریر، فإنّ عدم ضمانه و إن كان على وفق االمتنان بالنسبة إلى الةریر لكنّه ضرر على غیره. 

لوجه فی فتوى بعض أعاظم العةر حیث أفتى بعدم ثبوت الخمس فی مال الةریر مطلقا. لكنّ اإلنةاف أنّه و لعلّ هذا هو ا

 إن تمّ فال وجه له بالنسبة إلى الحالل المختلط بالحرام، ألنّه من قبیل وجود حقّ الریر فی مال الةریر.

ن روایات باب اشتراط البلوغ فای التكلیاف )كخبار    ففیه: أنّ المستفاد من غیر واحد مأمّا حدیث رفع القلم عن الثالثة و 

و خبر ابن « فإذا بلروا اثنتی عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلروا الحلم كتبت علیهم السیّئات»طلحة بن زید، و فیه: 

 سنان، و فیه:
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الثالث و خبره الرابع و  خبره  و قریب منه خبره اآلخر« إذا بلغ ثالث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب علیه السیّئ»قال 

قوله تعالى ما لِهذَا الْكِتابِ ال یُرادِرُ صَرِیرَةً وَ ال كَبِیرَةً إِلّا أَحْةااها و قولاه تعاالى وَ لَادَیْنا       ما ورد فی اآلیات الكثیرة من

تابٌ مَرْقُومٌ و إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِای عِلِّیِّاینَ. وَ ماا    بَ الفُجّارِ لَفِی سِجِّینٍ و كِاكِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال یُظْلَمُونَ  و إِنَّ كِت

 أَدْراكَ ما عِلِّیُّونَ. كِتابٌ مَرْقُومٌ و قوله تعالى 

عالى:كِراماً كاتِبِینَ و ما ورد قوله ت فَمَنْ أُوتِیَ كِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولئِکَ یَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ و قوله تعالى وَ أَمّا مَنْ أُوتِیَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ و

فی تواعیف الروایات من أنّه ال یكتب قةد السیّئة و یكتب قةد الحسنة ، و غیر ذلک ممّا ورد فای كتاباة الحسانات و    

 السیّئات: 

لّاق  ، بل استعمال الكتاب و القلام و ماا یتع  بل هو قلم ما بعد الجعلأنّ المقةود من رفع القلم فی المقام لیس قلم الجعل، 

الكتااب  بذلک فی قلم الجعل قلیل جدّا، فإنّ الكتاب فی اصطالا القرآن و الحدیث فی أكثر استعماالته إمّا ما تقدّم و إمّا 

، بل لعلّه لم یستعمل فی الجعل أصال حتّى فی مثال كُتِابَ   كتاب التقدیرو إمّا  -كالقرآن و التوراة -من جانبه تعالىالنازل 

ضبط ذلک فای الكتااب   إنّه یحتمل أن یكون من قبیل وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ فیكون بعنایة عَلَیْكُمُ الةِّیامُ  ف

 من جانب اللّه تعالى،  المنزل

ب فحینئذ یبعد إرادة رفع قلم الجعل، بل الظاهر أنّ المقةود رفع قلم السیّئة المكتوب بأیدی الكرام الكاتبین، و هو المناس

البالغ العاقل، و الجری إنّما هو   فقد وضع من أوّل األمر بالنسبة إلى موضوعه من أمّا قلم الجعلللوضع و الرفع و الجری، و 

 فی مقام االنطباق ال فی مقام الجعل. هذا.

 ذب البریّة .موافا إلى ضعف روایة ابن ظبیان المشتملة على رفع القلم  و كذا خبر أبی البختریّ  الذی قیل إنّه من أك

إذا أتى علیه » و أمّا خبر عمّار الساباطیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّالم، قال:سألته عن الرالم متى تجب علیه الةالة؟ قال:

 الةالة و جرى علیه القلم. وجبت علیهثالث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد 

 « .الةالة و جرى علیها القلم وجبت علیهال ذلک فقد و الجاریة مثل ذلک إن أتى لها ثالث عشرة سنة أو حاضت قب

 ففیه إشكال من وجوه:

 منها: كونه معرضا عنه بین األصحاب، من حیث إنّ بلوغ الرالم یحةل بثالث عشرة سنة و كذلک بلوغ الجاریة.

ک و هو وجوب الةاالة، و  فی قلم الجعل، بقرینة ذكر قلم الجعل قبل ذل -مع قطع النظر عمّا تقدّم -و منها: أنّه غیر ظاهر

من المعلوم أنّه لم یكن إیجاب أمور أخر غیر الةالة محتاجا إلى التوضیح، لوضوا ذلک عند المسالمین، فإنّاه إن كاان    



(15) 
 

مكلّفا یجب علیه جمیع التكالیف و إلّا لم تجب علیها الةالة، فالمتراءى أنّ المقةود هو قلم المؤاخذة الاذی فای الرتباة    

 ل.المتأخّرة عن الجع

و منها: أنّه على فرض الظهور فال شبهة فی أنّه من قبیل ذكر العامّ بعد الخاصّ، فیكون المقةود أنّ المجعول هاو وجاوب   

 الةالة و جمیع أقالم الجعل، فال یكون مفهومه إلّا عدم ذلک قبل البلوغ على نحو القویّة المهملة فال ینافی ثبوت الخمس.

  القلم لمثل جعل الخمس وجوه: م رفععن عمو فالمحةّل فی الجواب

 االنةراف إلى قلم الكاتبین، من جهة اعتبار ذلک فی نفس الباب، فیكون من قبیل المجمل و المبیّن.  األوّل:

 الثانی: االنةراف إلى ذلک، من جهة أنّ كتابة السیّئات ممّا تكرّرت كثیرا فی الكتاب و السنّة. 

 لقلم الذی یجری فی الخارج و یوضع، بخالف قلم التكلیف. الثالث: االنةراف إلیه، من باب أنّه ا

 الرابع: عدم دلیل معتبر على عنوان رفع القلم.

 1و من ذلک یظهر أنّ األظهر ثبوت الخمس حین الةرر. -ب

و  حینئذ لم یكن للةبی، نعم یجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام ألن مقدارا من المالثم قال المحقق الخوئی 

التخمیس طریق الى التطهیر، فلیس هذا حكما ثابتا علیه لیرتفع بالحدیث، بل ثابت له و بةالحه، فال یجوز للولی التةرف 

فی ماله قبل التخمیس الذی هو فی مثل المقام منة على العباد و تخلیص للحالل عن الحارام، و لایس مان اإلیقااع فای      

 2 المشقة لیرتفع عن الةبی.

ذكره فی المال المختلط نقول فی بقیة الموارد الن الخمس تعلق باالعیاان الماذكورة و ال حاق للةابی او     ما  اقول: بمثل

 و قد صرا بتعلقه بها فی كتابه المعد للفتوی حیث قال:  المجنون فیه نعم التكلیف لیس متوجها بهما بل متوجه الی ولیهما.

لمالک یتخیر بین دفع العین و دفع قیمتها، و ال یجوز له التةرف فی الخمس بجمیع أقسامه و إن كان یتعلق بالعین، إال أن ا

عدم التةرف فی بعوها أیوا، و إن كان مقدار الخماس باقیاا فای     -وجوبا -العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل األحوط

 3ها.البقیة و إذا ضمنه فی ذمته بإذن الحاكم الشرعی صح، و یسقط الحق من العین، فیجوز التةرف فی
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فقد ظهر مما ذكرنا ان متعلق الخمس االعیان و هو حكم وضعی ای ثبوت خق لةاحب الخمس فی هذا العین الباد مان   

 اخراجه بال دخل للتكلیف فیه.

و نزید علیه هنا بیانا من المحقق اللنكرانی قدس سره و هو أنّ الظاهر عدم الخالف فی ثبوت تملّک المستخرج الةبی أو 

ا الخالف فی ثبوت الخمس و تعلّقه و عدمه، مع أنّ الملكیّة من األحكام الموجودة فای دفتار التشاریع ال    المجنون، و إنّم

 1محالة؛ ضرورة أنّ الشارع حكم له بذلک إمواءً أو تأسیساً، فالتفكیک بین التملّک و تعلّق الخمس ال یرى له وجه.

ذكرناه من النقض و االبرام لقدرت علی تحلیل كاالم هاؤالء   بعض المحققین للمطالعة و التمرین فلو احطت بما نذكر كالم 

  المحققین:

و فای   «.الخمس یجب فی الكنز سواء كان الواجد له حرّا او عبدا صریرا او كبیرا و كذا المعاادن و الراوص  »فی الشرائع: 

النواع الثالثة و هو مشكل على التكلیف و الحریة فی غیر هذا ا  و ربما الا من العبارة اعتبار»المدارك فی شرا العبارة: 

 «.اطالقه فان مال المملوك لمواله فیتعلق به خمسه نعم اعتبار التكلیف فی الجمیع متّجه

 «.و یستوى فی ذلک الةریر و الكبیر عمال بالعموم و فی المنتهى: الخمس یجب فی نفس المخرج من المعدن ...

مسلم او ذمى و حرّ او عبد و صریر او كبیر و ذكار او انثاى و    و یجب الخمس فی الكنز على من وجده من»و فیه أیوا 

  «عاقل او مجنون.

الةبى و المجنون یملكان اربعة اخماس الركاز و الخماس البااقى لمساتحقه یخرجاه الاولی عنهماا عماال        »و فیه أیوا: 

 «.بالعموم

عقل فای تعلاق الخماس بالمعاادن و     الظاهر انه ال خالف فی عدم اشتراط البلوغ و ال» -قدّس سره -و فی خمس الشیخ

الكنوز و الروص و قد ادعى ظهور االتفاق فی االخیرین فی المناهل، و عن ظاهر المنتهى فی االول و تبعه فی الرناائم و  

 «.یدل علیه اطالق االخبار

ة لنقال الفتااوى   هذا بعض كلماتهم فی المقام و لكن ال یخفى ان المسألة غیر معنونة فی كتب القدماء من اصاحابنا المعاد  

كالمقنع و الهدایة و النهایة و الرنیة و نحوها فال اجماع فی البین و ال شاهرة فیجاب    -علیهم السالم -المأثورة عن االئمة

 التمسک باالدلة فنقول:

یف هاو  امّا اجماال فمقتوى اطالق االخبار و كذا الفتاوى مع كونها فی مقام البیان و عدم تعرضها الشتراط الحریة و التكل
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العموم، و ظاهر االدلة كون العناوین اسبابا و الحكم من سنخ الوضع فال یعتبر فیه شارائط التكلیاف مان غیار فارق باین       

الماذكور فای اآلیاة     «غَنِمْتُمْ ما»الموضوعات بل عرفت منا مرارا ان موضوع الخمس فی الحقیقة موضوع وحدانى اعنى 

 الشریفة.

ة فالظاهر من الروایات اخراج الخمس منها اوال ثم تقسیمها باین مان حوار القتاال حتاى      و اما تفةیال فنقول: اما الرنیم

ء قوتل علیه على شهادة ان  على العموم فیها أیوا قوله )ع( فی روایة ابى بةیر عن ابى جعفر )ع( كل شی  االطفال، و یدل

ا و فی المعادن و الروص و الكنوز اطالق قولاه )ع(  ال إله اال اهلل و ان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه، و على العموم فیه

و  -الخمس من خمسة اشیاء: من الرنائم و من الراوص و الكناوز و مان المعاادن و المالحاة     »فی مرسلة حماد الطویلة: 

 -هو على العموم فی االربعة و الحالل المختلط روایة عمار بن مروان قال: سمعت ابا عبد اللّا  -نحوها المرفوعة و غیرها

یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الرنیمة و الحالل المختلط بالحرام اذا لم یعارف صااحبه و الكناوز     -علیه السالم

 الخمس.

« علیاه الخماس  »او « فیاه الخماس  »بل یدل على العموم فی المعادن و الروص و الكنوز اكثر روایاتها المعبر فیها بقولاه  

ال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال كل ما كان ركازا ففیه الخمس، و صحیحة البزنطى كةحیحة زرارة عن ابى جعفر )ع( ق

عن الرضا )ع( قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الكنز فقال: ما یجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس، و روایة محمد بان  

ل(: اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس الاى  قال: سألته عما یخرج من البحر )الى ان قا -علیه السالم -على عن ابى الحسن

غیر ذلک من الروایات فان الظاهر من الروایات كون هذه الموضوعات بانفسها اسبابا لثباوت الخماس مان دون تعارّض     

لواجدها اللهم اال ان یمنع االطالق فی بعض هذه الروایات بعدم كونها فی مقام البیان من هذه الجهة فتأمل بال یمكان ان   

فی هذه الثالثة بالخةوص انها لما كانت من االنفال و االموال العمومیة و كان اختیارها بید االمام كان الخمس فیهاا  یقال 

مجعوال من قبل االئمة )ع( من قبیل حق االقطاع فال تفاوت فیها بین من وجدها و لعله لذا خةها بعض االصحاب بالذكر 

افا الى ما مرّ ان الخمس فیه انما شرّع لتطهیر المال من الحرام الموجود فیه فتأمل. و یشهد للعموم فی الحالل المختلط مو

 فی غیره فال محیص عن القول به فیه.  و اخراج بدله منه و لیس فیه شائبة تكلیف اصال فلو فرض منع العموم

ى اشترى من مسلم ارضا ایما ذمّ»فی صحیحة الحذاء  -علیه السالم -و اما ارض الذمى فربما یشكل العموم فیه بان قوله

 ظاهر فی التكلیف فال یشمل غیر المكلف.« فان علیه الخمس

و ان كان عینا اقتوى الوضع مثل علیاه  « علیک ان تقوم»و اجیب بان موضع االستعالء ان كان فعال اقتوى التكلیف مثل 

 دین و على الید ما اخذت، و المقام من قبیل الثانى هذا.

خمس فی الذمة ال فی العین و حیث ال نقول به فیتعیّن حمل الكالم على معنى قوله علیاه فیهاا   و لكن الزم ذلک ثبوت ال
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الخمس كما صرا به فی مرسلة المقنعة فیراد به التكلیف و لكن مرّ فی محله ان تعلق الخمس لیس بنحو التكلیف المحض 

لموضوعات و قد ورد نحو هاذا التعبیار فای ساایر     بل التكلیف المستتبع للوضع او المترتب علیه اللهم اال ان یفةل بین ا

و فی خبر الریان فی « ادّ خمس ما اخذت فان الخمس علیک»الموضوعات أیوا كقوله فی خبر الحرث االزدى فی الكنز 

 الى غیر ذلک من االخبار فتدبر.« یجب علیک فیه الخمس»غلة الرحى و نحوها 

ن كون الخمس فیها متعلقا بفائدة االرض ال برقبتها فهو العشر المواعف و الذى یسهل الخطب فی ارض الذمى ما مرّ منا م

فراجع. و قد تلخص مما ذكرنا عدم اشتراط التكلیف و الحریة فی الكنز و الروص و المعدن و الحالل المختلط نعم یشكل 

 1الحكم فی ارض الذمى.

الخمس ضریبة على نفاس الماال، و أنّ العنااوین    و حاصل دلیلهم هو أنّ فی وجه عدم االشتراط:  قال المحقق السبحانی

السبعة أسباب لتعلّق الخمس بها، كان المالک بالراً، أو غیر بالغ، و تعلّقه بها سنخ تعلّق الحكم الوضعی نظیر تعلّق الجمرك 

رائط التكلیف أو باألموال المستوردة فال یعتبر فیه شرائط التكلیف و ذلک كومان التالف، و هو على المتلف، كان واجداً لش

 ال.

و قولاه فای صاحیحة    «. كلّ ما كان ركازاً ففیاه الخماس  »مثلًا قوله فی صحیحة زرارة: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: 

إلى غیار  « إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس»، قال: سألته عمّا یخرج من البحر ... قال: -علیه السَّالم -البزنطی عن الرضا

 ات الظاهرة فی تعلّقه بهذه العناوین بما هی هی.ذلک من الروای

كما فی تعلّقه باألرض المشتراة حیث قال: « علیه الخمس»و « ففیه الخمس»فإن قلت: فعلى هذا، یلزم التفریق بین قوله: 

 لغ.فانّ الثانی ظاهر فی كونه على ذمّة المكلّف المختص بالبا  أیّما ذمی اشترى من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس

، أو «على الید ما أخذت حتّى تؤدی»قلت: ال نسلّم ظهوره فی التكلیف، إذ ربّما یستعمل فی الوضعی أیواً كما فی قوله: 

 «.علیه دین»یقال: 

یالحظ على االستدالل أوّلًا: أنّه ال یتم فی الحالل المختلط بالحرام، فقد عرفت أنّ المتبادر من روایاته عدم تعلّق الخمس 

 ن أوّل األمر و إنّما التخمیس طریق لتطهیره و إخراج الحرام منه و ال یةحّ ذلک إلّا من المكلّف.بالعین م

 القول بوجود الخمس فیه من أوّل األمر.  نعم لو حاول الولیّ تطهیر ماله من الحرام، یخرج منه الخمس و هذا غیر

، أو «ففیه الخمس»لیه، و ألجله ترى التعابیر مختلفة، بین قوله: و ثانیاً: أنّ التمسّک بهذه التعبیرات دقائق عقلیة، ال یلتفت إ
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(، كلّ ذلک تفنن فی التعبیر، و لیس هناا عنایاة   ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ« )علیه الخمس»

یكونوا ملتفتین لهذه الدقائق، و هذا یعارب عان عادم الداللاة      خاصة بكلّ تعبیر، بشهادة أنّ المخاطبین بهذه الروایات لم

 العرفیة التی هی المالك فی الحجّیة.

و ثالثاً: أنّ هذه الروایات لیست فی مقام بیان الشرائط حتّى یتمسک بإطالقها، و لیس عدم ذكر شرط التكلیف فیاه دلیلًاا   

 على عدمه.

یسوّى بین التكلیف و الوضع، و ال یمكن تقییده بهاذه اإلشاعارات الواعیفة،     «رفع القلم عن ثالثة»رابعاً: أنّ إطالق قوله: 

فإطالق الحدیث محكم إلّا أن یدل دلیل على الوضع كما فی باب الررامات حیث إنّ رفعها خالف االمتناان لخخارین، و   

  1مثلها، التعزیر الذی دلّ دلیل خاص علیه، فعدم وجوب الخمس على غیر المكلّف هو األقوى.

تقدم البحث عن هذه المسألة فی الجملة فی بعض المساائل المتقدماة، و قاد ذكرناا هنااك ان      : قال المحقق الشاهرودی

مقتوى القاعدة عموم دلیل الخمس للكافر فی نفسه، فال یشترط االسالم فی تعلق الخمس و الزكاة، اال ماا خارج بادلیل    

حین االسالم، و اما الةبی و المجنون فالسید الماتن قد افتاى  الجب، و هو خةوص فرض تلف المال المتعلق به الخمس 

 بوجوب خمس ما عدا خمس االرباا فی مالهما أیوا، و احتاط فی ارباا مكاسب الةبی بان یخرج بعد البلوغ.

و ال اشكال ان مقتوى اطالق ادلة الخمس بتمام اصنافه، شمول مال الةبی و المجنون كماا هاو الحاال فای ساائر ادلاة       

 حكام الوضعیة.اال

و دعوى: ان الواجبات المالیة و ان كانت تستبطن حكما وضعیا، اال انه من خالل الحكم التكلیفی و االمر بادفع الزكااة و   

الةدقة او الخمس قد اشترط فیها قةد القربة، و هذا كله من شأن البالغ العاقل، فال اطالق لمادلولها المطاابقی للةابی و    

 ایتاء الزكاة فی اآلیات و الروایات الكثیرة بایجاب الةالة. المجنون، و من هنا قرن

بل قد یقال: ان االرتكاز العرفی یقتوی الفرق بین الحكم الوضعی الذی هو من هذا القبیل و الحكم الوضعی الةرف كباب 

لتكلیف بوجوب اداء الومان او النجاسة و الطهارة او غیر ذلک من االحكام الوضعیة، فمثل هذا الحكم الوضعی ناشئ من ا

 الزكاة و الخمس كفریوة شرعیة، و هی خاصة بالبالغ العاقل.

مدفوعة: بان المستفاد من ادلة الزكاة و الخمس مطلبان مستقالن، الحكم التكلیفی بوجوب دفع الزكاة و الخمس بنحو قربی 

التفكیاک    الماام او للفقاراء، و هاذا   عبادی، و الحكم الوضعی بان خمس المال او عشره او نةف عشره للّه و الرسول و ا

مستفاد و ظاهر عرفا من نفس ادلة الواجبات المالیة خةوصا فی باب الخمس، و االرتكاز العرفی و الفقهی أیوا یسااعد  
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على هذا التفكیک، و من هنا یجوز للحاكم اجبار الممتنع على دفعهما، بل یجوز اخذهما من ماله اذا لم یدفع باال اذناه و   

باب استیفاء حق اصحاب الخمس او الزكاة، بل المفاد االولی و المطابقی ألدلة تشاریع الخماس و الزكااة هاو      رضاه من

الحكم الوضعی و انما یستفاد الحكم التكلیفی بالتبع و بالمالزمة او بأدلة اخرى، و علیه فاالطالق فی ادلة تعلق الخمس و 

فیه، و ما ورد من التعبیر فی بعض صحاا ابن مهزیاار مان قولاه )ع(    الزكاة من ناحیة الحكم الوضعی ال ینبری التشكیک 

)انما اوجب علیهم فی هذا العام( او قوله )ع( )ان موالی قةّروا فی اداء ما علیهم(، ال یقتوی تخةیص الخمس باالمكلف  

ر فی اداء ما هو حقهم وضعا البالغ العاقل، الن المراد من االیجاب كما تقدم غیر مرة الثبوت و الجعل و من التقةیر التقةی

إلیهم، و لو فرض االجمال فی اطالقها كفانا سائر الروایات التی دلت على ان الخمس فی كل فائدة او ماا افااده النااس،    

 فوال عما دل على الخمس فی المعدن و الكنز و الروص و المختلط بالحرام.

 بی و المجنون تمسكا بإطالق ادلته.و هكذا یتوح: ان المقتوی لثبوت الخمس وضعا ثابت فی حق الة

 انما الكالم فیما یمكن ان یجعل مانعا و مقیدا لهذا االطالق، و هو احد امرین:

ء للخمس أیوا،  ء او زكاة، اما بدعوى عموم نفی الشی التمسک بما دل على انه لیس فی مال الیتیم و المجنون شی -األوّل

و انه اذا لم یكن على مال الةبی و المجنون زكاة فلیس فیه خمس أیواا، النهماا   او بدعوى المالزمة العرفیة بین البابین، 

 یرتوعان من ثدی واحد.

و هذا الوجه غیر تام، الننا لو سلمنا عدم وجوب الزكاة فی مطلق االعیان الزكویة للةبی و المجنون مع ذلاک ال یمكان   

ء( فی تلک الروایات خةوص الزكاة بقارائن   راد من )شیال باإلطالق اللفظی لوضوا ان الم اسراء ذلک الى باب الخمس،

 فی مورده و فی سائر الروایات، و ال بالفحوى و المالزمة لما تقدم من عدم الجزم بوحدة البابین فی تمام الخةوصیات.

ق التشریع التمسک بعموم رفع القلم عن الةبی حتى یحتلم و المجنون حتى یفیق، بتقریب: ان القلم كنایة عن مطل -الثانی

الذی فیه كلفة و ثقل و مسئولیة على االنسان، و هو یشمل الورائب المالیة عرفا و ان كانت احكاما وضعیة اصطالحا، ألن 

المیزان بالكلفة العرفیة ال المعنى االصطالحی للتكلیف، و الكلفة العرفیة اعم من ذلک یشمل كل ما فیه تبعة و ضرر علاى  

ضع اعتبارا و قانونا، و لهذا یشمل الحدیث الحدود و القةاص مع انها من الوضع ال التكلیاف  المكلف و ان كان بلسان الو

 اصطالحا.

و حیث ان دلیل رفع القلم ناظر الى ادلة االحكام االولیة فیكون اطالقه حاكما على اطالقها بال مالحظة النسبة بینهما، كما 

 هو واضح.

 فیا للومان و نحوه على الةبی و المجنون، مع ان هذا غیر محتمل.على هذا یكون دلیل رفع القلم نا -ال یقال
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حیث ان سیاقه سیاق االمتنان فال یناسب اطالقه لما یلزم منه الظلم و االجحاف بحقوق اآلخرین، فانه خالف  -فانه یقال

فال یشترط االمتنان علاى  االمتنان و ان كان فیه منة على الةبی و المجنون، و لو فرض كفایة االمتنان على المرفوع عنه 

االمة مع ذلک امكن ان یقال بان ظاهر السیاق المذكور رفع القلم و الكلفة الحاصلة من قبل الشارع، أی ما یكون كلفة من 

ناحیة الشارع ال ما یكون حقا لخخرین فانه لیس من ناحیة المولى و قلمه، و الواجبات المالیة من الزكاة و الخماس مان   

نی اذا استثنینا الخمس فی المال المختلط، باعتبار انه بمالك اختالط الحالل بالحرام المجهول مالكه، و كأناه  االول ال الثا

صرفه فی وجوه البر التای    نحو مةالحة من قبل الشارع بوالیته عن المالک المجهول بأخذ خمس المال و التةدق به، او

ن نفیه بحدیث رفع القلم عن الةبی و المجنون، لكونه خالف حاق  تكون مةارف الخمس و الزكاة منها ال محالة، فال یمك

 الریر و هو المالک المجهول.

هذا قةارى ما یمكن ان یذكر فی مقام تقریب هذا الوجه، الذی اعتمد علیه بعض اساتذتنا العظام فی المقام، و على اساس 

ه، و قد ذكرنا فی مبحث خمس المعدن هذا الوجه، منه حكم باشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس بالمال بجمیع اصناف

و استشكلنا على اساسه فی ثبوت خمس المعدن على الةبی و المجنون، بناء على ما هو الةحیح من كون الخمس بجمیع 

 اقسامه یتعلق بالمال فی طول التملک.

 -كماا قیال   -م العقوبة، ال قلم التشریعاال ان الذی یظهر لی بعد مراجعة روایات رفع القلم عن الةبی و المجنون إرادة قل

فلیس المقةود ان الةبی و المجنون كالبهائم ال تشریع و ال حكم لهما، فان هذا موافا الى انه ال قرینة علیه خالف ما هو 

المرتكز عقالئیا و متشرعیا من ثبوت جملة من التشریعات فی حق الةبی و المجنون، خةوصا فای بااب التشاریعات و    

الوضعیة، كما انه لیس المقةود قلم التكلیف من االمر و النهی او مطلق ما فیه كلفة عرفا الشامل لمثل الورائب و االحكام 

الةدقات، الن هذا أیوا ال قرینة علیه، بل الظاهر ان القلم كنایة عن التسجیل و الكتابة و االداناة للشاخص، كماا یظهار     

فانه یعبر به عن االدانة بالسیئات و تسجیلها و كتابتها على االنسان، بل و فی  بمراجعة موارد استعمال هذا التعبیر الكنائی،

الروایات قد ورد التعبیر المذكور فی مورد الحدود و العقوبات، و فی بعض الروایات عبر بان الةبی تكتب علیه السیئة اذا 

امكاان التمساک     ک فای االجماال، و عادم   بلغ مما یعنی ان المراد قلم كتابة السیئات و العقوبات، و یكفی احتماال ذلا  

باإلطالق، الن االطالق یقتوی نفی القید عن المفهوم المدلول علیه باللفظ، ال اثبات المفهوم االوسع فای مقابال المفهاوم    

كاان   االضیق، و الشک فی المقام فی المفهوم المكنى عنه، و انه التشریع او االدانة و العقوبة، و هما مفهومان مترایران و ان

 احدهما اوسع من اآلخر فی الةدق.

و على هذا االساس ال یثبت بهذا الدلیل اكثر من رفع االدانة و تسجیل العقوبة و السیئة علاى الةابی و المجناون، الاذی     

نتیجته و الزمه انتفاء كل ما ینشأ منه ذلک، و هو الحرمة و الوجوب ای االلزام التكلیفی ال اكثر، فلیس اختةاص حدیث 

القلم بباب االحكام التكلیفیة االلزامیة من جهة اختةاص الكلفة بذلک، لیقال بان ما فیه كلفة عرفا اوسع من ذلاک،   رفع
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فان عنوان الكلفة لم یرد فی الحدیث، و انما ذلک من جهة ورود عنوان القلم الذی هو كنایة عن االدانة و تسجیل العقوبة، 

 ص بالتكالیف ال الوضع و ان كان كلفة و ثقال مالیا.فیكون المرفوع منشأه بالمالزمة و هو خا

و بهذا یظهر: ان ما ذهب إلیه المشهور و منهم السید الماتن من عدم اشتراط التكلیف فای تعلاق الخماس هاو االظهار و      

   1الموافق مع مقتوى الةناعة.

عن المعدن بین كون المخرج مسلما أو قد مرّ أنه ال فرق فی تعلق الخمس بما خرج  2قال السید االمام قدس سره: مسألة 

بتفةیل مرّ ذكره، فالمعادن التی یستخرجها الكفار من الذهب و الفوة و الحدید و النفط و الفحم الحجری و غیرهاا   كافرا

 یتعلق بها الخمس، و مع بسط ید والی المسلمین یأخذه منهم، 

سها حتى مع العلم بعدم التخمیس فإن األئمة علیهم السالم قد لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة ال یجب علیهم تخمی

أباحوا لشیعتهم خمس األموال غیر المخمسة المنتقلة إلیهم ممن ال یعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا، معدنا كاان  

 المتعلق أو غیره من ربح التجارة و نحوه، 

ما یتعلق به الخمس من اإلمامیة اجتهادا أو تقلیادا أو یعتقاد    ممن ال یعتقد الوجوب فی بعض أقسام -نعم لو وصل إلیهم

ما یتعلق به الخمس یجب علیهم التخمایس ماع عادم     -عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم علیهم السالم أباحوه مطلقا لشیعتهم

 تخمیسه.

لفة رأیهما فاألحوط بل نعم مع الشک فی رأیه ال یجب علیه الفحص و ال التخمیس مع احتمال أدائه و لكن مع العلم بمخا

  2. األقوى التجنب حتى یخمس

فی هذا الفرع مسائل مختلفة قد مر بعوها مثل وجوب الخمس علی كل مستخرج من المعدن سواء كان مسلما او غیره و 

 یجب علی الحاكم اخذه من الكفار اذا كان مبسوط الید و لكن البحث فی ما اذا لم یكن مبسوطها و لم یخارج المسالم او  

 الكافر من ماله الخمس فهل علی المنتقل الیه خمس ام ال؟ 

ففی المتن فةل بین المستخرج اذا كان من الكفار و المخالفین الذین لم یعتقدوا وجوبه و بین من كان من الطائفة المحقة و 

كان متساهال فی ادائه  لم یخرج الخمس اما الجل اجتهاده عدم الوجوب او تقلیده لمن لم یعتقد بوجوبه فی زمن الریبة او

 فحینئذ یجب اخراج الخمس علی المنتقل و فی موضع الشک ال یجب اذا احتمل ادائه. 

فالحكم فیه معلوم الن الخمس تعلق بالعین كما مر و لام ینتقال    علم بمخالفة رأیهماحالة ال ایاما القسم االخیر من كالمه 
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لمعاملة الواقعة علیها الن ملک صاحب الخمس مشاع فی كل العین فمع الیه مقدار الخمس فالبد من ان یستجیز من الفقیه ا

اجازة المعاملة یةیر مالكا بالنسبة الی اربعة اخماس و بالنسبة الی خمسها اما یقبوه الفقیه او یبیعه مناه. اماا فای ماورد     

   الشک یكون الشبهة وجوبیة موضوعیة و فی مثلها ال یجب الفحص بل یجری البرائة عن وجوبه.

كان مستخرج المعدن من موالی اهل البیت علیهم السالم و شیعتهم فال شبهة فی انه یملاک ماا اساتخرجه مان      اقول: اذا

المعدن بعد اخراج الخمس منه النه لو قلنا ان المعادن ملک لهم علیهم السالم فقد اجازوا باستخراجه لشایعتهم و اخاراج   

ملكیتهم بااللتزام او النه قدر المتیقن من ادلاة  وب الخمس فانها تدل علی ه كل روایة دالة علی وجالخمس منه فیدل علی

 .و قد یأتی البحث عنه انشاء اهلل وجوب الخمس فی المعدن

من العامة او الكفار فقد اختلفوا فی جواز اساتخراجهم المعادن باال اذن المعةاوم علیاه الساالم و        اما لو كان المستخرج

هو وظیفة من انتقل الیه من موالیهم. و حیث ان اساس البحث یرجع الی البحث عن من هاو  ملكیتهم لو استخرجوا و فیما 

 مالک للمعادن فنقول: ان االقوال فیه ثالثة:

ان المعادن من االنفال و االنفال هلل و للرسول و بعده للمعةوم علیه السالم و حیث انهام ابااحوا لشایعتهم فقاط      .1

 وجب ملكیتهم.فتةرف غیرهم فیه یكون عدوانا فال ی

او فی االراضی المیتة و المباحات او فی االماالك   علیهم السالم ان المعادن من المباحات سواء كان فی امالكهم .2

 الشخةیة فكل من حازه و استخرجه مالک له نعم یجب علیه اخراج الخمس منه.

ناه فای المباحاات یعاد مان      ان المعادن فی الملكیة تابعة لالرض فكل معدن واقع فی اراضیهم لهام و الواقاع م   .3

 المباحات.     

 .االقوال فی المسئلة ثم نعقبه بما استدل علی كل قول و نختار ما هو الحق فیها نص نذكر

ا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَاامِ  خَاصَّةً فَإِنْ عَمِلَ فِیهَهِیَ لِلْإِمَامِ  -وَ الْبِحَارُ وَ الْمَفَاوِزُ الْمَعَادِنُقال الكلینی فی الكافی: وَ كَذَلِکَ الْآجَامُ وَ 

 1فَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَ لِلْإِمَامِ خُمُس.

یْلٍ وَ ال رِكابٍ و األرضون الموات و تركات خَ رض فتحت من غیر أن یوجف علیها بقال المفید قدس سره: و األنفال كل أ

 2. و قطایع الملوك لمعادنامن ال وارث له من األهل و القرابات و اآلجام و البحار و المفاوز و 
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قال الشیخ قدس سره: و منها أرض األنفال، و هی كلّ أرض انجلى أهلها عنها من غیر قتال، و األرضون الموات و رءوس 

أراد، و یهبها و یبیعهاا إن شااء     و قطائع الملوك. و هذه كلّها خاصّة لإلمام، یقبّلها من شاء بماالمعادن  الجبال و اآلجام و

  1أراد. حسب ما

و كل غنیمة غنمها قوم قاتلوا  المعادنقال ابن البراج: األنفال هی كل ارض تقدم ذكرها، و میراث من ال وارث له، و جمیع 

أهل الحرب بریر اذن االمام )ع(، أو ممن نةبه، و ما یریده االمام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره، و جمیع األنفال كانت لرسول 

ء منهاا اال   آله فی حیاته، و هی بعده لإلمام القائم مقامه، و ال یجوز ألحد من الناس التةرف فی شای اهلل صلى اهلل علیه و 

 2بإذنه علیه السالم.

قال ابن ادریس : األنفال هی جمع نفل، و نفل یقال بسكون الفاء و فتحها، و هو الزیادة، و هی كل أرض خربة باد أهلهاا،  

كل أرض میتة خربة لم یجر علیها ملک ألحد، و كل أرض لم یوجف علیها بخیل إذا كانت قد جرى علیها ملک أحد، و 

، و اآلجاام التای   بطون األودیةو ال ركاب، اإلیجاف: السیر السریع، أو أسلمها أهلها طوعا بریر قتال، و رءوس الجبال، و 

  3.بطون األودیة، التی هی ملكه المعادن التی فیلیست فی أمالك المسلمین، بل التی كانت مستأجمة قبل فتح األرض، و 

قال العالمة قدس سره: و قد اختلف علماؤنا فی المعادن ظاهرها و باطنها، فقیل: إنّها لإلمام خاصّة و یجعلها من األنفال، و 

  یكونو قال آخرون : إنّها للمسلمین، ال یختص اإلمام منها إلّا بما  على هذا القول ال یملک باإلحیاء من دون إذن اإلمام.

  3.فی األودیة الّتی هی ملكه، و أمّا ما كان فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه، فال یستحقّه، و هذا عندی أقرب

 5و قال فی موضع آخر: و أمّا المعادن، فقال الشیخان: إنّها من األنفال و منعه ابن إدریس، و هو األقوى.

یخاتص بهاا    ال، و بطون األودیة، و اإلجام مطلقا مان األنفاال  و قال فی موضع آخر منه مسألة: جعل الشیخ رؤوس الجب

االمام دون غیره و المفید جعل اإلجام، و البحار، و المفاوز، و المعادن مطلقا من األنفال و سلّار جعل اإلجام، و المفاوز، و 

و رؤوس الجبال، و بطاون األودیاة   المعادن مطلقا من األنفال و أبو الةالا لما عدّ األنفال ذكر من جملتها جمیع المعادن، 

 من كلّ أرض، و البحار، و اإلجام .

و ابن البراج لما عدّ األنفال جعل من جملتها جمیع المعادن، و رؤوس الجبال، و بطون األودیاة، و اإلجاام، و كالّ أرض    
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 كانت اجاما، و غیر ذلک ممّا ال یزرع فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحییت.

خصّ اإلجام، و رؤوس الجبال، و بطون األودیة، و المعادن بما كان فی ملكه، فقال: المعادن التی فی بطاون  و ابن إدریس 

 -األودیة التی فی ملكه، و كذلک رؤوس الجبال. فأمّا ما كان من ذلک فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه فال یساتحقه 

التی لیست فی أمالك المسلمین، بل التی كانات مساتأجمة   ، بل ذلک فی األرض المفتوحة عنوة، و اإلجام -علیه السالم

 1قبل فتح األرض.

 ، قاله الشیخان و هی لإلمام خاصّة.و قال فی كتابه االخر: مسألة: و من األنفال: المعادن

كة و ابن إدریس منع اإلطالق فی ذلک، بل له من المعادن ما كان فی األرض المختةّة به، أمّا ما كان فی األرض المشاتر 

و الوجه ما قاله ابن إدریس، و لم نقف للشایخین علاى حجّاة فای     . بین المسلمین أو لمالک معروف فال اختةاص له بها

 2ذلک.

قال فخر الدین فی ذیل كالم ابیه: الفةل الثالث فی المعادن قال دام ظله: أما الظاهرة و هی التی ال تفتقر فی الوصول إلیها 

كبریت و القار و المومیا و الكحل و البرام و الیاقوت فهذه لإلمام علیه السالم یختص بها عند إلى مؤنة كالملح و النفط و ال

 بعض علمائنا و األقرب اشتراك المسلمین فیها.

أقول: )ذهب( ابن البراج فی المهذب الى ان جمیع المعادن من األنفال و هی لإلمام علیه السّالم و ذهب المفید أیوا الى ان 

قا من األنفال )و ذهب( ابن إدریس الى ان المعادن التی فی ملكه خاصة كبطون األودیة لإلمام علیه السّاالم و  المعادن مطل

ما هو فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه فال یستحقه علیه السّالم )و ذهب( الشیخ فی المبسوط الى ان المعادن الظاهرة 

الناس كلهم فیها سواء و یأخذون منه قدر حاجتهم و ال خالف فای  یشترك المسلمون فیها و لیس للسلطان ان یقطعه بل 

 3ان ذلک ال یملک و هو الذی اختاره والدی هنا و هو الحق.

 3قال الشهید: و أما المعادن الظاهرة و الباطنة فأثبتها من األنفال بعض األصحاب، و الوجه انها للمسلمین.

 5نّ الناس فیها شرع، و جعلها المفید و سلّار من األنفال.قال فی كتابه االخر: و أمّا المعادن فاألشهر أ
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قال الشهید الثانی: القائل باختةاص المعادن ظاهرة و باطنة باإلمام المفید و سلّار رحمهما اللّه، فتتوقّف اإلصابة منها على 

، ألنه یلزم من ملكه لها ملک إذنه مع حووره ال مع غیبته. و قیل: یختصّ بما كان فی أرضه كالموات ال ما كان فی المحیا

 ما فیها.

  1و أكثر األصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع، عمال باألصل مع ضعف المخرج عنه. و هذا قویّ.

قال المحقق السبزواری: و أما المعادن المطلقة فاألشهر أن الناس فیها شرع و جعلها المفیاد و ساالر مان األنفاال و كاذا      

بیان و مع غیبته فالظاهر إباحة ذلک لشیعته و هل یشترط فی المباا له الفقر ذكره األصحاب فی میراث البحار و قال فی ال

    2. فاقد الوارث أما غیره فال

مر فی المباحث الماضیة ان المعادن من المباحات سواء كان فی االراضی المملوكة او ملكه علیه الساالم او فای    اقول: قد

كن حیث اختلف بعض االصحاب فی كونه من االنفال البد من ان یالحظ ادلتهم فلو نهوت علی االراضی المفتوحة عنوة ل

 مدعاهم نقول به و اال نجری علی ما ذكرناه سابقا.

ما معنی فلرویة الروایات الواردة فی خمس المعادن اذ لو كان ملكه  یستلزمالقول بملكیته علیه السالم مطلقا  فقد یقال: ان

اللهام اال ان یقاال: ان المعاادن غیار خالةاة و       ؟فهل یجب فی مال شخص علی غیره شایء  ؟الریرعلی  وجوب خمسه

  .استخراجه و معالجته الن یةیر قابال لالستفادة صار سببا الذنه علیه السالم لشیعته فی استخراجه و اداء الخمس منه

 اربع اخماسه لهم و خمسه له. و ان شئت قلت: صالحهم علی انه بازاء ما یتحملون فی استخراجه ان یكون

لكن یبقی اشكال و هو لو كان المعدن من االنفال و هو مالكه كیف یةیر بعد اخراجه نةف الخمس سهم السادات و نةفه 

و ما دخل السادات فی هذه المةالحة؟ اذ لیس لهم شیء حتی یةالحوا مع المساتخرج باازاء نةاف     ؟سهمه علیه السالم

ه من المباحات و من حازه ملكه فشرط ملكیته اخراج الخمس مناه و للشاارع ان یجعال شارطا     اما لو قلنا بان الخمس.

 .ملكیة معتبرة فی العرف و العقالءلامواء  تأسیسا او العتبار ملكیة شیء

علیاه  فالبد من مالحظة دلیلهم؛ فقد استدلوا علی كونه ملكا لالماام   نعم لو كان حدیثا معتبرا فی الباب نحن نلتزم به تعبدا

 السالم مطلقا او اذا كان فی ملكه بعدة احادیث:

سَأَلْتُ أَبَاا    :فَحَدَّثَنِی أَبِی عَنْ فَوَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَعلی بن ابراهیم بن هاشم قال: 

وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُاوكِ   -هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ :الَفَقَ - عَنِ الْأَنْفَالِ لیه السالمعَبْدِ اللَّهِ ع
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مِنْهَا، وَ مَانْ   وَ الْمَعَادِنُا ، وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَ یْلٍ وَ ال رِكابٍخَعَلَیْهَا بِ 1 وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ لَمْ یُوجَفْ -فَهُوَ لِلْإِمَامِ

    2، مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ

 یقع البحث فی سندها و داللتها.

التحقیاق  كاان   و ان 3قد یقال بان اسحاق بن عماار فطحای  الجل وثاقة كل من فیه لكن  اما السند فقد اتةفوها بالموثقة

 ان كان فاسد المذهب نورب عنه صفحا. له فی البحث النا نقول بحجیة روایة الثقة ور تأثیال حیث و لكن خالفه 

الی مؤلفه ای علی بان اباراهیم   لكن البحث كله فی ثبوت انتساب هذا التفسیر الموجود بایدینا و المسمی بالتفسیر القمی 

و بااهلل  لی كون المعدن من االنفال فنقول لعدم دلیل معتبر غیره عالبحث متوقف علی ثبوت هذا الحدیث  القمی و حیث ان

 التكالن.

ثم إن الظاهر من كالم هؤالء أن مؤلف الكتاب الموجود فی السوق علی بن ابراهیم القمی و لكن ما قاموا دلیال علیه و لعله 

فای   اكتفوا بذكر كتاب التفسیر فی ترجمة علی بن ابراهیم فی رجاال النجاشای و الفهرسات للطوسای و وجاود الطریاق      

االجازات و بالخةوص فی إجازة العالمة الحلی لبنی زهرة و لم یتفنطوا الی ما هو المكتوب فی دیباجة الكتاب حیث ان 

الظاهر منه أن المقدمة لیست من منشئات علی بن ابراهیم فإن المؤلف قد ذكر بعد الحماد و الثنااء هلل تباارك و تعاالی و     

ذكر روایات من امیر المؤمنین و أوالده علیهم السالم و من جملتهاا روایاة فای    الةلوات علی رسوله و االئمة الطاهرین 

أقسام االیات و قد ذكرها بتفةیلها فی تفسیر النعمانی و فی رسالة المحكم و المتشابه للسید المرتوی و روی فی خاللها 

 المقدمة هذا القول:  ثم إنه نری بعد ذكر هذه  .و هو شاهد علی ما ذكرناه  3روایات عن علی بن ابراهیم
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 .رجالاه  فای  ساعید  نبا  محماد  بن أحمد ذلک ذكر السالم علیهما الحسن أبی و اهلل عبد أبی عن إسحاق روى. الحدیث روى من وجوه من كانا إسماعیل

الظاهر من كالم النجاشی امامیة اسحاق النه ما صرا بكونه فاسد المذهب مع ان دیدنه علی ذكر مذهب الراوی لو كان فاسادا.  .( 71:   ص النجاشی )رجال

 اهلل عبید بن الحسین و اهلل عبد أبو الشیخ به أخبرنا. علیه معتمد أصله و ثقة أنه إال فطحیا كان و. أصل له الساباطی عمار بن قال الشیخ قدس سره: إسحاق

 الخطااب  أبای  بن الحسین بن محمد عن الةفار الحسن بن محمد عن( الولید بن الحسن بن محمد عن) بابویه بن الحسین بن علی بن محمد جعفر أبی عن

( 331اق بن عمار ثقة له كتاب )رجال الطوسی ص .( لكن ذكره فی رجاله و قال: اسح39:   ص الطوسی عمار. )فهرست بن إسحاق عن عمیر أبی ابن عن

 فقد تری انه ما اتةفه بفساد المذهب فیتعارض كالمه مع كالم النجاشی و كالم نفسه فیقدم كالم النجاشی. 
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علیاه   جعفر بن موسى بن حمزة بن القاسم بن محمد بن العباس الفول أبو الرَّحِیمِ؛ حدثنی الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ تفسیر أقول»

 عیساى  بان  حماد عن عمیر أبی بن محمد عن اهلل رحمه أبی حدثنی قال: إبراهیم بن علی الحسن أبو حدثنا قال: السالم

 علای  عان  فوال ابن و نجران أبی بن الرحمن عبد و حماد عن أبی حدثنی قال: علیه السالم اهلل عبد أبی عن حریث عن

 جعفر أبی عن جابر عن شمر بن عمرو عن نةر أبی بن محمد بن أحمد و سوید بن النور عن أبی حدثنی و قال: عقبة بن

 عباد  عن العدم بن كلثوم عن و سالم بن هشام و بیالحل عن حماد عن عمیر أبی ابن عن أبی حدثنی و قال: علیه السالم؛

 الحسین و جندب بن اهلل عبد عن و الثمالی حمزة أبی و عمیرة بن سیف و صفوان  عن و مسكان بن اهلل عبد و سنان بن اهلل

 عن عثمان بن أبان و القداا میمون بن اهلل عبد و حنان عن أبی حدثنی و قال: علیه السالم الرضا الحسن أبی عن خالد بن

 اللَّاهِ  بِسْمِ) تفسیر علیهما السالم: اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن بةیر أبی و عمر بن مفول عن العامری شریک بن اهلل عبد

 عماران  بان  عمیار  أبی بن یحیى و سعید بن صالح و الراشدی إبراهیم بن عمرو عن أبی حدثنی و قال:( الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ

 علیه السالم اهلل عبد أبی عن بةیر أبی عن یحیى بن علی عن الةلت بن اهلل عبد طالب أبی و ارفر بن إسماعیل و الحلبی

 و ء شای  كل إله اهلل و اهلل ملک المیم و اهلل سناء السین و اهلل بهاء الباء فقال الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ تفسیر عن سألته قال

   1«خاصة. بالمؤمنین الرحیم و خلقه بجمیع الرحمن

فلاو   2و هذا شاهد آخر علی ما ذكرناه و یدل علی أن المؤلف لیس العباس بن محمد بن القاسم كما ذكره بعض المحققین

 كان هو المؤلف من هو فاعل اقول و من هو مفعول فی حدثنی فی هذه الروایة؟

 یذكر حدیثا بهذا السند: آل عمران یذكر الروایات عن علی بن ابراهیم ثم فی هذه االیة 39نعم الی آیة 

 أبای  عان  المناذر  بان  زیااد  عن عیاش بن كثیر حدثنا قال اهلل عبد بن جعفر حدثنی قال الهمدانی محمد بن أحمد حدثنا

 3تَأْكُلُون ... بِما أُنَبِّئُكُمْ وَ قوله فی ع علی بن محمد جعفر أبی عن الجارود

 و السابت  هو و عَلَیْكُمْ حُرِّمَ الَّذِی بَعْضَ لَكُمْ لِأُحِلَّ وَ قوله فی هیمإبرا بن علی قال قوله: و 72ثم ذكر بعد ذلک حتی آیة 

 إسرائیل ... بنی على اهلل حرمه الذی الطیر و الشحوم

 الْكُفْر مِنْهُمُ  عِیسى أَحَسَّ فَلَمَّا تعالى اهلل قول فی ع اهلل عبد أبی عن رجل عن عمیر أبی ابن روى و قال

 عیساى  إن قاال  علیه الساالم  جعفر أبی عن أعین بن حمران عن صالح بن جمیل عن عمیر أبی بنا عن أبی حدثنی فإنه

 ... إلیه فاجتمعوا إلیه، اهلل رفعه لیلة أصحابه وعد علیه السالم
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صالی   اهلل رساول  على وفدوا لما نجران نةارى أن ع اهلل عبد أبی عن سنان ابن عن سوید بن النور عن أبی حدثنی فإنه

 ... سیدهم كان و ه و آلهاهلل علی

 آل مان  اهلل و أنتم علیه السالم: اهلل عبد أبو قال یزید بن عمر عن یونس بن منةور عن عمیر أبی ابن عن أبی حدثنی قال

 ... ثالثا أنفسهم من اهلل و نعم قال فداك جعلت أنفسهم من فقلت محمد

 نحاو  یةالی  هو و المدینة قدم لما صلی اهلل علیه و آله اهلل رسول إن علیه السالم جعفر أبی عن الجارود أبی روایة فی و

 الحرام ... البیت إلى المقدس بیت عن اهلل صرفه فلما ذلک من الیهود أعجب المقدس بیت

 1بِدِینارٍ ... تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ مِنْهُمْ وَ إِلَیْکَ یُؤَدِّهِ بِقِنْطارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ الْكِتابِ أَهْلِ مِنْ وَ قوله فی إبراهیم بن علی قال

و هذا السیر فی كتابه یدوم فقد ینقل عن علی بن ابراهیم و قد ینقل من ابی الجارود فالتفسیر مركب من روایاات اكثرهاا   

   2من علی بن ابراهیم و بعوه من تفسیر ابی الجارود و بعوه من غیرهما.

التفسیر من تألیفات علی بن حاتم القزوینی و یقول: إن شرف ذلک كله أن المحقق الشبیری الزنجانی یعتقد أن  أضف إلی

الدین النجفی من تالمذة المحقق االردبیلی قدس سره قد نقل من تفسیر علی بن ابراهیم فای كتاباه ماا یخاالف التفسایر      

  .القمیلیفات أالموجود فی أكثر من عشرین موردا و یجعل ذلک االختالف دلیال علی عدم كون التفسیر الموجود من ت

كونه من تألیفاته فعبارته فی المقدمة ال تدل علی وثاقة كل من وقع فی أسانید روایات كتابه إذ روی فیه عان   و لو فرض

المعةومین مأة و سبعین حدیثا مرسال فی عشرین منها یكون المرسل نفس القمی و فی سائرها وقع االرساال فای أثنااء    

الراوی الذی مجهول اسمه فرایة ما تدل علیه العبارة وثاقة مشایخه الذین یروی السند فكیف یمكن القول بأن القمی عرف 

 عنهم بال وساطة.

یالحظ علیه اوال: بان وجود الروایة المرسلة فیها ال یور بمقةود من استدل بما فی دیباجة الكتاب علی وثاقة كل  أقول:

ن مشایخه و ثقاته عن المعةومین علایهم الساالم فماا كاان     راو وقع فی اسناد روایات الكتاب النه اخبر بما ینتهی الیه م

 مرسال او موقوفا كان مما لم ینتهی الیه فخروجه عن ما اخبر به خروجا تخةةیا. 

بالنسبة إلی كالمه المتقدم یمكن إثبات خالفه و التشكیک فی الكتاب الذی روی عنه شرف الدین النجفی و الدلیل علای  

 ذلک من وجوه:  
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و ما استدلوا به عیناا موجاود فای     استدالل جمع من العلماء بروایات تفسیر القمی: أنا رأینا فی موارد كثیرة لالوجه االو

لروایة علی بن إبراهیم بن هاشم فی تفسیره عن »قال:  التفسیر المطبوع نذكر قلیال من كثیر؛ فهذا العالمة الحلی قدس سره

زمتهم كفّارات فی قتل الخطأ أو الظهار أو األیمان و لیس عندهم ما یكفّرون جعل وَ فِی الرِّقابِ قوم ل» العالم علیه السالم:

 1«اللّه لهم سهما فی الةدقات لیكفّر عنهم

 و قال فی مواضع من كتابه االخر: 

 «ّ2«.فّارالْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ قوم ك  و نقل الشیخ عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم فی تفسیره، عن العالم علیه السالم أن 

 «   رواه علیّ بن إبراهیم فی كتاب التفسیر، عن العالم علیه السالم قال: وَ فِی الرِّقابِ قوم لزمتهم كفّارات فای قتال

الخطأ و فی الظهار و فی األیمان و فی قتل الةید فی الحرم و لیس عندهم ما یكفّرون به و هم مؤمنون فجعل اللّه تعاالى  

 3«نهمالةدقات لیكفّر ع  لهم سهما فی

 :وَ الْرارِمِینَ قوم قد وقعات علایهم    و قال علیّ بن إبراهیم بن هاشم فی كتاب التفسیر عن العالم علیه السالم قال

  3«دیون أنفقوها فی طاعة اللّه من غیر إسراف، فیجب على اإلمام أن یقوی عنهم و یكفیهم من مال الةدقات

 و كذلک الشهید قدس سره: 

 « فی تفسیرها: جواز التكفیر للعاجز ، و ربما حمل على الراارمین. لماا رواه علای بان     و روى علی بن إبراهیم

 5«إبراهیم فی التفسیر.

 «.6«لما رواه علی بن إبراهیم فی التفسیر 

 «7«و فی ما رواه علی بن إبراهیم تقیید اإلنفاق بنفی اإلسراف  

  :صلّى اللّه علیه و آله صالّى بمكاة إلاى بیات     ان النبی »روى علی بن إبراهیم بإسناده إلى الةادق علیه السالم
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 1«المقدس ثالث عشرة سنة، و بعد هجرته صلّى بالمدینة إلیه سبعة أشهر، ثم وجّهه اللّه الى الكعبة.

 2و كذلک الشهید الثانی:  و رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن الةادق علیه السالم

 3.«تفسیره عن الةادقین علیهما السّالم أنّ األزالم عشرةو المحقق االردبیلی: و روى علیّ بن إبراهیم فی 

و روى علیّ بن إبراهیم فی تفسیره بإسناده إلى أبی بكر الحورمیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّالم قال سألته عن صید البزاة 

 3.و الةقور و الفهود و الكالب

وَ فِی الرِّقاابِ  »ب التفسیر، عن العالم علیه السالم، قال: هذه الروایة أوردها علیّ بن إبراهیم فی كتا»و صاحب المدارك: 

قوم لزمتهم كفّارات فی قتل الخطأ و فی الظهار و فی األیمان و فی قتل الةید فی الحرم و لیس عندهم ما یكفّارون باه و   

 5«هم مؤمنون.

ی سبیل اللّه قوم یخرجون إلى الجهااد و  و ف»و ما رواه علیّ بن إبراهیم فی كتاب التفسیر عن العالم علیه السالم أنه قال: 

و ما رواه علیّ بان   ... لیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجّون به، و فی جمیع سبل الخیر

و فی سبیل اللّه قوم یخرجون إلى الجهاد و لایس عنادهم ماا    »إبراهیم فی كتاب التفسیر عن العالم علیه السالم أنه قال: 

 6«تقوون به.ی

هذا ما أردنا نقله من أّول تفسیر علّی بان إباراهیم، و إن شائت أمثلاة جمیاع تلاک االماور و        »و المحقق االسترآبادی: 

 7«االستدالل علیها من األحادیث الةحیحة فارجع إلیه، فإنّها كلّها مذكورة مفةّلة هناك.

م بن هاشم المذكورة فی تفسیر علیّ بن إباراهیم: ال رجعاة   و فی حسنة عبد اللّه بن سنان بإبراهی»و المحقق السبزواری: 

 5«للزوج على المختلعة، و ال على المبارئة، إلّا أن یبدو للمرأة، فیردّ علیها ما أخذ منها.

قلت: و لعلّ مستند الشیخین ما رواه علیّ بن إبراهیم بن هاشم فی تفسیره، عن إسحاق بن عمّار »و قال فی موضع آخر: 
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 1«ق، قال: سألت أبا عبد اللّه )علیه السّالم( عن األنفال؟فی الموثّ

حیث قد وقع التسااؤل  »فقال: للمطالعة  ما حققه بعض المحققین و حیث أن فیه مطالب نافعة نذكر خالصتها الوجه الثانی:

إنّاه تفسایر تلمیاذه     ، أم2 377عن هذه النسخة الواصلة بأیدینا أنّها هی تفسیر علی بن إبراهیم القمی الذی بقی إلى سنة 

الراوی عنه، و هو أبو الفول العبّاس بن محمّد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر علیه السالم، حیاث قاد دماج باین     

تفسیر القمّی و تفسیر الجارودی و روایات أخرى له فی التفسیر، و على فرض كونه لتلمیذه فیقع التردّد فی إسناد النسخة 

سیّما و أنّه ال یوجد ألبی الفول العبّاس هذا ذكر فی األصول الرجالیّة، بل الماذكور فیهاا ترجماة     الموجودة بأیدینا، و ال

والده المعروف بمحمّد األعرابی، و جدّه القاسم، حیث ذكر األوّل الشیخ فی رجاله فی أصحاب اإلمام الهادی علیه الساالم  

 و ذكر الثانی الكشّی.

اب، و كذا أحفاده عند تعرّضهم لذكر أعقاب الحمزة ابن اإلمام موساى الكااظم علیاه    نعم، قد ذكر هو فی أكثر كتب األنس

و أمّا العبّاس بطبرستان »السالم، كما ذكر ذلک المحقّق الطهرانی، و حُكى عن أحدها و هو كتاب النسب المسطّر إنّه قال: 

، و ظاهره إنّه نزل بطبرساتان و قاد كانات    «ابابن محمّد األعرابی فله أوالد بها منهم جعفر و زید و الحسین و منهم أعق

الذریعة أنّ نزول العبّاس كان لترویج الحقّ بهاا، فتوسّال بنشار تفسایر علای بان         حینئذ مركزاً للزیدیة، و احتمل صاحب

یدیّاة، و  إبراهیم، جامعاً له مع تفسیر أبی الجارود عن اإلمام الباقر علیه السالم، إذ هو مرغوب عند الفرقاة الجارودیّاة الز  

الذی هو ال یقةر فی االعتبار عن تفسیر القمّی، لكون طریق الروایة عن أبی الجارود غیر منحةر بكثیار بان عیّااش، إذ    

 یرویه عنه جماعة من الثقات تقرب إلى العشرة.

عان كثیار بان    و للعباس هذا إسناد إلى تفسیر أبی الجارود، یرویه عن أحمد بن محمّد الهمدانی، عن جعفر بن عبد اللّه، 

عیّاش، عن زیاد بن منذر أبی جارود، عن أبی جعفر محمّد بن علی علیه السالم، قد ذكره فی أوائل سورة آل عمران فای  

 . 3تفسیر آیة )وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِكُمْ(

قد وقع فی صدرها التةدیر باسم العبّاس، فاإنّ فیهاا    -الةحیحةبل فی عامّة النُّسخ  -و الحاصل: إنّ النسخة التی بأیدینا

حدّثنی أبو الفول العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمازة بان   »بعد الدیباجة و الفراغ عن بیان أنواع علوم القرآن ما لفظه: 

رحمه اهلل عن محمّاد بان   موسى بن جعفر علیه السالم قال: حدّثنا أبو الحسن علی بن إبراهیم بن هاشم قال: حدّثنی أبی 

 «.أبی عمیر عن حمّاد بن عیسى...
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فی التفسیر من أوائل سورة آل عمران فما بعد، إلّا أنّه قد فةّل و میّز بین روایات  -العبّاس -و قد وقع التةرّف من التلمیذ

ى على مان ألامّ بتمییاز    علی بن إبراهیم و روایات تفسیر أبی جارود بنحو ال یشتبه على الناظرین فی الكتاب، و ال یخف

 طبقات مشایخ القمّی عن مشایخ تلمیذه أبی الفول.

نظراً لتواتر تفسایر علایّ بان إباراهیم فای        و الذی یظهر من كالم المحقّق الطهرانی فی الذریعة اعتماده على هذه النسخة

ما و أنّ هاذا التلمیاذ الجاامع باین     الطبقات، بنحو ال یورّ عدم تجرّد نسخته عن نسخة تفسیر التلمیذ أبی الفول، و ال سیّ

تفسیر القمّی و تفسیر الجارودی لیس إلّا جمع بین تفسیرین مشهورین متواتری النسخ فی الطبقاات، و إن أضااف إلیهماا    

بعض روایات أخرى فی التفسیر بطرق أخرى ال تشتبه على الناظر التمییز بینهما، ألنّه یاروی تفسایر الجاارودی بالساند     

إلى التفسیر، أی نفس السند الذی یروی كلّ من الشیخ الطوسی و النجاشی تفسیر أبی الجارود عنه بسندهما  المشهور إلیه

 .(333إلى أحمد بن محمّد الهمدانی، المعروف بابن عقدة المتوفی سنة )

المتواترة األخرى، حیث  أقول: إنّ ما ذكره المحقّق الطهرانی رحمه اهلل و إن كان متیناً، نظیر ما یتعارف فی الكتب المشهورة

یجمع بینها فی الطباعة، نظیر كتاب مفاتیح الجنان للشیخ عباس القمّی مع كتابه اآلخر الباقیات الةالحات، فإنّه اعتید على 

طبع الثانی فی حاشیة األوّل، و كذا اعتید جعل تفسیر مرآة األنوار للشریف أبی الحسن التونی مقدّمة لتفسایر البرهاان، و   

عل األصول الخمسة الرجالیّة فی كتاب واحد فی التراجم، كما صنعه القهبائی فی المجمع، و ما صنعه األردبیلی فی نظیر ج

جامع الرواة، بل و ما صنعه أغلب الرجالیین فی كتبهم، من نقل متون األصول الرجالیّة الخمسة فی كتبهم، بحیث لو قُدّر و 

ة لم تكن بأیدینا ما أضرّ ذلک بتواترها، لتواتر كامل متونها فی الكتب االخرى فرض أنّ األصول الرجالیّة الخمسة المجرّد

بنحو مفرّق فی التراجم، فتكون األصول الرجالیّة الخمسة متواترة لدینا بطریقین متواترین نسترنی بكلّ منهما عن اآلخار،  

 جالیّة األخرى.أحدهما نفس النسخ المجرّدة، و الثانی انتشار متونها الكاملة فی الكتب الر

منومّة إلى الكتب االخرى فی كتاب مجموع   و نظیر ذلک الكتب األربعة فإنّها قد وصلت بكتبها المجرّدة، و كذلک وصلت

آخر، ككتاب الوسائل و الوافی و الكتب الفقهیة االستداللیّة من المتقدّمین إلى متأخّری األعةار، فهذا حال كثیر من الكتب 

لها عدّة طرق كلّها متواترة، و قد یبقى أحدها و یسترنى به عن البقیة، نظیر ما حدث لكتااب الكشّای،   المتواترة أن یكون 

 حیث اختةره الشیخ باختیار معرفة الرجال، فبقی تواتره فی ضمن هذا المختةر.

واترة دون و هذا حال كثیر من الكتب عند ما تُختةر أو تومّ مع كتب اخرى أن یقتةر و یكتفى علاى أحاد طرقاه المتا    

االخرى، و قد یكون ذلک بسبب مشقّة و تكلفة و جهد االستنساخ فی أعةارهم، أو بسبب العكوف على النسخة الجامعة 

له و لریره من الكتب بسبب ما حظیت به من امتیاز الجمع، ال سیّما فی مثالنا حیث إنّ هذه النسخة من تفسیر القمّی جامعة 

 الشیعة القمی و الجارودی. لكلّ من التفسیرین المشهورین من
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و الحاصل: إنّ طریق نقل الكتب من نمط التواتر، سواء فی الكتب الروائیة أو الرجالیّة أو التاریخیة، كما یذكر عان كتااب   

 صفّین البن مزاحم إنّه مبثوث فی تاریخ الطبری، و هكذا حال الكتب فی بعض العلوم و الفنون.

 متین جداً، و هو أوّل الوجوه العتماد تواتر النسخة الواصلة، و هناك وجوه أخرى: و علیه فما ذكره المحقّق الطهرانی

الوجه الثانی: و هو إنّ صاحب الوسائل فی خاتمة كتابه فی الفائدة الخامسة منها قد ذكر الطرق التای یاروی بهاا الكتاب     

ره فی صدر تلک الفائدة بعدم توقّاف العمال   المذكورة فی كتابه عن مؤلّفیها، المنتهیة إلى الشیخ الطوسی، مع قوله قدس س

على تلک الطرق، لتواتر تلک الكتب، مع قیام القرائن على صحّتها و ثبوتها، فقد ذكر طریقه إلى تفسیر علیّ بان إباراهیم   

 الطوسی و البرقی و الةفّار و الحمیری و غیارهم، ثامّ أفارد طرقااً      بنفس الطرق التی له إلى الكلینی و الةدوق و الشیخ

 أخرى إلى بقیّة الكتب فالحظ.

هذا مع أنّ من المحقّق أنّ نسخة صاحب الوسائل لتفسیر علی بن إبراهیم هی نفس النسخة التی بأیدینا المرویّاة بتوسّاط   

العبّاس عن علی بن إبراهیم، و ذلک بشهادة أنّ الروایات التی یستخرجها فی الوسائل عن تفسیر القمّی هی روایاات مان   

 فسیرین القمّی و الجارودی، فالحظ روایات أبواب الوسائل التی یستخرج فیها من التفسیر المزبور.كلّ من الت

و من أمثلة ذلک، ما قاله صاحب الوسائل فی كتاب الطالق فی الباب التاسع من أبواب مقدّماته و شارائطه فای الحادیث    

: و العدّة  1ر علیه السالم فی قوله: )فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ(علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن أبی الجارود، عن أبی جعف»السابع: 

 «.الطُّهر من الحیض، و أحةوا العدّة

و قال أیواً فی كتاب الطهارة فی أبواب مقدّمات العبادة فی الحدیث الثالث عشر منه ما لفظه: علی بن إبراهیم فی تفسیره 

ه السالم قال: سئل رسول اللّه صلى اهلل علیه و آله عن تفسیر قول اللّه عزّ و قال: فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر علی

، فقال: من صالّى ماراءاة النااس فهاو      2جلّ: )فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال یُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً(

 ... «مّا أمر به مراءاة الناس فهو مشرك و ال یقبل اللّه عمل مُراءمشرك، إلى أن قال: و من عمل عملًا م

و هكذا الحال فی نسخة تفسیر القمّی التی كانت عند العلّامة المجلسی صاحب البحار، فقد ذكر فی مقدّمة كتاب البحار فی 

یل الثقة علی بن إبراهیم بن هاشم و كتاب التفسیر للشیخ الجل»الفةل األوّل فی بیان األصول و الكتب المأخوذة منها قال: 

، ثمّ ذكر سنده إلى تلک الكتب، و منها كتاب التفسیر، حیاث قاال فای الفةال     «القمّی، و كتاب العلل لولده الجلیل محمّد

اعلم أنّ أكثر الكتب التی اعتمدنا علیهاا  »الثانی بعد ذلک فی بیان الوثوق على الكتب المذكورة و اختالفها فی ذلک قال: 

لنقل مشهورة معلومة االنتساب إلى مؤلّفیها، ككتب الةدوق رحمه اهلل، فإنّها سوى الهدایة و صفات الشیعة و فواائل  فی ا
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و  الشیعة و مةادقة اإلخوان و فوائل األشهر، ال تقةر فی االشتهار عن الكتب األربعة التی علیها المدار فی هذه األعةار،

و كتاب تفسایر علایّ بان    »إلى أن قال « أخّر عن الةدوق عن األفاضل األخیارهی داخلة فی إجازاتنا، و نقل منها من ت

 «.إبراهیم من الكتب المعروفة، و روى عنه الطبرسی و غیره

، من أسانید عدیدة ینتهی كثیر منها إلى الشایخ   1و أمّا سنده التفةیلی لكتاب التفسیر فالحظ ما ذكره فی كتاب اإلجازات

لى الشیخ المفید، و غیرهم من المشایخ، فقد ضمّن فی كتابه البحاار روایاتاه المساتخرجة عان     الطوسی، و بعوها ینتهی إ

تفسیر علیّ بن إبراهیم، و تلک الروایات هی من النسخة التی تجمع بین التفسیرین، أی تفسیر القمّی و تفسیر أبی الجارود، 

ادق علیه السالم، و التی عرفت اختةاصها بتفسایر  حیث أورد الروایات التی رواها علی بن إبراهیم عن مشایخه عن الة

القمّی، و أورد الروایات التی رواها العبّاس بسنده إلى تفسیر أبی الجارود، و إلیک فی الهامِ نباذة عان الماواطن التای     

فیظهر من ذلک أنّ نسخة صاحب البحار المسندة إلى الشایخ های نساخة     2استخرجها صاحب البحار من تلک الروایات

 بّاس التلمیذ أیواً.الع

و هكذا الحال فی نسخة تفسیر القمّی، التی كانت عند السیّد هاشم البحرانی، فإنّها النسخة المشاتملة علاى التفسایرین، و    

أبای    من الروایة األولى: علی بن إبراهیم قاال فای روایاة    3فی ذیل آیة )وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ( 3ذلک بشهادة ما ذكره

 5و غیرها. ارود عن أبی جعفر علیه السالم، من قوله: )وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ( اآلیة، و كذا الروایة التالیة لهاالج

و قد قال فی مقدّمة تفسیر البرهان فی الباب السادس عشر، فی ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب، و ابتادأ بقولاه: تفسایر    

 ن إبراهیم بن هاشم، فكلّ ما ذكرته عنه فهو منه.الشیخ الثقة أبی الحسن علی ب

الوجه الثالث: إنّ إسناد الشیخ الطوسی إلى تفسیر القمّی كما ذكره فی الفهرست بقوله: أخبرنا بجمیع كتب علی بن إبراهیم 

رحمه اهلل، جماعة عن علی بن محمّد الحسن بن حمزة العلوی الطبری، عن علی بن إبراهیم، و أخبرنا بذلک الشیخ المفید 

عن محمّد بن الحسین بن بابویه، عن أبیه، و محمّد بن الحسن، و حمزة بن محمّد العلوی، و محمّد بن علی بن ماجیلویاه،  

 عن علی بن إبراهیم.
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أخبرنا محمّد بن محمّد و غیره،  -إلى أن قال -و له كتاب التفسیر»و قال النجاشی فی ترجمة علی بن إبراهیم بن هاشم 

 «.بن حمزة بن علی بن عبد اللّه، قال: كتب إلیّ علی بن إبراهیم بإجازة سائر أحادیثه و كتبهعن الحسن 

و یظهر من كلّ ذلک أنّ نسخة التفسیر التی وصلت إلى الشیخ و النجاشی هی نسخة العبّاس، الجامعة للتفسیرین، إذ الظاهر 

الطبری المتقدّم آنفاً، و كان فی طبرستان قبل قدوم برداد نسخة الحسن بن حمزة العلوی   أنّ النسخة التی وصلت إلیهما هی

 و طبرستان كانت محلّ انتشار نسخة العبّاس كما عرفت سابقاً.

فالظاهر أنّ نسخة الحسن بن حمزة هی النسخة المنتشرة للعبّاس، التی استجاز الحسن بن حمزة من علی بن إبراهیم فای  

گ الطهرانی استظهار أنّ الدولة الزیدیّة بطبرستان آنذاك قد قامت بترویج النساخة  روایتها، و قد تقدّم من المحقّق آغا بزر

    1لتومّنها تفسیر الجارودی.

ان سند الروایة الجل اشتمال طریق الكتاب علی عباس بن محمد بن قاسم الذی لم یرد فای   فتحةل من جمیع ما ذكرناه

تواترا عنه كما تواتر الكتب االربعة عان مؤلفیهاا یباق الشاک فای      شأنه مدا و ال ذم و لم یكن تفسیر علی بن ابراهیم م

  .حجیتها

ففی داللتها علی كون المعادن من االنفال مطلقا او المعدن الذی فی امالكاه  و لو فرض كونها حجة فیقع البحث فی داللتها 

  نالحظ الروایة مرة اخری منها اختالف؛

 ؛ فَقَالَ:  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنِ الْأَنْفَالِسَأَلْتُ   إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

زْیَةِ لَامْ  وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْجِ -هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ

    2، مِنْهَا، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ وَ الْمَعَادِنُ، وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا  بِخَیْلٍ وَ ال رِكابٍ عَلَیْهَا  یُوجَفْ

ها، و هی و لعلّه لألصل، و عدم وضوا سند الروایات إلّا األُولى من: فی وجه عدم كون المعادن من االنفال قال فی الریاض

إلّاا علاى   و علیه فال داللاة لهاا   « فیها»فی بعض النسخ « منها»و إن كانت من الموثّقة، لكن متنها مختلف النسخة، فبدل 

 السالم، و نحن نقول به. المعادن فی أرضه علیه

األرض ال  الداللة أیواً غیر واضاحة، الحتماال رجاوع الوامیر إلاى      ،كما هی األكثر« منها»بل على تقدیر تعیّن نسخة 

األنفال استئناف الواو مع أنّ األصل فیها العطف، سیّما مع كونه مرنیاً  األنفال، سیّما مع قرب المرجع، و استلزام الرجوع إلى

 على ما قلنا. كما ال یخفى، فزیادته دلیل« منها»عن قوله: 
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الشهرة على الخالف كما فای الادروس، فاال     و فی بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثّقة مناقشة، سیّما و أنّ

یخرج به عن مقتوى األصل المقطوع، سیّما مع تأیّده بخلوّ األخبار الكثیرة المعتبرة البالرة حدّ التواتر عن عدّ المعاادن، و  

لكونهاا مان    باألخبار الكثیرة القریبة من التواتر بل المتواترة الدالة على أنّ المعادن مما یجب فیه الخماس، و هاو مناافٍ   

 األنفال، إذ ال معنى لوجوبه فی ماله علیه السالم على الریر.

لكن أجاب عن هذا فی الذخیرة: بأنّه یجوز أن یكون الحكم فی المعادن أنّ من أخرجه بإذنه علیه السالم یكون خمسه له 

تةرف فی المجموع باإلذن و المنع، فمعنى و الباقی له، كما صرّا به الكلینی و سلّار، و معنى كونه مالكاً للمجموع أنّ له ال

 تلک األخبار أنّ من أخرجها على الوجه الشرعی كان علیه الخمس، و هو إنّما یكون مع إذنه علیه السالم.

و ال یخفى أنّ هذا الجواب إنّما یتمشّى على تقدیر ثبوت كونها له فیرتكب جمعاً، و إلّاا فاال ریاب أنّاه خاالف الظااهر       

 1ذهن عند فقد الدلیل من تلک األخبار.المنساق إلى ال

به لكون المعدن مطلقا لإلمام فال یخلو عن ضعف، اما ما عدا موثاق ابان    و اما ما استدلوااالملی قدس سره:  قال المحقق

عمار فلوعفه سندا و عدم تحقق شهرة جابرة لوعفه، ففی الدروس ان األشهر على مسااواة النااس فای المعاادن و عادم      

اإلمام علیه السّالم )و اما موثق ابن عمار( فلما فی داللته من االشكال من وجاوه )منهاا( ان االساتدالل باه     اختةاصها ب

بحرف المیم فی منها كما فی بعض النسخ، لكن الموجود فی بعض أخار  « و المعادن منها»یتوقف على كون الموبوط منه 

لى كون المعادن مطلقا من األنفال، بل انماا مدلولاه حینئاذ كاون     المبدوة بالفاء بدل المیم، و علیه فال یدل ع« فیها»كلمة 

المةدرة باالمیم  « منها»األنفال )و منها( انه على نسخة   ان قلنا بإرجاع الومیر المؤنث إلى -المعادن التی فی األنفال منها

ال رب لها، بال لعال هاذا    یحتمل ان یكون مرجع الومیر المؤنث هی األرض المذكورة فی قوله علیه السّالم: و كل ارض 

 «.منها»أظهر القربیتها الى كلمة 

)و منها( ان الومیر المذكور لو رجع الى األنفال فی قوله بعد ان سئل عن األنفال لزم ان تكون كلماة الاواو فای قولاه )و     

 المعادن منها( لالستیناف مع ان األصل فیها كونها للعطف.

لموثق و یمنع عن التمسک به )فاألقوى( ما علیه المشهور من عدم كاون المعاادن   یقع اإلجمال فی داللة ا )و بهذا الوجوه(

  2من األنفال.

لو سلم حجیة الحدیث فالبد مع االجمال ان یختار ما اختاره ابن ادریس من كون المعادن التی فی ملكه ملكا له كما  اقول:
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  كما هو مختار المشهور. هو الواضح فال وجه لفتواه من عدم كون المعادن من االنفال مطلقا

أقول: الظاهر أن كلمة )و المعادن( موضوع، و خبره كلمة )منها(، و الومیر المیالنی قدس سره:  و خالف هذا القول المحقق

یرجع إلى األنفال، لكن قیل: ان الواو للعطف، و الومیر راجع الى األرض مع تأیید ذلک بما ربما قیل مان أن فای بعاض    

)فیها( بدال عن كلمة )منها(، فیكون الحاصل ما ذكره ابن إدریس و العلّامة و الشهید الثانی من التفةیل  النسخ ذكرت كلمة

 المذكور.

: لم یثبت ما ذكر من بعض النسخ، و رجوع الومیر إلى األرض خالف الظااهر، مواافا الاى اعتوااد هاذه الروایاة       قلت

یص من القول بأن المعادن من األنفال مطلقاا، أی ساواء كانات فای     بالروایات األخر، و عمل المشایخ العظام بها، فال مح

 1األراضی الموات، أو فی المفتوحة عنوة، أو فی ملک الریر مما تملّكه باإلحیاء أو بریر ذلک.

ال وجه لما اختاره لعدم مرجح علی رجوع الومیر الی االنفال فكما یحتمل رجوعه الیها فكذلک یحتمال رجوعاه    اقول:

ض لقربها هذا موافا الی ان عمل المشایخ العظام لو لم تةل الی حد الشهرة لم یكن جابرا و اما الروایاات التای   الی االر

فلو كان مقةوده مرسالت التی رواها فی تفسیر العیاشی و قد یأتی انشاء  اعتود بها لم یذكرها حتی نری كیف تعتودها.

 اهلل لم تبلغ حدا یوجب جبر داللة الموثقة.

فان الومیر فی منها أو فیهاا   على اختالف النسخ -)أو( فیها المعادن منهاو كل ارض ال رب لها و  :المحقق الخوئیو قال 

یرجع الى األرض فعدّ من األنفال المعادن من هذه األراضی التی تكون هی بنفسها أیوا مان األنفاال ال مطلاق المعاادن     

  2فالحظ.

و اید عدم كون المعاادن  ستشكل فی داللة الموثقة و قال باجمالها الجل الومیر قدس سره بعد ان ا ثم ان المحقق الداماد

من االنفال بخلو روایات المعادن و االنفال عن ذكر المعادن منها و استشكال كون المعادن من االنفال وجوب الخمس فی 

 قال:  مال االمام علی الریر و اجاب عنه بما اجبناه

وثّقة و داللتها على أنّ المعادن مطلقا من األنفال لكانت معارضة بتلک الطائفة مان األخباار   و على تقدیر تمامیّة تلک الم

 الدالة على وجوب الخمس فیها أی فی المعادن.

و قد أجیب عن هذا اإلشكال عالجا لذلک التعارض بأنّ المراد من الخمس فیها أنّ اإلماام )علیاه الساالم( حلّال أربعاة      
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 ء مع كونه من األنفال. و طلب منه الخمس فقط، فعلیه یمكن أن یجب الخمس فی شی أخماس المعادن للمستخرج

ء بأجمعه لمن علیه الخمس فی المرتبة المتقدّمة، ثم  و فیه: أنّه خالف الظاهر من الخمس إذا المةطلح منه أن یكون الشّی

  1معه فی السیاق، إذ وحدة السیاق تقتوی ذلک. یتعلّق به الخمس فی المرتبة المتأخّرة، كما فی غیر المعادن ممّا هو متّحد

انه یمكن ان یقال بملكیة االمام علی المعادن لكنه اباحها علی المستخرجین من االمامیة بالخةوص كما عان   و ال یخفی

مس بعوهم او مطلقا كما ادعی المحقق الهمدانی وجود السیرة علی ذلک و بالحیازة و استخراجهم یتملكونها ثم یتعلق الخ

 بها بعد العالج و التةفیة. 

 بروایات منها :کون المعدن من االنفال و قد یستدل علی 

و كال    قال: منها المعادن و اآلجاام  ؟لنا األنفال، قلت: و ما األنفال : یقول لیه السالمعن أبی بةیر قال: سمعت أبا جعفر ع

 2.أرض ال رب لها، و كل أرض باد أهها فهو لنا

ماا   لیه الساالم أقطع علیا ع لی اهلل علیه و آله: بلرنا أن رسول اهلل صلیه السالمقلت ألبی عبد اهلل ع  قالعن داود بن فرقد 

سقى الفرات قال: نعم و ما سقى الفرات، األنفال أكثر ما سقى الفرات، قلت: و ما األنفاال قاال: بطاون األودیاة و رءوس     

ها خیل و ال ركاب، و كل أرض میتاة قاد جاال أهلهاا و قطاائع      و اآلجام و المعادن، و كل أرض لم یوجف علی -الجبال

 3. الملوك

 و لم یثبت عمل المشهور بها حتی یجبر ضعفهما.ال یخفی ان الروایتین مرسلتان فال یةلح الن یحتج بهما. 

م فمنهاا  و تحلایله  لكن فی المقام روایات تدل علی ملكیة االمام علی االرض و ما فیها كلها فیدل علی ملكیتاه توامنا  

 صحیح ابی خالد الكابلی: 

لِدٍ الْكَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَارٍ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَا

إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ أَهْالُ   لیه السالم:قَالَ وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ ع لیه السالمع

وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى عْمُرْهَا فَلْیَأَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ بَیْتِیَ الَّذِینَ 
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مِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَاا وَ أَحْیَاهَاا فَهُاوَ    الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِ

یَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّایْفِ   یُؤَدِّی خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّىأَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَكَهَا 

هَا إِلَّا مَا كَانَ فِای أَیْادِی شِایعَتِنَا فَإِنَّاهُ     وَ مَنَعَ لی اهلل علیه و آلهفَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

 1.یُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُكُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ

و هذا الةحیح یدل علی كون االرض بتمامه ملک االمام علیه السالم و المعادن من جملة االرض فیكون ملكاا لاه نعام    

 للمسلمین فی قبال اداء الخراج الیهم علیهم السالم. و مثله فی الداللة مرسل احمد بن محمد بن عبد اهلل اباحوا لشیعتهم بل

 : بل موقوفه لعدم وصوله الی االمام علیه السالم

الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ  :لَّهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ال

لْ ءٍ مِنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لْیُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لْیَبَرَّ إِخْوَانَهُ فَإِنْ لَامْ یَفْعَا   وَ تَعَالَى وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَیْ

 2.ذَلِکَ فَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ

بِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَةِیرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَ

  ؟أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ :لَهُ قُلْتُ :قَالَ لیه السالمع أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

جَائِزٌ لَاهُ ذَلِاکَ    ؟أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ یَوَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ یَشَاءُ ،أَحَلْتَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ :فَقَالَ

 3 .إِنَّ الْإِمَامَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا یَبِیتُ لَیْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ یَسْأَلُهُ عَنْهُ .هِمِنَ اللَّ

 هذه الروایة ضعیفة الجل الرازی و الحسن بن علی بن ابی حمزة البطائنی فال یةلح لالستدالل.

ال مجال لالرتیاب فیه: أنّ المعادن الواقعة فی األرض الموات، و كذا  فالحقّ الذیقال المحقق الهمدانی: لكن مع ذلک كله؛ 

فی حال غیبة اإلمام  -سواء قلنا بأنّها من األنفال أم ال -فی األراضی المفتوحة عنوة ممّا لیس مخةوصا بأشخاص خاصّة

ا فی جواز االنتفاع بها و األخذ منهاا  عجّل اللّه فرجه، و عدم استیالئه على أمواله، حالها حال الماء و الكالء الواقعین فیه

على حسب ما جرت سیرة كافة الناس علیه فی سائر األعةار و األمةار من غیر أن یحوم حولها شائبة إنكار، كما أشار 

ع شارَََ المشهور نقال و تحةیال عن أنّ الناس فیهاا   إلیه فی الجواهر فی مبحث المعادن من كتاب إحیاء الموات حیث قال:
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یلوا من محكی المبسوط و السرائر نفی الخالف فیه، موافا الى السیرة المستمرّة فی سائر األعةاار و    بل قیل: قد سواء،

األمةار فی زمان تسلّطهم و غیره على األخذ منها بال إذن حتّى ما كان منها فی الموات الذی قد عرفت أنّه لهام، أو فای   

كان ینبری أن یتبعهما فیكون ملكا لإلمام فی األوّل، و للمسلمین فی الثاانی؛   المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین؛ فإنّه و إن

لكونه من أجزاء األرض المفروض كونه ملكا لهما، بل لو تجدّد فیها فكذلک أیواا، إلّاا أنّ السایرة المزباورة المعاضادة      

ة الناس الاى بعواها علاى وجاه یتوقّاف علیاه       و لشدّة حاج« خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْأَرْضِ»للشهرة المذكورة، و لقوله تعالى 

 معاشهم نحو الماء و النار و الكالء.

ال یحلّ منع الملح و النار و غیر ذلک ممّا ال یخفاى   :-علیه السّالم -و فی خبر أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی

 على السارد ألخبارهم یوجب الخروج عن ذلک . انتهى.

الخبر العامی الذی یستدلّ به األصحاب كثیرا ما فی باب إحیاء الموات: من سبق الى ما لم یسبق أقول: و ربّما یؤیّده أیوا 

ما یعمّ المقام، و اللّاه   -بحسب الظاهر -إذ المراد به« فهو أحق به»و عن بعض كتب األصحاب روایته:  الیه مسلم فهو له.

  1العالم.

ن األنفال أم ال فنسب القول بأنّها من المعادن إلى جماعة من أعیان اختلف فی المعادن هل هی م: قال المحقق الخوانساری

ال، بل خةوص المعدن الّذی فی أرض اإلمام علیاه السّاالم    القدماء كالكلینی و القمّیّ و الشیخین و القاضی )قدّه( و قیل:

   من األنفال و هو مذهب جمهور

هی القرى الّتی قاد  »مّار المرویّة فی تفسیر القمیّ عن األنفال فقال: المتأخّرین و استدلّ للقول األوّل بموثّقة إسحاق بن ع

خرجت و انجلى أهلها فهی للّه و للرّسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و ما كان للملوك فهو لإلمام و ما كان مان األرض  

ات و لیس لاه ماولى فمالاه مان     الخربة لم یوجف علیها بخیل و ال ركاب و كلّ أرض ال ربّ لها و المعادن منها و من م

 و ما األنفال؟»و المرویّ فی تفسیر العیّاشی عن أبی بةیر « األنفال

و األخبار الدّالة على أنّ الدّنیا و ما علیها لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم « الحدیث -قال: منها المعادن و اآلجام

 و آله و سلّم لإلمام علیه السّالم، و منها المعادن. مع ما دلّ أنّ ما لرسول اللّه صلّى اللّه علیه

و یمكن الجواب بأنّ األخبار الدّالّة على أنّ الدّنیا و ما علیها لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم مأوّلة إلاى معناى ال   

هم السّالم كانوا یعاملون مع أموال الناس ینافی ملكیّة الناس و لذا كان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و األئمّة علی

معاملة ملک الریر. و غیر الموثّقة المذكورة ضعیفة السند و لم یعلم اعتماد القدماء علیها حتّى ینجبر السند و أمّاا الموثّقاة   
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ا یمكن رجاوع  فداللتها غیر ظاهرة ألنّ بعض النسخ أبدل فیه لفظ منها بعد لفظ المعادن بفیها و على تقدیر صحّة لفظ منه

الومیر إلى األرض خةوصا مع القرب ال إلى األنفال فلعلّ ذهاب القدماء كان من جهاة االساتظهار الّاذی ال یاتمّ عناد      

 1المتأخّرین و مع ذلک كلّه یكون التردّد فی محلّه.

ه و یساتفاد مان بعاض    و هاهنا إشكال ینبری االلتفات إلیه، و هو أن األقوى عندنا على ما یأتی بیانقال بعض المحققین: 

لإلمام بما أنه إمام المسالمین، و ظااهر األخباار الدالاة علاى        األخبار كون المعادن من األنفال، و األنفال تكون بأجمعها

 وجوب الخمس فی المعدن كون الباقی بعد الخمس لمن أخرجه فكیف الجمع بین هذین األمرین؟

بماا هام أئماة، و    « ع»و األئماة  « ص»ا لعله كان من قبل النبی و یمكن أن یجاب عن ذلک أوال: بأن جعل الخمس فیه

فای اساتخراج المعاادن باإزاء تأدیاة       -علیهم الساالم  -حكما سلطانیا بعنوان حق االقطاع، فیكون نفس ذلک إذنا منهم

 الخمس من حاصلها.

و لو بالتحلیل المطلق  -م السالمعلیه -و ثانیا: باحتمال كون التخمیس حكما شرعیا إلهیا ثابتا لمن أخرج المعادن بإذنهم

به و عدم صرف نةفه إلى  -علیه السالم -فی عةر الریبة. و كون الخمس بعنوان حق اإلقطاع ال یقتوی اختةاص اإلمام

 السادة كما توهم، إذ هو تابع لكیفیة جعل اإلمام إیاه.

یا ثابتا لإلمام كما یدلّ علیه بعض األخبار و هذا موافا إلى ما یأتی منّا من احتمال كون الخمس بأجمعه مطلقا حقا وحدان

یعبّر عنه بحق اإلمارة غایة األمر أن إدارة أمر فقراء بنی هاشم تكون من وظائف اإلمام و من شئونه بما أنهم من أغةاان  

 شجرة النبوة و اإلمامة، فتدبّر. هذا.

الة الحاكم الشرعی فیها مع بسط یده، إذ الظاهر أن األنفال لشیعتهم فی عةر الریبة ال ینافی جواز دخ« ع»و تحلیل األئمة 

 التحلیل صدر عنهم توسعة للشیعة عند عدم بسط الید للحكومة الحقة و عدم تةرفها فیها بنفسها.

و على هذا فإذا فرض تةرف الحكومة الحقة فی المعادن و استخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلق الخمس بها حینئذ، 

فت ضریبة إسالمیة، و مورده هو ما یرنمه الناس فال یتعلق بما یرنمه الدولة و الحكومة بنفسها، و سیأتی إذ الخمس كما عر

 2لذلک تفةیل فی مبحث األنفال.

و منها: المعادن و هی على المختار وفاقا للمشهور من األنفال فیكون ملكا لإلمام، و مرجع جعال  قال المحقق السیستانی: 

فی استخراجها و تملیک أربعة أخماسها للمستخرج توسعة على المؤمنین، و یحق لولی األمر أن ال  الخمس فیها إلى االذن
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 1.یأذن فی استخراجها، فینحةر حق استخراجها بالدولة و یةرف جمیعها فی سبیل مةالح المسلمین

رَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ رَأَیْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِینَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَ

الَ فَقَالَ لِی إِنِّی هِ الْمَالَ الَّذِی حَمَلْتَهُ إِلَیْهِ قَعَبْدِ اللَّهِ ع تِلْکَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَیْکَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُکَ بِخُمُسِهَا بِثَمَاانِینَ   قُلْتُ لَهُ حِینَ حَمَلْتُ إِلَیْهِ الْمَالَ إِنِّی كُنْتُ وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ الْرَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ

 أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِی أَمْوَالِنَا. أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ وَ 

ءٍ  للَّهُ مِنْهَا مِانْ شَایْ  لَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ افَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُ

 فَهُوَ لَنَا. 

مِنْهُ فَوُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ وَ كُلُّ مَا فِی أَیْادِی  فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ أَحْلَلْنَاكَ 

یهِمْ وَ أَمَّا مَا فِیهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى یَقُومَ قَائِمُنَا فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُكَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِ شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ

 "یَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ صَارَرَةً: كَانَ فِی أَیْدِی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّى یَقُومَ قَائِمُنَا فَ

مَالَ یَأْكُلُ حَلَالًا غَیْارِی إِلَّاا مَانْ    قَالَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ فَقَالَ لِی أَبُو سَیَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الوِّیَاعَ وَ لَا مِمَّنْ یَلِی الْأَعْ

 2 .طَیَّبُوا لَهُ ذَلِکَ
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و المرجع فی تشخیص مسماه العرف، فإذا لم یعرف صاحبه سواء كان فی بالد  الكنز، -قال السید االمام قدس سره: الثالث

الكفار أو فی األرض الموات أو الخربة من بالد اإلسالم سواء كان علیه أثر اإلسالم أم ال فی جمیع هذه الةور یكون ملكا 

 لواجده و علیه الخمس. 

ده فی أرض مملوكة له بابتیاع و نحوه عرّفه المالک قبله مع احتمال كونه له، و إن لم یعرفه عرّفه الساابق إلاى   نعم لو وج

أن ینتهی الى من ال یعرفه أو ال یحتمل أنه له، فیكون له و علیه الخمس إذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب و ماأتی درهام   

 . فی الفوة، و بأیهما كان فی غیرهما

لكنز على األحوط ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة مثال، فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع، و ال یعتبر فیه بلوغ و یلحق با

النةاب، بل یلحق به أیوا على األحوط ما یوجد فی جوف السمكة، بل ال تعریف فیه للبائع إال فای فارض ناادر، بال     

 1. األحوط إلحاق غیر السمكة و الدابة من الحیوان بهما

 فی الفرع مسائل متعددة من تعریف الكنز و مالكه و نةابه و ملحقاته. 

  المسئلة االولی: فی تعریفه؛

ان السید االمام قدس سره احال معرفة الكنز الی العرف، و الظاهر من كالمه عدم ثبوت المعنی الشرعی له لكن هال باین   

حین كونه فی اللرة اعم منه فای العارف. فاانظر الای كلماات       المعنی الروی منه و المعنی العرفی فرقٌ؟ و تظهر الثمرة فی

 العلماء فی البحث:

 2یجب فیه الخمس بال خالفالمدفون  قال الشیخ: الركاز هو الكنز

 3، كان له و یخرج منه الخمس.مدفوناقال الحلی: فأمّا إذا وجد فیها كنزا 

ف، و هو مشتق من الركز و هو الةوت الخفی، و یقال ركز و فیه الخمس بریر خالالمدفون  قال المحقق: و الركاز هو الكنز

 3.رمحه فی األرض أی أخفى أسفله. و قیل هو دفین الجاهلی
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یظهر من كالم هؤالء االعالم عدم دخل القةد و الدفن و االدخار فی صدق الكنز النهم قیدوه بالدفن فیعلم ان الكنز  اقول:

 لک قوله تعالی:اعم من ان كان مدفونا او غیره. و یشهد لذ

  1وَ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِوَّةَ وَ الَ یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ.

نْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَاذِیرٌ وَ  فَلَعَلَّکَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْکَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ الَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ كَ

  2ءٍ وَكِیلٌ. اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْ

 3 مَسْحُوراً.أَوْ یُلْقَى إِلَیْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ یَأْكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِالَّ رَجُالً

لْقُوَّةِ إِذْ قَاالَ لَاهُ قَوْمُاهُ الَ    نَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَرَى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُةْبَةِ أُولِی اإِنَّ قَارُونَ كَا

  3تَفْرَاْ إِنَّ اللَّهَ الَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ.

رض و لم یكن مدخرا كالكنز النازل من السماء و كنوز قارون التای تحمال   فقد تری استعماله فیما لم یكن مدفونا فی اال

معه هل كان مدفونا فی االرض؟ نعم الیجعل صاحب الكنز ماله فی المرآی و المنظر. لكن الظاهر من كالمهم تعمیم الكنز 

 لكل مال نفیس سواء كان ذهبا او فوة مسكوكا او غیره او من غیر جنسهما. 

قال العالمة: الرابع عشر: الكناز هاو   و بعض من تأخر عنه عرّفوا الكنز بالمال المدفون فی االرض حیث  ههذا لكن العالم

 5سواء وجد فی أرض الحرب، أو أرض العرب. المال المدفون فی األرض، و یجب فیه الخمس،

و منه الركز و هو: الةوت الخفیّ،  و هو الكنز، مشتقّ من ركز یركز إذا خفی، و قال فی كتابه االخر: الةنف الثالث: الركاز

  6و المقةود هنا المال المدفون فی األرض، و یجب الخمس فیه بال خالف بین أهل العلم كافّة.

7 قال المجلسی: الكنز المال المدفون تحت األرض.
 

كالمهما موافق  و كأن قید الدفن دخیل فی صدق الكنز عندهما بحیث لو لم یكن مدفونا فی االرض ال یةدق علیه الكنز.
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و  «.كلُّ مالٍ ال تؤدَّى زكاتُه فهاو كَنْازٌ  : »و فی الحدیث لقول الجوهری حیث قال: الكَنْزُ: المال المدفون. و قد كنَزْتُهُ أَكْنِزُهُ.

قه و الظاهر من كالمه دخل الدفن فی صدقه لكن یفهم من آخر كالمه تأثیر الجمع فی صاد  1 ءُ: اجتمع و امتأل. اكْتَنَزَ الشی

 بال دخل للدفن خةوصا مع استشهاده بالحدیث. 

الكَنْزُ: اسم للمال إِذا أُحارز  و الجل هذا ینسب هذا المعنی الی القیل مشعرا بوعفه فی لسان العرب حیث قال: ابن منظور: 

و اكْتَنَزَهُ. و یقاال: كَنَازْتُ البُارَّ فای      فی وعاء و لما یحرز فیه، و قیل: الكَنْزُ المال المدفون، و جمعه كُنُوزٌ، كَنَزَهُ یَكْنِزُه كَنْزاً

 2.: أُعْطِیتُ الكَنْزَیْنِ: األَحمرَ و األَبیضَفی الحدیث  الجِرابِ فاكْتَنَزَ. و

 و الظاهر من كالمه جمع المال و جعله فی حرز لحفظه دخیل فی صدق الكنز. 

لبسة المدفونة او الخشب و غیرهما ماا لام یعاد مان     و یرد علیهما موافا الی كون التعریف اعم لعدم صدق الكنز علی اال

االشیاء النفیسة انه خالف ما ورد فی القرآن من استعمال الكنز فی مال یحرز و یدخر و لو لم یكن مدفونا بقولاه: الاذین   

 یكنزون الذهب و الفوة و ال ینفقونها ....

 3 راد ما كان من النقدین مذخوراً بنفسه، أو بفعل فاعل.الرطاء: الكنز: المال المذخور تحت األرض. و الم و اما قول كاشف 

ان اراد من المذخور المدفون یرد علیه ما اوردناه علی العالمة الحلی و المجلسی و ان اراد معناه الحقیقی فحینئذ یرد علیه 

اقل و قاد یتحقاق بفعال    بانه ال نفهم معنی المذخور بنفسه النه البد من فاعل عاقل لالدخار نعم الدفن قد یتحقق بفعل ع

  غیره كالریح او الزلزلة او السیل و غیرها. 

ماال  و هو كال   اما قول بعض االعالم بدخل قةد االدخار فی تحقق معناه كالمحقق فی شرایعه حیث قال: الثالث الكنوز

قاال  و  5ركاز أیواا. قال الفاضل المقداد: المراد بالكنز كل مال مذخور تحت أرض، و یقال له الو  3تحت األرض. مذخور

و  7 قال الوحید البهبهانی: الكنز: المال المذخور تحات األرض. و  6البحرانی: و الكنز لرة هو المال المذخور تحت األرض

و هو المال المدفون تحت األرض لالدّخار، ال لمجرّد المحافظة  قال المحقق القمی: المطلب الرابع: یجب الخمس فی الكنز
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موافا الی ماا اوردنااه   ؛ 1 ة، سواء كان نقداً أو متاعاً، و مع االشتباه یرجع إلى القرائن كالمحلّ، و الوعاء.علیه فی مدّة قلیل

 علی سابقه خالف قول اكثر اللرویین فالبد من الرور فی كلماتهم حتی یظهر الحال؛ 

كالمه اال صدق الكنز علی المال المحروز نعم ال یفهم من  2قال الخلیل: الكَنْزُ: اسم للمال الذی یكنزه، و لما یحرز به المال.

الظاهر من كالمه دخل القةد فیه حیث قال یكنزه بال دخل للدفن فی معناه و بمثله قال صاحب بن عباد: الكَنْزُ: اسْمٌ لِمَالٍ 

 ففسر المراد من الكنز بجمع المال. 3ءَ فاكْتَنَزَ: أی جَمَعْته. یُحْرَزُ، و كَنَزْتُ الشَّیْ

من ذلک ناقة كِنَازُ اللَّحم، أی  ء. قول ابن فارس: الكاف و النون و الزاء أُصَلٌ صحیح یدلُّ على تجمُّع فی شیذلک  و یؤید

لم  كِّیت:مجتمِعة. و كَنزت التَّمْرَ فی وعائه أكنِزُه. و كنَزت الكنْزَ أكنزِه. و یقولون فی كَنْز التَّمر: هو زمن الكَنَاز. قال ابن السِّ

 3 ا إلَّا بالفتح، أی إنَّه لیس هذا مما جاء على فعال و فَعال كجِداد و جَداد.یُسمَع هذ

فالظاهر من كالم هذا الفارس فی اللرة دخل القةد فی جمعه و ادخاره فی مكان لكن ال دخل فی الادفن فای المعنای و    

نَزْتُ التّمرَ فی الوعاء، و زمن الْكِنَازُ : تأیید ذلک قول الراغب: الْكَنْزُ: جعل المال بعوه على بعض و حفظه. و أصله من: كَ

 [ أی:33]التوباة/   الاذَّهَبَ وَ الْفِوَّاةَ   یَكْنِازُونَ  وَ الَّاذِینَ  وقت ما یُكْنَزُ فیه التّمر، و ناقة كِنَازٌ مُكْتَنِزَةُ اللّحم. و قوله تعاالى: 

وَ كاانَ   [ أی: مال عظایم. 12كَنْزٌ ]هود/  لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْهِ و قوله:[، 35تَكْنِزُونَ ]التوبة/  فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ یدّخرونها، و قوله:

  5 [ قیل: كان صحیفة علم.52]الكهف/  لَهُما كَنْزٌ تَحْتَهُ

و بمثل هذا قال الفیومی لكن عبر عن الكنز بالمال المدفون و لعل هذا التعبیر من باب انةراف اللفظ الی معناه الرایج فای  

جَمَعْتُهُ و ادَّخَرتُهُ و )كَنَزْتُ( التَّمرَ فِی وعَائِهِ )كَنْازاً( أَیوااً و     یرا فهو یقول: كَنَزْتُ: الْمَالَ )كَنْزاً( مِن بَابِ ضَرَبَاالستعمال كث

)كَنَازاً( و )كِنَازاً( بِاالفَتح وَ الْكَسْارِ و    هذَا زَمَنُ )الكِنَازِ( قَالَ ابنُ السِّكِّیتِ لَمْ یُسمَعُ إلَّا بِالْفَتْح وَ حَكَى األَزهَرِىُّ كَنَزْتُ التَّمْرَ

 6ءُ )اكْتِنَازاً( اجتَمَعَ و امتَلَأَ. )الْكَنْزُ( الْمَالُ الْمَدْفُونُ تسْمِیة بِالْمَةْدَرِ وَ الْجَمعُ )كُنُوزٌ( مِثْلُ فَلْسٍ و فُلُوسٍ و )اكْتَنَزَ( الشَّی

دفن فی صدق الكنز و ما هو دخیل فیه اجتماع المال فی وعاء مع قةد و الحاصل من كل ما ذكرناه من اللرة عدم دخل ال

و لعل تعریف السید فی العروة و تعمیمه بالمذخور فی االرض او غیرها اقرب من ساائرها الای المعنای اللراوی     االدخار 

 فی العروة الوثقی: حیث قال: 
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أو الشجر و المدار الةدق العرفی سواء كان من الاذهب  و هو المال المذخور فی األرض أو الجبل أو الجدار  الثالث الكنز

أو الفوة المسكوكین أو غیر المسكوكین أو غیرهما من الجواهر و سواء كان فی بالد الكفار الحربیین أو غیرهم أو فی بالد 

البتیاع مع العلم اإلسالم فی األرض الموات أو األرض الخربة التی لم یكن لها مالک أو فی أرض مملوكة له باإلحیاء أو با

 1بعدم كونه ملكا للبائعین و سواء كان علیه أثر اإلسالم أم ال ففی جمیع هذه یكون ملكا لواجده و علیه الخمس.

لكن االنةاف صدق الكنز علی كل شیء نفیس سواء كان من الذهب او الفوة او من غیرهما اذا اجتمع فی مكاان مخفیاا   

قدس سره فای بیاان    اجاد المحقق الخوئیبال دخل لقةد االدخار فی صدقه و لقد عن االنظار بحیث یعسر العثور علیه، 

 التعمیم حیث قال: 

شمول مفهوم الكنز عرفا و لرة لكل ما كان مستورا عن االنظار، على نحو ال یمكن الوصول إلیه عادة سواء أ كان مادفونا  

أو حیطان و نحوها مما یكون مخفیا و یتعذر العثور  فی األرض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم فی بناء من جدران

 علیه غالبا و یكون محفوظا دائما ال تناله األیدی بحسب الجری العادی.

و كیفما كان فما علیه المشهور هو الةحیح، إذ التقیید بالقةد لم نتحققه فی مفهوم الكنز ال عرفاا و ال لراة، بال ال یكااد     

المال الذی عثر علیه فی جوف األرض و إن لم یحرز قةد المالک لعدم القرینة علاى   یتأمل العرف فی إطالق الكنز على

ذلک من كونه فی وعاء و نحوه، بل حتى مع إحراز عدم القةد، و ان استتار المال كان بسبب الویاع و نحوه كما یكشف 

الیها ساافلها و ساافلها عالیهاا، فاان     عنه بوضوا الكنز المستخرج من المدن التی أنزل اللّه تعالى علیها العذاب و جعل ع

 2 االدخار غیر مقةود حینئذ بالورورة مع إطالق اسم الكنز علیه قطعا.

لكن مع ذلک كله قال الشیخ االنةاری: لكنّ اإلنةاف انةراف الركاز و الكنز إلى المدفون فی األرض، و لاذا ذكار فای    

أنّ ما یوجد فی أرض الكفّار مادّخرا فای جادار، أو بطان     : -مع ما عرفت من تعمیمه للمذخور بریر قةد -كشف الرطاء

  3شجرة أو خباء، فی بیوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غیر خمس.

 و ال یخفی ما فیه الن العرف یحكم بان ما ذكره الكاشف الرطاء كنز و مةداق ما ذكره اللرویون.

از و هو مال ثابت فی محل و لعل هذا من باب ذكر بعاض  نعم قد ورد فی بعض روایات الباب وجوب الخمس علی الرك

 مةادیقه او وجوب الخمس علی الركاز موافا الی وجوبه علی الكنز.
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من جمیع ما ذكرناه فی معنی الكنز شموله لمثل المال النفیس الذی یوجد فی خزانة او فی كهف او قعار البحار و    فتحةل

 اعین الناس بحیث ان الوصول الیه كان متعذرا.  غیره و ان لم یكن مدفونا لكن كان مستورا عن

و المرجاع فای    الكناز،  -الثالاث قلت: نحن نتابع العرف فی معنی الكنز كما قال به السایداالمام قادس ساره:     و ان شئت

تشخیص مسماه العرف، فإذا لم یعرف صاحبه سواء كان فی بالد الكفار أو فی األرض الموات أو الخربة من بالد اإلساالم  

 واء كان علیه أثر اإلسالم أم ال.س

 و من هنا تقدر ان تالحظ فیما قاله المحقق الهمدانی  و المحقق الداماد فی هذا الةدد؛ 

إرادة كونه ( أی الكنز على ما عرّفه جماعة كالمةنّف و غیره: )كلّ مال مذخور تحت األرض.( و المتبادر منه قال: )و هو 

ر باألرض ال عن قةد أو بقةد غیر االدّخار، كحفظه فی مدّة قلیلاة ماثال، كماا صارّا     ، فال یتناول المال المستتعن قةد

 بذلک الشهید الثانی فی المسالک و الروضة.

ففی األوّل قال: یعتبر فی االدّخار كونه مقةودا لتحقّق الكنز، فال عبرة باستتار المال باألرض بسبب الوایاع، بال یلحاق    

و قال فی الروضة فی تعریف الكنز: هاو الماال الماذخور تحات األرض      .1الحالیّة، كالوعاء باللّقطة، و یعلم ذلک بالقرائن

 2قةدا. انتهى.

و لكن حكی عن كاشف الرطاء أنّه لم یعتبر القةد فیه، بل فسّر الكنز الذی یجب فیه الخمس: بما كان من النقدین مذخورا 

 3بنفسه أو بفعل فاعل.

، فال یبعد أن یكون إطاالق اسام   العاری عن القةد مبنیّ على ضرب من التوسّععلى  و لكنّک خبیر بأنّ إطالق المذخور

 هذا الباب.  الكنز علیه أیوا من

فاإلنةاف أنّ صدق اسم الكنز حقیقة على المال المستتر باألرض بنفسه ال بفعل فاعل ال یخلو عن تأمّل و إن كان ربّماا  

كقولهم: عثر فالن على كنز؛ فإنّهم ال یلتفتون فی مثل هذا اإلطاالق إلاى    یساعد علیه العرف فی بعض موارد استعماالتهم،

ء الذی عثر علیه ممّا كنزه إنسان لفاقته كما فسّر الكنز به فی مجمع البحرین، أو كونه مستترا فای األرض   كون ذلک الشی

 ى جهة قیامه بالفاعل.بنفسه، و لكن ال یبعد أن یكون هذا اإلطالق مبنیّا على التوسّع و عدم االلتفات إل

و كیف كان، فإن سلّمنا صدق اسم الكنز على مثل الفرض حقیقة فهو و إلّا فهو بحكمه فی تعلّق الخمس به، كما یدلّ علیه 
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الةحیحة المتقدّمة المةرّحة بأنّ كلّ ما كان ركازا الى آخره؛ إذ ال یتوقّف صدق اسم الركاز على القةد، و إلّا لما صادق  

 على المعادن.

بحسب الظاهر ما یعمّ جوف األبنیة و السقوف؛ إذ ال خفاء فای صادق اسام الكناز علیاه      « تحت األرض«  ثمّ إنّ المراد ب

، و لذا ال ینسبق الى الذهن من مثل قول القائل: إنّ فالنا وجد كنزا؛ إلّاا  بمقتوى وضعه و استعماله فی المحاورات العرفیّة

 من أن یكون تحت األرض أو فی بناء و نحوه.أنّه وجد ماال مذخورا فی األرض أعمّ 

 فما عن كاشف الرطاء من منع جریان الحكم فی مثله: ال یخلو عن نظر.

نعم هو متّجه فی مثل المذخور تحت حطب أو بطن شجر أو خشبة و نحوها؛ فإنّه ال یطلق اسم الكنز على مثله عرفا، و ال 

یوجد فی جوف الدابة إیجاب الخمس فی مثل هذه الفروض، بل فیما  فما عن غیر واحد من أقلّ من انةراف إطالقه عنه.

 1؛ محلّ نظر، بل منع؛ إذ ال وجه یعتدّ به له عدا ادّعاء تنقیح المناط الذی عهدته على مدّعیه، و اللّه العالم.و بطن السمكة

 بعد الرجوع إلى العرف و الوجدان:قدس سره: الّذی یتبادر منه ما اجتمع فیه قیود عدیدة كما یتّوح  قال المحقق الداماد

أحدها: لزوم كون المال من النقدین المسكوكین و غیر المسكوكین و ما بحكمهما من الجواهر النفیسة المعتاد ادّخارهاا ال  

 نحو النحاس و مثله، فوال عن الرلّات و الملبوسات و أمثالهما ممّا ال یطلق علیها الكنز عرفا.

ال مطلق الدفن و االساتتار الةاادق بماا إذا كاان باالزالزل و السایول و       بعنوان الذخیرة ألرض ثانیها: كونه مستورا فی ا

 نحوهما.

أوان الشیخوخة، أو استفادة البطن الالحق منه، أو ألغاراض عقالئیّاة   مدّة طویلة لالنتفاع به ثالثها: كون ذلک لبقائه تحتها 

و قد دهم   ة له عن السرقة أو الریلة، كما إذا كان فی السفر، أو غیرهأخر، فال یةدق على ادّخاره لیوم أو یومین مثال صیان

األجنبیّ إلى البلد، أو لریره من المةالح الداعیة له، كل ذلک للتبادر عرفا من الكنز و عدم المساعدة على إطالقه فیما كان 

 فاقدا لبعض القیود المتقدّمة.

وا إذا رجع إلى العرف متأمّال فی موارد اإلطالقاات الخالةاة عان شاوب     أمّا األوّل: فواضح، و أمّا األخیران: فكذلک أی

  2التوسع و المجاز و لیس المقام ممّا ال یتمّ إلّا بالبرهان، فلذا غایة ما یمكن ادّعائه على المختار هو عدم تبادر غیره عرفا.

غیرهما فالبد من ذكار االدلاة حتای     و هو ان الكنز هل یختص بالنقدین ای الذهب و الفوة المسكوكین ام یعم بقی شیء
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نری مدی داللتها فان الكنز بحسب اللرة و العرف اعم منهما فلو كان دلیال علی تخةیص الحكم بهما نتبعه و اال نحكم بما 

 یراه العرف كنزا.

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِیهِ؟ فَقَالَ:  بِیِّمُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَ

 الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.

 ؛رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ

 1مِثْلَهُ. نِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍرَوَاهُ الْكُلَیْ وَ

و مثله فی الداللة روایة صحیحة عمار بن ماروان علای   سند الروایة بروایة المشایخ صحیح و داللته علی التعمیم واضحة 

 مسلک من قال بةحة روایة رواها المشایخ عن اصحاب االجماع صحیحا:

عَنِ الْحَسَنِ بْانِ مَحْبُاوبٍ عَانْ     حَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِةَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَىمُ

وَ الْحَلَالِ الْمُخْاتَلِطِ   -نَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْرَنِیمَةِفِیمَا یُخْرَجُ مِ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم یَقُولُ:

 2 وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ. -بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ

بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْادِ اللَّاهِ   عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ا وَ

 3وَ الْمَعَادِنِ وَ الْرَوْصِ وَ الْرَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ. -الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ علیه السالم قَالَ:

ع غیر واحد فی السند الن ابن ابی عمیر ممن ال یروی و ال یرسل اال عن ثقة موافا الی سند الروایة صحیح و ال یور وقو

 بعد عدم كون راو ثقة فیهم.

هذه الةحاا كما رأیت مطلقة من حیث جنس الكنز فما یةدق علیه الكنز عند العرف مشمول لوجوب الخماس و یؤیاد   

 ذلک روایات تالیة:

ی عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الةَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السالم فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ صال  بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَ

 -رَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْالَامِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْ -یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ اهلل علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السالم قَالَ:

 فَاأَنَّ لِلّاهِ خُمُسَاهُ    -ءٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ -فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَةَدَّقَ بِهِ -إِلَى أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ كَنْزاً
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  الْآیَةَ.

 1 مِثْلَهُ. لْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍفِی الْخِةَالِ بِالْإِسْنَادِ ا وَ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْكُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِایِّ بْانِ    فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ

أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی  -كَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ الرِّضَا علیه السالم فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَوَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

وَ وَجَادَ   -الْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍوَ كَانَ یَطُوفُ بِ -وَ سَنَّ الدِّیَةَ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ -حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ -الْإِسْلَامِ

 2 وَ سَمَّى زَمْزَمَ حِینَ حَفَرَهَا سِقَایَةَ الْحَاجِّ. -كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ

ثَهُ عَنْ عَمْارِو بْانِ أَبِای الْمِقْادَامِ عَانِ      مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّ

 -فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ -وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم قَالَ:  الْحَارِثِ بْنِ حَةِیرَةَ الْأَزْدِیِّ

قَاالَ   -مِائَاةٌ  وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِی بُطُونِهَا -وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ -هُ أُمِّیوَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْ

فَأَعْیَاهُ فَأَخَذَ أَبِی الرِّكَاازَ وَ   -نِّی عِشْرِینَ شَاةًفَقَالَ خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ خُذْ مِ -فَنَدِمَ أَبِی فَانْطَلَقَ لِیَسْتَقِیلَهُ فَأَبَى عَلَیْهِ الرَّجُلُ

 -فَاأَبَى فَعَالَجَاهُ فَأَعْیَااهُ فَقَاالَ لَأُضِارَّنَّ بِاکَ       -فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَکَ وَ آتِنِی مَا شِائْتَ  -أَخْرَجَ مِنْهُ قِیمَةَ أَلْفِ شَاةٍ

قَالَ لِةَاحِبِ الرِّكَاازِ   -فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم أَمْرَهُ -ینَ علیه السالم عَلَى أَبِیفَاسْتَعْدَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِ

لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَانَ   -ءٌ وَ لَیْسَ عَلَى الْآخَرِ شَیْ -فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّكَازَ -أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ

 غَنَمِهِ.

  3 .رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ

 لیه السالم قَاالَ: الرِّضَا ع الةدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَةْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الذی رواه  اما صحیح البزنطی

ففی مقام بیان نةاب للكنز الذی فیه  3فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّكَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ. -سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ

وة المسكوكین بال قاالوا   الخمس النه قد ورد بعینه فی المعدن و لم یقل احد البد من ان یكون المخرج من الذهب و الف

 بانه یبین مقدار النةاب.

هذا موافا الی استبعاد ورود المطلقات حتی زمن الرضا علیه السالم و مجیء قیده فی كالمه علیاه الساالم بنحاو یكاون     

 مجمال یةلح لبیان المقدار كما یةلح لبیان جنس المزكی. 
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 سَاأَلْتُ  قَاالَ  نَةْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ الةَّفَّارِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 مِثْلِاهِ  فِی یَكُونُ مَا بْلُغَیَ حَتَّى ءٌ شَیْ فِیهِ لَیْسَ قَالَ ءٌ شَیْ فِیهِ هَلْ كَثِیرٍ أَوْ قَلِیلٍ مِنْ الْمَعْدِنُ أَخْرَجَ عَمَّا علیه السالم الْحَسَنِ أَبَا

 1دِینَاراً. عِشْرِینَ الزَّكَاةُ

فی الجنس المخرج، ال ینبری التأمل فای صادق الكناز     -كله قول المحقق الخوئی قدس سره: الجهة الثالثة: و یؤید ذلک

كریمة و نحوها من على كل مال مذخور فی األرض سواء أ كان من الذهب و الفوة أم غیرهما من الجواهر و األحجار ال

النفائس الثمینة، بل هو الظاهر من كل من فسره بالمال المذخور لةدق المال على جمیع تلک األجناس بمناط واحد. فما 

یظهر من بعض من التخةیص باألولین بل ربما ینسب إلى ظاهر األكثر ال یمكن المساعدة علیه بوجه، بل المساتفاد مان   

   2 اللرویین المطابق للمرتكز العرفی هو األول حسبما عرفت.كلمات غیر واحد من الفقهاء و 

قدس سره سرد تحقیقا فی المقام به یمكن ان یجاب عن كل اشكال ورد فی تخةایص حكام    ثم ان المحقق البروجردی

 الكنز بالنقدین قال:

قطع النظر عن مرسلة المفید فی أبی نةر الواردة فی نةاب المعدن و مع   إنّ الروایة مع قطع النظر عن صحیحة أُخرى البن

 المقنعة، التی تكون بحسب الظاهر نقلًا لمومون هذه الروایة على حسب ما استفاد منها یحتمل فیها وجوه:

أن یكون السؤال فیها عن النوع الذی یجب فیه الخمس مان أناواع الكناوز؛ مان الاذهب و الفّواة و الحدیاد و         أحدها:

ذخورة تحت األرض المنكشفة للواجد، فمرجع السؤال إلى أنّ الخمس الثابت فی الكنز الرصاص، و غیرها من األشیاء الم

هل یكون ثابتاً فی جمیع أنواع الكنوز، أو أنّه یختصّ ببعض األنواع، بل ربما یمكن أن یقال بظهور الروایة على هذا الوجه 

بل ثبوته بالنسبة إلى البعض فقط، غایاة األمار   فی أنّه كان من المسلّم عند السائل عدم ثبوت الخمس فی جمیع األنواع، 

كون ذلک البعض مجهولًا عنده، و لذا تةدّى للسؤال عنه، و محةّل الجواب حینئذٍ أنّ ما یجب الزكاة فی مثله من أناواع  

مطلقهماا، بال   الكنز، هو الذی یثبت فیه الخمس، و من المعلوم أنّ الزكاة ال تكون ثابتة إلّا بالنسبة إلى الذهب و الفوّة ال 

 المسكوكین منهما.

 فحاصل الروایة على هذا التقدیر اختةاص ثبوت الخمس بخةوص الذهب و الفوّة و عدم ثبوته فی غیرهما.

أن یكون السؤال فیها عن المقدار و النةاب الذی یكون البلوغ إلیه موجباً لثبوت الخمس بعد مفروغیّة ثبوتاه فای    ثانیها:

ب و الفوّة و غیرهما، و عدم اختةاصه بخةوص األوّلین، و یرجاع الجاواب حینئاذٍ إلاى أنّ     جمیع أنواع الكنز من الذه
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النةاب المعتبر فی باب الخمس فی الكنز هو النةاب المعتبر فی باب الزكاة، كالبلوغ عشرین دیناراً، فالمراد من المماثلة 

 بها على الوجه األوّل هو المماثلة فی الجنس و النوع. من حیث مقدار المالیّة، كما أنّ المراد  على هذا التقدیر المماثلة

أن یكون المراد من السؤال هو السؤال عن النوع و المقدار معاً، و الجواب ناظر إلى أنّه ال یجب الخماس إلّاا فیماا     ثالثها:

المعتبر بلوغاه فای وجاوب    یثبت فیه الزكاة من الذهب و الفوّة، و ال یثبت الخمس فیهما أیواً إلّا إذا بلرا مقدار النةاب 

 الزكاة، فالمراد من المثل حینئذٍ هو المماثل من جهة النوع و المالیّة معاً.

هذا، و الظاهر أنّ الوجه األوّل الراجع إلى كون مورد السؤال هو تعیین النوع، الذی یجب فیه الخمس من أنواع الكنوز بعد 

یة؛ إذ المنساق منها كون السؤال ناظراً إلى المقدار فقط، أو إلیه و إلى الفراغ عن عدم ثبوته فی الجمیع بعید عن مساق الروا

 النوع معاً، و على أیّ حال فیدلّ على اعتبار النةاب فی الكنز و أنّ النةاب فیه هو نةاب الزكاة.

ملة من هاذه  و أمّا داللتها على ثبوت الخمس فی خةوص النوع الذی یجب فیه الزكاة فریر معلومة، بل تةیر الروایة مج

الحیثیة، و القاعدة مع إجمال الدلیل المقیّد تقتوی الرجوع إلى اإلطالق، فال بدّ فی المقام بعد عدم ثباوت ماا یادلّ علاى     

التقیید بالنسبة إلى النوع؛ ألنّ المفروض إجمال الروایة من هذه الجهة من الرجوع إلى اإلطالقات الواردة فی الكنز الظاهرة 

 جمیع أنواعها بال اختةاص بخةوص الذهب و الفوّة.فی ثبوت الخمس فی 

عن الةحیحة و المرسلة، و أمّا مع مالحظتهما فال محیص عن حمل السؤال على كون ماورده هاو    هذا كلّه مع قطع النظر

م( تعیین المقدار و النةاب؛ ألنّ الةحیحة هی التی وردت فی المعدن، و رواها ابن أبی نةر، عن أبی الحسن )علیه السّاال 

الظاهر فی كونه هو أبا الحسن الرضا )علیه الساّلم( قال: سألت أبا الحسن )علیه الساّلم( عمّا أخرج المعدن مان قلیال أو   

 عشرین دیناراً.  ء حتّى یبلغ ما یكون فی مثله الزكاة ء؟ قال: لیس فیه شی كثیر، هل فیه شی

یحتمل أن یكون المرادُ السؤالَ عن الزكاة بتخیّل ثبوت الزكاة فإنّ السؤال و إن لم یكن ظاهراً فی السؤال عن الخمس، بل 

فی المعدن، كما ذهب إلیه بعض العامّة على ما عرفت، كما أنّ الجواب أیواً ال یكون ظاهراً فی ثبوت الخماس، إلّاا أنّاه    

لتی رتّبناها، و كان من أرباب باعتبار أنّ السائل هو ابن أبی نةر البزنطی الذی هو من أجلّاء الطبقة السادسة من الطبقات ا

الجوامع األوّلیّة المأخوذة من األُصول الكثیرة المشتملة على األحادیث المرویة عان الةاادقین )علیهماا السّاالم( و مان      

المعلوم أنّه لم یكن یخفى علیه مثل هذا الحكم؛ و هو ثبوت الخمس فی المعدن عن األئمة )علیهم السّالم(، فال بدّ مان أن  

المراد هو خةوص الخمس، كما أنّه ال ینبری اإلشكال فی أنّ سؤاله إنّما كان عن المقادار، و أنّاه هال یعتبار فای      یكون 

 المعدن نةاب معیّن یعتبر بلوغه فی ثبوت الخمس أم ال؟

نّاه  و ال مجال لتوهّم كون السؤال فیها عن خةوص النوع المستخرَج من المعدن، و أنّه هل الخمس ثابت فی أیّ ناوع؛ أل 
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 1ابن أبی عمیار یبعّده أنّ « من قلیل أو كثیر»موافاً إلى إباء ظاهر العبارة عن الحمل على ذلک، خةوصاً بمالحظة قوله: 

كان عالماً بثبوت الخمس فی جمیع أنواع المعدن بعد صراحة الروایات المرویّة عن الةادقین )علیهما السّاالم( فای عادم    

 االختةاص بالذهب و الفوّة.

نقول: بعد ثبوت كون السؤال فی هذه الةحیحة عن المقدار، یفهم أنّ السؤال فی الةحیحة الواردة فی باب الكناز   و حینئذٍ

    أیواً إنّما هو عنه، خةوصاً بعد قوّة احتمال كونهما صادرتین فی مجلس واحد.

م( عن مقادار الكناز الاذی یجاب فیاه      قال: سُئل الرضا )علیه السّالو یدلّ على ما ذكرنا أیواً مرسلة المفید فی المقنعة، 

، فاإنّ  ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزكاة فال خمس فیه 2بعینه الخمس؟ فقال: ما یجب فیه الزكاة من ذلک

الظاهر كون المرسلة هی الةحیحة بعینها، و أنّ السائل هو البزنطی، و نقل الروایة بالمومون دلیل على ظهورها فی السؤال 

المقدار، بل صراحتها فیه بحیث ال یحتمل الخالف، و إلّا فال وجه لترییر األلفاظ و نقل الروایة بماا فهماه الناقال ماع      عن

 احتمال خالفه، كما ال یخفى.

و قد انقدا أنّه ال محیص بمالحظة ما ذكرنا من حمل الروایة على كون السؤال عن المقدار، و أنّ النةاب الثابت فی جمیع 

ء آخر من األُمور المعتبرة فی الزكاة، كالحول و غیره حتى  كنز هو النةاب الثابت فی باب الزكاة، و ال یعتبر فیه شیأنواع ال

   3النةاب الثانی، فتدبّر.

                                                           

 د به البزنطی. . لعله سهو فی ذلک و المرا 1

و ، 253كنز و مقدار النةاب لكنها لیست موجودة فی المقنعة و غیرها؛ المقنعة )للشایخ المفیاد(؛ ص:   . اقول: لو كان هذه الكلمة من الروایة الفاد نوع ال 2

 حد ما یجب فیه الزكاة فال خمس فیه سئل الرضا ع عن مقدار الكنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فیه الزكاة من ذلک ففیه الخمس و ما لم یبلغ

سئل الرضا )علیه السالم( عن مقدار الكنز الذی یجب فیه الخمس فقال: ما یجب فیاه الزكااة مان    ، 26، ص: 16 جواهر الكالم فی شرا شرائع اإلسالم؛ ج

 «ذلک ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزكاة فال خمس فیه

سئل علیه السالم عن مقدار الكنز الذی یجب فیه »و فی مرسلة المفید فی المقنعة: عن الرضا علیه السالم، قال: ، 31ری(؛ ص: كتاب الخمس )للشیخ األنةا

  «الخمس، فقال: ما یجب  فیه الزكاة من ذلک ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حدّ ما یجب فیه الزكاة فال خمس فیه

ما یجب فیه الزكاة مان ذلاک   »عن مقدار الكنز الذی یجب فیه الخمس، فقال:  -علیه الساّلم -: سئل الرضافی المقنعة، قال، 35، ص: 13 مةباا الفقیه؛ ج

  «ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حدّ ما یجب فیه الزكاة فال خمس فیه
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 ایوا ما افاده المحقق الحسن كاشف الرطاء فی ذیل الحدیث المذكور: و یؤید ذلک

 عدم الخالف فای وجوباه  قوت به عمومات أخبار الباب بل الظاهر  و ظاهره بیان المقدار ال النوع كما فهمه األصحاب و

فی غیر الدراهم و الدنانیر من فوة و ذهب غیر مسكوكین و نحاس و صفر و آنیة و جواهر و غیر ذلک فحمله على إرادة 

ر سیاق األخبار و بیان المقدار أولى من حمله على إرادة بیان النوع و ارتكاب التخةیص لتأیید ذلک بفهم الفقهاء و إشعا

 1تةریح المرسل به لتومنه السؤال عن المقدار.

: ثم إن ظاهر تعریف األصحاب للكنز و الركاز المجعول فی كاالم  بل قد یدعی االجماع علی التعمیم كما قال فی الجواهر

غیرهما مما یعد ماال،  وسمعت عدم الفرق بین النقدین بعوهم معقدا لنفی الخالف و لإلجماع من آخر بعد تفسیره منهم بما 

 بل صرا فی التذكرة و المنتهى و الدروس و البیان بذلک، بل قد تشعر عبارة األولین بعد التأمل فیها باإلجماع علیه عندنا.

2 

االجماع و ان لم یكن حجة لوجود المخالف و كونه مدركیا الن مدركهم اما قول اللراوی او العارف و قاد مار      اقول: هذا

بما اخترناه حیث انه یساعدنا فی رفع االجمال عن معنی العبارة ای قوله علیاه  یوجب االطمئنان مهم لكن التعمیم فی كال

  فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّكَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ. -سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِالسالم: 

: لكن فی كشف األستاذ ان الظاهر تخةیص الحكم بالنقادین، و  حیث قالالمخالف  و ان مال صاحب الجواهر الی القول 

بعد األصل و فهم النوع من الةحیحة و  النةاب  -ظاهر السرائر أیوا، و ربما یشهد له  غیرهما یتبع حكم اللقطة، بل لعله

 3 سمه عن أكثر ما عداهما بل جمیعه.صحة سلب ا -اآلتی و إن حكى فی الریاض االتفاق على إرادة المقدار منه ال النوع

بانه ال موضع لالصل بعد وجود العمومات كما صرا بها و صحة السلب عن غیرهما موافا الی عدم جریانها  یالحظ علیه

 لةدق العرفی علی غیرهما ال تكون دلیال علی كون الكنز حقیقة فیهما كما حقق فی موضعه فی االصول. 

   -انه قد یقالبما هو الحق: إال  لكن رجع عن هذا القول و قال

الموجاود فای صاحیح زرارة     اسم الركااز  منشأ التعمیم المزبور صدق  -بعد اإلغواء عن عموم اآلیة و السنة كما عرفت

السابق المفسر فی المةباا المنیر و غیره بالمال المدفون، و فی القاموس بما ركزه اهلل فی المعادن أی أحدثه، و دفین أهل 
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یة و قطع الذهب و الفوة من المعدن فال یقدا سلب اسمه عنه حینئذ، بل الظااهر مان مالحظاة كاالم األصاحاب      الجاهل

من الكنز هنا و لعله لذا فسره المةنف و غیره هنا بما سمعت مما هو معنى إرادة الركاز خةوصا التذكرة و المنتهى و البیان 

 1الركاز دونه، فتأمل جیدا

بما دل علی وجوب الخمس فی الركاز مع القول بةحة سلب الكناز عان غیار النقادین و عادم       : ان تمسكه للتعمیماقول

قدحها من العجایب اذ لو لم یةدق الكنز علیه كیف یكون موضوعا لوجوبه؟ اللهم اال ان یقال ان الكنز و الركاز موضوعان 

 یجب فیهما الخمس فالكنز مختص بالنقدین و الركاز اعم منه و هو كما تری.

 الی انحةار الركاز فی صحیحة علی بن یقطین فی المسكوك هذا موافا

هُ عن حَمَّاد بْنُ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السالم قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ  أَبِیه عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

یهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَاا  فَیَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّیهِ قَالَ: لَا. كُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِ ءُ یَجْتَمِعُ عِنْدِی الشَّیْ

  2الْمَنْقُوشُ. ءٌ. قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ الةَّامِتُ لَمْ یَكُنْ رِكَازاً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ

 و مثله فی الداللة صحیح زرارة

نِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُمَرَ بْ 3

رَسُاولِ   سالم وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: یَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْادِ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه ال

إِذَا حَاالَ عَلَیْاهِ    بِاهِ فَفِیاهِ الزَّكَااةُ   اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله فَقَالَ عُثْمَانُ: كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِوَّةٍ یُدَارُ وَ یُعْمَلُ بِهِ وَ یُتَّجَرُ 

مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ رِكَازاً كَنْزاً فِیهِ إِذَا كَانَ  الْحَوْلُ. فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِیرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَیْسَ فِیهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ

 یْهِ الزَّكَاةُ، فَاخْتَةَمَا فِی ذَلِکَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ. عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَعَلَ

فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِینَهُمْ؟ فَقَالَ لَاهُ   طُوافَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم لِأَبِیهِ: مَا تُرِیدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَیَكُفُّ النَّاسُ أَنْ یُعْ

  3.أَبُوهُ: إِلَیْکَ عَنِّی لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً
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اللهم اال ان یقال: الركاز عام و لكن موضوع الزكاة منه ما هو المسكوك منه دون مطلقه فیمكن ان یكون موضوع الخمس 

 یةح االحتجاج به نعم یمكن ان یجعل مؤیدا للتعمیم.مطلقه لكن ما دل علی وجوب الخمس فی الركاز مرسل ال

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَاارِثِ بْانِ حَوِایرَةَ    أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  35

عٍ فَلَامَتْاهُ  اً عَلَى عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِالْأَزْدِیِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ رِكَاز

ونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِی فَانْطَلَقَ لِیَسْتَقِیلَهُ فَأَبَى أُمِّی وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِی بُطُ

خْرَجَ مِنْهُ قِیمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاةً فَأَعْیَاهُ فَأَخَذَ أَبِی الرِّكَازَ وَ أَ

الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم عَلَى أَبِی  الَ خُذْ غَنَمَکَ وَ ائْتِنِی مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْیَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِکَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِیرِفَقَ

كَازِ: أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُاسَ عَلَیْاکَ فَإِنَّاکَ    أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم أَمْرَهُ قَالَ لِةَاحِبِ الرِّ فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلَى

 1.ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَیْسَ عَلَى الْآخَرِ شَیْ

یشمل الكنز ایوا فبعمومه و اطالقاه  زرارة الوارد فی المعدن یدل علی وجوب الخمس فی الركاز و هو مطلق  نعم صحیح

  یشمل كل ما صدق علیه الركاز 

نْ أَبِی جَعْفَرٍ علیاه الساالم   مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَ

 ا فِیهَا؟ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَ

 2هُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُةَفًّى الْخُمُسُ.فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ. وَ قَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ

ان المعدن من مةاادیقه كماا ان    تری ان االمام بعد سؤال زرارة عن حكم المعادن اجابه بان فی الركاز خمس فیفهم منه 

 الكنز منها فیحكم بالتعمیم. 

فی ذیل كالم السید بالتعمیم سلک طریقا موطربا الختیار ما اختاره فاناه بعاد ان قاال:     ثم ان المحقق الحكیم قدس سره

  ظاهر األكثر.: تخةیةه بالنقدین و ربما نسب إلى النهایة و المبسوط و الجمل و السرائر و الجامع و غیرهملكن عن 

و ان كاان  بل فی الجواهر الجزم بعدمه،  استدل للتخةیص باألصل، بناء على الشک فی صدق الكنز على غیرهما.ذكر ما 

 . هو غیر ظاهر، بل العرف على خالفه

ثلاه  عما یجب فیه الخمس من الكنز، فقال علیه السالم: ما تجب الزكاة فای م » بةحیح البزنطی عن الرضا علیه السالم:  و
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، و غیر غیر ظااهرة . و دعوى ظهوره بالمقدار ال كما هو غیر بعیدبناء على ظهوره فی المماثلة فی الجنس « ففیه الخمس

إن صدرت عن جملة من األعاظم، و نسبها فی الریاض إلى األصحاب. اللهم إال أن یكون من جهة التعبیر بالمثال، و لاو   

  فی صحیحه السابق فی المعادن. و أماا   -فی مقام بیان المقدار -التعبیر بذلکو یؤیده «. ما تجب فیه»أراد الجنس لقال: 

سئل الرضا علیه السالم عن مقدار الكنز الذی یجب فیه الخمس. فقال علیه السالم: ما تجب فیاه الزكااة   » مرسلة المقنعة:

و إن كانت صریحة فی المقادار ال  ، فهی «من ذلک بعینه ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزكاة فال خمس فیه

تةلح قرینة على إرادته من الةحیح. و ال سیما و كون المظنون أنهما واحد، و أن االختالف نشأ من أجل النقل باالمعنى،  

 و اجتهاد الناقل فی فهم المراد.

ك من النقادین، و حینئاذ   مراداً به خةوص المسكو «من ذلک بعینه» على أن المحتمل قریباً: أن یكون قوله علیه السالم:

  التی تةلح إلثبات وجوب الخمس فی غیر النقدین مان الكناز و كاذا علاى مثال     حاكماً على اإلطالقات یكون الةحیح 

سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففیاه الخماس. و قاال: ماا     » صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السالم:

 « .اللّه سبحانه من حجارته مةفى الخمسعالجته بمالک ففیه ما أخرج 

كما عن المةباا و غیره. مواافاً إلاى ماا فای      -كما یقتویه تفسیره بالمال المدفون -بناء على عموم الركاز لریر النقدین

اً . و یناسبه وقوعه جوابا  المعادن كلها. و یشهد له روایة الحرث المتقدمة -عند أهل العراق -مجمع البحرین: من أن الركاز

إن الظاهر تخةیص الحكم بالنقادین و غیاره یتباع حكام     »عن المعادن فی الةحیح. و كأنه لذلک قال فی كشف الرطاء: 

  1..«.اللقطة 

یدعی الظهور فی صحیح البزنطی مع وجود االحتماالت المطروحة فی نفس كالمه فرایته یةیر مجماال نأخاذ    اقول: كیف

ةاب حسبُ دون النوع و بالنسبة الیه نرجع الی العمومات كما مر فی كاالم المحقاق   بالقدر المتیقن منه ای داللته علی الن

البروجردی قدس سره ثم لو فرض داللة صحیح البزنطی علی وجوب الخمس فی النقدین كیف یقول بحكومته علای ماا   

یعقال كوناه    دل علی وجوب الخمس فی الركاز فهل یفتی بوجوبه فی المستخرج من المعادن اذا كاان مساكوكا و هال    

 مسكوكا؟ فلو افتی بالتعمیم فی المعدن البد ان یقول به فی الكنز ایوا.

  اذا عرفت ذلک كله تعرف االشكال فیما قاله المحقق الخوئی قدس سره:

فی الجنس المخرج، ال ینبری التأمل فی صدق الكنز على كل مال مذخور فای األرض ساواء أ كاان مان      -الجهة الثالثة:

ة أم غیرهما من الجواهر و األحجار الكریمة و نحوها من النفائس الثمینة، بل هو الظاهر من كل من فساره  الذهب و الفو
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بالمال المذخور لةدق المال على جمیع تلک األجناس بمناط واحد. فما یظهر من بعض من التخةیص باألولین بل ربما 

فاد من كلمات غیر واحد من الفقهاء و اللرویین المطاابق  ینسب إلى ظاهر األكثر ال یمكن المساعدة علیه بوجه، بل المست

 للمرتكز العرفی هو األول حسبما عرفت.

بعنوان الكنز بةنف خاص منه، أعنی الذهب و الفوة المسكوكین المعبر عنهما بالنقدین، فال  اختةاص الخمسنعم الظاهر 

من أجل النص الخااص و های صاحیحة البزنطای      خمس فی غیرهما بهذا العنوان و إن ثبت بعنوان مطلق الفائدة و ذلک

الظاهرة فی االختةاص، و بها ترفع الید عن اإلطالق الوارد فی سائر األدلة التی منها صحیحة زرارة المتومنة للركاز عمال 

 بةناعة اإلطالق و التقیید.

لخمس من الكنز؟ فقال: ماا  روى الةدوق فی الةحیح عن البزنطی عن أبی الحسن الرضا )ع( قال: سألته عما یجب فیه ا

 یجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس .

فإن السؤال بقوله )عما. إلخ( ظاهر فی السؤال عن الجنس و الماهیة، ال عن المقدار و الكمیة. و علیه فالمماثلة ظاهرة فی 

إطاالق المماثلاة    ء آخر فإنه خالف المنسبق أو المنةرف من التماثل من حیث الجنس الذی هو المسئول عنه ال فی شی

فای    كما ال یخفى. و بما أن الجنس المستخرج من الكنز الذی یكون فی الجنس المتسانخ و المماثل لاه الزكااة منحةار   

 النقدین فطبعا یختص الخمس أیوا بهما.

فای   بما مر من ان الةحیحة اما ظاهرة فی بیان نةاب الكنز او اعم من النةاب و الجنس و حیث ان ظهوره یالحظ علیه

االعم مشكوك و فی االخص معلوم نأخذ بالمعلوم و نطرا المشكوك خةوصا مع صدور المطلقات التی یستبعد تقییدها 

كما قاله المحقق الحكیم قادس ساره فقولاه علیاه     «. ما تجب فیه»لو أراد الجنس لقال: بروایة مجملة هذا موافا الی انه 

بقرینة ورود مثله فی المعدن و ما رواه المفید فی الكناز و ان احتمال ان   ما یجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس فهو السالم 

 یكون من تفسیر الراوی كل ذلک یدلنا علی التعمیم. و مما ذكرناه یظهر االشكال فیما استشكل علی صاحب الریاض.

ی المقدار و المالیة نظیر : هذا و لكن صاحب الریاض أسند إلى األصحاب انهم فهموا منها المماثلة فقال المحقق الخوییثم 

صحیحته األخرى الواردة فی المعدن، قال: سألت أبا الحسن علیه السالم عما اخرج المعدن من قلیال أو كثیار هال فیاه     

ء حتى یبلغ ما یكون فی مثله الزكاة عشرین دینارا . فان الجاواب فیهماا واحاد، و هاو اعتباار       ء؟ قال: لیس فیه شی شی

دینارا فی تلک الةحیحة. و أما فی هذه فحیث لم یقدر فتحمل على أنه إن كاان ذهباا فعشارون    النةاب المقدر بعشرین 

 دینارا، و إن كان فوة فمائتا درهم، و إن كان غیرهما فأقل النةب الزكویة.

یاة  فإن الةحیحة األولى ظاهرة فی السؤال عن الجنس كما عرفت، فال وجه للحمل على الكم، و أما الثان و لكنه كما ترى

فهی بالعكس من ذلک لمكان التعبیر بقوله: من قلیل أو كثیر، و قوله حتى یبلغ فان ذلک یجعلها كالةریح فی تعلق السؤال 
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 بالكم و المقدار، فبین السؤالین بون بعید، و ال وجه لقیاس أحدهما باآلخر كما هو ظاهر جدا.

لى الجنس لیراد به الذهب و الفوة الذین یكون فای  لو حملت ع -الواردة فی المعدن -أضف إلى ذلک ان هذه الةحیحة

مثلهما الزكاة یلزم منه الحمل على الفرد النادر جدا، ضرورة أن التةدی الستخراج غیرهما من ساائر المعاادن كاالملح و    

األحجار الكریمة و نحوها یمكن من شخص واحد. و أما استخراج الذهب و الفوة من معدنهما فهو صاعب مستعةاب ال   

ن عادة أن یقوم به إال جماعة كثیرون مجهزون بآالت االستخراج، و فی األغلب یكون المتةدی لها أعواء الادول و  یمك

و سواء كان فی بالد الكفار الحربیین أو غیرهم أو فی بالد اإلسالم  فی األرض الموات أو األرض الخربة التی   الحكومات

ء أو باالبتیاع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعین و سواء كاان علیاه أثار    لم یكن لها مالک أو فی أرض مملوكة له باإلحیا

 دون آحاد الناس العادیین. اإلسالم أم ال ففی جمیع هذه یكون ملكا لواجده و علیه الخمس

 فهی إذا محمولة على الكم و المقدار و ناظرة إلى النةاب حسبما عرفت بخالف األولى فإنها ظاهرة فی السؤال عن جنس

المستخرج و ماهیته ال مقداره و كمیته، فان حمل المماثلة على التقدیر فی المالیة بعید عان سایاقها غایتاه كماا عرفات.      

فتحةل أن األظهر اختةاص الخمس من الكنوز بما كان الخارج من النقدین الذین فیهما الزكاة دون غیرهما من الذهب و 

   1لفوة.الفوة غیر المسكوكین فوال عن غیر الذهب و ا

  

 الثانی فی مالکه و حکمه الشرعی ای وجوب الخمس

قد رأیت داللة روایات الباب علیهما النه لو لم یكن داللتها علی ملكیة واجده مفروغا عنها لما یحكم بوجاوب الخماس   

 فیه.  لكن هل تدل علی ملكیتها مطلقا او مقیدا بقیود؟

ی الكنز االطالق لكن بمالحظة بعض االخبار الواردة فی الباب قاد  الظاهر من الروایات التی وردت فی وجوب الخمس ف

 وقع االختالف فی اطالقه و تقییده، نذكر االقوال و ادلتهم و ما هو المختار.

إن بلغ عشرین دینارا و كان فای أرض دار الحارب أو دار    : و هو كل مال مذخور تحت األرض فقال المحقق قدس سره

جب الخمس و لو وجده فی ملک مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق باه. و إن جهلاه فهاو    وو لیس علیه أثر اإلسالم 

  2للمشتری و علیه الخمس.
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قدس سره وجوب الخمس یدور مدار عدم االثر و مفهوم كالمه عدم وجوب الخمس بال یجاری علیاه     الظاهر من كالمه

 العالمة؛ لكن تردد فی عده لقطة. حكم اللقطة لو كان علیه اثر االسالم. و تبعه فی ذلک تلمیذه

ساكّة  ، و الباقی له، و لاو كاان علیاه    لیس علیه أثره: و فی الكنوز المأخوذة فی دار الحرب أو دار اإلسالم و قال العالمة

  1عرّفه البائع، فإن عرفه فهو له، و إلّا فللمشتری بعد الخمس. مبیعفلقطة على رأی، و لو كان فی اإلسالم 

 و له شرطان: األول: أن یبلغ عشرین دیناراً، و یمكن اقامة نةاب الفوة مقامها. ول فی بیانه:قال الشهید اال

و نعنی بأثر من أثره، ، سواء كان علیه أثر اإلسالم أم ال. و فی دار اإلسالم إذا خال دار الحربالشرط الثانی: أن یكون فی 

 سالم.اإلسالم اسم النبی صلى اللّه علیه و آله أو أحد والة اإل

عرّفاه، فاإن عرفاه فلاه و إال فللواجاد و        فاألقرب أنه لقطة، و لو كان فی ملک الریردار اإلسالم أثره و لو وجد فی كنز 

 یخمسه.

 و لو وجده فیما ابتاعه عَرّف كل من جرت علیه یده.

 2و لو وجده فی مورث وجب تعریف كل وارث، فإن نفوه عرّف من سبقهم من المالك.

إذا وجد فی دار الحرب مطلقا أو فی دار اإلسالم و ال أثر لاه، و لاو    : الخامس: الكنز و الركازفی دروسه و قال الشهید

كان علیه أثر اإلسالم فلقطة خالفا للخالف . و لو وجده فی ملک مبتاع عرّفه البائع و من قبله، فإن لام یعرفاه فلقطاة أو    

 3ركاز بحسب أثر اإلسالم و عدمه.

س سره یری ان وجوب الخمس یدور مدار وجدانه فی دار الحرب سواء كان علیه اثر االساالم ام ال و  تری ان الشهید قد

 فی دار االسالم بشرط عدم اثره و اال یكون لقطة و تبعه فی ذلک الشهید الثانی قدس سرهما حیث قال:

الم أو ال، و إنما یعتبر ذلک فی كناز  قال الشهید الثانی قدس سره: ال فرق فی كنز دار الحرب بین أن یكون علیه أثر اإلس

و هی كنز دار الحرب مع وجود أثار اإلساالم، و عدماه، و كناز دار      -دار اإلسالم. فالكنز حینئذ أربعة أقسام. منها ثالثة

لواجده، و علیه الخمس مع الشرط. و القسم الرابع كنز دار اإلسالم مع وجود أثره، و األصح أنه لقطاة   -اإلسالم مع عدمه
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  1ا سیأتی.كم

السید العاملی قدس سره فی مداركه فیما یوجد فی دار االسالم و استدل علیه بقوله: و اعلم أن الكناز   فةل المحققلكن  

إما أن یوجد فی دار الحرب، أو فی دار اإلسالم، و على التقدیر الثانی. فإما أن یوجد فی أرض مباحة كالموات و ما بااد  

 لریره، فالةور أربع: أهله، أو مملوكة للواجد، أو

بأنه لواجده، سواء كان علیه أثر اإلسالم، و هو اسم النبی صلى اللّه قد قطع األصحاب األولى: أن یكون فی دار الحرب. و 

 علیه و آله أو أحد والة اإلسالم، أم ال، و علیه الخمس.

باحة، و التةرف فی ماال الریار إنماا ثبات     أما وجوب الخمس، فلما تقدم. و أما أنه لواجده، فألن األصل فی األشیاء اإل

 تحریمه إذا ثبت كون المال لمحترم، أو تعلق به نهی خةوصا أو عموما، و الكل هنا منتف. 

إن كانت الدار »و تؤیده صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السالم، قال: سألته عن الورق توجد فی دار، فقال: 

 .« و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدتمعمورة فیها أهلها فهی ألهلها، 

اوال ان االصل ال وجه له النه جار فیما اذا لم یسبقه ید مالک و الكنز لم یكن باال مالاک حتای یقاال: ان      یالحظ علیه:

 االصل فی االشیاء االباحة.

ع اذن مالكه او مالاک  ثانیا: االصل علی خالف ذلک الن االصل فی االموال غیر المباحات عدم جواز التةرف فیها اال م

الملوك و قد ثبت االذن فی التةرف فی مال الحربی و الناصبی كما مر فی بحث الرنیمة و التةرف فی غیره یبقای علای   

 االصل من عدم جواز التةرف فیه و یدل علی ذلک ما رواه 

نِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْانِ  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی إِكْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْ

دِیِّ قَالَ: كَاانَ  نِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَإِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحُسَیْ

ابِ مَسَاائِلِی إِلَاى صَااحِبِ الادَّارِ     فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ ]مِنَ[  الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی جَوَ

وَ یَتَةَرَّفُ فِیهِ تَةَرُّفَهُ فِی  -مَا فِی یَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا -یَسْتَحِلُّ عجل اهلل تعالی فرجه الشریف: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ

فَقَدْ قَالَ النَّبِیُّ صلی اهلل علیه و آله: الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی  -فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُةَمَاؤُهُ -مَالِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرِنَا

وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْاهِ   -فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِینَ لَنَا -مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِی وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِیٍّ مُجَابٍ -حَرَّمَ اللَّهُ مَا

هَلْ یَجُاوزُ   -وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الوِّیَاعِ الَّتِی لِنَاحِیَتِنَا -:إِلَى أَنْ قَالَ  -بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَال لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِینَ 
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فَلَا یَحِلُّ  – احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَیْكُمْ -وَ صَرْفُ مَا یَفْوُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِیَةِ -وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا -الْقِیَامُ بِعِمَارَتِهَا

فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا  -مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ لِرَیْرِ أَمْرِنَا  -فَكَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا -لِأَحَدٍ أَنْ یَتَةَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِرَیْرِ إِذْنِهِ

 1فَإِنَّمَا یَأْكُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً وَ سَیَةْلَى سَعِیراً. -وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا  شَیْئاً -مَا حَرُمَ عَلَیْهِ

سند الحدیث معتبر عندنا الن الةدوق قدس سره رواه عن ثالثة مشایخه و قد یروی عنهم كثیارا معتمادا علایهم و اباو     

 الحسین محمد بن جعفر االسدی ثقة. 

لتةرف فی مال الریر و قد استثنی منه مال الحربی و الناصبی لكن اللهم اال ان یقال: و ان كان المستفاد من الروایة حرمة ا

حیث ال نعلم هذا المكنوز من مةادق العام او الخاص یكون شبهة مةداقیة فال یجاوز التمساک بالعاام كماا اناه یجاوز       

 بالخاص فالمرجع اصالة االباحة كما عن صاحب المدارك.

 افاده فی المدارك بقوله: فی مقام االستشكال علی ما قال المحقق الهمدانی

الحقّ الذی ال مجال لالرتیاب فیه: أنّ األصل فی مال الریر مطلقا االحترام، و عدم جواز التةرّف فیه إلّا أن یدلّ دلیل على 

فی أرض خارجة عن أرض المسلمین و الكفّار، ال یجوز أخذ مالاه ماع احتماال    وُجد شخص مجهول الحال خالفه، فلو 

 أمارة معتبرة، و هو محلّ نظر.  و كذا لو وجد فی دار الحرب، إلّا أن یقال: بأنّ الرلبة هناك إسالمه جزما، بل

فای التوقیاع المارویّ عان صااحب       -علیه السّالم -أو قوله و لیس مبنى هذا األصل عموم الناس مسلّطون على أموالهم

و نحوه حتّاى یقاال: إنّ هاذه العموماات      «ا بإذنهال یجوز ألحد أن یتةرّف فی مال غیره إلّ» :-عجّل اللّه فرجه -الزمان

؛ ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هاذا األصال   الشبهات المةداقیّةمخةّةة بالنسبة إلى الحربی، فال یجوز التمسّک بها فی 

فای  الذی هو من الوروریات على مثل هذه المراسیل التی قد ال یقول بحجیّتها أكثر العلماء، بل هو أصل عقالئی ممواى  

 الشریعة، كقاعدة الید، و سلطنة الناس على أموالهم، و غیرها من القواعد العقالئیّة.

فما فی المدارك من االستدالل على جواز تملّک ما یوجد فی دار الحرب، بل مطلقا: بأنّ األصل فی األشایاء اإلباحاة، و   

أو تعلّق به نهی خةوصاا أو عموماا، و الكالّ هناا     التةرّف فی مال الریر إنّما یثبت تحریمه إذا ثبت كون المال لمحترم، 

 منتف. انتهى، ضعیف؛ 

 فإنّ أصل اإلباحة إنّما هو فی غیر مال الریر، و أمّا مال الریر فاألصل فیه الحرمة.

 و أما قوله: و التةرّف فی مال الریر إنّما یثبت تحریمه؛ إلى آخره، ففیه:

                                                           

 .537، ص: 9 وسائل الشیعة؛ ج.  1



(65) 
 

ةرّف فیه من غیر رضا مالكه عقال و نقال، فإنّ معنى الملكیّة كون المال لاه و  أنّ كونه مال الریر بنفسه دلیل على حرمة الت

اختةاصه به، فإباحة تةرّف الریر فیه و استیالئه علیه على اإلطالق من غیر استناد إلى طیب نفس مالكه حقیقة أو حكما 

ینفی ملكیّة موضوعه، كما فی ماال العباد،    بتةرّف من الشارع إمّا فی موضوعه بأن  ینافی حقیقته، فیمتنع ثبوتها شرعا إلّا

بناء على أنّه ال یملک، أو یجعل للمتةرّف هذا الحقّ كحقّ المارّة و المولى على العبد، بناء على أنّه یملاک، و المسالمین   

تةرّف فیه على الكفّار حیث جعلهم و ما فی أیدیهم فیئا للمسلمین، أو یرخّةه فیه من باب الوالیة على المالک، و إلّا فال

ظلم و عدوان؛ إذ ال معنى للظلم و العدوان الذی قوى ضرورة العقل و الشرع بحرمته إلّا مزاحمة الریر فی ما هو له ال عن 

  استحقاق.

فی الواقاع و فای نظار     صوریّةكما فی المارّة، أو عدم استحقاق مالكه للتةرّف فیه، و كون ملكیّته استحقاقه له و احتمال 

ی مال العبد، كاحتمال كونه مأذونا من قبل المالک أو الشارع من باب الوالیة ممّا ال یلتفت إلیه فای مقابال   الشارع، كما ف

 األصول و القواعد المعتبرة فی الشریعة.

بان الكنز الذی یوجد فی دار الحرب مشكوك كونه مةداقا للمال المحتارم او غیار محتارم فیكاون شابهة       یالحظ علیه

لعام المخةص فالمرجع العام الفوقانی ان كان و اال االصل و هو االباحة لعدم الیقین بكوناه مااال   مةداقیة للمخةص و ا

محترما حتی یستةحب. لكن مع وجود الروایات الدالة علی وجوب الخمس فی الكنز بال استفةال من االمام مان محال   

 نا مشتركین فی النتیجة ای ملكیة الواجد. وجدانه و وجود االثر علیه او عدمه ال تةل النوبة الی االباحة و ان كا

و الحاصل: أنّ ما جرى علیه ید الریر یحكم بملكیّته له بمقتوى الید، و قویة ملكیّته له حرمة تةرّف غیاره فیاه    ثم قال:

قاة  الملكیّاة عال حتّى یثبت جوازه، فال یبقى حینئذ مجال لجریان أصالة عدم االحترام فی المال الماذخور قةادا إلّاا أنّ    

، كما فی اختیاراعرفیّة یدور أحكامها مدار بقاء تلک العالقة عرفا، كما فی النسب، فعند انقطاعها عن صاحبها إمّا اعتباریّة 

، كما فی ما یوجد فی البالد الخربة فی األعةاار القدیماة مّماا ال یحفاظ إضاافته إلاى مالاک        أو قهراصورة اإلعراض، 

بحیث لو وجده مالكاه ال یارى اختةاصاه باه و ال یحفاظ نسابته إلیاه بواساطة          مخةوص إمّا لهالكه أو ضیاع النسبة

االضمحالل ال اشتباهه علیه، فحینئذ یعامل مع ذلک المال فی العرف و العادة معاملة المباحات األصلیّة، كما یقوی بذلک 

ازة اآلثار الباقیة فی الابالد القدیماة،   ، و لذا استقرّت السیرة على حیاستقرار سیرة العقالء قاطبة علیه، فوال عن المتشرّعة

الكوفة و نحوها ممّا یوجد فیها من آثار بنی أمیّة و بنی العبّاس و نظرائهم ممّن یحكم ظاهرا   المعلوم كونها للمسلمین، مثل

 یرها.بإسالمهم؛ فإن أحدا من المتشرّعة ال یتوقّف فی تملّک ما بقی من آثارهم من األحجار و األخشاب و الكنوز و غ

و نحوه، فإنّها و إن لم تكن مسوقة لبیان الحكم مان هاذه الجهاة، و    األخبار الواردة فی الكنز و یؤیّده أیوا، بل یشهد له: 

 لكنّه یفهم منها مفروغیّة صیرورة الكنز ملكا لواجده عند حیازته على حسب ما جرت العادة فی تملّكه.
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إذ لیس المقةاود   حات، مثل: )من سبق إلى ما لم یسبق إلیه مسلم فهو له(و یشهد له أیوا: عموم ما دلّ على حیازة المبا

به عدم سبقه إلیه أصال، و إلّا لم یجز التمسّک به فی كثیر من الموارد التی استدلّ به األصحاب، بل المقةود به كونه بالفعل 

 بال مالک عرفا، فیعمّ مثل المقام.

 -غیر ضائر؛ فإنّ مثل هذه العمومات امّا إذن مان اإلماام   -على القول به -مامفی الواقع ملكا لإلكون مثل هذه األشیاء و 

، أو إمواء لما فی أیدی الناس من معاملة المباحات فی مثل هذه األمور و لو من باب اإلرفااق و التوساعة   -علیه السالم

 على شیعته.

  : أنّ األموال التی لیس لها مالک معروف على قسمین:و الحاصل

 فی العرف بال مالک بحیث لو سئل عن مالكه، یقال: بأنّه ال مالک له، كاألمثلة المزبورة. قسم یعدّ

و قسم ال یسلب عرفا إضافته إلى مالک، بل یقال: إنّ مالكه غیر معروف، فهذا القسم إمّا لقطة إن كان المال ضائعا علاى  

 فی محلّه.فمجهول المالک، و حكمهما وجوب التعریف كما تقرّر   مالكه، و إلّا

: فمقتوى األصل جواز التةرّف و تملّكه بالحیازة التی هی من األسباب المملّكاة للمباحاات شارعا و    أمّا القسم األوّلو 

لمن لم یثبت له إباحته؛  عرفا، و ال یجری فیه أصالة االحترام، أی: استةحاب حرمته الثابتة له حال استیالء ید الریر علیه

، فموردهما حال عدم قةور ید المالک، و تمكّنه من استیفاء حقّه منه العقل و بناء العقالءن كان فإنّ مستند تلک الحرمة إ

الدالّة على عدم جواز التةرّف فی مال الریر إلّا عن طیب نفسه، فقد تبادّل الموضاوع؛   كان األدلّة السمعیّة ال مطلقا، و إن 

 الفرض بشهادة العرف. من مقوّماته و قد انتفى فیالمملوكیّة للریر ألنّ وصف 

 مقتویة لحرمة التةرّف فیه منفیّ باألصل.عروض ملكیّة جدیدة و احتمال 

 هذا، موافا إلى ما تقدّمت اإلشارة إلیه من شهادة السیرة و قواء األدلّة بالجواز.

 :و فی خةوص الكنز أیوا: الةحیحتین المتقدّمتین و هما

و سألته عن الورق یوجد فی دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهای  »ال: محمد بن مسلم عن أحدهما )علیهما السالم( ق

 «.ألهلها و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت

سألته عن الدار یوجد فیها الورق؟ فقال إن كانت معمورة فیهاا أهلهاا   »و صحیحته األخرى عن الةادق علیه السالم قال: 

 «.فالذی وجد المال أحق بهفهو لهم و إن كانت خربة قد جال عنها أهلها 
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فال ینبری االستشكال فی أنّ من وجد كنزا هو من هذا القبیل، كما هو منةرف كلمات األصحاب و األخبار، سواء كان فی 

و لو مع العلم بجریان ید مسلم علیه فی  -علیه السّالم -عدا اإلمامأرض الكفّار أو المسلمین ممّا لیس له مالک مخةوص 

مجرّد أثر اإلسالم، الذی هو أعمّ من ذلک، یملكه الواجد و یخرج خمسه، و كذا   ة، فوال عمّا لو كان علیهاألعةار القدیم

  1لو وجده فی أرض مملوكة له بإحیاء و نحوه، كما هو واضح.

 معلوم.  و مما ذكرناه تعرف الوجه فی االقسام االخری من الكنز فحكمه یدور مدار صدق الكنز اللهم اال ان یعلم لها مالک

قدس سره بعد ان ذكر استدالل صاحب المدارك قدس سره قال: و فی ظاهر الحدائق: نسبة  اعلم ان السید المحقق الحكیم

فی مال یجوز ألحد أن یتةرف ال »التوقیع المشهور:   االستدالل المذكور إلى األصحاب. و فیه: أن األصل المذكور خالف

 «.غیره اال بإذنه

: عموم التوقیع مخةص بالكافر الحربی، و مع الشک فی المالک تكون الشبهة موضوعیة یرجع فیها إلاى  اللهم إال أن یقال

تقابل العدم و الملكة. و حینئذ یكون موضوع التوقیاع  التقابل بین الكفر و اإلسالم أصالة اإلباحة. موافاً إلى أن الظاهر أن 

 فتنتفی الحرمة.أصالة عدم اإلسالم لى مال المسلم، ال من لیس بكافر، و حینئذ یمكن الرجوع ا

انحةار عةمة المال باإلسالم و الذمام، فأصالة عدمهما  -مما ورد فی اإلسالم و أحكامه -: الذی یستفادو إن شئت قلت

تقتوی عدم العةمة و جواز التملک. و من هنا یندفع اإلشكال: بأن إباحة التةرف ال تقتوی جواز التملاک بال تقتوای    

 ف لكااااااال أحاااااااد و لاااااااو غیااااااار الواجاااااااد. فتأمااااااال جیاااااااداً. جاااااااواز التةااااااار

للمسلم أو الذمی إلى حین الوجدان، مان دون فارق   التملک عدم العلم بكونه ملكاً و مما ذكرنا تعرف أن المدار فی جواز 

بین أنواع األرض التی یوجد فیها، مما ذكر فی المتن. فال فرق بین أرض الكفاار الحاربیین و الاذمیین و أرض اإلساالم     

لعةمة المال فی الجمیع على نهج أصالة عدم السبب الموجب موات أو الخراب التی لیس لها مالک و ما بعدهما، لجریان ال

كما عان   -بل إذا كان علیه أثر اإلسالم مطلقاً -واحد. مع أن الظاهر عدم الخالف فی الجمیع إذا لم یكن علیه أثر اإلسالم

   2 نسب الى ظاهر المفید و المرتوى و غیرهما، و اختاره فی الجواهر.الخالف و السرائر و المدارك و غیرها بل 

 و من هنا یقدر ان تاُلحِظ فی كالم صاحب المدارك حیث قال:

أن یكون فی أرض مباحة من دار اإلسالم. و األصح أنه كاألول، كما هو ظاهر اختیار المةنف فی كتاب اللقطة من  الثانیة:

 یخ فی جملة من كتبه، و ابن إدریس و جماعة، لعین ما ذكرناه سابقا من الدلیل.هذا الكتاب، و إلیه ذهب الش
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 ان ادلته فی القسم االول ممنوع اال من طریق سلكناه الن كل ما ذكرناه من االشكال جار هنا ایوا. یالحظ علیه

ه أثار اإلساالم ملكاه و أخارج     فهو لقطة، و إن لم یكن علیأثر اإلسالم و قال الشیخ فی المبسوط: إن كان علیه  ثم قال:

 خمسه . و اختاره المةنف، و أكثر المتأخرین.

علیاه  ضائع  و استدلوا على القسم الثانی بنحو ما ذكرناه، و على القسم األول بأن ما علیه أثر اإلسالم یةدق علیه أنه مال

مسالم و األصال بقااء    على سبق ید  أثر ملک إنسان و وجد فی دار اإلسالم، فیكون لقطة كریره، و بأن أثر اإلسالم یدل

قوى علی علیه السالم فی رجل وجاد ورقاا   »ملكه، و بما رواه الشیخ، عن محمد بن قیس، عن الباقر علیه السالم، قال: 

 « .فی خربة أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها و إال تمتع بها

ذ المتبادر من معناها أنها المال الوائع علاى غیار   : المنع من إطالق اسم اللقطة على المال المكنوز، إیتوجه على األولو 

 هذا الوجه.

 على أن الالزم من ذلک عدم الفرق بین ما علیه أثر االسالم و غیره، و هم ال یقولون به.

و على الثانی: أن وجود أثر اإلسالم على المال المكنوز ال یقتوی جریان ملک المسلم علیه، إذ یمكن صدور األثار مان   

 ، كما اعترف به األصحاب فی القسم األول، و هو الموجود فی دار الحرب.غیر المسلم

و االحسن ان یقال: نعم ان المال المكنوز حین كنزه كان مملوكا لمالک مسلما او غیره سواء كان علیه اثر االسالم او  اقول:

او غیرها زالت بموت المالک نت محترمة المسبوقة كاال و سواء كان فی دار الحرب او دار االسالم و نعلم بالیقین ان الید 

 و نشک فی حدوث ملكیة جدیدة بعده فال یبقی موضع لالصل. 

فعلیه لو صدق علیه الكنز عرفا نحكم بانه لواجده مع وجوب اخراج الخمس منه قویة ما دل علی وجوب الخماس فای   

علم له مالک معین او نعلم بابادتاه و هالكاه و عادم    الكنز. اللهم اال ان یكون لمالک معین معلوم فله او لوارثه. اما لو لم ن

 وجود وارث بالفعل له فبحكم الشارع نأخذه و نملكه. 

و لقد اجاد فیه: و أما الروایة فریر دالة على هذا التفةیل بوجه، و الجمع بینها و بین صاحیحة محماد بان مسالم      ثم قال

و كیاف كاان فاال    إذا كان الورق غیر مكنوز. ، أو على ما عروفلمالک م  كانت الخربةالمتقدمة یقتوی حملها على ما إذا 

 ، فالمةیر إلیه ال یخلو من تحكم.التفةیلداللة لها على ما اعتبروه من 

فهو لقطة، و إن لم یكن علیه أثر اإلساالم ملكاه و أخارج    أثر اإلسالم الذی ذكره الشیخ  هو: إن كان علیه  اقول: تفةیل

 حیحتین: خمسه؛ الحاصل من جمعه بین ص
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إن كانت الدار معماورة  »صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السالم، قال: سألته عن الورق توجد فی دار، فقال: 

 .« فیها أهلها فهی ألهلها، و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السالم قَاالَ: قَوَاى   الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ 

 1عَ بِهَاعَلِیٌّ علیه السالم فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّ

 د بن قیس بقوله:لكن استشكل الشهید الثانی قدس سره فی صحة روایة محم

  2، فال یقاوم الةحیح بحیث یتقیّد إطالقه به.مشترك بین الثقة و غیرهو فیه نظر، ألن محمد بن قیس 

التی جعلها اثنتین و فی الحقیقاة واحادة و    -اساس قول المتأخرین متوقف علی تقیید صحیحة محمد بن مسلم  اقول: ان

الذی ضعفها الجل اشتراك الراوی بین الثقة و غیره فالبد من البحث بروایة محمد بن قیس  -تشهد مومونهما علی ذلک 

 فی سندها حتی یظهر الحال.  

اعلم ان طریق الشیخ قدس سره الی الحسن بن محمد بن سماعة فی المشیخة صحیح اذ فیه: و ما ذكرته فی هذا الكتااب  

عن الحسن  5عن حمید بن زیاد 3لب االنباریعن ابى طا 3عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد اخبرنی به احمد بن عبدون

                                                           

 .395ص:  ،6 تهذیب األحكام؛ ج . 1

 .523، ص: 12 مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم؛ ج.  2
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. أربعمائاة  و عشارین  و ثاالث  سنة مات رواه ما( جمیع) بجمیع لنا أجاز و منه سمعنا الروایة و اعالسم كثیر اهلل عبد أبا الحاشر یكنى بابن المعروف عبدون
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  األنباری نةر بن یعقوب بن أحمد زید أبی بن اهلل عبید - 617. قال النجاشی:  3

 أبا أعرف كنت الزراری غالب أبو قال: اهلل عبید بن الحسین اهلل عبد أبو قال. الواقفة من قدیما كان به عالم یثالحد فی ثقة طالب أبا یكنى أصحابنا من شیخ

: یقول العدل الواسطی سهل بن القاسم أبو كان و. الخشوع و العبادة حسن كان و أصحابنا جفاه و اإلمامة إلى عاد ثم بالواقفة مختلطا واقفا عمره أكثر طالب

 یعرفوا و صالته یشهدوا أن واسط عامة من یتخوف كان و. طالب أبی من تحلیا أكثر ال و ثوبا أنظف ال و زهادة أبین ال و عبادة أحسن كان رجال رأیت ما

 كتاب له. الرتفاعبا یرمونه البردادیون أصحابنا كان و. الدعاء و الةالة من حال أجمل على وجد به عثروا فإذا. البیع و الكنائس و الخراب فی فینفرد عمله

 .ذلاک  یفعلاوا  فلام  مناه  فأسامع  لقائاه  من أصحابنا یمكننی أن اجتهدت و برداد طالب أبو قدم: اهلل عبید بن الحسین قال. الةفوة كتاب یسمى إلیه أضیف
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 إلاى  العلقمی على قریة نینوى إلى انتقل و سورا سكن كوفی لقاسما أبو الدهقان هوار زیاد بن حماد بن حماد بن زیاد بن حمید - 339. قال النجاشی:  5

 الرجاال  كتااب  الدعاء كتاب الخمس كتاب الشرائع أنواع فی الجامع كتاب صنف و الكتب سمع. فیهم وجها واقفا ثقة كان السالم صاحبه على الحائر جنب

 األرباع  و الثالث كتاب العلماء و العلم فول كتاب أهله و الحق خالف من ذم تابك الدالئل كتاب الفرائض كتاب[  السالم علیه] الةادق عن روى من كتاب
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ابن محمد بن سماعة، و اخبرنی أیوا الشیخ ابو عبد اللّه و الحسین بن عبید اللّه و احمد ابن عبدون كلهم عن ابی عبد اللّه 

  2عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة. 1الحسین بن سفیان البزوفرى

الواقفی الثقة و السند الجله و الجل الحسن بن محمد بن سماعة الواقفی العنود الثقة  و الطریق موثق الجل حمید بن زیاد

موثق و ال وجه لتوعیفه كما عن الشهید الثانی الن محمد بن قیس و ان كان مشتركا بین رجال لكن المعروف منهما اثنان 

كتاب هذا موافا الی كون الروایة مان قواایا   الن لهما الكتاب و غیرهم مذكورون فی الكتب الرجالیة دون ان یذكر لهم ال

 امیر المؤمنین علیه السالم، و هما مؤلفا كتاب اقویته، نذكر كالم النجاشی و الشیخ فی هذا الةدد لیتوح الحال:

 مان  وجه أسد بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن قعین بن نةر بنی أحد األسدینةر أبو قیس بن محمدقال النجاشی: 

 فداء فی الروم بالد إلى أنفذه أحدهما الملک كان عبد بن یزید ثم العزیز عبد بن بعمر خةیةا كان و بالكوفة عربال وجوه

 كتااب  لاه  و. السالم علیه المؤمنین أمیر قوایا فی كتاب له و. السالم علیهما اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن روى المسلمین

 األسادی  قایس  بن محمد لنا و األسدی قیس بن محمد كتاب یساوی كتاب له و البجلی قیس بن محمد لنا و. نوادر آخر

 أبای  عان  روى ضاعیف  أحمد أبو األسدی قیس بن محمد لنا و ممدوحا خةیةا كان و أیوا نةر لبنی مولى اهلل عبد أبو

: قال سعید بن محمد بن جعفر حدثنا: قال سعید بن محمد بن أحمد حدثنا: قال جعفر بن محمد أخبرنا السالم علیه جعفر

 3قیس. بن محمد عن الحنفی زكریا بن یحیى حدثنا: قال مزاحم بن نةر حدثنا

 ثقاة  الكاوفی  األسادی نةار  أبو قیس بن ان الشیخ الطوسی قدس سره لم یذكره فی فهرسته لكن قال فی رجاله: محمد

 3ثقة

 القواایا  كتااب  له. السالم علیهما اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن روى كوفی عین ثقة البجلیاهلل عبد أبو قیس بن محمد

 علای  حادثنا  قال الواحد عبد بن أحمد أخبرنا. بنها عبید و عقیل بن یوسف و الحناط حمید بن عاصم عنه رواه المعروف

. قایس  بان  محمد عن عاصم عن نجران أبی بن الرحمن عبد عن فوال بن الحسن بن علی حدثنا: قال القرشی محمد بن
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 عان  الحسین بن محمد بن العباس حدثنا: قال همام بن علی أبو حدثنا: قال موسى بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا

  1 .عنه عاصم عن نجران أبی بن الرحمن عبد عن أبیه

 محماد : مانهم  جماعة أخبرنا. السالم علیه المؤمنین أمیر قوایا كتاب لهالبجلی قیس بن : محمدقال الشیخ فی الفهرست

 عن أبیه عن الحسین بن علی بن محمد عن القمی حسكة بن الحسین بن جعفر و اهلل عبید بن الحسین و نالنعما محمد بن

 قیس بن محمد عن حمید بن عاصم عن نجران أبی بن الرحمن عبد عن هاشم بن إبراهیم عن الحمیری و اهلل عبد بن سعد

 2السالم. علیه جعفر أبی عن

 سانة  ماات  حمیاد  بن عاصم عنه یرویها التی المسائل صاحب عنه أسند وفیكالبجلی قیس بن و قال فی رجاله: محمد

 3.مائة و خمسین و إحدى

اقول: كل حدیث یَحكی قوایا امیر المؤمنین علیه السالم فراویه اما محمد بن قیس البجلی أو محمد بن قیس االسادی و  

 و الحنااط  حمیاد  بان  عاصم راوی من البجلی كالهما ثقتان و یمكن تمییزهما من قول النجاشی و الشیخ حیث ذكر ان ال

و حیث ان الراوی فی الحدیث عاصم بن حمید  الحنفی زكریا بن یحیى بنه و الراوی من االسدی ا عبید و عقیل بن یوسف

    4فال وجه لعد الحدیث ضعیفا كما ال یخفی.

إن كانت الدار معماورة  »ی دار، فقال: صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السالم، قال: سألته عن الورق توجد ف

 .« فیها أهلها فهی ألهلها، و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت

رٍ علیه السالم قَاالَ: قَوَاى   الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَ

 .علیه السالم فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَاعَلِیٌّ 

قدس سره: هذا، و ال ینبری توهّم المنافاة بین الموثقة و الةحیحة، نظراً إلى أنّ مقتوى الةحیحة  المحقق البروجردیقال 

اجد فیما إذا كانت الدار خربة من دون لزوم التعریف، و قویّة الموثقة الحكم بوجاوب التعریاف أوّلًاا، و    الحكم بأحقّیة الو

 جواز التمتّع مع عدم وجدان من یعرف فی الدار الخربة أیواً، فظاهرهما ممّا ال یجتمع.

جال عنها أهلها هی الخربة البعیدة عن  بأنّ المراد بالخربة فی الةحیحة بقرینة توصیفها بما إذاو لكن التوهّم مدفوع، هذا، 

المكان المعمور، التی ال یحتمل بحسب العرف كون مالک الورق الذی وجد فیها موجوداً فی ذلک المكان؛ لعدم االرتبااط  
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جد بینهما أصلًا، و المراد بالخربة فی الموثّقة هی الخربة القریبة من المكان المعمور، التی یحتمل كون مالک الورق الذی و

فیها موجوداً فی ذلک المكان المعمور؛ إذ الظاهر أنّه لیس المراد بوجوب التعریف وجوباه فای المكاان الاذی ال یارتبط      

بالخربة أصلًا، بل المراد تعریفه بالنسبة إلى الساكنین حول الخربة، الذین یحتمل أن یكون مالک الاورق موجاوداً بیانهم،    

موثّقة ال ینافی الحكم بأحقّیة الواجد فی الخربة أیواً فی الةحیحة، فاال وجاه   فالحكم بوجوب التعریف فی الخربة فی ال

 1لتوهّم التنافی.

ان هذا الجمع ال شاهد له بل جمع تبرعی فلو كان موضوعهما واحدا فالبد من حمل المطلق علی المقید الن یالحظ علیه: 

 الةحیحة مطلقة و الموثقة مقیدة.

: و الجواب أن الرّوایة معارضة بما هو أقوى منها فال بدّ من الجمع إمّا بحملها على ماا  س سرهقال المحقق السبزواری قد

إذا كانت الخربة لمالک معروف أو على ما إذا كان الورق غیر مكنوز أو على االستحباب و بالجملة ظااهر الرّوایاة غیار    

 2. معمول بینهم و التفةیل الّذی ذكروها غیر مستفاد منها

قدس سره: و فیه: مع أنّها معارضة بةحیحتی محمّد بن مسلم اآلتیتین، أنّها ظاهرة فی اللقطة ال الكناز   لقمیقال المحقق ا

لواجده، مع أن ترك االستفةال یقتوی عمومها لما ال أثر علیه أیواً، فال وجه لتخةایص عماوم ماا دلّ علاى أنّ الكناز      

  3لواجده، و یجب فیه الخمس من جهة هذه الروایة.

قدس سره: فهو مع معارضته بةحیحتی ابن مسلم المتقدمتین ال داللة فیه على التفةایل المزباور، و    احب الجواهرقال ص

الجمع بینهما و بینه بذلک ال شاهد علیه، و لیس بأولى من الجمع بحمله على كون الخربة لمالک معروف، أو على ماا إذا  

 3كان الورق غیر مكنوز و حمل الةحیحین على المكنوز.

هما غیر معارضتین الن موضوعهما مختلف بل صحیح محمد بن مسلم نفسه قد فةل باین الكناز و   لكن الحق ان یقال: ان

اللقطة فال وجه للحكم بالمعارضة بل و ال وجه للتفةیل الذی ذكره الشیخ الطوسی و غیره الجل الجمع بین الةاحیحة و  

 ا بینها و بین الموثقة:الموثقة فالحظ الةحیحة تری انها غیر دالة علیه جمع
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هِمَا علیاه  محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عَنْ فَوَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْالِمٍ عَانْ أَحَادِ   

نَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ یَجْرِی السالم قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ فَعَرِّفْهَا سَ

 ءَ لَهَا طَالِبٌ.  عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَى مَالِکَ إِلَى أَنْ یَجِی

لِأَهْلِهَاا وَ إِنْ كَانَاتْ خَرِبَاةً فَأَنْاتَ أَحَاقُّ بِمَاا        قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ یُوجَدُ فِی دَارٍ. فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُاورَةً فَهِایَ  

 1وَجَدْتَ

و المرجع فی تشخیص مسماه العرف، فإذا لام   الكنز،و من هنا یمكن ان یقال: ان فتوی االمام قدس سره تمام حیث قال: 

م سواء كان علیه أثر اإلسالم أم ال یعرف صاحبه سواء كان فی بالد الكفار أو فی األرض الموات أو الخربة من بالد اإلسال

 فی جمیع هذه الةور یكون ملكا لواجده و علیه الخمس. 

أن یكون فی أرض مملوكة للواجد. فإن مُلكت باإلحیااء كاان كاالموجود فای      قال صاحب المدارك قدس سره: الثالثة:

على أنه یجب تعریف كل من جرت یاده   المباا، و إن كانت مبتاعة و لم یدخل الكنز فی البیع فقد نصّ الشارا و جماعة

 األقرب فاألقرب، فإن عرفه فهو له، و إال كان كالموجود فی المباا.  مقدّماعلى المبیع 

فی وجوب تعریفه لذی الید السابقة إذا احتمل عدم جریان یده علیه، ألصالة البراءة من هاذا التكلیاف،    و یمكن المناقشة

علم انتفاؤه عن بعض الملّاك فینبری القطع بسقوط تعریفه، النتفاء فائدته، و كذا الكالم  . و لوالتقدم عدم أصالةموافا إلى 

 لو كانت موروثة.

أن یكون فی أرض مملوكة لمسلم أو معاهد. و الحكم فیه كما فی الموجود فی األرض المبتاعة. و لو علام انتفااء    الرابعة:

ود فی المباا، ألن المالک و الحال هذه مجهاول، فجااز أن یكاون    الكنز عن المالک المعروف سقط تعریفه و كان كالموج

  2غیر محترم. و اللّه تعالى أعلم.

نعم لو وجده فی أرض مملوكة له بابتیاع و نحوه عرّفه قاله السید االمام قدس سره: و بهذا البیان یمكن ان یستدل علی ما 

ابق إلى أن ینتهی الى من ال یعرفه أو ال یحتمل أنه له، فیكون له المالک قبله مع احتمال كونه له، و إن لم یعرفه عرّفه الس

 .و علیه الخمس

الظاهر أن ما ذكره صاحب المدارك و لعله المشهور بین المتأخرین من وجوب الخمس و قدس سره:  قال المحقق الخوئی
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 اجراء حكم الكنز علیه ال اللقطة و ال مجهول المالک هو الةحیح.

ع قطع النظر عن النص و هی الموثقة، فهو انه إن كانت قرینة على أنه لمحترم المال من مسلم أو ذمی أو و الوجه فیه اما م

 احتملنا ذلک فمقتوى األصل عدم جواز التةرف فیه كما ذكروه.

كنوز حیاث  و اما إذا علمنا أنه ادخره إنسان منذ عهد قدیم و فی األزمنة السابقة البالرة مئات السنین كما هو الرالب فی ال

 ال یحتمل عادة حیاة مدخرها بل قد مات جزما مسلما كان أم كافرا و قد خرج الكنز عن ملكه قطعا.

بان له وارثا محترم المال من مسلم أو ذمی قد انتقل الملک الیه نسال بعد نسل إلى زماننا هاذا و إن لام    علمنافحینئذ إن 

ئذ لزوم الفحص عنه، فإنه و إن لم یدخل فی عنوان اللقطاة إال أناه   یعرف المالک الفعلی بشخةه كان مقتوى القاعدة حین

 من مجهول المالک فال یمكن تملكه و إخراج خمسه.

و أما إذا لم یحرز ذلک كما هو الرالب حیث لم یعلم ثبوت الوارث بالفعل إما لعدم ثبوته من أصله أو كان و قاد انقارض   

ألصالة عدم وجود وارث محترم، فیدخل فی موضوع من مات و لم یكان لاه    االنتقال إلى االمام حینئذ  فمقتوى القاعدة

 وارث المحكوم بالدخول فی ملک االمام.

ء لإلمام و قد اباحه  فالكنز فی المقام حیث أصبح بال مالک بمقتوى أصالة عدم الوارث فهو یتبع األرض المدفون فیها فی

 ب لها فیملكه الواجد و علیه خمسه.علیه السالم للمسلمین كما هو الشأن فی كل ارض ال ر

و نظیر ذلک ما نجده من اجزاء العمارات السابقة و األبنیة العتیقة الخربة البائد أهلها من خشب أو طابوق أو آجر و نحاو  

ذلک، كما نشاهدها اآلن فی الكوفة و غیرها مما كان ملكا لبنی العباس أو بنی أمیة أو لكافر محترم الماال فاان مقتواى    

 صل جواز استمالكها و التةرف فیها لكونها من المباحات المنتقلة إلى االمام )ع( التی أباحها لشیعته.األ

 1 فاذا كان الكنز من هذا القبیل جاز تملكه و وجب خمسه حسبما عرفت.

ه للواجاد حیاث   هذا الكالم و ان كان متینا لكن تبعید للمسافة فان النص یحكم بان الكنز فیه الخمس و منه یعلم ان اقول:

یجب علیه فیه الخمس هذا موافا الی انها لم نجد نةا یدل علی التحلیل بالنسبة الی الكنز ففی روایة قواوة امیر المؤمنین 

وَ لَیْسَ عَلَاى   -كَازَفَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّ -قَالَ لِةَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَعلیه السالم 

  2 لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ. -ءٌ الْآخَرِ شَیْ
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و ال یخفی انه یترتب علی ما اختاره المحقق الخوئی قدس سره من ان الكنز یعد من مال من مات و ال وارث له و یكون 

مر الكنوز المستكشفة بیده فله ان یأخذ كلها من الواجاد او  ملكا لالمام علیه السالم و قلنا بان للفقیه ما لمنةب االمامة فا

 یترك بیده كل ذلک تابع للمةالح التی یراها فی زمانه.

اما علی ما اخترناه و هو مختار المشهور من ان الكنز لواجده و علیه الخمس فلو اراد الفقیه ان یأخذ منه بتمامه لمةالحة  

 بما یقابله و هذا الحكم جار ایوا لو قلنا بانها لقطة.     فالبد ان یقوم ما زاد علی الخمس و یعوضه

ثم ان القوم قد سلكوا طرقا فی حل تنافی االخبار الماضیة نذكر موضعه و نطوی البحث عنه المكان الجاواب عناه لمان    

 1 الحظ ما قلناه.

و مأتی درهم فی الفوة، و بأیهما قال السید االمام قدس سره: فیكون له و علیه الخمس إذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب 

 .كان فی غیرهما

الرنیة بان نةابه دیناار مادعیا   اقول: قد اجمعوا علی لزوم النةاب فی الكنز بل اتفقوا علی كونه عشرین دینارا اال ما عن 

درهماا و   و اختلفوا فی التعدی عناه الای ماأتین   علیه اإلجماع، بل عن أمالی الةدوق كونه من دین اإلمامیة، لكنه شاذ، 

الظاهر من اطالق صحیحة البزنطی المتقدمه ان النةاب فی الذهب عشرون و فای الفواة مأتاان و فای غیرهماا یقااس       

 باحدهما و یؤخذ باقلهما من باب االحتیاط. نذكر بعض عبائر القوم لتشحیذ االذهان.  

م یذكروا اعتباره بمائتی درهم مع مساواتها فی أطلق المةنف و جماعة اعتبار نةابه بعشرین دینارا، و ل قال الشهید الثانی:

صدر اإلسالم له، و قد تقدم فی المعدن الخالف فیها و ان الشهید )رحمه اللّه( ألحقها بها لكنه توقف هنا. قال فی البیان: و 

خمس مان  یجب فیه الیمكن إلحاق نةاب الفوّة بها. و الذی فی صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السالم حین سأله عما 

 2فینبری القطع هنا باالكتفاء بمائتی درهم للروایة.«. ما یجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس»فقال:  الكنز

و قد نصّ األصحاب على أن الخمس إنما یجب فی الكنز إذا بلغ النةاب. و یدل علیه ما رواه ابن  قال صاحب المدارك:

یجاب فیاه   ن أبی الحسن الرضا علیه الساالم، قاال: ساألته عماا     بابویه فی الةحیح، عن أحمد بن محمد بن أبی نةر، ع

 «.ما تجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس»، فقال: الخمس من الكنز
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  و مقتوى الروایة تعلق الخمس به إذا بلغ نةاب أحد النقدین، إال أن المةنف و جماعة اقتةروا على ذكر نةاب الذهب.

، و الفوة یعتبر فیها الذهبفقال: هذا المقدار المعین و هو العشرون مثقاال معتبر فی و بما ذكرناه صرا العالمة فی المنتهى، 

مائتا درهم، و ما عداهما یعتبر فیه قیمته بأحدهما. ثم قال فی المنتهى: و لیس للركاز نةاب آخر، بل ال یجب الخمس فیه 

 یال كان أو كثیرا.إال أن یكون عشرین مثقاال، فإذا بلرها وجب الخمس فیه و فیما زاد، قل

بأن مقتوى روایة ابن أبی نةر مساواة الخمس للزكاة فی اعتبار النةاب الثانی كاألول، إال أنی ال أعلام باذلک    شكلو ی

   1مةرحا.

سئل الرضا علیه السالم »قال: ؛ قال صاحب الحدائق قدس سره: و روى الشیخ المفید )طیب اللّه مرقده( فی المقنعة مرسال

كنز الذی یجب فیه الخمس؟ فقال ما یجب فیه الزكاة من ذلک بعینه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ماا یجاب   عن مقدار ال

 «.فیه الزكاة فال خمس فیه

و ال خالف أیوا بین األصحاب فی ما أعلم فی اشتراط الخمس فی هذا النوع ببلوغ عشرین دینارا أو مائتی درهم و هو 

یدل علیه الخبران األخیران، و ما عدا النقدین المذكورین فإنه یعاد بهماا، و باذلک     النةاب األول من الذهب و الفوة، و

 صرا العالمة فی المنتهى.

إال أن عبائر جملة من األصحاب كالمحقق فی الشرائع اقتةروا على نةاب الذهب خاصة و لعله لمجرد التمثیل، قال فای  

إال أن یكون عشرین مثقاال فإذا بلرها وجب فیه الخمس و فی  المنتهى: و لیس للركاز نةاب آخر بل ال یجب الخمس فیه

 ما زاد قلیال كان أو كثیرا.

قال فی المدارك بعد نقل ذلک عن المنتهى: و یشكل بأن مقتوى روایة ابن أبی نةر مساواة الخمس الزكااة فای اعتباار    

 النةاب الثانی كاألول إال أنی ال أعلم بذلک مةرحا. انتهى.

أن المراد من السؤال فی الروایة المذكورة إنما هو السؤال عن المقدار الذی یتعلاق باه الخماس بحیاث ال      أقول: ال یخفى

یجب فی ما هو أقل منه كما هو ظاهر من روایة المقنعة فأجاب علیه السالم بقدر ما تجب الزكاة فی مثله و هو عشارون  

 كون ما بینها عفوا ال خمس فیه كالزكاة.دینارا أو مائتا درهم، ال أن المراد المساواة فی النةب لی

  2و بالجملة فالمقةود بالسؤال و الجواب إنما هو المساواة فی مبدإ تعلق الخمس كما فی مبدإ تعلق الزكاة.
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یشترط فی وجوب الخمس فی الكنز بلوغ النةاب بال خالف، و قد ادعى استفاضة حكایة  قال المحقق االملی قدس سره:

ره و ان اختلف فی مقداره، و عن الرنیة ان نةابه دینار مدعیا علیه اإلجماع، بل عن أمالی الةدوق كونه االتفاق على اعتبا

من دین اإلمامیة، لكنه شاذ، و الذی علیه أهل العلم انه عشرون دینارا، و یدل علیه صحیح البزنطی عن الرضا علیه السالم 

لسالم: ما یجب فی مثله الزكاة ففیه الخمس، و فی مرسلة المفیاد  قال علیه ا -یجب فیه الخمس من الكنزفی السؤال عما 

فی المقنعة عن الرضا علیه السالم أیوا: ما یجب فیه الزكاة من ذلک ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزكاة فال 

 خمس فیه.

فلو بلغ عشرة دناانیر ماثال قیماة     المتقدمة كفایة بلوغ نةاب احد النقدین و لو كان من الجنس األخر، و ظاهر الةحیحة

 مأتی درهم، أو بلغ مأة درهم قیمة عشرین دینارا كفى فی وجوب الخمس فیه. 

)و ربما یقال( بان الظاهر من المماثلة بلوغ ما كان من احد النقدین نةابه ال نةاب األخر إذ یةدق على عشرة دنانیر مثال 

، نعم لو كان من غیر النقدین كفى فی وجوب الخماس بلاوغ قیمتاه احاد     انه لم یبلغ نةاب الزكاة و كذا على مائة درهم

اعناى عشارین    -النةابین و ان كانت أقل من النةاب األخر، و له وجه، و قد حكى عن المنتهى للعالمة ان هاذا المبلاغ  

 .معتبر فی الذهب، و اما الفوة فیعتبر فیها ماتا درهم و ما عداهما تعتبر فیه قیمة أحدهما -دینارا

و ظاهر الةحیحة المتقدمة اعتبار مساواة الكنز مع ما یجب فی مثله الزكاة فی مبدء تعلق الحق و هو النةاب األول ال من 

كل وجه، فلو بلغ النةاب وجب إخراج خمسه بالرا ما بلغ بال اعتبار نةاب أخر فیه و ال عفو باین النةاابین، فماا فای     

مس أیوا كالزكاة قواء لحق المماثلة ضعیف محجوج باإلطالقات ماع اعترافاه   المدارك من اعتبار النةاب الثانی فی الخ

 1)قده( بعدم القائل به.

انه انما كما مر فی بحث المعدن یعتبر النةاب فی الكنز بعد إخراج مؤنة استخراجه النه قد تكون اكثر من الكنز  ال یخفی

 فال یعقل ان یتعلق الخمس بنفس المستخرَج.

عة فی اإلخراج إذا لم یكن نةیب كل واحد منهم بقدر النةاب مع بلوغ المجموع بقدره لم یجب علیهم ثم لو اشترك جما

  الخمس كما تقدم تقریبه فی المعدن من ان التكلیف متوجه الی كل احد بخةوصه.

یاه بعاد عادم    قال السید االمام قدس سره: و یلحق بالكنز على األحوط ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة مثال، فیجب ف

معرفة البائع، و ال یعتبر فیه بلوغ النةاب، بل یلحق به أیوا على األحوط ما یوجد فی جوف السمكة، بل ال تعریف فیاه  
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 1. للبائع إال فی فرض نادر، بل األحوط إلحاق غیر السمكة و الدابة من الحیوان بهما

فالبد من تعریفها للمالک فان عرفه فهو له النه لام یكان   اقول: لو وجد شیئا فی جوف الدابة المشتراة فحیث انها مملوكة 

من مةادیق ما یجب فیه الخمس بل لقطة او من مةادیق مجهول المالک و هكذا لو وجد شیئا فی جاوف السامک هاذا    

بحسب القواعد المسلمة فی الشرع لكن نری ان السید االمام قدس سره الحقه بالكنز و احتاط فی وجاوب الخماس بعاد    

دان مالک ما فی جوف الدابة وحكم بكونه للواجد بل افتی بعدم وجوب التعریف بالنسبة الی ما یوجد فی جوف عدم وج

 السمک اال فی بعض الفروض النادرة بل الحق بهما كل ما یوجد فی جوف ای حیوان.  

 فالبد من مالحظة االقوال ثم االدلة ثم نأتی بما هو المختار.

و إن ابتاع شاة أو بعیرا أو بقرة فذبح شیئا من ذلک فوجد فی جوفه شیئا له قیمة عرفه مان  قال شیخنا المفید قدس سره: 

 و كان أحق بالباقی. الخمسابتاع ذلک الحیوان منه فإن عرفه أعطاه إیاه و إن لم یعرفه أخرج منه 

 2اقی.درة أو سبیكة أو ما أشبه ذلک أخرج منها الخمس و تملک الب فوجد فی جوفهافإن ابتاع سمكة 

تری انه افتی بوجوب الخمس فیما یوجد فی جوف الدابة و احقیة الواجد به بعد عدم معرفة من ابتاع منه و اما ما یوجاد  

فی جوف السمكة فحكم بكونه للواجد بعد التخمیس بال وجوب التعریف و تبعه علی ذلک تلمیذه المحقق شایخ الطائفاة   

 حیث قال: 

أو شاة، فذبح شیئا من ذلک، فوجد فی جوفه شیئا له قیمة، عرّفه من ابتاع ذلاک الحیاوان   و كذلک إن ابتاع بعیرا أو بقرة 

درّة أو  فوجاد فای جوفهاا   منه. فإن عرفه، أعطاه. و إن لم یعرفه، أخرج منه الخمس، و كان له الباقی. فإن ابتاع سامكة،  

  3أخرج منه الخمس، و كان له الباقی. سبیكة و ما أشبه ذلک،

: و إذا ابتاع شیئا من اإلبل أو البقر أو الرنم، فذبحه فوجد فی جوفه ماال أو ماله قیمة، فعلیه ان ی ابن البراجالقاضو هكذا 

ثم یتةرف فی الباقی فهو لاه، و إذا ابتااع     منه الخمسیعرفه للبائع، فإن عرفه دفعه الیه، و ان لم یعرفه، كان علیه إخراج 
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 1ا أشبه ذلک، اخرج من ذلک، الخمس، و كان الباقی له.سبیكة أو صرة أو م فوجد فی جوفهاسمكة 

بوجوب الخمس بتفةیل مرّ لكن الحلی قدس سره جعل ما یوجد فی جوف الدابة مان الفوائاد المكتسابة     تری انهم افتوا

 فحكم فیه بحكمها قال:

مقدار الدرهم، أو كثر، عرفاه  و كذلک إن ابتاع بعیرا، أو بقرة، أو شاة، و ذبح شیئا من ذلک، فوجد فی جوفه شیئا قل عن 

، بعد مئونته طاول سانته، ألنّاه مان     الخمسمن ابتاع ذلک الحیوان منه، فإن عرفه، أعطاه إیاه، و إن لم یعرفه، أخرج منه 

 جملة الرنائم و الفوائد، و كان له الباقی.

ئع باع هذه األشیاء، و لم یبع ما درة، أو سبیكة، و ما أشبه ذلک، ألنّ البا فوجد فی جوفهاو كذلک حكم من ابتاع سمكة، 

 وجده المشتری، فلذلک وجب علیه تعریف البائع.

و شیخنا أبو جعفر الطوسی، لم یعرف البائع السمكة الدرة بل ملكها المشتری، من دون تعریف البائع، و لم یرد بهاذا خبار   

 عن أصحابنا، و ال رواه عن األئمة أحد منهم.

 2إلى ما اخترناه، و هو الذی یقتویه أصول مذهبنا.یذهب  و الفقیه سالر فی رسالته

: و لو وجده فی ملک مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به و إن جهله فهو للمشاتری و علیاه   قال المحقق قدس سره

شیئا أخرج خمساه و   فوجد فی جوفهاو كذا لو اشترى دابة و وجد فی جوفها شیئا له قیمته و لو ابتاع سمكة  الخمس و

  3ان له الباقی و ال یعرف.ك

لو اشترى حیوانا فوجد فی جوفه ماال عرّف البائع، فآخر حتى »فی ذیل كالم العالمة قدس سرهما:  المحقق االردبیلیقال 

و لو اشترى سمكة فوجد فی جوفها شیئا فهو للواجد  ینتهی، فإن عرفه فهو له مطلقا لما مر، و الّا فللمشتری بعد الخمس.

 « ف بعد الخمس.من غیر تعری

لعدم كونه أحاد األصاناف التای    فریر واضح المشتری   الحكم األول واضح لما مر، و امّا الثانی و هو وجوب الخمس على

بل یمكن المناقشة فای كوناه للمشاترى     یجب فیها الخمس، و جعله مثل الكنز و مع عدم صدقه علیه من غیر دلیل بعید.

ان یقیّد بعدم العالمة و مع ذلک محل التأمل أیوا لظهور كونه للمسالمین علاى تقادیر     مطلقا أیوا الحتمال كونه لقطة الّا
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 وجوده فی دار اإلسالم و آثار تةرفهم.

الحتمال وجود أثر اإلسالم، بل كونه فای   -فی السمكة فهو للواجد من غیر تعریف بعد الخمس -و كذا قوله )رحمه اللّه(:

 ةرف خ( یدل على كونه للمسلمین فإلحاقه حینئذ باللقطة محتمل.دار اإلسالم مع ظهور آثار تةرف )الت

 و هو بعید. -لوجوب الخمس وجه الّا ان یقال: غوص على انه لم یظهر

على ان الظاهر ان السمكة و ما معها ملک الةائد للقبض خةوصا مع عدم اعتبار النیّة فی الحیازة الّا ان یقال: لیس أخاذ  

 هو بعید، أو یقال: الةید حیازة لما فی جوفه و

 یحتاج تملک المباحات الى نیّته و یحمل على غیر المنوی، و هو أیوا بعید.

كونه ملكا للةائد مع أثر اإلسالم أیوا، ألن الظاهر انه و ان كان للمسلم اال انه معرض عنه لوقوعه فی البحر  فالظاهر هنا

طا لعدم شعور الةائد به و كونه ملتقطا، لعدم اشاتراط الشاعور   الّا ان یظهر خالفه فیكون لقطة، فیحتمل كون المشتری ملتق

  1فتأمّل، فإن كالم األكثر خال عن هذه االحتماالت، و ال دلیل واضح على ما ذكروه.

أی: و  قال السید العاملی فی ذیل قول المحقق قدس سرهما: قوله: )و كذا، لو اشترى دابة و وجد فی جوفها شیئا له قیمة(

یف البائع لو اشترى دابة فوجد فی بطنها شیئا له قیمة، فإن عرفه فهو أحق به، و إن جهله فهاو للمشاتری و   كذا یجب تعر

 علیه الخمس.

كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة  أما وجوب التعریف، فتدل علیه صحیحة عبد اللّه بن جعفر، قال:

 دراهم أو دنانیر أو جوهر، لمن یكون ذلک؟ لألضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها

 . «ء لک، رزقک اللّه إیاه عرفها البائع، فإن لم یكن یعرفها فالشی»فوقع علیه السالم: 

و إطالق الروایة یقتوی عدم الفرق بین ما علیه أثر اإلسالم و غیره، بل الظاهر كون الدراهم فی ذلاک الوقات مساكوكة    

 لوجه فی إطالق األصحاب الحكم فی هذه المسألة و التفةیل فی المسألة السابقة.بسكة اإلسالم. و لعل ذلک هو ا

و یستفاد من هذه الروایة أیوا أنه ال یجب تتبع من جرت یده على الدابة من الملّاك، و هو كذلک، إذ مان الجاائز عادم    

ا وجد فی جوفها عن البیاع، لام یبعاد    ذی الملک المتقدم على هذا الموجود. بل لو علم تأخر ابتالع الدابة لم جریان ]ید[
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 سقوط تعریف البائع أیوا.

و أما وجوب الخمس فی هذا الموجود، فقد قطع به األصحاب و لم ینقلوا علیه دلیال، و ظاهرهم اندراجه فی مفهوم الكنز، 

 دخوله فی قسم األرباا.و هو بعید. نعم یمكن 

الفارق باین   « ا شیئا أخرج خمسه، و كان له البااقی، و ال یعارّف.  و لو ابتاع سمكة فوجد فی جوفهو قال فی ذیل كالمه: 

الدابة و السمكة حیث جعل ما یوجد فی جوف الدابة كالموجود فی األرض المبیعة، و ما فی جوف السمكة كالموجود فی 

 المباا:

التای ال تملاک إال    أن الدابة مملوكة فی األصل للریر، فكانت كاألرض، بخالف السمكة فإنها فی األصل مان المباحاات  

المعلوم عدم توجه القةد إلى ملک ما فی بطن السمكة لعدم الشاعور باه، بال ربماا أمكان        بالحیازة و نیة التملک. و من

دعوى عدم صدق حیازته، فیكون باقیا على أصالة اإلباحة و إن كان علیه أثر اإلسالم، ألن ذلک ال یادل علاى جریاان    

 ملک المسلم علیه كما بیناه.

ربما الا من كالم العالمة فی التذكرة المیل إلى إلحاق السمكة بالدابة، ألن القةد إلى حیازتها یستلزم القةد إلى حیازة و 

 جمیع أجزائها. و هو بعید.

 1فی ذلک، فالكالم فیه كما فی الموجود فی جوف الدابة. الخمسو أما وجوب 

شیئاً یجب تعریف البائع، فإن عرفه فهاو لاه، و إن    د فی جوفهافوجقال المحقق السبزواری قدس سره: و لو اشترى دابّة 

. و ظاهر الروایة عدم الفرق بین ما علیه أثر اإلسالم و غیره، و المستفاد من  جهله فهو للمشتری، لةحیحة علیّ بن جعفر

  أعرف حجّة علیه.الروایة أنّه ال یجب تتبّع من جرت یده على الدابّة من الملّاك. قالوا: و یجب فیه الخمس. و ال

 2علیه. أعرف حجّةو لو اشترى سمكة فوجد فی جوفها شیئاً فهو للواجد من غیر تعریف، قالوا: و یجب فیه الخمس. و ال 

 قدس سره:  قال صاحب الحدائق

ه لعادم  و كیف كان فاألظهر عندی هو ما تقدم من أن هذه المسألة بفردیها المذكورین ال ارتباط لها بهذا المقام كما ذكارو 

الذی هو لرة و عرفا عبارة عن المال المدفون فی األرض على ما فی جوف دابة أو سمكة أو نحوهما،  الكنزصحة إطالق 
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 و إنما األنسب فی إیجاب الخمس فیها أن تجعل فی صنف األرباا ألنها من قبیله بریر إشكال.

ما رواه ثقة اإلسالم فی الكافی بسنده عن أبای حمازة     و من األخبار التی وقفت علیها من ما یتعلق بما فی جوف السمكة

أن رجال عابدا من بنی إسرائیل كان محارفا. إلى أن قال: فأخذ غزال فاشترى به سمكة فوجد »عن أبی جعفر علیه السالم 

فأخاذ   فی بطنها لؤلؤة فباعها بعشرین ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الكیسین

أحدهما فانطلق، فلم یكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فدخل و وضع الكیس فی مكانه، ثم قال 

 «.كل هنیئا مریئا إنما أنا ملک من مالئكة ربک إنما أراد ربک أن یبلوك فوجدك شاكرا. ثم ذهب

كان »قال:  ص بن غیاث عن أبی عبد اللّه علیه السالمو روى سعید بن هبة اللّه الراوندی فی كتاب قةص األنبیاء عن حف

فی بنی إسرائیل رجل و كان محتاجا فألحت علیه امرأته فی طلب الرزق فابتهل إلى اللّه فی الرزق فرأى فی النوم: أیماا  

 أحب إلیک درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال درهمان من حل. فقال تحت رأسک.

رأته امرأته أقبلت علیه كالالئمة  رأسه فأخذهما و اشترى بدرهم سمكة و أقبل إلى منزله فلما فانتبه فرأى الدرهمین تحت

 «.و أقسمت أن ال تمسها، فقام الرجل إلیها فلما شق بطنها إذا بدرتین فباعهما بأربعین ألف درهم

ال شكى إلیه الحاجة فدفع له حدیثا یشتمل على أن رج و روى الةدوق فی األمالی عن علی بن الحسین )علیهما السالم(

قرصتین و قال له خذهما فلیس عندنا غیرهما فإن اللّه یكشف بهما عنک و یریک خیرا واسعا منهماا، فاشاترى سامكة    

بإحدى القرصتین و باألخرى ملحا فلما شق بطن السمكة وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین، فباع اللؤلؤتین بمال عظیم فقواى  

 حاله. منه دینه و حسنت بعد ذلک

 1أیوا. فی تفسیر العسكری علیه السالم  و نحوها خبر

الحكم ماال عرفه البائع فإن لم یعرفه كان له، و كذا  فوجد فی جوفهاإذا اشترى دابة  (:1197قال المحقق الخوئی: )مسألة 

فهو له من دون تعریف، و غیر الدابة، مما كان تحت ید البائع، و أما إذا اشترى سمكة و وجد فی جوفها ماال، فی الحیوان 

  2ال یجب فی جمیع ذلک الخمس بعنوان الكنز، بل یجری علیه حكم الفائدة و الربح.

فَلَمَّاا   كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَازُوراً أَوْ بَقَارَةً لِلْأَضَااحِیِّ    مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ 9

فْهَا الْبَائِعَ فَاإِنْ لَامْ یَكُانْ یَعْرِفُهَاا     ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَكُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع عَرِّ

 (139، ص: 5 جاإلسالمیة(؛  -الكافی )ط ) رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُءُ لَکَ  فَالشَّیْ
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 296، ص: 3 من ال یحوره الفقیه؛ ج

سَأَلْتُهُ ع فِی كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَااةً أَوْ غَیْرَهَاا    رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ وَ 3762

كُاونُ  ا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَانْ یَ لِلْأَضَاحِیِّ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَ

  .إِیَّاهُرَزَقَکَ اللَّهُ ءُ لَکَ  ذَلِکَ وَ كَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَالشَّیْ

 392، ص: 6 تهذیب األحكام؛ ج

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْاأَلُهُ عَانْ رَجُالٍ اشْاتَرَى جَازُوراً أَوْ بَقَارَةً        عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ 13

 رَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ یَكُونُ ذَلِکَ قَالَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْلِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُ

 .رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُءُ لَکَ  یَكُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ
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 355، ص:  1تحریر الوسیلة؛ ج

لجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما مما یتعارف إخراجه بالروص یجاب فیاه   فكل ما یُخرَج به من االروص،  -الرابع

الخمس إذا بلغ قیمته دینارا فةاعدا، و ال فرق بین اتحاد النوع و عدمه، و بین الدفعة و الدفعات، فیوم بعوها الى بعض، 

 اك فی المعدن فی الحكم.فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس، و اشتراك جماعة فی اإلخراج ها هنا كاالشتر

 فی هذا الفرع عدة مسائل نذكرها واحدة بعد واحدة.

كالم االمام قدس سره ظاهر فی وجوب الخمس فیما یخرج بالروص سواء كان من البحر او غیره من الشطوط اذا  االولی:

الی كل شیء یخرج منه  صدق علیه الروص لكن المستفاد من كالم بعض االصحاب اختةاصه بالبحر و فی تعمیمه بالنسبة

 اختالف فقد اختار االمام قدس سره كل ما یتعارف اخراجه بالروص فالبد من البحث حول اصل المطلب و مسائله. 

اما وجوب الخمس فی بعض ما یخرج من البحر بالروص اتفاق و قد دل علیه روایات مستفیوة بعوها معتبرة لكان فای   

 منه خالف یأتی بعد ذكر الروایات.تعمیم الحكم بالنسبة الی كل ما یخرج 

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم   قَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ

 1مِثْلَهُ. رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَعَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ. فَقَالَ  -الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِعَنِ 

اسناد الشیخ الی علی بن مهزیار صحیح فی المشیخة قال: و ما ذكرته فی هذا الكتاب عن علی بن مهزیار فقد اخبرنی باه  

ن علی بن الحسین عن ابیه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحمیری و محماد  الشیخ ابو عبد اللّه عن محمد ب

و هكذا اسناد الكلینی  2بن یحیى و احمد بن ادریس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار.

 الی الحلبی.

، المساتفاد مناه وجاوب    عَلَیْهِ الْخُمُسُلسالم: داللة الحدیث علی وجوب الخمس مما ال ریب فیه خةوصا مع قوله علیه ا

محمد بن علی بن الحسین عَنْ أَحْمَادَ بْانِ   الخمس علی المخرِج و لم یقل فیه الخمس. و مثله فی الداللة و السند ما رواه 

 قَاالَ:  لیه السالمعُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

  وَ الْرَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ. وَ الْرَوْصِوَ الْمَعَادِنِ  -الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الةَّالِحِ ع قَاالَ:   حَمَّادِ بْنِ عِیسَىنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْ
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  1دِیثَ.وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَ -الْرَوْصِالْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْرَنَائِمِ وَ 

أَبِی الْحَسَنِ الْبَرْدَادِیِّ عَانِ الْحَسَانِ بْانِ     عَنْوَمحمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَوَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ 

عِیسَى قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الةَّالِحِ الةَّیْمَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ  إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ

و فِای   -وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ -وَ الْكُنُوزِ الْرَوْصِوَ مِنَ  -أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْرَنَائِمِ

  2.الْعَنْبَرِیُونُسَ وَ  رِوَایَةِ

 3الْخُمُسُ. الْعَنْبَرِفِی  أَنَّهُ قَالَ: لیه السالممُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الةَّادِقِ ع .

قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ:  وَ محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الةَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

 3وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ. -وَ الْمَرْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ الْرَوْصِوَ الْمَعَادِنِ وَ  -الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ

عَانْ  الْحُسَیْنِ فِی الْخِةَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْانِ مَحْبُاوبٍ   مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ 

وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِاالْحَرَامِ إِذَا   -یمَةِمِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْرَنِ فِیمَا یُخْرَجُعَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ 

   5وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ. -لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ

سند الروایة مشتمل علی عمار بن مروان الذی ال یمكن اتحاده مع عمار بن مروان الیشكری الاذی وثقاه النجاشای بال     

ی و كالهما بال توثیق و لكن الذی یساهل الخطاب ان الاراوی عناه     یحتمل كونه كلبیا او تةحیف لمحمد بن مروان الكلب

 الحسن بن محبوب من اصحاب االجماع فالروایة صحیحة علی مبنی القدماء.

اما داللته فالحدیث یدل علی وجوب الخمس فی كل ما یخرج من البحر فیشمل السمک و غیره مما منبته البحر فخروج 

حاب عن عموم الحدیث و شموله له. و حیث لم یاذكر فیاه باالروص او غیاره     السمک من موضوع البحث باعراض االص

 فیشمل المخرج منه و لو بآلة.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی  محمد بن الحسنو ال ینافی ما رواه 

وَ  -اللُّؤْلُاؤِ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْارَجُ مِانَ الْبَحْارِ مِانَ      قَالَ: لیه السالمعَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَةْرٍ عَنْ
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 1لَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.فَقَا - وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِوَّةِ هَلْ )فِیهَا زَكَاةٌ( -الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ

حیث قال: و ما ذكرته فی هذا الكتاب عن سعد بن عبد اسناد الشیخ الطوسی الی سعد بن عبد اهلل صحیح كما فی المشیخة 

بن عبد اللّه و اخبرنی به الشیخ ابو عبد اللّه عن ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد  اللّه فقد اخبرنى به

 2أیوا الشیخ رحمه اللّه عن ابى جعفر محمد بن علی بن الحسین عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه.

و ال ریب فی وثاقة سعد و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و البزنطی لكن من هو فیه الكالم محمد بن علای بان ابای    

ایخ البزنطی و قد حقق فی محله ان مشایخه كمشایخ ابن ابی عمیر و صفوان عبد اهلل فلم یرد فیه مدا و الذم لكنه من مش

بن یحیی ثقات فالحدیث معتبر من هذه الجهة و من جهة اخری قد افتوا المشهور علی طبق الحدیث خةوصا فای كاون   

 نةاب الروص دینارا موافا الی ان المشایخ الثالثة رووها و هذا ایوا وجه آخر العتباره. 

اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ مِنَ  -سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ علیه السالم عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ دُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ:مُحَمَّ

  لَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.فَقَالَ إِذَا بَ -وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ هَلْ فِیهَا زَكَاةٌ -وَ الزَّبَرْجَدِ

 3 سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السالم وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْمَعَادِنِ. فِی الْمُقْنِعِ قَالَ:وَ  رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ كَمَا مَرَّ وَ

من باب مةادیق التی یخرج من البحر فلم  اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِحقیقة ذكر الن فی هذه االحادیث التی واحدة فی ال

 یكن بین الطائفتین تعارض حتی البدوی منه النهما مثبتین و الثانیة منهما متكفل لبیان بعض مةادیق ما یخرج.

شطوط و االنهار كبیرة التی یعدها العرف بحرا بل ثم ال یخفی ان المراد بالبحر لیس خةوص االبحار المعروفة بل یشمل ال

 یستعمل فیه هذه الكلمة حتی فی القرآن فان فی قةة عبور موسی و اتباعه من البحر و غیره اقوی شاهد علی ذلک 

ال  وَ قال القمی فی تفسیره: و أنزل اهلل على موسى التابوت، و نودیت امه: ضعیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم، و هو البحار 

، فوضعته فی التابوت، و أطبقت علیه، و ألقته فی النیل. و كان  تَخافِی وَ ال تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ

اا ، فنزل من قةره و معه آسیة امرأته، فنظر إلى سواد فی النیل ترفعه األمواج، و الری3 لفرعون قةر على شط النیل متنزه

توربه، حتى جاءت به إلى باب قةر فرعون، فأمر فرعون بأخذه، فأخذ التابوت، و رفع إلیه، فلما فتحه وجد فیه صابیا،  
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 1فقال: هذا إسرائیلی.

 و اما فی اللرة:

  2، و هو انبساطه و سعته.السْتِبْحاره سمی به فقال الخلیل البَحْر

 3.بَحْرٌ . و كلُّ نهرٍ عظیمٍبُحُورٌ و بِحَارٌ و أَبْحُرٌ لعُمقه و اتساعه. و الجمع بَحْراً ى: خالف البرِّ. یقال: سمِّقال الجوهری: البَحْرُ

  3.بِحارٌ قال ابن فارس: و األنهار كلُّها

 بَحَارْتُ  المعاینة، فیقاال:   : كل مكان واسع جامع للماء الكثیر، هذا هو األصل، ثم اعتبر تارة سعتهالبَحْر قال الراغب: أصل

  5وسعته سعة البحر، تشبیها به.كذا: أ

: الماءُ الكثیرُ، مِلْحاً كان أَو عَذْباً، و هو خالف البَرِّ، سمی بذلک لعُمقِهِ و اتساعه، قد غلب على المِلْح البَحْرُ قال ابن منظور:

لسعته و انبساطه؛  البَحْرُ بَحْراً ؛ ... إِنما سمی: مِلْحٌ، قَلَّ أَو كثربَحْرٌ . و ماءٌبِحارٌ و بُحُورٌ و أَبْحُرٌ حتى قَلّ فی العَذْبِ، و جمعه

  6أَی واسع المعروف. لَبَحْرٌ و منه قولهم إِن فالناً

 هذا موافا الی داللتها علی وجوب الخمس بشرط وصول ما یخرج من البحر بقیمة دینار. و قد یأتی البحث عن نةابه.

ید االمام قدس سره و غیره من التعمیم لكل شیء یخرج من البحر الی هنا تحةل داللة روایات معتبرة علی ما افتی به الس

 بالروص سواء كان من اللؤلؤ او العنبر او غیره اال الحیوان، 

الروص، و هو إخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما معدنیّاً كان أو نباتیّاً،  الرابع:قال المحقق الیزدی: 

  7ن الحیوانات.ال مثل السمک و نحوه م

 و قد افتوا بتعمیم ما یخرج المتقدمین و المتأخرین و ان اختلفوا فی كیفیة اخراجه.
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 ، كالجواهر و الدرر، بشرط أن تبلغ قیمته دینارا فةاعدا.بالروصما یخرج من البحر قال المحقق فی شرایعه: الرابع، كل 

فی المنتهى: إنه قول  -رحمه اللّه -ذا النوع فقال العالمةلكن قال صاحب المدارك فی ذیل قوله: أما وجوب الخمس فی ه

علمائنا أجمع، و استدل بما رواه الشیخ فی الةحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السالم، قال: سألته عان العنبار و   

 1 و هی قاصرة عن إفادة التعمیم.« علیه الخمس»غوص اللؤلؤ، قال: 

ال ینبری االرتیاب فی أصل الحكم، و ال فی عمومه بالنسبة إلى سائر أنواع ما یخرج من  قدس سره: المحقق الهمدانیقال 

فما فی المدارك من االقتةار على ذكر صحیحة الحلبی، و الخدشة فیها بقةورها عن إفادة عموم المدّعى؛  بالروصالبحر 

م التعویل إلّا على األخبار الموصوفة بالةحّة، و ممّا ال ینبری االلتفات إلیه، و إن ال یخلو عن وجه بناء على أصله من عد

لكن المبنى عندنا فاسد؛ ألنّا ال نرى جواز طرا مثل هذه األخبار المعتبرة، المعمول بها لادى األصاحاب، خةوصاا ماع     

 استفاضتها، و كون بعوها بحكم الةحیح. 

كخبری عمّاار بان ماروان و     -، و فی بعوهاالروصبفی أنّه وقع فی أغلبها التعبیر عمّا یتعلّق به الخمس  و لكنّ اإلشكال

، و بین العنوانین بحسب الظاهر عموم من وجه؛ فإنّ األوّل یةدق على ما یساتخرج  بما یخرج من البحر -محمد بن علی

باآللة من غیر غوص فی الماء، بل خبر عمّار قد یشمل مثل صید السمک و نحوه بشبكة و نحوها، إلّا أن یدّعى انةارافه  

 جواهر البحر، كما لیس بالبعید. إلى

 و الثانی یشمل ما یخرج من الشطوط بالروص. 

، أو العناوانین و لو فی الشطوط، أو العبرة بةادق كالّ مان     الروصمن البحر، أو عنوان  اإلخراجفهل العبرة بةدق عنوان 

المااء   ء من شی إخراجلّ منهما، أی: ، كما هو ظاهر المتن، أو بالعنوان المشترك بین األمرین، الةادق على ككلیهمابةدق 

 مطلقا، سواء كان بالروص أم بآلة و نحوها، و سواء كان من البحر أم الشط و نحوه؟ وجوه: 

ان المستفاد من االخبار الماضیة االعتبار بالخروج من الماء و ذكر الروص من باب اظهر مةادیقه كما ان المراد من  اقول:

رة فال یكون بین االدلة تناف كما مر نعم یخرج السمک و غیر ما ینبت فی البحار بالسایرة و   البحر ما یشمل االنهار الكبی

 ضرورة الفقه.

اما اختةاص الحكم بما یخرج من الماء او البحر بالروص دون ما یخرج بااللة و جعله من االرباا و الرنائم فیجاب فیاه   

ل یجب فیه بطریق اولی و ال یقال: انه قیاس. النه یقال: بل انه الخمس بعد المؤنه ال یناسب طریقة الشارع كما ال یخفی، ب
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عمل بالدلیل العام بال ورود مخةص علیه، الن قوله علیه السالم: فیما یخرج من البحر الخمس؛ عاام یشامل ماا اخارج     

 بالروص او بااللة و من هنا یظهر االشكال فیما افاده بعض االعالم.

ناوین المأخوذة فی الروایات الموضوعیة اال فیما كان قرینة علی خالفه و فای المقاام   و ان شئت قلت: نعم االصل فی الع

روایات معتبرة دالة علی وجوب الخمس فیما یخرج من البحر موجودة و هی كافیة للتةرف فی عنوان الروص خةوصاا  

 ةادیق. مع العلم بان الروص كان فردا شایعا فی عةر صدور الروایات فذكره من باب ذكر احد الم

اضف الی ذلک انه كیف یتةور تعلق الخمس بما یخرجه الرواص بروصه حین االخراج و بعد كسر مؤنة االخراج و عادم  

تعلقه به لو اخرجه باالالت المعدة له بل هو فی سعة و ال یجب علیه الخمس اال بعد اخراج مؤنة سنته النه یعد من ارباا 

 المكاسب. 

خمس فی الخمسة فالبد ان یكون اضافیا لعدم عد ارباا المكاسب و خمس ارض اشتراها اما حدیث حةر ما یجب فیه ال

الذمی من المسلم من جملته، اضف الی ذلک لو قلنا بان الخمس علی المخرج من البحر سواء بالروص او غیاره ال یازاد   

 علی الخمسة شیئ.  

 ایوا نذكر فتاواهم لحةول االطمئنان.  و قد افتی الشیخ الطوسی قدس سره و غیره بالتعمیم من هذه الجهة

فأما ماا یخارج     قال الشیخ فی المبسوط: و ما یةطاد من البحر من سائر أنواع الحیوانات ال خمس فیه ألنه لیس بروص

1.منه بالروص أو یؤخذ قفیا على رأس الماء فیه الخمس
 

  2العنبر. قال ابن حمزة قدس سره: و الروص و ما یوجد على رأس الماء فی البحر و

ء من غیر غوص فالظاهر انه بحكماه و لاو    قال الشهید قدس سره: اعتبار الدینار فی الروص بعد المؤن، و لو أخذ منه شی

 «.أن فیه الخمس»أما العنبر فالنص عن أبی الحسن علیه السّالم:  كان مما ألقاه الماء على الساحل.

صحاب فقال: إن اخرج من قعر البحر فهاو مان الراوص، و إن    و لكن هل هو من المعادن أو من الروص؟ فةل بعض األ

 3 جنی من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن.

أی ما أخرج به من اللؤلؤ، و المرجان، و الذهب، و الفوة التی لیس علیهاا   الروص الثالث قال الشهید الثانی قدس سره: و
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 سكة اإلسالم، و العنبر. 

ء من ذلک من الساحل، أو من وجه الماء لام یكان غوصاا، وفاقاا      خل الماء فلو أخذ شیاإلخراج من دا  و المفهوم منه

. و تظهر الفائدة فی الشرائط، و فی إلحاق  للمةنف فی الدروس، و خالفا للبیان. و حیث ال یلحق به یكون من المكاسب

 1.صید البحر بالروص، أو المكاسب وجهان، و التفةیل حسن، إلحاق الكل بحقیقته

. المفهوم من الروص إخراجه من داخل الماء، فلو أخذه من الساحل «كل ما یخرج من البحر بالروص»قال فی مسالكه: و 

أو عن وجه الماء لم یكن غوصا. و فی حكم الروص ما یخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج فی المااء. و  

 2لم یدخل فی مسمّاه، و إلحاقه بالمكاسب أولى. رجّح فی البیان إلحاق ما أخذه من الساحل بالروص و إن

 قال فی الحدائق: الثانی ]هل یختص الخمس بما یؤخذ بالروص؟[

المشهور بین األصحاب اختةاص وجوب الخمس بما یؤخذ من البحر بالروص فلو أخذ من غیر غوص فال خماس فیاه   

 ر غوص فالظاهر أنه بحكمه.ء من غی من هذه الجهة، و قال الشهید فی البیان: و لو أخذ منه شی

قال فی الذخیرة بعد نقل ذلک عن الشهید: و هو غیر بعید و لعل مستنده إطالق روایة أحماد بان محماد بان أبای نةار       

 السابقة. و أشار بها إلى روایة محمد بن علی حیث إن الراوی عنه أحمد بن محمد بن أبی نةر.

الذی هو أعمّ من أن یكون « یخرج من البحر»منت التعبیر عن ذلک بقوله و ال یخفى ما فیه فإن الروایة المذكورة و إن تو

بروص أو غیره إال أن جملة الروایات الباقیة التی قدمناها كلها قد اشتركت فی التعبیر بالروص، فإطالق العبارة فی الروایة 

أنه ال یقاع إخاراج ذلاک إال باالروص،      المذكورة مقید بما ذكر فی األخبار الباقیة و التعبیر بذلک إنما وقع توسعا لظهور

 3فإثبات حكم شرعی بهذا اإلطالق و الحال كما ذكرنا ال یخلو عن مجازفة و به یظهر ضعف ما ذكروه.

انه قد مر ان التقیید انما یةح فیما یكون المطلق و المقید متنافیین ال ما اذا كانا مثبتین و المقام یكون كذلک  یالحظ علیه

 عض مةادیق االخراج.الن الروص یعد ب

 ان قلت: ان اطالق االخراج من البحر ینةرف الی االخراج منه بالروص. 

قلت: ان اراد من االنةراف كثرة وجود الروص بالنسبة الی ما یخرج من البحر ففیه موافا الی عدم تحقق االنةراف لعدم 
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بالشبكة و االصطیاد و غیره، و الراوص احاد   حةر ما یخرج من البحر بالروص بل عدم كثرته فیخرج االشیاء من البحر 

 طرقه؛ ان االنةراف یتحقق بكثرة استعمال االخراج فی الروص ال كثرة وجوده و هو كما تری.   

 و منه یظهر االشكال فیما قاله المحقق القمی قدس سره: 

بعض المحقّقین ما یخرج منه بالة  و المراد بالروص: ما یخرج من البحر بالنزول فیه و اإلخراج من تحت الماء، و ألحق به

 لةحیحة عمّار بن مروان، و روایة محمّد بن علیّ، مع استفادة العلّة من األخبار. ال بعد فیه؛كالكالب و نحوه، و 

 و أمّا ما یؤخذ من وجه الماء أو الساحل فالظاهر عدم دخوله فی ذلک، و سیّما ما یوجد فی الساحل.

 عدم داللة العمومات علیه، و عدم انةراف صحیحة عمّار أیواً إلیه.و قیل بالدخول، و هو ضعیف؛ ل

من األخبار هو إخراج ما یتعارف الروص له، فلو أخرج سمكة من تحت الماء فال یفهم دخوله فی األخبار، و  ثمّ المتبادر

ء، و كذا ما یوجد فی  ضعیف، و كذلک حیوان آخر، نعم ال بأس بإدراجه تحت األرباا كما سیجی قول الشیخ بدخوله فیه

 وجه الماء أو الساحل ممّا من شأنه أن یخرج بالروص.

و الحاصل أنّ ما جعله الشارع مورد الخمس من األُمور المذكورة یعتبر فیه الوصول إلیه على وجاه خااص متاداول فای     

ک الكناز و الراوص و   ء، فلزوم الخمس فی المعدن إنّما هو بإخراجه من المعادن، ال بمطلاق تملّكاه، و كاذل     ذلک الشی

 1غیرهما.

قال المحقق الخوئی قدس سره: أظهرها: ثانیها، أخذاً بإطالق كلّ من الةحیحین المزبورین اللذین مفاد أحدهما: وجاوب  

الخمس فی كلّ ما أُخرج بالروص، سواء أ كان من البحر أم من غیره، و مفاد اآلخر: وجوبه فی كلّ ما أُخرج مان البحار،   

 روص أم بریره، بعد عدم التنافی بین اإلطالقین و إن كان بینهما عموم من وجه، لتوافقهما حكماً.سواء أ كان بال

فال موجب إذن لرفع الید عنهما، إذ الموجب إمّا التنافی، و ال تنافی بعد التوافق فی المدلول أو دعوى انةراف المطلق إلى 

لروص أن یكون فی البحر، كما أنّ الرالب فی اإلخراج من البحار أن  الفرد الرالب و اختةاصه به، نظراً إلى أنّ الرالب فی ا

 یكون بالروص.

و تندفع بعدم المحذور فی شمول المطلق للفرد النادر، و إنّما الممنوع اختةاصه به ال شاموله لاه. علاى أنّ النادرة غیار      
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واهر الكریمة أمرٌ شائع متعارف كإخراجها من مسلّمة، فإنّ الروص فی األنهار العظیمة الستخراج ما أودعه اللّه فیها من الج

 1البحر باآللة.

ثمّ ذكر )قدس سره( أنّه مع التنازل و الرضّ و انتهاء النوبة إلى مرحلة الشکّ فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب فی غیار  

 مجمع العنوانین المتیقّن فیه التكلیف.

من الخمس و إن كانت ظاهرة فی الحةر كما ذكر، إلّا أنّه ال مناص بأنّ صحیحة ابن أبی عمیر التی عدّت الروص  و یندفع:

من رفع الید عن هذا الظهور، نظراً إلى أنّ وجوب الخمس فیما یخرج من البحر بریر الروص مقطوعٌ به فای الجملاة، إمّاا    

، و تظهر الثمرة بینهما بالنسبة إلاى  بعنوان ما یخرج من البحر، أو كان بحیاله عنواناً مستقال، و إلّا فبعنوان الفوائد و األرباا

 غیر حاصر ال محالة. استثناء مئونة السنة كما ال یخفى. و من المعلوم أنّ شیئاً من العنوانین لم یكن من الخمسة، فالحةر

 دخول الفوائد فی عنوان الرنیمة المعدودة من الخمسة. و ربّما یحتمل كما فی الوسائل

بوجه، بل أنّ بعض الروایات شاهدة على إرادة خةوص غنائم دار الحرب، كیاف؟  و لاو   و لكنّه كما ترى ال شاهد علیه 

 أُرید منها مطلق الفائدة لدخل فیها ما جعل قسیماً لها كالمعادن و الكنوز و الروص، فإنّها كلّها فوائد.

ما عرفت من القطع بتعلّق الخمس بما  و أمّا ما ذكره )قدس سره( أخیراً من جریان أصالة البراءة، ففیه: أنّه ال مجال لها بعد

أُخرج من البحر باآلالت، و كذا ما أُخرج بالروص من غیر البحر، إمّا بعنوان نفسه أو بعنوان الفائدة، و ألجلاه یعلام باأنّ    

خمس المال قد انتقل إلى أربابه بمجرّد تملّكه، فیتوقّف جواز التةرّف على إحراز اإلذن، و لام یحارز ماا لام یخمّاس،      

 مقتوى األصل عدم جواز التةرّف فیه و وجوب إخراج خمسه بمجرّد حیازته.ف

و بعبارة أُخرى: أصل التعلّق معلوم، و إنّما الشکّ فی كیفیّة التعلّق و أنّه هل كان على نحو یجب التةدِّی ألدائه فعلًاا، أو  

م، و الشکّ إنّما هو فای الساقوط إذا صارف فای     أنّه یجوز التأخیر إلى نهایة السنة، نظراً الستثناء المئونة؟ فالثبوت معلو

 المئونة، و مقتوى األصل عدم السقوط، و النتیجة لزوم المعاملة معه معاملة سائر ما یخرج من البحر بالروص.

 أنّ وجوب الخمس فی كلّ من العنوانین هو األوجه، كما أنّه الموافق لألصل و لمراعاة االحتیاط. و المتحةّل ممّا ذكرناه:

 مسئلة الثانیة فی نصاب الغوصال

 یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دینارا فةاعدا، قال السید االمام قدس سره: 
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دینارا او اكثر حدیث واحد قد مر و یجب من الماء ان الدلیل علی وجوب الخمس فی الروص اذا بلغ قیمة ما یخرج  اقول:

 ان نذكره للبحث فی سنده و داللته:

 لیاه الساالم  حَسَنِ عیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَةْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْمُحَمَّدُ بْنُ یَحْ

نِ الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ مَا فِیهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِینَاراً قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِ

 1 .فَفِیهِ الْخُمُسُ

عما یخرج من البحر من اللؤلؤ، و الیاقوت و الزبرجد، فقال: إذا بلغ قیمته دینارا  -علیه السالم -و سئل أبو الحسن الرضا 

 2ففیه الخمس.

عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَانْ مَعَاادِنِ    لیه السالمسَى بْنُ جَعْفَرٍ عسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُو 1633

 3 بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ. الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ هَلْ فِیهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا

عن مقدار ما یجب فیه الخمس مما یخرج من البحر كاللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن  سالملیه الو سئل الةادق ع

 3 .الذهب و الفوة فقال إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس

أَبِی نَةْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ  وَ عَن سعد بن عبد اهلل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 13

قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَادِ وَ عَانْ مَعَاادِنِ     لیه السالمأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع

 5 .كَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُالذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ هَلْ عَلَیْهِ زَ

ةْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَ عَنْ محمد بن الحسن الةفار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَ 13

قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَانْ   لیه السالمهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ععَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّ

   6 .مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ هَلْ فِیهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ

وی عنه هذه الروایة و رأیت اختالف عباراته لكن هذا االختالف اماا  رأیت اختالف الكتب فی المعةوم الذی رُ اقول: قد

                                                           
1
 .537، ص: 1 اإلسالمیة(؛ ج -الكافی )ط .  

2
 .172المقنع )للشیخ الةدوق(؛ ص: .  

3
 .39، ص: 2 من ال یحوره الفقیه؛ ج.  

4
 .253المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: .  

5
 .123، ص: 3 تهذیب األحكام؛ ج.  

6
 .139، ص: 3 تهذیب األحكام؛ ج.  
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النساخ او من المؤلف و ال یور بما كنا فی صدده الن روایة المشایخ االربعة مومونها توجاب االطمئناان    غلط ناش من

لبحث فی سنده هذا موافا الی ان السند الای البزنطای صاحیح و هاو مان      و ترنینا عن ا فی بیان نةاب الروص بةدوره

  اصحاب االجماع بل هو من الذین ال یروون اال عن الثقة. اضف الی ذلک ان المشهور قد عملوا بها اال ما شذ.

 قاد یناارا و  انها معارضة مع ما دل علی كون النةاب فی المعدن عشرین دقد یقال باما داللتها علی المطلوب واضح لكن 

یجاب بانه لو سلم المعارضة، نأخذ بالةحیح فی نةاب المعدن الجل عمل المشهور و نطارا روایاة البزنطای فای هاذا      

 المقدار و نحن نقول بالتفكیک فی الحجیة.

 وجود القرینة علی ان االمام اجاب عن نةاب الروص دون المعادن الن الومیر فی الحدیث مذكر و لكن التحقیق ان یقال:

 لو كان مرجعه المعادن و الروص فالبد ان یجیب اما بالومیر المثنی و اما بالومیر المؤنث.

یوجب االطمئنان بان المعةوم اما لام یار   فهو بال ذكر المعادن  ذلک من الحدیث و ذكره فهم بعوهم ای الةدوقو یؤیده 

علای ان نةااب   دل الحادیث الةاحیح    ابقرینة ما المةلحة فی الجواب عن نةاب المعدن و اما صدر سقط فی الحدیث 

  المعدن عشرون دینارا و قد افتوا به كما مر.

 ان هذه المعارضة ال یوجب التوقف فی العمل بالحدیث فی نةاب الروص. اضف الی ذلک 

: النةاب فی الراوص  315: مسألة حیث قال قدس سره كما عن العالمةو قد ادعی االجماع علی كون النةاب فیه دینارا 

 1.اعلمائنعند ، ء ار واحد، فما نقص عنه، لم یجب فیه شیدین

هو المشهور نقاال و تحةایال شاهرة    نعم یجب فیه الخمس بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فةاعدا كما قال صاحب الجواهر: 

جماعا، بل لاو  ، بل فی الثانی ال یعتبر فی الزائد نةاب إعلمائنا بل فی التذكرة و المنتهى نسبته إلى كادت تكون إجماعا،

اتفاق  »علاى اعتباار دیناار، و فای الحادائق      اتفاق األصاحاب   زاد قلیال أو كثیرا و جب الخمس فیه، كما انه فی التنقیح 

بال  إلى آخره، موافا إلاى األصال و مفهاوم الخبار الساابق،      « على نةاب الدینار فی الروصاألصحاب قدیما و حدیثا 

 الناقص عن ذلک. إلى عدم الخمس فیبالنسبة اإلجماع بقسمیه 

و إلى إطالق األدلة و منطوق ذلک الخبر المعتود و المنجبر بما عرفت بالنسبة للوجوب فی الزائد علیه، فما عان غریاة   

 2عشرین دینارا فیه ضعیف ال نعرف له مأخذا معتدا به، كما اعترف به غیر واحد.  المفید من اعتبار

                                                           
1
 .325، ص: 5 الحدیثة(؛ ج -تذكرة الفقهاء )ط .  

2
 .37، ص: 16 اإلسالم؛ ج جواهر الكالم فی شرا شرائع . 
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منعقاد علاى اعتباار    اإلجمااع المنقاول   أن ضعیفة السند بجهالة الاراوی إال  قال السید العاملی و هذه الروایة و إن كانت 

ل نةاابه  و حكى العالمة فی المختلف عن المفید فی المساائل الرریاة أناه جعا     النةاب، و ال قائل باعتبار ما دون ذلک.

 1 . و لم نقف له على مستند.عشرین دینارا كالمعدن 

 الرریة معارض لما ذكرناه عنه من مقنعته. ان ما حكی عن المفید فی المسائل  اقول:

و لكن محمد بن علی المزبور مجهول لم یرد فیه توثیق و ال مادا قاد روى عناه    قدس سره قال:  ثم ان المحقق الخوئی

البزنطی و علی بن أسباط، و لم یكن مشهورا بین الرواة، و لیس فی البین ما یوهم وثاقته عدا روایة البزنطی عنه بناء على 

ا قیل من أنه ال یروی إال عن الثقة، كما نقل ذلک عن عدة الشیخ قدس سره لكن المبنی سقیم كما مر مرارا. فال اعتمااد  م

 على الروایة لهذه العلة.

ما دل على وجوب الخماس فای   فالمتبع إطالق و حینئذ فإن تمَّ اإلجماع المدعى على اعتبار النةاب المزبور فهو، و إال 

 2 ج من البحر الشامل لما إذا كانت القیمة أقل من الدینار.الروص و فیما اخر

األحوط وجوب  (:1195)مسألة طریق الذی سلكه قدس سره علی مبناه تمام و قد افتی باالحتیاط فی منهاجه:  اقول: ان

  3الخمس فیه و إن لم تبلغ قیمته دینارا.

قدس سره:  لم  ای المحقق الروحانیی لكن تلمیذه االخر و تبعه علی ذلک تلمیذه المحقق التبریزی دون الوحید الخراسان

كما هو المشهور نقال و تحةیال، شهرة كادت تكون   یرتض بهذا االحتیاط و سلک طریقا لثبوت عدم لزوم النةاب فقال:

وق، المتقادم  و یشهد له خبر محمّد بن أبی عبد اللّه و مرسال الةاد   إجماعاً، بل فی التذكرة و المنتهى نسبته إلى علمائنا.

  .إلّا أن ضعف سندیهما مانع من االعتماد علیهما، و علیه فال دلیل على اعتبار النةاب ذكرهما

انما هو عدم وجوب الخمس فیما قل عن دینار، نظراً إلى الشک فی ثبوت الخمس فیه و مقتوى األصل  و مقتوى القاعدة

  مما دل على ثبوت الخمس فی الروص.عدمه، و أمّا ما بلغ منه دیناراً فةاعداً فهو المتیقن 

مقتوى القاعدة انما هو وجوب الخمس فیما یةدق علیه الروص و ان لم یبلغ دیناراً، المسألة اطالق لكان نعم، لو كان فی 

أن نةوص الروص مما ال اطالق لها من هذه الجهة، لعدم ورودها مورد البیان و باذلک قاد    إال انک قد عرفت فما سبق:

 و المشهور فتوى من عدم وجوب الخمس فیما دون الدینار.یوجه ما ه
                                                           

 .375، ص: 5 مدارك األحكام فی شرا عبادات شرائع اإلسالم؛ ج.  1

 .115. المستند فی شرا العروة الوثقى؛ الخمس، ص:  2

 .325، ص: 1 . منهاج الةالحین )للخوئی(؛ ج 3
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فی النظر انما هو وجوب الخمس مطلقا حتى فیما هو دون الدینار، و ذلک إلطالق صاحیح الحلبای   لكن الذی یترجح و 

لاة الاى   المتقدم الوارد فی العنبر و غوص اللؤلؤ فان السؤال عن الوظیفة الفعلیة فی الموردین، فیكون نظر الساائل ال محا 

جمیع صور المسألة و بذلک یكون للسؤال اطالق بالنسبة الى ما دون الدینار ایواً و الجواب نزل علاى طباق الساؤال ال    

 محالة، فیكون مقتوى الروایة انما هو وجوب الخمس مطلقا، كما ال یخفى.

غیر ظاهر المستند، كماا اعتارف باه    و نسب إلى المفید قدس سره فی الرریة القول باعتبار النةاب عشرین دیناراً و لكنه 

 1 صاحب الجواهر قدس سره و غیره.

ان فتواه علی مبناه من عدم صحة روایة البزنطی و عدم انجبار الوعف بعمل المشهور؛ تمام لكن ال نعلم وجهاا لماا    اقول:

هذه الجهة فلو كان االمام ذكره من عدم االطالق فی الروایات اال فی روایة الحلبی فان روایات الباب متحد المومون من 

 2راجع ص علیه السالم فی مقام البیان من جمیع الجهات فی صحیح الحلبی فیكون فی غیره كذلک و اال فال. 

ثم ال نعلم وجها لما ذكره بعنوان مقتوی القاعدة النا نعلم ان ما یخرج من الماء مشمول الدلة الخمس اما من اجال كوناه   

دة او من جهة كونه غوصا فالعلم االجمالی بوجوب الخمس فیه موجود و نشک فی وجود القید من مةادیق الرنیمة و الفائ

 نحكم بعدمه فالقاعدة یقتوی وجوب الخمس و ان لم یبلغ الدینار. 

و ال فرق بین اتحاد النوع و عدمه، و بین الدفعة و الدفعات، فیوم بعوها الى بعض، فلو بلاغ  قال السید االمام قدس سره: 

 موع دینارا وجب الخمس، و اشتراك جماعة فی اإلخراج ها هنا كاالشتراك فی المعدن فی الحكم.المج

و المرجاان و   خرج  من البحار او الراوص و ذكار الؤلاؤ    اقول: بعد ان عرفت ان موضوع الحكم ای وجوب الخمس ما ا

لروص فلو بلغ ما اخرج دینارا یجاب  فالحكم فی المسئلة واضح الن المرجع اطالق ما اخرج او اغیرهما من باب المثال 

 الخمس فیه. 

و لو اشترك جماعة فی اخراجه حیث ان التكلیف متوجه الی االفراد دون الجماعة بما هی الجماعة فای فرد مانهم  بلاغ   

  نةیبه دینارا یجب علیه الخمس دون من لم یةل الی ذاك الحد. و قد مر تفةیله فی باب المعدن فال نعید.  

، نعم لو خرجات بنفساها   و أخرج الجواهر من البحر ببعض اآلالت من دون غوص یكون بحكمه على األحوطل 3مسألة 

على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غیر غوص تدخل فی أرباا المكاسب ال الروص إذا كان شرله ذلک، فیعتبر 

 فیها إخراج مئونة السنة، و ال یعتبر فیها النةاب.

                                                           
1
 .113كتاب الخمس؛ ص:  -المرتقى إلى الفقه األرقى .  
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 . ء حكمه ا من باب االتفاق فتدخل فی مطلق الفائدة و یجیو أما لو عثر علیه

لكن علی سبیل الفتوی ال االحتیااط اذ قاد مار ان    هذا الفتوی یكون علی القاعدة بناء علی ما استفدنا من روایات الباب 

ؤخذ من وجه موضوع الحكم ما اخرج من الماء و هو یعم ما اخرج بالروص او باالالت نعم ما یوجد منه فی الساحل او ی

 الماء فحیث ال یةدق علیه االخراج من الماء فیعد من الرنائم و الفوائد.

فی النفس شیء و قد اشرنا الیه فیما سبق و هو انه كیف یكون معقوال وجوب الخمس علی ما اخرج مان المااء    هذا لكن

مس اال بعد كسر مؤنة سنته اذا اخذا الشیء بالروص او باالالت بعد كونه دینارا بال استثناء مؤنة السنة و ال یجب علیه الخ

و تفطن المر قد غفلوا عنه و هو الروص  ثم قد رأیت بعض المحققین یری هذا الرأی من وجه الماء او وجده فی الساحل؟

فی الروایات قد استعمل فی الشیء الذی یخرج بالروص و الخمس یتعلق بالشیء و الروص طریق الوصول الیه و ان شئت 

 ضوع الخمس االشیاء النفیسة المتكونة فی البحر بای نحو وصل الینا.قلت: مو

و ال اشكال لمن یراجع الةحیحة انّ مراد السائل منه و من غوص اللؤلؤ مطلب واحاد و ساؤال    قال المحقق الشاهرودی:

ن كال منهاا بساؤال    واحد عما فیه الخمس ال مطلبان و سؤاالن، ألنّ السائل فی هذه الروایة قد جزّأ مسائله، و ساأل عا  

مستقل، كما یظهر لمن راجعها فی اصلها، خةوصا مع ظهور الروایات فی حةر ما فیه الخمس بعنوانه فی الخمسة، فیكون 

ظاهرها ال محالة انّ ما هو موضوع الخمس فی الروص ما یخرج من قاع البحار سواء كان بالروص أم بریره، بال التعبیار   

معرف و طریق للوصاول  و عنوان الروص مجرد فی انّ النظر الى المستخرج و هو اللؤلؤ، بنفسه ظاهر عرفا   بروص اللؤلؤ

 إلیه.

عرفاا و ارتكاازا لماا مان شاأنه االخاراج        عنوانٌو المراد فی المقام هو  و اما القرینة اللبیّة، فالنّ الروص بالمعنى الجامد

دخل لها عرفا فی حیثیة االسترنام و الفائدیة التی هی بالروص، ال لما یخرج بالروص فعال، بل خةوصیة الروص الفعلی ال 

مان تعلقاه   اولاى  مناط تعلق الخمس، و العرف یرى ان تعلقه بالجوهر المأخوذ من سطح الماء اتفاقا أو باالخراج باآللاة  

الروص  عرفا و فقهیا، نعم خةوصیةفخةوصیة الروص بالفعل ملراة بالجوهر المستخرج بعملیة الروص الخطیرة المجهدة، 

من ناحیة كونها معرفا و عنوانا لعمل و طریقة یستخرج بها الجواهر و االحجار النفیسة عادة ال مطلق ما یستخرج بالروص 

و لو كان حیوانا اتفاقا مأخوذة فی موضوع الحكم، بمعنى انه ال خمس فی غیر تلاک الجاواهر مماا یخارج مان البحار       

جهة القادمة، فالروص معارّف الاى الجاواهر المساتخرجة عاادة و شاأنا       كاالسماك على ما سوف یأتی فی البحث عن ال

بالروص و لو خرجت بریره دون غیرها كاالسماك و لو خرجت بالروص، و لعل كونهاا ثمیناة و خطیارة یجعلهاا غنیماة      
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 1بالمعنى المتقدم منا فیشملها اطالق اآلیة أیوا.

إذا فرض تكوّن الجواهر فیها  نهار الكبیرة كدجلة و الفرات و النیلال فرق فیما یخرج بالروص بین البحر و األ 3مسألة    

  . كالبحر

 قد مر فیما سبق ان المالك بما كان منبته الماء سواء نبت فی البحر او االنهار  الكبیرة. 

إن كان ، و األحوط إجراء حكم الروص علیه ء فی البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الرواص ملكه لو غرق شی 5مسألة 

 من الجواهر، و أما غیرها فاألقوى عدمه.

حكم  اما .قد مر ان مالك وجوب الخمس صدق الروص و ما یخرج من البحر اذا كان منبته البحر دون ما یسقط فیه اقول:

ما یخرج منه من االشیاء المرروقة یعرف مما سبق فی ما یوجد فی جوف السمک ای یعد من الفوائد فیجب الخمس فیاه  

 اخراج مؤنة سنته.   بعد 

، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباا المكاسب إذا أخذه لو أخرج العنبر بالروص جرى علیه حكمه 6مسألة 

 . المشترل بذلک، و مع العثور االتفاقی دخل فی مطلق الفائدة

 اقول: یدل علی وجوب الخمس فی العنبر صحیحة حلبی و مرسل المقنعه و یونس:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم  الَ:مَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَمُحَ

 فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.  -الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِعَنِ 

 2مِثْلَهُ. وَاهُ الْكُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍرَ وَ

  3.الْعَنْبَرِو فِی رِوَایَةِ یُونُسَ وَ 

 1الْخُمُسُ. الْعَنْبَرِفِی  أَنَّهُ قَالَ: لیه السالممُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الةَّادِقِ ع

                                                           

1
 . 271، ص: 1 كتاب الخمس )للشاهرودی(، ج.  

2
 . 12576، ا395، ص: 9 وسائل الشیعة؛ ج.  

3
 . 12553، 355، ص: 9 وسائل الشیعة؛ ج.  
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نعم اذا اخرج وجد علی وجه الماء او فی الساحل مقتوی اطالقها وجوب الخمس فیه سواء كان اخرج من البحر او ول: اق

منه بالروص او اآلالت یعتبر فی وجوب الخمس فیه بلوغه دینارا لما مر. و لم نجد وجها لما ذكره السید االمام من القیود. 

لسائل ان الؤلؤ و العنبر من واد واحد و هما مماا یخرجاان مان البحار فایحكم      اللهم اال ان یقال: ان المستفاد من سؤال ا

 بحكمه. 

و منه یظهر االشكال فیما افاده المحقق اللنكرانی قدس سره فی توضیح المسئلة و دلیلها: قد وقع الخالف بعد االتّفاق على 

 و ماهیّة العنبر: تعلّق الخمس بالعنبر فی الجملة على أقوال، كاالختالف فی حقیقة الموضوع

ما یظهر من المتن من التفةیل بین ما لو أخرج العنبر بالروص فیجری علیه حكمه، و بین ما لو أخذ على وجاه    .1

  الماء أو الساحل فمن أرباا المكاسب إذا أخذه المشترل بذلک، و مع العثور االتّفاقی داخل فی مطلق الفائدة.
س به فی جمیع الةور، و لعلّ مستنده صحیحة الحلبای المتقدّماة    ما حكی عن صاحب المدارك من تعلّق الخم  .2

المعتبرة عنده أیواً، التی وقع السؤال فیها عن العنبر بنحو اإلطالق و غوص اللؤلؤ، و حكم فیها بثبوت الخماس،  

 فإطالق السؤال و ترك االستفةال فی الجواب یدلّ على مرامه، و یؤیّده الحكم بثبوت الخمس فای العنبار فای   

 روایة مرسلة من دون عطف الروص علیه أصلًا.

ما حكی عن كاشف الرطاء من أنّه من مةادیق الروص، و من الواضح أنّ العنبر و إن كان له أصال بحاری و ال     .3

یكون له منشأ غیر البحر، إلّا أنّ صدق الروص إنّما یتحقّق فی بعض صوره دون جمیع الةور، فال وجه إلجاراء  

 قاً.حكم الروص علیه مطل

 ما نقل عن المفید )قدّس سرّه( من أنّ العنبر من المعادن، فیجری علیه حكمها، و المذكور فی وجهه أحد أمرین:  .3

أحدهما: كون العنبر نبع عین فی البحر نظیر عین الزاج و الكبریت، و أُورد علیه بأنّ هذا أحد المحتمالت، و هناك تفاسیر 

لعنبر من كونه رجیع دوابّ بحریّة، أو نباتاً فی البحر، أو سمكة بحریّة أو غیر ذلاک، و  بل أقوال أُخر باإلضافة إلى ماهیّة ا

 علیه فال دلیل على كونه معدناً حتّى یلحقه حكمه.

یتكوّن فیه و ال یوجد فی غیره، و   ثانیهما: ما عن المحقّق الهمدانی )قدّس سرّه( من أنّ العنبر حیث إنّ له مكاناً مخةوصاً

 مكان إلّا البحر، فال محالة یةدق على ذلک المكان أنّه معدنه و أنّه أُخذ من معدنه توسّعاً.لیس ذلک ال

ء. نعم، ربما یوجد فای هاذه    و أُورد علیه بأنّ الالزم فی صدق المعدن الرجوع إلى العرف، و هو ال یرى البحر معدناً لشی

بمقدار كثیر، و ال یتحقّق االختالط بینهاا و باین مااء البحار،     األزمنة بعض المعادن فی البحار، و لكنّه بعد ثقب قعر البحر 

                                                                                                                                                                                                 
1
 . 12575، ا399، ص: 9 وسائل الشیعة؛ ج.  
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  كمعدن النفط.

ما حكی عن المحقّق صاحب الشرائع بل المنسوب إلى األكثر من أنّه إذا أُخرج العنبار باالروص یجاری علیاه       .5

 حكمه، و إذا أُخرج من وجه الماء أو من الساحل یجری علیه حكم المعادن.

اب عنه، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ الالزم بمقتوى النصّ األخذ بما ذكاره صااحب المادارك، و ال    و ممّا ذكرنا یظهر الجو

المتعلّقة للخمس بما ذكروه من العناوین. غایة األمر أنّه ال بدّ من االلتزام بالزمه من التعدّد فیماا  دلیل على انحةار األُمور 

 1إذا أُخرج بالروص، فتأمّل.

ما یررمه على الحفر و السبک و الروص و اآلالت و  لخمس فی الروص و المعدن و الكنز بعد إخراجإنما یجب ا 7مسألة 

 . نحو ذلک، بل األقوى اعتبار النةاب بعد اإلخراج

اقول: قد مر فی المعدن و الكنز ما دل علی جواز مؤونة تةفیته و اخراجه فیهما و حاصله: ان الخمس علی ما اساتفاده و  

ستثن مؤونة االخراج فقد یكون ما اخرجه بمقدارها او اقل منها فحینئذ وجوب الخمس علی ما اخرجه غیر غنمه فلو لم ی

 معقول. 

                                                           

1
 .172الخمس و األنفال؛ ص:  -تفةیل الشریعة فی شرا تحریر الوسیلة .  
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 الخامس: ارباح المکاسب و المتاجر

، بل و سائر التكسبات و لاو  ارباا التجاراتله و لعیاله من الةناعات و الزراعات و  ما یفضل عن مئونة السنة -الخامس

 .مسمى التكسبأو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قیم أو غیر ذلک مما یدخل فی  بحیازة مباحات

و ال ینبری ترك االحتیاط بإخراج خمس كل فائدة و إن لم یدخل فی مسمى التكسب، كالهباات و الهادایا و الجاوائز و    

بریر أرباا ماا یادخل فای مسامى      المیراث الذی ال یحتسب، و كذا فیما یملک بالةدقة المندوبة، و إن كان عدم التعلق

 هر و عوض الخلع، و االحتیاط حسن.التكسب ال یخلو من قوة، كما أن األقوى عدم تعلقه بمطلق اإلرث و الم

و ال خمس فیما ملک بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة، نعم یجب الخماس فای نمائهماا إذا قةاد بإبقائهماا      

   1ا.االسترباا و االستنماء ال مطلق

الاذی  له و لعیاله  یفضل عن مئونة السنة کل ربحالسید االمام قدس سره جعل موضوع الخمس فی هذه المسئلة  اعلم ان

دون غیره ثم احةی موارد التكسب. و قبل الخوض فی المسئلة الباد مان ان یاری اقاوال     طریق التكسب حةل له من 

 یقها و فی وجوب الخمس فیها اختالف.  العلماء الن المسئلة من اهم مسائل الخمس و فی مةاد

و الرنائم كل ما استفید بالحرب من األموال و السالا و الثیاب و الرقیق و ما استفید من المعادن و قدس سره:  قال المفید

نة و كل ما فول من أرباا التجارات و الزراعات و الةناعات عن المئونة و الكفایة فی طول السالروص و الكنوز و العنبر 

  2. على االقتةاد

، و ماا  المكاساب و مما انفردت به اإلمامیة: القول بأن الخمس واجب مان جمیاع المراانم و    قال العلم الهدی قدس سره: 

، و ما فول من أرباا التجارات و الزراعات و الةناعات بعد المئونة و الكفایة فی استخرج من المعادن و الروص و الكنوز

  3 طول السنة على اقتةاد.

عن المئونة و الكفایاة  التجارات و الزراعات و الةناعات أرباا و یجب أیوا فی كل ما فول من و قال فی موضع آخر: 

  3 من طول سنة على االقتةاد.

                                                           
1
 .356، ص: 1 تحریر الوسیلة؛ ج.  

2
 .276ص: المقنعة )للشیخ المفید(؛ .  

3
 .225االنتةار فی انفرادات اإلمامیة؛ ص: .  

4
 .376، ص: 1 رسائل الشریف المرتوى؛ ج.  
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أنه واجب فی كل ما غنم بالحرب و غیرهاا مان    لی اهلل علیه و اله:فی المأثور عن آل الرسول صقال السالر قدس سره: 

 -و فاضل أرباا التجارات و الزراعاات و الةاناعات  و الرقیق، و المعادن و الكنوز، و الروص و العنبر،  األموال و السالا

  1 .عن المؤنة و كفایة طول عامه إذا اقتةد

من أرباا التجارات، و الرالت، و الثمار على اختالف یجب الخمس فی جمیع المستفاد  :139مسألة قال الشیخ فی خالفه: 

و لم یوافقنا علاى ذلاک أحاد مان      راج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة.أجناسها بعد إخ

 الفقهاء.

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طریقة االحتیاط تقتوی ذلک، ألنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانات ذمتاه بریئاة    

  2 بیقین، و ان لم یخرج ففی براءة ذمته خالف.

 3«التجارات و المكاسب كلهاأرباا و »بن براج قدس سره: قال ا

  3 .التجاراتو فاضل المكاسب عما یحتاج إلیه لنفقة سنته و أرباا قال ابن حمزة قدس سره: 

  5 .أرباا التجاراتالمكاسب و و فی كل فائدة تحةل لإلنسان من قال الراوندی قدس سره: 

فی أرباا التجارات، و المكاسب، و فیما یفول من الرالت و الزراعات،  و یجب الخمس أیواقال ابن ادریس قدس سره: 

 6 على اختالف أجناسها، عن مئونة السنة، له و لعیاله.

  7 عن المئونة و الكفایة.و الزراعات، و الةناعات، ، أرباا التجاراتو ما فول من و قال ایوا: 

ذكورة عن قوت السنة له و المكلها، و فیما یفول من الرالت و المكاسب  أرباا التجاراتو فی قال الكیدری قدس سره: 

  5 لعیاله.

                                                           
1
 .139المراسم العلویة و األحكام النبویة؛ ص: .  

2
 .115، ص: 2 الخالف؛ ج.  

3
 .177، ص: 1 المهذب )البن البراج(؛ ج.  

4
 .137الوسیلة إلى نیل الفویلة؛ ص: .  

5
 .232، ص: 1 راوندی(؛ جفقه القرآن )لل.  

6
 .356، ص: 1 السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج.  

7
 .055، ص 1. المصدر؛ ج 
8
 .126إصباا الشیعة بمةباا الشریعة؛ ص: .  
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  1 عن مؤون السنة.الةناعات و الزراعات و  أرباا التجاراتو فیما یفول عن قال المحقق فی رسائله: 

  2 .تالتجارات و الةناعات و الزراعاأرباا له و لعیاله من  الخامس ما یفول عن مئونة السنةو قال فی شرائعه: 

  3 .أرباا التجاراتو هو یجب فی غنائم دار الحرب، و الكنائز، و المعادن، و الروص، و و قال فی مختةره: 

  3.و الةنائع و الزراعات و جمیع االكتسابات أرباا التجاراتالرابع: و قال فی معتبره: 

 قال العالمة قدس سره فی كتبه المختلفة:

جمیع أنواع االكتسابات، و فواضل األقوات، من الرلّاات، و  ت، و الةنائع، و الزراعات، و التجاراأرباا السابع و العشرون: 

و ال یجب على الفور  عن مئونة السنّة على االقتةاد، یجب فیها الخمس إذا فولت عن مئونة السنّة له و لعیاله. الزراعات،

 ء ممّا یجب فیه الخمس سوى هذا. لحول فی شیبل یتربّص إلى تمام السّنة، و یخرج عن الفاضل خمسه، و ال یراعى ا

  5 و لو احتسب من أوّل السّنة ما یكفیه على االقتةاد، و أخرج خمس الباقی معجّال كان أفول.

بعد إخراج مئوناة السانة لاه و لعیالاه علاى       و الزراعات و الةنائع و سائر االكتسابات أرباا التجاراتالةنف الخامس: 

  6 .خالفا للجمهور كافة -تقتیر، عند علمائنا كافة  و ال االقتةاد من غیر إسراف

و قال ابان الجنیاد: فأمّاا ماا      التجارات و الةناعات و الزراعات.أرباا مسألة: المشهور بین علمائنا إیجاب الخمس فی 

یة فی ذلاک، و  استفید من میراث، أو كدّ بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلک، فاألحوط إخراجه الختالف الروا

  7 .لو لم یخرجه اإلنسان لم یكن كتارك الزكاة التی ال خالف فیها

و الزراعات و الةنائع و جمیع أنواع االكتسابات و فواضل األقوات من الرلّات و  أرباا التجاراتالةنف الخامس و قال: 

                                                           
1
 .339الرسائل التسع )للمحقق الحلی(؛ ص: .  

2
 .163، ص: 1 شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام؛ ج.  

3
 . 63، ص: 1 قه اإلمامیة؛ جالمختةر النافع فی ف.  

4
 .623، ص: 2 المعتبر فی شرا المختةر؛ ج.  

5
 .335، ص: 1 الحدیثة(؛ ج -تحریر األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة )ط .  

6
 .327، ص: 5 الحدیثة(؛ ج -تذكرة الفقهاء )ط .  

7
 .313، ص: 3 مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة؛ ج.  
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  1فیه الجمهور كافّة.عن مئونة السنة على االقتةاد، و هو قول علمائنا أجمع، و قد خالف الزراعات 

قوله: )الخامس، ما یفول عن مؤناة السانة لاه و لعیالاه مان أربااا التجاارات و الةاناعات و         قال المحقق قدس سره: 

 الزراعات(.

األول: فی وجوب الخمس فی  البحث فی هذه المسألة یقع فی مواضع:و قال صاحب المدارك قدس سره: فی ذیل كالمه: 

 . ه فی كالم أكثر األصحاب، بل ادعى علیه العالمة فی التذكرة و المنتهى اإلجماع و تواتر األخبارهذا النوع، و هو مقطوع ب

و قال ابن الجنید فی مختةر األحمدی: فأما ما استفید من میراث أو كد بدن أو صلة أخ أو رباح تجاارة أو نحاو ذلاک     

 لم یكن كتارك الزكاة التی ال خالف فیها.فاألحوط إخراجه الختالف الروایة فی ذلک، و لو لم یخرجه اإلنسان 

. و حكاه الشهید فی البیان عن ظاهر ابن أبی عقیل أیوا فقال: و ظاهر ابن الجنید و ابن عن هذا النوعو ظاهر كالمه العفو 

األزمناة   اإلجماع علیه فی  أبی عقیل العفو عن هذا النوع و أنه ال خمس فیه، و األكثر على وجوبه، و هو المعتمد، النعقاد

 2 السابقة لزمانهما و اشتهار الروایات فیه انتهى.

و وجوب الخمس التجارات و الزراعات و الةناعات، أرباا فی ما یفول عن مئونة السنة له و لعیاله من قال فی الحدائق: 

لتاذكرة اإلجمااع و   فی هذا النوع هو المشهور بین األصحاب )رضوان اللّه علیهم( بل ادعى علیه العالمة فای المنتهاى و ا  

تواتر األخبار، و نقل عن ابن الجنید فی المختةر األحمدی أنه قال: فأما ما استفید من میراث أو كاد یاد أو صالة أخ أو    

ربح تجارة أو نحو ذلک فاألحوط إخراجه الختالف الروایة فی ذلک، و لو لم یخرجه اإلنسان لم یكن كتارك الزكاة التی 

 ال خالف فیها.

فی العفو عن هذا النوع، و حكاه الشهید فی البیان عن ظاهر ابن أبی عقیل أیوا فقال: و ظاهر ابان الجنیاد و    و هو ظاهر

ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع و أنه ال خمس فیه و األكثر على وجوبه، و هو المعتمد النعقاد اإلجماع علیه فی األزمنة 

 3 تهى.السابقة لزمانهما و اشتهار الروایات فیه. ان

أرباا التجارات و الزراعات، و الةنائع، و جمیاع أناواع االكتساابات، و فواضال      زادوا أیواً كما فیها وقال فی الریاض: 

 عن مئونة السنة على االقتةاد. األقوات من الرلّات و الزراعات

                                                           
1
 .537، ص: 5 یق المذهب؛ جمنتهى المطلب فی تحق.  

2
 .375، ص: 5 مدارك األحكام فی شرا عبادات شرائع اإلسالم؛ ج.  

3
 .337، ص: 12 الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة؛ ج.  
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ع. و لعلّاه كاذلک؛ لعادم وجاود     و فی االنتةار و الرنیة و الخالف و ظاهر المنتهى و عن التذكرة و الشهید: علیه اإلجماا 

العمانی و اإلسكافی، حیث حكی عنهما القول بالعفو عن هذا النوع؛ و فی اساتفادته  عن و ال محكی إلّا  امخالف فیه ظاهر

و ال وجه له، الستفاضة الروایات بال تواترهاا كماا عان     عم ربما یستفاد منهما التوقف فیه من كالمهما المحكی إشكال، ن

نتهى بالوجوب، و لذا لم یتأمّل فی أصل الوجوب أحد من المتأخّرین و ال متأخّریهم، و إنّما تأمّل جملة مان  التذكرة و الم

فیما هو ظاهر األصحاب و جملة من الروایات بل كلّها كما یأتی بیاناه إن شااء اللّاه تعاالى مان أنّ        متأخّری متأخّریهم

 مةرف خمس هذا النوع مةرف سائر األخماس.

باإلمام علیه السالم بدعوى داللة جملة من الروایات علیه؛ لداللة بعوها على تحلیلهم علیهم ا قریباً اختةاصه احتملوبل 

 1 السالم هذا النوع من الخمس، و لو ال اختةاصه بهم علیهم السالم لما ساغ لهم ذلک، لعدم جواز التةرف فی مال الریر.

و هی: غنائم دار الحارب، و   كما یستفاد من األدلّة االتیة. ألقوى أنّه سبعةالمشهور اقال المحقق المیرزا القمی قدس سره: 

و المعادن، و الكنوز، و ما یخرج باالروص، و الحاالل المخاتلط    و الزراعات و الةناعات و االكتسابات،  أرباا التجارات

سل الجبلی و المانّ، و أباو الةاالا    و زاد الشیخ: الع بالحرام مع جهل القدر و المالک، و أرض اشتراها الذمیّ من مسلم.

  2 . المیراث و الهبة و الةدقة

، و الزراعات، و الررس، و الورع، و الةناعات، و جمیع أنواع االكتساابات  أرباا التجارات القسم الخامسو قال النراقی: 

 من الةید، و االحتطاب، و االحتشاش، و االستقاء، و غیر ذلک.

هو المشهور بین األصحاب، و عن الخالف و االنتةار و التبیان و مجمع البیان و الرنیة و و وجوب الخمس فی هذا النوع 

المنتهى و التذكرة و الشهید: اإلجماع علیه. بل الظاهر إجماعیّته فی الجملة، لعدم وجود مخالف صریح، إلّا ما حكی عان  

 3 ما خفاء، بل ظاهره التوقّف.القدیمین أنّهما قاال بالعفو عن هذا النوع، و فی استفادته من كالمه

أربااا  لاه و لعیالاه مان     علاى االقتةااد   ما یفول عن مئونة السانة  مما یجب فیه الخمس الخامسقال المحقق النجفی: 

بال خالف معتد به أجده فیه، بل فی الخالف و الرنیاة و التاذكرة و المنتهاى اإلجمااع     التجارات و الةناعات و الزراعات 

النتةار و السرائر أو صریحهما ذلک، بل أرسله فی الریاض عن الشهید الثانی أیوا، بل فی األخیرین علیه، بل فی ظاهر ا

                                                           
1
 .237، ص: 5 الحدیثة(؛ ج -ریاض المسائل )ط .  

2
 .251، ص: 3 غنائم األیام فی مسائل الحالل و الحرام؛ ج.  

3
 .31، ص: 17 شیعة فی أحكام الشریعة؛ جمستند ال.  
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من األربعة دعوى تواتر األخبار به، و هو الذی استقر علیه المذهب و العمل فی زماننا هذا، بل و غیره من األزمنة السابقة 

من عدمه أو العفو عناه فای هاذا     -م(، فما عن ظاهر القدیمینالتی یمكن دعوى اتةالها بزمان أهل العةمة )علیهم السال

 1 .األدلة القطعیة  القسم، لألصل المعلوم انقطاعه بریر واحد من

المعرفة باقوال الفقهاء من القدیم الی زمن المتأخر المتأخرین یمكن ادعاء حةول الشهرة العظیمة علی وجاوب   اقول: بعد

كاسب و المتاجر و ال یعبأ بما حكی من القدیمین االسكافی و العمانی لعدم دلیل علی الخمس فی االرباا الحاصلة من الم

ما افتوا به بعد شمول االدلة اآلتیة لمةادیق التی ذكراها بل ادعی المحقق الخوئی قدس سره االجماع علی وجوبه و جعله 

 ث قال: حیو بعدهما سرد فی احةاء االدلة علیه دلیال مع السیرة علیه قبل االدلة 

الظاهر تسالم األصحاب و اتّفاقهم قدیماً و حدیثاً على الوجوب، إذ لم ینسب الخالف إلّا إلى ابن الجنیاد و   الجهة األُولى:

ابن أبی عقیل، و لكن مخالفتهما على تقدیر صدق النسبة من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما فی ذلاک ال تقادا   

بل فی الجاواهر: أنّ هاذا   وى أبی حنیفة غالباً كما ال یخفى؛ ا األوّل منهما المطابقة فتاواه لفتافی تحقّق اإلجماع، و ال سیّم

 . هو الذی استقرّ علیه المذهب و العمل فی زماننا هذا، بل و غیره من األزمنة السابقة

 2المعةومین )علیهم السالم(.ة بزمن و كیفما كان، فیدلّنا على الحكم بعد اإلجماع و السیرة العملیّة القطعیّة المتّةل

وجود االیة الشریفة و الروایات لم یبق مجال لالجماع و السیرة للقطع بان مدركهما اما االیة او الروایات الةادرة  اقول: مع

عنهم علیهم السالم. و ان شئت قلت: مدرك االجماع معلوم فال یكون دلیال مستقال فی قبال الكتاب و السنة. اماا السایرة   

لیة كیف یدل علی وجوب الخمس فی االرباا المكاسب مع قطع النظر عن فتاوی االصحاب او الكتاب و السنة حیث العم

انها ال لسان لها بل تحكی عن فعل المتشرعة و غایتها استحباب الخمس فیها اللهم اال یكون قرینة خارجیة تدل علی ان 

  وایات؟خمس االرباا علی نحو اللزوم و هل هی اال الراعطائهم 

و ینبری ان نبحث اوال عن موضوع الحكم النه محل النزاع و االختالف ال حكمه موافا الی ان البحاث عناه بحاث عان     

 حكمه ایوا. 

 علی خمسة اقوال: اختلفت كلمات االصحاب فی تحدیده،  وقد

 انه خةوص ارباا التجارات،  .1

                                                           
1
 .35، ص: 16 جواهر الكالم فی شرا شرائع اإلسالم؛ ج.  

2
 .195، ص: 25 موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج.  
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 مطلق الكسب و االسترباا،  .2

 مقةودة و المستحةلة و لو لم یكن كسبا، مطلق االستفادة بمعنى الفائدة ال .3

 مطلق االفادة االختیاریة و لو لم یكن بقةد االسترباا،  .3

 لق الفائدة و لو لم تكن اختیاریة.مط .5

 فالبد من مالحظة االدلة الواردة فی المقام حتی نختار الحق منها:

بای نحو حةل لكان باختیااره الن   من الرنیمة،  امّا الكتاب فالتمسک به فی المقام مبنی على استظهار إرادة المعنى االعم

و هو مطابق متعلق الخمس  ،بفعله االختیاری هلاسند الفعل الی الفاعل فیكون ما حةّ؛ انما غنمتم من شیءفی قوله تعالی 

الخمسة ای اال االرض التی اشتراها الذمی عان المسالم و الماال الحاالل المخاتلط      االصناف  فیشمل جمیعللقول الرابع 

  .ةدق الرنیمة على مثل الهبة و غیرها من الفوائدفت هو مطلق الفائدة،بالحرام و 

 .نعم ان ورد دلیل خاص علی استثناء مورد نحن تابع له

 اما الروایات فمنها تدل علی وجوب الخمس فی كل فائدة و غنیمة: 

 أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَامَاعَةَ قَاالَ:   مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ -6 -12553

 1فَقَالَ فِی كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ كَثِیرٍ. -عَنِ الْخُمُسِ لیه السالمسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع

 لكن لم یثبت و لو ثبت فهو موثق.سند الروایة صحیح و ان قیل سماعة بن مهران واقفی 

داللة الروایة علی وجوب الخمس فی كل فائدة و غنیمة تامة و لیست باالطالق بل بالعموم كما ال یخفای فتكاون دلایال    

 علی القول الرابع ایوا. 

فَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّادِ بْانِ الْحَسَانِ    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْ -1 -12579

أَ عَلَاى جَمِیاعِ مَاا یَسْاتَفِیدُ      -أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُاسِ  -لیه السالمبَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع الْأَشْعَرِیِّ قَالَ كَتَبَ

 وَ كَیْفَ ذَلِکَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. -نْ جَمِیعِ الوُّرُوبِ وَ عَلَى الةُّنَّاعِمِنْ قَلِیلٍ وَ كَثِیرٍ مِ -الرَّجُلُ

سند الروایة: طریق الشیخ الی سعد بن عبد اهلل صحیح فی المشیخة و الفهرست و المقةود من ابی جعفر احمد بن محماد  

یار من المسلمات لكن وقع البحث فی وثاقة محمد بن الحسن االشعری و لم بن عیسی االشعری الثقة و وثاقة علی بن مهز
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 نجد وجهها لتوثیقه موافا الی انه ال نعلم من هو بعض االصحاب.

داللة الروایة علی القول الثالث تامة الن تقریر االمام علیه السالم و استثنائه المؤونة یدل علی وجوب الخمس فی جمیاع  

 من ای طریق و لو من الةناعة و غیرها. الفوائد التی یطلبها 

 عَنْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الةَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً محمد بن الحسن -5 -12553

إِنَّ الَّاذِی أَوْجَبْاتُ فِای     فِی طَرِیقِ مَكَّاةَ قَاالَ:  السالم وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَیْهِ لیه عكَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ  :عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ

وَ سَأُفَسِّرُ  -تِشَارِخَوْفاً مِنَ الِانْ -لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِی أَكْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ -هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ -سَنَتِی

  -إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَکَ بَعْوَهُ

وَ أُزَكِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ  -فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ -أَوْ بَعْوَهُمْ قَةَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ -إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ

تُطَهِّارُهُمْ وَ تُازَكِّیهِمْ بِهاا وَ صَالِّ      -خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِی عَامِی هَذَا ا()فِی عَامِی هَذَ

وَ یَأْخُذُ الةَّادَقاتِ وَ أَنَّ   -التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ -إِنَّ صاَلتَکَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ -عَلَیْهِمْ

 -وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْرَیْبِ وَ الشَّاهادَةِ -وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ -وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ -اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِیمُ

  – مْ تَعْمَلُونَفَیُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُ

وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ  -وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ -وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی كُلِّ عَامٍ

 -وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ -حَالَ عَلَیْهِمَا الْحَوْلُقَدْ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِوَّةِ الَّتِی  -فِی سَنَتِی هَذِهِ

لِمَا  -مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْتَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ  -وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا -وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ

 . -وَ لِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ -یَرْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَأَنَّ لِلّاهِ خُمُسَاهُ وَ    -ءٍ شَیْ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی كُلِّ عَامٍ -فَأَمَّا الْرَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ

 -وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقاانِ  -إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ -وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ -وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى -لِلرَّسُولِ

  – ءٍ قَدِیرٌ یْیَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَ

 -الَّتِی لَهَا خَطَرٌ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الْجَائِزَةُوَ  -یَرْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا الْرَنِیمَةُفَهِیَ  -فَالْرَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ

لَاا یُعْارَفُ لَاهُ    مَاالٍ یُؤْخَاذُ   وَ مِثْالُ   -فَیُؤْخَذُ مَالُاهُ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُةْطَلَمُ  -أَبٍ وَ لَا ابْنٍ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ الْمِیرَاثُوَ 

فَمَانْ   -مٍ مِنْ مَوَالِیَّصَارَتْ إِلَى قَوْ -فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً -الْفَسَقَةِ إِلَى مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّةِ وَ مَا صَارَ -صَاحِبٌ

فَاإِنَّ نِیَّاةَ    -لِإِیةَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِاینٍ  فَلْیَتَعَمَّدْ -وَ مَنْ كَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّةِ -إِلَى وَكِیلِی فَلْیُوصِلْ -ءٌ مِنْ ذَلِکَ كَانَ عِنْدَهُ شَیْ

  -الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ
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وَ مَانْ كَانَاتْ    -مِمَّنْ كَانَتْ ضَایْعَتُهُ تَقُاومُ بِمَئُونَتِاهِ   نِةْفُ السُّدُسِ فَهُوَ  -وجِبُ مِنَ الوِّیَاعِ وَ الْرَلَّاتِ فِی كُلِّ عَامٍفَأَمَّا الَّذِی أُ

 فَلَیْسَ عَلَیْهِ نِةْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ. -لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ ضَیْعَتُهُ

منهم دفع االشكاالت منه نذكر كالم المحقق الاداماد   اما داللتها معركة االراء فمنهم اسقط حجیتها وسند الروایة صحیح و 

 قدس سره فی هذا المومار.

، و لكن أورد علیه عدّة إشكاالت قد استةعبها بعاض  1ال إشكال ظاهرا فی اعتبار السند كما اعترف به فی المدارك قال:

بورود إعواالت غیر قابلة للحلّ علیها من كلّ  2عتبار بها. و قد أذعن صاحب الحدائقاألعالم بحیث توهّم سقوطها عن اال

 جهة.

و حیث إنّه یحتمل خفاء الحقّ و استتاره تحت األوهام لحسبان الشبهة القابلة للدفع أعواال، فاللّازم نقل تلک اإلشكاالت، 

  :فقد أورد علیه. اإلشارة إلى حلّها و

تشریع باإلیجاب و نحوه قد انقطع بانقطاع الوحی و ارتحال الرسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم فماا  الجعل و ال أوّال: بأنّ

و لام أوجاب علایهم    »، و هكذا قوله )علیه السالم(: «فالّذی أوجبت فی سنتی هذه» معنى قول أبی جعفر )علیه السالم(:

 ؟ «ذلک فی كلّ عام و ال أوجب علیهم.

لإلمام )علیه الساالم(   -و هو خمس أرباا المكاسب -القسم من الخمس  أن نقول: باختةاص هذابأنّه إمّا  ثم اجاب عنه

فقط، كما ربّما یستظهر من بعض الروایات لمكان التعبیر بنحو حقّی، حقّک، نةیبی، نةیبک، و أمثال ذلک فی األسائلة و  

طلقا له )علیه السالم( فبیده الوالیة المطلقة كوالیة األجوبة، فعلیه ال مجال لتوهّم اإلشكال، لكون هذا الخمس حینئذ حقّا 

المالک على ملكه فیبسطه و یهبه لمن یشاء و یقبوه و یةرفه عمّن یشاء، و المرجو من اللّه تعالى أیوا حقّ البحث مان  

  هذه الجهة فی الفةول التالیة.

ین ذوی الساهام الساتة المعیّناة فای اآلیاة      و إمّا أن نقول: بكون خمس هذا القسم أیوا كسائر أقسامه مشترك أسداسا ب

كما یتّوح بالتأمّل  -الكریمة، فعلیه یكون اإلیجاب و جعل الخمس على حدة من باب المةلحة المقتویة لذلک، إذ األمر

أنّ تقةیر الموالی أو بعوهم أوجب ضعف أرباب الخمس لعدم وصول حقّهم إلایهم فأوجبات مةالحة لازوم      -فی الةدر

لولیّ إیجاب حقّ آخر على حدة فی بعض األموال دون بعض، و فی بعاض األزمناة دون بعاض كماا فای      التدارك على ا

الروایة بأن أوجب )علیه السالم( فی تلک السنة ال غیرها، و على الذهب و الفوّة ال غیرهماا، فاال مجاال أیواا لتاوهّم      
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ذلک التةرّف قطعا، و یؤیّد  -لكونه ولیّا مطلقا -م(الخدشة فی اإلیجاب و الجعل بعد انقطاع الوحی، إذ لإلمام )علیه السال

ذلک ما ورد من أنّه لو زاد حقّ أرباب الخمس فهو له )علیه السالم( كما أنّه لو نقص فعلیه )علیه الساالم( التتمایم، و ماا    

قلّ الخمس ألنّه فی كالّ ماا   ورود أیوا فی باب الرنائم من أنّ له اختیار المهامّ أوّال ثمّ تقسیمها بین المقاتلین، فبالنتیجة ی

بقدره و من المعلوم قلّة ذلک بعد أخذه )علیه السالم( المهامّ، و لكن علیه )علیه السالم( الجبران ألربابه   وصل إلى المقاتل

عند النقیةة، فبأمثال ذلک یحدس قطعا أنّ له )علیه السالم( الوالیة الكذائیّة و ال ربط له ببااب انقطااع الاوحی لتوامّن     

لوحی اإللهی له و إیداع علمه عندهم )علیهم السالم(، و من هنا یظهر لک ما فی بعض تلک اإلشكاالت و یمكن أن نشیر ا

  إلیه إجماال.

و الروایة صحیحة ال اشكال فیها سندا و ظهورها فی التعمیم أیوا واضح، و ایجاب نةف السادس   قال بعض المحققین:و 

لشیعته فان اختیار الخماس بساهمیه و كاذا الزكااة و غیرهماا مان        -علیه السالم -على اصحاب الویاع كان تخفیفا منه

صلى اهلل  -فانه ولىّ االمر بل هم اولى بالمؤمنین و اموالهم من انفسهم مثل النّبیّ -علیه السالم -المیزانیات االسالمیة بیده

فی الذهب و الفوة التى قد حاال علیهماا    بالخمس الذى اوجبه فی سنة خاصة -علیه السالم -و لعل مراده -علیه و آله

قةّروا فی اداء زكاتهما و الزكاة تتعلق فی كل سنة فةالح االمام  -علیه السالم -الحول كما قیل هو الزكاة حیث ان شیعته

)ع( فی زكاتهما فی السنوات المتعددة التى قةروا فیها على اداء خمسهما بعنوان الزكاة، و الشاهد علاى ذلاک ذكار آیاة     

كل عام و ال اوجب علیهم اال الزكاة   و لم اوجب علیهم ذلک فی»بعد ذلک:  -علیه السالم -الزكاة و آیة الةدقات و قوله

مع ان الربح مما یجب فیه الخمس المةطلح و یكون مشموال « و ال ربح ربحه فی تجارة» و قوله:« التى فرضها اللّه علیهم

  .«د فهی واجبة علیهم فی كل عامفاما الرنائم و الفوائ»لقوله بعد ذلک: 

و وجه تخةیص الذهب و الفوة باخذ الزكاة ان خلفاء الوقت كانوا یأخذون الزكوات منهم مان االماوال الظااهرة فقبلهاا     

تخفیفا و اما الذهب و الفوة فلما لم تكونا من االموال الظاهرة لم یكن لعمال الزكوات الیهما سابیل   -علیه السالم -االمام

االمام زكاتهما تطهیرا ألموالهم و توسعة لفقراء الشیعة و ضعفائهم و حفظهم من الشدّة التى كاان تنتظارهم بوفاات    فطالب 

علیاه   -و هذا هو الذى لم یحب -علیه السالم -االمام فان سنة عشرین و مأتین كانت سنة وفات االمام ابى جعفر الثانى

   1.االشكاالت الموردة على الةحیحة و یتعیّن العمل بمومونها فتدبرانتشاره قبل وقوعه، و بما ذكرنا یرتفع  -السالم

ان كالمه متین بالنسبة الی انهم علیهم السالم اولی بالناس من اموالهم و انفسهم فیجوز لهم علیهم السالم ان یأخاذوا   اقول:

مةلحة. اما كون ما اخذ من الذهب ما رأوا فی اخذه مةلحة فی الواقع و لكن لیس هذا من االحكام الدائمة بل مادامت ال
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و الفوة زكاة فیه تأمل بل هو جریمة مالیة فی قبال تفریطهم و تقةیرهم جعلها علیهم لتطهیرهم و وضع مقدارها خماس  

 مالهم من الذهب و الفوة دون غیرهما و ان جاز له ان یأخذ من غیرهما ایوا.

ه ففی كل مال رأی المةلحة فی اخذه و یكون وافیاا بررضاه   و مما ذكرناه یظهر الجواب من اشكال موی الحول و جواب

 جعل الجریمة. 

هو اعتبار الحول فی الذهب و الفوّة، مع أنّه ال اعتبار للحول فی بااب  « حال علیهما الحول»بأنّ الظاهر من كلمة  و ثانیا:

 خمس النقدین و إنّما هو فی زكوتهما.

ی بأنّه من باب الةلح بإزاء تقةیر الموالی عان أداء الحاق و بقائاه فای ذمّاتهم،      : فبأنّ سیاق الروایة ینادانیو أمّا عن الث

بل هو كنایة عن اساترنائهم  لزوم مرور الحول علیهما فةالح )علیه السالم( عنه بخمس الذّهب و الفوّة، و لیس المراد منه 

ألمكن أن ال یوجب ذلاک علایهم، فإیجاباه     عنهما حیث إنّهما بقیا عندهم حوال بال احتیاج، بمعنى أنّه لو كان عسیرا لهم

مجعوال نحو سائر األخماس المجعولة، بل هو من بااب المةاالحة عان حاقّ     لیس خمسا فیهما ألجل غنائهم عنهما فهو 

أرباب الخمس، مع أنّه لو علم اإلمام )علیه السالم( بأنّ الةالا بحال المقةّرین إیجاب حقّ آخر للتطهیر و التزكیاة فلاه   

 لسالم( ذلک لكونه موجبا لتقلیل العالقة باألموال، و هو أیوا وجه آخر لرفع اإلشكال األوّل.)علیه ا

فهذا اجتهاد فی قباال الانص اذ یمكناه ان    « لیس المراد منه لزوم مرور الحول علیهما ... »اقول: كالمه متین اال فی قوله: 

 بل جریمة لتطهیر الموالی فی سنة خاصة   یقال كل مال ال یحتاجونه. و قد مر انه لیس من الخمس المةطلح

، اقتوااء  «و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و ال آنیة و ال دوابّ و ال خادم »بأنّ الظاهر من قوله )علیه السالم(: و ثالثا: 

 جعل الخمس فیها و لكن رفعه امتنانا، مع أنّه لیس فی نحو األثاث و مثله خمس لكونها من المؤنة.

على حدة غیر الحقّ المقرّر المعروف خمسا فای    : فبما تقدّم آنفا من جواز جعل اإلمام )علیه السالم( حقّاثثالو أمّا عن ال

، فالحتمال كون تلک األمور المذكورة مبتاعة بما فیه الخمس مثال، أو بنحاو  «لم أوجب» صالحا، أمّا قوله:ء رآه  أیّ شی

  خمس فیه مع وجود المقتوى إلّا التخفیف و االمتنان.لم تعدّ من مؤنة هذه السنة، و ال مانع من جعل ال

باندراج ما یأبى المشهور عن الذهاب إلیه تحت الرنائم و هو الجائزة، بل ما قامت السیرة على خالفة أیوا و هو  و رابعا:

  المیراث، لعدم الخمس فیهما سیما الثانی.

 -فإنّاه ال سایرة علاى الخماس فیهاا      -یرة تحت الرنائم ال الیسیرة: فبأنّه ال مانع من اندراج الجائزة الخطرابعو أما عن ال

بخالف الجوائز العظیمة ألنّها مشمولة للرنیمة و لذا صرّا اإلمام )علیه السالم( مستدال باآلیة الكریمة بتفسایرها بالجاائزة   
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فی بعض الروایات هی مطلق الفائدة ة اإلفادة الواقعالخطیرة أیوا، فال إشكال فی وجوبه فیها، سیما إذا قلنا بأنّ المراد من 

و لكن اخترنا أنّ معنى الكسب هاو مطلاق جلاب الفائادة قةادا حاین        كسباو إن كانت بریر كسب، أو قلنا بلزوم كونها 

االستفادة و التملّک، نحو ما یجعل سهما و نةیبا لبعض المقاتلین الذی ال قةد له فی بدء األمر فی القتال إلّا إعالء كلماة  

 و إحیاء آثاره ال بعنوان االغتنام ثمّ بعد الفتح و أخذ الرنائم قةد إلى تملّک ما أفرز نةیبا له. الحقّ

و أمّا حكم المیراث فقیام السیرة على اإلجمال مسلم و لكن لم یثبت استقرارها فی جمیع أنحاء المیراث حتّى فی المیراث 

 ثمّ علم بعد موته بأنّ له ماال وافرا قد تركه عناد االرتحاال   الذی لم یحتسب الوارث وجود ذلک المورّث فی العالم أصال

 فهو له و علیه الخمس، بخالف سائر أقسامه ممّن كان محتسبا، فال إیراد أیوا من هذه الجهة.

ا انه : جَعَل المعةوم الخمس فی الجایزة الخطیرة النها من الفوائد و یشملها قوله: اما الرنائم و الفوائد خةوصا اذا قلناقول

البد فی تملكها القبول و القبض فهی فائدة اختیاریة اما  الیسیرة منها یشملها الرنائم لكنها معفو عنها. نعم لاو قاام الادلیل    

علی عدم وجوبه فیها بحیث یستقر التعارض او ثبت اعراض المشهور عن وجوب الخمس فیها نلتزم به و قد یأتی مستقال 

 البحث عنها انشاء اهلل تعالی.

 و اما شمولها لالرث الذی ال یحتسب تعبد. و كم ترك اولهم بیان حكم الخرهم.

 «.و مثل مال یؤخذ ال یعرف له صاحب»بإیجابه الخمس فی اللقطة لقوله )علیه السالم(:  سا:خامو  

لمعلاوم صااحبها   س: فبأنّه أیوا حكم على طبق القاعدة إذ اللقطة غیار ا ماخو أمّا عن الاجاب عنه المحقق الداماد بقوله: 

كماا هاو    -للواجد تخییرا فی التملّک، كما أنّ له التةدّق أو اإلیةاء عند الموت و بقائه عنده ودیعة، فعلى فرض التملّک

  یندرج تحت الرنیمة، فالحكم بوجوب الخمس حینئذ على القاعادة، ماع احتماال    -الرالب فیما دار األمر بینه و بین غیره

 .یامه مستوفكونه كنزا و قد تقدّم أحك

نعام، قولاه    »اوال هذا تسلیم منه بكونه لقطة لكن التحقیق ما افاده المحقق الخوئی قدس سره فی هذا الةدد بقوله:  اقول:

ال یخلو عن اإلشكال، نظراً إلى أنّ هذا من مجهول المالاک، و  « و مثل مال یؤخذ و ال یعرف له صاحب»)علیه السالم(: 

ةدّق به، و لیس لخخذ تملّكه لیدخل فی الفائدة كما فی اللقطة، و إن نُسب ذلک إلى بعوهم المشهور و المعروف لزوم الت

 استناداً إلى هذه الةحیحة، و لكن المشهور خالفه كما عرفت، فكیف عدّ فیها من الفوائد و الرنائم؟  

، و باین  مالٌ ال یعرف صااحبه ولنا: و لكن الظاهر أنّ الةحیحة غیر ناظرة إلى المال المجهول مالكه، للفرق الواضح بین ق

، إذ الةاحب فی األوّل مفروض الوجود، غایته أنّه غیر معروف فیكون من مجهول المالک، مالٌ ال یعرف له صاحبقولنا: 

بخالف الثانی و هو الوارد فی الةحیحة حیث لم یفرض له صاحب و مالک، و لعلّه ال صاحب له أبداً و أنّه من المباحات 
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التی هی ملک لمن استولى علیها. و هذا كما ترى أجنبی عن باب مجهول المالک و داخل فی الفوائد و الرنائم بال األصلیّة 

 1«إشكال كما تومّنته الةحیحة.

اما احتمال كونه كنزا فهو كما تری الن الخمس یتعلق بالكنز بعد استثناء مؤونة االخراج ال بعد مؤونة سانته اذا بلاغ حاد    

 النةاب. 

ا: بأنّ الواجب هو الخمس ال نةف السدس مع تةریحه )علیه السالم( بوجوب نةف السدس فیما تقاوم الوایعة   سدو سا

  بالمؤنة.

: فبما تقدّم فی الجواب عن اإلشكال األوّل من أنّه إمّا یكون هذا القسم مختةّا باإلمام )علیاه الساالم(   دسو أمّا عن السا

الوالئی بال كالم، و إمّا یكون مشتركا بینه )علیه السالم( و غیره من المةارف فله لتسلّطه على ملكه  ،فله التخفیف و عدمه

 ذلک أیوا من باب الوالیة على هؤالء الشركاء.

و بالجملة: ال وجه لطرا روایة لها محامل یتدارك بها ما یتراءى منها من خالف القواعد، فال إشاكال فای هاذه الروایاة     

 2 .ة الدالّة على وجوب الخمس فی األرباا مع لزوم صرفه إلى أهلهأصال، فهی من األدلّة المعتبر

فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الوِّیَاعِ وَ الْرَلَّاتِ فِی  »قوله علیه السالم:  نعلی مفاد الةحیحة ال هذا االشكالورود لكن االنةاف 

ف لما ورد عن ابنه علیه السالم بوجوب الخمس ال لم یختص بالسنة المذكورة بل یجری فی كل عام و هو مخال « كُلِّ عَامٍ

 نةف السدس فی ما بعده من االعوام.

 أَبِیاکَ  كِتَاابَ  مَهْزِیَارَ بْنُ عَلِیُّ أَقْرَأَنِی لیه السالم:ع الْحَسَنِ أَبِی إِلَى كَتَبْتُ :قَالَ الْهَمَذَانِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَهْلٌ[ 23] 

 نِةْافُ  بِمَئُونَتِهِ ضَیْعَتُهُ تَقُمْ لَمْ مَنْ عَلَى لَیْسَ أَنَّهُ وَ الْمَئُونَةِ بَعْدَ السُّدُسِ نِةْفُ الوِّیَاعِ أَصْحَابِ عَلَى أَوْجَبَهُ فِیمَا لیه السالمع

 لَا خَرَاجِهَا وَ الوَّیْعَةِ مَئُونَةِ الْمَئُونَةِ بَعْدَ الْخُمُسُ الوِّیَاعِ عَلَى یَجِبُ فَقَالُوا ذَلِکَ فِی قِبَلَنَا مَنْ فَاخْتَلَفَ ذَلِکَ غَیْرُ لَا وَ السُّدُسِ

 3.السُّلْطَانِ خَرَاجِ بَعْدَ وَ عِیَالِهِ مَئُونَةِ وَ مَئُونَتِهِ بَعْدَ ع فَكَتَبَ عِیَالِهِ وَ الرَّجُلِ مَئُونَةِ

كن التحقیق وثاقته و قد ورد بطریق صحیح فای  سند الروایة مشتمل علی سهل بن زیاد و قد اختلفوا فی وثاقته و ضعفه ل

 التهذیب عن علی بن مهزیار و هو:

 الوِّیَاعِ أَصْحَابِ عَلَى أَوْجَبَهُ فِیمَا أَبِیکَ كِتَابَ عَلِیٌّ أَقْرَأَنِی الْهَمْدَانِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ إِلَیْهِ كَتَبَ :قَالَ مَهْزِیَارَ بْنُ عَلِیُّ[ 11]
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 ذَلِاکَ  غَیْارُ  لَاا  وَ السُّادُسِ  نِةْافُ  بِمَئُونَتِاهِ  ضَیْعَتُهُ تَقُمْ لَمْ مَنْ عَلَى لَیْسَ أَنَّهُ وَ الْمَئُونَةِ بَعْدَ السُّدُسِ نِةْفَ عَلَیْهِمْ أَوْجَبَ أَنَّهُ

 عِیَالِاهِ  وَ الرَّجُلِ مَئُونَةِ لَا خَرَاجِهَا وَ الوَّیْعَةِ مَئُونَةِ ئُونَةِالْمَ بَعْدَ الْخُمُسُ الوِّیَاعِ عَلَى یَجِبُ فَقَالُوا ذَلِکَ فِی قِبَلَنَا مَنْ فَاخْتَلَفَ

  1.السُّلْطَانِ خَرَاجِ بَعْدَ وَ عِیَالِهِ مَئُونَةِ وَ مَئُونَتِهِ بَعْدَ الْخُمُسُ عَلَیْهِ مَهْزِیَارَ بْنُ عَلِیُّ قَرَأَهُ وَ فَكَتَبَ

هذا معرض عنه من قبل االصحاب و ال یعبأ بماا یقاول فای توجیهاه المحقاق      یقال:  علیه البد من رد علم هذا الیهم اوف

و ال ینافیاه قولاه )علیاه     »التی استشهد فیه فانظر الی كالمه قادس ساره:    227الخوئی الن صدور هذا الكتاب فی سنة 

  «امة لم تنتقل إلى إمام آخر كما مرّ.، إذ الظاهر أنّ المراد: كلّ عام من أعوام حیاته و ما دامت اإلم«فی كل عام»السالم(: 

 قد یأتی البحث عن داللة الروایة عن قریب انشاء اهلل تعالی.

لو قلنا بوالیة مطلقة للفقیه من قبلهم علیهم السالم فی كل ما یكون لهم فیه الوالیة، فللفقیه ان یأخذ الخمس مان   اعلم انه

ا او یخفف من الخمس بحسب مةلحة یراها اضف الای ذلاک كلاه:    غیر االمور السبعة اذا رأی المةلحة فی ذلک و یعفو

 جواز اخراج الخمس و التةرف فی بقیة ماله اذا قةد ایةاله الی موضع المةرف.

الی هنا استفدنا من الةحیحة وجوب الخمس فی كل فایدة اختیاریة و قةدیة نعم خمس ارث من ال یحتسب یكون علی 

  اریة و لو لم یكن بقةد االسترباا.مطلق االفادة االختیقول الرابع خالف القاعدة فالةحیحة تدل علی ال

ارَ عَانْ عَلِایِّ بْانِ    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَا   -2 -12557

مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَاا   -أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السالم عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَیْعَتِهِ  بُورِیِّمُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَا

مَاا الَّاذِی    -وَ بَقِیَ فِی یَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً -وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الوَّیْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً -فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ -یُزَكَّى

 فَوَقَّعَ علیه السالم: لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْوُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ. -ءٌ وَ هَلْ یَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَیْهِ شَیْ -یَجِبُ لَکَ مِنْ ذَلِکَ

او محمد بن علی بن شجاع كما فی بعض النسخ و كیف كان فلم یارد   سند الروایة مشتمل علی علی بن محمد بن شجاع

اسمه فی الكتب الرجالیة اللهم اال ان یقال اعتمد علیه علی بن مهزیار بل اعتمد علیه الشیخ فی تهذیبه حیث قال قبل نقله: 

 «. لَى ذَلِکَ مَا رَوَاهُوَ الْخُمُسُ یَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَ» 

داللة الحدیث علی وجوب الخمس فی ما استفاده من الویعة بعد اخراج مؤنة الویعة واضحة بال علای ماا یفوال مان      

 مؤونته فهی اعم منها كما ال یخفی. 

 و الظاهر ان المراد من الویعة االرض الزراعیة.
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قُلْاتُ لَاهُ أَمَرْتَنِای بِالْقِیَاامِ      بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِادٍ  بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ محمد بن الحسن وَ -3 -12551

عَلَایْهِمُ  فَقَالَ یَجِابُ   -ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ وَ أَیُّ شَیْ -فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی بَعْوُهُمْ -بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ

إِذَا  :فَقَاالَ  -وَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ الةَّانِعُ بِیَادِهِ  :قُلْتُ –فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ )ضیَائِعِهِمْ(  -ءٍ فَقُلْتُ فَفِی أَیِّ شَیْ -الْخُمُسُ

 أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.

یكناى أباا علای، ماولى آلل      الحسن بن راشد:وكالء؛ قال الشیخ الطوسی: السند صحیح و ابو علی حسن بن راشد من ال

 (. 17(، و عده من أصحاب الهادی علیه السالم )5المهلب، بردادی، ثقة، من أصحاب الجواد علیه السالم، رجال الشیخ )

ل و الحارام، الاذین ال یطعان    و عده الشیخ المفید، فی رسالته العددیة، من الفقهاء األعالم، و الرؤساء المأخوذ عنهم الحال

 ء و ال طریق لذم واحد منهم.  علیهم بشی

لایهم  و ذكر الشیخ فی كتاب الریبة فی فةل ذكر طرف من أخبار السفراء فی جملة من الممدوحین مان وكاالء األئماة ع   

 و المتولین ألمورهم، قال:  السالم

الحسن بن الولید، عن الةفار، عن محمد بن عیسى، قاال:  أخبرنی ابن أبی جید، عن محمد بن  أبو علی بن راشد، و منهم:

كتب أبو الحسن العسكری علیه السالم إلى الموالی ببرداد و المدائن و السواد، و ما یلیها: قد أقمت أبا علی بن راشد، مقام 

ج إلى عةیانی، علی بن الحسین بن عبد ربه، و من قبله من وكالئی، و قد أوجبت فی طاعته طاعتی، و فی عةیانه الخرو

 و كتبت بخطی.

 و السند صحیح النهم امامیون عدول اال ابن ابی جید فهو من مشایخ النجاشی. 

قال ابان   اما الداللة بناء علی نسخة ضیاعهم یشمل كل حرفة و صنعة و ما الی ذلک الن للویعة فی اللرة معنی عام كما 

 1«.منه معاشه كالةنعة و التجارة و الزراعة و غیر ذلکضیعة الرجل فی غیر هذا ما یكون »األثیر فی النهایة: 

ضیعة الرجل: حرفته و صناعته و معاشه و كسبه، یقال: ما ضیعتک؟ أی ما حرفتک، و »و قال ابن منظور فی لسان العرب: 

 إذا انتشرت على الرجل أسبابه قیل فشت ضیعته حتى ال یدری بأیّها بدأ، و معنى فشت أی كثرت.

ضیعة العرب سیاسة اإلبل و الرنم، قال: و یدخل فی الویعة الحرفة و التجاارة، یقاال للرجال: قام إلاى       قال شمر: كانت

 ضیعتک.

قال األزهری: الویعة و الویاع عند الحاضرة مال الرجل من النخل و الكارم و األرض، و العارب ال تعارف الوایعة إلّاا      
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زارة وضیعة اآلخر الفتل و سفّ الخوص و عمل النخل و رعای  الحرفة و الةناعة، قال: و سمعتهم یقولون ضیعة فالن الج

 ... اإلبل و ما أشبه ذلک كالةنعة و الزراعة و غیر ذلک

له دار و ال عقار. و خصّ بعوهم بالعقار النخل، یقال للنخال خاصاة    و الویعة: العقار ]و العقار: المنزل و الویعة، یقال: ما

و  ، قال: العقار بالفتح: الویعة و النخل و األرض و نحو ذلک[.«باع داراً أو عقاراً من»من بین المال: عقار، و فی الحدیث: 

 1«.األضیعة: األرض المرلّة

، بال علاى   «و صانائعهم »أوضح منها على نسخة « و ضیاعهم»و الداللة بناء على نسخة : قال المحقق الداماد قدس سره

یستفاد من  -بناء على شمولها للحاصلة بریر الحرفة -بقرینة األمتعةتلک النسخة یستفاد منها االحتراف و الةنعة، و لكن 

حاصل الروایة تعلّق الخمس بكلّ ما یستفید المرء و إن لم یكن باالحتراف و إن لزم القةد و االختیاار، و مؤیّاده ساؤال    

ا یحةل ال بهما فلاذا سائل عان    مرایرا لم  السائل أیوا، ألنّه حیث فهم العموم منه و كان ما یحةل بالكدّ و المشقّة عنده

 2ثبوته حتّى بالنسبة إلى التاجر و الةانع المحترفین بالتجارة و الةناعة.

و قد احتملنا سابقا ان یكون المراد باالمتعة محةوالت التجارة بقرینة قول السائل فی مقاام الساؤال    قال بعض المحققین:

لظاهر ان المتاع بحسب اللرة و االستعمال كل ما یتمتع به فی الحوائج و لكن ا« و التاجر علیه و الةانع بیده»االستعجابى: 

فیشمل جمیع لوازم الحیاة و ان حةلت بالهبة و نحوها، و عن القاموس تفسیره بالمنفعة و السلعة و االداة و كل ما تمتعت 

كا مع ان الظاهر كون الموضاوع  به من الحوائج، فتوهم فی مةباا الفقیه كون المذكورات معانى متعددة و كون اللفظ مشتر

له هو االخیر فقط و الباقى من باب ذكر المةادیق، و لعل وجه سؤال السائل بعد ذلک عان خةاوص التااجر و الةاانع     

توهم ان التجارة و الةنعة حیث تستلزمان التعب و المشقّة ال توجبان الخمس و انما یتعلق بخةاوص ماا حةال مجّاناا     

بایجابهما أیوا للخمس اذا امكنهم، و ال یخفى ان التجارة و الةنعة فی تلک االعةار كانتا  -معلیه السال -فاجاب االمام

  3مستلزمتین للتعب الشدید و لم یكن الربح المترتب علیهما اال أقلّ قلیل.

فِیمَا أَوْجَبَاهُ   -أَقْرَأَنِی عَلِیٌّ كِتَابَ أَبِیکَ -قَالَ كَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیُّ )علی بن مهزیار( عَنْهُ وَ -3 -12552

 نِةْافُ  -وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَایْعَتُهُ بِمَئُونَتِاهِ   -أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَیْهِمْ نِةْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ -عَلَى أَصْحَابِ الوِّیَاعِ

مَئُونَاةِ الوَّایْعَةِ وَ    -یَجِبُ عَلَى الوِّیَاعِ الْخُمُاسُ بَعْادَ الْمَئُونَاةِ    -فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِی ذَلِکَ فَقَالُوا -السُّدُسِ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ

وَ بَعْدَ خَارَاجِ   -ئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِعَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَ -فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ -لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِیَالِهِ -خَرَاجِهَا

 السُّلْطَانِ.
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 .نَحْوَهُ( سَنِ عرَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَ )وَ

سهل بن زیاد و هو عندنا ثقة و ابراهیم بن محمد الهمذانی الذی مان   سند الشیخ صحیح و لكن سند الكلینی مشتمل علی

 وكالئهم علیهم السالم و هو ثقة عندنا ایوا الن وكالة المعةوم فی االمور الشرعیة عالمة الوثاقة عندنا.

 بان  راهیمإب روى و. السالم علیه الرضا عن جده عن أبیه عن روى الهمذانی محمد بن إبراهیم بن علی بن محمد - 928

 أباو  حادثنا : قاال  نوا بن علی بن أحمد العباس أبو أخبرنا. السالم علیه الرضا عن الهمذانی محمد بن إبراهیم عن هاشم

 أباوه  و الناحیاة  وكیل ذكره تقدم الذی محمد بن إبراهیم بن علی بن محمد بن القاسم حدثنا: قال محمد بن جعفر القاسم

  1.[الناحیة] وكیل محمد بن إبراهیم أبیه جد و یةالناح وكیل علی جده و الناحیة وكیل

روی الكشی روایة تدل علی وثاقته لكنه مشتمل علی علی بن محمد بن فیروزان و ابی محمد الرازی و كالهما مجهوالن 

                         لكن یؤید ما اخترناه.

 قال الرازی محمد أبی عن عیسى بن محمد نع أحمد بن محمد حدثنی قال محمد بن علی حدثنی قال مسعود بن محمد

 و نوا بن أیوب و ثقة العلیل الرائب لنا فقال الرجل من رسول علینا فورد بالعسكر البرقی اهلل عبد أبی بن أحمد و أنا كنت

 2.جمیعا ثقات إسحاق بن أحمد و حمزة بن أحمد و الهمدانی محمد بن إبراهیم

 

مَا الَّذِی یَجِبُ عَلَیَّ  لیه السالمكَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع دِهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الةَّلْتِ قَالَ:بِإِسْنَا محمد بن الحسنوَ-9 -12557

 -یعَةِ فَكَتَابَ أَبِیعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِ -وَ فِی ثَمَنِ سَمَکٍ وَ بَرْدِیٍّ وَ قَةَبٍ -فِی غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِی قَطِیعَةٍ لِی -یَا مَوْلَایَ

 یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

له كتااب أخبرناا باه    ، الریان بن الةلت السند صحیح الن طریق الشیخ الطوسی قدس سره الیه صحیح فقال فی ترجمته:

ن محمد و محمد بن علی عن علای  الشیخ المفید و الحسین بن عبید اهلل عن محمد بن علی بن الحسین عن أبیه و حمزة ب

 3بن إبراهیم عن أبیه عن الریان بن الةلت.

 و یدل علی المطلوب روایات ضعاف یمكن ان یستفاد منها مؤیدة للمطلوب.

                                                           
1
 .821، رقم 344:   ص النجاشي رجال.  
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 .1503، رقم 007/الجزءالسادس/الجزءاألول/الكشيرجال  . 

3
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مَا  -لَکَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِی كَتَبْتُ جُعِلْتُ قَالَ: عَنْ یَزِیدَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى  وَ -7 -12555 

 -لَا صَلَاةَ لِی وَ لَا صَوْمَ -لِكَیْ لَا أَكُونَ مُقِیماً عَلَى حَرَامٍ -رَأْیَکَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِبَیَانِ ذَلِکَ -الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا

وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْرَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ. -تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَافِی  -فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا یُفِیدُ إِلَیْکَ  

عَبْدِ اللَّاهِ بْانِ الْقَاسِامِ    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ  -5 -12556

الْخُمُسُ مِمَّاا أَصَاابَ    -عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ لیه السالماللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدِ الْحَوْرَمِیِّ

یَوَاعُونَهُ حَیْاثُ    -لَهُامْ خَاصَّاةً  الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَاذَاكَ   مِنْ ذُرِّیَّتِهَا -وَ لِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا -لیها السالملِفَاطِمَةَ ع

 -مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِانْ شِایعَتِنَا   إِلَّا -فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ -یَخِیطُ قَمِیةاً بِخَمْسَةِ دَوَانِیقَ -وَ حُرِّمَ عَلَیْهِمُ الةَّدَقَةُ حَتَّى الْخَیَّاطُ -شَاءُوا

فَیَقُاولُ یَاا رَبِّ    -إِنَّهُ لَیَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ -ءٍ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا مِنْ شَیْ إِنَّهُ لَیْسَ -لِتَطِیبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ

 .سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِیحُوا

عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْانِ   مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ -17 -12555

وَ  -كَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی الرَّجُلِ یُهْدِی إِلَیْهِ مَوْلَااهُ  قَالَ: لیه السالمأَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَةِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ عَنِ  -الْخُمُسُ فِی ذَلِکَ لیه السالمفَكَتَبَ ع -هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ -هَدِیَّةً تَبْلُغُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ -الْمُنْقَطِعُ إِلَیْهِ

بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِینَ دِرْهَمااً هَالْ عَلَیْاهِ     -ءَ الشَّیْ یَأْكُلُهُ الْعِیَالُ إِنَّمَا یَبِیعُ مِنْهُ -الرَّجُلِ یَكُونُ فِی دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِیهِ الْفَاكِهَةُ

 وَ أَمَّا الْبَیْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الوِّیَاعِ. -فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا -الْخُمُسُ

مناه، و ساوف    على القدر المتیقن ال بدّ من االقتةار فیه فهو دلیل لبیاعتباره قد مر انه مدركی و لو سلم و اما االجماع ف

  .یأتی

 

 


