فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّ :
صفحات من سّبة الشهيد ا٤بؤلٌف قدس سره
[ا٠بو ك نسبو]
٧بمد تقي ا٢بسيِب ا١ببلرل ٪بل الفقيد الراحل ٠باحة آية اللَّو السيد
ىو ٌ
العبلمة ا٢بجة الشهيد السعيد اجملاىد آية اللَّو السيد ٌ
سرٮبا.
٧بسن ا٢بسيِب ا١ببلرل ق ٌدس اللَّو ٌ
كلد الشهيد ُب كرببلء ا٤بقدسة عاـ ُّٓٓ ق ُب أيسره علمية عريقة ،ك قد نشأ ُب إحضاف ىذه األيسرة الطيبة الٍب توارث
أىلها طلب العلم ك ا٤بعرفة ك خدمة الدين ك الشريعة كابران عن كابر.
درس ا٤بق ٌدمات على شيوخ العلم بكرببلء ٍب ىاجر إذل النجف األشرؼ ،ك عند ما أكمل السطوح العالية التحق ٕبلقات
األٕباث العليا (ا٣بارج) فحضر فيها على كبار فقهائها ك أساتذهتا ،ك كاف مبلزمان لبحث آية اللَّو العظمى السيد ا٢بكيم
يصوال ،كما حضر ُب تلك الفَبة فقو آية اللَّو
قدس سره فقهان ،ك لبحث آية اللَّو العظمى السيد ا٣بوئي قدس سره فقهان ك أ ن
السيد الفاين قدس سره.
حاز السيد الشهيد ا١ببلرل قدس سره منزلة علمية ٗبا حباه اللَّو تعاذل من ملكات ك مواىب تتجلى بسعيو ا٤بضِب ك جهده
ا٤بتواصل ك عملو الدؤكب ُب ٦باؿ خدمة العلم ك الدين ،ك قد ناؿ إجازات ك ككاالت ك شهادات عديدة من مشاىّب علماء
عصره.
يصوال عدة دكرات فحضر لديو ٝبع غفّب من طلبة العلوـ كما انو شرع ُب آخر أيامو
تصدل لتدريس السطوح العالية فقهان ك أ ن
بتدريس خارج الفقو ك األيصوؿ.
لقد كاف رٞبو اللَّو ذا أخبلؽ ٞبيدة ،طيب النفس ،كرًن الطبع ،حسن السّبة ،لطيف ا٤بعشر لْب العريكة ،على جانب عظيم
من التقى ك الصبلح ك الورع ،ك ىو ُب سلوكو االجتماعي ُب القمة من التهذيب.
آثاره العلمية:
إ ٌف العمل العلمي دل يكن يفارؽ الشهيد ا١ببلرل (قده) حيث كاف كثّب االشتغاؿ بالتدريس ك التحقيق ك التأليف حٌب إنو
خلف ٦بموعة نفيسة من اآلثار العلمية الٍب أرفد هبا ا٤بكتبة اإلسبلمية ،ك ىذه قائمة ٗبؤلٌفاتو ا٤بطبوعة:
ُ تعليم الصبلة اليومية ،ع ٌدة طبعات ،األيكذل سنة ُّٖٓ ق.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْ :
ِ كتاب الصوـ ّ ،طبعات ،األيكذل سنة ُّٖٓ ق.
ّ الصبلة اليومية ك أحكامها ْ ،طبعات ،األيكذل سنة ُّٖٔ ق.
ْ البداية ُب علمي النحو ك الصرؼ ّ ،طبعات ،األيكذل سنة ُِّٗ ق.
ٓ سّبة آية اللَّو ا٣براساين ا٤بوجزة ،طبع سنة ُّّٗ ق.
ٔ موقف ا٢بر الشهيد ٘باه اإلماـ ا٢بسْب عليو السبلـ ،طبع سنة ُّْٗ ق.
ٕ تاريخ الركضة القا٠بية ،طبع سنة ُّْٗ ق.
ٖ األحكاـ الشرعية ،طبع سنة ُّٓٗ ق ك سنة ُّٔٗ ق.
ٗ تقريب التهذيب ّ ،طبعات ،األيكذل سنة ُّٓٗ ق.
َُ نزىة الطرؼ ُب علم الصرؼ ،طبع سنة ُّٕٗ ق ك سنة ُّٗٗ ق.
ُُ زكاة الفطرة من فقو العَبة ،ىذا الكتاب الذم نق ٌدـ لو.
ا٤ببِب ك ا٤بعرب ،طبع سنة ُّٗٗ ق.
ُِ جواىر األدب ُب ٌ
ُّ كفاية ا٢باج ،طبع سنة ََُْ ق.
ٌأما مؤلٌفاتو ا٤بخطوطة فقد بلغت عناكينها أكثر من ثبلثْب عنوانان ،ك تقع ُب أكثر من ٟبسْب ٦بلٌدان ُب ٨بتلف العلوـ
اإلسبلمية.
مشاريعو ا٣بّبية
كاف السيٌد الشهيد ا١ببلرل قدس سره ذا ٮبة عالية ك و
ملبل ك ال ضجران،
نفس مفعمة با٢بيوية ك النشاط ك و
ركح كبّبة دل تعرؼ ن
فهو إذل جانب اهنماكو ُب الشؤكف العلمية كاف مهتمان اىتمامان بالغان با٤بشاريع ا٣بّبية الٍب من شأهنا خدمة الدين اإلسبلمي
ا٢بنيف.

فكاف يسعى جاىدان إلٯباد كل ما كاف يراه ضركريان لتعظيم شعائر اللَّو ك هتيئة األرضية ا٤بناسبة إلٯباد الركحية العالية ُب
يأؿ جهدان ُب قضاء حوائج ا٤بؤمنْب ك إسداء ا٤بعونة إليهم ،فكاف من مشاريعو:
النفوس ،ك دل ي
ُ تأسيس ا٢بوزة العلميٌة ُب مدينة القاسم عليو السبلـ سنة ُّٖٓ ق ك قد أٜبرت ىذه ا٢بوزة ا٤بباركة ك أينعت ك كانت
ٚبرج منها عدد من الفضبلء.
موفقة ُب أىدافها ،حيث ٛبكنت من إعداد جيل يعي مسؤكلياتو ك كاجباتو الشرعية ك قد ٌ
ِ تأسيس ا٤بدرسة الدينية ُب مدينة القاسم عليو السبلـ ك قد ًب بنائها عاـ ُّٖٓ ق.
ّ بناء حسينية ضخمة ُب الصحن الشريف للقاسم عليو السبلـ تقع ُب ا١بانب الغريب منو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٓ :
ْ بناء حسينية ك مسجد ُب ناحية الطليعة ٗبحافظة بابل ،ك قد ًب بنائها سنة ُّٖٖ ق.
ٓ بناء حسينية ألىارل القاسم ُب كرببلء ا٤بقدسة.
ٔ تأسيس مؤسسة قرض ا٢بسنة ٤بساعدة ك تسليف ا٤بعوزين.
ٕ تشكيل البعثات الدينية ا٤بتمثلة بإرساؿ ٦بموعة من ا٤ببلغْب ك ا٤برشدين.
ٖ تشكيل ىيئة التأليف ك النشر ك الَبٝبة ُب مكتبة اإلماـ ا٢بكيم فرع القاسم عليو السبلـ.
جهاده ض ٌد الظا٤بْب الذم ٌأدل العتقالو ك استشهاده دل يكن السيٌد الشهيد ا١ببلرل بعيدان عن األحداث الٍب كانت تقع بْب
تفاعبل مناسبان حسب ما يقتضيو
الفينة ك األيخرل؛ بل كاف السيٌد الشهيد قدس سره يتفاعل مع كل ما يستجد ك يطرأ ن
الواجب الشرعي.
فعاؿ حينما قاـ بتأسيس ا٢بوزة العلميٌة ُب مدينة
لقد كاف ٌأكؿ ظهور للشهيد ا١ببلرل قدس سره على الساحة بشكل علِب ك ٌ
القاسم عليو السبلـ ك بناء ا٤بدرسة الدينية الضخمة .ك مشاريع دينية ك اجتماعية اخرل أيقن الشهيد بضركرهتا ك مساس
ا٢باجة إليها نظران لؤلكضاع الراىنة آف ذاؾ.
ك قد تنبٌهت أجهزة النظاـ إذل موقعيٌة الشهيد قدس سره االجتماعية ك العلمية من خبلؿ نشاطاتو ا٤بستمرة ،ك خدماتو
العلمية ا١بلية ،مضافان إذل مبلزمتو الوثيقة ٤براجع عصره ك اعتمادىم الكبّب عليو حٌب ُب الشؤكف ا٣باصة.

ك منذ ذلك الوقت بدأت مراقبتو بصورة غّب علنية ،ك قد استمر الوضع على ىذه ا٢بالة حٌب اندالع ا٢برب الظا٤بة الٍب شنٌها
ا٢بساسة أصبح السيٌد الشهيد قدس سره يشعر ٗبسؤكلية ضخمة
طاغية العراؽ ض ٌد ا١بمهورية اإلسبلمية ،ك ُب ىذه الفَبة ٌ
ملقاة على عاتقو ك عاتق ٝبيع رجاؿ العلم من كجوب توعية األ ٌيمة ك بياف ماىيٌة النظاـ البعثي الفاسد.
ا٤بشردين ٩بٌا
كاف الشهيد ا١ببلرل ك بالرغم من الظركؼ األمنية الصعبة الٍب أحاطت بو ٌ
مهتمان بعوائل الشهداء ك ا٤بعتقلْب ك ٌ
أثار حقد ك استياء السلطات عليو.
كل ذلك جعل النظاـ يشعر بأ ٌف الشهيد ا١ببلرل يش ٌكل هتديدان مباشران ك خطران كبّبان على مصا٢بو ك أىدافو ،ك على أثرىا
شرانٌ ،إال أف ذلك دل يثن عزـ الشهيد بل مضى قدمان ُب جهاده الذم
استدعي إذل مديرية األمن ،حيث ى ٌددكه ك ٌ
توعدكه ٌ
أقض مضاجعهم.
َّ
ك ىكذا كاصل الشهيد ا١ببلرل بكل عزـ ك حزـ كقوفو أماـ التيار البعثي البغيض ا٥بادؼ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٔ :
جراء ذلك التهديدات الٍب اشتدت ُب اآلكنة األخّبة متزامنةن مع تكثيف رجاؿ
إذل ٧بو اإلسبلـ ك إبادة ا٤بسلمْب ،ك قد تل ٌقى ٌ
األمن ا٤بضايقات حوؿ السيٌد الشهيد ك رصد ٙبركاتو ٕبيث كضعت داره ُب النجف األشرؼ ٙبت ا٤براقبة العلنية كما ىو
ا٢باؿ بالنسبة إذل ٧بل إقامتو ُب مدينة القاسم عليو السبلـ.
ا٢بجة عاـ َُُْ ق ك على جارم عادتو غادر السيٌد الشهيد رٞبو اهلل النجف األشرؼ
ك ُب صباح يوـ ا٣بميس من ذم ٌ
بصحبة أحد تبلمذتو متجهان ٫بو مدينة القاسم عليو السبلـ ليشرؼ عن كثب على كضع ا٢بوزة العلمية الٍب أسسها ىناؾ ك
على الوضع االجتماعي ك الديِب ك ُب أثناء طريقو بْب الكوفة ك ا٢بلة اعَبضت سيارات أمن النظاـ السيارة الٍب كانت تيقل
تعرض خبل٥با
الشهيد ا١ببلرل ،ك ٛبت عملية اعتقالو ك من ٍبٌ نقل إذل بغداد ،ك قد داـ اعتقالو رٞبو اهلل قرابة التسعة أشهر ٌ
إذل أبشع أنواع التعذيب ا١بسدم ك الركحي ،ك ُب إحدل ليارل ا١بمعة لىب نداء ربو الكرًن ك عرجت ركحو الطاىرة إذل جناف
ا٣بلد ،حشره اللَّو مع األنبياء ك الشهداء ك حسن أيكلئك رفيقان ،ك نقل جثمانو الطاىر إذل كادم السبلـٙ ،بت مراقبة أمنية
شديدة ،ك أيكدع الثرل ُب ليلة الرابع من شهر رمضاف ا٤ببارؾ سنة َُِْ ق ،من دكف تشييع أك أم مراسم اخرل.
طبلبو ك ٧ببٌيو.
خاصةن أىل العلم ك ٌ
ك كاف الستشهاده رٞبو اهلل أثر الفاجعة البالغ ُب النفوس ٌ
ك قد رثاه الشعراء ٗبقاطع شعرية شجية ال ٦باؿ لسردىا.

لقد قدر اللَّو تعاذل ٥بذا العادل اجملاىد أف يبقى خالدان ٕبياتو ا٤بشرفة الٍب كانت سلسلة طويلة من العلم ك العمل ك اإلرشاد ك
التضحية تلك ا٢بياة الكرٲبة الٍب بدأىا بالسعي ،ك أدامها با١بهاد ،ك ختمها بالشهادة.
فالسبلـ عليو يوـ كلد ك يوـ استشهد ك يوـ يبعث حيان «ُ»
______________________________
مفصلة عن حياتو ك أعمالو ،ك عن نشاطاتو ك
سره) بدراسة ٌ
(ُ) ك قد قاـ بعض تبلمذة السيٌد الشهيد ا١ببلرل (ق ٌدس ٌ
اعتقالو ك مقاكمتو حٌب شهادتو ك ما قيل فيو من النثر ك الشعر ،ك ىو ُب قيد اإلعداد.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖ :
[مقدمة ا٤بؤلف]
الرًحي ًم
الر ٍٞب ًن َّ
بً ٍس ًم اللَّ ًو َّ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٗ :
٧بمد ك آلو الطيٌبْب الطاىرين ىداة ا٣بلق
ا٢بمد للَّو ٌ
رب العا٤بْب ك الصبلة ك السبلـ على أشرؼ األنبياء ك ا٤برسلْب سيٌدنا ٌ
أٝبعْب ،عَبتو الذين أيمرنا باتٌباعهم مع القرآف دستور ا٤بسلمْب إذل قياـ يوـ الدين ،ك بعد:
بعد حضورم ثبلث سنوات من سنة َُّٖ ق ٙبت منرب أيستاذ الفقهاء ك سيٌد العلماء ،آية اللَّو ُب األرضْب ك مرجع
ٚبرجت على يده اآلالؼ من العلماء ك
ا٤بسلمْب ،من تش ٌد إليو الرحاؿ لعلوـ الفقو ك األيصوؿ ك التفسّب ك الرجاؿ ،ك ٌ
الفقهاء حٌب ال ترل بلدة أك ناحية شيعية ٌإال ك مرجعها الديِب تلميذه أك تلميذ تلميذه غالبان سيٌدنا السيٌد أبو القاسم
ا٤بوسوم ا٣بوئي داـ ظلٌو على مفارؽ األناـ.
أقدمت على كتابة الدركس من كتاب:
(الصبلة) ُب ُٖ شعباف سنة ُّْٖ ق ،ك ًبٌ ُب ُٕ ربيع الثاين سنة ُّّٗ قُ ،ب أربعة عشر جزءان تقريبانٍ ،-بٌ كتاب
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُ :
األكؿ سنة ُّٓٗ قُ ،ب أربعة أجزاءٍ ،بٌ كتاب:
(الصوـ) ُب ُٖ ربيع الثاين سنة ُّّٗ ق ،ك ًبٌ ُب ربيع ٌ

األكؿ سنة ُّٓٗ ق ،ك ًبٌ ُب ِْ ٝبادل األيكذل سنة ُّٕٗ قُ ،ب ٟبسة أجزاءٍ ،بٌ كتاب:
(الزكاة) ُب ْ ربيع ٌ
(ا٣بمس) ُب ِٓ ج ُ سنة ُّٕٗ ق ك ًبٌ ُب سنة ُّٖٗ ق ٍبٌ كتاب:
(ا٢بج) ُب ُٕ ربيع الثاين سنة ُّٖٗ ق ،ك ىو قيد الكتابة حسب إلقاء الدركس يوميان ك ىذا الكتاب الذم بْب يديك ىو
ا٤بلحة من رجاالت ا٢بوزات العلمية ُب طبع تقريرات دركس سيٌدنا ا٤بف ٌدم،
ا١بزء األخّب من كتاب الزكاة ك ٤با رأيت الرغبة ٌ
أقدمت على طبع ىذا ا١بزء.
جل ك أيق ٌدـ ىذا ا١بزء باكورة تقريراتو ا٤بطبوعة بقلم
ك من ألطاؼ سيٌدنا داـ ظلٌو مراجعتو الكتاب ن
كامبل ك ا٢بمد للَّو ٌ
عز ك ٌ
ا٤بؤلف إذل ٠باحتو راجيان منو قبوؿ ىديٌة ا٤بتواضع.
ا٢بجة سنة ُّٕٗ ق النجف األشرؼ
٧بمد التقي ا٢بسيِب ا١ببلرل ِٗ ذم ٌ
ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُ :
[فصل ُب كجوب زكاة الفطرة]
عمن أ ٌيديت
فصل ُب زكاة الفطرة «ُ» ك ىي كاجبة إٝباعان من ا٤بسلمْب (ُ) ك من فوائدىا أ ٌهنا تدفع ا٤بوت ُب تلك السنة ٌ
عنو «ِ» ك منها أ ٌهنا توجب قبوؿ الصوـ ،فعن الصادؽ (عليو السبلـ) أنٌو قاؿ لوكيلو «ّ»( :اذىب فأعط من عيالنا الفطرة
ٚبوفت عليو الفوت ،قلت :ك ما الفوت؟ قاؿ (عليو السبلـ):
أٝبعها؛ ك ال تدع منهم أحدان فإنٌك إف تركت منهم أحدان ٌ
العامة
ا٤بوت) «ْ» (ُ) من ا٣باصة ك العامة ،ك دل يذكر ا٣ببلؼ ُب ذلك ٌإال عن شاذٌ من ٌ
______________________________
الشق لغة ،ك استعمل ُب ا٣بلق أيضان ،ك شرعان :اسم ٤با ٱبرج بعنواف زكاة الفطرة ،ك سيأٌب
(ُ) الفطرة :فعلة ،من الفطر ٗبعُب ٌ
كجو التسمية ُب ا٤بًب ك ا٥بامش من ص ُِ ك ُٓ.
تكرر الفطرة
(ِ) دلٌت عليو موثقة معتب ا٤بذكورة ُب ا٤بًب لكنٌها دل تقيٌد بتلك السنةٌ ،إال أف يقاؿ :باستفادة ذلك من ٌ
سنويان.
(ّ) ك ىو معتٌب موذل أيب عبد اللَّو الصادؽ (عليو السبلـ) ك ىو ثقة ،كثٌقو الشيخ ،ك قد كرد عنو (عليو السبلـ) :موارل
عشرة خّبىم معتٌب ،ك ُب ركاية اخرل :ىم عشرة يعِب مواليو فخّبىم ك أفضلهم معتٌب ،ركاٮبا معجم رجاؿ ا٢بديث ُب
ترٝبة معتٌب.

نصها،
سره) ٌ
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٖ ،ا٢بديث ٓ ،من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ك ليس ما ذكره ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
النص( :اذىب فأعط عن عيالنا الفطرة ك عن الرقيق ك أٝبعهم ،ك ال تدع منهم أحدان ،فإنٌك إف تركت منهم إنسانان
ك إليك ٌ
ٚبوفت عليو الفوت ،قلت :ك ما الفوت؟ قاؿ :ا٤بوت).
ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِ :
النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) من ٛباـ
ك عنو (عليو السبلـ)( :إ ٌف من ٛباـ الصوـ إعطاءي الزكاة ،كما أ ٌف الصبلة على ٌ
النيب (صلٌى اللَّو عليو
الصبلة ،ألنٌو من صاـ ك دل ٌ
يؤد الزكاة فبل صوـ لو إذا تركها ٌ
متعمدان ،ك ال صبلة لو إذا ترؾ الصبلة على ٌ
ً
صلَّى») «ُ» .ك ا٤براد
ك آلو ك سلم) إ ٌف اللَّو تعاذل قد بدأ هبا قبل الصبلة ك قاؿ «قى ٍد أىفٍػلى ىح ىم ٍن تىػىزَّكى .ىك ذى ىكىر ٍ
اس ىم ىربِّو فى ى
ا٤بفسرة لآلية «ّ» ك الفطرة ٌإما ٗبعُب ا٣بلقة ،فزكاة
بالزكاة ُب ىذا ا٣برب ىو زكاة الفطرة «ِ» ،كما يستفاد من بعض األخبار ِّ
الفطرة أم :زكاة على ما ُب ا١بواىر «ْ» ،ك ركاياتنا كثّبة ُب ذلك «ٓ» ك ُب صحيحة ىشاـ عن الصادؽ (عليو السبلـ).:
فتدؿ على أ ٌف ما كجب ٌأكنال ىي زكاة الفطرة ٍبٌ زكاة ا٤باؿ ،ك من
نزلت الزكاة ك ليس للناس أمواؿ ك إٌ٭با كانت الفطرة «ٔ»ٌ .
ىذه الصحيحة
______________________________
عما ُب ا٤بًب ُب ا١بملة ،راجع الوسائل :ج ٔ ،ص
(ُ) كرد ذلك ُب صحيحة أيب بصّب ك زرارة ،ك لكن ٌ
نص الركاية ٱبتلف ٌ
ُِِ ،الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ٓ.
(ِ) بل ُب نص الصحيحة على ما ُب الوسائل التصريح بذلك لقولو (عليو السبلـ)« :إ ٌف من ٛباـ الصوـ إعطاء الزكاة يعِب
الفطرة».
ا٤بفسرة مرسلة الصدكؽ (« .قى ٍد أىفٍػلى ىح ىم ٍن تىػىزَّكى» ،قاؿ :من أخرج
(ّ) اآلية رقم ُْ ك ُٓ من سورة األعلى ،ك من األخبار ِّ
الفطرة ).الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٕ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة ،ذيل ا٢بديث ٔ.
(ْ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْْٖ قاؿ« :كجوهبا ُب ا١بملة إٝباعي بْب ا٤بسلمْب ٌإال من ش ٌذ من أصحاب مالك» ٍبٌ قاؿ« :ك
نصوصنا متواترة فيو؛ بل ىو من ضركريات الفقو».
(ٓ) راجع الوسائل :ج ٔ ،الباب ُ ك ٓ ك ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٔ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِِ ،الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّ :

البدف من حيث إ ٌهنا ٙبفظو عن ا٤بوت «ْ» أك تطهره عن األكساخ «ٓ» ك ٌإما يعلم أ ٌف األحكاـ الواردة للزكاة تشملهما ٌإال
يعم زكاة الفطرة
ما
ٌ
اختص بإحداٮبا بالدليل «ُ» ك ُب ع ٌدة من الركايات :أ ٌف ا٤براد من الزكاة ُب بعض آياهتا ىي الفطرة أك ما ٌ
لكنٌها كلٌها ضعيفة «ِ».
______________________________
(ْ) ك يستفاد ذلك من موثقة معتٌب عن الصادؽ (عليو السبلـ) ك قد نقلناىا ُب ص ُُ ا٥بامش رقم ْ.
دال ،عنها ك قد
٧بمد عنها ،ك جعل ا٣بمس ٥بم ب ن
(ٓ) ك لعلٌو ٤با كرد ٗبضموف أ ٌف الزكاة أكساخ الناس ،ك ٌنزه اللَّو تعاذل آؿ ٌ
دلٌت على ذلك ع ٌدة من الركايات منها صحيحة الفضبلء ،الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٔ ،الباب ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب
للزكاة ،ا٢بديث ِ.
ك منها ركاية عبد اللَّو العلومُ ،ب ا٤بصدر :ا٢بديث ٕ.
ك منها مرسلة ٞبٌاد ُب ا٤بصدر ص ُٖٗ ،الباب ِّ ،ا٢بديث ّ.
ك منها ا٢بديث ُ ك ْ ك ٕ ك ٖ ك ٗ ك َُ من الباب ُ من أبواب قسمة ا٣بمس من الوسائل ج ٔ من ص ّٓٓ إذل
ص َّٔ.
ك غّبىا من الركايات الكثّبة.
(ُ) كاختصاص زكاة ا٤باؿ بأىل الوالية ،دكف الفطرة فإنٌو ٯبوز إعطاؤىا إذل ا٤بستضعف من ا٤بخالفْب عند عدـ كجود
ا٤بؤمنْب.
ك كاختصاص زكاة الفطرة بعدـ جواز النقل مع كجود ا٤بستحق ُب البلد ،-دكف زكاة ا٤باؿ فإنٌو ٯبوز نقلها من البلد مع كجود
ا٤بستحق فيو على ما ىو الصحيح.
ٌ
(ِ) ك ىي ُب الوسائل ج ٔ ُب أبواب زكاة الفطرة.
ك منها ما كرد ُب خصوص زكاة الفطرة:
ً
الصبلةى ىك
يموا َّ
ُ ركاية إسحاؽ بن ا٤ببارؾ قاؿ« :سألت أبا إبراىيم (عليو السبلـ) عن صدقة الفطرة ،أ ىي ٩بٌا قاؿ اللَّو «أىق ي
آتيوا َّ
الزكاةى»؟ فقاؿ :نعم» ا٢بديث ا٤بصدر ص ِِِ ،الباب ُ ،ا٢بديث ٗ.

ك ىي ضعيفة بإسحاؽ بن ا٤ببارؾ ،ألنٌو دل يوثٌق فهو ٦بهوؿ ا٢باؿ.
ِ ركاية إبراىيم بن عبد ا٢بميد ،عن أيب ا٢بسن (عليو السبلـ) قاؿ« :سألتو عن صدقة الفطرة ،أ كاجبة ىي ٗبنزلة الزكاة؟
ً
الصبلةى ىك آتيوا َّ
الزكاةى» ،ىي كاجبة» ا٤بصدر :الباب ُ ،ا٢بديث َُ.
يموا َّ
فقاؿ :ىي ٩بٌا قاؿ اللَّو «أىق ي
ك ىي ضعيفة لكوف مصدرىا تفسّب العياشي ك الطريق ٦بهوؿ.
ً
الصبل ىة ىك آتيوا َّ
الزكا ىة»،
يموا َّ
عمار قاؿ« :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن قوؿ اللَّو ٌ
ّ ركاية إسحاؽ بن ٌ
جل «أىق ي
عز ك ٌ
قاؿ :ىي الفطرة الٍب افَبض اللَّو على ا٤بؤمنْب» ا٤بصدر :الباب ُ ،ا٢بديث ُُ.
ك ىي ضعيفة ٤با ذكر ُب الركاية السابقة.
ً
ً
يموا
ْ ركاية سادل بن مكرـ ٌ
ا١بماؿ ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ« :أعط الفطرة قبل الصبلة ،ك ىو قوؿ اللَّو « ىك أىق ي
الصبلةى ىك آتيوا َّ
الزكاةى »».ا٤بصدر :ص ِْٕ ،الباب ُِ ،ا٢بديث ٖ.
َّ
٦بهوال.
ك ىي ضعيفة ٗبا ذكر ُب الركاية السابقة من كوف طريق العياشي ن
ٓ مرسلة الصدكؽ .« « :قى ٍد أىفٍػلى ىح ىم ٍن تىػىزَّكى» ،قاؿ :من أخرج الفطرة ».الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٕ الباب ُِ من زكاة
الفطرة ،ذيل ا٢بديث ٔ.
ٔ مرسلة علي بن إبراىيم ُب (تفسّبه) قاؿ« :قاؿ الصادؽ (عليو السبلـ) ُب قولو تعاذل حكاية عن عيسى «ك أ ٍىك ً
صاين
ى
ٌ
ً
بً َّ ً َّ
كل الناس ليست ٥بم أمواؿ ،ك إٌ٭با الفطرة على الفقّب ك الغِب ك الصغّب ك الكبّب».
الصبلة ىك الزكاة» قاؿ :زكاة الرؤكس أل ٌف ٌ
الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْ :
ٗبعُب الدين أم :زكاة اإلسبلـ ك الدين «ُ» ك ٌإما ٗبعُب اإلفطار لكوف -ك على كل فالركايات الواردة ُب كجوب زكاة الفطرة
كثّبة ج ٌدان «ِ» ك سيجيء ذكرىا ،فبل ٦باؿ للمناقشة ك اإلشكاؿ ُب كجوهبا على ا٤بسلمْب.
______________________________
(ُ) يستفاد ذلك من صحيحة أيب بصّب ،ك زرارة ا٤بشار إليها ُب ص ُِ ا٥بامش رقم ُ ك ِ.
(ِ) راجع الوسائل :ج ٔ ،ص َِِ ،الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة ك غّبه.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٓ :
كجوهبا يوـ الفطر «ّ».
______________________________
(ّ) ذكر ا٤بسالك ك غّبه« :أف يكوف الفطرة من اإلفطار ،أم :الزكاة ا٤بقارنة ليوـ الفطر» ،ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْْٖ ٍبٌ
قاؿ :ك ىو ا٤بغركس ُب األذىاف ا٤بنساؽ إليها انتهى.
أقوؿ :ك حاصل كجو التسمية :أ ٌف ا٤براد بالفطرة ٌإما ا٣بلقة أك الدين أك الفطرة من الصوـ ،ك ا٤بعُب على األكؿ :زكاة ا٣بلقة،
أم :البدف ،ك على الثاين :زكاة الدين ك اإلسبلـ ،ك على الثالث :زكاة الفطر من الصوـ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕ :
ك الكبلـ ُب شرائط كجوهبا ك من ٘بب عليو ك ُب من ٘بب عنو ك ُب جنسها ك ُب قدرىا ك ُب كقتها ك ُب مصرفها فهنا
فصوؿ «ُ»
______________________________
(ُ) ك ىي ٟبسة :الدماجو (من ٘بب عليو) ُب فصل (شرائط كجوهبا).
ك ذكره (قدرىا) ُب فصل (جنسها).
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٗ :
[فصل ُب شرائط كجوهبا]
فصل ُب شرائط كجوهبا
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِ :
شرائط كجوب زكاة الفطرة التكليف عدـ اإلغماء ا٢برية الغُب اإلسبلـ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِ :
فصل ُب شرائط كجوهبا

[األكؿ التكليف]
ٌ
عي عليو اإلٝباع ُب كبلـ غّب كاحدٌ ،إال أ ٌف الكبلـ ُب
ٌ
األكؿ التكليف فبل ٘بب على الصيب (ُ) (ُ) ا٢بكم متٌفق عليو ،ك ٌاد ى
يدؿ عليو:
إثبات ذلك من غّب جهة اإلٝباع ،ك ٌ
عمار عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن الغبلـ
ٌأكنال :رفع القلم عن الصيب ك اشَباط التكليف بالبلوغ ففي موثقة ٌ
مٌب ٘بب عليو الصبلة؟ قاؿ :إذا أتى عليو ثبلث عشرة سنة ،فإف احتلم قبل ذلك فقد كجبت عليو الصبلة ،ك جرل عليو
القلم ،ك ا١بارية مثل ذلك إف أتى ٥با ثبلث عشرة سنة ،أك حاضت قبل ذلك ،فقد كجبت عليها الصبلة ،ك جرل عليها
القلم «ُ».
ا٤بؤيٌدة بركاية ابن ظبياف :قاؿ أٌب عمر بامرأة ٦بنونة قد زنت فأمر برٝبها ،فقاؿ علي (عليو السبلـ) :أ ىما علمت أ ٌف القلم
ييرفع عن ثبلثة :عن الصيب حٌب ٰبتلم ،ك عن اجملنوف حٌب يفيق ،ك عن النائم حٌب يستيقظ؟! «ِ» ك لكن نوقش
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ُ ،ص ِّ ،ا٢بديث ُِ من الباب ْ من أبواب مق ٌدمة العبادات.
(ِ) ا٤بصدر ا٤بتقدـ ،ا٢بديث ُُ.
ك ىي ضعيفة بابن ظبياف ك ىو يونس بن ظبياف فإنٌو دل يوثق ،ك لو كاف أبو ظبياف على ما قيل فهي ضعيفة أيضان ألنٌو أيضان
دل يوثق.
مفصل ُب ىامش الصفحة ُْْ.
فائدة :نذكر أحاديث الرفع بشرح ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِ :
..........
ُب االستدالؿ (على عدـ كجوب زكاة الفطرة) برفع القلم بأنٌو رافع للحكم التكليفي أم :الوجوب ،ك ٌأما ا٢بكم الوضعي:
الذمة بزكاة الفطرة كما ُب زكاة ا٤باؿ
أم :ثبوت الزكاة ُب ا٤باؿ «ُ» فبل يكوف رافعان لو ،ك مقتضى ما ٌ
دؿ على اشتغاؿ ٌ
التصرؼ ُب أموالو كجب على الورل اإلخراج من ماؿ الصيب.
كجوب اإلخراج من ماؿ الصيب ك ٗبا انٌو ٩بنوع عن ٌ
ك ا١بواب عن النقاش :إ ٌف الظاىر من الرفع رفع قلم التشريعٗ ،بعُب عدـ كتابة شيء عليو من األحكاـ التكليفية ك الوضعية
كا٣بمس ك الزكاة.

نعم :ٱبصص رفع القلم من جهة كركده ُب مقاـ االمتناف ٗبا يكوف ُب رفعو خبلؼ االمتناف على اآلخرين كالضماف فيما لو
أتلف الصيب ماؿ الغّب فإنٌو ال يرتفع ٕبديث الرفع.
______________________________
تدؿ على ا٢بكم الوضعي طائفتاف من الركايات:
(ُ ) ك ٌ
االكذل ما دلٌت على تشريك الفقراء ُب أمواؿ األغنياء ك ستأٌب اإلشارة إليها ُب ىامش الصفحة َٓ.
الثانية الركايات الواردة ُب تعيْب مقدار الزكاة ُب األمواؿ الزكوية ك سيشّب إليها سيٌدنا األيستاذ ُب ص ِّ كقولو (عليو
السبلـ)ُ( :ب صدقة اإلبل ُب كل ٟبس شاة) ك (ُب كل أربعْب شاة شاة).
ك غّبىا ٩بٌا تراه ُب الوسائل ج ٔ ،الباب ِ ك ْ ك ٔ من أبواب زكاة األنعاـ ،ك الباب ُ ك ِ من أبواب زكاة الذىب ك
الفضة ،ك الباب ُ من أبواب زكاة الغبلت ك غّبىا.
ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّ :
..........
نص خاص لرفع
ك بذلك يظهر عدـ ٛبامية ما ذىب إليو ا٤بشهور من ثبوت ا٣بمس ُب ماؿ الصيب استنادان إذل عدـ كركد ٌ
فللنص «ُ» فا٤بقدار الواجب
ا٣بمس بالنسبة إليو ،ك ىو حكم كضعي ثابت ُب ا٤باؿ ك ٌأما عدـ كجوب زكاة ا٤باؿ عليو
ٌ
ٟبسان خارج عن ملكو.
تصرؼ الورل
ك على ضوء ما ذكرناه ال مقتضي إلخراج ا٣بمس ك الزكاة من ماؿ الصيب ك ذلك لعدـ جرياف التشريع عليو ،ك ٌ
و
تصرؼ ُب ماؿ الغّب ببل موجب.
حينئذ ٌ
ك ا٢باصل :أ ٌف ا٢بكم بعدـ كجوب زكاة الفطرة على الصيب ىو الصحيح.
بل للمناقشة ُب كوف زكاة الفطرة من قبيل الوضع ٦باؿ كاسع لعدـ الدليل عليو.
يصح ذلك ُب زكاة ا٤باؿ ٤بوثقة أيب ا٤بغراء عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :إ ٌف اللَّو تبارؾ ك تعاذل أشرؾ بْب األغنياء
نعمٌ :
ك الفقراء ُب األمواؿ ،فليس ٥بم أف يصرفوا إذل غّب شركائهم «ِ».

َّ
كل ٟبس شاة «ّ»ُ .ب البقر
ك صحيحة الفضبلء عن أيب جعفر ك أيب عبد اللو (عليهما السبلـ) ،قاال ُب صدقة اإلبلُ :ب ٌ
مثقاال
كل أربعْب ن
كل أربعْب شاة شاة «ٓ»ُ .ب الذىب ُب ٌ
كل ثبلثْب بقرة تبيع حورل «ْ»ُ .ب ٌ
ُب ٌ
______________________________
مفص نبل ك ترل ركاياتو ُب الوسائل ج ٔ ،ص ْٓ ،الباب ُ من
(ُ) تق ٌدـ الكبلـ عنو ُب ج ْ من كتاب الزكاة (فقو العَبة) ٌ
أبواب من ٘بب عليو الزكاة ك من ال ٘بب عليو.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص َُٓ ،ا٢بديث ْ من الباب ْ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ّ) ا٤بصدر ص ْٕ ،الباب ِ من زكاة األنعاـ ،ا٢بديث ٔ.
(ْ) ا٤بصدر ص ٕٕ ،الباب ْ ،ا٢بديث ُ.
(ٓ) ا٤بصدر ص ٖٕ ،الباب ٔ ،ا٢بديث ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْ :
..........
كل مائتْب ٟبسة دراىم «ٕ».
مثقاؿ «ٔ»ُ .ب الورؽ ُب ٌ
ك صحيحة زرارة ،عن أيب جعفر (عليو السبلـ) ،قاؿ :ما أنبتت األرض من ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب ما بلغ ٟبسة
أكساؽ ،ك الوسق ستوف صاعان فذلك ثبلٜبائة صاع ،ففيو العشر ،ك ما كاف منو يسقى بالرشا ك الدكارل ك النواضح ففيو
نصف العشر.»ٖ« .
ك غّبىا من الركايات «ٗ».
ك على ىذا فمقدار الزكاة الثابت ُب ا٤باؿ الزكوم خارج عن ملك ا٤بالك.
ٌأما زكاة الفطرة فبل دليل على كوف كجوهبا حكمان كضعيان كما كاف ا٢باؿ ُب زكاة ا٤باؿ حٌب يكوف دينان على ا٤بكلٌف ليقاؿ :إف
حديث الرفع ال يشملها لكوهنا حكمان كضعيان ،بل من احملتمل قويان كوف زكاة الفطرة حكمان تكليفيان ٧بضان أم :ٯبب على كل
الذمة هبا.
مسلم إعطاء الفطرة بعد ىبلؿ شواؿ من دكف انشغاؿ ٌ

فالقوؿ بأ ٌف زكاة الفطرة حكم كضعي كزكاة ا٤باؿ ال نرل لو كجهان.
توجو ا٣بطاب إليهما «ُ» ك رفع القلم عنهما ،ك خطاب الورل
ك ما ُب ا٢بدائق من االستدالؿ على عدـ الوجوب ب (عدـ ٌ
ٰبتاج إذل دليل ك ليس فليس،
______________________________
(ٔ) ا٤بصدر ص ٓٗ ،الباب ُ من زكاة الذىب ك الفضة ،ا٢بديث ُّ.
الفضة ،ا٢بديث ٕ.
(ٕ) ا٤بصدر ص ٕٗ ،الباب ِ من زكاة الذىب ك ٌ
(ٖ) ا٤بصدر ص َُِ ،الباب ُ من أبواب زكاة الغبلت ،ا٢بديث ٓ.
مفص نبل.
(ٗ ) ك ٌ
تدؿ عليو باقي ركايات التشريك ك نذكرىا ُب ىامش الصفحة َٓ ٌ
(ُ) أم :إذل الصيب ك اجملنوف.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٓ :
..........
فيكوف ساقطان باألصل) «ِ» ىو الصحيح.
٧بمد بن القاسم بن الفضيل قاؿ :كتبت إذل أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) أسألو عن الوصي يزٌكي زكاة
ك ثانيان :صحيحة ٌ
الفطرة عن اليتامى إذا كاف ٥بم ماؿ؟ فكتب :ال زكاة على ماؿ اليتيم «ّ».
ك داللتها على ا٤بطلوب ظاىرة فإ ٌف ا٤بوضوع ُب الصحيحة ك إف كاف عنواف اليتيم ٌإال أ ٌف عنواف اليتم ال دخل لو ُب ا٢بكم
بنظر العرؼ ،فا٤براد منو الصغّب «ْ».
______________________________
(ِ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِٖٓ.
نص ىذه الركاية على نسخة التهذيب راجع التهذيب :ج ْ ،ص َّ ،ا٢بديث ْٕ.
(ّ ) ك ٌ
ك صاحب الوسائل ركاىا ُب موردين من ا١بزء السادس:

(األكؿ)ُ :ب ص ٓٓ ُب الباب ُ من أبواب من ٘بب عليو الزكاة ك من ال ٘بب عليو ،ا٢بديث ْ عن الكليِبٍ ،بٌ قاؿ :ك
ٌ
٧بمد بن
٧بمد ،عن ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل ،ك ركاه الشيخ بإسناده عن سعد ،عن أٞبد بن ٌ
ركاه الصدكؽ بإسناده عن ٌ
القاسم ٌإال أنٌو قاؿ :ال زكاة على ماؿ اليتيم.
األكؿ ُب التعبّب بعد ما ركاىا عن الصدكؽ
(الثاين)ُ :ب ص ِِٔ ُب الباب ْ من زكاة الفطرة ،ا٢بديث ِ باختبلؼ عن ٌ
قاؿ :ك ركاه ُب ا٤بقنع أيضان كذلك ،ك ركاه الكليِب ك الشيخ كما سبق.
(ْ) أقوؿ :الركايات الواردة ُب ا٤بوضوع كلٌها كاردة بعنواف اليتيم من دكف تصريح ُب ركاية معتمدة بالصيب أك الصغّب أك الطفل
سواء ُب زكاة الفطرة أك ا٤باؿ.
راجع الوسائل :ج ٔ ،الباب ُ ٩بن ٘بب عليو الزكاة ك من ال ٘بب عليو ،ص ْٓ.
ٌإال صحيحة يونس الٍب فيها التعبّب ب (اخوة صغاران) ك ىي كاردة ُب زكاة ا٤باؿ ك تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ٓٓ ،ا٢بديث
ٓ ،من الباب ُ من أبواب من ٘بب عليو الزكاة ك من ال ٘بب عليو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٔ :
..........
(ٙبقيق سند الركاية) ركاىا ا٤بشايخ الثبلثة ُب التهذيب ك الفقيو ك الكاُب:
٧بمد بن القاسم «ُ» ك طريق الشيخ
٧بمد ،عن ٌ
سند التهذيب صحيح فإ ٌف الشيخ ركاىا بإسناده عن سعد ،عن أٞبد بن ٌ
مرددان بْب ابن خالد ك ابن عيسى ٌإال أ ٌف كليهما ثقة ،كما أ ٌف األخّب أم:
٧بمد ك إف كاف ٌ
إذل سعد صحيح ،ك أٞبد بن ٌ
٧بمد بن القاسم ثقة.
ٌ
٧بمد بن القاسم بن
٧بمد بن القاسم بن الفضيل البصرم ،ك طريق الصدكؽ إذل ٌ
سند الفقيو ركاىا الصدكؽ بإسناده عن ٌ
با٤بؤدب اخرل ،ك ىو ك إف كاف من
الفضيل ضعيف .ألنٌو يركم عن شيخو :ا٢بسْب بن إبراىيم ،ا٤بل ٌقب بالكاتب تارة ،ك ٌ
مشايخ الصدكؽ ٌإال أنٌو دل يرد فيو مدح أك توثيق ،ك ال يكفي لتوثيقو كونو شيخان
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ٓٓ ،ذيل ا٢بديث ْ ،الباب ُ من أبواب من ٘بب عليو الزكاة ك من ال ٘بب عليو.
أقوؿ :ركاىا الشيخ ُب موردين من التهذيب ج ْ.

أحدٮباُ :ب ص َّ ،ا٢بديث رقم ْٕ.
٧بمد بن القاسم بن الفضيل ،عن أيب ا٢بسن (عليو
٧بمد ،عن ا٢بسْب ،عن ٌ
الثاينُ :ب ص ّّْ ،رقم َُْٗ ،عن أٞبد بن ٌ
السبلـ) قاؿ :كتبت إليو :الوصي يزٌكي .فكتب (عليو السبلـ) :ال زكاة على يتيم.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕ :
..........
لو ،ك إف قاؿ اجمللسي :ك طريقو إليو من ا٢بسن «ُ».
لكن ال نعرؼ لو كجهان ،فإ ٌف كونو شيخان لو ال يوجب التوثيق «ِ».
مرة ُب كتاب الزكاة «ّ» ك أيخرل ُب زكاة الفطرة ُب أكاخر الصوـ «ْ».
سند الكاُب ركاىا الكاُب ُب موردينٌ :
ك (االكذل) سندىا صحيح.
٧بمد بن القاسم بن الفضيل البصرم.
٧بمد بن ا٢بسْب ،عن ٌ
ك (الثانية) سندىا ضعيف ،فإنٌو ركاىا عن ٌ
٧بمد بن ا٢بسْب فبل ب ٌد من كجود كاسطة ُب البْب ك ىو ٦بهوؿ فالركاية مرسلة.
ك من الظاىر أ ٌف الكليِب دل يدرؾ ٌ
______________________________
(ُ) راجع ىامش الكاُب :ج ْ ،ص ُّٕ عن مرآة العقوؿ.
(ِ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص ٖٓ من ا٤بقدمة فقد ٌبْب داـ ظلٌو عدـ التوثيق ٗبثل ذلك.
٧بمد بن
٧بمد ابن ٰبٓب ،عن ٌ
(ّ) الكاُب :ج ّ ،ص ُْٓ ،ا٢بديث ٖ من باب زكاة ماؿ اليتيم من كتاب الزكاة ركاىا عن ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل قاؿ :كتبت إذل أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) أسألو عن الوصي أ يزٌكي زكاة
ا٢بسْب ،عن ٌ
الفطرة عن اليتامى إذا كاف ٥بم ماؿ؟ قاؿ :فكتب (عليو السبلـ) :ال زكاة على يتيم.
٧بمد بن
٧بمد ابن ا٢بسْب ،عن ٌ
(ْ) الكاُب :ج ْ ،ص ُِٕ ،ا٢بديث ُّ ،من باب الفطرة من كتاب الصياـ .ركاىا عن ٌ
القاسم بن الفضيل البصرم ،عن أيب ا٢بسن (عليو السبلـ) قاؿ :كتبت إليو :الوصي يزٌكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كاف ٥بم
ماؿ ،فكتب :ال زكاة على يتيم.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖ :
٧بمد
ك اجملنوف (ُ) ك ال على كليٌهما أف يؤدم عنهما من ما٥بما ،ك صاحب الوسائل ذكر ُب صدر سند ىذه الركاية الثانية ٌ
بن ٰبٓب «ُ» لكنٌو ليس كذلك ُب الكاُب.
األكؿ من الكاُب.
يهمنا ضعف ىذا الطريق كضعف سند الفقيو ك ذلك ٌ
لصحة الركاية بسند التهذيب ك ا٤بورد ٌ
ك ال ٌ
تعرض ٥بذه الركاية قاؿ( :ما ركاه الشيخ ُب الصحيح.»ِ« ).
ك صاحب ا٢بدائق ٤با ٌ
سره).
لعل ٚبصيصو بالشيخ لعدـ اطٌبلعو على ما ىو الصحيح من طريق الكليِب (ق ٌدس ٌ
ك ٌ
(ُ) للركايات الدالٌة على اشَباط العقل ُب التكليف ك رفع القلم عن اجملنوف ك ىي كثّبة ،منها :ما دلٌت على أ ٌف األمر ك
٧بمد بن مسلم بن أيب جعفر (عليو السبلـ) قاؿ٤ :با خلق اللَّو
النهي ك الثواب ك العقاب منوطة بالعقل «ّ» كصحيحة ٌ
ٌ
أحب إرلَّ منك
العقل استنطقو ٍبٌ قاؿ لو :أقبل فأقبلٍ ،بٌ قاؿ لو :أدبر فأدبرٍ ،بٌ قاؿ :ك ٌ
عزٌب ك جبلرل ما خلقت خلقان ىو ٌ
يحب،
ك ال أكملتك ٌإال فيمن أ ٌ
______________________________
(ُ) فإنٌو ركاىا ُب ج ٔ ،ص ِِٔ ،الباب ْ من زكاة الفطرة ،ا٢بديث ِ.
ٍبٌ قاؿ :ك ركاه الكليِب كما سبق.
٧بمد بن
٧بمد بن ا٢بسْب ،عن ٌ
٧بمد بن ٰبٓب ،عن ٌ
ك قولو( :كما سبق) إشارة إذل السند الذم أكرده ُب ص ٓٓ ك ىو عن ٌ
القاسم بن الفضيل.
(ِ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِٖٓ.
(ّ) الوسائل :ج ُ ،ص ِٕ ،الباب ّ من أبواب مق ٌدمة العبادات.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٗ :
بل يقول سقوطها عنهما بالنسبة إذل عيا٥بما أيضان.]ُ[ -

إين إيٌاؾ آمر ،ك إيٌاؾ أهنى ،ك إيٌاؾ أيعاقب ،ك إيٌاؾ أيثيب «ُ» ك عليو فبل تكليف على اجملنوف ،ك ال ٘بب عليو زكاة
أما ٌ
الفطرة ،لكن ا٤بشهور ذىبوا إذل ثبوت ا٣بمس ك الزكاة ُب مالو بدعول :أ ٌف الركايات رفعت عنو ا٢بكم التكليفيٌ ،أما الوضعي
مفص نبل «ِ» ك ا١بواب ا١بواب «ّ».
فهو ثابت على ما تق ٌدـ تقريره ُب الصيب ٌ
(ُ) ك ىو الصحيح.
أقل من داللتها على كجوب زكاة ٩بلوكو عليو حٌب ك لو
ٌإال أ ٌف ىنا ركاية ٌ
تدؿ على كجوب زكاة فطرة عائلة الصيب عليو ،ك ال ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل.
دل ٘بب زكاة نفسو عليو ركاىا الكليِب ذيل الركاية السابقة «ْ» عن ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل إذل أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) يسألو
ك ركاىا الصدكؽ مستقلة «ٓ» ك ىذا ٌ
نصها ك كتب ٌ
عن ا٤بملوؾ ٲبوت عنو مواله ك ىو غائب عنو ُب بلدة أيخرل أك ُب يده ماؿ ٤بواله ك ٙبضره الفطرة يزٌكي عن نفسو من ماؿ
مواله ك قد صار لليتامى؟ فقاؿ :نعم «ٔ» ك ىنا نقاش حو٥با سندان ك داللة:
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،ا٢بديث ُ.
(ِ) ُب ص ُِ قولو :ك لكن نوقش ُب االستدالؿ.
(ّ) ُب ص ِِ قولو :ك ا١بواب عن النقاش.
(ْ) ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِٓ ك ىي صحيحة الفضيل ك أشرنا إذل ا٤بصدر ُب ص ِٕ ا٥بامش رقم ْ.
(ٓ) الفقيو :ج ِ ،ص ُُٕ ،ا٢بديث ُّ من باب الفطرة.
(ٔ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ ،ا٢بديث ّ ،الباب ْ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّ :
..........
ٌأما السند.

فضعيف على الطريقْب الكاُب ك الفقيو ٤با تق ٌدـ من أف الصدكؽ يركيها عن شيخو :ا٢بسْب بن إبراىيم ا٤بل ٌقب بالكاتب تارة
با٤بؤدب اخرل ،ك ىو دل يوثق ،ك قلنا إنٌو ال يكفي للتوثيق كونو شيخان للصدكؽ «ِ» ك إ ٌف الكليِب ركاىا ذيل الركاية
ك ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل البصرم ،عن أيب
السابقة «ّ» ك إليك ٌ
(٧بمد بن ا٢بسْب ،عن ٌ
نصها كاملة عن الكاُب «ْ» ٌ
ا٢بسن (عليو السبلـ) قاؿ :كتبت إليو :الوصي يزٌكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كاف ٥بم ماؿ؟ فكتب :ال زكاة على يتيم
«ٓ» ك عن ٩بلوؾ ٲبوت مواله ك ىو عنو غائب ُب بلد آخر ك ُب يده ماؿ ٤بواله ك ٰبضر الفطر أ يزٌكي عن نفسو من ماؿ
مواله ك قد صار لليتامى؟ قاؿ :نعم «ٔ» ك االختبلؼ بْب متِب ركايٍب الصدكؽ ك الكليِب بسيط ال يؤثر ُب الركاية ٌإال أف
٧بمد ابن ا٢بسْب ك ىو ابن أيب ا٣بطٌاب «ُ» مباشرة ،ك ىو دل
ىذا السند أيضان ضعيف ،ك ذلك أل ٌف الكليِب يركيها عن ٌ
يدركو ك ال ب ٌد من كجود
______________________________
(ِ) تق ٌدـ ذلك ُب ص ِٔ.
(ّ) ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِٓ.
(ْ) الكاُب :ج ْ ،ص ُِٕ ،ا٢بديث ُّ ،من باب الفطرة كتاب الصياـ.
(ٓ) إذل ىنا ركاىا الصدكؽ مستقلة ،ك ركل الباقي ركاية مستقلة أيخرل .كما ىي كذلك ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ،
ا٢بديث ِ ك ّ من الباب ْ من أبواب زكاة الفطرة باختبلؼ بسيط.
(ٔ) الكاُب :ج ْ ،ص ُِٕ ،ا٢بديث ُّ ،من باب الفطرة كتاب الصياـ.
(ُ ) راجع ترٝبتو ك شرح حالو ك تصريح النجاشي ك الشيخ ك ابن شهرآشوب بتوثيقو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُٓ ،ص
ِّْ ،ك ُب آخر ص ِّٓ يشّب إذل أيمور ،منها :عدـ ركاية الكليِب عنو ببل كاسطة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّ :
..........
كاسطة ُب البْب ،ك ال نعرفو ،فتصبح الركاية مرسلة ،ك إذل ىذا أشار صاحب ا٤بعادل ُب ا٤بنتقى على ما ذكره اجمللسي ُب مرآة
العقوؿ حيث قاؿ :قد أشرنا سابقان إذل إرساؿ ىذا الطريق ،ك إف قاؿ اجمللسي ُب ا٤برآة :ك لكن يغلب على الظن اتصالو
ٗبحمد بن ٰبٓب ك إف تركو اتٌفق سهوان «ُ».
ٌ

٧بمد بن القاسم بن الفضيل قاؿ.:
٧بمد بن ا٢بسْب ،عن ٌ
٧بمد بن ٰبٓب ،عن ٌ
ك صاحب الوسائل ذكر ُب صدر السندٌ :
«ِ».
سرٮبا).
٧بمد بن ٰبٓب ،كما غلب على ٌ
أقوؿ :ال أدرم كيف أثبت أ ٌف الركاية ركاىا الكليِب عن ٌ
ظن اجمللسي (ق ٌدس ٌ
٧بمد بن ا٢بسْب ك ال نعرؼ من ىو ،فهي على ىذا مرسلة.
ك الذم أظن :ا ٌف ُب الركاية سقطان بْب الكليِب ك ٌ
يدؿ على كجوده ُب البْب.
ك دل ىأر ُب الكاُب مثل ىذا ،بأف يبدأ السند بشخص بدكف ذكر كاسطة ال ب ٌد منها ٌإال بذكر ما ٌ
٧بمد بن
٧بمد بن القاسم بن الفضيل ك دل يذكر ٌ
٧بمد بن ا٢بسْب ،عن ٌ
ك ٩بٌا يؤيٌد ذلك أيضان :أ ٌف الواُب ركاىا عن الكاُب عن ٌ
ٰبٓب «ّ».
عرب عنها بالصحيحة «ْ».
ك هبذا تعرؼ ما ُب ا١بواىر حيث ٌ
فالركاية ساقطة سندان.
______________________________
(ُ) ما نقلناه عن ا٤بنتقى ك اجمللسي موجود ُب ىامش الكاُب ج ْ ،ص ُّٕ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ٓٓ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُ من أبواب من ٘بب عليو الزكاة ك من ال ٘بب عليو.
(ّ) الواُب :اجمللد الثاين ج ٔ ،كسط ص ّّ.
عرب عنها بالصحيحة.
(ْ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٓ فإنٌو ذكر الركاية صدران ك ن
ذيبل ك ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّ :
[الثاين عدـ اإلغماء]
شواؿ عليو ك ىو مغمى عليو (ُ).
أىل ٌ
الثاين عدـ اإلغماء فبل ٘بب على من ٌ
ك ٌأما الداللة.

دليبل ٤با خالف
عامبل بو فبل يصلح ن
صرح صاحب ا١بواىر بذلك ك قاؿ« :دل أجد ن
ففيها ٌ
(أكنال) :عدـ العامل هبا ،ك قد ٌ
األيصوؿ» «ّ».
تصرؼ ا٤بملوؾ ُب ماؿ ا٤بوذل بعد موتو مع انٌو ليس على فرض الوجوب على الصغّب
ك (ثانيان) :ال ٲبكن العمل هبا لعدـ جواز ٌ
كليٌان ك ال كصيٌان.
ك ٌأما ٞبل الوسائل إيٌاىا على موت ا٤بوذل بعد ا٥ببلؿ «ْ» فبعيد ج ٌدان لظهور الركاية ُب موت ا٤بوذل قبلو لقولو« :ٲبوت مواله.
ك ٰبضر الفطر.».
فالركاية ساقطة سندان ك داللة.
ك الصحيح :عدـ الوجوب على الصيب لنفسو ك ال لعائلتو ا٤بملوؾ ك غّبه.
(ُ) ذكر غّب كاحد أ ٌف ىذا ا٢بكم متسادل عليو ،ك قاؿ ُب ا٤بدارؾ« :انٌو مقطوع بو ُب كبلـ األصحاب» «ٓ» لكنٌو قاؿ:
٦بردان عن الدليل ،ك ىو مشكل على إطبلقو ،نعم لو كاف اإلغماء مستوعبان لوقت الوجوب ٌا٘بو
«قد ذكره ٌ
العبلمة ك غّبه ٌ
ذلك» «ُ».
ك ىنا مورداف للبحث:
األكؿ :من أيغمي عليو عند ىبلؿ شواؿ ٍب أفاؽ بعده قبل صبلة العيد.
ٌ
______________________________
(ّ) ا٤بصدر السابق.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ ،ذيل ا٢بديث ّ ،الباب ْ ،من أبواب زكاة الفطرة.
(ٓ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٓ.
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّّ :
..........

الثاين :من أغمي عليو عند ىبلؿ شواؿ ك استمر بو اإلغماء إذل آخر كقت صبلة العيد.
األكؿ ،كما ذىب إذل عدـ كجوهبا ُب ا٤بورد الثاين.
استشكل صاحب ا٤بدارؾ ُب عدـ كجوب الفطرة ُب ا٤بورد ٌ
األكؿ ا٤بشهور على عدـ الوجوب ،ك قد عرفت استشكاؿ ا٤بدارؾ ُب ذلك بعدـ الدليل على عدـ الوجوب
ٙبقيق ا٤بورد ٌ
«ِ».
ك أكرد عليو صاحب ا١بواىر بأ ٌف «الدليل األصل ،بعد ظهور األدلٌة ُب اعتبار حصوؿ الشرائط عند ا٥ببلؿ» «ّ».
ك مراده :كجود الدليل على عدـ الوجوب ك ىو أصالة الرباءة ،ك أ ٌف العربة ٕبصوؿ الشرائط عند ا٥ببلؿ ك دل ٙبصل ألجل
اإلغماء ،ك ال عربة ٕباؿ األداء الذم ىو بْب ا٥ببلؿ ك صبلة العيد.
ليتمسك بو،
ك (الظاىر) :أ ٌف ما ذكره صاحب ا٤بدارؾ ىو الصحيح؛ لعدـ دليل لفظي على اعتبار عدـ اإلغماء عند ا٥ببلؿ ٌ
صح ما ذكره ،ك ٌإال فبل دليل على
فلو كاف إٝباع قطعي عليو أم :على ا ٌف ا٤بغمى عليو ٌأكؿ الوقت ال ٘بب عليو زكاة الفطرة ٌ
بأكؿ الوقت.
كوف العربة ٌ
بل اإلطبلقات الواردة ُب كجوب زكاة الفطرة تشمل من أيغمي عليو كقت
______________________________
٦بردان عن الدليل».
(ِ) بقولو« :قد ذكره العبلمة ك غّبه ٌ
(ّ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّْ :
[الثالث ا٢برية]
الثالث ا٢برية فبل ٘بب على ا٤بملوؾ (ُ) ك إف قلنا انٌو ٲبلك ،سواء كاف ا٥ببلؿ ك أفاؽ بعده ُب الفَبة بْب ىبلؿ شواؿ إذل
صبلة العيد نظّب النائم ُب ٌأكؿ الوقت فقط ،ك ال ٦باؿ للرجوع إذل أصالة الرباءة ،فإ ٌف الرجوع إليها إٌ٭با يكوف حاؿ عدـ
الدليل على الوجوب ،ك قد عرفت كجوده ك ىو اإلطبلقات الواردة ُب كجوب زكاة الفطرة على ا٤بكلٌف الشاملة ٤بن أيغمي
عليو حاؿ الغركب ك أفاؽ بعده قبل صبلة العيد ،فما ذكره صاحب ا٤بدارؾ من اإلشكاؿ ُب عدـ كجوب الفطرة ىو
الصحيح.

أىل شواؿ عليو ك ىو مغمى عليو ك استمر بو اإلغماء إذل صبلة العيد.
ٙبقيق ا٤بورد الثاين ك ىو من َّ
ك الظاىر عدـ كجوب الفطرة عليو ،كما ذكره صاحب ا٤بدارؾ؛ لعدـ تكليفو ُب ٦بموع الوقت بالفطرة ،ك التكليف بالقضاء
األكؿ بذلك
ٰبتاج إذل دليل فإ ٌف القضاء خبلؼ األصل ،ك ال ب ٌد للقضاء من أمر جديد ك دليل ٌ
خاص ،ك ال يفي التكليف ٌ
ألنٌو كاف مقيدان بوقت خاص.
فيصح ما ذكره ا٤بشهور من عدـ الوجوب ،ك بْب
ك على ضوء ذلك :ال ب ٌد من التفصيل بْب اإلغماء ا٤بستوعب ١بميع الوقت ٌ
اإلغماء ُب ٌأكؿ الوقت فقط فالوجوب لئلطبلقات.
ك ما ذكرناه ٯبرم ُب غّب ا٤بغمى عليو من ا٤بعذكرين كالنائم ك الغافل ك الناسي ك أمثاؿ ذلك.
(ُ) ذكرنا ُب ٕبث زكاة ا٤باؿ :ا ٌف ا٢برية شرط فيها ،ك النصوص متضافرة
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٓ :
..........
ُب ذلك:
(منها) قولو عليو السبلـ« :ليس ُب ماؿ ا٤بملوؾ شيء ك لو كاف لو ألف ألفٌ »ُ« ».أما بالنسبة إذل زكاة الفطرة ،فا٢بكم
بعدـ الوجوب على ا٤بملوؾ متسادل عليو ُب غّب ا٤بكاتب ك سيجيء الكبلـ حولو «ِ» ،فنقوؿ:
إف ًبٌ اإلٝباع عليو ك الظاىر :انٌو تاـ فهو ،ك ٌإال فبل ب ٌد من إقامة الدليل عليو.
استدؿ عليو ُب ا١بواىر« :باستفاضة الركايات على أ ٌف زكاة العبد على مواله» «ّ».
ك قد
ٌ
يتم ،أل ٌف الظاىر :أ ٌهنا ليست ُب مقاـ بياف كوف زكاتو على ا٤بوذل بعنواف العبد ك ا٤بوذل ،بل ىي ظاىرة على اعتبار
لكنٌو ال ٌ
ا٢بر ،ك رقيق الزكجة «ْ» ،ك دل ترد ركاية بعنواف« :زكاة ا٤بملوؾ على
العيلولة ،ك لذا ذكرت تلك الركايات نفسها مع العبدٌ :
مالكو».
ك إليك ٦بموعة من عناكين ركايات الباب ،حٌب تظهر ٛبامية ا١بواب.

______________________________
(ُ) ك ىذه صحيحة عبد اللَّو بن سناف .ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ٗٓ ،ا٢بديث ُ ،من الباب ْ ،من أبواب من ٘بب
عليو الزكاة ك من ال ٘بب.
(ِ) ُب ص ّٕ.
(ّ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٔ.
ك تلك الركايات ا٤بستفيضة تراىا ُب الوسائل ج ٔ ،ص ِِٕ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ك غّبه.
٧بمد بن أٞبد احملقَّقة ُب ص ّٖ.
(ْ) ك ىذه ركاية ٞبٌاد بن عيسى الٍب ٫ب ٌققها ُب ص َْ .ك مرفوعة ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٔ :
..........
حر أك ٩بلوؾ» «ِ».
«كل من ضممت إذل عيالك من ٌ
حر أك ٩بلوؾ» «ّ».
كل من يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
« .الفطرة كاجبة على ٌ
« .العياؿ :الولد ك ا٤بملوؾ ك الزكجة ك أ ٌيـ الولد» «ْ».
ا٢بر ك ا٤بملوؾ ك الغِب ك الفقّب» ا٢بديث «ٓ».
كل رأس من أىلك :الصغّب ك الكبّب ك ٌ
«صدقة الفطرة على ٌ
ا٢بر ك العبد ،ك الصغّب ك الكبّب ال بعنواف العبد ك ا٤بوذل.
ك ىذه العناكين كلٌها بعنواف العياؿ سواء الغِب ك الفقّب ،ك ٌ
كل من
ك ٲبكن االستدالؿ عليو باالطمئناف بعدـ الفرؽ بْب زكاة ا٤باؿ ك زكاة الفطرة ،ا٤بؤيد ٗبا كرد من أنٌو «٘بب الفطرة على ٌ
٘بب عليو الزكاة» «ُ» أم :زكاة ا٤باؿ.
التصرؼ ُب مالو.
ك ٲبكن االستدالؿ عليو ٕبجر العبد عن ٌ
توضيح ذلك:
التصرؼ ،ك إف دل يكن لو
إ ٌف العبد لو قلنا ٗبلكيتو ك كاف لو ماؿ فهو ٩بنوع من ٌ

______________________________
(ِ) ىذه صحيحة عبد اللَّو بن سناف ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ٖ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ىذه صحيحة عمر بن يزيد ُب ا٤بصدر ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ.
(ْ) ىذه صحيحة عبد الرٞبن بن ا٢بجاج ُب ا٤بصدر ص ِِٕ ،ا٢بديث ّ.
(ٓ) ىذه صحيحة ا٢بليب ُب ا٤بصدر ص ِِٗ ،ا٢بديث َُ.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ ،ا٢بديث ُ من الباب ْ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٕ :
يؤد شيئان ،فتجب فطرهتم على ا٤بوذل ،ماؿ أك قلنا بعدـ ملكيتو
قنان أك مدبران أك أ ٌيـ كلد أك مكاتبان (ُ) مشركطان أك مطلقان ك دل ِّ
فاألمر كاضح.
و
ً
جل ىك يى ىو ىكلٌّ ىعلى
التصرؼ ُب مالو من قولو تعاذل « ىعٍبدان ٩بىٍليوكان ال يىػ ٍقد ير ىعلى ىش ٍيء إذل قولو ٌ
ك يستفاد منع العبد عن ٌ
عز ك ٌ
ىم ٍوالهي» «ِ».
بالتصرؼ من صدقة أك كصية أك غّب ذلك «ّ».
حق للعبد
ك الركايات الكثّبة الدالٌة على عدـ ٌ
ٌ
سره) حيث ذىب إذل أ ٌف فطرتو على
(ُ) ا٤بعركؼ بْب األصحاب عدـ الوجوب كسائر ا٤بماليك خبلفان للصدكؽ (ق ٌدس ٌ
نفسو ،ك ُب ا١بواىر« :ماؿ إليو بعض متأخرم ا٤بتأخرين» «ْ».
استنادان إذل صحيحة علي بن جعفر ،أنٌو سأؿ أخاه موسى بن جعفر (عليو السبلـ) عن ا٤بكاتب ،ىل عليو فطرة شهر
رمضاف أك على من كاتبو ،ك ٘بوز شهادتو؟ قاؿ :الفطرة عليو ك ال ٘بوز شهادتو «ٓ» السند٥ :بذه الركاية طريقاف:
______________________________
(ِ) اآلية ٕٓ ٕٔ من سورة النحل.
(ّ) ك تلك الركايات ُب موارد عديدة ،ك إليك بعض مصادرىا من الوسائل ج ُّ ،ص ّْ ،الباب ٗ من أبواب بيع
ا٢بيواف؛ كص ُْْ ،كتاب ا٢بجر الباب الرابع؛ كص ْٔٔ كتاب الوصايا الباب ٖٕ.

(ْ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٔ.
(ٓ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٓ ،ا٢بديث ّ من الباب ُٕ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٖ :
..........
األكؿ :الصدكؽ بإسناده عن علي بن جعفر «ّ».
ٌ
الثاين :طريق الشيخ إذل كتاب علي بن جعفر ،كما ُب التهذيب «ْ» ك ىو طريق صحيح.
يضر باالستدالؿ ألنٌو:
الداللة :كاضحة على مذىب الصدكؽ ،ك ٌأما اشتما٥با على ٝبلة« :ك ال ٘بوز شهادتو» فبل ٌ
(أكنال) :قد ٞبلها الصدكؽ على اإلنكار دكف األخبار «ٓ».
ٌ
ك (ثانيان) :بناء على كوهنا ٝبلة إخبارية فهي معارضة للركايات الدالٌة على جواز شهادة العبد ،ك و
حينئذ ال مانع من رفع اليد
ن
عن ىذه ا١بملة با٤بعارضة فتحمل على التقية.
ك على كل فا١بملة االكذل« :الفطرة عليو» ال إشكاؿ فيها.
تدالف على عدـ الفطرة على ا٤بكاتب.
ك بإزاء الصحيحة ركايتاف ٌ
يؤدم الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبتو ك رقيق
٧بمد بن أٞبد ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿٌ :
الركاية األيكذل :مرفوعة ٌ
امرأتو ك عبده النصراين
______________________________
(ّ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
نصو :علي بن جعفر عن أخيو موسى (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن
(ْ) التهذيب :ج ْ ،ص ِّّ ،ط .النجف ،ك إليك ٌ
مكاتب ىل عليو فطرة شهر رمضاف أك على من كاتبو؟ ك ىل ٘بوز شهادتو؟ قاؿ :الفطرة عليو ك ال ٘بوز شهادتو.
(ٓ) قاؿ الصدكؽ :ىذا على اإلنكار ال على اإلخبار ،يريد :كيف ٘بب عليو الفطرة ك ال ٘بوز شهادتو ،أم :شهادتو جائزة،
كما أ ٌف الفطرة عليو كاجبة راجع الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ذيل ا٢بديث ّ من الباب ُٕ من أبواب زكاة الفطرة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٗ :
..........
ك اجملوسي ك ما أغلق عليو بابو «ُ».
صح سنده قاصر عن
ك هبا ناقش صاحب ا١بواىر االستدالؿ بصحيحة علي بن جعفر بقولو .« :ا٣برب ا٤بزبور» «ِ» ك إف ٌ
٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب« :يؤدم الرجل زكاة
تقييد ما عرفت خصوصان بعد معارضتو بقوؿ الصادؽ (عليو السبلـ) ُب مرفوع ٌ
الفطرة عن مكاتبو ك رقيق امرأتو ك عبده النصراين ك اجملوسي ك ما أغلق عليو بابو» ا٤بنجرب ٗبا ٠بعت «ّ».
ك مراده من قولو« :قاصر عن تقييد ما عرفت» :أ ٌهنا ال تقيٌد اإلٝباع ك الركايات ا٤بستفيضة الدالٌة على أ ٌف زكاة العبد على
مواله.
ك فيما قالو صاحب ا١بواىر نظر فإ ٌف اإلٝباع دليل ٌليب ال يؤخذ بو ٌإال ُب القدر ا٤بتيقن ك ىو غّب ا٤بكاتب فإنٌو ٧بل الكبلـ ك
التصرؼ ك
يتمسك بو ك ال يشملو االستدالؿ ٕبجر العبد أل ٌف ا٤بكاتب غّب ٧بجور عن ٌ
البحث ،ك ليس ُب ا٤بقاـ دليل لفظي ٌ
قد عرفت عدـ داللة الركايات ا٤بستفيضة على كوف فطرة العبد على ا٤بوذل بعنواف ا٤بلكية ك الرقية «ْ» ،ك على فرض داللتها
عليو تكوف ىذه الصحيحة «ٓ» مقيٌدة ٥با بالنسبة إذل ا٤بكاتب ك ال سيٌما بضميمة صدرىا (ىل عليو فطرة شهر رمضاف أك
على من كاتبو).
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ٗ من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) أم صحيحة علي بن جعفر ا٤بتق ٌدمة ُب ص ّٕ.
(ّ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٔ.
(ْ) أمُ :ب الصفحة ّٔ.
(ٓ) أم :صحيحة علي بن جعفر ا٤بتق ٌدمة ُب الصفحة ّٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَْ :
..........

ك ا١بواب عن ىذه الركاية «ّ» :أ ٌهنا ساقطة سندان ك داللة.
ٌأما (سندان) فلكوهنا مرفوعة.
ك ٌأما (داللة) فؤل ٌهنا كاردة ُب العياؿ ال العبد ،ك ذلك لقولو (عليو السبلـ)( :ك ما أغلق عليو بابو) فإنٌو قرينة على أ ٌف كجوب
الفطرة على ا٤بوذل لكوف العبد من عيالو ال لكونو عبده ،ك لذا كجبت على الزكج بالنسبة إذل رقيق الزكجة من جهة كونو من
فبأم كجو ٯبب على الزكج فطرة رقيق الزكجة على ما ذكر ُب الركاية «ْ».
عياؿ البيت ،ك ٌإال ٌ
٧بمد بن علي بن ٧ببوب ،عن علي بن ا٢بسْب ،عن ٞبٌاد بن عيسى ،عن
الركاية الثانية :ركاية ٞبٌاد ،ركاىا الشيخ بإسناده عن ٌ
يؤدم الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبو ك رقيق امرأتو ك عبده النصراين ك اجملوسي ك ما أغلق
أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿٌ :
عليو بابو «ُ».
ك ا١بواب عنها بضعف السند ك الداللة.
٧بمد بن علي بن ٧ببوب ،أل ٌف الظاىر بقرينة ركايتو عن ٞبٌاد كونو
ٌأما السند فبعلي بن ا٢بسْب مع ٌ
صحة طريق الشيخ إذل ٌ
علي بن ا٢بسْب بن ا٢بسن الضرير.
ك ٦بموع ركاياتو ُب الكتب األربعة ست ركايات كالتارل:
______________________________
٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب.
(ّ) أم :مرفوعة ٌ
٧بمد بن أٞبد ا٤بتق ٌدمة ُب الصفحة ّٖ ،ك يأٌب ا٤بضموف ُب أيختها :ركاية ٞبٌاد.
(ْ) أم :مرفوعة ٌ
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ُّ من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْ :
..........
(ثبلث) بعنواف علي بن ا٢بسْب بن ا٢بسن الضرير «ِ» اثنتاف منها ُب الكاُب ،ك كاحدة ُب التهذيب «ّ».
(كاحدة) بعنواف علي بن ا٢بسْب الضرير ،ك ىذه ُب التهذيب «ْ».

(ركايتاف) بعنواف علي بن ا٢بسْب ،ك ىاتاف ُب التهذيب أيضان «ُ».
ك ٝبيع ىذه الركايات الست عن ٞبٌاد بن عيسى ،فيعلم :أ ٌف ا٤براد من (علي بن ا٢بسْب) ا٤بطلق الراكم عن ٞبٌاد علي بن
ا٢بسْب بن ا٢بسن الضرير ك ىو مهمل دل يذكر ُب كتب الرجاؿ ٗبدح ك ال قدح .ك على فرض عدـ ثبوت أنٌو علي بن
٧بمد بن علي بن ٧ببوب.
ا٢بسْب بن ا٢بسن الضرير فهو ٦بهوؿ دل يعرؼ من ىو الذم يركم عن ٞبٌاد ك يركم عنو ٌ
ك (ا٢باصل) :أ ٌف صحيحة علي بن جعفر الدالٌة على أ ٌف فطرة ا٤بكاتب على نفسو كما ذىب إليو الصدكؽ ببل معارض.
______________________________
(ِ) أشار سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُُ ،ص ِّٖ ،إذل الركايات الثبلث ُب عنواف رقم َّْٖ
حوؿ إذل رقم ُٕٗٗ ،ك ُب
علي بن ا٢بسْب بن ا٢بسن الضرير ك دل يذكر ُب عنواف علي بن ا٢بسْب ا٤برقٌم َّٖٓ شيئان ،بل ٌ
الرقم ُٕٗٗ ذكر علي بن ا٢بسن (ا٢بسْب) ك أنٌو غّب الضرير.
(ّ) أيصوؿ الكاُب :ج ِ ،ص ُّٔ ،باب قراءة القرآف ُب ا٤بصحف رقم ٕ ،ا٢بديث ِ.
ك ُب ج ٔ ،ص ْٔ ،باب النشوء رقم ِّ ،ا٢بديث ِ؛ ك ُب التهذيب :ج ُ ،ص ّْٕ ،ا٢بديث ُُْٔ.
(ْ) التهذيب :ج ّ ،ص ِّ ،ا٢بديث ُٖ.
(ُ) التهذيب :ج ْ ،ص ُّّ ،ا٢بديث َُّٗ؛ ك التهذيب :ج َُ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث َٗٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْ :
ٙبرر من ا٤بملوؾ شيء كجبت عليو ك على ا٤بوذل بالنسبة (ُ) مع حصوؿ الشرائط.
نعم لو ٌ
ٙبرر على نفسو ،ك ٗبقدار الرقية على ا٤بوذل «ُ».
(ُ) ذكر ىذا ا٢بكم غّب كاحد ن
عمبل با١بهتْب فبمقدار ما ٌ
عياال ك
عياال ففطرتو على مواله ،كيف ال ،ك قد كانت على ا٤بوذل لو كاف حران بتمامو إذا كاف ن
ا٤ببعض إذا كاف ن
ك (فيو) :أ ٌف ٌ
عياال فبل ٘بب فطرتو على مواله بعنواف الرقية على ما سبق ٙبقيقو «ِ» ك
ال ب ٌد أف ال يكوف ىذا ٧بل كبلمهم ك إف دل يكن ن
إف ذىب صاحب ا١بواىر إذل أ ٌف زكاة العبد على مواله أم :بعنواف الرقية استنادان إذل الركايات ا٤بستفيضة ،ك تق ٌدـ ا١بواب عنو
«ّ».
عياال ،ك الوجو ُب ذلك:
ك التحقيق :أ ٌف زكاة ا٤ببعض على نفسو إذا دل يكن ن

إنٌا إذا عملنا بصحيحة علي بن جعفر ا٤بتق ٌدمة «ْ» الدالٌة على كوف فطرة ا٤بكاتب على نفسو فالوجو كاضح.
عياال ك دل ٘بب فطرتو
ك إف دل نعمل هبا ال ب ٌد من االلتزاـ بذلك أيضان ،أم :كوف زكاتو على نفسو ،ك ذلك ألنٌو لو دل يكن ن
على مواله مشلو إطبلؽ ركايات كجوب الفطرة خرجنا عن إطبلقها بالنسبة إذل ا٤بملوؾ غّب ا٤بكاتب ألحد أمرين:
______________________________
ٙبرر منو شيء سرت ا٢برية إذل ٛبامو قهران.
ٙبرر منو شيء بالكتابة ،أل ٌف غّب ا٤بكاتب إذا ٌ
(ُ) الكبلـ ُب ٩بلوؾ مكاتب ٌ
(ِ) ُب ص ّٓ كص ّٔ.
(ّ) نقلنا كبلـ ا١بواىر ك استداللو ك ا١بواب عنو ك اإلشارة ُب ا٥بامش إذل ا٤بصدر ُب ص ّٓ ك ّٔ.
(ْ) ُب الصفحة ّٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّْ :
..........
تاـ ُب العبد
(األكؿ) :اإلٝباع ا٤ب ٌدعى ٌ
الداؿ على عدـ كجوب الفطرة على العبد ك تق ٌدـ الكبلـ فيو ك قلنا إ ٌف اإلٝباع «ْ» ٌ
ٌ
ا٤ببعض عن اإلطبلقات.
ا٤ببعض ك ىو ٧بل الكبلـ فلم يكن فيو إٝباع حٌب بو ٱبرج ٌ
غّب ا٤ببعض ٌأما ٌ
التصرؼ ا٤بارل بدكف إذف مواله ك إف كاف ٩بلوكان لو «ٓ» ك ىذا أيضان ال ٯبرم ُب ا٤بقاـ ،أل ٌف
(الثاين) :حجر العبد عن ٌ
ٙبرره.
ا٤بفركض كونو مبعضان ك لو ٌ
التصرؼ ُب قسم من أموالو غاية األمر عليو دفع شيء للموذل ألجل ٌ
حق ٌ
ك (ا٢باصل) :ا ٌف أيٌان من األمرين ال ٯبرم ُب ا٤بقاـ ،ك عليو فبل ب ٌد من تكلٌفو فطرة نفسو ٗبقتضى اإلطبلقات الدالٌة على
كل كاجد للشرائط حٌب مع عدـ العمل بالصحيحة ا٤بتق ٌدمة «ُ».
كجوب الفطرة على ٌ
ا٤ببعض بْب نفسو ك مواله من« :عدـ كجوب زكاة
ك على ضوء ما ذكرناه فما ذكره صاحب ا١بواىر ُب كجو تقسيم فطرة ٌ
ذمة ا٤بكاتب عنها بالنسبة إذل ا١بزء الرؽ» «ِ» ال
ا٢بر ،كأصالة براءة ٌ
ا١بميع على ا٤بوذل ،ألصالة براءة ٌ
ذمتو بالنسبة إذل ا١بزء ٌ
نعرؼ لو كجهان حٌب لو دل نعمل بصحيحة علي بن جعفر «ّ» ألنٌو ال مورد ألصالة الرباءة بعد ما كانت اإلطبلقات مقتضية
لوجوهبا بالنسبة إذل نفسو ك عدـ الدليل على كجوهبا على ا٤بوذل ،ك ٌأما بناءن على العمل

______________________________
(ْ) سبق ذلك ُب الصفحة ّٓ.
(ٓ) راجع ٙبقيقو ُب الصفحة ّٔ قولو :ك ٲبكن االستدالؿ عليو ٕبجر العبد.
(ُ) صحيحة علي بن جعفر تق ٌدمت ُب الصفحة ّٕ.
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٕٖ.
(ّ) ا٤بتق ٌدمة ُب الصفحة ّٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْْ :
[الرابع الغُب]
فعبل أك ٌقوة بأف يكوف لو كسب
الرابع الغُب ك ىو أف ٲبلك قوت سنة (ُ) لو ك لعيالو زائدان على ما يقابل الدين ك مستثنياتو ن
يفي بذلك ،فبل ٘بب على الفقّب ك ىو من ال ٲبلك ذلك (ِ).
بالصحيحة فا٢بكم كاضح بوجوهبا على نفسو.
فعبل أك ٌقوة لو ك لعيالو.
(ُ) ا٤بعركؼ ُب تفسّب الغُب ىو :ملكية قوت السنة ن
ك نسب إذل ابن ا١بنيد أنٌو من ٲبلك نفقة يوـ ك ليلة لو ك لعيالو ك صاعان زائدان على ذلك ،ك ذكر صاحب ا١بواىر أ ٌف الشيخ
حكى ىذا القوؿ ُب ا٣ببلؼ عن كثّب من علمائناٍ ،بٌ قاؿ صاحب ا١بواىر :إنٌا دل نتح ٌققو ،بل ا٤بتح ٌقق خبلفو «ُ».
كل يوـ مع زيادة صاع.
أقوؿ :ك ٲبكن ٞبل كبلـ ابن ا١بنيد على ذم كسب تأتيو مؤنتو ٌ
ك على ىذا ا٢بمل يرجع كبلمو إذل ا٤بشهور.
(ِ) ك ىو ا٤بعركؼ ك ا٤بشهور بْب األصحاب ،ك تدؿ على اشَباط الغُب ركايات عمدهتا ركايتاف ك بقيٌتها مؤيدات «ِ»
األيكذل :صحيحة ا٢بليب عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :يسئل عن رجل
______________________________
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٖٖ.

(ِ) ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِِّ ،الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ّ ،ٓ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ْ ،ك األخّبة
عرب عنها ا١بواىر ُب ج ُٓ ،ص ْٖٗ بالصحيحة ك ا٢بديث ّ ضعيف
ضعيفة بيزيد بن فرقد النهدم لعدـ توثيقو ك إف ٌ
ٗبحمد ابن سناف ك يزيد بن فرقد ،ك ا٢بديث ٕ ،ٗ ،ٖ ،بإ٠باعيل بن سهل.
بإسحاؽ بن ا٤ببارؾ ،ك ا٢بديث ْ ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٓ :
..........
يأخذ من الزكاة ،عليو صدقة الفطرة؟ قاؿ :ال «ُ».
ك ا٤براد من الرجل الذم يأخذ من الزكاة :الفقّب ،ال أخذ الزكاة بعنواف غّب الفقر من العناكين الثمانية «ِ» كالدين ك سبيل
اللَّو ك العمل للزكاة ك ذلك لبلنصراؼ.
عمار قاؿ :قلت أليب إبراىيم (عليو السبلـ) :على الرجل احملتاج صدقة الفطرة؟ قاؿ :ليس عليو
الثانية :موثقة إسحاؽ بن ٌ
فطرة «ّ».
ك ا٤براد من «الرجل احملتاج» :الفقّب ،لبلنصراؼ كما تق ٌدـ.
تدؿ على عدـ كجوب زكاة الفطرة على الفقّب «ْ».
ك ركايات اخرل ٌ
تدالف على كجوب الفطرة على الفقّب.
لكن بإزائها ركايتْب ٌ
االكذل :ما ركاه الفضيل بن يسار «ٓ» ركاىا الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،عن إ٠باعيل بن سهل ،عن ٞبٌاد ،عن
حريز ،عن الفضيل بن يسار ،قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ) :أعلى من قىبً ىل الزكاة زكاة؟ فقاؿٌ :أما من قىبًل زكاة ا٤باؿ
فإ ٌف عليو زكاة الفطرة ك ليس عليو ٤با قبلو زكاة ،ك ليس على من
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِّ ،ا٢بديث ُ ،من الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة.
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(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِّ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة.

(ْ) راجع ص ْْ ا٥بامش رقم ِ ففيو اإلشارة إذل تلك الركايات.
يصحح سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ىذه الركاية ،ك راجع ا٥بامش رقم ّ فيها
(ٓ) يأٌب ٙبقيق سندىا ُب الصفحة ْٕ ك ٌ
لتوضيح ا٢باؿ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٔ :
..........
يقبل الفطرة فطرة «ُ».
ك ا٤بستفاد منها :أ ٌف الفقر ال ٲبنع أداء الفطرة لكن الذم يأخذه بعنواف الفطرة ليس عليو فطرة.
٧بمد ابن عيسى ،عن يونس ،عن عمر بن أيذينة ،عن
الثانية :صحيحة زرارة الٍب ركاىا الكليِب عن علي بن إبراىيم ،عن ٌ
زرارة ،قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ) :الفقّب الذم يتص ٌدؽ عليو ،ىل عليو صدقة الفطرة؟ فقاؿ :نعم ،يعطي ٩بٌا
يتص ٌدؽ بو عليو «ِ».
ك ا١بواب عن الركايتْب :أ ٌهنما ليستا صرٰبتْب ُب الوجوب ،بل ٲبكن ٞبلهما على االستحباب ك ذلك للجمع العرُب بْب
الطائفة األيكذل الدالٌة على عدـ كجوب الفطرة على الفقّب «ّ» ك الطائفة الثانية الدالٌة على كجوهبا عليو.
فإ ٌف األيكذل صرٰبة ُب عدـ الوجوب ،لقولو (عليو السبلـ)« :ال» ك قولو (عليو السبلـ)( :ليس عليو فطرة) «ْ».
ك الثانية ظاىرة ُب الوجوب ،لقولو (عليو السبلـ)( :نعم يعطي).
لكن قولو (عليو السبلـ)( :نعم يعطي) ،مقابل (ال) ك (ليس عليو فطرة) يفيد
______________________________
(ُ) ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِِْ ،ا٢بديث َُ الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،ا٢بديث ِ الباب ّ من أبواب زكاة الفطرة ،ك دل يظهر كجو تعبّب ا١بواىر عنها ٖبرب زرارة
راجع ج ُٓ ،ص َْٗ.

عمار ا٤بتق ٌدمتاف ُب ص ْْ ك ْٓ ك الطائفة الثانية ما ركاه الفضيل ك
(ّ) ك ىي صحيحة ا٢بليب ك موثقة إسحاؽ بن ٌ
صحيحة زرارة راجع الصفحة ْٓ ك صدر ىذه الصفحة.
(ْ) ا١بواب ب (ال) ُب صحيحة ا٢بليب ،ك ا١بواب ب (ليس عليو فطرة) ُب موثقة إسحاؽ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٕ :
ك إف كاف األحوط إخراجها إذا كاف مالكان لقوت السنة ،ك إف كاف ً
عليو دين -،استحباب إخراج الفقّب الفطرة.
صرح الشيخ هبذا ا٢بمل «ُ» ك كذا غّبه «ِ».
ك قد ٌ
ك ٌأما (سندٮبا) فمعترب حسب التحقيق التارل:
فضاؿ،
ٌأما (ما ركاه الفضيل) ك إف كاف فيو إ٠باعيل بن سهل ٌإال أ ٌف للشيخ طريقان إذل الركاية بإسناده عن علي بن ا٢بسن بن ٌ
فضاؿ صحيح على
عن إبراىيم بن ىاشم ،عن ٞبٌاد ،عن حريز ،عن زرارة «ّ» ك طريق الشيخ إذل كتاب ابن ٌ
______________________________
(ُ) كما ُب الوسائل ج ٔ ،ص ِِْ بعد ذكر ركاية فضيل ُب ا٢بديث َُ الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة.
صرح ُب ا٤بقنعة أيضان.
صرح بو الشيخ ُب كتايب األخبار ،بل بو ٌ
ك ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َْٗ :أك ٙبمل على الندب كما ٌ
(ِ) كا٤بفيد ُب ا٤بقنعة على ما ٠بعت من ا١بواىر ُب ا٥بامش ا٤بتق ٌدـ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِْ ،ا٢بديث رقم َُ ،الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة.
ك ركاىا ُب التهذيب :ج ْ ،ص ْٕ ،ا٢بديث تسلسل َِٕ.
أقوؿ :إ ٌهنما ركايتاف ك ٚبتلفاف متنان ك سندان ،ك إف اتفقتا ُب ا٤بضموف.
األيكذل ركاية الفضيل ك ىي ضعيفة بإ٠باعيل بن سهل.
ك الثانية موثقة زرارة الٍب ُب سندىا علي بن ا٢بسن بن فضاؿ.
ك ُب االكذل ٝبلة( :ك ليس عليو ٤با قبلو زكاة) ليست ُب الثانية.

نصها عن التهذيب بإسناده عن علي بن ا٢بسن بن فضاؿ ،عن إبراىيم بن ىاشم ،عن ٞبٌاد ،عن حريز ،عن زرارة
ك إليك ٌ
قاؿ( :قلت لو :ىل على من قىبًل الزكاة زكاة؟ فقاؿٌ :أما من قىبً ىل زكاة ا٤باؿ فإ ٌف عليو زكاة الفطرة ك ليس على من قىبًل الفطرة
فطرة).
التهذيب :ج ْ ،ص ْٕ ،ا٢بديث تسلسل َِٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٖ :
..........
ما ح ٌققناه «ُ».
ك ٌأما (صحيحة زرارة) فقد ناقش صاحب ا١بواىر ُب سندىا «ِ» من دكف ذكر كجو ا٤بناقشة ،ك الظاىر ٛبامية السند.
٧بمد بن عيسى بن عبيد ،ك سيأٌب الكبلـ ُب
٧بمد بن عيسى ك الظاىر أنٌو ٌ
ك ٰبتمل كوف نقاش صاحب ا١بواىر من جهة ٌ
٧بمد بن عيسىٌ ،إال أنٌو ال
توثيقو ٌ
٧بمد بن عيسى بن عبيد ،ك كالد أٞبد بن ٌ
مفص نبل «ّ» ك ىو ك إف كاف مشَبكان بْب ٌ
إشكاؿ فيهما.
______________________________
فضاؿ ك إف كاف ضعيفانٌ ،إال أ ٌف كتاب علي بن ا٢بسن
(ُ) ذكر سيٌدنا األيستاذ مراران :ا ٌف طريق الشيخ إذل علي بن ا٢بسن بن ٌ
بن فضاؿ قد كصل إذل الشيخ ك إذل النجاشي من استاد كاحد ،ك ٤با كاف طريق النجاشي صحيحان إذل الكتاب يصبح
الكتاب الواصل إذل الشيخ معتربان ك لو كاف طريقو الذم ذكره إليو ضعيفان.
ك إذل ىذا التصحيح أشار (داـ ظلٌو) ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص ٓٗ من ا٤بدخل بقولو« :بل لو فرضنا أ ٌف طريق
الشيخ إذل كتاب ضعيف ُب ا٤بشيخة ك الفهرست ،ك لكن طريق النجاشي إذل ذلك الكتاب صحيح ك شيخهما كاحد،
بصحة ركاية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضان ،إذ ال ٰبتمل أف يكوف ما أخربه شخص كاحد كا٢بسْب بن عبيد اللَّو بن
حكم ٌ
مثبل للنجاشي مغايران ٤با أخرب بو الشيخ ،فإذا كاف ما أخربٮبا بو كاحدان ،ك كاف طريق النجاشي إليو صحيحان حكم
الغضائرم ن
بصحة ما ركاه الشيخ عن ذلك الكتاب ال ٧بالة ،ك يستكشف من تغاير الطريق أ ٌف الكتاب الواحد ركل بطريقْب قد ذكر
ٌ
الشيخ أحدٮبا ك ذكر النجاشي اآلخر» .انتهى.
كل
(ِ) أكرد ا١بواىر ع ٌدة ركايات دالٌة على كجوب الفطرة على الفقّب منها ما ركاه زرارة ،ك ٌ
عرب عنها ٖبرب زرارةٍ ،بٌ قاؿٌ « :
عما ُب سند ا١بميع» ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َْٗ.
ذلك بعد اإلغضاء ٌ

(ّ) ُب ص ُٗٔ ُب ٙبقيق صحيحٍب زرارة ك ابن مسكاف حوؿ اللنب من أجناس الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٗ :
ٗبعُب :ا ٌف الدين ال ٲبنع من كجوب اإلخراج ك يكفي ملك قوت السنة (ُ) ،بل األحوط :اإلخراج إذا كاف مالكان عْب أحد
النصب الزكوية «ُ» أك قيمتها ك إف دل يكفو لقوت سنتو (ِ) )ُ( ،تق ٌدـ الكبلـ حولو ُب زكاة ا٤باؿ ك قلنا :ال دليل على
استثناء الدين بل االعتبار ٗبلكية قوت السنة حٌب ك لو كاف مديونان.
ك مقتضى الركايات :أ ٌف من لو مؤنة السنة بالفعل أك بالقوة فهو غِب «ِ» مضافان إذل عدـ صدؽ عنواف الفقّب على من ملك
قوت السنة ك ىو مديوف كرئيس أك تاجر عليو ديات من القتل ك الكفارات ٕبيث ال يفي بذلك ٝبيع أموالو لكنٌو ٲبلك قوت
السنة.
نعم :لو فرضنا أنٌو ٌأدل دينو ك دل يبق شيء أك بقي مقدار ال يفي ٗبؤنة السنة فهو فقّب ببل إشكاؿ.
سره) إذل أنٌو «٘بب زكاة الفطرة على من ملك نصابان ٘بب فيو الزكاة أك قيمة نصاب» «ّ».
(ِ) ذىب الشيخ (ق ٌدس ٌ
جل
ك ال دليل عليو ٌإال ما ٌ
يتوىم من الركايات الواردة ٗبضموف «ا ٌف اللَّو ٌ
عز ك ٌ
______________________________
(ُ) ك عليو العجلي كما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َْٗ ،ك قاؿ الشيخ« :ال ٘بب الفطرة ٌإال على من ملك نصابان من
األمواؿ الزكوية» ا٤ببسوط :ج ُ ،ص َِْ ،طبع ا٢بيدرية طهراف سنة ُّٕٖ.
(ِ) يريد (داـ ظلٌو) بذلك الركايات الواردة ُب الباب ٖ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة من ا١بزء ٔ من الوسائل ص ُٖٓ ،ك
غّبه .ك منها صحيحة زرارة عن أيب جعفر (عليو السبلـ) قاؿ ٠بعتو يقوؿ :إ ٌف الصدقة ال ٙبل حملَبؼ ك ال لذم مرة سوم
قوم فتنزىوا عنها.
(ّ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َّٓ ،ك لكن ُب ا٤ببسوط دل يقيٌد بالقيمة راجع ا٥بامش رقم ُ ُب ىذه الصفحة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَٓ :
..........

فرض للفقراء ُب أمواؿ األغنياء ما يكتفوف بو »ُ« ».ك استفيد منها :أ ٌف العربة ُب الغُب ك الفقر ٗبلكية النصاب الزكوم ك
عدمها
______________________________
(ُ) ك إليك بعض نصوصها عن الوسائل :ج ٔ ،ص ّ ،الباب ُ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة ك ما تستحب فيو:
جل فرض للفقراء ُب
٧بمد بن مسلم عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب حديث قاؿ« :إ ٌف اللَّو ٌ
منها :صحيحة زرارة ك ٌ
عز ك ٌ
ماؿ األغنياء ما يسعهم ،ك لو علم أ ٌف ذلك ال يسعهم لزادىم ».ا٤بصدر ا٢بديث ِ.
جل فرض للفقراء ُب أمواؿ
ك منها :صحيحة عبد اللَّو بن سناف عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ .« :إ ٌف اللَّو ٌ
عز ك ٌ
األغنياء ما يكتفوف بو ك لو علم ا ٌف الذم فرض ٥بم ال يكفيهم لزادىم ».ا٤بصدر ،ا٢بديث ّ.
جل جعل للفقراء ُب أمواؿ
ك منها :صحيحة عبد اللَّو بن مسكاف عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ« :إ ٌف اللَّو ٌ
عز ك ٌ
األغنياء ما يكفيهم ك لو ال ذلك لزادىم ».ا٤بصدر ص ٓ ،ا٢بديث ٗ.
َّ
كل ألف ٟبسة ك
ك منها :صحيحة األحوؿ ُب حديث( -انٌو سأؿ أبا عبد اللو (عليو السبلـ) :كيف صارت الزكاة من ٌ
كل ألفٟ ،بسة ك عشرين ،ك لو دل
عشرين درٮبان؟ فقاؿ :إ ٌف اللَّو ٌ
جل حسب األمواؿ ك ا٤بساكْب فوجد ما يكفيهم من ٌ
عز ك ٌ
يكفهم لزادىم) الوسائل :ج ٔ ،ص ٗٗ ،ا٢بديث ِ ،الباب ّ من أبواب الذىب ك الفضة.
ك منها :صحيحة أيب بصّب قاؿ« :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ)ٍ .:بٌ قاؿ :إ ٌف اللَّو نظر ُب أمواؿ األغنياء ٍب نظر ُب
الفقراء فجعل ُب أمواؿ األغنياء ما يكتفوف بو ،ك لو دل يكفهم لزادىم .».الوسائل :ج ٔ ،ص َُِ ،ا٢بديث ِ ،الباب
ُْ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
ك يستفاد ذلك من ع ٌدة ركايات:
منها :ا٢بديث ُ ،الباب ّ من أبواب زكاة الذىب ك الفضة من الوسائل ج ٔ ،ص ٖٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٓ :
بل األحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومو ك ليلتو صاع (ُ).
[ (مسألة ُ) :ال يعترب ُب الوجوب كونو مالكان مقدار الزكاة]

عرب اإلماـ (عليو السبلـ) عن مالك النصاب
(مسألة ُ) :ال يعترب ُب الوجوب كونو مالكان مقدار الزكاة زائدان على حيث ٌ
بالغِب ك األغنياء ،ك من ٘بب عليو الفطرة ال ب ٌد أف يكوف غنيان هبذا ا٤بعُب.
مصرفها الفقراء ك ال تعرض
ك ا١بواب ٌ
(أكنال) :ا ٌف ىذه الطائفة من الركايات كاردة لبياف كجوب الصدقة على األغنياء ك إف ٌ
فيها لتفسّب الغُب ك الفقر.
نعم قد ثبت بالركايات :أ ٌف من ملك النصاب ٘بب عليو الزكاة ،ك ال داللة فيها على أنٌو غِب ال ٘برم عليو أحكاـ الفقّب ،ك
بالقوة
لتفسّبٮبا الغِب ك الفقّب يراجع العرؼ ،ك الركايات الواردة ُب ذلك ك ىي الٍب جعلت العربة ٗبلك قوت السنة بالفعل أك ٌ
«ُ».
ك (ثانيان) :على تقدير تسليم داللة الركايات على كوف الغِب مالك النصاب الزكوم ،فهي كاردة ُب مالك العْب الزكوية دكف
أخص من ا٤ب ٌدعى ،ك عليو يكوف ا٤بناط ُب الغُب ملكية النصاب
ا٤بالك لقيمتها ك كاف ا٤ب ٌدعى ملكية العْب أك قيمتها ،فالدليل ٌ
فمن ال ٲبلك عْب ا٤باؿ الزكوم بقدر النصاب حٌب ك لو ملك مبليْب فهو فقّب ك ال ٘بب عليو الفطرة ،ك ىو باطل
بالضركرة.
(ُ) كجو االحتياط ذىاب ابن ا١بنيد اإلسكاُب إذل كجوب الفطرة عليو كما سبق «ِ».
______________________________
(ُ) ك ىي كثّبة ترل بعضان منها ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٓ ،الباب ٖ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ِ) ُب ص ْْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٓ :
مؤنة السنة ،فتجب ك إف دل يكن لو الزيادة (ُ) على األقول ك األحوط.
ك دل يظهر كجو لذلك ك تق ٌدـ الكبلـ فيو «ُ».
ك الصحيح :ما ذىب إليو ا٤بشهور من كوف العربة مؤنة سنة.
لعل ا٤بعركؼ كجوب زكاة الفطرة عليو ألنٌو غِب.
(ُ ) ٌ
ك ُب قبالو قوالف:

األكؿ :عن بعضهم كالفاضلْب ك الشهيد :عدـ كجوهبا عليو.
القوؿ ٌ
ك رٗبا علٌل عدـ الوجوب :بأ ٌف الوجوب يلزـ من كجوده عدمو ،ك ىو مستحيل حيث لو كجبت الفطرة عليو أصبح فقّبان من
جهة نقصاف مؤنة السنة ٗبقدار الفطرة فبل ٘بب «ِ».
ك (ا١بواب):
(أكنال) :بالنقض بأف عدـ الوجوب يلزـ منو كجوده ،حيث لو دل ٘بب الفطرة أصبح غنيان ك ٘بب عليو الفطرة «ّ».
ٌ
ك حاصلو :استلزاـ الوجود للعدـ ،ك استلزـ العدـ للوجود ،ك كبلٮبا غّب معقوؿ.
ك (ثانيان) :بأف ا٢بكم الشرعي ال يوجب الفقر ،كما أنٌو ال يوجب الغُبٗ ،بعُب :ا ٌف كجوب الزكاة عليو ال ٯبعلو فقّبان ك ال
عدمو غنيان ،بل ٙب ٌقق ذلك
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ْْ.
(ِ) توضيحو :أنٌو لو كجبت زكاة الفطرة لصار فقّبان لنقصاف مؤنة السنة ٗبقدار الفطرة ك حينما ىو فقّب ال ٘بب عليو الفطرة
فلزـ من كجوده عدمو ،أم :من الوجوب عدـ الوجوب.
(ّ) توضيحو :أنٌو لو دل ٘بب زكاة الفطرة فهو غِب ألنٌو مالك مؤنة السنة ك حينما ىو غِب ٘بب عليو الفطرة فلزـ من عدمو
كجوده ،أم :لزـ من عدـ الوجوب الوجوب.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٓ :
..........
باألمر ا٣بارجي ،أم :إذا أعطى الفطرة ك أكصل ا٤باؿ إذل مورده نقصت مؤنتو ُب مفركض ا٤بثاؿ ك أصبح فقّبان ،فا٤بوجب
للفقر ىو اإلعطاء ا٣بارجي ،ال ا٢بكم الشرعي.
تنزلنا عن ذلك ك قلنا :إ ٌف ا٢بكم الشرعي يوجب الفقر ُب ا٤بثاؿ فبل مانع أيضان من ا٢بكم بالوجوب عليو ،ك
ك (ثالثان) :لو ٌ
ذلك من أجل أ ٌف ا٢بكم بالوجوب من جهة غناه مع قطع النظر عن ا٢بكم الشرعي ،أم :من كاف غنيان لوال الوجوب فعليو

الفطرة ك إف صار بالوجوب فقّبان ،ك ىذا الشخص غِب مع قطع النظر عن ا٢بكم عليو بالوجوب ،ك إٌ٭با فقره بسبب الوجوب
ك ىو ال يناُب كجوب الفطرة عليو.
كل فمقتضى اإلطبلقات كوف العربة ُب كجوب الفطرة ٛبلك مؤنة السنة ك لو دل يزد عنها شيء.
ك على ٌ
بالقوة كمن تأتيو مؤنتو يوميان فبل
القوؿ الثاين :ما عن ا٤ببسوط من التفصيل بْب الغِب ن
فعبل فتجب عليو زكاة الفطرة ،ك الغِب ٌ
األكؿ ساقط
٘بب عليو «ُ» ك ذلك أل ٌهنا لو كجبت عليو لزـ أحد األمرينٌ :إما تقدٲبها على القوت أك االستدانة ٥با «ِ» ك ٌ
قطعان ،ك الثاين ال دليل عليو.
ك (ا١بواب) :أنٌو دل يظهر كجو ٥بذا القوؿ.
______________________________
(ُ) دل أعثر ُب كتاب الفطرة من ا٤ببسوط على ىذا التفصيل.
فعبل فبل ب ٌد من أحد أمرين إف
(ِ) أل ٌف ا٤بفركض حصوؿ مؤنتو يوميان ببل زيادة ،ك الفطرة شيء زائد على ذلك ك ال ٲبلكها ن
كجبت عليوٌ :إما بصرؼ قوتو اليومي ُب الفطرة فيبقى ببل قوت ُب ذلك اليوـ ،ك ٌأما االستدانة للفطرة إف دل يصرؼ قوتو ُب
الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٓ :
[ (مسألة ِ) ال يشَبط ُب كجوهبا اإلسبلـ]
(مسألة ِ) ال يشَبط ُب كجوهبا اإلسبلـ ،فتجب على الكافر [ُ] ك لو فرض عدـ التم ٌكن ٌإال لقوتو فبل مانع من تسديد
الفطرة باالستدانة مق ٌدمة للواجب ٌإال إذا كاف حرجيان أك ال يتم ٌكن من االستدانة فتسقط ،على أنٌو ٲبكن هتيئة الفطرة بوجو
كل
آخر من ىدية أك ضيافة ،فلما ذا تسقط الفطرة عنو رأسان؟! ك ا٢باصل :أ ٌف ا٤بيطٍلقات الواردة ُب كجوب زكاة الفطرة على ٌ
مكلٌف ٧بكمة بالنسبة إذل الغِب بالقوة ،ك ليس ُب مقابلها ما يقيٌدىا.
(ُ) ىذا إذا بنينا على تكليف الكافر باأليصوؿ ك الفركع كما عليو ا٤بشهور ك ٌادعى عليو اإلٝباع لكن الصحيح :عدـ
تكليف الكافر بالفركع ،بل ىو مكلٌف باأليصوؿ فقط.
ك استدؿ ا٤بشهور على عموـ تكليفو بالفركع ك األيصوؿ بأيمور.
األكؿ :اإلٝباع.
األمر ٌ

األمر الثاين :إطبلؽ األدلٌة.
من اآليات «ُ» ك الركايات «ِ» الواردة ُب التكليف بالفركع.
______________________________
(ُ) ك ىي الواردة ُب التكليف بالفركع من الصبلة ك الزكاة ك غّبٮبا.
ا٢بج ك الزكاة ك ا٣بمس ك غّبىا من الفركع نوعاف.
(ِ) الركايات الواردة ُب الفركع كالصبلة ك الصوـ ك ٌ
٧بمد بن مسلم عن أيب عبد
مطلق أم :غّب مقيٌد با٤بؤمنْب ك ا٤بسلمْب ،بل ُب بعضها تصريح ب (الناس) كصحيحة زرارة ك ٌ
جل فرض للفقراء ُب ماؿ األغنياء ما يسعهم ك لو علم أ ٌف ذلك ال
اللَّو (عليو السبلـ) ُب حديث قاؿ« :إ ٌف اللَّو ٌ
عز ك ٌ
جل ،ك لكن أيكتوا من منع من منعهم ح ٌقهم ،ال ٩بٌا فرض اللَّو ٥بم ،ك
يسعهم لزادىم ،إ ٌهنم دل يؤتوا من قبل فريضة اللَّو ٌ
عز ك ٌ
لو أ ٌف الناس ٌأدكا حقوقهم لكانوا عائشْب ٖبّب» الوسائل :ج ٔ ،ص ّ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة،
ك تق ٌدمت من ىذه الطائفة ُب ىامش الصفحة َٓ (ك ىذا النوع ٧بل الشاىد).
ك مقيد با٤بؤمنْب أك ا٤بسلمْب ك ىي كثّبة ج ٌدان.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٓٓ :
..........
بتقريب :أ ٌهنا غّب ٨بتصة با٤بسلمْب ك ا٤بؤمنْب ك ا ٌهنا مطلقة من ىذه ا١بهة.
َّ ً
َّ ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم» «ُ» ك
بل ُب بعضها قد ٌ
َّاس ٍاعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىك الذ ى
عرب ب (الناس) كقولو تعاذل «يا أىيػُّ ىها الن ي
مقتضى اإلطبلؽ :عدـ الفرؽ بْب ا٤بسلم ك الكافر.
ا٣باصة:
األمر الثالث :اآليات ٌ
(منها) :قولو تعاذل «ما سلى ىك يكم ًُب س ىقر .قاليوا ىدل نى ي ً
ك نيطٍعًم الٍ ًمس ًكْب .ك يكنَّا ى٬بيوض مع ٍ ً ً
ْب.
ا٣بائض ى
صلِّ ى
ك م ىن الٍ يم ى
ٍ
ي ىى
ْب .ىك ىدلٍ نى ي ي ٍ ى ى
ى ٍ ىى
ب بًيى ٍوًـ الدِّي ًن» «ِ».
ىك يكنَّا ني ىك ِّذ ي

تقريب االستدالؿ :أ ٌف ىذه اآليات كردت ُب الكفار ،بقرينة تكذيبهم بيوـ الدين ،ك دلٌت على اعَبافهم بَبؾ الصبلة « ىدلٍ
ك ًمن الٍمصلِّْب» ،ك ترؾ الزكاة «ك ىدل نى ي ً ً ً
ْب» ك ا٤براد منو :الزكاة ،-ك قد اعَبفوا بأ ٌف سبب دخو٥بم سقر ترؾ
ك نيطٍع يم الٍم ٍسك ى
نى ي ى ي ى ى
ى ٍ
الصبلة ك الزكاة ،ك لو دل يكونوا مكلٌفْب هبا ٤با أكجب تركها دخوؿ النار.
ك (منها) :قولو تعاذل «كيل لًٍلم ٍش ًركً َّ ً
ين ال يػي ٍؤتيو ىف َّ
الزكاةى ىك يى ٍم بً ٍاآل ًخىرةً يى ٍم كافًيرك ىف» «ّ».
ىٍ ه ي ى
ْب .الذ ى
تقريب االستدالؿ :صراحة اآلية الشريفة ُب ثبوت الويل ٥بم بسبب تركهم الزكاة ،فلو دل تكن الزكاة كاجبة ٤با كاف تركها من
موجبات الويل.
______________________________
(ُ) اآلية ُِ من سورة البقرة.
(ِ) سورة ا٤ب ٌدثر اآلية ِْ ْٔ.
فصلت.
(ّ) اآلية ٔ ك ٕ من سورة ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٓٔ :
..........
نص ُب كجوب الزكاة عليهم ،كما أ ٌف اآلية األيكذل دلٌت على كجوب الصبلة ك الزكاة عليهم ،كداللة اآليات
ك ىذه اآلية ٌ
ا٤بطلقة «ُ» على ذلك.
األمر الرابع٣ :بصوص كجوب ا٣بمس ك الزكاة على الكفار.
أنٌو على فرض عدـ تكليفهم بالفركع فا٣بمس ك الزكاة ثابتاف على الك ٌفار لكوهنما من األحكاـ الوضعية ،ك ذلك من أجل
داللة األدلٌة على اشَباؾ ا٤باؿ بْب الفقّب ك ا٤بالك ُب الزكاة «ِ» ك بْب اإلماـ ك السادة ك ا٤بالك ُب ا٣بمس «ّ» ا٤بستفاد
منها ا ٌف ا٣بمس ك الزكاة من ا٢بكم الوضعي ،فلو كاف قصور ُب دليل التكليف يبقى دليل الوضع سا٤بان.
٧بمد بن عيسى ،عن علي بن أٞبد بن
األمر ا٣بامس :ركاية البزنطي الٍب ركاىا الكليِب ،عن ع ٌدة من أصحابنا ،عن أٞبد بن ٌ
٧بمد بن أيب نصر ٝبيعان ،قاال :ذكرنا لو الكوفة ك ما كضع
أشيم ،عن صفواف بن ٰبٓب ك أٞبد بن ٌ

______________________________
(ُ) تق ٌدمت االستدالؿ هبا ُب ص ْٓ األمر الثاين.
(ِ) راجع الركايات الدالٌة عليو ُب أبواب متع ٌددة من الوسائل ج ٔ( ،منها) ُب الباب ُ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة ك ما
تستحب فيو ص ّ ،ك الركايات الواردة ُب تعيْب مقدار الزكاة كقولو (عليو السبلـ)ُ :ب كل أربعْب شاة شاةُ ،ب ٟبس من
تدؿ على ا٢بكم الوضعي ،ك أشرنا إليها ُب ص ِّ ك
اإلبل :شاة ،ك ُب الغبلت :العشر ،أك :نصفو ،ك أمثاؿ ذلك فإ ٌهنا ٌ
ِْ ك ىامشهما ،ك كذلك الركايات الواردة ُب اشَباؾ ا٤باؿ الزكوم بْب الفقّب ك الغِب ك أشرنا إليها ُب ىامش الصفحة َٓ.
(ّ) راجع الركايات الدالٌة عليو ُب أبواب ا٣بمس ،منها الباب ُ ،ٖ ،ٕ ،ٓ ،ّ ،ِ ،ك غّبىا من أبواب ما ٯبب فيو ا٣بمس
من الوسائل ج ٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٓ :
..........
عليها من ا٣براج ك ما سار فيها أىل بيتو ،فقاؿ :من أسلم طوعان تركت أرضو ُب يده ك أخذ منو العشر ٩بٌا سقت السماء ك
يعمره ك كاف
يعمركه منها ،أخذه اإلماـ فقبلو ٩بٌن ٌ
عمركه منها ،ك ما دل ٌ
األهنار ،ك نصف العشر ٩بٌا كاف بالرشا فيما ٌ
أقل من ٟبسة أك ساؽ شيء من الزكاة ،ك ما
للمسلمْب ك على ا٤بتقبٌلْب ُب حصصهم العشر ك نصف العشر ،ك ليس ُب ٌ
أخذ بالسيف فذلك إذل اإلماـ يقبٌلو بالذم يرل كما صنع رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ٖبيرب قبٌل سوادىا ك
بياضها ،يعِب :أرضها ك ٬بلها ك الناس يقولوف :ال تصلح قبالة األرض ك النخل ،ك قد قبٌل رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو
ك سلم) خيرب ،ك على ا٤بتقبٌلْب سول قبالة األرض :العشر ك نصف العشر ُب حصصهم ،ك قاؿ :إ ٌف أىل الطائف أسلموا ك
جعلوا عليهم العشر ك نصف العشر ،ك إ ٌف م ٌكة دخلها رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) عنوة ك كانوا اسراء ُب يده
٧بمد بن يعقوب مثلو «ِ» تقريب االستدالؿ :انٌو (صلٌى
فأعتقهم ،ك قاؿ :اذىبوا فأنتم الطلقاء «ُ» ك ركاىا الشيخ عن ٌ
اللَّو عليو ك آلو ك سلم) صاحل الكفار إضافة على ا١بزية بالزكاة ك ىو العشر أك نصفو ُب األرض ك النخل ،فدلٌت الركاية على
ثبوت الزكاة على الكفار.
استدؿ هبا على تكليف الكافر بالفركع.
ك ىذه أيمور
ٌ
ك إليك ا١بواب عنها.

______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث ُ الباب ْ من أبواب زكاة الغبلت.
(ِ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٓ :
..........
(أكال) ،ك بأنٌو مدركي (ثانيان) ،حيث دل يذىبوا إذل ذلك ٌإال ألجل ىذه األيمور ك ستعرؼ
يتم ٌ
ا١بواب عن اإلٝباع بأنٌو دل ٌ
النقاش فيها.
ا١بواب عن اإلطبلقات من اآليات ك الركايات ٕبمل ا٤بطٍلقات على ا٤بسلمْب بقرينة ما نستدؿ بو «ُ» على اختصاص
ي
األحكاـ هبم فحسب.
ا١بواب عن اآليات ا٣باصة أما عن اآلية األيكذل «ِ» فا٤براد من قولو تعاذل «قاليوا ىدل نى ي ً
ك نيطٍعً يم
ْب .ىك ىدلٍ نى ي
صلِّ ى
ك م ىن الٍ يم ى
ٍ
ٌ ٌ
ً ً
عرب عن اإلسبلـ بالصبلة ك الزكاة.
يصرح بذلك بل ٌ
الٍم ٍسك ى
ْب» أ ٌهنم دل يكونوا من ا٤بسلمْب؛ لكنٌو دل ٌ
ك ا٤بعُب :دل نكن من ا٤بسلمْب حٌب ندخل ُب ٝباعتهم فنكوف من ا٤بصلٌْب ك من ا٤بطعمْب للمسكْب ،أم :ا٤بزٌكْب.
ك ٌأما عن اآلية الثانية «ّ» فيما ذكرنا ُب اآلية األيكذل بأ ٌف ا٤براد من «ال يػي ٍؤتيو ىف َّ
الزكا ىة» اإلسبلـ بالتقريب ا٤بتق ٌدـ.
______________________________
(ُ) ُب ص ُٔ.
ك ًمن الٍمصلِّْب .ك ىدل نى ي ً ً ً
ْب» راجع ص ٓٓ.
ك نيطٍع يم الٍم ٍسك ى
(ِ) ك ىي قولو تعاذل «ما ىسلى ىك يك ٍم ًُب ىس ىقىر .قاليوا ىدلٍ نى ي ى ي ى ى ى ٍ
(ّ) ك ىي قولو تعاذل «كيل لًٍلم ٍش ًركً َّ ً
ين ال يػي ٍؤتيو ىف َّ
الزكا ىة ىك يى ٍم بً ٍاآل ًخىرةً يى ٍم كافًيرك ىف» راجع ص ٓٓ.
ىٍ ه ي ى
ْب .الذ ى
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٓٗ :
..........

ا١بواب عن األمر الرابع أ ٌف األدلٌة الوضعية ال إطبلؽ فيها أبدان «ُ» بل ىي كاردة لبياف تعيْب ا٤بقدار الذم كجب ٟبسان ك
زكاة ،فهي دل ترد لبياف من ٘بب عليو الزكاة ك ا٣بمس ،بل كردت لبياف مقدار ا٣بمس ك الزكاة ُب ا٤باؿ الذم ٙب ٌقق فيو
ا٣بمس ك الزكاة ك ىذا بعد ثبوت كجوب ا٣بمس ك الزكاة على ا٤بالك.
تدؿ
إضافة إذل صحيحة زرارة الواردة ُب الكاُب ما مضمونو :ا ٌف الناس يؤمركف باإلسبلـ فإذا أسلموا أيمركا بالوالية «ِ» فإ ٌهنا ٌ
على أ ٌف الوالية ك ىي من فركع الدين بعد اإلسبلـ مع أ ٌهنا أعظم ما بِب عليو اإلسبلـ فبل يكلٌف الكافر هبا ٌإال بعده ،ك
أىم فركع الدين فكيف ببقيٌتها.
الوالية ٌ
ك ُب خصوص زكاة الفطرة قد بيٌنا أ ٌهنا من األحكاـ التكليفية دكف الوضعية «ّ».
ك ا١بواب عن ركاية البزنطي األمر ا٣بامس بوجوه:
األكؿ :ضعف السند بعلي بن أٞبد بن أشيم فإنٌو دل يوثق ُب كتب الرجاؿ «ْ» ىذا سندان ،ك ٌأما داللة فبالوجوه التالية
ٌ
الثاين :ال تصريح فيها على أ ٌف تقبيلو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) كاف مع
______________________________
(ُ) حٌب تشمل ا٤بسلم ك الكافر.
(ِ) ك ىي صحيحة زرارة الٍب نذكرىا ُب الصفحة ِٔ عن أيصوؿ الكاُب ج ُ ،ص َُٖ ،ا٢بديث ّ باب معرفة اإلماـ ك
ا٢بجة.
ٌ
الرد إليو ،من كتاب ٌ
(ّ) ُب الصفحة ِْ قولوٌ « :اما زكاة الفطرة».
(ْ) ترل ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُُ ،ص ِٓٔ ،ك انٌو موجود ُب إسناد كامل الزيارات.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَٔ :
..........
الكفار ،بل ٰبتمل كجود مسلمْب كاف قبٌلهم على ذلك ،أم :العشر ك نصفو.

الثالث :لو فرضنا كاف التقبيل مع اليهود فهو شرط خارجي ال عبلقة لو بالتكاليف الشرعية على عموـ الكفار ك بتكليف
الكافر بالفركع ابتداء ،ك إٌ٭با ىو اتٌفاؽ بْب النيب ك ٝباعة من الكفار ،فإ ٌف لو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ك لئلماـ (عليو
السبلـ) العمل ُب األيمور حسب ا٤بصاحل العامة.
ك الظاىر كما سبق «ُ» عدـ كجود إٝباع تعبٌدم ُب البْب حٌب يستكشف منو قوؿ ا٤بعصوـ (عليو السبلـ) ،ك دل ينقل أنٌو
يدؿ على أ ٌف ىذا العشر أك نصفو
(صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) أك الوصي (عليو السبلـ) كاف يأخذ الزكاة من الكفار حٌب ٌ
زكاة.
الرابع :عدـ معقولية تكليف الكافر با٣بمس ك الزكاة ،على ضوء ما ذكره صاحب ا٤بدارؾ ُب تكليف الكافر بقضاء الصبلة ك
معقوال ،ك ذلك ألنٌو ما داـ كافران ال ٲبكنو القضاء العتبار اإلسبلـ بل اإلٲباف
حٌب ك لو كاف تكليفو باألداء ن
أنٌو غّب معقوؿ ٌ
صحة العمل فإذا أسلم سقط عنو القضاء «ِ» ك عْب ىذا التقريب ٯبرم ُب ا٣بمس ك الزكاة ،بياف ذلك :أ ٌف الكافر إذا
ُب ٌ
يصح منو فبل يعقل تكليفو هبما.
أسلم سقط عنو ا٣بمس ك الزكاة ،ك ما داـ دل يسلم ال ٌ
______________________________
(ُ) ُب ا١بواب عن االستدالؿ باإلٝباع ُب الصفحة ٖٓ.
(ِ) على ما يأٌب ُب ص ّٔ قاؿ صاحب ا٤بدارؾ (ك ٌأما سقوطو عن الكافر األصلي فموضع كفاؽ أيضان ،ك ُب األخبار
داللة عليو ك يستفاد من ذلك أنٌو ال ٱباطب بالقضاء ك إف كاف ٨باطبان بغّبه من التكاليف المتناع كقوعو منو ُب حاؿ كفره ك
سقوطو بإسبلمو).
ا٤بدارؾ ص ِْٓ طبع حجرم ،إيراف سنة ُِٖٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٔ :
..........
حق الكافر
ك (نوقش)ُ :ب كبل ا٤بوردين أم :مسألة القضاء ك مسألة ا٣بمس ك الزكاة بأ ٌف التكليف بالقضاء ك إف دل ٲبكن ُب ٌ
ٌإال أ ٌف مبلؾ التكليف موجود فإ ٌف الكافر كاف قادران على أف ييسلم كقت الصبلة ك قبل زماف تعلٌق ا٣بمس ك الزكاة لكنٌو عجز
نفسو بسبب عدـ اإلسبلـ ،ك االمتناع باالختيار ال يناُب االختيار.
ك على ىذا فتكليفو بالفركع معقوؿ.

صح ُب مقاـ الثبوت ٌإال أ ٌف الكبلـ ُب مقاـ اإلثبات ،فإنٌو مع تسليم عدـ التكليف كما
ك (ا١بواب عن النقاش) :أنٌو ك إف ٌ
يصح العقاب.
ىو ا٤بفركض كيف ٲبكن كشف ا٤ببلؾ حٌب ٌ
فتحصل من ٝبيع ذلك:
أ ٌف ما استلٌوا بو من تكليف الكافر بالفركع غّب تاـ.
ا٢بق :عدـ تكليفو بالفركع لعدـ الدليل عليو ،بل الدليل على خبلفو.
ك ٌ
ك إليك طائفة من األدلٌة على عدـ تكليف الكافر بالفركع:
خاصة با٤بؤمنْب ك ا٤براد با٤بؤمن ُب القرآف ىو ا٤بؤمن ا٤بقابل للمنافق ك الكافر ،أعِب بو
األكؿ :اآليات الواردة ُب أ ٌف التكاليف ٌ
ٌ
َّ
من يؤمن باللو ك برسولو ك اليوـ اآلخر ك ىي كثّبة ج ٌدان.
َّ ً
ً
ياـ» «ُ».
ب ىعلىٍي يك يم ِّ
الص ي
ك منها قولو تعاذل «يا أىيػُّ ىها الذ ى
ين ىآمنيوا يكت ى
ًً
ْب كًتابان ىم ٍوقيوتان» «ِ».
ك منها قولو تعاذل «إً َّف َّ
الصبلةى كانى ٍ
ت ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
______________________________
(ُ) اآلية ُّٖ من سورة البقرة.
(ِ) اآلية َُّ من سورة النساء.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٔ :
..........
ً
ًً
ْب» «ِ».
ك منها قولو تعاذل « َّ
الزًاين ال يىػٍنكً يح إًَّال زانًيىةن أ ٍىك يم ٍش ًرىكةن إذل قولو تعاذل ىك يحِّرىـ ذل ى
ك ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ك هبذه اآليات ٙبمل اآليات ا٤بطلقة على خصوص ا٤بسلم.
النص با٤بسلم ك ا٤بؤمن بالنسبة إذل األحكاـ الفرعية ،ك ىي كثّبة ج ٌدان ،ك هبا ٙبمل الركايات
الثاين :الركايات الواردة ُب ٌ
ا٤بطلقة على خصوص ا٤بسلم.

النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ك الوصي (عليو السبلـ) حيث إ ٌهنما دل يأمرا الك ٌفار بالفركع،
الثالث :السّبة الثابتة من ٌ
يقراهنم على دينهم مع ا١بزية.
بل كانا ٌ
نصها:
الرابع :صحيحة زرارة الدالٌة على أ ٌف التكليف باإلٲباف ك ىو من فركع الدين بعد اإلسبلـ ،ك ىذا ٌ
جل بعث
قاؿ :قلت أليب جعفر (عليو السبلـ) :أخربين عن معرفة اإلماـ منكم كاجبة على ٝبيع ا٣بلق؟ فقاؿ :إ ٌف اللَّو ٌ
عز ك ٌ
حجة للَّو على ٝبيع خلقو ُب أرضو ،فمن آمن باللَّو ك
٧ب ٌمدان (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) إذل الناس أٝبعْب ن
رسوال ك ٌ
ٗبحمد رسوؿ اللَّو ك اتٌبعو ك ص ٌدقو فإ ٌف معرفة اإلماـ منٌا كاجبة عليو ك من دل يؤمن باللَّو ك برسولو ك دل يتٌبعو ك دل يص ٌدقو ك
ٌ
َّ
يعرؼ ح ٌقهما فكيف ٯبب عليو معرفة اإلماـ ك ىو ال يؤمن باللو ك رسولو ك يعرؼ ح ٌقهما؟ قاؿ :قلت :فما تقوؿ فيمن
حق معرفتكم؟ قاؿ :نعم ،أ ليس ىؤالء يعرفوف
يؤمن باللَّو ك رسولو ك يص ٌدؽ رسولو ُب ٝبيع ما أنزؿ اللَّو ،ٯبب على أيكلئك ٌ
فبلنان ك فبلنان؟ قلت:
______________________________
(ِ) اآلية ّ من سورة النور.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٔ :
يصح أداؤىا منو (ُ) ،بلى ،قاؿ :أ ترل أ ٌف اللَّو ىو الذم أكقع ُب قلوهبم معرفة ىؤالء؟ ك اللَّو ما أكقع ذلك ُب قلوهبم
لكن ال ٌ
جل «ُ».
ٌإال الشيطاف ال ك اللَّو ما أ٥بم ا٤بؤمنْب ح ٌقنا ٌإال اللَّو ٌ
عز ك ٌ
(ُ) الشَباط القربة ُب زكاة الفطرة كزكاة ا٤باؿ «ِ» ك قصد القربة ال يتأتٌى من الكافر بسبب كفره.
أقوؿ :بناءن على عدـ تكليف الكافر بالفركع فبل كبلـ ىنا ،ك ٌأما بناءن على تكليفو بالفركع كما ذىب إليو ا٤بشهور ،ك منهم
ا٤باتن فبالنسبة إذل األداء ٲبكن تكليفو بالفركع لقدرتو على قصد القربة بإسبلمو.
ك ٌأما بالنسبة إذل القضاء فللمدارؾ كبلـ تق ٌدـ «ّ» ك أظنٌو ٌأكؿ من تعرض ٥بذا ا٤بطلب ،ك ىو عدـ معقولية تكليف الكافر
بالقضاء الشَباط التكليف بالقدرة ،ك القضاء غّب مقدكر لو حاؿ كفره ألنٌو عبادم ك مشركط بالقدرة ك ال يتح ٌقق منو القربة
عما قبلو «ْ» فإذا دل يعقل القضاء قبل اإلسبلـ ك ا٤بفركض
ٯبب ٌ
حاؿ الكفر ك إذا أسلم سقط عنو الواجب أل ٌف اإلسبلـ ٌ
سقوطو بعده ففي أم كقت يأٌب بو ،فتكليفو بالقضاء غّب معقوؿ.
ك (نوقش) ُب كبلـ ا٤بدارؾ ٗبا ال ييغِب «ٓ» ،ك الصحيح ما ذىب إليو ا٤بدارؾ

______________________________
ا٢بجة.
(ُ) أيصوؿ الكاُب :ج ُ ،ص َُٖ ،ا٢بديث ّ ،باب معرفة اإلماـ ك ٌ
الرد إليو من كتاب ٌ
(ِ) يأٌب ٙبقيق اشَباط قصد القربة ُب الزكاة ُب ص ٖٔ.
(ّ) ُب الصفحة َٔ.
ا١بب.
(ْ) راجع ا٥بامش رقم ِ ص َٔ ٌ
لنص كبلـ ا٤بدارؾ .ك ا٥بامش رقم ٔ ص ْٔ لتحقيق حديث ٌ
(ٓ) تق ٌدـ النقاش ُب الصفحة ُٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٔ :
ك إذا أسلم بعد ا٥ببلؿ سقط عنو (ُ) «ِ» كما تق ٌدـ «ّ».
فتحصل :أنٌو بناءن على تكليف الكافر باأليصوؿ فقط فالفطرة غّب كاجبة عليو ،لكوهنا من الفركع ،ك ٌأما بناءن على تكليفو
ٌ
كل مورد قابل المتثاؿ التكليف كصورة األداء «ْ» كجب عليو ،ك ٌإال كصورة القضاء ال يكلٌف بو.
بالفركع أيضان فنقوؿُ :ب ٌ
ك زكاة الفطرة من القبيل الثاين ،أل ٌف مبدأ كجوهبا غركب الشمس من آخر شهر رمضاف ك من كاف كافران ُب ىذا الوقت إذل
تصح منو ك ال يتأتٌى منو قصد القربة ا٤بشركط ُب الزكاة ،ك إذا أسلم بعد ذلك تسقط عنو الزكاة أل ٌف
آخر كقت كجوهبا ال ٌ
عمار اآلتية «ٔ».
عما قبلو «ٓ» ك لصحيحة معاكية بن ٌ
ٯبب ٌ
اإلسبلـ ٌ
عما قبلو «ٕ»
يدؿ عليو ما ٌ
(ُ ) ٌ
ٯبب ٌ
دؿ على أ ٌف اإلسبلـ ٌ
______________________________
ا٤بستدؿ هبا على« :ليلة الفطر» ،فما كجو التعبّب ب «بعد ا٥ببلؿ»؟ مع إمكاف رؤيتو
نصت صحيحة معاكية بن عمار
ٌ
(ِ ) ٌ
قبل دخوؿ الليل.
(ّ) ا١بواب عن النقاش ُب الصفحة ُٔ.
(ْ) أل ٌف ذلك مقدكر لو بقدرتو على مق ٌدمتو ،أم :ٲبكنو قصد القربة بعد اإلسبلـ.
(ٓ) ُب ا٥بامش رقم ٔ ٙبقيق ٥بذا ا٢بديث ك مصادره.

(ٔ) ُب الصفحة ٕٔ.
ا٣باصة ضعيفان أيضان باإلرساؿ ك ىذه ٦بموعة من مصادره:
ا١بب عامي السند ،ك قد كرد ُب كتب ٌ
(ٕ) حديث ٌ
ا٣باصة:
ٌأكنال :من كتب ٌ
ك ىح ٌَّب تىػ ٍف يجىر لىنا» اآلية
القمي ُب تفسّب قولو تعاذل « ىك قاليوا لى ٍن نػي ٍؤًم ىن لى ى
ُ تفسّب ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٔٓ :
..........
النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) لقبوؿ إسبلمو [قالت :بأيب أنت ك
َٗ من سورة اإلسراء عن أ ٌيـ سلمة ُب شفاعتها ألخيها عند ٌ
أ ٌيمي يا رسوؿ اللَّو ،أ دل تقل« :إ ٌف اإلسبلـ ٯبب ما قبلو» قاؿ :نعم ،فقبل رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) إسبلمو.
مستدرؾ الوسائل :ج ُ ،ص َٖٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٓ من أبواب أحكاـ شهر رمضاف من كتاب الصياـ.]-
النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) إنٌو قاؿ« :اإلسبلـ ٯبب ما قبلو» .مستدرؾ الوسائل :ج ُ ،ص َٖٓ،
ِ عوارل اللئارل عن ٌ
ا٢بديث ِ ،الباب ٓ من أبواب أحكاـ شهر رمضاف من كتاب الصياـ.
ّ مناقب ابن شهرآشوب فيمن طلٌق زكجتو ُب الشرؾ تطليقة ك ُب اإلسبلـ تطليقتْب ،قاؿ علي (عليو السبلـ)« :ىدـ
اإلسبلـ ما كاف قبلو ،ىي عندؾ على كاحدة».
ا٤بناقب ج ِ ،ص ّْٔ ،ا٤بطبعة العلمية بقم إيراف.
٘بب ما قبلها من الكفر ك ا٤بعاصي ك الذنوب».
ٯبب ما قبلو ك التوبة ٌ
ْ ٦بمع البحرين ُب مادة جبب« :اإلسبلـ ٌ
العامة:
ك ثانيان :من كتب ٌ
ٓ مسند ابن حنبل ُب إسبلـ عمرك العاص ،ك خالد بن الوليد ،ك عثماف بن طلحة ،يقوؿ عمركٍ( :بٌ دنوت فقلت :يا رسوؿ
يبايعك على أف تغفر رل ما تق ٌدـ من ذنيب ك ال أذكر ك ما تأخر ،فقاؿ رسوؿ اللَّو صلعم :-يا عمرك بايع «اإلسبلـ
اللَّو ٌ
اين أ ي
٘بب ما كاف قبلها).
ٯبب ما كاف قبلو ،ك إ ٌف ا٥بجرة ٌ
ٌ
مسند ابن حنبل :ج ْ ،ص ُٗٗ؛ كص َِْ ،طبعة ميمنية ٗبصر.

ٯبب ما كاف قبلو من الذنوب».
٘بب ما قبلها من الذنوب ،يا عمرك :أ ىما علمت أ ٌف اإلسبلـ ٌ
«أ ىما علمت أ ٌف ا٥بجرة ٌ
ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ص َِٓ.
عما قبلو».
ٯبب ٌ
ٔ اإلصابة البن حجرُ ،ب إسبلـ ىبار ،قاؿ« .:اإلسبلـ ٌ
٧بمد ٗبصر.
اإلصابة :ج ّ ،ص ٔٔٓ باب ا٥باء بعده الباء ،مطبعة مصطفى ٌ
ٯبب ما كاف قبلو» .ج ُ ،ص َُٔ ،باب
ٕ ا١بامع الصغّب للسيوطي قاؿ« :اإلسبلـ ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٔٔ :
..........
ا٥بمزة احمللٌى باؿ ،مطبعة ا٤بيمنية ٗبصر.
٘بب ما قبلها» .كنوز ا٢بقائق (ُب ىامش ا١بامع
ٯبب ما قبلو ك ا٥بجرة ٌ
ٖ كنوز ا٢بقائق للمناكم عن الطرباين« :اإلسبلـ ٌ
الصغّب) حرؼ األلف ص ْٖ مطبعة لليمنية ٗبصر.
ٗ كنز العماؿ :ج ُ ،مطبعة دائرة ا٤بعارؼ النظامية ٕبيدرآباد ،بألفاظ ٨بتلفة.
ٯبب ما كاف قبلو» ص ُٕ ،ا٢بديث رقم ِّْ.
«اإلسبلـ ٌ
«أ ىما علمت أ ٌف اإلسبلـ يهدـ ما كاف قبلو» ص َِ ،ا٢بديث رقم ََّ.
٘بب ما كاف قبلها» .ج ُ ،ص َِ ،ا٢بديث رقم ِٖٗ.
ٯبب ما كاف قبلو ،ك ا٥بجرة ٌ
«اإلسبلـ ٌ
َُ تاريخ ا٣بميس ُب حوادث السنة الثامنة من ا٥بجرة ُب إسبلـ ىبار.
ٯبب ما كاف قبلو» تاريخ ا٣بميس ج ِ ،ص ّٗ ،مطبعة الوىبية ٗبصر.
قاؿ :يا ىبار عفوت عنك ك «اإلسبلـ ٌ
ُُ شرح هنج الببلغة البن أيب ا٢بديد ،عن أيب الفرج ُب قصة إسبلـ ا٤بغّبة ك انٌو كفد مع ٝباعة من بِب مالك على ا٤بقوقس
النيب صلعم .فقاؿ
ملك مصرٌ ،
فلما رجعوا قتلهم ا٤بغّبة ُب الطريق ،ك ٌفر إذل ا٤بدينة مسلمان ك عرض يٟبس أموا٥بم على ٌ
ٯبب ما قبلو» .شرح النهج :ج َِ ،ص ٗ ك َُ.
صلعم« :-اإلسبلـ ٌ

ب ما قبلها».
ٯبب ٌ
عما قبلو ،ك ا٥بجرة ٘ب ٌ
ُِ ا٣بصائص الكربل :ج ُ ،ص ِْٗ كما ُب ا٤بستمسك ج ٕ« :اإلسبلـ ٌ
ُّ السّبة ا٢بلبية كما ُب ا٤بستمسك ج ٕ ُب موارد.
(منها) :إ ٌف عثماف شفع ُب أخيو ابن أيب سرح ،قاؿ [ص] أما بايعتو ك آمنتو؟ قاؿ :بلى ،ك لكن يذكر ما جرل منو معك من
ٯبب ما قبلو».
القبيح ك يستحي ،قاؿ [ص]« :اإلسبلـ ٌ
٧بمد.
ج ّ ،ص َُٓ ،مطبعة مصطفى ٌ
ك ُب ص ُِٗ ،مطبوعة دار الطباعة.
ٯبب ما كاف قبلو».
(ك منها)ُ :ب إسبلـ ىبار ،قاؿ« :يا ىبار اإلسبلـ ٌ
٧بمد.
ج ّ ،ص َُٔ ،مطبعة مصطفى ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٔ :
ك ٌأما ا٤بخالف إذا استبصر بعد ا٥ببلؿ فبل تسقط عنو (ُ).
عمار ،قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن مولود كلد ليلة الفطر ،عليو فطرة؟ قاؿ :ال ،قد
ك صحيحة معاكية بن ٌ
خرج الشهر ،ك سألتو عن يهودم أسلم ليلة الفطر ،عليو فطرة؟ قاؿ :ال «ُ».
للنص على عدـ اإلجزاء معلٌ نبل بأنٌو
يؤد ،فإف كاف ٌ
(ُ) ألنٌو حاؿ ا٣ببلؼ ٌإما أف يكوف قد ٌأدل الفطرة أك دل ٌ
مؤديان ال ٯبزم ٌ
يؤدىا
كضعها ُب غّب موضعها «ِ» ك إف دل ٌ
______________________________
(ُ) ك ُب ص ُُّ ،الطبعة األيخرل.
ك (منها)ُ :ب آخر غزكة كادم القرل :ا ٌف خالد بن الوليد ك عمرك بن العاص ك عثماف بن طلحة جاؤا إذل النيب [ص]
ٯبب ما كاف قبلو».
مسلمْب ك طلبوا منو أف يغفر اللَّو ٥بم ،فقاؿ ٥بم [ص]« :إ ٌف اإلسبلـ ٌ
٧بمد.
ج ّ ،ص ُٕ ،مطبعة مصطفى ٌ
ك ُب ص ٕٖ ،الطبعة األيخرل.

ا١بب دل يثبت بطريق معترب ،لكن مفاده ثابت بالسّبة حيث إ ٌف الرسوؿ (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك
ك (ا٢باصل) :إ ٌف حديث ٌ
األئمة (عليهم السبلـ) دل يكلٌفوا من أسلم بإعادة ك قضاء الصبلة ك الصوـ ك غّبٮبا من التكاليف الشرعية
سلم) ك ٌ
اإلسبلمية ،ك ٌأما بالنسبة إذل الٍب يلتزـ هبا العقبلء ك ال يفرؽ فيها بْب ا٤بسلم ك الكافر فاإلسبلـ ال يوجب سقوط ذلك
كالدين .على ما أفاده سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ٦بلس السؤاؿ.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُُ من أبواب زكاة الفطرة.
عمار عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب ا٤بولود يولد ليلة الفطر ك اليهودم ك النصراين يسلم ليلة
ك تؤيٌدىا ركاية معاكية بن ٌ
الفطر ،قاؿ :ليس عليهم فطرة ،ك ليس الفطرة ٌإال على من أدرؾ الشهر.
ا٤بصدر ،ا٢بديث ُ ،لكنٌها ضعيفة سندان كما سيأٌب ُب ص ٕٗ.
(ِ) ىذا التعليل كارد ُب زكاة ا٤باؿ ،ك قد سبق بياف كحدة أحكاـ زكاٌب ا٤باؿ ك الفطرة ٌإال ما خرج بالدليل ك إف ٌأكؿ فرض
الزكاة كاف ُب الفطرة ،راجع ص ُِ شرحان ك ىامشان.
ك إليك ع ٌدة من الركايات ا٢باكية للتعليل ا٤بذكور.
ك ىي عن الوسائل :ج ٔ ،الباب ّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة:
َّ
كل عمل عملو ك ىو ُب حاؿ نصبو ك
(منها) :ما ركاه بريد العجلي عن أيب عبد اللو (عليو السبلـ) ُب حديث قاؿٌ « :
عرفو الوالية فإنٌو يؤجر عليو ٌإال الزكاة ،ألنٌو يضعها ُب غّب مواضعها؛ أل ٌهنا ألىل الوالية ،ك ٌأما
ضبللتو ٍبٌ َّ
من اللَّو عليو ك ٌ
ا٢بج ك الصياـ فليس عليو قضاء» ا٤بصدر ،ا٢بديث ُ.
الصبلة ك ٌ
ك (منها) :صحيحة الفضبلء ( .قاؿ :ليس عليو إعادة شيء من ذلك غّب الزكاة ،ك ال ب ٌد أف يؤديها ألنٌو كضع الزكاة ُب غّب
موضعها ك إٌ٭با موضعها أىل الوالية) ا٤بصدر ،ا٢بديث ِ.
ك (منها) :صحيحة ابن ا ىذيٍنة ،قاؿ :كتب إذل أبو عبد اللَّو (عليو السبلـ) (ا ٌف كل عمل عملو الناصب ُب حاؿ ضبللو أك
عرفو ىذا األمر فإنو يؤجر عليو ك يكتب لو َّإال الزكاة فإنٌو يعيدىا ألنو كضعها ُب غّب موضعها،
حاؿ نصبو ٍب َّ
من اللَّو عليو ك َّ
فأما الصبلة ك الصوـ فليس عليو قضاؤٮبا) ا٤بصدر ،ا٢بديث ّ ،ك غّبىا من الركايات.
ك إٌ٭با موضعها أىل الوالية ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٔ :
[ (مسألة ّ) :يعترب فيها نيٌة القربة]

(مسألة ّ) :يعترب فيها نيٌة القربة (ُ) كما ُب زكاة ا٤باؿ ،فهي من العبادات ،فبل إشكاؿ ُب كجوهبا عليو.
ك ال دليل على سقوط الفطرة عنو باالستبصار كما كرد ُب الكافر إذا أسلم بعد دخوؿ الليل من سقوط الفطرة عنو على ما
تق ٌدـ «ُ» ك ال خبلؼ ُب ا٤بخالف فيما ذكرنا ،ك إٌ٭با ا٣ببلؼ ُب الكافر ُب أنٌو مكلٌف باأليصوؿ ك الفركع معان أك باأليصوؿ
فقط «ِ».
(ُ) ال إشكاؿ ُب كجوب قصد القربة ىنا عند علمائنا أٝبع؛ بل ك عند غّبىم
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ْٔ.
مفص نبل ُب ص ْٓ إذل ص ّٔ.
(ِ) سبق الكبلـ عنو ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٔٗ :
..........
(األكؿ) :اإلٝباع القطعي على ذلك.
ك تدلٌنا على قربية زكاة الفطرة أيمور «ّ» ٌ
ا٤بتشرعة.
(الثاين) :ارتكاز القربية ُب ذىن ٌ
(الثالث) :كوهنا صدقة ،ك قد أخذت العبادية ك القربية ُب مفهوـ الصدقة؛ أل ٌف الصدقة لغة العطية ا٤بقصود هبا اللَّو سبحانو،
جل ،ك بذلك ٛبتاز الصدقة عن ا٥ببة ك اإلكرامية ك شبهها.
للتقرب هبا إليو ٌ
ك ٌ
عز ك ٌ
ا٤بعربة عن زكاة الفطرة بالصدقة «ُ»
ك الدليل على كوف زكاة الفطرة صدقة الركايات ِّ
______________________________
دؿ الدليل على
(ّ) ك بعض ىذه األيمور كارد ُب زكاة ا٤باؿٌ ،إال أنٌو ال فرؽ بْب زكاٌب ا٤باؿ ك الفطرة ُب األحكاـ ٌإال ما ٌ
االختبلؼ فيو ك سبق ٙبقيقو ُب ص ُِ شرحان ك ٙبقيقان.
(ُ) ك ىي كثّبة ج ٌدان ،ك نذكر ٦بموعة منها عن الوسائل :ج ٔ ،أبواب زكاة الفطرة:
الباب ُ ،ا٢بديث ّ.َُ ،ٗ ،

الباب ِ ،ا٢بديث ُ.ٔ ،ٓ ،ْ ،ّ ،
الباب ّ ،ا٢بديث ُ.ِ ،
الباب ٓ ،ا٢بديث ٔ.ُٓ ،ُِ ،َُ ،
الباب ٔ ،ا٢بديث ٗ.ُٓ ،ُّ ،ُِ ،ُُ ،َُ ،
الباب ٗ ،ا٢بديث ٕ.ٖ ،
الباب َُ ،ا٢بديث ُ.ٓ ،ْ ،ّ ،ِ ،
الباب ُٓ ،ا٢بديث ِ.ٓ ،
الباب ُٔ ،ا٢بديث ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَٕ :
..........
ضم ما كرد من أ ٌف أساس
(الرابع) :ما كرد من أ ٌف الزكاة ٩بٌا بيًِب عليو اإلسبلـ «ِ» ،ك ا٤بستفاد منو عباديتها ،ال سيٌما مع ٌ
يصح) يرشد إذل العبادية من حيث االقَباف ٗبا ىو
يصح كاحدة منها ٌإال بالباقي «ّ» ك التعبّب ب (ال ٌ
اإلسبلـ ثبلثة ال ٌ
عبادم جزمان ك ىي الصبلة .ك لعلٌو ٲبكن ا١بزـ منو بأ ٌف حاؿ الزكاة حاؿ الصبلة.
(ا٣بامس) :اقَباف الزكاة بالصبلة ُب اآليات الكثّبة ج ٌدان ك ىو يناسب كوف الزكاة عباديا.
يدؿ على أخذه تعاذل الصدقة أمراف:
جل ك الذم ٌ
(السادس) :أخذ اللَّو تعاذل الصدقة بيده الداؿ على نسبتها إليو ٌ
عز ك ٌ
الص ىد ً
قات» «ُ» (الثاين) :الركايات ك ىي طوائف:
(األكؿ) :قولو تعاذل « .ىك يىأٍ يخ يذ َّ
ٌ
دؿ على أ ٌف اللَّو تعاذل كٌكل لكل شيء من يأخذىا ٌإال الصدقة فإنٌو
(منها) :ما ٌ

______________________________
(ِ) أيصوؿ الكاُب :ج ِ ،ص ُٖ ،باب دعائم اإلسبلـ من كتاب اإلٲباف ك الكفر؛ ك الوسائل :ج ُ ،ص ٕ ،الباب ُ
من أبواب مق ٌدمة العبادات.
٧بمد بن عيسى ،عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن ابن العرزمي،
٧بمد بن ٰبٓب ،عن أٞبد بن ٌ
سره) عن ٌ
(ّ) ركل الكليِب (ق ٌدس ٌ
منهن ٌإال
عن أبيو ،عن الصادؽ (عليو السبلـ) قاؿ( :قاؿ :أثاُب اإلسبلـ ثبلثة :الصبلة ك الزكاة ك الوالية ،ال ٌ
تصح كاحدة ٌ
بصاحبتيها) أيصوؿ الكاُب :ج ِ ،ص ُٖ ،باب دعائم اإلسبلـ من كتاب اإلٲباف ك الكفر ،ا٢بديث ْ ،ك أكردىا صاحب
الوسائل ُب ج ُ ،ص ٗ ،ا٢بديث ٕ ،باب ُ من مق ٌدمة العبادات.
(ُ) اآلية َُْ من سورة التوبة ،ك كردت ركايات تراىا «ُب الوسائل :ج ٔ ،ص َِّ ،الباب ِٗ من أبواب الصدقة» ُب
ىذا ا٤بعُب ك مستشهدة باآلية ا٤بباركة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕ :
تصح من الكافر (ُ).
ك لذا ال ٌ
تعاذل يأخذىا «ُ».
(ك منها) :ما كرد من أ ٌف ا٤بعصوـ (عليو السبلـ) ٤با تص ٌدؽ أخذىا ك قبلها؛ أل ٌف اللَّو تعاذل قد أخذىا «ِ».
ٌ
ك ٫بوٮبا غّبٮبا من طوائف األخبار «ّ».
صحتها بدكف قصد القربة.
ك من ٝبيع ذلك تظهر قربية الزكاة ،ك عدـ ٌ
صحة العبادة ،ك عدـ كجوب
(ُ) لعدـ حصوؿ قصد القربة منو ك سبق الكبلـ فيو ٌ
مفص نبل «ْ» ك العتبار اإلسبلـ ُب ٌ
الفطرة عليو «ٓ».
______________________________
(ُ) ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِٓٔ ،الباب ٕ من أبواب الصدقة ،ا٢بديث ٕ :عن سادل بن أيب حفصة ،عن أيب عبد اللَّو
فإين أتلقفها بيدم
(عليو السبلـ) قاؿ« :إ ٌف اللَّو يقوؿ :ما من شيء ٌإال ك قد كٌكلت بو من يقبضو غّبم ٌإال الصدقةٌ ،
تل ٌقفان.».
ك ُب ا٤بصدر الباب ِٗ ،ا٢بديث ٔ ،ك ٗبضمونو ،ا٢بديث ٓ من الباب ا٤بذكور.

(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص َّّ ،الباب ِٗ من أبواب الصدقة ،ا٢بديث ٓ ،عن معلى بن خنيس ،عن أيب عبد اللَّو (عليو
السبلـ) ُب حديث قاؿ :إ ٌف اللَّو دل ٱبلق شيئان ٌإال ك لو خازف ٱبزنو ٌإال الصدقة فإ ٌف الرب يليها بنفسو ،ك كاف أيب إذا تص ٌدؽ
رده ُب يد السائل ك ذلك أ ٌهنا تقع ُب يد اللَّو قبل أف تقع ُب يد
بشيء كضعو ُب يد السائل ٍبٌ ار٘بعو منو فقبلو ك مشٌو ٍبٌ ٌ
السائل ،فأحببت أف أيقبٌلها إذ كالىا اللَّو ا٢بديث ك ٗبضمونو ا٢بديث ِ.
(ّ) منها الٍب دلٌت على أمرىم (عليهم السبلـ) برد الصدقة ك تقبيلها راجع الوسائل :ج ٔ ،ص َّّ ،الباب ِٗ من
أبواب الصدقة ،ا٢بديث ُ.
دؿ على تقبيل يد السائل بعد اإلعطاء لو ا٤بصدر ا٢بديث ٕ.
ك منها :ما ٌ
(ْ) ُب ص ٖٔ.
(ٓ) راجع :ص ْٓ إذل ص ّٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕ :
[ (مسألة ْ) :يستحب للفقّب إخراجها أيضان]
(مسألة ْ) :يستحب للفقّب إخراجها أيضان ،)ُ( -ك إف دل يكن عنده ٌإال صاع يتص ٌدؽ بو على عيالو ٍبٌ يتص ٌدؽ بو على
تدؿ على االستحباب ركايتاف «ْ»
األجنيب بعد أف ينتهي الدكر ،ك ٯبوز أف يتص ٌدؽ بو على كاحد منهم أيضانٌ )ُ( ،
ظاىرتاف ُب الوجوب ٌإال أنٌو ال ب ٌد من ٞبلهما على االستحباب ٗبقتضى ا١بمع الدالرل بينهما ك بْب الركايات السابقة «ُ»
الدالٌة على عدـ كجوب زكاة الفطرة على الفقّب.
نص الركايتْب:
ك تق ٌدـ الكبلـ ُب ا١بمع بْب الطائفتْب ٌ
مفص نبل «ِ» ،ك إليك ٌ
(األيكذل) :صحيحة زرارة ،قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ) :الفقّب الذم يتص ٌدؽ عليو ،ىل عليو صدقة الفطرة؟ فقاؿ:
نعم يعطي ٩بٌا يتص ٌدؽ بو عليو «ّ».
______________________________
(ْ) ك ٮبا ا٤بتق ٌدمتاف ُب ص ْٓ ما ركاه الفضيل ،ك ُب ص ْٔ صحيحة زرارة.
عمار قاؿ٠ :بعت أبا عبد
أقوؿ :ىناؾ ركاية أيخرل ٌ
تدؿ عليو صرٰبان ٌإال أ ٌهنا مرسلة ركاىا الشيخ ا٤بفيد ُب ا٤بقنعة عن يونس بن ٌ
اللَّو (عليو السبلـ) يقوؿٙ :برـ الزكاة على من عنده قوت السنة ك ٯبب الفطرة على من عنده قوت السنة ،ك ىي سنة مؤٌكدة

على من قبل الزكاة لفقره ،ك فضيلة ٤بن قبل الفطرة ٤بسكنتو دكف السنة ا٤بؤٌكدة ك الفريضة الوسائل :ج ٔ ،ص َُٔ،
ا٢بديث َُ ،الباب ٖ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ُ) أم :ا٤بعتربتاف ا٤بتق ٌدمتاف ُب ص ْْ كص ْٓ.
األيكذل :صحيحة ا٢بليب« :سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليو صدقة الفطرة؟ قاؿ :ال».
عمار« :على الرجل احملتاج صدقة الفطرة؟ قاؿ :ليس عليو فطرة».
الثانية :موثقة إسحاؽ بن ٌ
(ِ) ُب ص ْٔ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،ا٢بديث ِ الباب ّ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٕ :
تامة السند «ْ» ك كاضحة الداللة.
ك إف كاف األكذل ك األحوط :األجنيب (ُ) ،ك ىي ٌ
(الثانية) ما ركاه الفضيل بن يسار ،قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ) :أعلى من قىبًل الزكاة زكاة؟ فقاؿٌ :أما من قىبًل زكاة
ا٤باؿ فإ ٌف عليو زكاة الفطرة ك ليس عليو ٤با قبلو زكاة ،ك ليس على من يقبل الفطرة فطرة «ٓ».
ك تق ٌدـ ٙبقيق ُب داللة ىذه ك سندىا «ٔ» ك ىي ك إف كانت ضعيفة بإ٠باعيل ابن سهل ،فإنٌو دل يوثق ك دل ٲبدح لكن ٥با
صححنا سند الشيخ إذل ابن فضاؿ «ِ» ك
سندان آخر صحيحان ركاىا الشيخ ُب التهذيب بسنده إذل ابن فضاؿ «ُ» ك قد ٌ
ليس فيها ٝبلة «ك ليس عليو ٤با قبلو زكاة».
(ُ) ذكرت لكيفية فطرة الفقّب الذم ليس لو ٌإال صاع ك لو عياؿ ،طرؽ ثبلثة.
حٌب يرجع إذل ٌأكؿ من تص ٌدؽ بالصاع.
لؤلكؿ ،بأف يدكر بينهم ٌ
(األيكذل) :ترديد الصاع بْب العائلة ،ك أخّبىم يعطي ٌ
(الثانية) :ترديد الصاع بْب العائلة ،ك أخّبىم يعطي إذل أم كاحد ٩بٌن ُب
______________________________
(ْ) أشرنا إذل نقاش ا١بواىر ُب السند ُب ص ْٖ ك ا٥بامش رقم ِ فيها.
(ٓ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِْ ،ا٢بديث َُ ،الباب ِ من أبواب زكاة الفطرة.

(ٔ) ُب الصفحة ْٔ ك الصفحة ْٕ.
(ُ) أقوؿ :قد ذكرنا ُب الصفحة ْٕ ا٥بامش رقم ّ ا ٌف الٍب ُب سندىا ابن فضاؿ :موثقة زرارة ،ك ىي غّب ركاية فضيل
الختبلؼ بسيط ُب ا٤بًب مع اختبلؼ ُب السند فتصبح الركايات الدالة على ثبوت الفطرة على الفقّب ثبلث ُ :صحيحة
زرارة ِ ،ركاية فضيل ّ ،موثقة زرارة.
(ِ) راجع الصفحة ْٖ ا٥بامش رقم ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٕ :
األكؿ.
ك إف كاف فيهم صغّب أك ٦بنوف ٌ
يتوذل الورل لو األخذ لو ك اإلعطاء عنو ،ك إف كاف األكذل ك األحوط :الدكر سول ٌ
مرة ٩بٌن سبقو ُب بدء
مرتْبٌ :
ك الفرؽ بْب الصورتْب :أنٌو ُب الصورة الثانية يصبح من صارت الفطرة عنده أخّبان آخذان للزكاة ٌ
مرة ٩بٌن سبقو ُب انتهاء الدكر «ّ».
الدكر ك ٌ
(الثالثة) :ترديد الصاع بْب العائلة ،ك أخّبىم يعطي لؤلجنيب ا٣بارج من الدكر.
ك الظاىر :عدـ اإلشكاؿ ُب ٝبع ىذه الصور لكوهنم فقراء ،ك هبا يتح ٌقق العمل باالستحباب.
عمار ،قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو
ٌإال أ ٌف الكبلـ ُب الكيفية ا٤بستفادة من ٌ
النص الوارد ُب ا٤بسألة ،ك ىي :موثٌقة إسحاؽ بن ٌ
يؤدم عن نفسو كحدىا ،أ يعطيو غريبان (عنها) أك يأكل ىو ك
(عليو السبلـ) :الرجل ال يكوف عنده شيء من الفطرة ٌإال ما ٌ
يَبددكهنا فتكوف عنهم ٝبيعان فطرة كاحدة «ُ».
عيالو؟ قاؿ :يعطي بعض عيالوٍ ،بٌ يعطي اآلخر عن نفسوٌ ،
(يَبددكهنا) «ِ» .بتقريب :رجوع
استظهر منها الطريقة األيكذل بالنظر إذل لفظ ٌ
______________________________
مكونة من أب ك أ ٌيـ ك كلد ك بنت فقد يعطي األب فطرتو يلبل ٌـ ،ك األ ٌيـ للولد ،ك الولد
(ّ) ك مثالو :ما لو كانت األيسرة ٌ
مثبل
للبنت ،ك البنت لؤلب ك ىذه الكيفية االكذل ،ك قد يعطى األب فطرتو يلبل ٌـ ،ك األ ٌيـ للولد ،ك الولد للبنت ،ك البنت يلبل ٌـ ن
مرة من األب ك أيخرل من البنت.
مرتْبٌ :
ك ىذه الكيفية الثانية ،ك فيها قد أخذت األ ٌيـ الفطرة ٌ
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ّ من أبواب زكاة الفطرة.
يرددكهنا» ُب كتب الفقو ك ا٢بديث ٨بتلفة:
(ِ) النسخ بالنسبة إذل لفظ « ٌ

ففي ا١بواىر ج ُٓ ،الصفحة ّْٗ« :فّبادكهنا».
يرددكهنا».
ك ُب ا٤بستمسك ج ٗ ،الصفحة ٌّّٗ « :
يَبددكهنا».
ك ُب الوسائل ج ٔ ،الصفحة ٌِِٓ « :
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٓ :
يؤدم عنهما (ُ).
أف يتملٌك الورل لنفسو ٍبٌ ٌ
األكؿ؛ إذ هبا يتح ٌقق الدكراف.
الصاع فيها إذل مكانو ٌ
ك استظهر بعض :أ ٌف الَبديد أعم من الرجوع إذل مكانو األكؿ ك عدـ الرجوع إليو ،أل ٌف الَبيد غّب الدكراف ،نعم :الدكراف
٦برد انتقاؿ ك ال يستلزـ الرجوع إذل مكانو
يستلزـ الرجوع إذل مكانو ٌ
األكؿ من حيث تشكيلو دائرةٖ ،ببلؼ الَبديد فإنٌو ٌ
األكؿ.
ٌ
يَبددكهنا» :ىي الطريقة الثانية أيضان ك الظاىر كما استفاده بعضهم من ا٤بوثقة ،ىي الطريقة الثالثة.
ك عليو :فمقتضى لفظ « ٌ
ك ىي :دكراف الصاع بْب العائلة ٍبٌ إعطاؤه ألجنيب.
األكذل ك األحوط.
ك ىذه الطريقة جعلها ا٤باتنٍ :
ا٤بصرح بو ُب ا٤بوثقة» خركجها عنهم ٝبيعان إذل
ك الوجو ُب ذلك :أ ٌف الظاىر من كوف الفطرة الواحدة فطرة عن ا١بميع « ٌ
صرح (عليو السبلـ) ُب آخر ا٤بوثٌقة ب «عنهم
غّبىم؛ إذ لو رجعت إذل أحد دل يصدؽ كوهنا فطرة كاحدة عن ا١بميع ،ك قد ٌ
ٝبيعان فطرة كاحدة».
سره).
(ُ) ىاتاف طريقتاف ذكرٮبا ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
(الطريقة األيكذل):
تورل الورل أخذ الفطرة للصغّب أك اجملنوف ،ك اإلعطاء عنو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٔ :

..........
التصرؼ ُب ماؿ الصغّب ك اجملنوف بغّب مصلحتو؛ ألنٌو بعد األخذ لو يصبح ا٤باؿ ملكو فإخراجو
ك «نوقش فيها» :باستلزامو ٌ
عن ملكو ك إعطاؤه للغّب إضرار بو لعدـ كجوب الفطرة عليو.
ضم مق ٌدمة ،ك ىي :أ ٌف من ا٤بعلوـ كوف الغالب كجود الصغار ُب
ك «الظاىر ُب ا١بواب عن النقاش» كما ُب ا٤بسالك مع ٌ
عمار
العائلة ،بل قد يزيد عددىم على عدد الكبار ،ك اإلماـ (عليو السبلـ) مع ذلك ٌبْب طريقة ا٤بداكرة ُب موثقة إسحاؽ بن ٌ
إ ٌف اإلماـ (عليو السبلـ) ُب ا٤بوثقة بصدد بياف طريقة إخراج الفطرة عن ا١بميع ٗبا فيهم الصغار ك بياف تصحيح عملية
العامة عليهم
التصرؼ ُب أمواؿ القاصرين بواليتو ٌ
ا٤بداكرة ،ك على ىذا تصبح ىذه ا٤بوثقة إجازة منو (عليو السبلـ) ُب ىذا ٌ
«ُ».
(الطريقة الثانية):
صحت ،ك ال إشكاؿ فيهاٌ ،إال أ ٌهنا ال
ٛبلٌك الورل لنفسو لفرض فقره ٍبٌ األداء عن الصغّب أك اجملنوف ،ك ىذه الطريقة ك إف ٌ
مكونة من أب ك زكجة ك أطفاؿ ،ك قد أعطى األب فطرتو إذل الزكجة عن نفسو فارجعتها
تتم مطلقان :كما لو كانت األيسرة ٌ
ٌ
و
إليو فطرة عن نفسهاٍ ،بٌ أعطاىا فطرة عن أحد األطفاؿ ،ك حينئذ أصبحت الفطرة ملكان للزكجة ،ك ال ٦باؿ ٥با إلرجاعها إذل
األب بعنواف الفطرة أل ٌهنا قد دفعت فطرة نفسها قبل ىذا ،ك ليست عليها فطرة ثانية ،ك بأم كجو
______________________________
(ُ) ك ٲبكن تصحيح ذلك بأف ال يعطي الورل الصاع إذل القاصر ٌإال بشرط إرجاعو إليو فطرة ،فبل إضرار بوٌ ،إال أف يقاؿ :إ ٌف
شرط اإلرجاع يناُب كونو فطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٕ :
[ (مسألة ٓ) يكره ٛبلٌك ما دفعو زكاة كجوبان أك ندبان]
مر ُب زكاة ا٤باؿ (ُ).
(مسألة ٓ) يكره ٛبلٌك ما دفعو زكاة كجوبان أك ندبان ،سواء ٛبلٌكو صدقة أك غّبىا على ما ٌ
تتم على كجو العموـ.
يسَبجع األب ا٤باؿ من الزكجة ٌ
مرة ثانية فطرة عن الطفل اآلخر ،فهذه الصورة ال ٌ
حٌب يعطيو ٌ
ك ا٢باصل :كيف ٲبكن تطبيق عملية ا٤بداكرة هبذه الطريقة ُب ٝبيع ا٤بوارد فإ ٌف ُب ا٤بثاؿ ا٤بذكور كيف ٲبكن إعطاء الصاع
الواحد فطرة عن بقية الصغار «ُ».

تدؿ على ذلك صحيحتاف ٤بنصور بن حازـ.
(ُ ) ٌ
٧بمد بن خالد ،عن عبد اللَّو بن ا٤بغّبة ،عن منصور بن حازـ،
(االكذل) :ما ركاه الشيخ بإسناده عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن ٌ
َّ
ٰبل لو أف يشَبيها ك ال يستوىبها ك ال يسَبدىا ٌإال ُب
قاؿ :قاؿ أبو عبد اللو (عليو السبلـ) :إذا تص ٌدؽ الرجل بصدقة دل ٌ
مّباث «ِ».
(الثانية) :ما ركاه الكليِب عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن عبد اللَّو بن ا٤بغّبة ،عن منصور بن حازـ ،عن أيب عبد اللَّو (عليو
السبلـ) ،قاؿ :إذا تص ٌدقت بصدقة دل ترجع إليك ك دل تشَبىا ٌإال أف تورث «ّ» ك ىاتاف الصحيحتاف ك إف كانتا ظاىرتْب
ُب عدـ ا١بواز ،بل ُب عدـ الوضع
______________________________
(ُ) ٲبكن أف هتب الزكجة ا٤باؿ للزكج لتفسح لو اجملاؿ بإعطاء ا٤باؿ فطرة عن األطفاؿ اآلخرينٌ ،إال أف يقاؿ :إنٌو خبلؼ
ا٤بفركض ،فإ ٌف الكبلـ ُب كوف الدكراف بعنواف الفطرة ال بعنواف ا٥ببة.
(ِ) الوسائل :ج ُّ ،ص ُّٖ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُِ من أحكاـ الوقوؼ ك الصدقات.
(ّ) ا٤بصدر ص ُّٗ ،ا٢بديث ٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٖ :
..........
الداؿ على
(حرـ الربا) ٌ
ٙبل لو أف يشَبيها ).فإ ٌف ىذا الكبلـ كالتعبّب ب ٌ
أيضان ال تكليفان فقط لقولو (عليو السبلـ)( :دل ٌ
ا٢بكم الوضعي ،ك معناه :عدـ نفوذ ذلك ٌإال أ ٌف ىذا الظاىر غّب ٧بتمل جزمان ،ك ال ب ٌد من ٞبلهما على الكراىة ك ذلك ألنٌو
لو كاف ذلك حرامان لباف ،لكثرة ا٢باجة إذل ذلك ،ك دل ينقل القوؿ با٢برمة عن أحد ال منٌا ك ال من غّبنا ،ك ىذه قرينة
خارجية على ا٢بمل على الكراىة.
أحق بو من غّبه ك
سره)« :نعم لو أراد الفقّب بيعو بعد تقوٲبو عند من أراد كاف ا٤بالك ٌ
ك تق ٌدـ ُب زكاة ا٤باؿ قوؿ ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
٧بمد بن خالد الٍب ركاىا الكليِب عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن أيب عمّب،
ال كراىة» «ُ» ك قلنا :إ ٌف ا٤بستند ركاية ٌ
٧بمد بن خالد ،أنٌو سأؿ أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الصدقة؟ فقاؿ :إ ٌف ذلك إذل أف
عن عبد الرٞبن بن ٌ
ا٢بجاج ،عن ٌ
أحق هبا ،ك إف دل يردىا
يقوؿ :-فإذا أخرجها فليقسمها «ِ» فيمن يريد ،فإذا قامت على ٜبن فإف أرادىا صاحبها فهو ٌ
فليبعها «ّ».

٧بمد
٧بمد بن خالد ىو القسرم الذم من أصحاب الصادؽ (عليو السبلـ) دل يوثق ،ك ليس ىو ٌ
لكنٌها ضعيفة السند ،فإ ٌف ٌ
توىم بعض «ْ».
بن خالد الربقي ،كما ٌ
______________________________
(ُ) راجع ا٤بًب ُب ا٤بستمسك ج ٗ ،ص ّّٓ.
(ِ) ىكذا ُب الوسائل ،لكن ُب ا٤بستمسك ج ٗ ،ص ّّٓ( :فليقسمها).
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ٖٗ ،ا٢بديث ّ ،الباب ُْ من أبواب زكاة األنعاـ.
٧بمد بن خالد ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ّّٓ.
(ْ) ك قد ٌ
سره) عن ىذه الركاية ب صحيح ٌ
عرب السيد ا٢بكيم (ق ٌدس ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٗ :
[ (مسألة ٔ) ا٤بدار ُب كجوب الفطرة إدراؾ غركب ليلة العيد جامعان للشرائط]
(مسألة ٔ) ا٤بدار ُب كجوب الفطرة إدراؾ غركب ليلة العيد جامعان للشرائط (ُ) ،ك تق ٌدـ التحقيق ُب كتاب الزكاة.
(ُ) من البلوغ ك العقل ك الغُب ك عدـ اإلغماء ُب أكؿ و
آف من ليلة شواؿ أك قبل غركب الشمس ُب آخر يوـ من شهر
ٌ
رمضاف إذل الغركب على ما ىو ا٤بشهور ،بل ٌادعى ُب ا١بواىر :اإلٝباع بقسميو عليو «ُ» ك بناءن عليو لو كجدت الشرائط
قبل الغركب فقط دل ٘بب الفطرة ،ك إذا دل يكن كاجدان ٥با عند الغركب ك كاف كاجدان ٥با بعد الغركب بساعات دل ٘بب.
أقوؿ :ا٢بكم بالنسبة إذل من فقد الشرائط عند الغركب ك كجدىا بعده بعدـ كجوب الفطرة إف ًبٌ اإلٝباع على لزكـ اجتماع
نص على ذلك ٌإال ما استدلٌوا بو من ركايتْب.
الشرائط عند الغركب ٌ
تاـ ،ك ٌإال فللمناقشة فيو ٦باؿ كاسع إذ ال ٌ
عمار ،عن أيب عبد اللَّو
عمار الٍب ركاىا الصدكؽ بإسناده عن علي بن ٞبزة ،-عن معاكية بن ٌ
(األيكذل) :ركاية معاكية بن ٌ
(عليو السبلـ) ُب ا٤بولود يولد ليلة الفطر ك اليهودم ك النصراين يسلم ليلة الفطر؟ قاؿ :ليس عليهم فطرة ،ك ليس الفطرة ٌإال
على من أدرؾ الشهر «ِ».
______________________________
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٗٗ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُُ من أبواب زكاة الفطرة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَٖ :
..........
٧بل الشاىد قولو (عليو السبلـ)« :ك
تقريب االستدالؿ:
ٌ
استدؿ هبا على اعتبار اجتماع الشرائط عند غركب ليلة العيد ،ك ٌ
ليس الفطرة ٌإال على من أدرؾ الشهر» ك ىي ك إف كردت ُب ا٤بولود ك اليهودم ك النصراين إذا أسلماٌ ،إال أ ٌهنم تع ٌدكا إذل
باقي الشرائط بلزكـ حصو٥با عند ا٥ببلؿ من ليلة العيد.
ك ا١بواب عنها سندان ك داللة:
عرب عنها بعضهم بالصحيحة أك ا٤بوثقة «ُ»:-
ٌاما (السند) فضعيف ألمرين ك إف ٌ
٧بمد بن علي ماجيلويو «ِ» ك دل يرد فيو مدح أك توثيق ،ك ال
(األكؿ) :إ ٌف ُب طريق الصدكؽ إذل علي بن ٞبزة ،شيخوٌ :
ٌ
يكفي ُب التوثيق كونو شيخان ،ك ال سيٌما مشايخ الصدكؽ ،كما أكضحناه ُب ٧بلٌو.
كنص الوسائل ا٤بنقوؿ ىنا
(الثاين) :علي بن ٞبزة ،ك ىو علي بن أيب ٞبزة البطائِب ،لركاية الصدكؽ ىذه الركاية ٌ
نصان «ّ»ٌ ،
«ْ» عن علي بن أيب ٞبزة.
______________________________
سره) ُب ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ّْٗ ،قاؿ :ما ركاه الفقيو بطريق صحيح أك موثق عنو ،ك قاؿ ُب
(ُ) السيٌد ا٢بكيم (ق ٌدس ٌ
مصححو عنو.
ص ِْٔ :ك ٌ
٧بمد بن ٰبٓب العطار ،عن
٧بمد بن علي ماجيلويو عن ٌ
(ِ) ك إليك طريق الصدكؽ إذل علي بن أيب ٞبزة ،فهو يركم عن ٌ
٧بمد بن أيب نصر البزنطي ،عن علي بن أيب ٞبزة الوسائل :ج ُٗ ،ص
٧بمد بن ا٢بسْب بن أيب ا٣بطٌاب ،عن أٞبد بن ٌ
ٌ
ّٖٔ ،التسلسل َِٔ ُب سند ركايات الصدكؽ عن علي بن أيب ٞبزة.
(ّ) الفقيو :ج ِ ،ص ُُٔ ،ا٢بديث تسلسل ََٓ.
نص الفقيو ىكذا .« :ليس الفطرة» بدكف الواك.
(ْ) ك ُب ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖ :
..........

ك من ذلك يظهر غلط نسخة الوسائل ،ك سقوط كلمة( :أىب) منها.
ك الصحيح« :علي بن أيب ٞبزة» «ُ» ك ىو الك ٌذاب ا٤بعركؼ الواضع لع ٌدة ركايات ُب عدـ موت اإلماـ الكاظم (عليو
السبلـ)؛ ألجل االستيبلء على أموالو (عليو السبلـ) من ا٢بقوؽ الواردة إليو .ك ال ٦باؿ للقوؿ ٔبرب ضعف السند بعمل
ا٤بشهور ٤با سيأٌب «ِ».
ك ٌأما (الداللة) فضعيفة ألمرين أيضان:-
(األكؿ) :إ ٌف ا٤بستفاد من ىذه الركاية اشَباط الوجود ُب رمضاف لقولو (عليو السبلـ)« :من أدرؾ الشهر» سواءن بالوجود
ٌ
ا٢بقيقي أك االعتبارم ك لو آنان ما من شهر رمضاف.
ك ا٤براد من الوجود ا٢بقيقي :الوالدة ك ا٢بياة.
ك ا٤براد من الوجود االعتبارم :اإلسبلـ ك كونو مسلمان ،من حيث كوف الكفر ٕبكم عدـ الوجود.
ك ٌأما غّب الوجود ا٢بقيقي ك االعتبارم من التكليف ك الغُب ك ا٢برية ك غّبىا من الشرائط فبل يستفاد اشَباط حصولو ُب
حٌب يقاؿ :باشَباط اجتماع الشرائط عند الغركب.
رمضاف ك لو ُب جزء منو من ىذه الركاية ٌ
______________________________
(ُ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُُ ،ص ِِٗ ،إذل ص ِْٔ ك ٙب ٌدث (داـ ظلٌو) حوؿ ضعفو ُب ص ِّٗ
من ا٤بصدر ا٤بذكور.
(ِ) ُب ص ِٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖ :
..........
أخص من ا٤ب ٌدعى ،حيث إ ٌف دعواىم ٝبع الشرائط عند الغركب استنادان إذل ىذه الركاية ،لكن الدليل ك
ك على ىذا فالدليل ٌ
ىو ىذه الركاية كارد ُب اعتبار الوالدة ك اإلسبلـ ،أك قل :الوجود ا٢بقيقي ك االعتبارم ُب شهر رمضاف ك لو آنان ما فقط،
دكف غّبٮبا من الشرائط.

(الثاين) :لو فرضنا داللة الركاية على عموـ الشرائط لقولو (عليو السبلـ)( :ليس الفطرة ٌإال على من أدرؾ الشهر) فبل ب ٌد من
اجتماع الشرائط ُب شهر رمضاف ك لو ُب جزء منو مستمران إذل غركب ليلة العيد ،ال كما ٌادعوه من إدراؾ ٌأكؿ الغركب مع
ٝبيع الشرائط ،كما ىو صريح ا٤بًب ك غّبه «ُ».
صحة الكربل «ِ» ك ذلك :من أجل ذىاب
ملحوظة :ال ٦باؿ ىنا للقوؿ ٔبرب ضعف السند بعمل ا٤بشهور ،ك لو سلٌمنا ٌ
تدؿ على درؾ جزء من رمضاف ك ىو قبل الغركب.
ا٤بشهور إذل اجتماع الشرائط حاؿ الغركب من ليلة العيد ك الركاية ٌ
حٌب يقاؿ :ٯبرب ضعفها بعملهم .فهذه الركاية ساقطة سندان ك داللةن.
فالركاية ال ٌ
تدؿ على م ٌدعاىم ٌ
عمار قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن مولود كلد ليلة الفطر ،عليو فطرة؟
(الركاية الثانية) :صحيحة معاكية بن ٌ
قاؿ :ال ،قد خرج الشهر ،ك سألتو
______________________________
(ُ) ك ىو ا٤بشهور.
(ِ) ك ىي جرب ضعف سند الركاية بعمل ا٤بشهور.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٖ :
..........
عن يهودم أسلم ليلة الفطر ،عليو فطرة؟ قاؿ :ال «ُ».
ك (ا١بواب) من كجوه:
ُ ىذه الركاية أبعد عن االستدالؿ من ركايتو السابقة «ِ» ك ذلك لوجود ٝبلة ُب الركاية السابقة توىم م ٌدعاىم ،ك ىي قولو
(عليو السبلـ)( :ليس الفطرة ٌإال على من أدرؾ الشهر) ك ليست ىذه ا١بملة موجودة ُب ىذه الصحيحة ،فبل ٦باؿ للتع ٌدم
عن موردىا ا٤بولود ك من أسلم ليلة الفطر إذل باقي الشرائط من العقل ك الغُب ك ا٢برية ك غّبىا حسب م ٌدعى ا٤بشهور.
تدؿ على اشَباط الوجود ا٢بقيقي ك ىو ا٢بياة ك الوالدة ،ك االعتبارم ك ىو اإلسبلـ لكوف غّب ا٤بسلم ٗبنزلة ا٤بعدكـ
ِ إ ٌهنا ٌ
أخص من ا٤ب ٌدعى ،كما ذكرنا ُب
خاصة دكف باقي الشرائط من العقل ك البلوغ ك غّبٮبا من شرائط كجوب الفطرة ،فالدليل ٌ
عمار السابقة «ّ» ك ال كجو للتع ٌدم عن مورد الصحيحة إذل غّبه من الشرائط.
األكؿ عن داللة ركاية معاكية بن ٌ
ا١بواب ٌ

تدؿ على كجود
ّ بناءن على التع ٌدم عن موردىا ك ىو اشَباط الوجود :ا٢بقيقي ك االعتبارم إذل باقي الشرائط ،يرد عليو :أ ٌهنا ٌ
الشرائط قبل الغركب ال عند الغركب حسب م ٌدعى ا٤بشهور.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُُ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ُب الصفحة ٕٗ.
(ّ) ُب الصفحة ُٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٖ :
فلو يج ٌن أك أيغمي عليو أك صار فقّبان قبل الغركب ك لو بلحظة ،بل أك مقارنان للغركب دل ٘بب عليو (ُ) ،كما أنٌو لو
اجتمعت الشرائط بعد فقدىا قبلو أك مقارنان لو كجبت ،كما لو بلغ الصيب ،أك زاؿ جنونو ك لو األدكارم ،أك أفاؽ من اإلغماء
ٙبرر ك صار غنيان ،أك أسلم الكافر ،فإ ٌهنا ٘بب عليهم ،ك لو كاف البلوغ أك العقل أك اإلسبلـ
أك ملك ما يصّب بو غنيان أك ٌ
مثبل بعد الغركب دل ٘بب «ُ» .نعم يستحب إخراجها إذا كاف ذلك بعد الغركب إذل ما قبل الزكاؿ من يوـ العيد (ِ).
ن
ك ٙبصل من ٝبيع ما ذكرناه :أنٌو ال دليل على اشَباط اجتماع الشرائط عند الغركب أك قبلو ٌإال ُب ا٤بولود ك اليهودم ك
النصراين إذا أسلم فإنٌو يشَبط ُب كجوب الفطرة عليهم درؾ شيء من شهر رمضاف.
ك ٌأما غّب ىؤالء فيتٌضح حكمهم ُب بياف ٙبديد كقت الوجوب مبدأن ك منتهى «ِ».
(ُ) سيأٌب بياف ٙبديد الوقت مبدءان ك منتهى «ّ».
(ِ) بالنسبة للمولود بعد غركب ليلة العيد ك قبل صبلة العيد ك اليهودم ك النصراين إذا أسلما بعد الغركب ك قبل صبلة
العيد.
دلٌت ركايتاف على استحباب إخراج الفطرة.
______________________________
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِٖ ،دكف البلوغ ك
(ُ) على ما أفاده سيٌدنا األيستاذ يصح الكبلـ ُب اإلسبلـ لصحيحة معاكية بن ٌ
العقل فإ ٌهنما كباقي الشرائط.

(ِ) سيأٌب ٙبقيق ا٤ببدأ ُب ص ُِٓ ،ك ا٤بنتهى ُب ص ِِْ.
(ّ) سيأٌب ٙبقيق ا٤ببدأ ُب ص ُِٓ ،ك ا٤بنتهى ُب ص ِِْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٓ :
..........
عما ٯبب على الرجل ُب أىلو من صدقة الفطرة،
٧بمد بن مسلم عن أيب جعفر (عليو السبلـ) ،قاؿ( :سألتو ٌ
(األيكذل) :ركاية ٌ
حر أك عبد أك صغّب أك كبّب من أدرؾ منهم الصبلة) «ُ» ك الظاىر من قولو:
قاؿ :تص ٌدؽ عن ٝبيع من تعوؿ من ٌ
(الصبلة) :صبلة العيد ،كما استظهره صاحب الوسائل «ِ».
دلٌت على كجوب إخراج الفطرة عن ا٤بذكورين ٩بٌن أدرؾ صبلة العيد فتشمل من كلد أك أسلم من اليهودم ك النصراين قبل أك
دؿ على عدـ الوجوب بالنسبة إليهما من
عند صبلة العيد ٌإال أ ٌهنا ٙبمل على االستحباب للجمع بينها ك بْب ك بْب ما ٌ
صح السند ،ك ٌإال فأمر ىذه الركاية ظاىر.
عمار «ّ» فتحمل ىذه على االستحباب إف ٌ
صحيحة معاكية بن ٌ
ك (الظاىر) :ضعف السند؛ أل ٌف الشيخ الصدكؽ ركاىا عن شيخو (علي بن أٞبد بن عبد اللَّو بن أٞبد بن أيب عبد اللَّو) عن
(٧بمد ابن مسلم)
(أبيو) عن (ج ٌده أٞبد بن أيب عبد اللَّو الربقي) عن (أبيوَّ :
٧بمد بن خالد الربقي) عن (العبلء بن رزين) عن ٌ
لعلي بن أٞبد بن عبد اللَّو ك ىو شيخ الصدكؽ «ٓ»
«ْ» ك دل يرد توثيق ٌ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٖ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ّ) ُب ص ِٖ.
(ْ) الوسائل :ج ُٗ ،ص ُْٔ ،تسلسل رقم ِْٗ.
(ٓ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُُ ،ص ِٗٔ ،تسلسل رقم ّٖٕٗ ُب ترٝبة علي بن أٞبد ابن عبد اللَّو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٔ :

..........
ك ال ألبيو أٞبد بن عبد اللَّو «ُ».
(الركاية الثانية) :مرسلة الشيخ قاؿ :ك قد ركم :أنٌو إف كلد لو قبل الزكاؿ ٱبرج عنو الفطرة ،ك كذلك من أسلم قبل الزكاؿ
«ِ» ك داللتها كاأليكذل:
ك ىاتاف الركايتاف ك إف دلٌت على الوجوب ٌإال أنٌو ال ب ٌد من ٞبلهما على االستحباب مع قطع النظر عن ضعف السند ٝبعان
عمار ا٤بتق ٌدمة «ّ».
بينها ك بْب ما ٌ
دؿ على عدـ الوجوب ك ىي صحيحة معاكية بن ٌ
______________________________
(ُ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث ج ِ ،ص ُّٔ ،تسلسل رقم ِّٔ ُب ترٝبة أٞبد بن عبد اللَّو .ك قاؿ ُب ختاـ ترٝبتو:
فلم يذكر أٞبد ىذا ٗبدح ك ال قدح.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ُُ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ُب الصفحة ِٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٕ :
[فصل ُب ىم ٍن ٘بب ىعٍنوي]
فصل ُب ىم ٍن ٘بب ىعٍنوي
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٖ :
شرائط كجوب زكاة الفطرة (كجوهبا على ا٤بكلٌف عن نفسو ك عيالو ك الزكجة ك الضيف) العياؿ ك فركعو ُب ا٤بسألة ِ،ٔ ،
ٖ ُٔ ،ُٓ ،ُْ ،ُّ ،ُُ ،الزكجة ك الفطرة مسألة ّ ُٗ ،التوكيل ُب دفع الفطرة مسألة ٓ ا٥بامشي ك الفطرة مسألة ٕ
الغائب عن عيالو مسألة ٗ َِ ،ا٤بملوؾ ا٤بشَبؾ مسألة َُ فطرة الرضيع مسألة ُِ النازؿ القهرم مسألة ُٕ ا٤بوت حوارل
الغركب مسألة ُٖ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٗ :

كل من يعولو (ُ) حْب دخوؿ (ُ) الركايات ُب
فصل ُب ىم ٍن ى٘ب ٍ
ب ىعٍنوي ٯبب إخراجها بعد ٙب ٌقق شرائطها عن نفسو ،ك عن ٌ
ذلك متضافرة ،ك ٝبلة منها كاضحة سندان ك داللة:
ا٢بر ك
(منها) :صحيحة صفواف ٌ
ا١بماؿ ،قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الفطرة؟ فقاؿ :عن الصغّب ك الكبّب ك ٌ
كل إنساف منهم صاع من حنطة أك صاع من ٛبر أك صاع من زبيب «ُ» .ركاىا الصدكؽ بإسناده عن ابن أيب
العبد عن ٌ
ا١بماؿ.
٪براف ك السند معترب ك بإسناده عن علي بن ا٢بكم ٝبيعان عن صفواف ٌ
ك داللتها كاضحة.
ك (منها) :صحيحة عمر بن يزيد قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الرجل يكوف عنده الضيف من إخوانو فيحضر
حر أك ٩بلوؾ
يوـ الفطرةٌ ،
يؤدم عنو الفطرة؟ فقاؿ :نعم ،الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
«ِ».
تاـ؛ أل ٌف الصدكؽ ركاىا بإسناده عن ا٢بسن بن ٧ببوب ،عن عمر بن يزيد ،ك طريق الصدكؽ إذل
الداللة كاضحة ،ك السند ٌ
ا٢بسن بن ٧ببوب ،عن
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ُ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ركاىا ا٤بشايخ الثبلث.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَٗ :
ا٢بر ك ا٤بملوؾ ،ك ا٤بسلم ك الكافر ،ك
ليلة الفطر (ُ) ،من غّب فرؽ بْب كاجب النفقة عليو ك غّبه ،ك الصغّب ك الكبّب ،ك ٌ
٧بمد بن موسى بن ا٤بتوٌكل ،عن سعد بن عبد اللَّو ،ك عبد
األرحاـ ك غّبىم ،حٌب احملبوس عنده ك لو على كجو ٧برـ (ِ)ٌ ،
٧بمد بن موسى ابن ا٤بتوٌكل ىذا شيخ
٧بمد بن عيسى ،عن ا٢بسن بن ٧ببوب «ُ» ك ٌ
اللَّو بن جعفر ا٢بمّبم ،عن أٞبد بن ٌ
الصدكؽ ك ىو ك إف دل يوثق ُب كتب الرجاؿ ٌإال أ ٌف السيٌد ابن طاكس ذكر ُب فبلح السائل ع ٌدة من األصحاب منهم:
(٧بمد) ىذا ،ك منهم :إبراىيم بن ىاشم ،ك ٌادعى اإلٝباع على كثاقتهم ك هبذا تثبت كثاقتو.
ٌ
فالطريق على الظاىر صحيح ،ك على فرض عدـ ذلك فالشيخ ركاىا بطريق صحيح بإسناده إذل ا٢بسن بن ٧ببوب.
فأصل ا٢بكم ال إشكاؿ فيو.

(ُ) سنذكر كقت الوجوب مبدأن ك منتهى ُب ٧بلٌو «ِ».
٧برـ ،أك كا٤بتعارؼ عند بعض من الدخوؿ با٤برأة على أف يعقد عليها
(ِ) ك مثل ا٢ببس ا٤بذكور إبقاء امرأة عنده على كجو ٌ
٧برـ ،ك ٗبا أ ٌف ىذه تع ٌد من عيالو ،عليو فطرهتا ،ك ذلك لئلطبلقات الواردة ُب العياؿ
ُب ا٤بستقبل فهي باقية عنده على كجو ٌ
ك إطبلؽ كلمات الفقهاء.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ُٗ ،ص ّْٔ ،تسلسل رقم ُٖ.
(ِ) سنذكر مبدأ الوجوب ُب ص ُِٓ ك ا٤بنتهى ُب ص ِِْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٗ :
عياال لو [ُ] (ُ) األقواؿ ُب فطرة الضيف كثّبة ،منها:
ك كذا ٘بب عن الضيف بشرط صدؽ كونو ن
ا٢بق «ُ».
سره) ك ىو ٌ
ُ كفاية صدؽ العياؿ ،ك ىو ٨بتار ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
ِ كفاية صدؽ عنواف الضيف من دكف ٙبديد بزماف «ِ».
ّ كفاية صدؽ عنواف الضيف من دكف اعتبار األكل عنده ك ىو مسلك ا٤بسالك ك ا١بواىر «ّ» ك نسب إذل ابن إدريس ك
غّبه.
ْ اعتبار البقاء طيلة شهر رمضاف «ْ».
ٓ اعتبار البقاء ُب النصف األخّب من شهر رمضاف «ٓ».
ٔ اعتبار البقاء ُب العشرة األخّبة من شهر رمضاف «ٔ».
ٕ اعتبار البقاء ُب الليلتْب األخّبتْب من الشهر «ٕ».
ٖ اعتبار البقاء ُب آخر ليلة من شهر رمضاف «ٖ».
______________________________
(ُ) ك سيأٌب ٙبقيقو ُب ص ّٗ بقولو( :ك الظاىر.).

ٗبسمى الضيافة ُب جزء من الشهر ٕبيث يدخل شواؿ ك
(ِ) ُب ا١بواىر ج ُٓ ،ص ْٔٗ عن البياف .« :فيمكن االكتفاء ٌ
ىو عنده ،كما قاؿ ُب ا٤بعترب.».
(ّ) قاؿ صاحب ا١بواىر ج ُٓ ،ص ْٖٗ .« :ك لقد أجاد ُب ا٤بسالك :الضيف نزيل اإلنساف ك إف دل يكن قد أكل
عنده أل ٌف ذلك ىو ا٤بفهوـ منو لغة ك عرفان.».
(ْ) عن االنتصار ك ا٣ببلؼ ك الغنية ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٓٗ.
(ٓ) عن ا٤بفيد ُب ا٤بقنعة ا١بواىر :ج ُٓ .ص ْٓٗ.
(ٔ) عن ٝباعة ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ّٕٗ.
(ٕ) ُب ا٤بصدر السابق عن ا٢بلٌي.
(ٖ) عن العبلمة ،ك نقلو ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٔٗ عن ٧بكي ا٤بنتهي ك قاؿ :ك ٫بوه ُب التذكرة ك التحرير.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٗ :
..........
مسمى اإلفطار ُب شهر رمضاف «ِ».
ٗ اعتبار ٌ
ك غّب ذلك من األقواؿ «ّ».
ك العمدة من ىذه األقواؿ :األكالف ،ك ٮبا :اعتبار صدؽ العيلولة ك اعتبار صدؽ الضيف ك إف دل يصدؽ العياؿ.
ك مستندٮبا ع ٌدة من الركايات:
(منها) :صحيحة عمر بن يزيد قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الرجل يكوف عنده الضيف من إخوانو فيحضر
كل من يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّب ،حر أك ٩بلوؾ
يوـ الفطرة ٌ
يؤدم عنو الفطرة؟ فقاؿ :نعم ،الفطرة كاجبة على ٌ
«ْ».
السند التاـ ،ك قد سبق ٙبقيقو «ٓ» لكن كقع الكبلـ ُب الداللة ك منو حدث القوالف.

بياف ذلك:
أ ٌف قولو (عليو السبلـ)« :نعم الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ».
ىل ىو ٝبلة كاحدة؟ ك عليو فعنواف الضيف ال يكفي ،بل ال ب ٌد من صدؽ
______________________________
(ِ) ك ىو ظاىر الوسيلة ك هناية الشيخ كما ُب ا١بواىر ج ُٓ ،ص ْٔٗ ُب الدركس :األقرب انٌو ال ب ٌد من اإلفطار عنده
ُب شهر رمضاف ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٕٗ.
يهل ا٥ببلؿ ك ىو ُب ضيافتو ك إليو ذىب ا٤بعترب ك قاؿ :ك ىذا ىو األكذل كما ُب ا١بواىر:
(ّ) كآخر جزء من الشهر ٕبيث ٌ
ج ُٓ ،ص ْٔٗ.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ ،من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٓ) ُب الصفحة ٖٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صّٗ :
..........
العيلولة ُب الضيف لوجوب الفطرة.
أك أنٌو ٝبلتاف إحداٮبا قولو (عليو السبلـ)( :نعم) ،ك الثانية قولو (عليو السبلـ)« :الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ» ك عليو
يؤدم عنو الفطرة» ،ك ا٤بعُب:
فعنواف الضيف يكفي لوجوب الفطرة؛ أل ٌف قولو عليو السبلـ( :نعم) ،تأييد لكبلـ السائلٌ « :
كل من يعوؿ»
نعم ٌ
يؤدم عن الضيف الفطرةٍ ،بٌ بدأ ٔبملة جديدة مستقلٌة ،ك ىي قولو (عليو السبلـ)« :الفطرة كاجبة على ٌ
ك ىي حكم عاـ شامل ٤بفاد ا١بملة األيكذل( :نعم) أم :حكم الضيف ك غّب الضيف كاحد ،ك إذل ىذا ذىب صاحب
ا١بواىر «ُ».
األكؿ ،أم :اشَباط صدؽ العيلولة ُب الضيف ك عدـ كفاية عنواف الضيف ،ك ذلك أل ٌف اإلماـ (عليو السبلـ)
ك الظاىر ىو ٌ
كل من يعوؿ» فا٤بناط :العيلولة.
جعل قولو( :نعم) صغرل لكربل كلية ك ىي ا١بملة الثانية ،أم قولو« :الفطرة كاجبة على ٌ

مثبل فيقوؿ :عيالو ىذا اليوـ ك ىكذا،
ك (دعول) عدـ صدؽ العياؿ على الضيف ٌإال باإلضافة إذل اليوـ أك الشهر أك السنة ن
ٌأما على اإلطبلؽ فبل يصدؽ عليو العياؿ على ما ٌادعاه صاحب ا١بواىر «ِ».
(ال تناُب ما ذىبنا إليو)؛ أل ٌف الضيف ىنا مقيٌد بيوـ الفطرة ،فإ ٌف رب البيت
______________________________
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٕٗ.
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٔٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صْٗ :
ك إف نزؿ عليو ُب آخر يوـ من رمضاف ،بل ك إف دل يأكل عنده شيئان ،لكن بالشرط ا٤بذكور ،ك ىو صدؽ العيلولة عليو عند
عياال ،ك ٩بٌن يعولو صاحب
دخوؿ ليلة الفطر ،بأف يقوـ بشؤكنو عنده ك ٙبت رعايتو ،فالظاىر من الصحيحة كفاية كونو ن
كل من يعوؿ ».يريد أنٌو
البيت ،ك لذا ٤بٌا قاؿ السائل« :فيحضر يوـ الفطرة» قاؿ (عليو السبلـ)« :نعم الفطرة كاجبة على ٌ
يعولو ُب ىذا اليوـ.
عياال قبل ذلك ٍب خرج عن عنواف العياؿ قبل كقت الفطرة ال ٘بب فطرتو قطعان ،كما أنٌو لو
ك الشاىد على ذلك أنٌو لو كاف ن
عياال ال ٘بب فطرتو قطعان.
عياال ُب كقت الوجوب فصار بعد ذلك ن
دل يكن ن
جملرد النوـ من دكف تك ٌفل أيٌة مسؤكلية
٦برد عنواف الضيافة كالنزكؿ ٌ
فا٤براد من العياؿ :العياؿ الفعلي ،ك العربة بصدؽ العياؿ ال ٌ
من طرفو فإنٌو ال يدخل ٙبت عنواف العياؿ ك ال تشملو الصحيحة.
ك خبلصة القوؿ :أ ٌف الضيف ٗبا ىو ضيف ال أثر لو ،بل ال ب ٌد فيو من صدؽ العيلولة ،ك من ىنا يظهر أمراف:
ُ عدـ لزكـ البقاء م ٌدة لصدؽ العيلولة ،ك ذلك لكفاية صدؽ عنواف العيلولة ك لو ليوـ كاحد.
ِ حكم الضيف ا٤بدعو لئلفطار ليلة العيد سواء دعاه قبل الغركب أك بعده ،جاء قبل الغركب أك بعده فإنٌو غّب داخل ُب
العياؿ ك ليست فطرتو على الداعي.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٗٓ :

يكوف بانيان على البقاء عنده م ٌدة (ُ) ،ك مع عدـ الصدؽ ٘بب على نفسو ،لكن األحوط أف ٱبرج صاحب ا٤بنزؿ عنو أيضان،
٦برد صدؽ اسم الضيف «ُ» ،ك بعضهم اعترب كونو عنده ٛباـ الشهر (ِ)،
حيث إ ٌف بعض العلماء اكتفى ُب الوجوب عليو ٌ
ك بعضهم العشر األكاخر «ِ» ،ك بعضهم الليلتْب األخّبتْب «ّ» ،فمراعاة االحتياط أكذل .ك ٌأما الضيف النازؿ بعد دخوؿ
الليلة فبل ٘بب الزكاة عنو ك إف كاف مدعوان قبل ذلك (ّ).
ك سيأٌب الكبلـ فيهما.
(ُ) ىذا القيد بعد صدؽ العيلولة غّب الزـ ٤با سبق من كفاية عنواف العيلولة ك لو ليوـ كاحد «ْ».
سره) ُب ا٣ببلؼ« :ركل أصحابنا أ ٌف من أضاؼ إنسانان طوؿ شهر رمضاف ،ك تك ٌفل بعيلولتو لزمتو
(ِ) قاؿ الشيخ (ق ٌدس ٌ
يشك ُب كوهنا ركاية لعدـ كجودىا ُب كتب الشيخ األيخرل ،ك لو كانت ركاية لذكرىا ك لو ُب
فطرتو «ٓ» كن ىذه مرسلة ك ٌ
كاحد من كتبو الركائية أك الفقهية عادة.
(ّ) بناءن على اعتبار ٝبع الشرائط عند الغركب أك آنان ما قبل الغركب فاألمر
______________________________
(ُ) تق ٌدـ ٙبقيق عدـ اعتباره ُب ص ِٗ.
(ِ) تق ٌدـ ُب ص ُٗ.
(ّ) تق ٌدـ ُب ص ُٗ.
(ْ) تق ٌدـ بيانو ُب ص ْٗ.
(ٓ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِّ ،ا٢بديث ُٕ من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٗٔ :
تزكج بامرأة قبل الغركب من ليلة الفطر]
[ (مسألة ُ) :إذا كلد لو كلد ،أك ملك ٩بلوكان ،أك ٌ
تزكج بامرأة قبل الغركب من ليلة الفطر أك مقارنان لو ،كجبت الفطرة عنو إذا
(مسألة ُ) :إذا كلد لو كلد ،أك ملك ٩بلوكان ،أك ٌ
عياال (ُ) ،ك إف كاف بعده دل ٘بب (ِ) ،نعم يستحب اإلخراج عنو إذا كاف
عياال لو ،ك كذا غّب ا٤بذكورين ٩بٌن يكوف ن
كاف ن
ذلك بعده ك قبل الزكاؿ من يوـ الفطر «ُ».

كما ذكره من :عدـ الوجوب لو دخل بعد الغركب.
ك لكن عرفت ما فيو «ِ» فعلى ما ىو الصحيح من اعتبار عنواف العيلولة ُب الضيف ك أ ٌف عنواف الضيف صغرل لكربل
عنواف العياؿ ،فحاؿ الضيف كحاؿ سائر العياؿ ،سواء حضر قبل الغركب أك عنده أك بعده فإنٌو عياؿ موقت.
ك إف دل يصدؽ العياؿ فبل ٘بب فطرتو ،ك ٌأما على اعتبار عنواف الضيف فبل ٘بب فطرة الضيف النازؿ بعد ا٤بغرب لتخصيص
النص «ّ» بضيف كاف قبل ليلة الفطر إذل يوـ الفطر «ْ» ك ال موجب للتع ٌدم عنو.
(ُ) كا٣بادـ ك ا٣بادمة ك ٫بوٮبا.
للنص ك ىو صحيحة معاكية
(ِ) ىذا تاـ ُب ا٤بولود بعد غركب ليلة الفطرٌ ،
______________________________
(ُ) تق ٌدـ الكبلـ فيو ُب ص ْٖ.
(ِ) ُب ص ٕٗ.
(ّ) ك ىو صحيحة عمر بن يزيد ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِٗ.
يدؿ على تواجد الضيف قبل ليلة
(ْ) لقولو ُب الصحيحة( :الرجل يكوف عنده الضيف من إخوانو فيحضر يوـ الفطرة) فإنٌو ٌ
الفطر إذل يومو.
أقوؿ :الظاىر من الصحيحة كونو عنده قبل يوـ الفطر ،ك ال يناُب ىذا كركده ليلة الفطر بناءن على إرادة النهار من اليوـ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٕٗ :
..........
عمار قاؿ« :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن مولود كلد ليلة الفطر ،عليو فطرة؟ قاؿ :ال ،قد خرج الشهر».
ابن ٌ
عمار ا٤بشاهبة ٥با «ّ».
ك قد تق ٌدـ الكبلـ حو٥با ك حوؿ ركاية معاكية بن ٌ
ك ٌأما غّبه ،فا٢بكم يتبع ا٤ببُب ُب كقت كجوب الفطرة.

عياال لو عند الغركب.
فعلى القوؿ بأ ٌف كقت الوجوب ٌأكؿ الغركب كما ىو ٨بتار ا٤باتن ،ال ٘بب ىنا لعدـ كوهنم ن
سره) «ْ».
كما أنٌو بناءن على اعتبار أ ٍف يدرؾ شيئان من رمضاف ك ىو صريح عبارة احملقق (ق ٌدس ٌ
ك ٌادعى صاحب ا١بواىر اإلٝباع عليو بقسميو ال ٘بب أيضان لعدـ صدؽ العياؿ قبل الغركب.
ك ٌأما بناءن على كوف الوقت من الغركب إذل صبلة العيد أك الزكاؿ فتجب.
عمار ا٤بتق ٌدمة.
يتم ،فإ ٌهنم استدلوا بركاية معاكية بن ٌ
ك ما استدلٌوا بو على القولْب األكلْب ال ٌ
______________________________
عمار ُب ص ٕٗ.
(ّ) ترل الصحيحة ُب ص ِٖ ،ك ركاية معاكية بن ٌ
(ْ) الظاىر :أ ٌف سيدنا األستاذ (داـ ظلٌو) يريد بذلك قوؿ الشرائع «مسائل ثبلث( :االكذل) :من بلغ قبل ا٥ببلؿ أك أسلم أك
زاؿ جنونو أك مالك ما بو يصّب غنيان كجبت عليو» ،ك قاؿ ا١بواىر ُب شرحو :ببل خبلؼ أجده فيو ،بل اإلٝباع بقسميو
عليو» ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ْٗٗ.
يدؿ على أ ٌف كقت الوجوب قبل الغركب إذل الغركب ،بل صريح كبلـ الشرائع ُب ٌأكؿ كقتها قولو« :ك ٘بب
أقوؿ :إ ٌف ىذا ال ٌ
شواؿ».
هببلؿ ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٖٗ :
[ (مسألة ِ) :كل من كجبت فطرتو على غّبه سقطت عن نفسو]
(مسألة ِ) :كل من كجبت فطرتو على غّبه سقطت عن نفسو (ُ) ك إف كاف غنيان ك كانت كاجبة عليو لو انفرد ،ك كذا لو
عياال لغّبه ،ك ال فرؽ ُب السقوط عن نفسو بْب أف ك قلنا :إ ٌهنا غّب تا ٌمة سندان ك
عياال لشخص ٍبٌ صار كقت ا٣بطاب ن
كاف ن
تامة داللة «ِ» لوركدٮبا ُب ا٤بولود ليلة الفطر ،ك
داللة «ُ» ك بصحيحة معاكية بن عمار ا٤بتق ٌدمة ك عرفت أ ٌهنا غّب ٌ
اليهودم ك النصراين إذا أسلما ليلة الفطر ،ك ال موجب للتع ٌدم عن موردٮبا إذل غّبه من ا٤بوارد.
فالعربة بصدؽ عنواف العياؿ ُب فَبة كقت الوجوب ،ك سيأٌب ٙبديده «ّ».
(ُ) لداللة ع ٌدة من الركايات على كجوب الفطرة على ا٤بعيل.

حر أك ٩بلوؾ» «ْ» ك
كل من يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
(منها) :صحيحة عمر بن يزيد .« :الفطرة كاجبة على ٌ
غّبىا من الركايات «ٓ».
ك السؤاؿ ك ا١بواب ُب ىذه الركايات كارداف ُب شأف من ٘بب عليو الفطرة ك ليست فيها داللة على كجوب فطرة أيخرل زائدة
على تلك الواجبة على ا٤بعاؿ ،فإذا كانت كاجبة على العياؿ أيضان لزـ أف تكوف ىناؾ فطرتاف لشخص كاحد ُب الشريعة
ا٤بق ٌدسة ،ك من ا٤بعلوـ عدمو.
______________________________
(ُ) تق ٌدمت الركاية ُب ص ٕٗ ك السند ُب ص َٖ ك الداللة ُب ص ُٖ.
(ِ) ُب ص ِٖ.
(ّ) ُب ص ُِٓ .قولو« :فصل ُب كقت كجوب الفطرة».
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٓ) ُب ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صٗٗ :
ٱبرج عنو من كجبت عليو أك تركو عصيانان (ُ).
(ُ) لعدـ الدليل على كجوهبا على ا٤بعاؿ ،فإ ٌف القوؿ بالوجوب عليو مع توفٌر شرط الوجوب فيو و
حينئذ ،أم حْب ترؾ ا٤بعيل
تسديد فطرة ا٤بعاؿ عصيانان متوقٌف على أحد كجهْب.
ذمتو كاجب على ا٤بعيل.
متوجو إذل ا٤بعاؿ نفسو ،لكن إفراغ ٌ
األكؿ) أ ٌف الوجوب ٌأكنال ٌ
(الوجو ٌ
ك ا٤بتحصل منو أمراف:
ُ جعل زكاة الفطرة على كل مكلٌف ،ك من ا٤بكلٌفْب ا٤بعاؿ نفسو.

ذمة ا٤بعاؿ كجب على ا٤بعاؿ امتثاؿ الواجب
يتوجو إذل ا٤بعيل فإذا دل يفرغ ا٤بعيل ٌ
ذمة الغّب عن زكاة الفطرة ،ك ىذا ٌ
ِ تفريغ ٌ
األكرل عليو ك ىذا نظّب دية القتل ا٣بطأ على ما ذىبنا إليو «ُ» من كوف الدية ٌأكنال على القاتل ،سواء ُب القتل العمدم أك
ٌ
ذمة القاتل.
ا٣بطئي ،لكن ُب ا٣بطئي العاقلة مكلٌفوف بتفريغ ٌ
تؤد إليو كجب على القاتل أداؤىا .ك (ا١بواب) عن ىذا الوجو.
ك نتيجة ذلك :لو عصت العاقلة ك دل ٌ
دؿ الدليل على ثبوهتا على ا٤بعيل ،ك ىو صحيحة عمر بن يزيد ا٤بتق ٌدمة:
عدـ كجود دليل على ثبوت الفطرة على ا٤بعاؿ ،بل ٌ
كل من
«الفطرة كاجبة على ٌ
______________________________
(ُ) مباين تكملة ا٤بنهاج ،ج ِ ،ص ُٕٗ األمر الثالث ،كص ْْٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صََُ :
..........
حر أك ٩بلوؾ» «ُ».
يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
الذمة ال سيٌما مع ذكر من ال ٘بب عليو الفطرة ُب نفس الركاية
ك ال دليل على كوف تك ٌفل ا٤بعيل فطرة ا٤بعاؿ من باب تفريغ ٌ
ذمة العياؿ ،حٌب يقاؿ :بوجوب
كالصغّب ك ا٤بملوؾ «ِ» ك عليو فكيف ٲبكن القوؿ بأ ٌف تكليف ا٤بعيل تكليف بتفريغ ٌ
يؤد ا٤بعيل كجبت على ا٤بعاؿ؟!.
الفطرة على ا٤بعاؿ ٌأكنال ،ك إنٌو إف دل ٌ
(الوجو الثاين) :كوف التكليف بفطرة ا٤بعاؿ كجوبان كفائيان بالنسبة إذل كل من ا٤بعيل ك ا٤بعاؿ ،ك بأداء كل كاحد منهما يسقط
عن اآلخر.
ك ذلك يستفاد من ا١بمع بْب ركايات الباب الٍب دلٌت طائفة منها على كجوب الفطرة على كل إنساف «ّ» ك طائفة اخرل
دلٌت على كجوب فطرة ا٤بعاؿ على ا٤بعيل «ْ» ،ك مقتضى ا١بمع بينهما مع العلم بعدـ كجوب فطرتْب بالنسبة إذل شخص
يؤد كبل منهما كجب على كليهما من باب الواجب الكفائي.
الذمة ،لكن لو دل ِّ
كاحد أ ٌف أيٌان منهما ٌأدل فرغت ٌ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ك ىي صحيحة عمر بن يزيد ا٤بتق ٌدمة ُب ص ٖٗ.

(ّ) ك ىي الركايات رقم ُ ُُ ،َُ ،ٗ ،ٔ ،ٓ ،من الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج ٔ ،ص َِِ.
(ْ) ك ىي ُب الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ك ا٢بديث رقم ِ ّ ،من الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج ٔ،
ص َِِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُُ :
أك نسيانان (ُ) ،ك (ا١بواب):
دؿ على كجوهبا على رب البيت كجوبان عينيان ،ك ىو صحيحة عمر بن يزيد:
عدـ الدليل على كوف الوجوب كفائيان ،بل الدليل ٌ
مثبل إذا
كل من يعوؿ ».ك مقتضى إطبلقها كوف الوجوب على ا٤بعيل عينيان ك إ ٌف الضيف ن
« .فقاؿ :نعم الفطرة كاجبة على ٌ
كل شخص جامع للشرائط فتكوف
ٌأدل بنفسو عن نفسو ال تسقط عن ا٤بعيل ،ك ٌأما الطائفة األيكذل الدالٌة على كجوهبا على ٌ
٨بصصة بصحيحة عمر بن يزيد.
ٌ
ك النتيجة :كوف الفطرة كاجبة على كل شخص جامع للشرائط سول ا٤بعاؿ فإ ٌف فطرتو على ا٤بعيل.
ك على ىذا فلو عصى ا٤بعيل ُب دفع الفطرة عن ا٤بعاؿ ال ٯبب على ا٤بعاؿ أداؤىا ك ال ٦باؿ للقوؿ بالوجوب الكفائي ،فإنٌو
خبلؼ اإلطبلؽ ،بل الظاىر أ ٌف الفقهاء دل يلتزموا بذلك ُب ىذه الصورة ،ك إف التزـ بعض ُب صورة النسياف «ُ».
(ُ) ك شبو النسياف ٩بٌا يوجب سقوط التكليف كاقعان كالغفلة ك ا١بهل ا٤بركب.
ك ىذا ا٢بكم أم :سقوط التكليف عن ا٤بعاؿ حٌب لو نسي ا٤بعيل مبِب على ما تق ٌدـ نقلو «ِ» من كوف زكاة الفطرة كزكاة
ذمة ا٤بعيل ُب ٧بل البحث حٌب ك لو كاف غّب مكلٌف با٢بكم التكليفي من
الذمة ٌ
ا٤باؿ حكمان كضعيان ثابتان ُب ٌ
______________________________
(ُ) اآلٌب ُب ص َُِ.
(ِ) ُب ص ِِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُِ :
..........

أجل النسياف أك الغفلة أك ا١بهل ا٤بركب كأف يعتقد أ ٌف ىذا اليوـ ليس بيوـ الفطر ك أمثاؿ ذلك من األعذار الٍب توجب
سقوط التكليف كاقعان.
ك عليو فا٢بكم كما ذكره ا٤باتن ك لعلٌو صريح كبلـ بعض فإ ٌف األعذار ا٤بذكورة ال توجب سقوط ا٢بكم الوضعي على ا٤بعيل،
ك ٌأما ا٤بعاؿ فليس عليو شيء.
ك ٌأما على ما بنينا عليو ُب شأف زكاة الفطرة من أ ٌهنا تكليف ٧بض «ُ» ك ال عبلقة ٥با با٢بكم الوضعي فتكوف النسياف ك
الغفلة ك ا١بهل ا٤بركب ك أمثاؿ ذلك من األعذار الواقعية مسقطة للتكليف كاقعان.
و
كل من اجتمعت فيو الشرائط ٧بكمة
ك عليو فبل تكليف بالنسبة إذل ا٤بعيل ،ك حينئذ تكوف إطبلقات كجوب الزكاة على ٌ
بالنسبة إذل ا٤بعاؿ مثل قولو تعاذل « ىك آتيوا َّ
الزكا ىة» «ِ» ك غّبه من اآليات ك الركايات «ّ» الدالٌة على كجوب الزكاة ك تلك
خصصت ٗبا إذا كجبت الفطرة على ا٤بعيل «ْ» فتسقط عن ا٤بعاؿ ،ك ٌأما إذا دل ٘بب على ا٤بعيل كما ٫بن
اإلطبلقات قد ٌ
فيو من النسياف على ما ٌقربناه -فعلى ا٤بعاؿ القياـ بأداء الفطرة لئلطبلقات «ٓ».
______________________________
(ُ) ُب ص ِْ.
(ِ) اآلية ٔٓ من سورة النور راجع ص َُُ ا٥بامش رقم ِ.
(ّ) راجع الوسائل :ج ٔ ،الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) راجع ص ََُ ا٥بامش ْ.
(ٓ) راجع ص ََُ ا٥بامش رقم ّ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُّ :
و
حينئذ (ُ) ،نعم لو كاف ا٤بعيل فقّبان ك العياؿ غنيان فاألقول كجوهبا على نفسو (ِ) ك لو
لكن األحوط اإلخراج عن نفسو
تكلٌف ا٤بعيل الفقّب باإلخراج على األقول (ّ) )ُ( ،تق ٌدـ لزكـ إخراجها عن نفسو «ٓ».
(ِ) لسقوط التكليف عن ا٤بعيل بفقداف شرط الغُب ،ك جرياف ا٤بطلقات الواردة ُب كجوب الزكاة على ا٤بعاؿ من اآليات ك
٨بصصة فيما إذا كجبت فطرة ا٤بعاؿ على ا٤بعيل ك حينئذاؾ تكوف ساقطة عن العياؿ ،ك ٤با
الركايات «ٔ» ك كانت ا٤بطلقات ٌ

دل ٘بب ُب ما ٫بن فيو على ا٤بعيل تكوف ا٤بطٍلقات ٧بكمة بالنسبة إذل ا٤بعاؿ حسب ما تق ٌدـ ُب نسياف ا٤بعيل إخراج فطرة
ي
ا٤بعاؿ «ُ».
(ّ) ك ىو الصحيح ،ك على ا٤بعاؿ إخراج فطرتو حٌب لو التزمنا باستحباب إخراج ا٤بعيل الفقّب على ما سبق «ِ» ذ ال دليل
على سقوط التكليف الثابت باإلطبلقات عن ا٤بعاؿ إذا كاف معيلو فقّبان ،سواء أخرجها ا٤بعيل استحبابان أك رجاءن أـ دل
متوجو إذل ا٤بعاؿ ،ك مقتضى اإلطبلؽ ُب دليل الوجوب كونو غّب مشركط بعدـ أداء الغّب،
ٱبرجها؛ أل ٌف التكليف الوجويب ٌ
يؤد ،فإ ٌف عدـ أدائو ليس شرطان ُب الوجوب على
سواءن أقاـ ا٤بعيل بذلك أـ دل يقمٌ ،أدل أـ دل ِّ
______________________________
(ٓ) ُب ص َُِ.
(ٔ) ا٤بشار إليها ُب ص ََُ ا٥بامش رقم ّ كص َُُ ا٥بامش رقم ِ.
(ُ) ُب ص َُُ.
(ِ) ُب ص ِٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُْ :
ك إف كاف السقوط و
حينئذ ال ٱبلو عن كجو (ُ).
[ (مسألة ّ)٘ :بب الفطرة عن الزكجة]
(مسألة ّ)٘ :بب الفطرة عن الزكجة سواءن كانت دائمة أك متعة مع العيلولة ٥بما ،من غّب فرؽ بْب كجوب النفقة عليو أك ال،
لنشوز أك ٫بوه ،ك كذا ا٤بملوؾ ك إف دل ٘بب نفقتو عليو (ِ) ،ك ٌأما مع عدـ العيلولة ا٤بعاؿ ،ك مقتضى إطبلؽ الدليل كجوب
الفطرة على ا٤بعاؿ ك إف أداىا ا٤بعيل الفقّب ،فإ ٌف أدائو ا٣بارجي ال يسقط الوجوب؛ إذ ال دليل على السقوط و
حينئذ.
ٌ
(ُ) مراده من الوجو :استحباب إخراج ا٤بعيل الفقّب ،فإذا قاـ بو ٰبتمل السقوط عن ا٤بعاؿ ،لكن ظهر كوف الوجو عدـ
السقوط ُب صورة غُب ا٤بعاؿ «ُ» (ِ) ك الوجو ُب ذلك كلٌو :كوف ا٤بناط صدؽ العياؿ من دكف عبلقة لوجوب النفقة ك
مفص نبل «ِ» ك ٩بٌا يشهد للمناط :ذكر رقيق ا٤برأة ُب الركاية مع أنٌو غّب كاجب
عدمو ُب ا٢بكم ،ك تق ٌدـ البحث عن ذلك ٌ
النفقة عليوٌ ،إال أنٌو ٩بٌن أغلق عليو بابو ،فيصبح من العياؿ كما ُب ركاية ٞبٌاد بن عيسى عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ)،
يؤدم الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبو ،ك رقيق امرأتو ،ك عبده النصراين ك اجملوسي ،ك ما أغلق عليو بابو «ّ».
قاؿٌ :

٧بمد بن أٞبد «ْ».
ك مثلها مرفوعة ٌ
______________________________
(ُ) الصفحة َُّ.
(ِ) ُب ص ّٗ ك سيأٌب ُب ص َُٓ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُّ ،ك ىي ضعيفة سندان على ما ح ٌقق ُب ص
َْ.
(ْ) ا٤بصدر ا٢بديث ٗ ،ك تق ٌدمت ُب ص ّٖ ٌإال أ ٌف فيها «مكاتبتو» بدؿ «مكاتبو».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٓ :
فاألقول عدـ الوجوب عليو (ُ) ك إف كانوا من كاجيب النفقة عليو (ِ)٤ )ُ( ،با تق ٌدـ من كوف ا٤بناط ُب كجوب فطرة الغّب:
العيلولة «ٓ» (ِ) لكوف ا٤بناط :العيلولة ،فإف ٙب ٌققت كجبت الفطرة على ا٤بعيل ك ٌإال فبل ،لكن نسب إذل ا٤بشهور كجوهبا
لواجب النفقة ،دكف من دل ٘بب نفقتو «ُ».
ك نسب إذل بعضهم كجوب فطرة الزكجة ك ا٤بملوؾ على الزكج ك ا٤بالك مطلقان سواءن كانا من العياؿ أـ ال ،كجبت نفقتهما أـ
دل ٘بب «ِ».
ك ىنا ركايتاف رٗبا يستدؿ هبما على القوؿ ا٤بنسوب إذل ا٤بشهور ك قوؿ
______________________________
(ٓ) تق ٌدـ ُب ص ّٗ.
صرح األكثر بأف فطرة الزكجة إٌ٭با ٘بب إذا
(ُ) راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َِٓ ،فإنٌو قاؿ« :ك لذا قاؿ ُب ا٤بدارؾ :انٌو ٌ
كانت كاجبة النفقة دكف الناشز ك الصغّبة ك غّب ا٤بدخوؿ هبا إذا كانت غّب ٩بكنة».
يكن،
كن نواشز أك دل ٌ
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َِٓ ،فإنٌو قاؿ« :بل ُب السرائر :ٯبب إخراج الفطرة عن الزكجات سواءن ٌ
هبن أك دل يدخل ،دائمات أك منقطعات؛ لئلٝباع ك العموـ من غّب تفصيل من أحد
كجبت النفقة
عليهن أك دل ٘بب ،دخل ٌ
ٌ
من أصحابنا.

ك ُب ا٤بدارؾ :قد قطع األصحاب بوجوب فطرة ا٤بملوؾ على ا٤بوذل مطلقان».
سره) .:ما ٌادعاه ا٢بلٌي أم :ابن إدريس ُب السرائر من «اإلٝباع على كجوب فطرة الزكجة ك
ك ذكر الشيخ األنصارم (ق ٌدس ٌ
رده احمل ٌقق ب «أ ٌف أحدان من علماء اإلسبلـ دل يذىب إذل ذلك».
لو كانت ناشزة على الزكج» ك ٌ
فإ ٌف الظاىر :أ ٌف ا٢بلٌي إٌ٭با اعتمد ُب استكشاؼ أقواؿ العلماء على تدكينهم للركايات الدالٌة بإطبلقها على كجوب فطرة
الزكجة على الزكج متخيٌ نبل أ ٌف ا٢بكم معلٌق على الزكجية من حيث ىي زكجية ،ك دل يتفطٌن لكوف ا٢بكم من حيث العيلولة أك
كجوب اإلنفاؽ .فرائد األيصوؿ :الصفحة ٕٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٔ :
..........
البعض ا٤بذكور :أم «الوجوب على الزكج ك ا٤بالك مطلقان تعبٌدان».
ا٢بجاج قاؿ :سألت أبا ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) عن رجل ينفق على رجل ليس
(الركاية األيكذل) :صحيحة عبد الرٞبن بن ٌ
من عيالو ٌإال أنٌو يتكلٌف لو نفقتو ك كسوتو ،أ تكوف عليو فطرتو؟ فقاؿ :ال ،إٌ٭با تكوف فطرتو على عيالو صدقة دكنو ،ك قاؿ:
العياؿ :الولد ك ا٤بملوؾ ك الزكجة ك أ ٌيـ الولد «ُ».
يستدؿ هبا تارة :على اشَباط كجوب الفطرة على ا٤بعيل بوجوب اإلنفاؽ على العياؿ ،ك أيخرل :على
ك ىذه الصحيحة
ٌ
كجوب الفطرة عن الزكجة ك ا٤بملوؾ مطلقان.
ك (ا١بواب) :أ ٌف ىذه الصحيحة أجنبية عن ىذين القولْب؛ أل ٌهنا ُب مقاـ ا٤بائز بْب من ينفق عليو بعنواف ا٤بساعدة ،ك من
ينفق عليو بعنواف العيلولة ،ك ال داللة فيها على اشَباط كجوب الفطرة بوجوب اإلنفاؽ ،كما ال داللة ٥با على ٙبديد العياؿ
تعبٌدان ،ك إ ٌف العياؿ ىؤالء سواءن كانوا ٙبت رعايتو ك عيلولتو أـ دل يكونوا.
عياال لو ،بل قد يكوف األمر
ك الذم يشهد ٤با قلناه :ذكر «الولد» مع أنٌو ال كبلـ ُب عدـ كجوب فطرتو على أبيو لو دل يكن ن
و
عياال لو ،فذكر الولد ُب الصحيحة قرينة كاضحة على ا ٌف اإلماـ
بالعكس أم :ا ٌف الولد ينفق على أبيو فاألب
حينئذ يكوف ن
(عليو السبلـ) ليس بصدد بياف كجوب الفطرة عن «الولد ك ا٤بملوؾ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ّ.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٕ :
..........
ك الزكجة ك أ ٌيـ الولد» تعبٌدان ،بل ُب مقاـ ا٤بائز بْب من ينفق عليو بعنواف ا٤بساعدة فبل ٘بب فطرتو عليو ،ك من ينفق عليو
بعنواف العياؿ فتجب فطرتو عليو.
عمار قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الفطرة إذل أف قاؿ ك قاؿ :الواجب
(الركاية الثانية) :موثقة إسحاؽ بن ٌ
عليك أف تيعطي عن نفسك ك أبيك ك أ ٌيمك ك كلدؾ ك امرأتك ك خادمك «ُ».
األكؿ».
ك رٌٗبا ٌ
يتوىم داللتها على كجوب الفطرة عن كاجب النفقة «القوؿ ٌ
ك على كجوب فطرة الزكجة ك ا٤بملوؾ على اإلطبلؽ «القوؿ الثاين».
األكؿ ،فبأف ا٤بوثقة غّب حاكية لقيد كجوب النفقة.
ك (ا١بواب)ٌ :أما عن القوؿ ٌ
ك ٌأما عن القوؿ الثاين ،فبأ ٌهنا ُب مقاـ بياف من ينفق عليهم بعنواف العياؿ ،ال ُب مقاـ بياف ٙبديد العياؿ ،على ما تق ٌدـ ُب
صحيحة عبد الرٞبن «ِ».
استدؿ بو لوجب فطرة كل من الوالد على الولد ،ك الولد على الوالد ك كذا غّبٮبا من ا٤بذكورين ُب
ك لو كاف األمر كما
ٌ
ا٤بوثقة ،مع العلم بعدمو لعدـ كجوب فطرتْب على كل منهما بل الركاية ُب مقاـ بياف كجوب الفطرة على من صدؽ عليو
عنواف العياؿ ،إذان ال دليل على كجوب أداء فطرة الزكجة على اإلطبلؽ ،ك ىكذا ا٤بملوؾ ،فإ ٌف ا٢بكم مَبتٌب على صدؽ
العيلولة ،ال على عنواف الزكجة ك ا٤بملوؾ.
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ا٢بديث ْ.
(ِ) ُب ص َُٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٖ :
ك إف كاف األحوط اإلخراج «ُ» خصوصان مع كجوب نفقتهم عليو «ِ» ،ك و
حينئذ ففطرة الزكجة على نفسها إذا كانت غنية
ك دل يعلها الزكج ك ال غّب الزكج أيضان «ّ» ،ك ٌأما إ ٍف عا٥با أك عاؿ ا٤بملوؾ غّب الزكج ك ا٤بوذل فالفطرة عليو مع غناه «ْ».

[ (مسألة ْ) :لو أنفق الورل على الصغّب أك اجملنوف من ما٥بما]
(مسألة ْ) :لو أنفق الورل على الصغّب أك اجملنوف من ما٥بما سقطت الفطرة عنو ك عنهما.
[ (مسألة ٓ) :ٯبوز التوكيل ُب دفع الزكاة إذل الفقّب]
(مسألة ٓ) :ٯبوز التوكيل ُب دفع الزكاة إذل الفقّب (ُ) من ماؿ ا٤بوٌكل (ُ) التوكيل ُب الزكاة قسماف «ٓ»:
األكؿ :التوكيل ُب اإليصاؿ.
القسم ٌ
ك بو كردت ع ٌدة ركايات ،ك ىي مستفيضة «ٔ».
______________________________
(ُ) خركجان من خبلؼ من أكجبها عن العياؿ تعبٌدان .ك أيشّب إليو مع دليلو ك ا١بواب عنو ُب ص َُٔ إذل ص َُٕ.
(ِ) خركجان من خبلؼ من أكجبها عن كاجيب النفقة .ك أيشّب إليو مع دليلو ك ا١بواب عنو ُب ص َُٔ إذل ص َُٕ.
و
حينئذ لعدـ من يتك ٌفل الفطرة حٌب
(ّ) ٤با سبق من مشوؿ اإلطبلقات الواردة ُب كجوب الفطرة من اآليات ك الركايات ٥با
تسقط عنها.
دؿ على كجوب فطرة ا٤بعاؿ على ا٤بعيل .ك سبق ٙبقيقو ُب ص ٖٗ ُب شرح ا٤بسألة ِ.
(ْ) ٤با ٌ
(ٓ) الفرؽ بينهما :أ ٌف التوكيل ُب األداء عبارة عن جعل ا٤بوٌكل الوكيل ٗبنزلة نفسو ُب إخراج الزكاة ك إيصا٥با إذل ا٤بصرؼ.
ك التوكيل ُب اإليصاؿ عبارة عن تكليفو باإليصاؿ فقط ،ك اإلخراج ىنا يتح ٌقق من ا٤بالك.
(ٔ) تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٗ ،الباب ّٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة ،ك ُب األبواب األيخرل.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٗ :
..........
َّ
لتقسم.»ُ« .
(منها) صحيحة ٌ
٧بمد بن مسلم ،قاؿ :قلت أليب عبد اللو (عليو السبلـ) :رجل بعث بزكاة مالو ٌ

ك (منها) صحيحة زرارة ،قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) :عن رجل بعث إليو أخ لو زكاتو ليقسمها فضاعت.»ِ« .
ك (منها) صحيحة أيب بصّب عن أيب جعفر (عليو السبلـ) قاؿ :إذا أخرج الرجل الزكاة من مالو ٍبٌ ٠بٌاىا لقوـ فضاعت أك
أرسل هبا إليهم فضاعت فبل شيء عليو «ّ».
ك (منها) صحيحة بكّب بن أعْب ،قاؿ :سألت أبا جعفر (عليو السبلـ) عن الرجل يبعث بزكاتو فتسرؽ أك تضيع ،قاؿ :ليس
عليو شيء «ْ».
ك (منها) موثقة أيب بصّب ،قاؿ :قلت أليب جعفر (عليو السبلـ) :جعلت فداؾ الرجل يبعث بزكاة مالو من أرض إذل أرض
فيقطع عليو الطريق ،فقاؿ :قد أجزأتو عنو ،ك لو كنت أنا ألعدهتا «ٓ».
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٗ ،ا٢بديث ُ ،الباب ّٗ من أبواب ا٤بستحقْب للزكاة.
(ِ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ِ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٗ ،ا٢بديث ّ الباب ّٗ من أبواب ا٤بستحقْب للزكاة.
(ْ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ٓ.
(ٓ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُُ :
..........
ك غّبىا من الركايات «ُ» ك ىذه الركايات ك إف كاف أكثرىا كاردة ُب زكاة ا٤باؿ ٌإال أ ٌف بعضها مطلق.
على أ ٌف احتماؿ اختصاص ا٢بكم بزكاة ا٤باؿ بعيد ج ٌدان.
ك لو دل تكن ُب ذلك ركاية لكفتنا العناكين الواردة ُب اآليات ك الركايات من« :اإليتاء» «ِ» ك «األداء» «ّ» ك
«اإلعطاء» «ْ» إ ٌهنا تصدؽ مع التوكيل أيضان؛ لعدـ أخذ ا٤بباشرة ُب تلك العناكين.
ك يستفاد من ذلك :عدـ اعتبار كوف ا٤بتص ٌدم لئليصاؿ ىو ا٤بالك ،بل ٯبوز

______________________________
(ُ) الواردة ُب الوسائل ج ٔ ،الباب ّٗ ،من أبواب ا٤بستحقْب للزكاة.
بنص «آتيوا َّ
الزكاةى» اآلية ُِ.
(ِ) اآليات الواردة ٌ
بنص «يػي ٍؤتيو ىف َّ
الزكا ىة» ٟبس آيات ،ك بنصوص اخرل من «اإليتاء» تسع آيات.
ك ٌ
ك من الركايات موثقة السكوين الواردة ُب الوسائل ج ٔ ،ص ُّ .ا٢بديث ٗ ،من الباب ّ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة.
(ّ) ترل ىذا العنواف ُب الوسائل :ج ُٔ ،ب ركايات كثّبة منها ُب أبواب زكاة الفطرة ،الباب ٓ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ٖ،ٗ ،
ُّ.
(ْ) يوجد ىذا العنواف ُب ع ٌدة ركايات ُب الوسائل :ج ٔ ُب أبواب زكاة الفطرة:
الباب ٔ ،ا٢بديث ِ.ُْ ،ّ ،
ك الباب ٗ ،ا٢بديث ِ.ُِ ،ُُ ،َُ ،ْ ،
ك الباب ُِ ،ا٢بديث ُ.ٖ ،ٓ ،ْ ،ِ ،
ك الباب ُٓ ،ا٢بديث ُ.ٕ ،ّ ،
ك من العناكين الواردة« :اإلخراج» ُب ا٢بديث ْ ك ٔ من الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج ٔ ،ص ُِّ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُُ :
..........
اإليصاؿ بأيٌة كاسطة من إنساف ،حٌب الطفل أك حيواف أك غّب ذلك ،فإ ٌف ا٤بقصود :الوصوؿ إذل الفقّب «ُ» ك إيصاؿ ا٤باؿ
كأداء الدين ال يعترب فيو ا٤بباشرة.
ىذا كلٌو ُب التوكيل ُب اإليصاؿ.

نص ُب جواز التوكيل ُب األداء .فإ ٌف النصوص
القسم الثاين :التوكيل ُب األداء ك ىي أيضان على القاعدة ،ك إف كاف دل يرد ٌ
عمن يلي
كلٌها كاردة ُب التقسيم «ِ» ٌإال ما توىم من صحيحة علي بن يقطْب قاؿ :سألت أبا ا٢بسن (عليو السبلـ) ٌ
العشر «على» من ال بأس بو؟ فقاؿ :إف كاف ثقة فمره أف يضعها ُب مواضعها ،ك إف دل يكن ثقة فخذىا أنت كضعها
صدقة ي
ُب مواضعها «ّ».
(مًب الصحيح)ُ :ب نسخة الوسائل جعل كلمة «على» بْب قوسْب ،ك يريد بذلك كجود ىذه الكلمة ُب بعض النسخ ،لكن
ُب الكاُب «ْ» ك الواُب «ٓ» داخلة ُب ا٤بًب.
قيل :إ ٌف ىذه الصحيحة ظاىرة ُب التوكيل ُب األداء.
______________________________
كرر سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) :أ ٌف تعبّبنا بالفقّب من باب ا٤بثاؿ ك ٌإال فبقية ا٤بوارد الثمانية كذلك.
(ُ) ٌ
(ِ) راجع ص َُٖ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُّٗ ،ا٢بديث ُ من الباب ّٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ْ) الكاُب :ج ّ ،ص ّٗٓ ،ا٢بديث ٔ من باب آداب ا٤بصدؽ من كتاب الزكاة.
(ٓ) الواُب :اجمللد ِ ،ا١بزء ٔ ،ص ِّ ،باب ُٓ آداب ا٤بصدؽ من أبواب زكاة ا٤باؿ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُِ :
..........
ك الظاىر :أ ٌهنا أجنبية عن التوكيل ،ك غّب كاردة ال ُب التوكيل ُب اإليصاؿ ك ال ُب التوكيل ُب األداء ،بل ىي كاردة ُب ا٤بصدؽ
ك ىو الذم يلي أمر الصدقات ك لذا ذكرٮبا الكليِب ك الكاشاين «ُ» ُب باب ا٤بصدؽ ،ك إف أكردىا الوسائل ُب باب
ليفرقوىا على أرباهبا ك استحباب قبوؿ
استحباب دفع الزكاة ك الفطرة إذل اإلماـ ك إذل الثقات من بْب بِب ىاشم ك غّبىم ٌ
الثقات ذلك «ِ».
ك الظاىر :أ ٌف قولو (عليو السبلـ)« :إف كاف ثقة فمره .إذل أف يقوؿ ك إف دل يكن ثقة فخذىا ».ظاىر فيما ذكرناه من أ ٌهنا
كاردة ُب ا٤بصدؽ ال التوكيل ،ك أنٌو (عليو السبلـ) قد أمره باألخذ حيث قاؿ« :فخذىا ».من جهة اقتداره على تص ٌدم
ذلك.

ك ا٢باصل :أنٌو ال توجد ركاية ظاىرة ُب التوكيل ُب األداء ،لكن ا٢بكم على القاعدة.
بياف ذلك:
ا ٌف ما يصدر من الغّب من األفعاؿ نوعاف:
األكؿ :األيمور االعتبارية:
النوع ٌ
من بيع ك إجارة ك نكاح ك غّبىا من العقود ك اإليقاعات القابلة للتوكيل ك بعد الصدكر من الوكيل قابلة لئلسناد إذل ا٤بوٌكل
حقيقة ال بالعناية.
______________________________
(ُ) تق ٌدـ ا٤بصدراف برقم ِٕٗ.ِٖٗ ،
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُّٗ ،الباب ّٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُّ :
..........
يصح أف يقاؿ :زيد باع داره.
مثل :ما لو كٌكل زيد عمركا ُب بيع داره ٍبٌ باعها الوكيل ،فإنٌو ٌ
يصح أف يقاؿ :زيد طلٌق زكجتو.
ك كذا لو كٌكلو ُب طبلؽ زكجتو فإنٌو ٌ
ك ُب ا٤بثالْب يكوف زيد ىو البائع ك ا٤بطلق حقيقة ،ك إف كاف اإلنشاء صادران من الوكيل ،فإ ٌف الفعل منسوب إذل الوكيل
صحة الوكالة فيها على القاعدة من دكف حاجة
با٤بباشرة ك إذل ا٤بوٌكل بالتسبيب ك األيمور االعتبارية كلها من ىذا القبيل ،ك ٌ
إذل دليل.
النوع الثاين :األيمور التكوينية.
ك ٚبتلف ا٢باؿ فيها فإ ٌهنا على قسمْب:
األكؿ) :ما ىو مثل األيمور االعتبارية ُب نظر العقبلء ك ىو ما يتعلٌق باألمواؿ من األخذ ك اإلعطاء ك الصرؼ فهو
(القسم ٌ
ٕبكمها ،ك ٘بوز الوكالة فيو لصدؽ العمل منتسبان إذل ا٤بوكل ك إف كاف قد صدر من الوكيل.

صح أف يقاؿ :إ ٌف زيدان قد أخذ مالو ك إف كاف األداء أداء
مثل ما لو كاف زيد يطلب عمران ك كٌكل شخصان ُب قبضو فإ ٍف قبض ٌ
إذل الوكيل.
صح
ك ىكذا اإلعطاء ،كما إذا أمر زيد عمران بالعطاء إذل الفقراء أك الصرؼ على حسينية أك بناء مسجد ك فعل عمر ذلكٌ ،
أف يقاؿ :إ ٌف زيدان أعطى ك صرؼ ،فالعمل يسند إذل ا٤بوكل ك إف صدر من الوكيل.
ا٢بج ك األكل ك أمثا٥با ،فإ ٌهنا غّب قابلة للوكالة ،فإذا
(القسم الثاين) :األيمور التكوينية ،غّب األمواؿ ،كالصبلة ك الصوـ ك ٌ
صدرت من أحد فهي ال تنسب ٌإال
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُْ :
..........
إذل من صدرت منو دكف غّبه ك إف كاف ىو الذم أككل أمرىا إليو.
ىذا كلٌو ُب الوكالة الٍب يستند العمل معها إذل ا٤بوٌكل.
صحتها من دليل على
ذمة الغّب مع أمره أك بدكف أمره ،فبل ب ٌد ُب ٌ
ك ٌأما النيابة :بأف يصدر عمل من شخص بقصد تفريغ ٌ
ا١بواز؛ ألنٌو ال ٲبكن أف يسقط تكليف أحد بعمل شخص آخر ٌإال بدليل.
حج ،بل سقط التكليف
حج الغّب يغِب عن ٌ
حجو ،ال أ ٌف ا٤بنوب عنو قد ٌ
ا٢بج عن ا٢بي ٗبعُب ا ٌف ٌ
ك قد كرد الدليل ُب مثل ٌ
ا٢بج من العبادات الواجبة البدنية أك ا٤بستحبة ُب مثل الصبلة ك الصياـ.
عن ا٤بنوب عنو بعمل النائب بدليل ،دكف غّب ٌ
ٌأما بالنسبة إذل ا٤بيٌت فقد كرد الدليل على جواز النيابة هبذا ا٤بعُب مطلقان ك ىذه ا٤بوارد يكوف العمل منسوبان إذل الفاعل ٌإال أنٌو
يسقط تكليف ا٤بنوب عنو هبذا العمل.
فتحصل:
خاص.
أ ٌف التوكيل ُب األداء أمر على القاعدة ك ال حاجة معو إذل دليل ٌ
ك ٌأما االستدالؿ على جواز التوكيل ُب أداء الزكاة ك عدـ اعتبار ا٤بباشرة فيو ٗبا كرد ُب الوصية من أ ٌف اإلنساف إذا كانت عليو
تاـ؛ أل ٌف الكبلـ ُب الوكالة عن ا٢بي ك تلك الركايات
زكاة ك دل يتم ٌكن من أدائها ال ب ٌد لو من الوصية هبا «ُ» .فغّب ٌ

______________________________
يدؿ عليو ما كرد ُب الوسائل :ج ُّ ،ص ّّٓ ،الباب ِ من أبواب الوصايا.
(ُ) قد ٌ
ك ُب ج ٔ ،ص ُٕٔ ،الباب ُِ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٓ :
مر ُب زكاة ا٤باؿ ،ك ٯبوز توكيلو ُب اإليصاؿ ك
ك ٌ
يتوذل الوكيل النيٌة (ُ) ،ك األحوط نيٌة ا٤بوٌكل أيضان (ِ) على حسب ما ٌ
ا٤بتورل و
حينئذ ىو نفسو (ّ) ،كاردة ُب األداء عن ا٤بيٌت.
يكوف ٌ
(ُ) الظاىر :أ ٌف العربة بنيٌة ا٤بوٌكل ،فإ ٌف الزكاة كاجبة عليو ك ىو ا٤بطلوب هبا ك العمل الذم يصدر من الوكيل إٌ٭با ىو تسليم
ا٤بستحق من قبلو فلو ٌأدل الوكيل الزكاة بدكف قصد القربة ،بل بقصد امتثاؿ أمر ا٤بالك كفى ،إذا كاف قصد القربة
الزكاة إذل
ٌ
حاصبل من ا٤بوٌكل ،فإ ٌف القربة حيثية استناد العمل إذل ا٤بالك ،ال حيثية استناده إذل الوكيل ك ال دليل على لزكـ نيٌة القربة من
ن
الوكيل فإنٌو كاآللة ،ك الفعل لو استناداف استناد إذل ا٤بباشر ك استناد إذل ا٤بالك ،ك القربية شرط ُب االستناد إذل ا٤بالك.
نعمُ ،ب موارد النيابة تكوف القربية معتربة ُب عمل النائب ليكوف عملو مستندان إذل اللَّو سبحانو؛ ألنٌو ال ب ٌد من صدكر عمل
ذمة ا٤بيٌت أك ا٢بي.
قرىب منو حٌب تفرغ بذلك ٌ
(ِ) قد عرفت أنٌو ال ب ٌد من نيٌة ا٤بوٌكل.
ا٤بستحق ،أك ا٤بصرؼ؟
(ّ) يقع الكبلـ ُب كقت نيٌة ا٤بوٌكل ،ك أنٌو ىل ىو كقت الدفع إذل الوكيل ،أك كقت كصوؿ ا٤باؿ إذل
ٌ
كيبل ُب اإليصاؿ ،ألنٌو كقت اإلخراج ،ك ٌأما العمل الصادر بعد ذلك
الظاىر :كفاية النيٌة حْب الدفع إذل الوكيل فيما إذا كاف ك ن
أم :حْب كصوؿ ا٤باؿ إذل مورد
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٔ :
ك ٯبوز اإلذف ُب الدفع عنو أيضان ال بعنواف الوكالة ك حكمو حكمها ،بل ٯبوز توكيلو أك إذنو ُب الدفع من مالو بقصد الرجوع
عليو با٤بثل أك القيمة (ُ) ،الصرؼ فهو مستند إذل ذلك القصد؛ ألنٌو قصد بدفعو إذل الوكيل الوصوؿ إذل مورد الصرؼ.
التقرب حْب الوصوؿ ،بل الركايات كافية إلثبات ذلك حيث كردت ُب بعث ا٤بالك زكاتو إذل
إذان ال موجب العتبار قصد ٌ
أخيو أك قريب لو «ُ» ك عادة دل يكن ا٤بالك ملتفتان إذل كقت الوصوؿ إليو ،بل رٌٗبا يكوف كقت الوصوؿ ناسيان أك نائمان أك
غافبل ،ك ال يتح ٌقق منو القصد ،فيظهر :أ ٌف كقت النيٌة ىو عند دفع ا٤باؿ إذل الوكيل.
ن

ينفك عن العزؿ ،ك تكفي النيٌة كقت العزؿ.
على أ ٌف التوكيل ُب اإليصاؿ ال ٌ
ٌأما التوكيل ُب األداء فالنيٌة تكوف حْب التوكيل أك بعده قبل كصوؿ ا٤باؿ إذل مصرفو ليكوف الوصوؿ مستندان إليو قربيان ٤با عرفت
من أ ٌف القربية إٌ٭با ىي من جهة استناد الفعل إذل ا٤بوٌكل دكف الوكيل ،فإ ٌف ا٤بوٌكل ىو ا٤بطلوب ك ا٤بلزـ بو ٗبا ىو عبادم.
(ُ ) ك ذلك لضمانو ا٤بثل أك القيمة باإلذف ك ىو كالتوكيل ،ك ال يعترب أف تكوف الفطرة من مالو؛ بل ٯبوز من ماؿ غّبه ،ك
و
التربع.
أمره حينئذ موجب للضماف ،إف دل يكن ظاىران ُب ٌ
______________________________
(ُ) تق ٌدمت ركاياهتا ُب الصفحة َُٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٕ :
التربع بو من مالو بإذنو (ُ) أك ال بإذنو (ِ) ،ك إف كاف األحوط عدـ االكتفاء ُب ىذا ك سابقو (ّ).
كما ٯبوز ٌ
(ُ) ألنٌو ال دليل على لزكـ كوف الفطرة من مالو ،فإ ٌف ا٤بفركض أداء الفطرة ك انتساهبا إليو سواء كانت من مالو أـ من ماؿ
غّبه.
تربعان بإذنو حٌب
(ِ) ُب االكتفاء هبذه الصورة نظر من حيث إ ٌف الفطرة عبادة ،ك ال ب ٌد أف تتحقق منو مباشرة أك تو ن
كيبل أك ٌ
ينتسب الفعل إليو.
ك ُب ىذه الصورة أم :أداء الغّب ال بإذنو ال ينسب الفعل إليو ك ليس ىذا من قبيل الدين إذا ٌأداه شخص عن ا٤بديوف بدكف
متربع أل ٌف السّبة القطعية دلٌت على جوازه فيو ،ك دلٌت عليو الركايات أيضان «ُ».
إذنو فإنٌو يربء ٌ
الذمة ك إف كاف من ٌ
يؤدم
(منها) :صحيحة زرارة ،قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ) :رجل حلٌت عليو الزكاة ك مات أبوه ك عليو دين أ ٌ
زكاتو ُب دين أبيو إذل أف يقوؿ (عليو السبلـ) فإذا ٌأداىا ُب دين أبيو على ىذه ا٢باؿ أجزأت عنو «ِ».
ك ىذا ُب باب الدين ال كبلـ فيو.
تتصور النيٌة ك قصد القربة منو مع عدـ
٧بل البحث فهو أمر عبادم ال ب ٌد من انتساب الفعل إليو قاصدان القربة ك كيف ٌ
ٌأما ُب ٌ
اطٌبلعو باألمر ،فالقوؿ باالجتزاء ببل دليل ،ك األقرب :عدـ اإلجزاء ،ك قياسو بالدين مع الفارؽ.
(ّ) ظهر ٩بٌا سبق االكتفاء بو «ّ» إف كاف االحتياط ال بأس بو.

______________________________
(ُ) الوسائل :ج ُُ ،ا٢بديث ُ من الباب ُّ من أبواب فعل ا٤بعركؼ ص ْٖٓ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٕ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُٖ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ّ) ُب شرح قولو :بإذنو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٖ :
[ (مسألة ٔ) :من كجب عليو فطرة غّبه ال ٯبزيو إخراج ذلك الغّب عن نفسو]
(مسألة ٔ) :من كجب عليو فطرة غّبه ال ٯبزيو إخراج ذلك الغّب عن نفسو سواء كاف غنيان ،أك فقّبان ك تكلٌف باإلخراج ،بل
ال تكوف و
حينئذ فطرة ،حيث انٌو غّب مكلٌف هبا (ُ) ،نعم لو قصد التربع هبا عنو أجزأه على األقول (ِ) ،ك إف كاف األحوط
العدـ.
[ (مسألة ٕ) ٙبرـ فطرة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي]
(مسألة ٕ)ٙ :برـ فطرة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي (ّ) كما ُب زكاة (ُ) تق ٌدـ ٙبقيقو ك بياف أنٌو ال يع ٌد فطرة «ُ».
التربع بو من مالو بإذنو أك ال بإذنو» ك ذكرنا عدـ كفاية ذلك
(ِ) ىذا الفرع يدخل ُب قولو ُب ا٤بسألة ا٣بامسة« :كما ٯبوز ٌ
مفصل «ِ».
إذا دل يكن بإذنو بتحقيق ٌ
يدؿ عليو اإلٝباع مضافان إذل الركايات.
(ّ ) ك ٌ
ك الركايات الواردة ُب حرمة زكاة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي بعناكين ٨بتلفة ،قليل منها بعنواف زكاة ا٤باؿ «ّ» ،ك أكثرىا بعنواف
الصدقة «ْ» ك الصدقة
______________________________
(ُ) راجع شرح قولو« :أك ال بإذنو» ُب ص ُُٕ.
(ِ) راجع شرح قولو« :أك ال بإذنو» ُب ص ُُٕ.

(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٓ ،ا٢بديث ُ من الباب ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة ،ك ُب صحيحة إ٠باعيل بن الفضل
ا٥بامشي الٍب يذكرىا سيدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) قريبان عنواف (الزكاة).
يستدؿ سيٌدنا األيستاذ ُب
اختص بأحدٮبا بالدليل ك لذا
ك تق ٌدـ ُب ص ُِ اشَباؾ زكاٌب الفطرة ك ا٤باؿ ُب األحكاـ ٌإال ما
ٌ
ٌ
ىذه ا٤بسألة من زكاة الفطرة بركايات كردت ُب زكاة ا٤باؿ لعدـ الدليل على اختصاص ا٢بكم فيها بزكاة ا٤باؿ ،قاؿ صاحب
ا١بواىر« :بل لو ال ما يظهر من اإلٝباع على اعتبار اٙباد مصرؼ زكاة ا٤باؿ ك زكاة الفطرة بالنسبة إذل ذلك ،ألمكن القوؿ
با١بواز ُب زكاة الفطرة اقتصاران على ا٤بنساؽ من ىذه النصوص من زكاة ا٤باؿ ،خصوصان ما ذكر فيو صفة التطهّب للماؿ
الشاىد على كوف ا٤براد من غّبه ذلك أيضان» ،ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُّْ.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،الباب ِٗ ك ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٗ :
..........
الشك ُب صدؽ الصدقة ك الصدقة ا٤بفركضة على الفطرة ،بل بضميمة ما
ا٤بفركضة «ُ» ك الزكاة ا٤بفركضة «ِ» ك ال ينبغي ٌ
أكال ُب كتاب اللَّو سبحانو ىي زكاة الفطرة ك أنٌو دل يكن للمسلمْب ماؿ يبلغ النصاب الزكوم
تقدـ من أ ٌف الزكاة ا٤بفركضة ن
حٌب ٘بب عليهم زكاة ا٤باؿ «ّ» فبل قصور ُب مشوؿ ركايات الصدقة ك الصدقة ا٤بفركضة ك الزكاة لزكاة الفطرة.
ك إليك طائفة منها:
حرمت على بِب ىاشم
(منها) صحيحة إ٠باعيل بن الفضل ا٥بامشي قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الصدقة الٍب ٌ
ما ىي؟ فقاؿ :ىي الزكاة.»ْ« .
َّ
ٙبل الصدقة لولد العبٌاس ك ال لنظائرىم من بِب ىاشم
ك (منها) :صحيحة ابن سناف عن أيب عبد اللو (عليو السبلـ) قاؿ :ال ٌ
«ٓ».
ٙبل لبِب عبد ا٤بطٌلب «ٔ».
ك (منها) :صحيحة الفضبلء .:ك ا ٌف الصدقة ال ٌ
ك (منها) :صحيحة العيص .« :فقاؿ رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو):
______________________________
النص« :الصدقة الواجبة».
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٗ ،ا٢بديث ّ من الباب ُّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة ،ك ُب ٌ

(ِ) ا٤بصدر ،ص َُٗ ،ا٢بديث ْ من الباب ِّ.
(ّ) ك ىو مفاد صحيحة ىشاـ ا٤بتقدمة ُب الصفحة ُِ.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص َُٗ ،ا٢بديث ٓ الباب ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ٓ) َ الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٔ ،ا٢بديث ّ من الباب ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ٔ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُِ :
..........
ٙبل رل ك ال لكم ،»ُ« ».ك غّبىا من الركايات «ِ».
يا بِب عبد ا٤بطٌلب ىاشم إ ٌف الصدقة ال ٌ
ك الركايات الواردة ٥بذا الباب ثبلث طوائف:
الطائفة األيكذل :ما دلٌت على التحرًن ٙبرًن فطرة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي ك ىي الٍب ذكرناىا.
الطائفة الثانية :ما دلٌت على جواز إعطاء ا٥بامشي الزكاة.
َّ
ٙبل ٥بم ،ك إٌ٭با
ك ىي معتربة أيب خدٯبة عن أيب عبد اللو (عليو السبلـ) انٌو قاؿ :أعطوا الزكاة من أرادىا من بِب ىاشم فإ ٌهنا ٌ
األئمة (عليهم السبلـ) «ّ».
النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) ك على اإلماـ الذم من بعده ك على ٌ
ٙبرـ على ٌ
ك قد ركيت بع ٌدة طرؽ:
٧بمد بن علي أبو ٠بينة ،ك ىو ضعيف
٧بمد بن علي ماجيلويو ألنٌو دل يوثق ،ك ٌ
أ طريق الصدكؽ ،ك فيها ضعف من جهة ٌ
«ْ».
صححنا الطريق ٗبا
ب طريق الشيخ ،ك ىي بإسناده عن علي بن ا٢بسن بن ٌ
فضاؿ ،ك ىذا اإلسناد ك إف كاف ضعيفانٌ ،إال أنٌا ٌ
سبق «ٓ».

______________________________
(ُ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ُ.
(ِ) تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ُب األبواب ِٗ إذل ّْ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة ك غّبىا.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٕٖ ،ا٢بديث ٓ من الباب ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ْ) الوسائل :ج ُٗ ،ص ّْٗ َْْ ،رقم ّٓٔ.
(ٓ) ُب الصفحة ْٖ ،ك ا٥بامش رقم ُ فيها.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُِ :
..........
ج طريق الكليِب ،ك ىو صحيح أيضان «ّ».
دلٌت ىذه ا٤بعتربة على جواز أخذ ا٥بامشي زكاة غّب ا٥بامشي.
احملرمة «ْ» ك ىذه الطائفة.
فتقع ا٤بعارضة بْب الطائفة ٌ
ا١بمع بْب الطائفتْبٞ ُ :بل الشيخ ىذه ا٤بعتربة «ٓ» على الضركرة «ٔ».
ك فيو :أ ٌف إطبلؽ ا٤بعتربة يأىب ىذا ا٢بمل ،بل ىو من ا٢بمل على الفرد النادر ،بل ىو على خبلؼ ظهورىا من جهة أ ٌهنا ُب
لفرؽ بْب صورٌب االضطرار ك عدمو.
مقاـ الفرؽ بْب ا٤بعصومْب ك غّبىم ،ك لو كاف ا٢بكم ٌ
خاصان باالضطرار ٌ
ِ ٞبلها ا١بواىر على حاؿ الضركرة أك على بعض الصدقات ا٤بندكبة «ُ».
ا٢بجاج «ِ».
ٱبتص جوازىا بغّب ا٤بعصومْب كما دلٌت عليو صحيحة عبد الرٞبن بن ٌ
ك فيو :أ ٌف الصدقات ا٤بندكبة ال ٌ
ّ ٞبلها الوسائل عن األصحاب على أحد الوجوه التالية الضركرة،
______________________________
(ّ) راجع الوسائل :ج ٔ ،ص ُٕٖ ذيل ا٢بديث ٓ ،الباب ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.

(ْ) ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُُٗ كص َُِ.
فضاؿ ُب السند ك لكن صاحب ا١بواىر ُب
عرب عنها با٤بعتربة لوجود ابن ٌ
(ٓ) أم معتربة أيب خدٯبة ا٤بذكورة ُب ص َُِ ك ٌ
عرب عنها با٣برب.
ج ُٓ ،ص َْٔ ٌ
(ٔ) اإلستبصار :ج ِ ،ص ّٔ ،ا٢بديث رقم َُُ ،التهذيب :ج ْ ،ص َٔ ،ا٢بديث رقم ُُٔ.
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َْٔ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٖ ،ا٢بديث ُ من الباب ُّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِِ :
..........
الصدقات ا٤بندكبة ،زكاة ا٥بامشيٌْب بعضهم لبعض «ّ».
األكلْب ،ك ٌأما الثالث فبعيد من حيث إ ٌف الراكم ك ىو أبو خدٯبة ليس ىامشيان ،ك ا٢باؿ أنٌو
ك فيو :قد عرفت ا١بواب عن ٌ
مورد خطاب اإلماـ (عليو السبلـ).
ك الصحيح ُب ا١بواب:
أ ٌف الركاية نادرة شاذٌة ٨بالفة للسنٌة الثابتة بالطائفة ا٤بتق ٌدمة «ْ» فبل ب ٌد من طرحها أك إرجاع علمها إذل أىلها من حيث
احملرمة ا٤بقطوع صدكر ٝبيعها أك بعضها.
شهرة الركايات ٌ
الطائفة الثالثة :ما دلٌت على اختصاص التحرًن بزكاة ا٤باؿ.
الشحاـ عن الصادؽ (عليو السبلـ)« :سألتو عن الصدقة الٍب حرمت عليهم؟ فقاؿ :ىي الصدقة ا٤بفركضة
ك ىي خرب زيد ٌ
ا٤بطهرة للماؿ».
ٌ
النص ٌإال ُب ا١بواىر «ُ» ك ال أدرم من أين أخذىا ،أك كتبت من سهو القلم.
ك ا١بواب :أ ٌف ىذه الركاية دل توجد هبذا ٌ
بنص آخر ،ك ىو أيضان مذكور ُب ا١بواىر «ِ».
نعم ،ىي موجودة ٌ

ك ركاىا ُب الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّو ،عن موسى بن
______________________________
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٕٖ ،ذيل ا٢بديث ٕ من الباب ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ْ) ُب ص ُُٗ ،كص َُِ.
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُِْ.
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َْٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِّ :
مفضل بن صاحل ،عن أيب أيسامة زيد
٧بمد بن عبد ا٢بميد ،عن ٌ
ا٤باؿ ،ك ٙبل فطرة ا٥بامشي على الصنفْب (ُ) ،ا٢بسن ،عن ٌ
حرمت عليهم؟ فقاؿ :ىي الزكاة ا٤بفركضة ك دل ٰبرـ
ٌ
الشحاـ ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن الصدقة الٍب ٌ
٧بل الشاىد ىي« :ا٤بطهرة للماؿ» غّب موجودة فيما ركاه الشيخ ك على
علينا صدقة بعضنا على بعض «ّ» ك ا١بملة الٍب ٌ
تقدير كجود ما ركاه صاحب ا١بواىر بإضافة تلك ا١بملة ،ال ٲبكن االستدالؿ هبا لضعفها سندان ٗبفضل بن صاحل ك ىو أبو
ٝبيلة الضعيف ج ٌدان.
فهذه الطائفة كالثانية ساقطة ،ك تبقى الطائفة األيكذل مورد االعتماد.
تدؿ على ذلك ع ٌدة ركايات «ْ».
(ُ ) ٌ
٧بمد ،عن
(منها) صحيحة إ٠باعيل بن الفضل ا٥بامشي الٍب ركاىا الشيخ بإسناده ،عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن القاسم بن ٌ
حرمت على بِب
ٞبٌاد بن عثماف ،عن إ٠باعيل ابن الفضل ا٥بامشي ،قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الصدقة الٍب ٌ
فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قاؿ :نعم «ُ».
ىاشم ما ىي؟ فقاؿ :ىي الزكاة ،قلتٌ :
ٙبقيق الركاية:
تاـ.
السند ٥بذه الركاية سنداف ك كبلٮبا ٌ
______________________________
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص َُٗ ،ا٢بديث ْ من الباب ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.

(ْ) تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،الباب ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة ك غّبىا.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َُٗ ا٢بديث ٓ ،الباب ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِْ :
..........
٧بمد
٧بمد ،ك ىو ا١بوىرم ،ك ىو ثقة على األظهر «ِ» ك ليس ىو «قاسم بن ٌ
األكؿ :ك ىو ا٤بتق ٌدـ ك فيو قاسم بن ٌ
ٌ
األصفهاين» «ّ» الضعيف ،ك ذلك من جهة كوف راكم كتاب ا١بوىرم ىو :ا٢بسْب بن سعيد ،ك راكم كتاب األصفهاين
ىو أٞبد بن أيب عبد اللَّو الربقي «ْ» ك بْب زمانيهما فصل كثّب ،ك ليس ا١بوىرم ُب طبقة األصفهاين ،ك نتيجة ذلك عدـ
مرددان بْب ا١بوىرم ك األصفهاين بل ىو :ا١بوىرم نفسو بقرينة الراكم.
٧بمد» ٌ
كوف «قاسم بن ٌ
مردد بينهما فالركاية ساقطة»
فما ٌ
٧بمد ىو األصفهاين لعدـ كجود اللقب ُب الركاية أك ىو ٌ
توٮبو بعض من كوف «القاسم بن ٌ
غّب صحيح.
الثاين :ما ركاه الكليِب عن ٞبيد بن زياد ،عن ابن ٠باعة ،عن غّب كاحد ،عن أباف بن عثماف ،عن إ٠باعيل بن الفضل «ُ»
الركاية موثقة لوجود أباف بن عثماف ك ابن ٠باعة ُب السند.
تاـ على الطريقْب ،ك إف كاف أحدٮبا صحيحان ك اآلخر موثٌقان.
ك ا٢باصل :أ ٌف سند الركاية ٌ
______________________________
(ِ) استناد سيٌدنا األيستاذ ُب توثيقو إذل كركده ُب إسناد كامل الزيارات راجع معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُْ ،ص ٕٓ قولو:
يتمسك ُب ا٢بكم بوثاقتو بشهادة ابن قولويو».
«فالصحيح اف ٌ
القمي ك األصفهاين فتارة ينسب إذل قم كما كصفو
(ّ) ترل ترٝبتو ُب ا٤بصدر ص ْٔ ك يل ٌقب بكاسوال ك يقاؿ لوٌ :
النجاشي ك ابن داكد ك أيخرل إذل أصفهاف كما كصفو ابن الغضائرم.
(ْ) راجع تفصيل ذلك ُب ا٤بعجم ج ُْ ،ص ْٓ قولو« :أقوؿ.».
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َُٗ ،ذيل ا٢بديث ٓ ،الباب ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٓ :

..........
ك الداللة صرٰبة ُب حلٌية فطرة ا٥بامشي على ا٥بامشي.
ٙبل لبِب ىاشم؟
ك (منها) صحيحة البزنطي أٞبد بن ٌ
٧بمد بن أيب نصر ،عن الرضا (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن الصدقة ٌ
ٙبل ٥بم .ا٢بديث «ِ».
فقاؿ :ال ،ك لكن صدقات بعضهم على بعض ٌ
تامة سندان ك داللة «ّ».
ك ىذه ٌ
فا٢بكم ٕبلٌية زكاة ا٥بامشي على ا٥بامشي ال إشكاؿ فيو «ْ».
______________________________
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص َُٗ ،ا٢بديث ٖ ،الباب ِّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
َّ
ٙبل ٥بم؟
(ّ) ك منها موثقة زرارة ،عن أيب عبد اللو (عليو السبلـ)« :قاؿ :قلت لو :صدقات بِب ىاشم بعضهم على بعض ٌ
َّ
ٙبل ١بميع الناس من بِب ىاشم ك غّبىم ،ك صدقات بعضهم على
فقاؿ :نعم إ ٌف صدقة الرسوؿ (صلٌى اللو عليو ك آلو) ٌ
ٙبل ٥بم صدقات إنساف غريب» الوسائل :ج ٔ ،ص َُٗ ،ا٢بديث ٔ ،باب ِّ من أبواب
ٙبل ٥بم ،ك ال ٌ
بعض ٌ
ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ْ) دل يستدؿ سيٌدنا األيستاذ على حلٌية زكاة ا٥بامشي لغّب ا٥بامشي لوضوح ذلك من باب صدؽ الزكاة على ا٤باؿ ك مصرفها
األصناؼ الثمانية ،خرج من ذلك زكاة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي فيبقى الباقي على ا١بواز.
فتصبح األدلٌة كما يلي:
ُ األدلٌة الواردة ُب صرؼ الزكاة إذل األصناؼ الثمانية.
احملرمة للزكاة على ا٥بامشي ،ك قد ذكرىا سيٌدنا األيستاذ ُب ص ُُٗ ك ىي صحاح
ِ الطائفة
ٌ
ا٤بخصصة «لؤلدلٌة االكذل» ٌ
إ٠باعيل بن الفضل ا٥بامشي ،ك ابن سناف ،ك الفضبلء ،ك العيص ،ك غّبىم.
ّ الطائفة ا٤بخصصة (للطائفة ا٤بتقدمة) اجملوزة زكاة ا٥بامشي على ا٥بامشي ك ىي صحيحة إ٠باعيل بن الفضل ا٥بامشي ،ا٤بتقدمة
ُب ص ُِّ ك صحيحة البزنطي ا٤بتقدمة ُب ص ُِٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٔ :

٨بتص بزكاة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي
ك ا٤بدار على ا٤بعيل ال العياؿ (ُ) ،فلو كاف العياؿ ىامشيان دكف ا٤بعيل دل ك إ ٌف التحرًن ٌ
فحسب.
عامبل للزكاة
مثبل :لو كاف ا٥بامشي ن
اجملوزة لزكاة ا٥بامشي على ا٥بامشي يفيد ا١بواز من ٝبيع األسهم ن
فائدة إطبلؽ ىذه الركايات ٌ
جاز لو أخذ سهم العاملْب من زكاة ا٥بامشي.
عاـ ١بميع األسهم «ُ».
كما أ ٌف منع ا٥بامشي عن زكاة غّب ا٥بامشي ٌ
(ُ) أل ٌف الفطرة كاجبة على ا٤بعيل فإف كاف ىامشيان حلٌت فطرتو على ا٥بامشي حٌب لو كانت الفطرة عن عيالو غّب ا٥بامشي ،ك
ٙبل أم :إذا كاف ا٤بعيل عاميا ك لو كاف العياؿ ىامشيان؛ أل ٌف ا٤بناط با٤بعيل ال ا٤بعاؿ ،ك ا٤براد بصدقة ا٥بامشي ،ك
ُب عكسو ال ٌ
غّب ا٥بامشي ،صدقة من كجبت عليو ،ال صدقة من كجبت عنو.
ك ىذا لعلٌو ا٤بعركؼ بْب األصحاب «ِ».
______________________________
(ُ) ك يستفاد ذلك من صحيحة العيص عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ)« :ا ٌف أيناسان من بِب ىاشم أتوا رسوؿ اللَّو (صلٌى
جل
اللَّو عليو ك آلو ك سلم) فسألوه أف يستعملهم على صدقات ا٤بواشي ك قالوا :يكوف لنا ىذا السهم الذم جعل اللَّو ٌ
عز ك ٌ
َّ
َّ
ٙبل رل ك
للعاملْب عليها ،فنحن أكذل بو ،فقاؿ رسوؿ اللو (صلٌى اللو عليو ك آلو) :يا بِب عبد ا٤بطٌلب [ىاشم] ا ٌف الصدقة ال ٌ
لكِب قد كعدت الشفاعة إذل أف قاؿ أ تركين مؤثران عليكم غّبكم» الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٔ ،ا٢بديث ُ ،الباب
ال لكم ،ك ٌ
ِٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
يتفرع حرمة إعطائها للهامشي إذا كاف ا٤بعيل غّب ىامشي .إذل قولو ُب
(ِ) راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،ص َٓٓ قولو« :ك عليو ٌ
ص َٔٓ القطع بو.».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٕ :
ٯبز دفع فطرتو إذل ا٥بامشي ،ك ُب العكس ٯبوز.
لكن صاحب ا٢بدائق جعل ا٤بناط بالعياؿ ،ك قاؿ :إ ٌف االعتبار با٤بعاؿ؛ ألنٌو ىو الذم تضاؼ إليو الزكاة فيقاؿ :فطرة فبلف.
«ِ».

خاص من الركايات «ّ» على عدـ إعطاء فطرة غّب ا٥بامشي إذل ا٥بامشي لكاف ٥بذا الكبلـ
ك (ا١بواب) عنو أنٌو لو كاف دليل ٌ
كجوٌ ،إال أنٌو ال ركاية ُب ا٤بقاـ ٖبصوصو ،ك إٌ٭با الدليل ا٤بطٍلقات الواردة ُب الزكاة كموثقة زرارة «ك صدقات بعضهم على
ي
ٙبل ٥بم صدقات إنساف غريب» «ْ».
ٙبل ٥بم ،ك ال ٌ
بعض ٌ
يؤدل عنو ك ال اختصاص ٥بذا ا٢بكم بزكاة الفطرة ،بل
ك من الواضح :أ ٌف اإلضافة «ُ» باعتبار من ٘بب عليو الفطرة ال من ٌ
زكاة ا٤باؿ كذلك يكوف ا٤بناط من ٘بب عليو الفطرة ال سبب الوجوب من الغبلت ك األنعاـ ك النقدين.
ك ليست نسبة الفطرة إذل ا٤بعاؿ ٌإال كنسبة الزكاة إذل ا٤باؿ الزكوم فكما يقاؿ :فطرة الزكجة ،كذلك يقاؿ :زكاة الغبلت ك زكاة
قسم الناس على قسمْب بِب ىاشم ك
األنعاـ ،ك بعبارة اخرل :أنٌو تعاذل فرض الزكاة الفطرة ك ا٤باؿ على ٝبيع الناس ،ك ٌ
جوز صدقاهتم
حرـ صدقات غّبىم عليهم ،ك ٌ
غّبىم ،ك ٌ
______________________________
(ِ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ُّٕ.
(ّ) أمُ :ب زكاة الفطرة ،ك إٌ٭با الدليل كارد بالنسبة إذل مطلق الزكاة الشامل لزكاٌب ا٤باؿ ك الفطرة.
فضاؿ ُب السند أصبحت الركاية موثقة.
(ْ) تق ٌدمت ا٤بوثٌقة ُب ص ُِٓ ا٥بامش رقم ِ ك لوجود علي بن ا٢بسن بن ٌ
(ُ) ُب قولو (عليو السبلـ)« :بعضهم».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٖ :
..........
عليهم ك على غّبىم ،فإذا كانت اإلضافة إضافة إذل من ٘بب عليو ،ال ب ٌد أف تكوف كذلك ُب ا٤باؿ ك الفطرة ،ك ال كجو
للتفريق بينهما بأف يقاؿ :إ ٌف اإلضافة ُب زكاة ا٤باؿ إذل من ٘بب عليو ،ك ُب زكاة الفطرة إذل من ٘بب عنو كما صنعو ا٢بدائق
«ُ».
بل اإلضافة ُب كلتيهما بصورة كاحدة ،ك ىي إذل ىمن ٘بب عليو دكف من ٘بب عنو أل ٌف الثاين مورد الوجوب كالغبلت ك
األنعاـ ك النقدين ك الزكجة ك ا٤بملوؾ ك باقي العياؿ.

ىذا كلٌو بناءن على ما ىو ا٤بشهور ك ىو الصحيح من كوف كجوب الفطرة على ا٤بعيل كجوبان عينيان ،ك ىو الظاىر من إطبلقات
أدلٌة كجوب الفطرة ا٤بتق ٌدمة «ِ» ،كقولو (عليو السبلـ) ُب صحيحة عمر بن يزيد .« :نعم الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ
حر أك ٩بلوؾ» «ّ».
من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
ك ٌأما بناءن على الوجوب الكفائي بأف تكوف على ا٤بعيل ك ا٤بعاؿ فطرة كاحدة فقد يقاؿٔ :بواز إعطاء ا٤بعيل غّب ا٥بامشي الذم
لو عياؿ ىامشي ،فطرة عيالو ا٥بامشي إذل ا٥بامشي ،من جهة كوف الفطرة ٦بمع عنوانْب ا٤بعيل ك ا٤بعاؿ ك ٤با كاف الدليل مطلقان
اقتضى جواز ذلك.
______________________________
سره) ُب ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ُّٕ إذل ص ُّٗ.
(ُ) ك يستفاد ذلك من كبلمو (ق ٌدس ٌ
(ِ) ُب ص ٖٗ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٗ :
[ (مسألة ٖ) :ال فرؽ ُب العياؿ بْب أف يكوف حاضران عنده ك ُب منزلو]
(مسألة ٖ) :ال فرؽ ُب العياؿ بْب أف يكوف حاضران عنده ك ُب منزلو ،أك منزؿ آخر أك غائبان عنو (ُ) ،فلو كاف لو ٩بلوؾ ُب
بلد آخر لكنٌو ينفق على نفسو من ماؿ ا٤بوذل ٯبب عليو زكاتو ،ك كذا لو كانت لو زكجة أك كلد كذلك ،كما انٌو إذا سافر عن
عيالو ك ترؾ عندىم ما ينفقوف بو على أنفسهم ٯبب عليو زكاهتم (ِ).
نعم لو كاف الغائب ُب نفقة غّبه دل يكن عليو (ّ) سواءن كاف الغّب موسران ك فيو بناءن على كوف كجوب الفطرة كفائيان ،ليست
العامي إعطاء فطرة معالو ا٥بامشي ال ٯبوز لو أف
الفطرة الواحدة ٦بمعان للعنوانْب ،بل العربة با٤بعطي منهما ،فإذا تص ٌدل ا٤بعيل ٌ
عاميان.
يعطي إذل ىامشي لكوف ا٤بتص ٌدم ٌ
ك إذا تص ٌدل ا٤بعاؿ ا٥بامشي إعطاء فطرة نفسو بناءن على الوجوب الكفائي جاز إعطاؤه إذل ا٥بامشي ك إف كاف معيلو عاميا.
تعم ما إذا كاف أحدٮبا غائبان ما داـ عنواف العيلولة
(ُ) إلطبلؽ النصوص الدالٌة على كجوب فطرة العياؿ على ا٤بعيل ك ىي ٌ
باقيان.

مضافان إذل داللة صحيحة ٝبيل على ذلك فقد قاؿ (عليو السبلـ) :ال بأس بأف يعطي الرجل عن عيالو ك ىم غيٌب عنو ك
يأمرىم فيعطوف عنو ك ىو غائب عنهم «ُ».
(ِ) ألجل العيلولة.
عياال لغّبه.
(ّ) لعدـ الوجوب عليو من أجل كوف الغائب ن
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ُ ،من الباب ُٗ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُّ :
ك مؤديان أك ال (ُ) ،ك إف كاف األحوط ُب الزكجة ك ا٤بملوؾ إخراجو عنهما مع فقر العائل ،أك عدـ أدائو (ِ).
ك كذا ال ٘بب عليو إذا دل يكونوا ُب عيالو ك ال ُب عياؿ غّبه (ّ) ،ك لكن األحوط ُب ا٤بملوؾ ك الزكجة ما ذكرنا من
اإلخراج عنهما و
حينئذ أيضان (ِ).
[ (مسألة ٗ) :الغائب عن عيالو الذين ُب نفقتو ٯبوز أف ٱبرج عنهم]
(مسألة ٗ) :الغائب عن عيالو الذين ُب نفقتو ٯبوز أف ٱبرج عنهم (ْ) بل ٯبب (ٓ) ٌإال إذا كٌكلهم أف ٱبرجوا من مالو الذم
تركو عندىم ،أك أذف ٥بم ُب التربٌع عنو (ٔ).
األكؿ.
(ُ) فإف حالة الغّب ال دخل ٥با بالنسبة إذل الشخص ٌ
مفص نبل «ُ».
(ِ) خركجان من خبلؼ من أكجب اإلخراج عن الزكجة ك ا٤بملوؾ تعبٌدان ،ك تق ٌدـ ُب ذلك ٌ
(ّ) أل ٌف شرط كجوب فطرة الغّب عليو ىو العيلولة ك دل تتح ٌقق ال بالنسبة إليو ك ال بالنسبة إذل غّبه.
(ْ) ٤با تق ٌدـ «ِ».
(ٓ) أل ٌف التكليف عليو.
التربع «ْ».
(ٔ) ٤با سبق ُب جواز التوكيل ُب أداء الفطرة «ّ» ك اإلذف ُب ٌ

______________________________
(ُ) ُب ص َُٔ.
(ِ) ُب صفحة ُِٗ من :العيلولة.
(ّ) ُب ص ُُُ.
(ْ) راجع ٙبقيقو ُب الصفحة ُُٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُّ :
[ (مسألة َُ) :ا٤بملوؾ ا٤بشَبؾ بْب مالكْب زكاتو عليهما بالنسبة]
(مسألة َُ) :ا٤بملوؾ ا٤بشَبؾ بْب مالكْب زكاتو عليهما بالنسبة ،إذا كاف ُب عيا٥بما معان ك كانا موسرين (ُ) )ُ( ،ك كذا لو
كاف ألكثر ،فإ ٌف الفطرة على ا٤ببلؾ بالسوية ،ك ال ينبغي اإلشكاؿ ُب ذلك ،ك الظاىر أنٌو دل يستشكل أحد فيو إلطبلؽ
حر أك
األدلٌة «ٓ» كصحيحة عمر بن يزيد .« :نعم الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
٩بلوؾ» «ٔ» ك غّبىا «ٕ» الشاملة لصورٌب ٌاٙباد ا٤بعيل ك تع ٌدده.
يعرب
ك كردت ركاية ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل البصرم ك ٌ
يتوىم داللتها على خصوص ا٤بورد قد ركاىا الصدكؽ بإسناده عن ٌ
عنو بالنهدم أيضان أنٌو كتب إذل أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) يسألو عن ا٤بملوؾ ٲبوت عنو مواله ك ىو عنو غائب ُب بلدة
أيخرل ،ك ُب يده ماؿ ٤بواله ك ٰبضر الفطرة ،أ يزٌكي عن نفسو من ماؿ مواله ك قد صار لليتامى؟ قاؿ :نعم «ُ».
الداللة :بناءن على موت ا٤بوذل قبل ىبلؿ ليلة العيد ،ال على ما ٞبلو الوسائل من موتو بعد ا٥ببلؿ «ِ» ،ك قد سبق الكبلـ
حوؿ ىذه الركاية من اإلشكاؿ ُب داللتها «ّ».
______________________________
(ٓ) راجع الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٔ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ِ.
(ٕ) من ا٤بطلقات ا٤بشار إليها ُب ا٥بامش رقم ُ.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ ،ا٢بديث ّ ،الباب ْ من أبواب زكاة الفطرة.

(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ ،ا٢بديث ّ ،الباب ْ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ُب الصفحة ِّ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِّ :
..........
با٤بؤدب اخرل ،ك ىو دل يوثق ك
على أ ٌهنا ضعيفة السند ،أل ٌف الصدكؽ يركيها عن ا٢بسن بن إبراىيم ا٤بل ٌقب بالكاتب تارة ك ٌ
يدؿ على
الَبضي ال ٌ
مفص نبل «ْ» ،ك إف ركل الصدكؽ عنو ع ٌدة ركايات ك ترضى عليو فإف ٌ
تق ٌدـ الكبلـ ُب ذلك أيضان ٌ
الوثاقة «ٓ».
ك يكفينا ُب ا٢بكم بالوجوب اإلطبلقات «ٔ».
٧بمد بن
٧بمد بن مسعود العياشي ،عن ٌ
ك ىنا ركاية معارضة لئلطبلقات ك للمشهور ك ىو ما ركاه الصدكؽ بإسناده عن ٌ
نصّب ،عن سهل بن زياد ،عن منصور بن العبٌاس ،عن إ٠باعيل بن سهل ،عن ٞبٌاد بن عيسى ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب
يؤدم عنو
عبد اللَّو (عليو السبلـ) ،قاؿ :قلت :عبد بْب قوـ عليهم فيو زكاة الفطرة؟ قاؿ :إذا كاف لكل إنساف رأس فعليو أف ٌ
حصتو ك إف كاف
فطرتو ،ك إذا كاف ع ٌدة العبيد ك ع ٌدة ا٤بوارل سواء ك كانوا ٝبيعان فيهم ٌأدكا زكاهتم لكل كاحد منهم على قدر ٌ
استدؿ هبا على عدـ كجوب زكاة ا٤بملوؾ على كل كاحد من
أقل من رأس فبل شيء عليهم «ُ» داللتها:
ٌ
لكل إنساف منهم ٌ
ا٤ببلؾ.
ك قد عمل الصدكؽ هبذه الركاية كما أ ٌف ظاىر الوسائل العمل هبا من أجل عقد
______________________________
(ْ) ُب الصفحة َّ.
ترحم أحد
صرح بذلك سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص َٗ من ا٤بدخل بقولوٌ ٗ« :
(ٓ) ٌ
األعبلـ.».
(ٔ) تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُٖ من أبواب زكاة الفطرة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّّ :
..........
عنواف الباب على مضموف الركاية «ُ».
ك (ا١بواب) عنها:
كل مالك مقدار رأس كاحد ك ىذا غّب ا٤ب ٌدعى ،ك ىي :عدـ كجوب
ٌأكال :أ ٌف مفهومها عدـ الوجوب ُب صورة عدـ ٛبلٌك ٌ
فطرة ا٤بملوؾ ا٤بشَبؾ مطلقان.
ك ثانيان :ضعف السند بأشخاص ،ىم:
٧بمد بن
ُ سهل بن زياد «ِ» ِ ،منصور بن العباس «ّ» ّ ،إ٠باعيل بن سهل «ْ» ْ ،ضعف طريق الصدكؽ إذل ٌ
مسعود العياشي بوجود مظفر بن جعفر العلوم شيخ الصدكؽ «ٓ» فإنٌو ٦بهوؿ دل يذكر بشيء ُب كتب الرجاؿ.
ٗبحمد بن نصّب.
ٓ ٌ
٧بمد بن نصّب اسم لشخصْب.
(أقوؿ) :إ ٌف ٌ
األكؿ :ا٤بل ٌقب بالنمّبم ،ك قد كرد لعنو ُب الركايات ،حٌب أ ٌف بعض الوكبلء دل يسمح لو بالدخوؿ ُب داره «ٔ».
ٌ
الثاين :ا٤بقلٌب بالكشي «ٕ» ك ىو ثقة.
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ِ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ٖ ،الصفحة ّّٗ برقم َِّٔ.
(ّ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُٖ ،الصفحة ََْ برقم ُِٖٓٔ.
(ْ) لتحقيق حالو راجع معجم رجاؿ ا٢بديث ج ّ ،الصفحة ُّٔ برقم ُّْٖ إذل َُّٓ.
(ٓ) الوسائل :ج ُٗ ،ص ُْٓ.

(ٔ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُٕ ،الصفحة ّّٕ.
(ٕ) معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُٕ ،ص ّّٓ برقم َُُٔٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّْ :
٧بمد بن مسعود العياشي
ك مع إعسار أحدٮبا تسقط ،ك تبقى ٌ
حصة اآلخر [ُ] ك ذكر صاحب جامع الركاة :أ ٌف ركايات ٌ
٧بمد بن نصّب النمّبم.
٧بمد ابن نصّب ،ىي عن ٌ
عن ٌ
٧بمد بن نصّب الكشي ،ك الذم يدؿ عليو قوؿ الكشي ُب ٌأكؿ كتابو :يقوؿ
أقوؿ :الظاىر أ ٌف الذم يركم عنو العياشي ىو ٌ
٧بمد بن نصّب الذم
٧بمد بن نصّب» «ْ» ،ك ٌ
٧بمد بن مسعود العياشي ك أبو عمرك بن عبد العزيز الكشي قاال :ح ٌدثنا ٌ
« ٌ
٧بمد
٧بمد بن نصّب الكشي ال النمّبم فبل ب ٌد أف يكوف الذم يركم عنو العياشي أيضان ىو ٌ
يركم عنو الكشي ُب كتابو ىو ٌ
بن نصّب الكشي ،ال النمّبم ،لكن طريق الصدكؽ ضعيف ٗبظفر بن جعفر العلوم.
ك ا٢باصل :أ ٌف ركاية زرارة ساقطة داللة بقصورىا عن ا٤ب ٌدعى ،سندان بأربعة رجاؿ ضعفاء.
ك الصحيح ما ذىب إليو ا٤بشهور من كوف زكاة العبد ا٤بشَبؾ على ا٤بوارل بقدر ا٤بلكية.
(ُ ) لثبوت الفطرة عليهما ُب فرض يسارٮبا ك ال يسقط عن أحدٮبا بالسقوط عن اآلخر أك يعدـ أداء اآلخر ،كما لو عصى
يؤد فإنٌو يبقى الوجوب على اآلخر ٕبالو ،إذ ال ٰبتمل كوف كجوهبا على أحدٮبا مشركطان بالوجوب بالنسبة إذل
أحدٮبا ك دل ِّ
اآلخر أك مشركطان بامتثاؿ اآلخر ك ذلك ٗبقتضى الوجوب
______________________________
(ْ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُٕ ،ص ّّٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٓ :
ك مع اعسارٮبا تسقط عنهما (ُ) ،ك إف كاف ُب عياؿ أحدٮبا كجبت عليو مع يساره (ِ) ،ك تسقط عنو ك عن اآلخر مع
حصتو (ْ) ،ك إف دل يكن ُب عياؿ كاحد منهما سقطت عنهما
إعساره ،ك إف كاف اآلخر موسران (ّ) ،لكن األحوط :إخراج ٌ
أيضان (ٓ) ،ك لكن األحوط اإلخراج مع اليسار (ٔ) كما على ا١بميع ،ك ىذا نظّب باب الضماف فيما إذا اشَبؾ شخصاف ُب
غصب شيء فكل كاحد منهما ضامن لنصفو من دكف اشَباط ضمانو بضماف اآلخر أك بأدائو ،ك ذلك ٗبقتضى إطبلؽ
الضماف.

(ُ) لفقداف شرط الغُب.
(ِ) الجتماع الشركط فيو.
(ّ) ٌأما سقوطها عن ا٤بعيل الفقّب فلفقداف شرط الغُب ،ك ٌأما سقوطها عن اآلخر فلفقداف العيلولة.
(ْ) ىذا االحتياط االستحبايب من أجل القوؿ بالوجوب عن ا٤بملوؾ تعبٌدان «ُ» (ٓ) لعدـ العيلولة الٍب ىي مناط كجوب
جملرد ا٤بلك كما تق ٌدـ «ِ».
فطرة الغّب ك ال أثر ٌ
عياال.
(ٔ) خركجان عن خبلؼ من أكجبها عن ا٤بملوؾ تعبٌدان «ّ» ك إف دل يكن ن
______________________________
(ُ) تق ٌدـ الكبلـ حولو ُب ص َُٔ عند بياف قوؿ بعضهم بوجوب فطرة الزكجة ك ا٤بملوؾ تعبدان.
(ِ) ُب الصفحة َُٓ.
(ّ) على ما سبق ٙبقيقو ُب الصفحة َُٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٔ :
عرفت مراران «ْ» ،ك ال فرؽ ُب كوهنما عليهما مع العيلولة ٥بما بْب صورة ا٤بهاياة «ٓ» ك غّبىا ،ك إف كاف حصوؿ كقت
الوجوب ُب نوبة أحدٮبا (ُ) ،فإ ٌف ا٤بناط :العيلولة ا٤بشَبكة بينهما بالفرض )ُ( ،الظاىر كوف فطرتو على من ىو عنده ألنٌو
و
حينئذ عيالو ك ىو ا٤بناط ُب كجوب الفطرة.
ك تق ٌدـ الكبلـ ُب الضيف بأ ٌف مناط كجوب الفطرة صدؽ العيلولة زماف الوجوب ،ال العيلولة على اإلطبلؽ «ُ».
ك تق ٌدـ الكبلـ أيضان ُب أ ٌف ا٤بملوؾ ٗبا ىو ٩بلوؾ ال يوجب الفطرة على ا٤بوذل «ِ» ك إف ذكره ُب صحيحة عمر بن يزيد
ا٤بتق ٌدمة «ّ» دل يكن من باب
______________________________
عياال ٥بما معان.
(ْ) فركض مسألة عبد مشَبؾ بْب مالكْب :ستة عشر ُ كونو ن
عياال ألحدٮبا.
ِ كونو ن

عياال لغّبٮبا.
ّ كونو ن
عياال ألحد.
ْ دل يكن ن
ك ا٤بالكاف ُب ىذه الفركض ٌاما موسراف أك معسراف أك أحدٮبا موسر ك اآلخر معسر.
مثبل:
(ٓ) ا٤بهاياة من «ىاياه ،يهاييو» ٗبعُب :تقسيم منفعة العبد ا٤بشَبؾ بأف يكوف لكل مالك فَبة من الوقت من منافعو ،ن
يكوف العبد عند ىذا شهران ك عند ذلك شهر آخر ك ىكذا ،أك أسبوعان أك ساعة حسب االتفاؽ.
(ُ) تق ٌدـ ٙبقيقو ُب الصفحة ْٗ.
(ِ) ُب الصفحة َُٕ.
نصها قاؿ« :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الرجل يكوف عنده الضيف من إخوانو فيحضر
(ّ) ُب ص ِٗ ك إليك ٌ
حر أك ٩بلوؾ».
يوـ الفطرة ٌ
يؤدم عنو الفطرة؟ فقاؿ :نعم الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ِ ،باب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٕ :
ك ال يعترب اتٌفاؽ جنس ا٤بخرج من الشريكْب (ُ) ،فؤلحدٮبا إخراج نصف صاع من شعّب ،ك اآلخر من حنطة ،لكن األكذل
بل األحوط :-االتٌفاؽ.
عياال لو ،بل ذكره فيها من باب تطبيق الكربل
التعبٌد بأف تكوف فطرة ا٤بملوؾ ٗبا ىو ٩بلوؾ كاجبة على ا٤بوذل ك إف دل يكن ن
على الصغرل ،حيث إنٌو (عليو السبلـ) بىػ ٌْب كربل كجوب الفطرة بقولو« :الفطرة كاجبة على كل من يعوؿ» ٍبٌ طبٌقها على
حر أك ٩بلوؾ» .ك لذا اعَبضنا على صاحب ا١بواىر حيث جعل فطرة
الصغرل بقولو« :من ذكر أك أينثى ،صغّب أك كبّبٌ ،
عياال ،ك قلنا إ ٌف الضيف صغرل لكربل العياؿ ،كما ُب صحيحة عمر بن يزيد
الضيف من باب التعبٌد حٌب لو دل يكن ن
مفص نبل «ُ».
ا٤بتق ٌدمة البحث حولو ٌ
ٙبصل :أ ٌف مناط كجوب الفطرة :العيلولة ُب زماف الوجوب ال التعبٌد على ا٤بلكية ك ال العيلولة ا٤بطلقة.
ك ٌ
ك على ىذا فالعبد ا٤بشَبؾ لو كاف عند أحد ا٤بوارل كقت كجوب الفطرة ُب صورة ا٤بهاياة ففطرتو على من ىو عنده ،ال على
ٝبيع ا٤ب ٌبلؾ ،ك ذلك من جهة العيلولة ،فإ ٌهنا ا٤بناط حٌب ك لو كانت العيلولة ُب فَبة كجيزة.
ي

(ُ) لعدـ الدليل على لزكـ اٙباد جنس ما ٱبرجو الشريكاف ،ك إف قلنا بلزكـ ٌاٙباده فيما إذا كانت الفطرة من شخص كاحد،
ك إف دل يرد ُب ا٤بقاـ ركاية
______________________________
(ُ) ُب ص ِٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٖ :
..........
خاصة با١بواز أك عدـ ا١بوازٌ ،إال أ ٌف مقتضى إطبلؽ ركايات الباب كوف ما ٱبرجو الشخص الواحد من جنس كاحد من
ٌ
األجناس الٍب ٚبرج فطرة ،فإذا أراد إخراج ا٢بنطة فلتكن صاعان من حنطة ال صاعان ٨بتلطان من ا٢بنطة ك غّبىا ،فإنٌو (عليو
السبلـ) قاؿ ُب صحيحة معاكية بن كىب .:جرت السنٌة بصاع من ٛبر »ُ« .ك غّبىا من الركايات «ِ».
ىذا كلٌو بالنسبة إذل الفطرة من شخص كاحد عن شخص كاحدٌ ،أما بالنسبة إذل فطرة شخص كاحد على شخصْب كفطرة
٩بلوؾ بْب شريكْب يدفعها عنو ا٤بولياف.
فالظاىر :جواز التفريق بأف يعطى أحدٮبا نصف صاع حنطة ك اآلخر نصف صاع شعّبان ،ك ذلك أل ٌف تكليفهما بفطرة ىذا
أصبل كما سبق
يؤدم اآلخر ن
كل كاحد مستقبل ،ك ال عبلقة لتكليف أحدٮبا بتكليف اآلخر ،فإنٌو قد ال ٌ
ا٤بملوؾ تكليف على ٌ
«ّ».
كل كاحد من ا٤بوليْب نصف صاع من دكف تقييد بكوف ما ٱبرجو أحدٮبا من النصف من جنس
ك ُب ا٢بقيقة ٯبب على ٌ
النصف الذم ٱبرجو اآلخر لعدـ الدليل عليو.
ك بعبارة اخرل :ال دليل على لزكـ كوف ا٤بخرج من أحدٮبا من جنس
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِّ ،ا٢بديث ٖ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِّ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
حصة اآلخر.
(ّ) ُب الصفحة ُّْ ُب شرح قوؿ ا٤باتن ك تبقى ٌ

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٗ :
[ (مسألة ُُ) :إذا كاف شخص ُب عياؿ اثنْب]
مر ُب ا٤بملوؾ بْب شريكْب (ُ) ٌإال ُب مسألة
(مسألة ُُ) :إذا كاف شخص ُب عياؿ اثنْب بأف عااله معان فا٢باؿ كما ٌ
االحتياط ا٤بذكور ا٤بخرج لآلخر ،أضف إذل ذلك :جرياف أصالة الرباءة عن لزكـ االٙباد ُب ىذا الفرض ،أم :مسألة الشريكْب
ُب ا٤بملوؾ.
ك ا٢باصل :أ ٌف مقتضى إطبلؽ الركايات كوف مقدار ا٤بخرج فطرة صاعان من التمر أك الزبيب أك ا٢بنطة أك الشعّب أك األقط أك
غّب ذلك بالنسبة إذل الشخص الواحدٌ ،أما الشخصْب فبل دليل على عدـ االجتزاء مع جرياف أصل الرباءة عن لزكـ االٙباد ُب
النصفْب ،فا٤بسألتاف «ُ» ليستا من باب كاحد.
االٙباد مبنيٌة على ظهور الركايات ُب لزكـ صدؽ الصاع من األجناس على ا٤بخرج.
بل مسألة ٌ
ك مسألة االشَباؾ مبنية على تكليف كل من الشريكْب بنصف الصاع ك ال دليل على جرياف حكم الصاع ُب نصف الصاع
مع كونو موردان للرباءة عن اشَباط كوف النصفْب من جنس كاحد.
(ُ) الكبلـ ىنا كالكبلـ ُب العبد ا٤بشَبؾ بْب مالكْب «ِ» من أ ٌف ا٤بعيلْب لو كانا معسرين دل ٘بب فطرة العياؿ على أحد
منهما ،ك إف كانا موسرين كجبت عليهما معان فطرة كاحدة ،ك إف كاف أحدٮبا معسران ك اآلخر موسران فعلى ا٤بوسر نصف
الفطرة.
______________________________
(ُ) أم :مسألة الفطرة الواحدة من شخص كاحد ،ك الفطرة الواحدة من شخصْب.
(ِ) راجع ص ُُّ ،كص ُّْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُْ :
فيو (ُ) ،نعم االحتياط باالتفاؽ ُب جنس ا٤بخرج جار ىنا أيضان ،ك رٌٗبا يقاؿ :بالسقوط عنهما ،ك قد يقاؿ :بالوجوب
عليهما كفاية ،ك األظهر ما ذكرنا.
[ (مسألة ُِ) :ال إشكاؿ ُب كجوب فطرة الرضيع على أبيو]

أظن ىذه ا١بملة من
(مسألة ُِ) :ال إشكاؿ ُب كجوب فطرة الرضيع على أبيو إف كاف ىو ا٤بنفق على مرضعتو [ِ] (ُ) ُّ
عياال للمعسر
سهو القلم ،فإ ٌف ا٤بقاـ خركج موضوعي ال استثناء حكمي؛ أل ٌف ا٤بسألة السابقة كانت ُب مالكْب ٤بملوؾ كاف ن
دكف اآلخر ا٤بؤسر ،ك ٌأما ُب ا٤بقاـ فا٤بفركض أنٌو عياؿ لكليهما.
جملرد التنبيو ،ك ٌإال فبل خصوصية لو ،بل حكم الرضيع كغّبه من العياؿ إذ ال فرؽ ُب العياؿ بْب
تعرضو ٤بسألة الرضيع ٌ
(ِ) ٌ
ذكر ك أينثى ،صغّب أك كبّب «ُ».
يدؿ على أ ٌهنا كاجبة على ا٤بعيل للرضيع إذا كاف
مضافان إذل ما كرد ُب مولود كلد ليلة الفطر من عدـ كجوب فطرتو «ِ» ٌ
مولودان قبل ىبلؿ ليلة الفطر.
عياال ألحد كيتيم لو ماؿ يصرؼ عليو منو ،ك ال ٘بب الفطرة ٥بذا الطفل ال
ك الرضيع كالكبّب لعيلولتو صور :فقد ال يكوف ن
عياال كالكبّب ،كما إذا ارتضع ٕبليب خارجي غّب الثدم
عليو؛ ألنٌو غّب بالغ ،ك ال على غّبه؛ لعدـ العيلولة .ك قد يكوف ن
ففطرتو على من يقوـ بنفقتو كباقي العياؿ.
______________________________
(ُ) راجع ص ٖٗ قولو :فصل فيمن ٘بب عنو.
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ٕٗ.
(ِ) ك ىي صحيحة معاكية بن عمار ا٤بتق ٌدمة ص ِٖ ،ك مثلها ركاية معاكية بن ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُْ :
سواء كانت ٌاما لو أك أجنبية (ُ) ك إف كاف ا٤بنفق غّبه فعليو (ِ) ،ك إف كانت النفقة من مالو فبل ٘بب على أحد (ّ) ،ك
ٌأما ا١بنْب فبل فطرة لو ٌإال إذا تولٌد قبل الغركب (ْ) ،نعم يستحب إخراجها عنو إذا تولٌد بعده إذل ما قبل الزكاؿ (ٓ) كما مر
«ُ».
[ (مسألة ُّ) :الظاىر عدـ اشَباط كوف اإلنفاؽ من ا٤باؿ ا٢ببلؿ]
(مسألة ُّ) :الظاىر عدـ اشَباط كوف اإلنفاؽ من ا٤باؿ ا٢ببلؿ ،فلو أنفق على عيالو من ا٤باؿ ا٢براـ من غصب أك ٫بوه
كجب عليو زكاهتم (ٔ).
ك قد يكوف مرتضعان من امرأة بأيجرة ،فهو عياؿ للمؤجر ك فطرتو عليو ،ك قد يكوف مرتضعان من امرأة ٦بانان ك ىي عياؿ لؤلب
فالفطرة على أبيو.

(ُ) لكوف ا٤بناط التبعية ُب العيلولة أ ٌيما كانت ا٤برضعة أـ غّب ٌامو.
(ِ) للعيلولة.
(ّ) تق ٌدـ كجهو «ِ».
(ْ) فإنٌو و
عمار ا٤بتق ٌدمة «ّ».
حينئذ يكوف ن
عياال ٤بعيلو على أ ٌف ا٢بكم يستفاد من صحيحة معاكية بن ٌ
مفص نبل «ْ».
(ٓ) تق ٌدـ البحث عنو ٌ
(ٔ) لصدؽ العيلولة؛ لكن ال ب ٌد أف تكوف الفطرة من ا٤باؿ ا٢ببلؿ ،ك ٌأما مسألة
______________________________
(ُ) ُب ص ٔٗ آخر ا٤بسألة األيكذل.
(ِ) ُب الصفحة َُْ قولو :ك الرضيع كالكبّب.
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب الصفحة ٕٗ.
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب الصفحة ِٖ ،ك مثلها ركاية معاكية بن ٌ
(ّ) ك ىي صحيحة معاكية بن ٌ
(ْ) ُب الصفحة ْٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِْ :
[ (مسألة ُْ) :الظاىر عدـ اشَباط صرؼ عْب ما أنفقو أك قيمتو بعد صدؽ العيلولة]
(مسألة ُْ) :الظاىر عدـ اشَباط صرؼ عْب ما أنفقو أك قيمتو بعد صدؽ العيلولة (ُ) ،فلو أعطى زكجتو نفقتها ك صرفت
غّبىا ُب مصارفها كجب عليو زكاهتا ،ك كذا ُب غّبىا «ُ».
ماال ىبة أك صلحان أك ىدية]
[ (مسألة ُٓ) :لو ملك شخصان ن
عياال لو
ماال ىبة أك صلحان أك ىدية ك ىو أنفقو على نفسو ال ٯبب عليو زكاتو؛ ألنٌو ال يصّب ن
(مسألة ُٓ) :لو ملك شخصان ن
مثبل لينفقو على نفسو فالظاىر الوجوب (ّ).
ٗبجرد ذلك (ِ) ،نعم لو كاف من عيالو عرفان ك كىبو ن
ٌ
[ (مسألة ُٔ) :لو استأجر شخصان ك اشَبط ُب ضمن العقد أف يكوف نفقتو عليو]

(مسألة ُٔ) :لو استأجر شخصان ك اشَبط ُب ضمن العقد أف يكوف نفقتو عليو ال يبعد كجوب إخراج فطرتو ،نعم لو اشَبط
مثبل ينفق هبا على نفسو دل ٘بب عليو ،ك ا٤بناط الصدؽ العرُب ُب ع ٌده من عيالو ك عدمو
عليو مقدار نفقتو فيعطيو دراىم ن
(ْ).
عدـ جواز الصرؼ عليهم من ماؿ حراـ فهو أمر آخر.
(ُ) ألنٌو عيالو سواء صرؼ عْب النفقة ا٤بعطاة أك قيمتها أك صرؼ من غّبىا.
(ِ) فإ ٌف مناط كجوب الفطرة العيلولة.
(ّ) لصدؽ العيلولة سواء أعطاه عْب النفقة ،أك ٜبنها للصرؼ ُب النفقة ،أك كٌكلو ُب شراء النفقة ،أك كىبو ذلك؛ لصدؽ
العيلولة ُب ٝبيع ذلك.
(ْ) فركض ا٤بسألة ثبلثة:
ا٤بقرر يرجع إذل أىلو ،ففطرتو ليس على صاحب البيت؛ ألنٌو
ٌ
األكؿ :االستيجار لصرؼ ا٣بدمة ك بعد انتهاء عملو اليومي ،أك ٌ
أجّب للعمل فقط من دكف
______________________________
(ُ) أم غّب الزكجة من :الولد ك ا٣بادـ ك ا٤بملوؾ ك غّبىم.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّْ :
[ (مسألة ُٕ) :إذا نزؿ عليو نازؿ قهران عليو ك من غّب رضاه]
(مسألة ُٕ) :إذا نزؿ عليو نازؿ قهران عليو ك من غّب رضاه ك صار ضيفان عنده م ٌدة ىل ٘بب عليو فطرتو أـ ال؟ إشكاؿ
(ُ) ،ك كذا لو عاؿ شخصان باإلكراه ك ا١برب من غّبه (ِ) ،صدؽ العيلولة.
الثاين :استئجار العامل بعنواف كوف األيجرة مقدار نفقتو ك نفقة عائلتو م ٌدة العمل ،ك حكمو كالسابق :عدـ كجوب فطرتو
على رب العمل؛ أل ٌف نفقتو أصبحت ماؿ اإلجارة ك ال يعد من العياؿ.
الثالث :استئجاره مع تك ٌفل نفقتو ك يكوف معو كأحد أفراد العائلة كما ىو ا٤بتعارؼ بالنسبة إذل خدمة البيوت ففطرتو على
رب العمل؛ ألنٌو يع ٌد من العياؿ.
ٌ

رب العمل.
ك ا٢باصل :كلٌما صدقت العيلولة كجبت الفطرة على ٌ
(ُ) ا٤بستفاد من الركايات كجوب فطرة العياؿ إذا كاف على كجو مشركع ،ك ليس ىنا إطبلؽ شامل للضيف ا١بربم ،ك
تفصيل الكبلـ ُب الفرع التارل.
عياال على كجو مشركع ،كقولو
(ِ) ال دليل على كجوب فطرة العياؿ القهرم ،بل ا٤بستفاد من الركايات لزكـ كوف العياؿ ن
َّ
كل من ضممت
(عليو السبلـ) :كل من أغلقت عليو بابك «ُ» ،ك قولو (عليو السبلـ) ُب صحيحة عبد اللو بن سنافٌ « :
إذل عيالك» «ِ».
______________________________
٧بمد بن أٞبد ك ركاية ٞبٌاد ابن عيسى ،ك ٮبا ُب الوسائل ج
(ُ) ٌ
النص ا٤بوجود ىكذا« :ك ما أغلق عليو بابو» ُب مرفوعة ٌ
ٔ ،ص ِِٗ ا٢بديث ٗ ،ُّ ،باب ٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ك قد تق ٌدمتا ُب الصفحة ّٖ ك الصفحة َْ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،الباب ٓ ،من زكاة الفطرة ،ا٢بديث ٖ .ك ُب ركاية عبد اللَّو ابن سناف ُب ا٤بصدر ا٢بديث
كل من ضممت إليك».
ٌُِ « :
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْْ :
نعمُ ،ب مثل العامل الذم يرسلو الظادل ألخذ ماؿ منو فينزؿ عنده م ٌدة ظلمان ك ىو ٦ببور ُب طعامو ك شرابو فالظاىر :عدـ
يضم الشخص إذل عيالو باختياره ك رغبتو.
الوجوب فإ ٌهنما دلٌتا على أ ٌف صاحب البيت ىو الذم يغلق الباب ك ٌ
ك ٌأما القهرم فبل يشملو ذلك التعبّب.
ك على ىذا فاإلطبلقات من أصلها منصرفة عن العياؿ ا١بربم.
ك ٤با دل يكن دليل على كجوب فطرتو ،ك دل تشملو اإلطبلقات ،يرجع إذل أصالة الرباءة عن الوجوب.
ٌ
فا٢بكم بوجوب فطرة العياؿ ا١بربم مشكل ج ٌدان.
يستدؿ على عدـ الوجوب ٕبديث الرفع «ُ» بتقريب :أف ا٤بقاـ من
ك قد
ٌ

______________________________
(ُ) (حديث الرفع) ىذا التعبّب مستفاد من الركايات الواردة ُب ىذا ا٤بعُب عمومان أك ُب خصوص مورد كالصبلة ك الزكاة ك
غّبٮبا.
ك ىي ع ٌدة ركايات كردت ُب أبواب متفرقة:
العامة (منها) ا٢بديث ا٤بعركؼ عنو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم)« :كضع عن أ ٌيمٍب تسعة أشياء :السهو ،ك ا٣بطأ،
الطائفة ٌ
ك النسياف ،ك ما اكرىوا عليو ،ك ما ال يعلموف ،ك ما ال يطيقوف ،ك الطّبة ،ك ا٢بسد ،ك التف ٌكر ُب الوسوسة ُب ا٣بلق ما دل
ينطق اإلنساف بشفة» ك ىذه مرسلة الصدكؽ تراىا ُب الوسائل ج ْ ،ص ُِْٖ ،ا٢بديث ِ ،الباب ّٕ من أبواب قواطع
الصبلة؛ ك ُب ج ٓ ،ص ّْٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب َّ من أبواب ا٣بلل الواقع ُب الصبلة.
٧بمد بن أيب عمّب ،عن
٧بمد بن ٰبٓب ،عن سعد بن عبد اللَّو ،عن يعقوب ابن يزيد ،عن ٌ
لكن ركاىا ُب ا٣بصاؿ عن أٞبد بن ٌ
اضطركا إليو قبل قولو :ك الطّبة
حريز بن عبد اللَّو ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) مثلوٌ ،إال أنٌو ترؾ ذكر ا٣بطأ ك زاد :ك ما ٌ
نصها ُب ج ُُ،
راجع الوسائل :ج ٓ ،ص ّْٓ ،ذيل ا٢بديث ِ ،الباب َّ من أبواب ا٣بلل الواقع ُب الصبلة ك أكرد ٌ
ص ِٓٗ ،ا٢بديث ُ ،الباب ٔٓ من أبواب جهاد النفس ،عن التوحيد ك ا٣بصاؿ.
٧بمد بن ٰبٓب ،ك ىو شيخ الصدكؽ دل يوثٌق ،ك قد
ك ىذه ضعيفة أيضان ك إف ٌ
عرب عنها بالصحيحة فإ ٌف ُب السند أٞبد بن ٌ
كرد حديث الرفع بسند صحيح ُب ع ٌدة ركايات:
٧بمد بن عيسى ُب (نوادره) ك ىو أربع ركايات:
(منها) ما ذكره أٞبد بن ٌ
األمة ست خصاؿ :ا٣بطأ ك
ُ عن إ٠باعيل ا١بعفي ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ٠ :بعتو يقوؿ :كضع عن ىذه ٌ
اضطركا إليو.
النسياف ك ما استيكرىوا عليو ك ما ال يعلموف ك ما ال يطيقوف ك ما ٌ
ِ عن ربعي عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :قاؿ رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) :يعفي عن أ ٌيمٍب ثبلث :ا٣بطأ ك
النسياف ك االستكراه ،قاؿ أبو عبد اللَّو (عليو السبلـ) :ك ىنا رابعة ،ك ىي :ما ال يطيقوف.
ّ عن ا٢بليب عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) :كضع عن أ ٌيمٍب ا٣بطأ ك النسياف
ك ما استيكرىوا عليو.
ْ عن أيب ا٢بسن (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن الرجل يستكره على اليمْب فيحلف بالطبلؽ ك العتاؽ ك صدقة ما ٲبلك أ
يلزمو ذلك؟ فقاؿ :الٍ ،بٌ قاؿ :قاؿ رسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) :كضع عن أ ٌيمٍب ما اكرىوا عليو ك ما دل يطيقوا،

ك ما أخطأكا .ك ىذه الركايات األربع ُب الوسائل ج ُٔ ،الصفحة ُْْ ،ا٢بديث ّ ٔ ،ٓ ،ْ ،من الباب ُٔ من كتاب
االٲباف.
صحة السند ما ذكره صاحب الوسائل ُب ج َِ ،ص ّٔ عند ذكر الكتب ا٤بعتمدة الٍب نقل منها أحاديث الوسائل
ك كجو ٌ
صحة نسبتها إليهم
بصحتها مؤلٌفوىا ك غّبىم ،ك قامت القرائن على ثبوهتا ك تواترت عن مؤلٌفيها أك علمت ٌ
قاؿ« :ك شهد ٌ
سره) ُب تعداد الكتب إذل أف ذكر ُب ص
ٕبيث دل يبق فيها ٌ
شك ك ال ريب ،كوجودىا ٖبط أكابر العلماءٍ ».بٌ شرع (ق ٌدس ٌ
٧بمد بن عيسى ىذا ما ذكره سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ٦بلس السؤاؿ.
ْٔ من ا١بزء ا٤بذكور :كتاب نوادر أٞبد بن ٌ
ملحوظة :قاؿ بعد ذكر كتاب النوادر« :-ليس بتاـ» ك مراده أ ٌف الكتاب ناقص.
ك ا٢باصل :أ ٌف الركايات األربع صحيحة.
ركايات ك أحاديث الرفع كردت ُب ع ٌدة أبواب من كتاب الوسائل ك إليك اإلشارة إذل بعضها:
الوسائل :ج ُ ،ص َّ ،الباب ْ من أبواب مق ٌدمة العبادات ،ك فيو ُِ حديثان ك أصرحها ا٢بديث ُُ ركاية ابن ظبياف.
ك ج ْ ،ص ُِْٖ ،الباب ّٕ من أبواب قواطع الصبلة ،ا٢بديث ِ.
ك ج ٓ ،ص ّْٓ ،الباب َّ من ا٣بلل الواقع ُب الصبلة ،ا٢بديث ِ.
ك ج ُُ ،ص ِٓٗ ،الباب ٔٓ ،من أبواب جهاد النفس ،ا٢بديث ُ.ّ ،ِ ،
ك ج ُٔ ،ص ُّٔ ،الباب ُِ من كتاب االٲباف ،ا٢بديث ُِ.
ك ج ُٔ ،ص ُْْ ،الباب ُٔ من كتاب االٲباف ،ا٢بديث ّ ٔ ،ٓ ،ْ ،ك غّبىا.
ا٣باصة:
ا٣باصة تراىا ُب الوسائل ُب أبواهبا ٌ
الطائفة ٌ
مثبل ُب ج ٔ ،ص ْٓ ،الباب ُ «من أبواب ىم ٍن ٘بب عليو الزكاة ك ىمن ال ٘بب» ُب عدـ كجوب الزكاة ُب ماؿ الطفل.
ن
ك ُب ا٤بصدر ص ٗٓ ،الباب ْ ُب عدـ كجوب الزكاة على ا٤بملوؾ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٔ :

..........
مصاديق اإلكراه فكل أمر مَبتٌب على ا٤بكره عليو ،مرفوع عند اإلكراه ،ك منها :كجوب فطرة ا٤بعاؿ على ا٤بعيل ،ك ٤با كانت
ٌ
العيلولة جربية يرتفع الوجوب.
ك ا١بواب أ ٌف ُب االستدالؿ ٕبديث الرفع نظران؛ ٤با ذكرنا عند البحث عن حديث الرفع من أنٌو ٨بتص ٗبوردين:
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٕ :
..........
األكؿ :ما إذا كاف حكم إلزامي متعلٌق بفعل أم :ما يفعلو اإلنساف بإرادتو ك اختياره ،فإنٌو موضوع ٢بديث الرفع ك مرفوع ُب
ٌ
عادل التشريع ك ال يؤاخذ الفاعل إذا صدر الفعل منو عن جهل أك نسياف أك اضطرار أك إكراه أك خطأ ك أمثاؿ ذلك ٩بٌا ذكر
ُب حديث الرفع فبل يؤاخذ بذلك.
الثاين :ما إذا كاف لو أثر ك كاف موضوعان ألثر ،فإنٌو يرتفع ا٢بكم ا٤بَبتٌب عليو فكما يرتفع ا٢بكم ا٤بتعلٌق بو كذلك يرتفع
ا٢بكم ا٤بَبتٌب عليو يعِب :ما كاف الفعل موضوعان لذلك ا٢بكم كالكفارة ا٤بَبتٌبة على ٨بالفة النذر لو نذر أف ال يفعل كذا
فأيكره على فعلو فإنٌو ال كفارة عليو.
ك ا٢باصل :انٌو ال يفرؽ ُب حديث الرفع بْب األحكاـ ا٤بتعلٌقة بالعمل ك األحكاـ ا٤بَبتٌبة على العمل ٗبعُب :كوف العمل
خاصة ذكرناىا ُب ٧بلٌها.
موضوعان لذلك ا٢بكمٌ ،إال ُب موارد ٌ
ك ٌأما اآلثار ا٤بَبتٌبة على أمر آخر ،ال على الفعل ،فقد يكوف ذلك األمر اختياريان ك يكوف من أفعاؿ اإلنساف ،لكن ا٤بوضوع
لو دل يكن فعل ا٤بكلٌف بل األمر ا١بامع بْب فعل ا٤بكلٌف ك غّبه كنجاسة البدف الٍب ىي أثر ٤ببلقاة النجاسة مع الرطوبة ،ك
ا٤ببلقاة قسماف :اختيارم ك غّب اختيارم ،ك مثل ىذا األثر ال يرتفع ٕبديث الرفع ألنٌو غّب مَبتٌب على الفعل االختيارم بل
خاص بالفعل االختيارم.
مَبتٌب على أمر قد يكوف اختياريان ك قد يكوف غّب اختيارم ،فإ ٌف رفع التسعة ٌ
ك مقامنا من ىذا القبيل أم :ليس موردان ٢بديث الرفع؛ أل ٌف كجوب الفطرة
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٖ :
لعدـ صدؽ العياؿ ،ك ال الضيف عليو (ُ).

[ (مسألة ُٖ) :إذا مات قبل الغركب من ليلة الفطر دل ٯبب ُب تركتو شيء]
(مسألة ُٖ) :إذا مات قبل الغركب من ليلة الفطر دل ٯبب ُب تركتو شيء (ِ) ،ك إف مات بعده كجب اإلخراج من تركتو
عنو ك عن عيالو ،ك إف كاف عليو دين ك ضاقت الَبكة قسمت عليهما بالنسبة (ّ).
أعم من االختيارم ك ال يرفع
مَبتٌب على العيلولة ،ك ىي قد تكوف اختيارية ك قد تكوف غّب اختيارية ،ك على ىذا فا٤بوضوع ٌ
حكمو حديث الرفع الختصاصو برفع األحكاـ ا٤بتعلٌقة أك ا٤بَبتٌبة على األفعاؿ االختيارية دكف ما ترتٌب على األيمور ا٣بارجية.
ك ٩بٌا يؤٌكد عدـ مشوؿ حديث الرفع للمقاـ :أنٌو لو احتاج إذل ا٣بادـ اضطراران لعجز أك كثرة أشغاؿ مع عدـ رغبتو إذل عيلولتو
فهل ٲبكن القوؿ برفع حديث الرفع فطرة ىذا ا٣بادـ استنادان إذل أنٌو مضطر إليو.
(ُ) ظهر حكمو ٩بٌا تق ٌدـ ُب ىذه ا٤بسألة.
(ِ) لعدـ التكليف بالفطرة.
يتعرض لو ٌإال بشرح ٨بتصر لكبلـ احمل ٌقق ا٤باتن ،ك كأنٌو أرسلو
سره) ذكر ىذا ا٢بكم ،ك صاحب ا١بواىر دل ٌ
(ّ) احمل ٌقق (ق ٌدس ٌ
إرساؿ ا٤بسلٌمات «ُ» لكن للنظر ُب ا٢بكم ا٤بذكور ٦باؿ كاسع كما سبق «ِ».
ك الظاىر :عدـ كجوب اإلخراج من الَبكة؛ أل ٌف الفطرة ليست ح ٌقا ماليان ،بل
______________________________
(ُ) راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،آخر ص ُِٓ متنان ك شرحان.
(ِ) ُب الصفحة ِْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٗ :
..........
تدؿ على كوف الفطرة من قبيل الوضع.
ىو تكليف ٧بض كما سبق «ِ» ك دل نعثر على ركاية ٌ
فإخراج الفطرة من الَبكة ال دليل عليو كما ال دليل على توزيع الَبكة بْب الديوف ك الفطرة بالنسبة ُب صورة كجود ديوف ك
قصور الَبكة عن الوفاء هبا ك بالفطرة.

يدؿ على كوف الفطرة حكمان تكليفيان ال كضعيان ما سيأٌب ُب صورة عدـ إخراج زكاة الفطرة إذل صبلة العيد أك زكاؿ يوـ
ك ٩بٌا ٌ
العيد ك عدـ إفرازىا خارجان من اختبلؼ األقواؿ «ّ» ك ا٤بشهور على سقوط الفطرة ،ك لو أراد مع ذلك إعطائها فبعنواف
الصدقة ا٤بستحبٌة ال بعنواف الفطرة ،ك دلٌت عليو ركاية صحيحة «ْ» ك لو كانت الفطرة حكمان كضعيٌان ٤با سقطت.
نعم ذىب بعض إذل كوف الفطرة و
حينئذ قضاءن كالصوـ ك الصبلة من العبادات فإ ٌهنا حقوؽ بدنية ،عليو القضاء إف فاتت دكف
حق مارل ٱبرج من أصل ا٤باؿ ك قليل من الفقهاء التزـ بكوهنا أداءن حٌب بعد كقت الصبلة أك الزكاؿ من يوـ العيد.
ا٢بج فإنٌو ٌ
ٌ
______________________________
(ِ) ُب الصفحة ِْ.
(ّ) ُب الصفحة ِّٓ عند شرح قولو« :عدـ سقوطها» ُب فصل كقت كجوهبا.
(ْ) ك ىي صحيحة عبد اللَّو بن سناف« :ك إعطاء الفطرة قبل الصبلة أفضل ،ك بعد الصبلة صدقة» الوسائل :ج ٔ ،ص
ِْٔ ،ا٢بديث ُ من الباب ُِ من زكاة الفطرة ،ك راجع ص ِِٗ لتحقيق الصحيحة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٓ :
..........
ك على كل إف كانت الفطرة من قبيل الوضع فما كجو ىذا النزاع ك التزاـ ا٤بشهور بالسقوط بعد الزكاؿ أك الصبلة ك أ ٌهنا و
حينئذ
ٌ
صدقة؟
ك ال يبعد كوف الفطرة كالصبلة ُب ا٢بكم ،ك ا٤بعركؼ أ ٌف الصبلة ال ٚبرج من الَبكة ،لكن قيل :بإخراجها من أصل ا٤باؿ
كا٢بج ك الديوف ا٤بالية ك منهم السيد ا٤باتن «ُ».
ٌ
ك ا٢باصل :أ ٌف القوؿ بعدـ إخراج الفطرة من الَبكة ىو الظاىر لعدـ الدليل على إخراج الواجبات البدنية من أصل ا٤باؿ ٌإال
ا٢بج.
ٌ
٧بمد بن القاسم بن الفضيل البصرم ،إنٌو كتب إذل أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) :يسألو عن
ك ٌأما االستدالؿ بركاية ٌ
ا٤بملوؾ ٲبوت عنو مواله ك ىو عنو غائب ُب بلدة أيخرل ك ُب يده ماؿ ٤بواله ك ٰبضر الفطرة أ يزٌكي عن نفسو من ماؿ مواله
ك قد صار لليتامى؟ قاؿ :نعم «ِ».
نص على إخراج الفطرة من الَبكة ك قد ٞبلها الوسائل على ا٤بوت بعد ا٥ببلؿ «ّ».
بتقريب :أ ٌهنا ٌ

ففيو :ما تق ٌدـ من الكبلـ حوؿ ىذه الركاية سندان ك داللةن بالتفصيل «ْ».
______________________________
(ُ) راجع ا٤بًب ُب ا٤بستمسك :ج ٕ ،ص ُُٖ ،ا٤بسألة ْ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٔ ،ا٢بديث ّ ،باب ْ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ا٤بصدر ذيل ا٢بديث ا٤بذكور.
(ْ) من الصفحة َّ إذل الصفحة ِّ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٓ :
[ (مسألة ُٗ) :ا٤بطلقة رجعيا فطرهتا على زكجها]
حامبل ينفق عليها.
(مسألة ُٗ) :ا٤بطلقة رجعيا فطرهتا على زكجها (ُ) دكف البائن ٌإال إذا كانت ن
شك ُب حياهتم]
[ (مسألة َِ) :إذا كاف غائبان عن عيالو أك كانوا غائبْب عنو ك ٌ
شك ُب حياهتم ،فالظاىر كجوب فطرهتم مع إحراز العيلولة على
(مسألة َِ) :إذا كاف غائبان عن عيالو أك كانوا غائبْب عنو ك ٌ
فرض ا٢بياة (ِ).
عياال ،فإذف حاؿ
٦برد كجوب النفقة ال يوجب الفطرة ك إف كاف أحوط «ّ» ك العربة :بصدؽ كوهنا ن
(ُ) تق ٌدـ ُب كبلمو :أ ٌف ٌ
ا٤بطٌلقة الرجعية كحاؿ باقي العياؿ ك ليست للرجعية خصوصية ،بل ىي زكجة حقيقة ،ال ٤با قيل «ْ» بوركد ركاية «إ ٌف
ي
أصبل ،بل ذكرت ىذه ا١بملة ُب كبلـ الفقهاء .ك الوجو
ا٤بطلقة رجعيا زكجة» ك ٞبلها على التنزيل فإنٌو ال كجود ٥بذه الركاية ن
دؿ على
ٗبجرد الطبلؽ الرجعي ٌإال بعد انقضاء الع ٌدة ،ك ٌأما قبلو فبل بينونة ٤بقتضى ما ٌ
ُب كوهنا زكجة :أ ٌف البينونة ال ٙبصل ٌ
البينونة بعد العدة ،فقبل البينونة زكجتو حقيقة ك عبلقة الزكجية باقية ،ك انقضاء العدة شرط البينونة كاشَباط القبض ُب بيع
السلم ك الصرؼ فإنٌو ك إف ٙب ٌقق إنشاء البيع ٌأكنالٌ ،إال أ ٌف ملكية ا٤بشَبم ال تتح ٌقق ٌإال بعد القبض ،فالقبض شرط ،كما فيما
٫بن فيو حيث إنٌو ك إف أنشأ الطبلؽ ٌأكنالٌ ،إال أ ٌف البينونة ال تتح ٌقق ٌإال بعد انقضاء الع ٌدة.
(ِ) ك ذلك لبلستصحاب ،بياف ذلك:

______________________________
(ّ) ذكر ا٤باتن ُب ا٤بسألة ّ من فصل ىمن ٘بب عنو راجع الصفحة َُٓ ك ذكر االحتياط ُب الصفحة.َُٖ .
(ْ) ففي ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ُِْ٤« :با كرد من ا ٌف ا٤بطلٌقة رجعيا زكجة».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٓ :
..........
األعم من ا٤بقيٌد ،فيشمل
أ ٌف االستصحاب كما ٯبرم ُب ا٤بوضوع البسيط ٯبرم ُب ا٤بوضوع ا٤برٌكب ،ك ا٤براد من ا٤برٌكبٌ :
األجزاء ك الشرائط بأٝبعها ،لكن جريانو ُب جزء من األجزاء أك شرط من الشرائط ال أثر لو ٌإال مع إحراز باقي األجزاء ك
األعم من ا٤بقيٌد
الشرائط ،سواء كاف اإلحراز بالوجداف أك باالستصحاب أيضان ،لَبتٌب األثر على اجملموع ا٤برٌكب «أمٌ :
بالشرائط ،ك ا٤برٌكب االصطبلحي».
ك الوجو ُب ذلك أ ٌف االستصحاب تعبٌد بالبقاء ،أم فرض الشاؾ متي ٌقنان ،ك مورده :ما ترتٌب عليو األثر الشرعي ك ٌإال دل يكن
خاص فإنٌو ال أثر
ن
قاببل للتعبٌد ك من الظاىر أ ٌف األثر الشرعي يَبتب على ا٤بركب ٗبا ىو مركب ،ال على جزء خاص أك شرط ٌ
الستصحابو.
ك عليو :فبل ب ٌد ١برياف االستصحاب ُب جزء أك شرط من ا٤بركب من إحراز ا١بزء اآلخر أك ا٤بشركط بالوجداف أك بالتعبٌد
ألخس ا٤بق ٌدمتْب ،أم :إذا كاف أحد ا١بزئْب ثابتان بالتعبٌد فاجملموع ا٤برٌكب تعبٌدم ال
كاستصحاب آخر أيضان ك النتيجة تابعة
ٌ
٧بالة.
مثاال لذلك:
ك إليك ن
شك ُب ا٤بوضوع ا٤برٌكب من «ا٤باء الكر» بأحد الوجوه التالية:
لو ٌ
الشك ُب الكرية مع إحراز كونو ماء بالوجداف.
ُ ٌ
الشك ُب كونو ماء مع إحراز الكرية بالوجداف.
ِ ٌ
الشك ُب كونو ماء ك ُب كونو كران.
ّ ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٓ :

..........
كر بالتعبٌد االستصحاب ،-ك تَبتٌب عليو آثار
ففي ٌ
كران ك ىو اآلف ٌ
األكؿ ،ٯبرم استصحاب الكرية ،فيقاؿ :ىذا ا٤باء كاف ٌ
الكرية من عدـ االنفعاؿ.
ك ُب الثاين ،ٯبرم استصحاب كونو ماء ،فيقاؿ :ىذا الكر كاف ماء ك ىو اآلف ماء بالتعبٌد االستصحاب ك يَبتٌب عليو أثر
الكر من عدـ االنفعاؿ.
ا٤باء ٌ
شك ُب انقبلبو إذل اإلضافة ك ُب بقائو على
ك ُب الثالث ،تستصحب ا٤بائية ك الكرية ،فإنٌو كاف يعلم بكونو ماء كران ٍبٌ ٌ
الكرية ،يستصحب كبلٮبا فيقاؿ :ىذا ا٤بوجود كاف ماء كران ك ىو اآلف ماء كر بالتعبٌد.
فكلٌما كاف أحد ا١بزئْب مشكوكان جرل االستصحاب فيو بشرط إحراز ا١بزء اآلخر بالوجداف أك بالتعبٌد.
ك ا٤بوضوع ُب مورد البحث مركب من أمرين« :الوجود ك العيلولة» ك بتح ٌققهما يثبت ا٢بكم ك ىو كجوب الفطرة على
ا٤بعيل.
شك ُب أحدٮبا أجرل االستصحاب فيو مع إحراز اآلخر بالوجداف أك بالتعبٌد أم :االستصحاب أيضان.
فإذا ٌ
شك ُب كجوده مع إحراز عيلولتو على تقدير كجوده جرل استصحاب كجوده ك كجبت فطرتو.
فإذا ٌ
شك ُب عيلولتو مع إحراز كجوده جرل استصحاب عيلولتو ك كجبت فطرتو ،ك مثالو :ما لو كانت زكجتو الغائبة ككيلة
ك إذا ٌ
شك ُب بقائها على عيلولتو من جهة احتماؿ طبلؽ نفسها بالوكالة.
عنو ُب طبلؽ نفسها ك ٌ
شك ُب الوجود ك العيلولة معان ،استصحبهما معان ك كجبت الفطرة عليو.
ك إذا ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٓٓ :
[فصل ُب جنسها ك قدرىا]
فصل ُب جنسها ك قدرىا
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٓٔ :

أقل من
ُب جنسها ك قدرىا اعتبار كوف الفطرة من ا١بنس الصحيح ا٤بسألة ُ االجتزاء بالقيمة من النقود ا٤بسألة عدـ كفاية ٌ
الصاع إذا ساكل صاعان أك أقل ا٤بسألة ّ عدـ كفاية ا٤بلفق من جنسْب بعنواف القيمة ا٤بسألة ْ ا٤بدار قيمة كقت ك بلد
اإلخراج ا٤بسألة ٓ عدـ اشَباط ٌاٙباد جنس ا٤بخرج عن نفسو ك عن غّبه ا٤بسألة ٔ الواجب ُب مقدار الفطرة :الصاع ا٤بسألة
ٕ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٓ :
فصل ُب جنسها ك قدرىا ك الضابط ُب ا١بنس :القوت الغالب لغالب الناس [ُ] (ُ) األقواؿ ُب تعداد جنس الفطرة ٨بتلفة
ك منشأىا اختبلؼ الركايات الواردة ُب الباب «ُ»
______________________________
(ُ) ك ٝبلة من الركايات ذكرت ُب الوسائل ج ٔ باب ٓ ك ٔ من زكاة الفطرة ك نشّب إذل بعضها مقتصران على ٧بل الشاىد
منها ،ك بياف رقم ا٢بديث ك الباب.
منها :صحيحة صفواف .« :صاع من حنطة أك صاع من ٛبر أك صاع من زبيب ».ا٢بديث ُ من الباب ٓ.
ك منها :صحيحة عبد اللَّو بن ميموف .« :صاع من ٛبر أك صاع من زبيب أك صاع من شعّب أك صاع من أقط ».ا٢بديث
ُُ من الباب ٓ.
ك منها :صحيحة األشعرم .« :من ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب ».ا٢بديث ُ من الباب ٔ.
عمار .« :يعطي أصحاب اإلبل ك الغنم ك البقر ُب الفطرة من األقط صاعان» ا٢بديث ِ من
ك منها :صحيحة معاكية بن ٌ
الباب ٔ.
القمي .« :صاع من حنطة ك صاع من شعّب ك صاع من ٛبر ك صاع من زبيب ».ا٢بديث ٓ ،الباب ٔ.
ك منها :معتربة ياسر ٌ
ك منها :صحيحة معاكية بن كىب .« :بصاع من ٛبر أك صاع من زبيب أك صاع من شعّب ».ا٢بديث ٖ ،الباب ٔ.
ك منها :صحيحة ا٢بليب .« :نصف صاع من حنطة أك شعّب أك صاع من ٛبر أك زبيب ».ا٢بديث ُُ ،الباب ٔ.
ك منها :صحيحة زرارة ك صحيحة ابن مسكاف٩ .« :بٌا يغ ٌذكف عيا٥بم من لنب أك زبيب أك غّبه» ا٢بديث ُ ،الباب ٖ.

ك ىذه كردت بطريقْب مستقلٌْب أحدٮبا عن زرارة ك اآلخر عن ابن مسكاف ك إف جعلهما ُب الوسائل ركاية كاحدة ك لتحقيقو
راجع ص ُٖٔ.
ك منها :صحيحة عبد اللَّو بن سناف اآلتية ُب ص ُِٔ مع ٙبقيق مفصل ٤بتنها.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٓ :
..........
 ك إليك بعض األقواؿ:ُ عن الصدكقْب ك ابن أيب عقيل ك بعض آخر :االختصاص بالغبلت األربع ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب .»ُ« -ك
ىذه األربعة مورد اتفاؽ ا١بميع ،ك ال كبلـ ُب إجزائها ،ك ىو منشأ احتياط ا٤باتن «ِ» ك غّبه باالقتصار على األربعة.
ِ زاد صاحب ا٤بدارؾ على األربعة« :األقط» «ّ» فصارت ٟبسة «ْ».
ّ زاد السيد ا٤برتضى على ا٣بمسة« :اللنب» فصارت ستة «ٓ».
ْ عن الشيخ ك ا٤بفيد ك ٝباعة اضافة على الستة« :األرز» فصارت سبعة «ٔ».
______________________________
(ُ) نقلو ا٢بدائق ُب ج ُِ ،ص ِٖٕ عن الصدكؽ ُب ا٤بقنع ك ا٥بداية ،ك عن أبيو علي بن بابويو ُب رسالتو ،ك عن ابن أيب
عقيل ُب متمسكو.
(ِ) راجع مًب ص ُٖٕ.
فسرت ب «ا١بنب» ك الصحيح انٌو
(ّ) ضبط الكلمة على األكزاف التالية :فلس ،حرب ،قفل ،فرس ،كتف ،عضد ،إبل ،ك ٌ
لنب جامد.
(ْ) ذكره صاحب ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِٕٗ.
(ٓ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ٔ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ عن الشيخ ُب ا٣ببلؼ ك ا٤ببسوط ،ك عن ا٤بفيد ُب ا٤بقنعة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٓٗ :
..........
ا٤بتأخرين «ِ» بل ا١بميع« :القوت الغالب من أم جنس كاف» سواء السبعة ا٤بذكورة ك غّبىا كالعدس ك
ك ا٤بشهور بْب ٌ
السلت ك الذرة ك ا٤باش ك غّبىا ٩بٌا ىو قوت ك يغذم اإلنساف بو عيالو.
األكؿ ك ىو ا٫بصار األجناس باألربعة« :ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب» ك ال كبلـ ُب إجزائها ،لكن
ٙبقيق القوؿ ٌ
التخصيص هبا ٧بل الكبلـ؛ لعدـ الدليل على اال٫بصار ك دل ترد ركاية شاملة ٣بصوص األربعة ٌإال الضعاؼ «ّ».
القمي بناءن على كونو ياسر ا٣بادـ «ْ» ك ىو الظاىر بقرينة ركايتو عن الرضا (عليو
نعم :كردت بأٝبعها ُب معتربة ياسر ٌ
القمي ،عن أيب ا٢بسن الرضا
٧بمد بن ا٢بسن الصفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ياسر ٌ
السبلـ) ركاىا الشيخ بإسناده ،عن ٌ
(عليو السبلـ) قاؿ« :الفطرة صاع من حنطة ك صاع من شعّب ك صاع من ٛبر ك صاع من زبيب.»ٓ« ».
كل رأس
ك ٌأما صحيحة سعد بن سعد األشعرم ،عن أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن الفطرة ،كم يدفع عن ٌ
من ا٢بنطة ك الشعّب
______________________________
(ِ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِٕٗ.
(ّ) ك نشّب إليها ُب ص ُُٔ ىامش رقم ُ.
(ْ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج َِ ،ص َُ ُِ.
(ٓ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِّ ،ا٢بديث ٓ ،باب ٔ من زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٔ :
..........
ك التمر ك الزبيب :قاؿ :صاع بصاع النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) «ُ».

ففيهاٌ :أكنال :أ ٌف سؤالو عن ا٤بقدار الذم يدفع فطرة ،ال عن ا٫بصار الفطرة ُب ىذه األجناس ،ك غاية ما يستفاد منها إجزاء
اإلخراج من ىذه األجناس.
ك ثانيان :أ ٌف التحديد باألربعة قد كرد ُب كبلـ السائل ال ُب كبلـ اإلماـ (عليو السبلـ).
َّ
كل رأس من أىلك إذل أف قاؿ عن كل إنساف
ك ٌأما صحيحة ا٢بليب عن أيب عبد اللو (عليو السبلـ) قاؿ :صدقة الفطرة على ٌ
نصف صاع من حنطة أك شعّب ،أك صاع من ٛبر أك زبيب لفقراء ا٤بسلمْب ا٢بديث.»ِ« -
نصت على خصوص األربعة ٌإال أ ٌهنا ٧بمولة على التقية ،ك ذلك لتحديد كزف الفطرة حنطة أك شعّبان بنصف صاع،
فهي ك إف ٌ
علي
مع انٌو ال ٯبزم ٌإال صاع كامل على ما سيجيء «ّ» ك التحديد بالنصف حدث ُب زماف عثماف ك ٤با رجع األمر إذل ٌ
(عليو السبلـ) أرجعو إذل الصاع ٍبٌ ج ٌدد التحديد بالنصف معاكية على ما سيأٌب ٙبقيقو «ْ».
ك ال ٲبكن إلغاء خصوصية النصف فقط ،بأف يقاؿ« :أصل ا٢بنطة ك الشعّب
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ا٢بديث ُ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُُ ،الباب ٔ من زكاة الفطرة.
(ّ) ُب الصفحة َُِ.
(ْ) ُب الصفحة َِْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٔ :
..........
و
حينئذ
ثابت جنسان للفطرة لكن التحديد بالنصف كارد تقية فيلغى التحديد فقط» لعدـ داللة الركاية على ا٢بصر باألربعة
أل ٌهنما ُب مقاـ ٙبديد الكم.
نعم ىناؾ ركايات ضعيفة ح ٌددت جنس الفطرة باألربعة «ِ».

عمن ح ٌدثو ،عن عبد اللَّو بن سناف ،عن أيب عبد اللَّو (عليو
٧بمدٌ ،
(منها) :ما ركاه الشيخ بإسناده ،عن سعد ،عن أٞبد بن ٌ
السبلـ) قاؿ :سألتو عن صدقة الفطرة قاؿ :عن كل .إنساف صاع من حنطة أك صاع من شعّب أك ٛبر أك زبيب «ّ».
متفرقة ،ك إليك ٦بموعة من ا٤بعتربات.
ك لكن باقي ا٤بعتربات دل تذكر األربعة ٌإال ٌ
(منها) :صحيحة صفواف ،فإ ٌهنا ذكرت« :ا٢بنطة ك التمر ك الزبيب» دكف الشعّب «ُ».
ك (منها) :صحيحة عبد اللَّو بن ميموف ،فإ ٌهنا ذكرت «التمر ك الزبيب
______________________________
(ِ) منها ما ركاه الصدكؽ ُب عيوف األخبار كما ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،الباب ٔ من زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُٖ.
ك منها ما ركاه الصدكؽ ُب ا٣بصاؿ كما ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٓ ،الباب ٔ من زكاة الفطرة ،ا٢بديث َِ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ُِ ،الباب ٓ من زكاة الفطرة.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ُ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٔ :
..........
ك الشعّب» دكف ا٢بنطة ،ك أضافت «األقط» «ُ».
عمار ،فإ ٌهنا ذكرت «األقط ألىل اإلبل ك الغنم ك البقر» «ِ».
ك (منها) :صحيحة معاكية بن ٌ
ك (منها) :صحيحة عبد اللَّو بن سناف ،فإ ٌهنا ذكرت «التمر ك الرب ك الشعّب» دكف الزبيب «ّ» ك غّبىا من الركايات «ْ».
نصها ىكذا« :صاع من حنطة أك صاع من
ٙبقيق مًب صحيحة عبد اللَّو بن سناف :ذكر صاحبا ا١بواىر ك ا٢بدائق «ٓ» ٌ
شعّب».
ك الظاىر أ ٌف ىذا سهو منهما.
فإ ٌف مًب الصحيحة ُب التهذيب ىكذا .« :نصف صاع من حنطة أك صاع من ٛبر أك صاع من شعّب.»ٔ« ».

ك ُب االستبصار ىكذا ».« :نصف صاع من حنطة أك صاع من شعّب»ٕ« ».
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ُُ ،الباب ٓ من زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِّ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ذيل ا٢بديث ُِ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) ا٤بصدر الباب ٓ ك ٔ من أبواب زكاة الفطرة ك غّبٮبا.
(ٓ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُٕٓ ك ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِِٖ.
(ٔ) التهذيب :ج ْ ،ص ُٖ تسلسل ا٢بديث ِّْ.
(ٕ) االستبصار :ج ِ ،ص ْٕ ،تسلسل ا٢بديث ُٓٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٔ :
..........
ك صاحب الوسائل نقل ركاية عن ا٢بليب ٍبٌ قاؿ :ك .عن عبد اللَّو بن سناف عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ٫بوه ،ك زاد :أك
صاع من شعّب «ّ».
القمي بناءن على كونو ياسر ا٣بادـ «ْ».
ك ا٢باصل :أ ٌف التحديد باألربعة دل ترد ُب ركاية معتربة ٌإال معتربة ياسر ٌ
ك سيأٌب ا١بواب عن ىذا القوؿ« :أم :التحديد باألربعة» «ٓ».
ٙبقيق القوؿ الثاين ذىب إليو صاحب ا٤بدارؾ لوركد ا٣بمسة «ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب كاألقط» ُب ا٤بعتربات.
األكؿ «ٔ».
ك األربعة االكذل قد ظهر مصدرىا ُب ٙبقيق القوؿ ٌ
ك (األقط) كرد ُب ركايات مطلقة ك مقيٌدة.

الركاية ا٤بطلقة ىي صحيحة عبد اللَّو بن ميموف عن أيب عبد اللَّو ،عن أبيو (عليهما السبلـ) قاؿ :زكاة الفطرة صاع من ٛبر أك
حر أك عبد ،صغّب أك كبّب ا٢بديث.»ُ« -
صاع من زبيب أك صاع من شعّب أك صاع من أقط عن كل إنساف ٌ
______________________________
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ذيل ا٢بديث ُِ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج َِ ،ص َُ إذل ص ُِ.
(ٓ) ُب الصفحة ُِٕ ُب بياف ا٤بستفاد من الركايات.
(ٔ) ا٤بتق ٌدـ ُب الصفحة ُٗٓ.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ُُ ،الباب ٓ من زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٔ :
..........
عمار الواردة ألىل األنعاـ عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :يعطي أصحاب اإلبل ك
ك الركاية ا٤بقيٌدة صحيحة معاكية بن ٌ
الغنم ك البقر ُب الفطرة من األقط صاعان «ِ».
ك على مبناه «ّ» من االقتصار ُب مقاـ العمل على الركايات الصحيحة فاألمر كذلك ،أم :أ ٌف الصحاح دلٌت على
تدؿ على (اللنب) أيضان ،ك سيأٌب الكبلـ فيو «ْ».
ا٣بمسةٌ ،إال أ ٌف فيها ما ٌ
٧بمد بن مسلم قاؿ٠ :بعت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) يقوؿ :الصدقة ٤بن ال ٯبد
ك ال يرد عليو ذكر غّبىا ُب صحيحة ٌ
ا٢بنطة ك الشعّب ،ٯبزم عنو القمح ك العدس «ك السلت» ك الذرة نصف صاع من ذلك كلٌو أك صاع من ٛبر أك زبيب «ٓ».
فإ ٌف ا٤بذكورات من «العدس ك السلت ك الذرة» كاردة ٤بن ال ٯبد ا٢بنطة ك الشعّب.
ك أكرد عليو صاحب ا٢بدائق بلزكـ عد «الذرة» أيضان لوركده ُب ركاية صحيحة.
______________________________
(ِ) ا٤بصدر :ص ُِّ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٔ.

سره).
(ّ) أم :مبُب صاحب ا٤بدارؾ (ق ٌدس ٌ
(ْ) ُب صفحة ُٖٔ.
(ٓ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُّ ،الباب ٔ من زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٔٓ :
..........
نص كبلمو .« :قاؿ السيٌد السند ُب ا٤بدارؾ :ك ا٤بعتمد كجوب إخراج ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب كاألقط
 ك إليك ٌصحة ك
ٌ
لصحة أسانيدىا حيث إنٌو يدكر مدار األسانيد ٌ
خاصة .»ُ« ».ك على ىذه الركايات اعتمد صاحب ا٤بدارؾ ٌ
األكلة ،ك
ضعفان »ِ« .ك صاحب ا٤بدارؾ ٤بٌا كاف اختياره يدكر مدار ٌ
صحة األسانيد ،اختار ما دلٌت عليو تلك األخبار ٌ
عما عداىا بضعف اإلسناد ك عدـ صبلحيتو ٤بعارضة تلك األخبار ،ك أنت خبّب بأ ٌف من ال يعتمد على ىذا
أجاب ٌ
االصطبلح الذم ىو إذل الفساد أقرب من الصبلح فالظاىر عنده ىو ٞبل ما ذكره من األخبار على ما ذكرناه »ّ« .ك كاف
لصحة ا٣برب ك لعلٌو دل يقف عليو »ْ« ».انتهى كبلـ صاحب ا٢بدائق.
الواجب عليو أف يع ٌد الذرة أيضان ٌ
أقوؿ :مراد صاحب ا٢بدائق من ا٣برب ما قاؿ« :ك ُب صحيحة أيب عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء ،ك ىو أيوب بن عطية ،عن أيب عبد
اللَّو (عليو السبلـ) إنٌو ذكر صدقة الفطرة :أ ٌهنا ٘بب إذل أف قاؿ صاع من ٛبر أك صاع من زبيب أك صاع من شعّب أك صاع
من ذرة .»ٓ« ».ك ىذه الركاية ركاىا الشيخ بإسناده ،عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن فضالة ،عن أيب ا٤بعزل ك ُب نسخة :أيب
ا٤بغراء عن
______________________________
(ُ) عن ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِٕٗ.
(ِ) عن ا٢بدائق :ج ُِ ،ص َِٖ.
(ّ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ُِٖ.
(ْ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِِٖ.
(ٓ) ا٤بصدر ،آخر ص ُِٖ ك ٌأكؿ ص ِِٖ.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٔٔ :
..........
 أيب عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) «ِ».ٙبقيق سند ىذه الركاية أفاد ا٢بدائق :أ ٌف أبا عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء كنية أليوب بن عطية ،ك ىو ثقة «ّ».
مكُب بأيب عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء ك ىو ثقةٌ ،إال أ ٌف ىذه الكنية« :أبو عبد
(أقوؿ) :إ ٌف ما أفاده صحيح ،أم :أ ٌف أيوب بن عطية ٌ
الرٞبن ا٢ب ٌذاء» مشَبكة بْب شخصْب ،ك ٮبا:
ُ أيوب بن عطية (الثقة) ِ .ا٢بسن ا٢بذاء (اجملهوؿ).
ك الظاىر :أ ٌف أبا عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء ُب ىذه الركاية ىو ا٢بسن ا٢بذاء اجملهوؿ ُب كتب الرجاؿ ،ال أيوب بن عطية الثقة.
٧بمد بن ا٢بسن ،عن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن أباف ،عن ا٢بسْب
ك ذلك أل ٌف الشيخ الصدكؽ ركل نفس ىذه الركاية عن شيخو ٌ
بن سعيد ،عن فضالة ،عن أيب ا٤بغراء ،عن ا٢بسن ا٢ب ٌذاء «ُ»
______________________________
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث َُ ،الباب ٔ من زكاة الفطرة؛ التهذيب :ج ْ ،ص ِٖ؛ االستبصار :ج ِ ،ص
ْٖ.
نص ا٢بدائق :ج ُِ ،آخر ص ُِٖ ما يلي« :ك ُب صحيحة أيب عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء ك ىو أيوب بن عطية ».ك تعبّبه
(ّ) ٌ
داؿ على أنٌو ثقة.
بالصحيحة ٌ
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ذيل ا٢بديث َُ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة؛ ك ُب علل الشرائع :الصفحة ُّٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٔ :
..........
 ك قد عرفت «ِ» أ ٌف الشيخ ركاىا بإسناده ،عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن فضالة ،عن أيب ا٤بغراء ،عن أيب عبد الرٞبنا٢ب ٌذاء.

٧بمد بن ا٢بسن ،عن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن أباف ،عن ا٢بسْب بن سعيد.
القمي ،عن ٌ
ك سند الشيخ ابن أيب جيد ٌ
فيعلم من ٌاٙباد السند إذل أيب ا٤بغراء أ ٌف أبا عبد الرٞبن الوارد ُب سند الشيخ ىو ا٢بسن ا٢ب ٌذاء ال أيوب بن عطية.
إذ من البعيد ج ٌدان أ ٌف أبا ا٤بغراء نقل ىذه الركاية عن ا٢بسن ا٢ب ٌذاء ك عن أيوب بن عطية لفضالة ،ك نقلها فضالة كذلك
٧بمد بن ا٢بسن بن الوليد.
للحسْب بن سعيد ،ك ىكذا إذل ٌ
ك قد نقلها ابن الوليد للصدكؽ عن ا٢بسن ا٢ب ٌذاء ك البن أيب جيد عن أيوب ابن عطية.
أقل من أف يكوف ذلك موجبان الحتماؿ أف يكوف من يركم عنو الشيخ ىو ا٢بسن ا٢ب ٌذاء.
ك ال ٌ
فتصبح الركاية ضعيفة.
لصحة ا٣برب
الذرة أيضان ٌ
تقرر ،فما قالو صاحب ا٢بدائق من أ ٌف صاحب ا٤بدارؾ« :كاف الواجب عليو أف يع ٌد ٌ
ك على ضوء ما ٌ
ك لعلٌو دل يقف عليو» «ُ» غّب
______________________________
(ِ) ُب الصفحة ُٓٔ.
(ُ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِِٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٔ :
..........
تاـ؛ الحتماؿ عثور صاحب ا٤بدارؾ على الركاية ك طرحها لضعفها ٗبا ذكرناه.
 ٌنعم ،ىنا إيراد على صاحيب ا٢بدائق ك ا٤بدارؾ ك ىو أنٌو كاف عليهما ذكر «اللنب» لوركده ُب ركايتْب صحيحتْب ،ك ٮبا مدرؾ
القوؿ الثالث.
٧بمد بن عيسى بن
٧بمد بن عيسى ك ىو ٌ
٧بمد بن ا٢بسن الصفار ،عن ٌ
األيكذل :صحيحة زرارة الٍب ركاىا الشيخ بإسناده عن ٌ
َّ
كل قوـ ٩بٌا يغ ٌذكف عيا٥بم من لنب أك زبيب أك
عبيد عن يونس ،عن زرارة ،عن أيب عبد اللو (عليو السبلـ) ،قاؿ :الفطرة على ٌ
غّبه «ِ».

٧بمد بن
٧بمد بن عيسى ك ىو ٌ
٧بمد بن ا٢بسن الصفار ،عن ٌ
الثانية :صحيحة ابن يم ٍسكاف الٍب ركاىا الشيخ بإسناده عن ٌ
عيسى بن عبيد ،-عن يونس عن ابن مسكاف ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) مثلها «ّ».
٧بمد بن
٧بمد بن ا٢بسن الصفار ،عن ٌ
٧بمد بن ا٢بسن بإسناده عن ٌ
ك صاحب الوسائل جعلهما ركاية كاحدة فقاؿٌ « :
عيسى ،عن يونس ،عن زرارة ك ابن مسكاف ٝبيعان ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :الفطرة إذل آخر ا٢بديث.»ُ« -
______________________________
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٖ ،ا٢بديث ُ ،باب ٖ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ا٤بصدر ا٤بتقدـ.
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٔٗ :
..........
 لكنٌهما ركايتاف مستقلٌتاف كما ُب التهذيب «ُ» ك ٮبا صحيحتاف سندان.لعل صاحب ا٤بدارؾ عثر عليهما لكن دل يعتربٮبا صحيحة ك لذا دل يعد «اللنب» ُب أجناس الفطرة.
ك ٌ
٧بمد بن عيسى بن عبيد ُب السند ،ك ذلك ٤با نسب إذل ابن الوليد تضعيفو لو ك تبعو
لعل كجو الضعف عنده كجود ٌ
ك ٌ
الصدكؽ «ِ» ك الشيخ ُب الرجاؿ «ّ» ك الفهرست «ْ» ك ُب االستبصار يقوؿ ُب ركاية عنو :-إ ٌف ىذا ا٣برب مرسل
٧بمد بن عيسى بن عبيد ،عن يونس ،ك ىو ضعيف «ٓ».
منقطع ك طريقو ٌ
فمما قالوا ُب ح ٌقو.
٧بمد بن عيسى من ِّ
أجل الثقات «ٔ» ٌ
ك ا١بواب :أ ٌف ٌ
______________________________
(ُ) التهذيب :ج ْ ،ص ٖٕ ،ا٢بديث تسلسل ُِِ ذكر كبل من زرارة ك ابن مسكاف ُب السند مستقبل ،ك فيو ىكذا:
«عياالهتم».
ك ُب االستبصار :ج ِ ،ص ّْ ،ا٢بديث تسلسل ُّٕ ركاىا عن زرارة فقط .ك فيو ىكذا .« :عياالهتم ،لنب أك زبيب أك
غّبه».

٧بمد بن ا٢بسن (رضى اللَّو
(ِ) راجع من ال ٰبضره الفقيو ج ِ ،ص ٓٓ ،ذيل ا٢بديث تسلسل ُِْ قاؿ :فإ ٌف شيخنا ٌ
بصحتو من األخبار فهو عندنا مَبكؾ
يصححو ذلك الشيخ (ق ٌدس اللَّو ركحو) ك دل ٰبكم ٌ
كل ما دل ٌ
عنو) كاف ال ٌ
يصححو ك ٌ
غّب صحيح.
(ّ) أكرد ذكره ُب أربعة موارد من كتاب الرجاؿ ،راجع تفصيلها ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُٕ ،ص ُِٕ.
(ْ) الفهرست :ص ُٕٔ تسلسل ُِٔ كص ُِِ ،تسلسل َُٖ.
(ٓ) االستبصار :ج ّ ،ص ُٔٓ ،ذيل ا٢بديث رقم ٖٔٓ.
(ٔ) ٙبقيق ذلك ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُٕ ،ص ُِٔ إذل ص ُّْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٕ :
..........
 قاؿ النجاشي :رأيت أصحابنا ينكركف ىذا القوؿ «ُ» أم :ينكركف تضعيف ابن الوليد إيٌاه.ك قاؿ فضل بن شاذاف :ليس ُب أقرانو مثلو «ِ».
يضعفو ،بل ناقش فيما يركيو عن كتب يونس ٖبصوصو بإسناد منقطع ،أك ينفرد بو عن كتب
أقوؿ :الظاىر ا ٌف ابن الوليد ال ٌ
يونس.
صرح بتبعيٌتو لشيخو ابن الوليد ُب تصحيح ك تضعيف الركاة ،ك ألجل ذلك
ٌاما الصدكؽ فقد تبع ابن الوليد ُب ذلك ،ك قد ٌ
٧بمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ٖبصوصو.
دل يرًك ُب الفقيو ركاية كاحدة عن ٌ
٧بمد بن عيسى بن عبيد عن خصوص يونس ،ك الشاىد على ذلك ركاية الصدكؽ
ك يظهر من ذلك كوف النقاش فيما يركيو ٌ
٧بمد بن عيسى
٧بمد بن عيسى بن عبيد نيفان ك ثبلثْب ركاية عن غّب يونس «ّ» بل نفس ابن الوليد ركل عن ٌ
ُب الفقيو عن ٌ
بن عبيد ما ركاه عن غّب يونس «ْ».
يضعفو ،بل ُب نظره خصوصية فيما يركيو عن كتب
٧بمد بن عيسى بن عبيد ك ال ٌ
فيعلم أ ٌف ابن الوليد ال يناقش ُب شخص ٌ
يونس ،ك ىذا اجتهاد منو ،ك ال يلزمنا العمل باجتهاده.

______________________________
(ُ) رجاؿ النجاشي ،الصفحة ِٔٓ.
(ِ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُٕ ،ص ُِٔ.
(ّ) أشار سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ا٤بعجم ج ُٕ ،ص َُّ إذل ذلك بالتفصيل.
(ْ) أشار سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ا٤بعجم ج ُٕ ،ص َُّ إذل ذلك بالتفصيل.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٕ :
..........
 ك من ىنا يظهر عدـ ٠باع تضعيف الشيخ لو ألنٌو تبع ابن الوليد ُب ذلك فإنٌو استنبط من كبلـ ابن الوليد تضعيفو لو ،ك٧بمد بن عيسى ٌإال تبعان البن الوليد على ما يظهر من كبلمو ُب الفهرست «ّ» ك دل يذكر كجهان
الشيخ دل يكن خادشان ُب ٌ
لضعفو غّب ىذه ا١بهة.
يضعفو بل
ضعفو ،ك قد ظهر ٩بٌا ح ٌققناه أ ٌف ابن الوليد دل ٌ
ك ا٢باصل :أ ٌف تضعيف الشيخ يرجع إذل استنباطو أ ٌف ابن الوليد قد ٌ
رد ابن الوليد لركاياتو عن يونس اجتهاد منو
رد ركاياتو الٍب ركاىا عن خصوص يونس ،ك تبعو ُب ذلك الصدكؽ ،ك عرفت أ ٌف ٌ
ٌ
ك ال يلزمنا العمل باجتهاده .فما ذكره النجاشي من توثيق الرجل ك مدح ابن شاذاف «ْ» ىو ا٤بعتمد.
ك على ىذا ال كجو لطرح صاحب ا٤بدارؾ (اللنب) من أجناس الفطرة.
كل ال ب ٌد من الرجوع إذل الركايات ك ٙبقيقها «ُ».
ك على ٌ
______________________________
(ّ) الفهرست :ص ُٕٔ ،تسلسل ُِٔ ،كص ُِِ ،تسلسل َُٖ.
(ْ) تق ٌدـ ُب الصفحة َُٕ.
األكؿ ك الثاين ك بقي ٙبقيق األقواؿ األيخر ك ىي:
(ُ) من ص ُٗٓ إذل ىنا ًبٌ ٙبقيق القوؿ ٌ
(قوؿ ا٤برتضى) باختصاص أجناس الفطرة بالغبلت األربع كاألقط ك اللنب.

استدؿ بو ا٤بدارؾ «القوؿ الثاين» أم :الركايات الصحيحة الواردة ُب الغبلت األربع كاألقط راجع ص ُّٔ.
ك مدركو ما
ٌ
ك صحيحٍب زرارة ك ابن مسكاف ك فيهما اللنب راجع ص ُٖٔ.
ك (قوؿ الشيخ ك ا٤بفيد ك ٝباعة) باختصاص أجناس الفطرة بالغبلت األربع كاألقط ك اللنب ك األرز.
ك مدركو ما تق ٌدـ لقوؿ ا٤برتضى بالنسبة إذل الغبلت األربع كاألقط ك اللنب.
ٌأما األرز فلم يرد ُب ركاية صحيحة.
٧بمد ا٥بمداين اآلتية ُب ص ُّٖ حيث قاؿ .:على أىل طربستاف األرز.
نعم كرد ُب ركاية إبراىيم بن ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٕ :
..........
 ا٤بستفاد من الركايات الركايات على طائفتْب:خاصة من ثبلثة أك أربعة أك ٟبسة أك غّبىا ،من حنطة ك شعّب ك ٛبر ك زبيب ك
الطائفة األيكذل ما ح ٌددت الفطرة ُب أجناس ٌ
بضم بعض تلك الركايات إذل بعض ،ك قد سبق ذكر بعضها «ُ».
أقط ك غّبىاٌ ،
خاصة ،بل جعلت ا٤بناط :القوت الغالب «ِ».
الطائفة الثانية ا٤بيطٍلقة عن التحديد بأشياء ٌ
(منها) صحيحتا زرارة ك ابن مسكاف عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :الفطرة على كل قوـ ٩بٌا يغ ٌذكف عيا٥بم من لنب أك
زبيب أك غّبه «ّ».
______________________________
(ُ) أشرنا إذل ٝبلة منها ُب ىامش الصفحة ُٕٓ.
(ِ) إليك بعض تعبّبات الركايات عن القوت الغالب ففي صحيحٍب زرارة ك ابن مسكاف٩« :بٌا يغ ٌذكف عيا٥بم».
٧بمد ا٥بمداين« :ما غلب قوهتم» ا٤بصدر ا٢بديث ِ ،ك ُب ركاية يونس« :من اقتات قوتان» ا٤بصدر،
ك ُب ركاية إبراىيم بن ٌ
ا٢بديث ْ.

(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٖ ،ا٢بديث ُ ،الباب ٖ من أبواب زكاة الفطرة ،ك تق ٌدـ الكبلـ ُب أ ٌهنما ركايتاف ٌإال أ ٌف
صاحب الوسائل جعلهما ركاية كاحدة راجع ص ُٖٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٕ :
..........
 داللة الطائفة األيكذل أ ٌهنا مقيٌدة بأجناس معيٌنة من حنطة ك شعّب ك ٛبر ك زبيب ك أقط ك غّبىا لكنٌها يمطٍلقة من جهةالقوت الغالب ،بل بعض ا٤بذكورات فيها قوت نادر كالزبيب بالنسبة إذل أىل العراؽ.
داللة الطائفة الثانية أ ٌهنا مقيٌدة بالقوت الغالب ك مطلقة من حيث ا١بنس ،أم :سواء كاف من ا٣بمسة «ّ» أـ كاف من
غّبىا «ْ».
______________________________
(ّ) أم :ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب كاألقط ،ك ىي الٍب ذىب ا٤بدارؾ إذل االختصاص هبا من جهة كركدىا ُب
الصحاح راجع ص ُّٔ.
(ْ) كاللنب ك العدس ك السلت ك الذرة ك الدقيق ك السويق ك األرز ك العلس ٩بٌا ذكر ُب الركايات ،ك من غّب ذلك كا٤باش ك
غّبه.
األكؿ أم :اللنب مذكور ُب صحيحٍب زرارة ك ابن مسكاف ا٤بتق ٌدمتْب ُب ص ُٖٔ.
ك ٌ
٧بمد بن مسلم ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُْٔ.
ك الثبلثة ا٤بذكورة بعده منصوص عليها ُب صحيحة ٌ
ك ا٣بامس ك السادس مذكوراف ُب ركاية الفضبلء «الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،ا٢بديث ُٕ ،الباب ٔ من أبواب زكاة
الفطرة.
ك السابع مذكور ُب ركاية ا٥بمداين «ا٤بصدر ص ِّٖ ،ا٢بديث ِ ،باب ٖ».
ك األخّب مذكور ُب ما ركاه جعفر بن إبراىيم «ا٤بصدر ص ِّٗ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ٖ ،من أبواب زكاة الفطرة».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٕ :

..........
 بْب اإلطبلقْب بْب اإلطبلقْب تناؼ ال ٧بالة ،لداللة األيكذل على اعتبار ا٣بمسة ك إف دل تكن قوتان ،ك داللة الثانية علىاعتبار القوت ك إف دل يكن من ا٣بمسة «ُ» ك العمل باإلطبلقْب «بأف يقاؿ :ا٣بمسة ٘بزم ك إف دل تكن قوتان ك القوت
ٯبزم ك إف دل يكن من ا٣بمسة» غّب ٩بكن؛ ألنٌو اعترب ُب الطائفة الثانية كوف الفطرة قوتان.
قاببل لتقييده.
ك ال ٦باؿ لرفع اليد عن ىذا الظهور ك العمل بإطبلؽ الطائفة األيكذل بعد كجود ما يكوف ن
مضافان :إذل أنٌو يعلم من ذكر الزبيب ُب الطائفة الثانية أ ٌف إجزاؤه من أجل كونو قوتان ،ك عليو كيف ٲبكن األخذ بإطبلؽ ما
فتحصل :أ ٌف العمل باإلطبلقْب غّب ٩بكن.
دؿ على إجزائو ك إف دل يكن قوتان؟!
ٌ
ٌ
كما أ ٌف األخذ بإطبلؽ الطائفة األيكذل ك تقييد الطائفة الثانية با٣بمسة الٍب
______________________________
(ُ) الفركض احملتملة عبلجان للتناُب أربعة:
ُ العمل باإلطبلقْب ،ك ىو مردكد جزمان.
ِ العمل بإطبلؽ الطائفة األيكذل ك تقييد الثانية هبا ،ك ىو مردكد أيضان.
كل من الطائفتْب باأليخرل ،ك ىذا ال يقاكـ العبلج التارل ا٤بؤيٌد.
ّ تقييد ٌ
ْ األخذ بإطبلؽ الطائفة الثانية ،ك ٞبل الطائفة األيكذل على سبيل ا٤بثاؿ ،ك ىو ٨بتار سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو).
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٓ :
..........
ذكرت ُب الطائفة األيكذل «بأف يقاؿ :ا٣بمسة ٘بزم مطلقان ،لكن القوت ال ب ٌد ك أف يكوف من أحد ىذه ا٣بمسة» غّب ٩بكن
أل ٌف مقتضى الطائفة الثانية أجزاء ا٢بنطة ك الشعّب أيضان من جهة كوهنما قوتان بقرينة ذكر الزبيب فيها.
ك ىنا أمراف ٲبكن عبلج التناُب بأحدٮبا.

كل من الطائفتْب باأليخرل «بأف يقاؿ :ا٣بمسة ٘بزئ بشرط كوهنا قوتان ،ك القوت ٯبزئ بشرط كونو من أحد
ٌ
األكؿ :تقييد ٌ
ا٣بمسة».
الثاين :األخذ بإطبلؽ صحيحٍب زرارة ك ابن مسكاف الطائفة الثانية ك ٞبل الطائفة األيكذل على عدـ ا٣بصوصية ُب أحد
ا٣بمسة ،بل كوف ذكرىا ُب الركاية من أجل كوهنا من القوت الغالب ك من باب ا٤بثاؿ.
ك الظاىر :أ ٌف األمر الثاين ىو األقرب.
ك ىو ا٤بشهور ك ا٤بنسوب إذل كثّب من األصحاب ،ك الوجو فيو أيمور:
نص الطائفة األيكذل على ا٣بمسة من باب
األكؿ :يعلم من ذكر اللنب ُب الطائفة الثانية مع عدـ كجوده ُب الطائفة االكذل أ ٌف ٌ
ٌ
القوت الغالب ال ا٢بصر ،ك إف ذكر الزبيب فيها من باب ا٤بثاؿ «ُ».
الثاين :قد ذكر ُب بعض معتربات الطائفة األيكذل« :األقط» فقط ،ألصحاب اإلبل ك الغنم ك البقر «ِ» أ فيحتمل كجوبو
عليهم ٖبصوصو ٣بصوصهم؟
______________________________
(ُ) ك أشرنا إذل ركاياهتا ُب ص ُُٔ إذل ص ُّٔ ك ىامش الصفحة ُٕٓ.
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُْٔ.
(ِ) ك ىي صحيحة معاكية بن ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٔ :
..........
 بل ىو مقطوع العدـ ،ك إف ذكر األقط من باب القوت الغالب عندىم لكثرة كجوده عندىم ك استعما٥بم لو ،ك ٌإال فبلكجو لتخصيصو هبم مع جواز باقي ا٣بمسة ٥بم ببل إشكاؿ.
يدؿ
الثالث :عدـ ذكر ا٣بمسة «ّ» كلٌها ٦بموعة ُب ركاية كاحدة مستقلٌة حٌب الضعيفة بل كردت ُب ركايات متع ٌددة «ْ» ٌ
على أ ٌف ذكرىا من باب ا٤بثاؿ للقوت الغالب ال ٣بصوصية فيها ك لذا اقتصر ُب كل ركاية منها على بعض من ا٣بمسة.

تكرر ذكر الصاع ُب ٝبيع الركايات ا٤بعتربة ك ال نعرؼ كجهان ٥بذا التكرارٌ ،إال بياف مقدار الفطرة،
الرابع :ك ىو العمدة أنٌو قد ٌ
للعامة الذين قلٌلوا ا٤بقدار بالنسبة إذل بعض األجناس ك قد تق ٌدـ بيانو «ٓ» فيظهر أ ٌهنا ليست ُب مقاـ بياف جنس
خبلفان ٌ
كميتو ،ببل فرؽ بْب األجناس ا٢بنطة ك غّبىا.
الفطرة ،بل بصدد بياف مقدار الواجب إخراجو ك ٌ
ا٤بصرحة باألجناس على
إذان يصبح ظهور الطائفة الثانية ُب القوت الغالب ببل معارض ،فيؤخذ بو ك ٙبمل الطائفة األيكذل ٌ
ا٤بثاؿ.
ك ا٣بامس :لو أغمضنا النظر عن ٝبيع ذلك ،نقوؿ :إ ٌف ذكر الطائفة األيكذل
______________________________
(ّ) ك ىي ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب كاألقط.
(ْ) تق ٌدمت ركاياهتا ُب ىامش الصفحة ُٕٓ.
(ٓ) ُب ص َُٔ ،ك سيأٌب ُب ص َِٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٕ :
ك ىو ا٢بنطة ،ك الشعّب ،ك التمر ،ك الزبيب ،ك األرز ،كاألقط ،ك اللنب ،ك الذرة ،ك غّبىا (ُ).
لؤلجناس ا٤بذكورة فيها ،دل يعلم أنٌو ٣بصوصية ُب تلك األجناس حٌب ال ٯبوز غّبىا ،أـ أ ٌف ذكرىا على سبيل ا٤بثاؿ بعد ثبوت
أصل ا١بواز ُب القوت بداللة الطائفة الثانية.
الشك ُب ا١بزئية أك
الشك أصالة الرباءة عن ا٣بصوصية ،على ما ىو الصحيح من جواز الرجوع إذل الرباءة عند ٌ
ك ا٤برجع عند ٌ
الشرطية.
فيتمسك بأصالة الرباءة عن تقييدىا
يشك ُب تقييدىا بكوهنا من أحد األجناس،
ك تقريبها ىنا :أ ٌف الواجب ىو الفطرة ،ك ٌ
ٌ
بأحد ا٣بمسة.
كل قوت غالب.
ك ا٢باصل :على ضوء ما ذكرناه من التحقيق أ ٌف األظهر :جواز إخراج ٌ
(ُ) من القوت الغالب سواء األجناس ا٤بذكورة ُب الركايات «ُ» ك غّبىا ك ما ذكره ا٤باتن مذكور ُب ا٤بعتربات عدا الذرة ك
األرز «ِ» لكنٌهما من القوت الغالب ،خصوصان األرز فإنٌو قوت لغالب الببلد.

______________________________
(ُ) الركايات ا٤بعتربة ذكرت الغبلت األربع كاألقط ك اللنب ،راجع ٙبقيقها ُب ىامش الصفحة ُٕٓ ،ك ُب غّب ا٤بعتربات كرد
ذكر العدس ك السلت ك الذرة ك الدقيق ك السويق ك األرز ك العلس ،راجع ٙبقيقها ُب ص ُّٕ ا٥بامش رقم ِ.
عرب عنها ا٢بدائق بالصحيحة ،راجع ٙبقيقو ُب ص ُٓٔ.
(ِ) فإ ٌف الذرة كردت ُب ركاية أيب عبد الرٞبن الٍب ٌ
٧بمد ا٥بمداين تراىا ُب ص ُّٖ.
ك األرز كرد ُب ما ركاه إبراىيم بن ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٖ :
ك األحوط :االقتصار على األربعة األيكذل (ُ) ،ك ا٤بناط :كونو قوتان ك غذاءن غالبان ،ك ىذا ال كبلـ فيو.
ٌأما ما ال يكوف غذاء كالرطب ك العنب ك السكر ك الدبس ك ا٤بلح ك ا٣بضركات ك البقوؿ ك شبهها ،فالظاىر :عدـ اإلجزاء.
ك ذلك أل ٌف الرطب ك العنب دل يتعارؼ التع ٌذم هبما ،ك لذا ذكر التمر ك الزبيب ُب الركايات «ّ» دكف ا٤براتب السابقة
عليهما من ا٣ببلؿ ك الرطب ،ك ا٢بصرـ ك العنب مع كثرة الرطب ك العنب ،ك كثرة استعما٥بما ،ك ذلك من جهة عدـ كوهنا
غذاءن ،ك إف احتاج إليها اإلنساف ٖببلؼ التمر ك الزبيب حيث إ ٌف كثّبان من أىل البادية يكتفوف بالتمر ك لو لوجبة كاحدة ،ك
ُب بعض الببلد يكتفوف بالزبيب «ْ».
ك أكذل بعدـ اإلجزاء :السكر ك الدبس ك ا٤بلح ك إف كانت ٧بل حاجة اإلنساف.
بل ال تكفي ا٣بضركات ك البقوؿ حٌب ا٣بيار؛ ألنٌو ليس بغذاء حٌب لقوـ أك بلدة.
ك العربة ُب ٝبيع ذلك ٗبا يكوف غذاءن ك قوتان ك لو لقوـ أك بلد.
(ُ) للقوؿ باختصاص جنس الفطرة هبا «ُ» لكن االحتياط مشركط بكوهنا من القوت الغالب فإف كاف القوت الغالب
غّبىا فاألحوط :ا١بمع بْب األمرين.
______________________________
(ّ) سردنا ركاياهتا ُب ىامش الصفحة ُٕٓ.
٧بمد ا٥بمداين تعيْب الزبيب فطرة على أىل أكساط الشاـ راجعها ُب ص ُّٖ.
(ْ) ُب ركاية إبراىيم بن ٌ

(ُ) ك ىو قوؿ الصدكقْب ك ابن أيب عقيل ك غّبىم ،ك تق ٌدـ الكبلـ ُب ذلك ص ُٖٓ ،كص ُٗٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٗ :
ك إف كاف األقول ما ذكرناه بل يكفي الدقيق (ُ) ك ا٣ببز (ِ) ك ا٤باش ك العدس.
يضر نقص الصاع من الدقيق عن الصاع من الشعّب أك ا٢بنطة كزنان ،كما دلٌت عليو صحيحة عمر بن يزيد ،قاؿ:
(ُ) ك ال ٌ
سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) تعطى الفطرة دقيقان مكاف ا٢بنطة؟ قاؿ :ال بأس يكوف أجر طحنو بقدر ما بْب ا٢بنطة ك
الدقيق.»ُ« .
(ِ) إف كانت حنطة ا٣ببز صاعان ك يكوف كزف ا٣ببز و
حينئذ حدكد الصاع ك نصف الصاع لكوف ا٤باء ثلثو تقريبان فالظاىر :أنٌو
ال إشكاؿ ُب دفعو فطرة؛ إذ ال ٰبتمل أف تكوف لعنواف ا٢بنطة ٗبا ىي حنطة خصوصية ،فإ ٌف ا٢بنطة ال تستعمل عادة ٌإال
بالعمل من طحن ك خبز ك غّب ذلك ،ك إذا كاف ا٣ببز نفسو صاعان فطبعان تنقص حنطتو عن الصاع ك إف كاف مع ا٤بزيج ك
ىو ا٤باء صاعان ،ك إجزاؤه و
حينئذ ٰبتاج إذل دليل ،ك قد كاف الدليل «ِ» كاردان ُب الدقيق فإف أجرينا التعليل الوارد ُب صحيحة
عمر بن يزيد «ّ» ىنا ،بأف يكوف نقص ا٢بنطة اجرة التخبيز جاز صاع ا٣ببز فطرة ،ك ٌإال فإجزاء صاع ا٣ببز مشكل ك إف
كاف ا٣ببز قوتان ٌإال أ ٌف صاع ا٣ببز ليس صاعان من ا٢بنطة ك الشعّب ك غّبٮبا من ا٤بواد الٍب دلٌت الركايات على اعتبارىا صاعان،
ك ذلك لوجود ا٤باء ا٤بزيج معو.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ٗ من زكاة الفطرة .ك سيأٌب ٙبقيق ُب داللة ىذه الصحيحة ُب ص
ُُٗ يتعلٌق با٤بقاـ.
(ِ) ك ىو صحيحة عمر بن يزيد ا٤بتق ٌدمة ُب صدر ىذه الصفحة.
(ّ) ك ىو صحيحة عمر بن يزيد ا٤بتق ٌدمة ُب صدر ىذه الصفحة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٖ :
أصبل مع كثرة كجوده
ك األفضل إخراج التمر [ُ] ك ٩بٌا يؤٌكد أك ٌ
يدؿ على عدـ كفاية صاع من ا٣ببز :عدـ ذكره ُب الركايات ن
ُب عهدىم (عليهم السبلـ) ،فإ ٌف ا٣ببز لو كاف ٦بزيان لكاف أكذل بالذكر لكونو أسرع منفعة.
ك ىكذا الكبلـ لو طبخت ا٢بنطة غّب ا٣ببز كا٥بريس.

مثبل مع
فإ ٌف الظاىر :عدـ اإلجزاء؛ ألنٌو مع ا٤باء صاع ،ك سيأٌب الكبلـ «ّ» بعدـ إجزاء صاع مركب من ا٢بنطة ك الشعّب ن
انٌو غذاء ك ٮبا من جنس الفطرة ،ك ذلك لكوف العربة بالصاع من كل عنواف ،ك إذا كاف ا٢باؿ ىذا ُب ا٤بركب من جنسي
الفطرة فكيف ا٢باؿ ُب ا٤بركب من جنس الفطرة مع غّبه كا٤باء ُب ا٣ببز ،أ فيحتمل كفاية ثلثي صاع من الدقيق مع ثلث
صاع من ا٤باء؟ ك إذا ال ٯبزم ذلك قبل ا٤بزج فبعده كذلك.
(ُ) لداللة الركايات ا٤بعتربة عليو «ُ».
إرل،
أحب ذلك َّ
(منها) :صحيحة ا٢بليب عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب حديث ُب صدقة الفطرة قاؿ :ك قاؿ :التمر ٌ
يعِب :ا٢بنطة ك الشعّب ك الزبيب «ِ» ٙبقيق مًب الصحيحة إ ٌف ٝبلة «يعِب :ا٢بنطة ك الشعّب ك الزبيب» من كبلـ صاحب
الوسائل
______________________________
(ّ) ُب ص ُٖٔ ك ُٔٗ.
(ُ) ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،الباب َُ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ا٤بصدر ا٢بديث ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٖ :
..........
 ك ليست جزءان من الصحيحة ،ك الصحيحة موجودة ُب التهذيب ك االستبصار بدكف ىذه ا١بملة «ّ» ك كاف علىيتوىم أنٌو جزء الركاية.
صاحب الوسائل اإلشارة إذل ذلك ،بأف يقوؿ« :أقوؿ :يعِب :ا٢بنطة ك الشعّب ك الزبيب» حٌب ال ٌ
ك قولو« :يعِب :ا٢بنطة ك الشعّب ك الزبيب» إشارة إذل صدر الركاية الذم ذكره صاحب الوسائل قبل ىذا الباب «ْ» ك ىذا
ا٢بر ك ا٤بملوؾ ،ك الغِب ك الفقّب عن كل إنساف
ٌ
نصها« :قاؿ :صدقة الفطرة على كل رأس من أىلك ،الصغّب ك الكبّب ،ك ٌ
إرل.
أحب ذلك َّ
نصف صاع من حنطة أك شعّب أك صاع من ٛبر أك زبيب لفقراء ا٤بسلمْب» ك قاؿ :التمر ٌ
ك (منها) :صحيحة ىشاـ بن ا٢بكم الٍب ركاىا ا٤بشايخ الثبلثة عن الصادؽ (عليو السبلـ) أنٌو قاؿ :التمر ُب الفطرة أفضل
من غّبه ألنٌو أسرع منفعة ،ك ذلك

______________________________
(ّ) التهذيب :ج ْ ،ص ٕٓ ،ا٢بديث تسلسل َُِ .االستبصار :ج ِ ،ص ِْ ،ا٢بديث تسلسل ُّْ.
(ْ) أكردىا الوسائل ُب ثبلث قطع من أبواب زكاة الفطرة ،ك ىي:
ا٢بر ك
ا١بملة االكذل ُب الباب ّ ،ا٢بديث ُ ،ص ِِٓ« :صدقة الفطرة على كل رأس من أىلك الصغّب ك الكبّب ،ك ٌ
ا٤بملوؾ ،ك الغِب ك الفقّب».
ا١بملة الثانية ُب الباب ٔ ،ا٢بديث ُُ ،ص ِّّ.
«عن كل إنساف نصف صاع من حنطة أك شعّب أك صاع من ٛبر أك زبيب لفقراء ا٤بسلمْب».
ا١بملة الثالثة ُب الباب َُ ،ا٢بديث ُ ،ص ِّْ.
إرل».
أحب ذلك َّ
«ك قاؿ :التمر ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٖ :
ٍب الزبيب (ُ) ٍبٌ القوت الغالب (ِ) ىذا إذا دل يكن ىناؾ مرجح من كوف غّبىا أصلح ٕباؿ الفقّب ك أنفع لو.
أنٌو إذا كقع ُب يد صاحبو أكل منو ،قاؿ :ك نزلت الزكاة ك ليس للناس أمواؿ ك إٌ٭با كانت الفطرة «ُ».
عمار قاؿ :سألت أبا ا٢بسن (عليو السبلـ) عن صدقة الفطرة؟ قاؿ :التمر أفضل «ِ».
ك (منها) :موثقة إسحاؽ بن ٌ
خاص من كونو أسرع منفعة كالتمر حيث ال حاجة ُب
نص
ٌ
(ُ) استدؿ عليو بعْب ما ذكر ُب التمر ك إف دل يكن فيو ٌ
االستفادة منو إذل عمل كالطحن ك الطبخ.
عدال للتمر ك ُب عرضو.
ك قد يستشكل :بأ ٌف الزـ ذلك كوف الزبيب ن
ك بناءن عليو كيف يلتزـ بأفضلية التمر ٍبٌ الزبيب؟
لكنٌا نقوؿ :إ ٌف التمر ك الزبيب ك إف كانا مشَبكْب ُب ىذه ا١بهة ٌإال أ ٌف للتمر جهات اخرل لؤلفضلية ،منها :ما يستفاد من
إرل «ّ» (ِ) ك ىذا ُب ا٤برتبة الثالثة ،ك الظاىر :أ ٌف مراده من الغالب :الغالب النوعي
قولو (عليو السبلـ) :التمر ٌ
أحب ذلك ى
بقرينة ما ذكره ُب صدر ا٤بسألة ك ىو قولو :ك الضابط ُب ا١بنس :القوت الغالب

______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْْ ،ا٢بديث ٖ ،الباب َُ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،ا٢بديث ْ ،الباب َُ من أبواب زكاة الفطرة.
النص
(ّ) ك ىي ُب صحيحة ا٢بليب تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،ا٢بديث ُ ،الباب َُ من زكاة الفطرة ،ك ىذا ٌ
موجود ُب ا٤بصدر ا٢بديث رقم ّ ٕ ،ٓ ،من الباب ا٤بذكور باختبلؼ بسيط.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٖ :
..........
لغالب الناس «ِ».
ك ٰبتمل كوف ا٤براد :الغالب الشخصي ك عليو صاحب الشرائع حيث قاؿ .:اف ٱبرج كل إنساف ما يغلب على قوتو «ّ» ك
غّبه أيضان ،ك على ىذا فاألكذل ك األفضل بعد التمر ك الزبيب إخراج الفطرة من قوتو الشخصي ،أم :إذا كاف قوت البلد
شعّبان ك قوتو الشخصي ا٢بنطة ٱبرج ا٢بنطة ،ك الوجو ُب ذلك ركايتاف:
عمن ذكره عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ،قاؿ :قلت لو :جعلت فداؾ ىل على أىل البوادم الفطرة؟
األيكذل :ركاية يونس ٌ
يؤدم من ذلك القوت «ُ».
كل من اقتات قوتان فعليو أف ٌ
قاؿ :فقاؿ :الفطرة على ٌ
٧بمد ا٥بمداين ،قاؿ :اختلفت الركايات ُب الفطرة ،فكتبت إذل أيب ا٢بسن صاحب العسكر (عليو
ك الثانية :ركاية إبراىيم بن ٌ
السبلـ) أسألو عن ذلك ،فكتب :أ ٌف الفطرة صاع من قوت بلدؾ ،على أىل م ٌكة ك اليمن ك الطائف ك أطراؼ الشاـ ك
اليمامة ك البحرين ك العراقْب ك فارس ك األىواز ك كرمافٛ :بر ،ك على أىل أكساط الشاـ :زبيب ،ك على أىل ا١بزيرة ك
ا٤بوصل ك ا١بباؿ كلٌها :بر أك شعّب ،ك على أىل طربستاف :األرز ،ك على أىل خراساف :الربٌ ،إال
______________________________
(ِ) راجع ُب ص ُٕٓ.
(ّ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُِٓ ،ك فيو بياف بعض األقواؿ الواردة ُب القوت النوعي ك الشخصي.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٗ ،ا٢بديث ْ ،الباب ٖ من أبواب زكاة الفطرة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٖ :
و
حينئذ دفعها بعنواف القيمة [ُ] أىل مرك ك الرم فعليهم :الزبيب ،ك على أىل مصر :الرب ،ك من
لكن األكذل ك األحوط
سول ذلك فعليهم ما غلب قوهتم ،ك من سكن البوادم من األعراب فعليهم األقط ،ك الفطرة عليك ك على الناس كلٌهم
ا٢بديث «ِ».
ك ىاتاف الركايتاف ظاىرٮبا الوجوب ٌإال أ ٌهنما ضعيفتاف سندان ،ك ال بأس بالعمل هبما بعنواف االستحباب ك لو بالتسامح ُب
أدلٌة السنن بناءن على جريانو ك ٌإال فلم تدؿ عليو ركاية معتربة.
(ُ) دل يتٌضح ا٤براد من ىذا االحتياط ،سواء كاف ا٤براد من القوت الغالب :الغالب الشخصي أك الغالب النوعي.
سره) بالغالب :الغالب الشخصي ،ك قد أخرج ا٤بكلٌف فطرتو من الغالب النوعي ٤برجح كاحتياج الفقّب
ألنٌو إف أراد (ق ٌدس ٌ
سره).
فا٤بخرج مصداؽ للفطرة من دكف حاجة إذل االحتياط بدفعو بعنواف القيمة على ما ذكره (ق ٌدس ٌ
مثاؿ ذلك :لو كاف قوتو الشخصي :األرز ،ك كاف القوت الغالب النوعي :ا٢بنطة ك كانت أنفع للفقّب ك أراد دفعها
فاالحتياط بدفعها بعنواف القيمة ال نعرؼ لو كجهان؛ ألنٌو أم :ا٤بخرج من الغالب النوعي مصداؽ للفطرة لنفسو.
ك مورد االحتياط احتماؿ الوجوب ،ك ال ٦باؿ الحتماؿ كجوب احتساب القوت الغالب الشخصي فطرة حٌب ٰبتاج إذل
احتساب الغالب النوعي قيمة عنو.
______________________________
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٖ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٖ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٓ :
[ (مسألة ُ) :يشَبط ُب ا١بنس ا٤بخرج كونو صحيحان فبل ٯبزم ا٤بعيب]
سره) من القوت
(مسألة ُ) :يشَبط ُب ا١بنس ا٤بخرج كونو صحيحان فبل ٯبزم ا٤بعيب [ُ] ك ا٢باصل :إف كاف مراده (ق ٌدس ٌ
الغالب :الغالب الشخصي ،ال بأس بأف يقاؿ :إنٌو أفضل بعد التمر ك الزبيبٌ ،إال أ ٌف االحتياط بقصده بعنواف القيمة لو
أعطى غّبه أم :لو أعطى الغالب النوعي ال نعرؼ لو كجهان.

ك إف أراد بالقوت الغالب :الغالب النوعي أم :الذم يستعملو غالب الناس ُب بلده ك ىو الظاىر من عبارتو على ما تق ٌدـ
«ُ» ٗبعُب :أ ٌف األفضل ٌأكنال :التمرٍ ،بٌ الزبيبٍ ،بٌ القوت الغالب من بقية األجناس الفطرية ،فإذا كاف الفقّب ٕباجة إذل غّب
القوت الغالب كاللباس ك الفراش ك ٫بوٮبا فاألحوط عنده دفعو بعنواف القيمة.
فبل نعرؼ كجهان ٥بذا االحتياطٌ ،أما على ما ذىبنا إليو «ِ» من عدـ جواز غّب النقود قيمة عن القوت الغالب فاألمر كاضح،
فا٤بتعْب دفعو بعنواف القيمة ،ك ال
سره)
ٌ
كل ما ىو غّب القوت الغالب قيمة ك ىو اختياره (ق ٌدس ٌ
ك ٌأما بناءن على جواز دفع ٌ
معُب لبلحتياط بدفعو بعنواف القيمة.
كل دل يظهر ا٤براد من االحتياط باحتساب غّب القوت الغالب قيمة ،سواء القوت الغالب الشخصي أك الغالب
ك على ٌ
النوعي.
استدؿ عليو صاحب ا١بواىر باالنصراؼ عن ا٤بعيب ،ك أيٌد ذلك ٗبا كرد
(ُ )
ٌ
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ُِٖ.
(ِ) سيأٌب ُب الصفحة ُٖٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٔ :
ك يعترب خلوصو فبل يكفي ا٤بمتزج بغّبه من جنس آخر أك تراب أك ٫بوه [ُ] ُب زكاة ا٢بيواف من عدـ إجزاء ا٤بعيب من
ا٢بيواف زكاة عن ما كاف ُب النصاب صحيحان «ِ».
أقوؿ :ال بأس بذلك بعنواف االحتياط ،ك ٌأما بعنواف الفتول ففيو كبلـ ك ىو :أ ٌف العيب إف كاف ٕب ٌد يسقطو عن مشولو عنواف
مثبل فعدـ اإلجزاء كاضح ،أل ٌف اجملزم ما كاف قوتان ك
القوت كما إذا صارت ا٢بنطة بالعيب ال فائدة فيها سول علف الدكاب ن
ىذا ليس بقوت لو.
ك ٌأما إذا دل يكن كذلك فبل دليل على عدـ اإلجزاء ُب ح ٌقو بعد صدؽ الطعاـ عليو خصوصان إذا كاف قوتان للمعطي ك
عائلتو ،ك ال سيٌما إذا كاف قوتان لغالب الناس كما إذا أيصيبت حنطة البلد بعيب ،ك كاف ما ُب أيدم الناس من ا٤بعيب ،ك إف
كاف ىناؾ من النوع الصحيح ،فدعول عدـ إجزاء ا٤بعيب و
حينئذ مطلقان ،مشكل ج ٌدان ك إف كاف أحوط.

(ُ) لداللة الركايات على صاع من ا٢بنطة أك الشعّب أك »ُ« .فا٤بل ٌفق من نصف صاع من ا٢بنطة ك نصف صاع من الشعّب
يقل عن الصاع
ال يكوف ٦بزيان ،خصوصان إذا كاف ا٤بزيج ترابان ك شبهو ٩بٌا ليس بقابل لؤلكل ،فإ ٌف األصل ٌ
______________________________
نص كبلمو .« :بل الظاىر انسياؽ الصحيح منها .لفقد االسم ا٤بتوقٌف عليو
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُٖٓ ،ك إليك ٌ
االمتثاؿ أك ا٤بنساؽ منو عند اإلطبلؽ خصوصان مع مبلحظة عدـ إجزاء ذات العوار ك ا٤بريضة ُب الزكاة ا٤بالية ،ك إف كاف ىو
من القوت الغالب.».
(ُ) تق ٌدمت الركايات ُب ىامش الصفحة ُٕٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٕ :
قليبل يتسامح بو (ِ).
ٌإال إذا كاف ا٣بالص منو ٗبقدار الصاع (ُ) أك كاف ن
[ (مسألة ِ) :األقول :االجتزاء بقيمة أحد ا٤بذكورات]
(مسألة ِ) :األقول :االجتزاء بقيمة أحد ا٤بذكورات من الدراىم ك الدنانّب [ّ] ا٤بطلوب ،ك قد كانت الركايات ظاىرة ُب
عما إذا كاف ا٤بزيج ترابان ك شبهو ،ك ال ٯبزم ا٤بلفق ٌإال ُب صورتْب أشار إليهما
كوف الصاع من ا٢بنطة أك الشعّب أك .ن
فضبل ٌ
سره) بقولو التارل (ُ) أم :كوف األصل ٗبقدار الصاع ،ك كوف ا٣بليط زائدان على صاع األصل.
ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
(ِ) أم :كوف ا٣بليط مقداران مستهلكان ُب األصل عرفان ،كمثقاؿ تراب ُب صاع من ا٢بنطة أك شيء قليل من ا٤باش ك شبهو،
الذمة من تسليم
يضر ٌ
بصحة البيع ك فراغ ٌ
ك ىذا كما لو باع صاعان من ا٢بنطة ك فيها شيء من الَباب ٗبقدار متعارؼ فإنٌو ال ٌ
ا٤ببيع ك غّب ذلك من أحكاـ البيع ،بل كجود ا٤بزيج القليل ج ٌدان متعارؼ.
نص على أنٌو أم :الدرىم
(ّ) من دكف إشكاؿ ُب ذلك لداللة ع ٌدة من الركايات على إجزاء الدرىم «ُ» بل ُب بعضها ٌ
أنفع للفقّب «ِ» ك كجهو كاضح ،إلمكاف صرؼ النقد ُب كل ما ٰبتاجو حٌب العبلج ك التداكم.
ك ىذه ا٤بسألة ال إشكاؿ فيها ك الركايات هبا مستفيضة.
______________________________
(ُ) راجع الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٗ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُ.ُْ ،ُُ ،َُ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ّ ،
ك ُب بعضها :التعبّب ب «الورؽ» ك ىو ا٢بديث رقم ِ.ْ ،

(ِ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ٓ ،ك ٗبعناه ا٢بديث ٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٖ :
أك غّبٮبا من األجناس األيخر [ُ] ك ال إشكاؿ ُب االجتزاء بالنقود غّب الدرىم أيضان كالدينار ك الفلوس ك شبههما من
عمار قاؿ :قلت أليب عبد
النقود ،ك إف كرد ذكر خصوص الدرىم ُب الركايات ،ك ذلك للتعليل الوارد ُب موثقة إسحاؽ بن ٌ
فضة بقيمة ىذه األشياء الٍب ٠بٌيتها؟ قاؿ :نعم إ ٌف ذلك
يؤديها ٌ
اللَّو (عليو السبلـ) :جعلت فداؾ ما تقوؿ ُب الفطرة ،ٯبوز أف أ ٌ
أنفع لو؛ يشَبم ما يريد «ّ».
ك ىذا التعليل جار ُب ٝبيع العمبلت النقدية.
لعل كجو ذكر الدرىم دكف الدينار كوف الصاع من الطعاـ ال يساكم الدينار ك ال يقرب منو ،بل الدرىم مقياس قيمة الصاع
ك ٌ
لتقارهبما دكف الدينار ٌإال لكثّب العائلة الذم يساكم ٦بموع ما عليو من الصيعاف حدكد الدينار.
تدؿ على ذلك ا٤بوثقة ا٤بذكورة حيث يعلم أ ٌف ال خصوصية للدرىم ،بل العربة بانتفاع الفقّب ألجل ٛب ٌكنو من أف يشَبم بو
ك ٌ
ما يريد.
يعم ٝبيع األٜباف.
ك ا٢باصل :أ ٌف ا٢بكم با١بواز ال ٌ
ٱبتص بالدرىم جزمان بل ٌ
(ُ) كاللباس ك الفراش ك أدكات البيت ك غّب ذلك ٩بٌا سول القوت الغالب ك النقود.
٧بل كبلـ بينهم.
ك ىذا ٌ
______________________________
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٗ :
..........
عربت بالقيمة بدؿ الصاع من الطعاـ ،ك إف
 ذىب ٝباعة إذل ا١بواز مستدلٌْب عليو بإطبلؽ بعض الركايات «ُ» حيث ٌنص بعضها بالدرىم «ِ».
ٌ

٧بمد ،عن ا٢بسن بن علي بن
عمار ،ك عمدهتا ما ركاه الشيخ بإسناده عن أٞبد بن ٌ
ك ركايات القيمة أكثرىا من إسحاؽ بن ٌ
عمار ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :ال بأس بالقيمة ُب الفطرة «ّ».
ٌ
فضاؿ ،عن ثعلبة بن ميموف ،عن إسحاؽ بن ٌ
استدؿ هبا على إجزاء القيمة مطلقان ،نقدان أك غّب نقد.
ك قد
ٌ
ك يقع الكبلـ فيها سندان ك داللة.
فضاؿ ،ك ىو
ناقش السيٌد ُب ا٤بدارؾ ك ىو يذىب إذل عدـ جواز غّب النقود قيمة ُب السند بأ ٌف فيو ا٢بسن بن علي بن ٌ
فطحي إذان ليست الركاية صحيحة.
حجية ا٤بوثق» «ْ» أم :أ ٌهنا ك إف دل تكن صحيحة إٌال أ ٌهنا موثقة
ك أجاب صاحب ا١بواىر عنو بأنٌو « ٌ
تبْب ُب األيصوؿ من ٌ
حجة.
فهي ٌ
ك ما أجاب بو صاحب ا١بواىر صحيح فبل إشكاؿ ُب السند.
كل متاع ك بضاعة ك ذلك
ك ٌأما الداللة :ففيها أ ٌف القيمة ظاىرة ُب النقود دكف ٌ
______________________________
(ُ) تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ٗ.ُّ ،
(ِ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ُ.ُْ ،ُُ ،َُ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ّ ،
(ّ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ٗ.
(ْ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُٗٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُٗ :
..........
مثبل :إذا قيل ما قيمة ىذه الدار ،يقاؿ :كذا ديناران أك كذا درٮبان ك ال يقاؿ :كذا حيوانان أك كذا
 لتقوًن األشياء بالنقود ،نكتابان ،أك غّب ذلك ٩بٌا سول النقود ،ك األمواؿ إٌ٭با تبلحظ بأكصافها ك أشخاصها ك خصوصياهتا الٍب ىي مورد رغبة الناس،

خاصة بذلك الشيء،
ن
مثبل :الفرش مرغوب ك مطلوب للناس ٗبا ىو فرش ،ك الدار مرغوبة ٗبا ىي دار أم :مع خصوصية ٌ
متمحضة ُب ا٤بالية.
ٖببلؼ األٜباف فإ ٌهنا مرغوبة ٗبا ىي ماؿ من دكف خصوصية ٥باٗ ،بعُب :أ ٌهنا ٌ
ك من ىنا يفرؽ بْب البائع ك ا٤بشَبم ،فإ ٌف البائع يريد مقابل متاعو النقود ك ا٤بشَبم يريد ما ٰبتاج إليو بشخصو كتابان أك داران
خاص يسول بدينار ،ك على كل فتعبّب
أك غّبٮبا ،ك يبلحظ ا٣بصوصية ُب ا٤باؿ ،ال كل شيء يسول بدينار ن
مثبل ،بل شيء ٌ
ا٤بتمحض ُب القيمية ك ىي :النقود ك العمبلت.
«القيمة» غّب ظاىر ُب اإلطبلؽ ،بل ىي ظاىرة ُب ٌ
ك ٩با يدؿ على اعتبار القيمة نقدان ع ٌدة ركايات:
أحق هبا ،ك ال بأس أف
عمار قاؿ :سألت أبا ا٢بسن (عليو السبلـ) عن الفطرة فقاؿ :ا١بّباف ٌ
(منها) :موثقة إسحاؽ بن ٌ
فضة «ُ».
يعطى قيمة ذلك ٌ
ك (منها) :موثقتو األيخرل عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) مثلها ك قاؿ :ال بأس أف يعطيو قيمتها درٮبان «ِ»
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث َُ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِْ ،ا٢بديث ُُ ،الباب ٗ ،من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُٗ :
..........
 ك (منها) موثقتو األيخرل ا٤بتق ٌدمة قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ):يؤديها فضة بقيمة ىذه األشياء الٍب ٠بٌيتها؟ قاؿ :نعم ،إ ٌف ذلك أنفع لو يشَبم ما
جعلت فداؾ ما تقوؿ ُب الفطرة ٯبوز أف أ ٌ
يريد «ُ».
ك غّبىا من الركايات «ِ».
نصها ب «الدرىم» ال ٣بصوصية ُب الدرىم ،بل
ك ىذه الركايات ٌ
تدؿ على كفاية النقود عن الفطرة ،ك قد قلنا «ّ» إ ٌف ٌ
لكونو من النقود ك على ىذا فبل إطبلؽ ُب الركايات على إجزاء كل قيمة ك لو من غّب النقود.

الناصة على الدرىم ك الورؽ «ٓ» ا٤بستفاد منها العملة النقدية.
ك على فرض اإلطبلؽ «ْ» ال يبعد تقييده بالطائفة ٌ
ٗبا ذكره صاحب ا٤بدارؾ من جواز إعطاء النقود قيمة دكف غّبىا من البضائع ىو الصحيح.
ك ال ب ٌد من التحقيق حوؿ ركايتْب.
األيكذل :صحيحة عمر بن يزيد قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) تعطى
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ٔ.
(ِ) كصحيحة عمر بن يزيد الواردة ُب آخر الصفحة.
(ّ) ُب الصفحة ُٖٖ.
(ْ) ا٤ب ٌدعى استفادتو من بعض ركايات الباب ك ىو ا٢بديث رقم ٗ ك ُّ من الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٓ) ك ىي الٍب أشرنا إليها ُب ص ُٕٖ ا٥بامش رقم ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٗ :
..........
 الفطرة دقيقان مكاف ا٢بنطة؟ قاؿ :ال بأس يكوف أجر طحنو بقدر ما بْب ا٢بنطة ك الدقيق ،قاؿ :ك سألتو يعطي الرجلالفطرة دراىم ٜبن التمر ك ا٢بنطة يكوف أنفع ألىل بيت ا٤بؤمن ،قاؿ :ال بأس «ْ».
يستدؿ هبا على إجزاء مطلق القيمة حٌب من غّب النقود.
ك قد
ٌ
بتقريب :أ ٌف إجزاء الدقيق ألجل القيمة ،ك ذلك لكوف الدقيق يساكم قيمة مع صاع من ا٢بنطة.
ك ا١بواب :أنٌو تق ٌدـ الكبلـ ُب ىذه الصحيحة «ُ».
ك قلنا :إ ٌف الظاىر منها إعطاء الدقيق نفسو فطرة ال بعنواف القيمة ،ك ليس سؤالو عن أجزائو قيمة ك عدـ إجزائو ،بل سؤالو
من ناحية نقص صاع من الدقيق عن صاع من ا٢بنطة كزنان ،ك أنٌو ىل ٯبوز دفعو و
حينئذ؟ فأجاب اإلماـ (عليو السبلـ) بقولو:

«ال بأس» ك جعل نقص الدقيق بدنال عن اجرة الطحن ،فالصحيحة أجنبية عن القيمة ،نعم ذيلها ناظرة إذل القيمة بل ىو
النص على النقود ال مطلق القيمة.
من ركايات ٌ
٧بمد ابن ا٢بسن الص ٌفار بطريقْب.
الثانية :من ركايات الباب الدالة على العملة ما ركاه الشيخ بإسناده عن ٌ
______________________________
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
مفصل لكن سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) قد حذفو ُب ا٤براجعة ك ىذا موجز لذلك
(ُ) ُب الصفحة ُٕٗ ك كاف ىناؾ ٙبقيق ٌ
التحقيق.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّٗ :
..........
٧بمد بن عيسى ،عن سليماف ابن جعفر ا٤بركزم ،قاؿ٠ :بعتو يقوؿ.»ِ« .
 ُ ُب االستبصار كما ُب الوسائل «ُ» عن ٌ٧بمد بن مسلم ،عن سليماف بن حفص ا٤بركزم قاؿ٠ :بعتو يقوؿ.»ّ« .
ِ ُب التهذيب عن ٌ
سره) أك من النساخ فإنٌو:
ك كلتا النسختْب غّب صحيحة ،بل فيهما سهو ٌإما من الشيخ (ق ٌدس ٌ
ُ ُب نسخة اإلستبصار الٍب فيها سليماف بن جعفر ا٤بركزم غلط ،ك الصحيح :سليماف بن حفص كما ُب التهذيب لعدـ
كجود سليماف بن جعفر ُب كتب الرجاؿ.
٧بمد بن عيسى كما ُب االستبصار.
٧بمد بن مسلم غلط ،ك الصحيحٌ :
ِ ُب نسخة التهذيب الٍب فيها ٌ
٧بمد بن عيسى يركم عن
ٌ
فتبْب أ ٌف ىناؾ غلطة ُب االستبصار ،ك غلطة ُب التهذيب ك ذلك بقرينة سائر الركايات ،فإ ٌف ٌ
سليماف بن حفص ا٤بركزم ال عن سليماف بن جعفر ا٤بركزم «ْ».
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث ٕ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) االستبصار :ج ِ ،ص َٓ ،ا٢بديث تسلسل ُٗٔ.

(ّ) التهذيب :ج ْ ،ص ٕٖ ،ا٢بديث تسلسل ِٔٓ.
(ْ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ٖ ،ص ِْٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُْٗ :
شك ُب كفايتو ،فإنٌو ٯبزم بعنواف القيمة [ُ]
كل جنس ٌ
ك على ىذا فيجزم ا٤بعيب ك ا٤بمزكج ك ٫بوٮبا بعنواف القيمة ك كذا ٌ
نص
ك على كل فالركاية معتربة لوركد سليماف بن حفص ُب إسناد كامل الزيارات ك إف دل يوثق ُب كتب الرجاؿ ك إليك ٌ
الركاية :قاؿ٠ :بعتو يقوؿ :إف دل ٘بد من تضع الفطرة فيو فاعز٥با تلك الساعة قبل الصبلة ،ك الصدقة بصاع من ٛبر أك قيمتو
ُب تلك الببلد دراىم «ُ».
الناصة على الدرىم «ِ» ك قد عرفت أنٌو ال خصوصية للدرىم
الداللةٌ :
نصت الركاية على الدراىم كسائر الركايات ا٤بتق ٌدمة ٌ
ٗبا ىو درىم ،بل ا٤براد :العملة النقدية بقرينة بعض الركايات «ّ».
فبل إطبلؽ ُب الركايات على إجزاء مطلق القيمة ،ك على فرض اإلطبلؽ ال ب ٌد من تقييده هبذه الركايات «ْ».
فالصحيح :االكتفاء ُب القيمة ٖبصوص العملة النقدية.
(ُ) تق ٌدـ اإلشكاؿ ُب غّب النقود بعنواف القيمة «ٓ».
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث ٕ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ك ىي الركايات رقم ُ ،ُْ ،ُُ ،َُ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ّ ،الباب ٗ من زكاة الفطرة ُب الوسائل ج ٔ ،ص ِّٗ.
(ّ) مراده (داـ ظلٌو) ما ُب صحيحة عمر بن يزيد .« :دراىم ٜبن التمر ك ا٢بنطة يكوف أنفع ،».ك ما ُب موثقة إسحاؽ.« :
ا ٌف ذلك أنفع لو يشَبم ما يريد» ك تق ٌدمتا ُب ص ُُٗ.
(ْ) ا٤بذكورة ُب الصفحة َُٗ ك الصفحة ُُٗ.
(ٓ) ُب الصفحة ُٖٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٗٓ :

مثبل من ا٢بنطة األعلى]
[ (مسألة ّ) :ال ٯبزم نصف الصاع ن
مثبل (ُ) ٌإال إذا
مثبل من ا٢بنطة األعلى ك إف كاف يسوم صاعان من األدكف أك الشعّب ن
(مسألة ّ) :ال ٯبزم نصف الصاع ن
كاف بعنواف القيمة [ِ] (ُ) ك ذلك العتبار الصاع.
يدؿ على إجزاء قيمة الفطرة من األجناس
(ِ) استشكل صاحب ا١بواىر ك غّبه ُب ذلك بدعول أنٌو ليس ُب الركايات ما ٌ
الزكوية ،بل الظاىر مقدار صاع من تلك األجناس مطلقان ،ساكت قيمة ا٤بدفوع للصاع ا٤بتعارؼ من جنسو أك زادت ،ك ما
دؿ على إجزاء القيمة «ُ» ظاىره القيمة من غّب أجناس الفطرة «ِ».
ٌ
يصح أيضان
ك بناءن على ما ذكرناه من ا٫بصار القيمة بالنقود ،فعدـ الصحة كاضح ،ك ٌأما بناءن على كفاية مطلق القيمة فبل ٌ
عرب فيها بالقيمة ،ك الظاىر من القيمة كوهنا من غّب تلك
عمار «ّ» حيث ٌ
أل ٌف عمدة أدلٌة ا١بواز موثقة إسحاؽ ابن ٌ
األجناس ،ك ليس فيها إطبلؽ يشمل حٌب قيمة تلك األجناس الزكوية ك كأنٌو ُب كبلـ متٌصل بذكر األجناس ُب ا٤بوثقة ،قاؿ
(عليو السبلـ) :ال بأس أف يعطيو قيمتها درٮبان «ْ».
فبل ب ٌد أف يكوف ا٤براد من القيمة غّب ىذه األجناس ٩بٌا تساكم ماليٌتو ٤بالية
______________________________
(ُ) تق ٌدمت اإلشارة إذل تلك الركايات ُب ص ُٕٖ ا٥بامش رقم ُ.
نص ا١بواىر .« :لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساكم صاعان أدكف قيمة منها أك من غّبىا ،فاألصح :عدـ
(ِ) ك إليك ٌ
اإلجزاء ،كفاقان للبياف ك ا٤بدارؾ؛ لظهور كوف قيمة األيصوؿ من غّبىا ».ج ُٓ ،ص َِٓ.
(ّ) يأٌب تصحيح سندىا ُب الصفحة ُٗٗ.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِْ ،ا٢بديث ُُ ،باب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٗٔ :
[ (مسألة ْ) :ال ٯبزم الصاع ا٤بلفق من جنسْب]
مثبل ٌإال بعنواف
(مسألة ْ) :ال ٯبزم الصاع ا٤بلفق من جنسْب (ُ) بأف ٱبرج نصف صاع من ا٢بنطة ك نصفان من الشعّب ن
القيمة (ِ).

[ (مسألة ٓ) :ا٤بدار قيمة كقت]
(مسألة ٓ) :ا٤بدار قيمة [ّ] كقت ىذه األجناس ،فمناقشة صاحب ا١بواىر ُب ٧بلٌها.
ك ٌأما صحيحة عمر بن يزيد الواردة ُب إعطاء الدقيق الناقص كزنان عن الصاع بدؿ صاع من ا٢بنطة فقد عرفت أ ٌهنا أجنبية عن
٧بل الكبلـ «ُ».
ٌ
يصح جعل ا١بنس األعلى قيمة األقل كزنان عن الصاع
ك ا٢باصل :أنٌو بناءن على كفاية مطلق القيمة ك لو من غّب النقود ال ٌ
قيمة عن الصاع األدىن على ما ذكره صاحب ا١بواىر من كوف ظاىر ركايات القيمة غّب تلك األجناس «ِ».
(ُ) ك ذلك لعدـ صدؽ صاع من ا٢بنطة على ا٤بلفق منها ك غّبىا ،ك ىكذا غّب ا٢بنطة ،ك قد دلٌت الركايات على صاع من
ا٢بنطة أك صاع من الشعّب ك ىكذا غّبٮبا «ّ» ك ا٤بلفق من جنسْب ليس بأحدٮبا.
مثبل ليس بأحدٮبا فيمكن أف
(ِ) ىذا بناءن على كفاية مطلق القيمة ك لو من غّب العملة ،فإ ٌف ا٤بركب من ا٢بنطة ك الشعّب ن
ٯبعل قيمة ألحدٮبا.
ك ٌأما بناءن على ما ذىبنا إليو من لزكـ كوف القيمة من النقود ،فا٤بنع عن ذلك ظاىر.
(ّ) ا٤بشهور عدـ تقدير للقيمة ،بل يرجع إذل بلد اإلخراج ك كقتو ،ك لكن نقل مقابل ا٤بشهور قوالف آخراف:
______________________________
نصها ك البحث حو٥با ُب ص ُُٗ.
(ُ) تق ٌدـ ٌ
نص ا١بواىر ُب ص ُٓٗ ا٥بامش رقم ِ.
(ِ) ترل ٌ
(ّ) نذكر ركايات الصاع ُب ص َِّ ا٥بامش رقم ِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٕٗ :
..........
لعل مدركو مرسلة ا٤بفيد ُب ا٤بقنعة قاؿ :ك سئل عن
 القوؿ ٌاألكؿ :التقدير بثلثي درىم ،ك ال يعرؼ قائلو ك ال مستنده ك ٌ
أقل القيمة ُب الرخص ثلثا درىم «ُ».
مقدار القيمة فقاؿ درىم ُب الغبلء ك الرخص ،قاؿ ك ركل :أ ٌف ٌ

ك ا١بواب :أ ٌف الركاية ضعيفة سندان باإلرساؿ ،ك عدـ دليل غّبىا ُب البْب.
القوؿ الثاين :التقدير بدرىم ،سواء زاد عن قيمة صاع من الطعاـ ،أـ ال.
ك إليو ذىب ٝباعة.
ك قد يستدؿ عليو ٗبعتربة أيوب بن نوح قاؿ :كتبت إذل أيب ا٢بسن (عليو السبلـ) ا ٌف قومان سألوين .ك قد بعثت إليك العاـ
عن كل رأس من عيالو (رل) بدرىم على قيمة تسعة أرطاؿ بدرىم.»ِ« .
ك ا١بواب :أنٌو دل يعلم ٗبا حسب الدرىم ،ىل قيمة للحنطة أك الشعّب أك التمر أك غّب ذلك ،فإ ٌف لكل جنس قيمة خاصة،
ك دل يعلم أنٌو قصد القيمة ا٤بطلقة ،فقد يكوف قد ٌقوـ جنسان من األجناس بدرىم حسب سعر ذلك الوقت.
عمار عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) .ال بأس أف يعطيو قيمتها درٮبان «ّ».
ك
ٌ
استدؿ لو أيضان ٗبوثقة إسحاؽ بن ٌ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِْ ،ا٢بديث ُْ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة ،عن ا٤بقنعة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِْ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ا٤بصدر ،ص ِِْ ،ا٢بديث ُُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٖٗ :
..........
 بتقريب :أ ٌهنا صرٰبة ُب ٙبديد القيمة بدرىم من جهة كوف تنوين (درٮبان) للتنكّب أم :درىم كاحد.ك ا١بواب :أ ٌف النصب للتمييزٗ ،بعُب :جواز إعطاء القيمة من الدراىم ،ك ليس للتنكّب ك شأف تنوين (درىم) ىنا ،كشأف
أحق هبا ك ال بأس أف يعطي
تنوين ٌ
(فضة) ُب موثقتو األيخرل قاؿ :سألت أبا ا٢بسن (عليو السبلـ) عن الفطرة فقاؿ؟ ا١بّباف ٌ
قيمة ذلك فضة «ُ» ك غّبىا من الركايات ك ىل ٰبتمل كوف ا٤براد فضة كاحدة؟
ك ا٤براد :كوف القيمة من حيث الدرىم ُب مقابل البضائع ك األشياء األيخر كاللباس ك الفراش.
عمار (األيخرل).
ك ُب بعض الركايات «دراىم» «ِ» كموثقة إسحاؽ بن ٌ

أقل من درىم «ّ» ك فيو :أنٌو بعيد؛
ك ٞبلها صاحب الوسائل على كوف القيمة ُب ذلك الوقت كانت تساكم درٮبان أك ٌ
الختبلؼ قيمة أجناس الفطرة حٌب ُب ذلك الزماف ك عليو فكيف ٙب ٌدد القيمة بالدرىم.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِْ ،ا٢بديث َُ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ك ذلك ُب ا٢بديث رقم ُ ك ٕ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الوسائل :ج ٔ.
(ّ) ا٤بصدر ،ص ِِْ ،ا٢بديث ُُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُٗٗ :
..........
عمار «ُ» بأ ٌف فيو «أٞبد بن ىبلؿ» «ِ» ك ىو فاسد العقيدة ،حيث كاف
 ك قد يناقش ُب سند موثقة إسحاؽ بن ٌيظهر الغلو تارة ك النصب اخرل «ّ».
ك لكن :الذم ظهر لنا من ٦بموع ما عرفنا عنو أنٌو كاف ٰبب الرئاسة ك كاف يرل رجوع الوكالة إليو ،ك ٤با يأس من ذلك صار
ٌ
متقلٌب األحواؿ ،فهو فاسد العقيدة ببل كبلـٌ ،إال أ ٌف الكبلـ ُب ضعفو.
فقد ٌفرؽ الشيخ ُب الع ٌدة بْب ما يركيو حاؿ استقامتو ك ما يركيو حاؿ ا٫برافو «ْ».
٧بمد بن أيب
ك ذكر ابن الغضائرم على ما ذكره ٌ
العبلمة :-الفرؽ بْب ما يركيو عن ا٢بسن ابن ٧ببوب من كتاب ا٤بشيخة ك ٌ
عمّب من نوادره ك بْب ما يركيو عن غّبٮبا «ٓ».
ك قاؿ النجاشي :صاحل الركاية يعرؼ منها ك ينكر «ٔ».
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ،ص ِِْ ،ا٢بديث ُُ.
(ِ) ك ىو أٞبد بن ىبلؿ أبو جعفر العربتائي ،ك عربتا قرية بنواحي بلد إسكاؼ ك ىو من بِب جنيد ،كلد سنة َُٖ ك مات
سنة ِٕٔ كما ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ِ ،ص ّٕٔ عن الشيخ الطوسي.

(ّ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ِ ،ص َّٕ.
(ْ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ِ ،ص ّٗٔ.
(ٓ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ٔ) ا٤بصدر الصفحة ّٕٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صََِ :
اإلخراج (ُ) ال كقت الوجوب ،ك ا٤بعترب قيمة بلد اإلخراج (ِ) ال كطنو ك يظهر من ٦بموع ما ذكرناه :أنٌو ثقة لكن مركياتو
٨بتلفة من حيث العرفاف ك النكراف ،ال نفسو فإنٌو صاحل الركاية مع فساد عقيدتو ،أك إظهاره فساد العقيدة عنادان.
ك ٌأما تضعيف الشيخ لو ُب االستبصار فوجهو فساد العقيدة ال عدـ كونو ثقة ،ك ذلك لتصرٰبو بقولو :ك ىو ضعيف فاسد
ا٤بذىب ال يلتفت إذل حديثو فيما ٱبتص بنقلو «ُ».
تدؿ على م ٌدعاىم على ما سبق.
تامة السند ٌإال أ ٌهنا ال ٌ
ك على كل فركايتو ال بأس هبا ،ك ا٤بوثقة ٌ
ك ا٢باصل :أ ٌف ما ذىب إليو ا٤بشهور من القيمة ا٤بتعارفة من دكف ٙبديدىا بدرىم أك ثلثيو ىو الصحيح.
(ُ ) النصراؼ إطبلؽ القيمة إذل كقت اإلخراج ،كما إذا قيل :أعط للفقراء الرغيف أك قيمتو ،يراد :قيمة زماف ك مكاف
اإلعطاء ،ك ىو منصرؼ النصوص ا٢باكية للتعبّب بالقيمة ،ك إرادة غّبه ٙبتاج إذل قرينة.
(ِ) النصراؼ إطبلؽ القيمة إذل بلد اإلخراج ،ك ىو منصرؼ النصوص الٍب فيها ذكر القيمة ،ك إرادة غّبه ٙبتاج إذل قرينة ك
صرح بذلك ُب ركاية
قد ٌ
______________________________
(ُ) االستبصار :ج ّ ،ص ِٖ ُب باب ما ٯبوز شهادة للنساء فيو ك ما ال ٯبوز ،ذيل ا٢بديث َٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُِ :
ك ال بلد آخر ،فلو كاف لو ماؿ ُب بلد آخر غّب بلده ك أراد اإلخراج منو كاف ا٤بناط قيمة ذلك البلد ال قيمة بلده الذم ىو
فيو.

[ (مسألة ٔ) :ال يشَبط اٙباد ا١بنس الذم ٱبرج عن نفسو]
(مسألة ٔ) :ال يشَبط اٙباد ا١بنس الذم ٱبرج عن نفسو مع الذم ٱبرج عن عيالو ك ال اٙباد ا٤بخرج عنهم بعضهم مع بعض
(ُ) فيجوز أف ٱبرج عن نفسو ا٢بنطة ك عن عيالو الشعّب أك باالختبلؼ بينهم أك يدفع عن نفسو أك عن بعضهم من أحد
األجناس ك عن آخر منهم القيمة (ِ) أك العكس.
[ (مسألة :)ٕ -الواجب ُب القدر :الصاع عن كل رأس]
(مسألة :)ٕ -الواجب ُب القدر :الصاع عن كل رأس ،من ٝبيع األجناس [ّ] ا٤بركزم بقولو :أك قيمتو ُب تلك الببلد.
«ُ».
نص عليو غّب كاحد من األصحاب «ّ» ك ال دليل على لزكـ ٌاٙباد
(ُ) إلطبلؽ الركايات الواردة ُب نوع زكاة الفطرة «ِ» ك ٌ
ما ٱبرج عن نفسو ك عن عائلتو ،أك ما ٱبرجو عن عائلتو بعضهم مع بعض نوعان.
(ِ) إذا كانت من العملة كما سبق ٙبقيقو «ْ».
(ّ) ففي ا١بواىر« :ببل خبلؼ أجده فيو بل اإلٝباع بقسميو عليو،
______________________________
(ُ) تق ٌدمت ُب الصفحة ُْٗ.
(ِ) راجع ىامش الصفحة ُٕٓ.
(ّ) ك يظهر من ٧بكي عبارة ا٤بختلف :انٌو من ا٤بسلٌمات ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ِِْ.
(ْ) ُب الصفحة ُٕٖ ك الصفحة ُٖٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِِ :
..........
 ك النصوص ٲبكن دعول تواترىا فيو» «ُ».ك ما ذكره صحيح ٌإال أ ٌف التواتر ال أساس لو حملدكدية الركايات مع ضعف سند أكثرىا.

ك ال خبلؼ ُب التحديد بالصاع ،ك ال ينبغي اإلشكاؿ فيو ،ك ينبغي مبلحظة الركايات.
ك الركايات الواردة ُب الباب على ثبلث طوائف:
نصت على الصاع ،ك ىي ع ٌدة ركايات:
الطائفة األيكذل :ما ٌ
(منها) :صحيحة سعد بن سعد األشعرم عن أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس
النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) «ِ».
من ا٢بنطة ك الشعّب ك التمر ك الزبيب؟ قاؿ :صاع بصاع ٌ
٧بمد بن عيسى قاؿ :كتب إليو إبراىيم بن عقبة يسألو عن الفطرة كم ىي برطل بغداد عن كل رأس ،ك
ك (منها) :صحيحة ٌ
النيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ك
ىل ٯبوز إعطاؤىا غّب مؤمن؟ فكتب إليو :عليك أف ٚبرج عن نفسك صاعان بصاع ٌ
عن عيالك أيضان ،ك ال ينبغي أف تعطي زكاتك ٌإال مؤمنان «ّ».
ك (منها) :صحيحة معاكية بن عمار عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ:
______________________________
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِِٓ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِّ ،ا٢بديث ُ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ا٤بصدر ،ص ِِّ ،ا٢بديث ٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِّ :
..........
يعطي أصحاب اإلبل ك الغنم ك البقر ُب الفطرة من األقط صاعان «ُ».
ك غّبىا من الركايات «ِ».
تدالف على االكتفاء بنصف الصاع ُب خصوص ا٢بنطة ،أك نصف الصاع مطلقان.
ك بإزاء ىذه الطائفة طائفتاف من الركايات ٌ
الطائفة الثانية :الدالٌة على نصف الصاع ُب خصوص ا٢بنطة.

ك ىي ع ٌدة ركايات:
(منها) :صحيحة ا٢بليب قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن صدقة الفطرة فقاؿ :على كل من يعوؿ الرجل على ا٢بر
ك العبد ك الصغّب ك الكبّب صاع من ٛبر ،أك نصف صاع من بر ،ك الصاع أربعة أمداد «ّ».
ك (منها) :صحيحة عبد اللَّو بن سناف عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ٫بوه ك زاد :أك صاع من شعّب «ْ».
ك (منها) :صحيحة منصور بن حازـ عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ:
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ،ص ُِّ ،ا٢بديث ِ.
(ِ) كصحيحة صفواف ا١بماؿ ،الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٕ ،ا٢بديث ُ من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة .ك صحيحة عبد
اللَّو بن ميموفُ ،ب ا٤بصدر ،ص ِِٗ ،ا٢بديث ُُ من الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة .ك صحيحة معاكية بن كىبُ ،ب
ا٤بصدر ،ص ِِّ ا٢بديث ٖ من الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة ك معتربة ياسر القميُ ،ب ا٤بصدر ،ص ُِّ ا٢بديث ٓ
من الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُِ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُِ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِْ :
..........
إرل «ُ».
 سألتو عن صدقة الفطرة قاؿ :صاع من ٛبر أك نصف صاع من حنطة أك صاع من شعّب ،ك التمر ٌأحب ى
ك غّبىا من الركايات الصحاح ك الضعاؼ «ِ».
ك ىذه الطائفة ُب نفسها قابلة للجمع بينها ك بْب الطائفة األيكذلٕ ،بمل الصاع ُب األيكذل على األفضلية كما كرد ىذا ا٢بمل
ُب ا٤ب ٌد ك ا٤ب ٌدين ُب فدية شهر رمضاف حيث ٞبل ا٤بداف على األفضلية.

لكن ال ب ٌد من ٞبل ىذه الطائفة على التقية بسبب القرينة ا٣بارجية ك ىي كركد ركايات معتربة «ّ» ك غّب معتربة «ْ» على
أ ٌف كبل من عثماف ك معاكية جعل الفطرة من ا٢بنطة نصف صاع.
علي
ك كجو النسبة إليهما :أ ٌف عثماف ى
ابتدع ذلك «ٓ» ٌأكنالٍ ،بٌ ٤بٌا آؿ األمر إذل ٌ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،ا٢بديث ُٓ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث رقم ُِ ِّ ،ِِ ،ُٗ ،ُٓ ،ك الصحاح منها
رقم ُِ.ُٓ ،
القمي اآلتيتْب ُب ص َِٓ ك ٮبا ُب الوسائل :ج ٔ ،الباب ٔ،
(ّ) من ا٤بعتربات صحيحة معاكية بن كىب ك معتربة ياسر ٌ
من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ٖ .ٓ ،ك معتربة إبراىيم ابن أيب ٰبٓب تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ص ِِّ ا٢بديث ٕ ،الباب
ٔ ،من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) ك من غّب ا٤بعتربات ركاية ا٢بذاء ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُٖٔ ك تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث َُ ،الباب ٔ
من أبواب زكاة الفطرة.
ك ركاية سلمة أيب حفص ،ا٤بصدر ،ا٢بديث ٗ.
تدؿ عليو األحاديث رقم ٕ ٗ ،ٖ ،من الباب ٔ من الوسائل :ج ٔ ،ص ِِّ.
(ٓ ) ك ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٓ :
..........
 عليو الصبلة ك السبلـ أرجعها إذل ما كاف ُب عهد الرسوؿ (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) من صاع كاحد للحنطة كغّبىامن أجناس الفطرة «ُ» ٍبٌ ٤با استوذل معاكية أرجعها ثانية إذل ما أبدعو عثماف من جعل ا٢بنطة نصف صاع «ِ».
ٌ
ك لذلك نسب النصف تارة إذل عثماف ك أيخرل إذل معاكية.
ك من ىذه الركايات نعرؼ أ ٌف الطائفة الثانية الدالٌة على نصف الصاع من ا٢بنطة كردت تقية ،ك إليك بعض ركايات بدعة
النصف.

(منها) :صحيحة معاكية بن كىب قاؿ٠ :بعت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) يقوؿ ُب الفطرة :جرت السنٌة بصاع من ٛبر أك
فلما كاف زمن عثماف ك كثرت ا٢بنطة قومو الناس فقاؿ :نصف صاع من بر بصاع من
صاع من زبيب أك صاع من شعّب ٌ
شعّب «ّ».
القمي ك ىو ياسر ا٣بادـ ،خادـ الرضا (عليو السبلـ) ك ىو ك إف دل يوثق ٌإال أنٌو موجود ُب إسناد
ك (منها) :معتربة ياسر ٌ
كامل الزيارات «ْ» عن أيب ا٢بسن الرضا (عليو السبلـ) قاؿ :الفطرة صاع من حنطة ك صاع من شعّب ك صاع من ٛبر
______________________________
(ُ) يستفاد ذلك من ٦بموع الركايات رقم ٓ ك ٕ ك ٖ ك ٗ ك َُ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل :ج ٔ من
نسبة البدعة بالنصف إذل عثماف ك تارة إذل معاكية أيخرل حيث انٌو ال ب ٌد من رجوع األمر بْب عهديهما إذل الواقع ك ىو
الصاع ُب ا٢بنطة ك ُب ا٢بديث ُِ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٓ إشارة إليو.
(ِ) يدؿ عليو ا٢بديث رقم ٓ ك َُ من الباب ٔ من الوسائل :ج ٔ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِّ ،ا٢بديث ٖ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث :ج َِ ،ص َُ إذل ُِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٔ :
..........
 ك صاع من زبيب ،ك إٌ٭با خ ٌفف ا٢بنطة معاكية «ُ» ك مثلها :ركاية ا٢بذاء ا٤بتق ٌدمة «ِ» ك قلنا :إ ٌهنا ضعيفة ،ك إفكصفت بالصحة ُب كلمات بعضهم «ّ».
ك من ىذه الركايات يعلم :أ ٌف الطائفة الثانية الدالٌة على كفاية نصف صاع من ا٢بنطة ُب الفطرة كاردة تقية.
الطائفة الثالثة :ما دلٌت على نصف الصاع من ا٢بنطة ك بعض األطعمة األيخرل «ْ» (منها) :صحيحة الفضبلء عن أيب
جعفر ك أيب عبد اللَّو (عليهما السبلـ) ُب حديث قاؿ :فإف أعطى ٛبران فصاع لكل رأس ،ك إف دل ً
يعط ٛبران فنصف صاع لكل
رأس من حنطة أك شعّب ،ك ا٢بنطة ك الشعّب سواء ،ما أجزم عنو ا٢بنطة فالشعّب ٯبزم عنو «ٓ»
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِّ ،ا٢بديث ٓ ،باب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.

(ِ) ُب الصفحة ُٓٔ ،عن الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث َُ.
(ّ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ُِٖ فإنٌو قاؿ« :ك ُب صحيحة أيب عبد الرٞبن ا٢ب ٌذاء ك ىو أيٌوب ابن عطية).
(ْ) األطعمة ا٤بنصوص عليها بنصف الصاع ىي:
(ا٢بنطة) :ك قد ذكرت ُب الطائفة الثانية ُب ص َِّ.
٧بمد بن مسلم ،ا٤بذكورة ُب الشرح.
(القمح ،العدس ،السلت ،الذرة) :ذكرت ُب صحيحة ٌ
ُب الطائفة الثالثة (الدقيق ،السويق) ُب ركاية الفضبلء ا٤بشار إليها ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،ا٢بديث ُٕ من أبواب زكاة
الفطرة.
(ٓ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ ،ا٢بديث ُْ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٕ :
..........
 ك (منها) :صحيحة ا٢بليب عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :صدقة الفطرة على كل رأس من أىلك إذل أف قاؿ عن كلإنساف نصف صاع من حنطة أك شعّب أك صاع من ٛبر أك زبيب لفقراء ا٤بسلمْب ا٢بديث «ِ».
٧بمد بن مسلم قاؿ٠ :بعت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) يقوؿ :الصدقة ٤بن ال ٯبد ا٢بنطة ك الشعّب،
ك (منها) :صحيحة ٌ
ٯبزم عنو القمح ك العدس ك السلت ك الذرة نصف صاع من ذلك كلٌو أك صاع من ٛبر أك زبيب «ّ».
ك غّبىا من الركايات «ْ».
ك قد ٞبلها الشيخ على التقية «ٓ» ك لكن دل يظهر لنا كجو ا٢بمل على التقية لعدـ نقل قوؿ من العامة بكفاية نصف
خاصة.
الصاع ُب غّب ا٢بنطة ك خبلفهم مع الشيعة ُب ا٢بنطة ٌ
يهوف ا٣بطب :أنٌو ال ٰبتمل إجزاء نصف الصاع ُب غّب ا٢بنطة؛ ألنٌو إذا التزمنا بالصاع ُب ا٢بنطة كما ُب التمر ك
ك الذم ٌ
كامبل ببل خبلؼ فبل ٰبتمل االجتزاء بنصف الصاع ُب غّب
الزبيب «ُ» اللذين ال ب ٌد أف يكوف كبل منهما صاعان ن

______________________________
(ِ) ا٤بصدر ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُُ.
(ّ) ا٤بصدر ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُّ.
(ْ) كا٢بديث ُٕ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة ،الوسائل :ج ٔ ،ص ِّْ.
(ٓ) ا٤بصدر ص ِّّ ،ذيل ا٢بديث رقم ُُ.
(ُ) ك قد اتٌفقت الركايات على الصاع فيهما راجع الركايات ُب الصفحة َِِ إذل َِٕ ،ك ُب ىامش الصفحة ُٕٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٖ :
حٌب اللنب على األصح ك إف ذىب ٝباعة من العلماء فيو إذل كفاية أربعة أرطاؿ [ُ] ا٢بنطة؛ أل ٌف ا٢بنطة مع أ ٌهنا أغلى قيمة
كجب كوهنا صاعان ،فكيف ٗبا ىو أدىن قيمة؟ ،فبل ب ٌد لصدكر ىذه الطائفة من كجو ال نعرفو ،ك ال ب ٌد من طرحها ك رد
علمها إذل أىلها (عليهم السبلـ).
ا٤بتحصل من ٝبيع ما ذكرناه :أ ٌف الواجب إخراجو لكل رأس من ٝبيع األجناس صاع كاحد.
ك
ٌ
ىذا كلٌو ُب غّب اللنبٌ ،أما اللنب ففيو كبلـ يأٌب ُب الشرح التارل.
العبلمة ُب بعض كتبو «ٓ» ك ٝباعة
(ُ) ذىب الشيخ ُب ع ٌدة من كتبو «ِ» ك احمل ٌقق ُب الشرائع «ّ» ك النافع «ْ» ك ٌ
«ٔ» إذل أربعة أرطاؿ ُب اللنب.
ك اختلفوا ُب نوع الرطل فذىب ٝباعة إذل أنٌو :الرطل العراقي ،ك منهم احمل ٌقق «ٕ» ك ذىب آخركف إذل أنٌو :الرطل ا٤بدين ،ك
منهم الشيخ ُب ا٤بصباح «ٖ»
______________________________
(ِ) ا٤ببسوط ،ك ا٤بصباح ك ٨بتصره ك االقتصاد على ما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِْٓ.
فسره قوـ با٤بدين».
(ّ) فإنٌو قاؿ ُب الشرائع« :ك الصاع أربعة أمداد ،ك ىي :تسعة أرطاؿ بالعراقي ك من اللنب أربعة أرطاؿ ك ٌ

(ْ) ٨بتصر النافع :ص ُٔ طبع دار الكتاب العريب ٗبصر قاؿ .:صاع ك ىو تسعة أرطاؿ بالعراقي ،ك من اللنب أربعة أرطاؿ،
فسره قوـ با٤بدين.
ك ٌ
(ٓ) ُب ٧بكي التذكرة ك التبصرة كما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِْٓ.
(ٔ) كابن ٞبزة ك ابن إدريس ،ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ٕ) راجع ا٥بامش رقم ِ ك ّ.
(ٖ) ا٤ببسوط ،ك ا٤بصباح ك ٨بتصره ،ك االقتصاد على ما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِْٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٗ :
مثقاال ك ربع مثقاؿ با٤بثقاؿ الصّبُب.
ك الصاع أربعة أمداد ،ك ىي تسعة أرطاؿ بالعراقي ،فهو ستمائة ك أربعة عشر ن
مثقاال ك ثلث مثقاؿ» نصف حقة ك نصف أيكقيٌة
فيكوف ٕبسب حقة النجف «الٍب ىي :تسعمائة مثقاؿ ك ثبلثة ك ثبلثوف ن
مثقاال ٌإال مقدار ٞبصتْب.
كاحد ك ثبلثْب ن
العبلمة ُب بعض كتبو «ُ».
ك ٌ
ك على ىذا فستٌة أرطاؿ عراقية «ِ».
فتحصلت أقواؿ ثبلثة:
ك ا٤بشهور :أ ٌف اللنب كغّبه ُب التحديد بصاع كاحد عن كل رأس
ٌ
ُ اللنب كغّبه ُب لزكـ الصاع ك ىو ا٤بشهور.»ّ« -
أقل من الصاع :أم كفاية أربعة أرطاؿ عراقية «ْ».
ِ ٌ
ّ أقل من الصاع أيضان ،-أم :كفاية ستة أرطاؿ عراقية ك ىي تساكم أربعة أرطاؿ مدنية «ٓ».
______________________________
(ُ) ُب ٧بكي التذكرة ك التبصرة كما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِْٓ.

رطبل ك نصف رطل عراقي ،ك الصاع تسعة أرطاؿ عراقية ك ستة أرطاؿ مدنية؛ ألنٌو حكي عن
(ِ) أل ٌف الرطل ا٤بدين يساكم ن
ٝباعة دعول اإلٝباع على أ ٌف الصاع أربعة أمداد ،ك ا ٌف ا٤ب ٌد :رطبلف ك ربع بالرطل العراقي ،ك رطل ك نصف بالرطل ا٤بدين.
(ّ) ُ أم :تسعة أرطاؿ عراقية تساكم ستة أرطاؿ مدنية تساكم ثبلثة كيلوات تقريبان.
(ْ) ك عليو احمل ٌقق ُب الشرائع ك ا٤بختصر النافع.
العبلمة ُب ٧بكي التذكرة ك
(ٓ) ك عليو الشيخ ُب ا٤ببسوط ك ا٤بصباح ك ٨بتصره ك االقتصاد ك ابنا ٞبزة ك إدريس كما قيل ك ٌ
التبصرة ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِْٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُِ :
مثقاال» ح ٌقتْب ك ثبلثة أرباع األيكقيٌة ك مثقاؿ ك ثبلثة أرباع ا٤بثقاؿ.
ك ٕبسب حقة االسبلمبوؿ «ك ىي :مائتاف ك ٜبانوف ن
دليل القوؿ بكفاية أربعة أرطاؿ ُب اللنب استدؿ عليو ٗبرفوعة ك مرسلة ك ٮبا:
مرفوعة إبراىيم بن ىاشم عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ ،قاؿ :سئل عن الرجل ُب البادية ال ٲبكنو الفطرة؟ قاؿ :يتص ٌدؽ
بأربعة أرطاؿ من لنب «ُ».
ك مرسلة القاسم بن ا٢بسن الٍب ركاىا الشيخ بإسناده عن سعد ،عن إبراىيم ابن ىاشم ،عن علي بن سليماف ،عن ا٢بسن بن
عمن ح ٌدثو ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) مثلها «ِ».
علي ،عن القاسم بن ا٢بسنٌ ،
أقوؿ :من احملتمل :كوهنما ركاية كاحدة.
ك ا١بواب :عن ا٤برفوعة ك ا٤برسلة بوجهْب:
األكؿ :ضعف السند أل ٌهنما مرفوعة ك مرسلة ،ك ال ٦باؿ للقوؿ ٔبرب ضعف السند بعمل ا٤بشهور؛ أل ٌف ىذا القوؿ ليس
ٌ
ٗبشهور حٌب ٯبرب ضعفهما بو «ّ».
تتعرض ٤بقدار الفطرة ،بل السؤاؿ عن العاجز عن أداء الفطرة ،فأجاب (عليو السبلـ) :بأنٌو
الثاين :ضعف الداللة؛ أل ٌهنا دل ٌ
يتص ٌدؽ بأربعة أرطاؿ ،فهذه كاردة ُب الصدقة ال الفطرة.

______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٔ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٕ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٔ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٕ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ك النقاش صغركم ك كربكم ك قد ذكر سيٌدنا األيستاذ :الصغرل ُب الشرح ك ٌأما الكربل فقد ذكرىا مراران من عدـ ٛبامية
القوؿ ٔبرب ضعف السند بعمل ا٤بشهور.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُِ :
مثقاال ك ثبلثة أرباع ا٤بثقاؿ.
من ٌإال ٟبسة ك عشركف ن
ا٤بن الشاىي «ك ىو :ألف ك مائتاف ك ٜبانوف ن
مثقاال» نصف ٌ
ك ٕبسب ٌ
دليل القوؿ بكفاية أربعة أرطاؿ مدنية ك ىي تساكم ستة أرطاؿ عراقية ك الظاىر استدالؿ من ذىب إذل أربعة أرطاؿ با٤بدين
تؤدل؟ فكتب :أربعة أرطاؿ با٤بدين
٧بمد بن الرياف ك ىو ثقة قاؿ :كتبت إذل الرجل أسألو عن الفطرة ك زكاهتا كم ٌ
ٗبكاتبة ٌ
«ُ».
ك ا١بواب :أنٌو ال ٦باؿ لكوف ىذه ا٤بكاتبة مستندان للقائل بكفاية أربعة أرطاؿ مدنية ُب اللنب ،ك ذلك أل ٌهنا كاردة ُب مطلق
الفطرة ال ُب خصوص اللنب ك ٞبلها على خصوص اللنب ببل موجب «ِ».
فتصبح ىذه الركاية معارضة ١بميع ركايات الباب حيث دلٌت ىذه الركاية على أربعة أرطاؿ ،مع ا ٌف ركايات الباب دلٌت على
أربعة أمداد.
توىم الراكم ،بأنٌو قاؿ ،بدؿ «أربعة أمداد»« :أربعة أرطاؿ» «ّ» ك فيو :أنٌو ٞبل ببل شاىد.
ك احتمل الشيخٌ :
ك ال ب ٌد من طرحها لكوهنا شاذة ،ك ال قائل بأربعة أرطاؿ ُب عموـ أجناس الفطرة ال من العامة ك ال من ا٣باصة.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٕ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ٕ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) على ما ُب االستبصار :ج ِ ،ص ْٗ ،ذيل ا٢بديث تسلسل ُْٔ .التهذيب :ج ْ ،ص ْٖ ،ذيل ا٢بديث تسلسل
ِْْ.

(ّ) على ما ُب االستبصار :ج ِ ،ص ْٗ ،ذيل ا٢بديث تسلسل ُْٔ .التهذيب :ج ْ ،ص ْٖ ،ذيل ا٢بديث تسلسل
ِْْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِِ :
..........
 ك من العجيب ما نقلو صاحب ا١بواىر عن الشيخ ُب مصباحو :من أ ٌف مقدار الصاع ُب اللنب ستة أرطاؿ عراقية ،ك ُبكل رأس صاع من ٛبر أك الزبيب أك حنطة أك
غّبه تسعة أرطاؿ ،بقولو عن الشيخ ُب احملكي من مصباحو« :ك ٯبب عليو عن ٌ
شعّب أك أرز أك أقط أك لنب ،ك الصاع تسعة أرطاؿ بالعراقي من ٝبيع ذلك ٌإال اللنب فإنٌو أربعة أرطاؿ با٤بدين أك ستة
بالعراقي» «ُ».
أقوؿ :معُب كبلمو :اختبلؼ مفهوـ الصاع ُب اللنب ك غّبه ،ك على ىذا فبل معارضة بْب ىذه ا٤بكاتبة ك غّبىا من ركايات
دؿ على أ ٌف الفطرة صاع حٌب ُب األقط الذم ىو لنب جامد ك ٤با كانت ُب األقط صاعان كاف لزكـ الصاع
الباب ،فإ ٌف غّبىا ٌ
ُب اللنب ا٤بائع بطريق أكذل ،ك ال ٰبتمل لزكـ الصاع ُب األقط ،ك كفاية األقل من صاع ُب اللنب ا٤بائع فإنٌو بعيد ج ٌدان.
لكن على ىذا ٱبتلف مفهوـ الصاع ُب اللنب ك غّبه ،فإنٌو ُب اللنب أربعة أرطاؿ مدنية ا٤بساكية لستة أرطاؿ عراقية ،ك ُب غّب
اللنب تسعة أرطاؿ بالعراقي ا٤بساكية لستة با٤بدين.
ك فيو :أ ٌف ىذا عجيب؛ لعدـ تفسّب الصاع ٗبعنيْب من أحد من دكف فرؽ بْب األجناس.
فتحصل من ٝبيع ما ذكرناه :أ ٌف الصحيح ما ذىب إليو ا٤بشهور من التحديد بالصاع ُب ٝبيع أجناس الفطرة ُب اللنب ك غّبه؛
ٌ
لعدـ الدليل على االكتفاء باألربعة ُب اللنب.
______________________________
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِٓٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِّ :
[فصل ُب كقت كجوهبا]
فصل ُب كقت كجوهبا

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِْ :
..........
 (كقت الوجوب) (مبدء) األقواؿ فيو :غركب ليلة العيد ،فجر يوـ العيد ٨بتار سيٌدنا األيستاذ ُب ٙبقيق األصل العملي.(ا٤بنتهي) األقواؿ فيو :صبلة العيد ،الزكاؿ ،الغركب ٙبقيق ا٤بنتهي بالنسبة إذل من يصلٌي ك من ال يصلٌي صبلة العيد تقدًن
الفطرة عن كقتها ُب ا٤بسألة األيكذل.
عزؿ الفطرة ،فركع ُب العزؿ.
التلف بعد العزؿ.
نقل الفطرة ،فركع ُب النقل.
عدـ جواز تبديلها بعد العزؿ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٓ :
شواؿ .ك
 فصل ُب كقت كجوهبا ك ىو دخوؿ ليلة العيد [ُ] (ُ) ا٤بشهور :أ ٌف ٌأكؿ كقتو غركب الشمس ك رؤية ىبلؿ ٌخالفهم ُب ذلك ٝباعة «ُ» منهم صاحب ا٤بدارؾ «ِ» فذىبوا إذل أ ٌف ٌأكؿ كقتو طلوع الفجر.
ك كبل القولْب ال ٲبكن ا٤بساعدة عليو.
عمار ا٤بتق ٌدمة «ّ» قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو
األكؿ ا٤بشهور فقد استدؿ عليو بركايتْب األيكذل :صحيحة معاكية بن ٌ
ٌأما القوؿ ٌ
(عليو السبلـ) عن مولود كلد ليلة الفطر عليو فطرة؟ :قاؿ :ال ،قد خرج الشهر ،ك سألتو عن يهودم أسلم ليلة الفطرة عليو
فطرة؟ قاؿ :ال «ْ» تقريب استدال٥بم :أ ٌف مناط الوجوب إدراؾ الغركب من ليلة العيد ك لذا دل ٘بب الفطرة على غّب ا٤بوجود
حْب ذاؾ ،كمن كلد بعد ليلة الفطر ،ك كذا اليهودم ك النصراين اللذاف ٕبكم ا٤بعدكمْب لعدـ إسبلمهما حْب ذاؾ.
______________________________
سبلر
(ُ) احملكي عن ابن ا١بنيد ك ا٤بفيد ك ا٤برتضى ك الشيخ ُب النهاية ك ا٤ببسوط ك ا٣ببلؼ ،ك أيب الصبلح ك ابن الرباج ك ٌ
ك ابن زىرة من ا ٌف كقت كجوهبا طلوع الفجر من يوـ الفطر ك احتماؿ ا ٌف مرادىم كقت اإلخراج ال كقت الوجوب .خبلؼ
الظاىر ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِٕٓ.

(ِ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِٕٗ.
(ّ) ُب الصفحة ِٖ.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُُ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٔ :
..........
 ك ا١بواب :عن االستدالؿ هبذه الصحيحة:عمن دل يوجد عند ا٥ببلؿ بالوجود ا٢بقيقي ك ىو الوالدة أك ا٢بكمي ك ىو اإلسبلـ
أ ٌهنا ال ٌ
تدؿ على أزيد من نفي الفطرة ٌ
باعتبار أ ٌف عدـ اإلسبلـ ٕبكم عدـ الوجود.
ك بعبارة اخرل :أ ٌهنا تدؿ على اشَباط إدراؾ الشهر ،ك ٌأما من دل يدرؾ حقيقتان كا٤بولود بعد ا٥ببلؿ ،أك أدرؾ لكنٌو ٕبكم
العدـ كاليهودم ك النصراين ،فبل ٘بب عليو الفطرة.
أصبل.
ك ٌأما بالنسبة إذل مبدأ الوجوب فبل داللة فيها عليو ن
عمار ا٤بتق ٌدمة «ُ» عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب ا٤بولود يولد ليلة الفطر ك اليهودم ك
الركاية الثانية :ركاية معاكية بن ٌ
النصراين يسلم ليلة الفطر ،قاؿ :ليس عليهم فطرة ك ليس الفطرة ٌإال على من أدرؾ الشهر «ِ».
تقريب استدال٥بم :كاأليكذل ،بل أ ٌهنا أظهر صراحة لقولو (عليو السبلـ)« :ليس الفطرة ٌإال على من أدرؾ الشهر» فإ ٌف ىذه
ا١بملة نفت الفطرة عن عموـ من دل يدرؾ الشهر.
تدؿ ٌإال على كجوب الفطرة على من أدرؾ الشهر بالوجود ا٢بقيقي ك
ك ا١بواب :عن االستدالؿ هبذه الركاية ،أ ٌهنا ال ٌ
االعتبارم.
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ٕٗ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُُ من أبواب زكاة الفطرة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٕ :
..........
 ك ٌأما بالنسبة إذل مبدأ الوجوب ك أنٌو ُب أم كقت ،فهي ساكتة عنو.ىذا مع ضعف السند من «جهتْب» كما سبق «ُ».
ا٤بصحح «ِ».
عرب بعضهم عنها بالصحيح أك ا٤بوثق ك
ك إ ٌف ٌ
ٌ
٧بمد بن علي ماجيلويو ك ىو دل يوثق ،غّب أنٌو شيخ الصدكؽ ك
ا١بهة االكذلُ :ب طريق الصدكؽ «إذل علي بن أيب ٞبزة» ٌ
يدؿ على التوثيق «ّ».
يركم عنو ع ٌدة ركايات ك ىذا ال ٌ
ا١بهة الثانيةُ :ب السند علي بن ٞبزة ك ىو علي بن أيب ٞبزة ك قد سقطت كلمة «أيب» ُب نسخة الوسائل ك ىو البطائِب
الك ٌذاب ا٤بفتعل على اإلماـ الكاظم (عليو السبلـ) ع ٌدة ركايات «ْ».
تدؿ ٌإال على أ ٌف من أدرؾ الشهر عليو الفطرة من دكف داللة على مبدأ الوجوب
فالركاية ضعيفة سندان ك داللة ،ك ىي ال ٌ
الذم ىو ا٤ب ٌدعى.
ك ٌأما القوؿ الثاين ك ىو كوف مبدأ الوجوب طلوع الفجر:
استدؿ عليو بصحيحة العيص بن القاسم قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو
فقد
ٌ
______________________________
(ُ) الصفحة َٖ.
(ِ) راجع ص َٖ ا٥بامش رقم ُ.
(ّ) تق ٌدـ ٙبقيقو ُب الصفحة َٖ.
(ْ) راجع ص ُٖ لتحقيق ا٢باؿ ك لشرح حالو ك تلك الركايات راجع معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُُ ،من ص ِِٗ إذل ص
ِْٔ ك ٙب ٌدث حوؿ ضعفو ُب آخر ص ِّٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٖ :

..........
 السبلـ) عن الفطرة مٌب ىي؟ فقاؿ :قبل الصبلة يوـ الفطر ،قلت :فإف بقي منو شيء بعد الصبلة؟ قاؿ :ال بأس٫ ،بنفنقسمو «ُ».
نعطي عيالنا منو ٍب يبقى ٌ
تقريب استدال٥بم :أنٌو (عليو السبلـ) أجاب عن سؤاؿ كقت الفطرة بأنٌو قبل الصبلة ،أم :قبل صبلة العيد فمبدأ الوجوب:
اليوـ دكف الليل.
ك ا١بوابٌ :أكنال :أ ٌف السؤاؿ عن كقت اإلخراج ،ال عن كقت الوجوب ،ك ال تعرض فيها لوقت الوجوب ،بل الذيل ،ك ىو
قولو« :فإف بقي منو شيء إخل» ظاىر ُب كقت اإلعطاء ا٣بارجي للفطرة دكف كقت الوجوب فالصحيحة أجنبية عن الداللة
على ٌأكؿ كقت الوجوب.
نصت على «يوـ الفطر» ك الزـ ذلك كونو بعد طلوع الشمس أل ٌف
تعرض لكوف مبدأ الوجوب الفجر ،بل ٌ
ك ثانيان :ليس فيها ٌ
اليوـ عبارة عن الزماف من طلوع الشمس إذل غركهبا ،ك بْب الطلوعْب ال يلحق باليوـ ،فإنٌو ٌإما ملحق بالليل أك متوسط بْب
الليل ك النهار ،كما ىو ا٢باؿ ُب كل ما قيٌد باليوـ كيوـ عرفة ك يوـ مزدلفة ك أيٌاـ التشريق ك أمثاؿ ذلك ،ك لو تنزلٌنا ك سلمنا
أ ٌف السؤاؿ ك ا١بواب ناظراف إذل كقت الوجوب لكانت دالٌة على كوف مبدأ الوجوب طلوع الشمس ،ك ال يلتزـ بو ا٤بدارؾ ك
تدؿ على كوف ا٤ببدأ طلوع الفجر كما ىو ا٤ب ٌدعى.
ال غّبه ،ك ال ٌ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ٓ ،باب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٗ :
..........
تدؿ على مبدأ الوجوب ،بل ىي ناظرة إذل غّب ذلك من إخراج الفطرة أك أمر آخر من
 ك اإلنصاؼ :أ ٌف ىذه الركايات ال ٌخصوصيات الفطرة ،فبل دليل على مبدأ كقت كجوهبا ،ك ال ب ٌد و
حينئذ من اللجوء إذل األصل العملي ك قبل الدخوؿ ُب بياف
األصل العملي ال ب ٌد من التحقيق ُب ٜبرة ىذا البحث ،أمٜ :برة البحث عن أ ٌف مبدأ الوجوب غركب الشمس أك طلوع الفجر
بعد داللة الركاية «ُ» على أ ٌف من شرائط الوجوب :الوجود ا٢بقيقي ك االعتبارم أم :االتصاؼ باإلسبلـ ك لو ُب جزء من
شهر رمضاف ،ك بناءن عليو ال ٘بب على غّب ا٤بوجود ك غّب ا٤بسلم ُب شهر رمضاف.
قيل :تظهر ٜبرة البحث ُب ا٤بوت بعد غركب ليلة الفطر ك قبل الفجر.

فعلى كوف ا٤ببدأ ىو الغركب ٘بب الفطرة عليو ،ك ال ب ٌد من إخراجها من تركتو.
ك على كونو الفجر دل ٘بب عليو ،ك ال ٯبب اإلخراج من تركتو ،ألنٌو مات قبل حدكث الوجوب.
أقوؿ :ىذه الثمرة مبنية على كوف الفطرة كزكاة األمواؿ متعلقة با٤باؿ ،لكنٌا قد بيٌنا أ ٌف زكاة الفطرة حكم تكليفي ،ك ال عبلقة
٥با با٤باؿ «ِ» ،ك الزمو سقوط التكليف با٤بوت قبل األداء ،سواء كاف مبدأ الوجوب ىبلؿ شواؿ أك فجر يوـ
______________________________
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُِٓ.
(ُ) أم :صحيحة معاكية بن ٌ
(ِ) الصفحة ِْ ،ك الصفحة ُْٖ ك ُْٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِِ :
..........
 العيد ،ك التعلٌق بالَبكة كالديوف ا٤بالية ٰبتاج إذل دليل ،فهذه الثمرة ساقطة.ك لكن تظهر الثمرة ُب كجوب حفظ القدرة.
ليبل ،لو أف
جوزنا اإلخراج ن
فعلى القوؿ بكوف ا٤ببدأ ىو الغركب فقد تنجز الواجب عليو ك ال ب ٌد من حفظ قدرتو عليو ،فإ ٌف ٌ
ليبل فالوجوب فعلي ،ك الواجب متأخر ،ك ىو و
حينئذ من قبيل الواجب التعليقي ،ك ليس
٪بوز اإلخراج ن
ٱبرجها ن
ٌ
ليبل ،ك إف دل ٌ
لو تفويت مالو ٗبقدار زكاة الفطرة.
ليبل ٕبيث ال يبقى لديو مقدار زكاة الفطرة عند الفجر ،لئبل
ك ٌأما على القوؿ بكوف ا٤ببدأ :الفجر ،فلو تفويت ٝبيع أموالو ن
٘بب الفطرة عليو لكونو و
حينئذ فقّبان أل ٌف من شركط كجوهبا :الغُب.
عياال لغّبه ُب ليلة العيد بعد الغركب ك قبل الفجر كانتقاؿ الزكجة أك أحد العائلة إذل بيت
ك تظهر الثمرة أيضان فيما لو صار ن
شخص آخر ،ك مثل عتق العبد أك بلوغ الصيب أك إفاقة اجملنوف أك ٛبلٌك الفقّب ليلة العيد بعد ا٤بغرب ك قبل الفجر فإنٌو بناءن
األكؿ ك مالك العبد ك ال ٘بب على الصيب ك اجملنوف ك
شواؿ فالفطرة كاجبة على ٌ
رب البيت ٌ
على كوف كقت الوجوب ىبلؿ ٌ
رب البيت الثاين ك على العبد نفسو ك
الفقّب ا٤بذكورين ك بناءن على كوف كقت الوجوب فجر يوـ العيد ،كانت الفطرة على ٌ
البالغ ك العاقل ك الغِب الذين كانوا صبيان ك ٦بنونان ك فقّبان.

ىذه ٜبرات البحث على القولْب.
ك ٤با دل يثبت كوف ا٤ببدأ :ا٥ببلؿ أك الفجر أك غّبٮبا من الركايات ،ال ب ٌد
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِِ :
..........
 من الرجوع إذل األصل العملي ُب ا٤بقاـ ،بعد االتفاؽ ك داللة الركايات على اعتبار الشرائط األيخر من :البلوغ ك العقل كعدـ اإلغماء ا٤بستوعب ك ا٢برية ك الغُب ك اإلسبلـ.
ك ٙبقيق الكبلـ ُب األصل العملي يقع ُب جهتْب:
ُ كقت الوجوب.
ليبل.
ِ إخراج الفطرة ن
ليبل:-
ٌأما ا١بهة األيكذل أم :مبدأ الوجوب مع قطع النظر عن حكم إخراج الفطرة ن
نشك ُب حدكث الوجوب بعد غركب مشس آخر رمضاف مباشرة أك بعد فجر يوـ العيد ،فاألصل :عدـ الوجوب؛
فنقوؿٌ :
أل ٌف الوجوب أمر حادث يستصحب عدمو إذل زماف اليقْب ٕبدكثو.
شك ُب حدكث الوجوب بعد الفجر ،ك إف دل ترد ركاية ُب ذلك؛ لعدـ ا٣ببلؼ ُب كجوهبا ذلك الوقت ،بل كجوهبا بعد
ك ال ٌ
الفجر من الضركريات ك لعلٌو ٲبكن استفادة الوجوب بعد الفجر من صحيحة العيص بن القاسم ا٤بتق ٌدمة «ُ» ك غّبىا من
الركايات الواردة ُب أ ٌف الفطرة قبل الصبلة يوـ الفطر «ِ» إذا جعلنا
______________________________
النص ُب الصفحة ُِٕ.
(ُ) راجع ٌ
(ِ) كصحيحة الفضبلء الواردة ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ْ ،من الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِِ :
..........

 «يوـ الفطر» الوارد ُب الركايات ،-قيدان للصبلة ك ىو غّب بعيد لقولو (عليو السبلـ) ُب صحيحة العيص بن القاسم« :قبلالصبلة يوـ الفطر» «ُ».
تقريب ذلك :أنٌو ٲبكن أداء صبلة العيد عند طلوع الشمس ك إف كاف التأخّب أفضل ،فإف صلٌى مع طلوع الشمس ك قد كاف
كقت أداء الفطرة قبلها ؼ طبعان يقع األداء بْب الطلوعْب ،ك عليو يكوف كقت الوجوب بعد فجر يوـ العيد ،ك ذلك لعدـ
ا٣ببلؼ فيما بعد الفجر ،ك قبلو مشكوؾ الوجوب ك يرفع باستصحاب العدـ إذل زماف اليقْب ك ىو فجر يوـ العيد لعدـ
ا٣ببلؼ ُب الوجوب و
حينئذ.
ا٤بتحصل :أ ٌف ٌأكؿ كقت كجوب الفطرة بعد فجر يوـ العيد.
ك
ٌ
ليبل.
ٌأما ا١بهة الثانية أم :إعطاء الفطرة ن
فإف أمكن إثبات جوازه بالركايات فهو ك سيأٌب البحث عنو «ِ» ُب جواز تقدًن الفطرة على هنار يوـ العيد ،حٌب قبل شهر
رمضاف ك إف دل ٲبكن إثبات ذلك بالركايات فمقتضى القاعدة :عدـ جواز التقدًن عن كقت الوجوب.
يشك فيو فهو مورد
ك القوؿٔ :بواز اإلعطاء ن
ليبل استنادان إذل الرباءة عن تقيٌد الواجب باإلعطاء هناران؛ أل ٌف كل شرط أك جزء ٌ
للرباءة.
______________________________
النص ُب الصفحة ُِٕ.
(ُ) راجع ٌ
(ِ) ُب ص َِْ ُب شرح ا٤بسألة األيكذل ك يقوؿ (داـ ظلٌو) ىناؾ ٔبواز ذلك استنادان إذل صحيحة الفضبلء ك ا ٌف التأخّب إذل
لنص الصحيحة عليهما.
كقت الوجوب أفضل ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِّ :
الشك ُب القيد من ا١بزء أك
جامعان للشرائط [ُ] ال ٲبكن ا٤بساعدة عليو :ك ذلك أل ٌف موردىا ثبوت أصل التكليف ك
ٌ
الشرط ،فإذا دل يثبت أصل التكليف دل يكن موردان للرباءة ،ك فيما ٫بن فيو قد قلنا :إ ٌف مقتضى االستصحاب عدـ التكليف
بإخراج الفطرة قبل طلوع فجر يوـ العيد فبل تكليف قبل طلوع الفجر ،ك عليو فبل معُب إلجراء الرباءة لرفع القيد من جزء أك
متوجهان إذل ا٤بكلٌف جزمان ك
شرط بالنسبة إذل ما قبل الفجر مع كوف الوجوب بعد الفجر ،ك الرباءة ٘برم فيما كاف التكليف ٌ
شك ُب تقيٌد التكليف بشيء يرفع التقيٌد بالرباءة ،ك كلٌما كاف الوجوب مقيٌدان بزماف كاف الواجب مقيٌدان بذلك
حينئذاؾ إذا ٌ
الزماف أيضان ،-ك ُب صورة كوف الواجب بعد الفجر كيف ٲبكن إجراء الرباءة بالنسبة إذل الليل السابق عليو.

ليبل ،لو دل يثبت ا١بواز بالركايات ،ك سنبحث عن الركايات إف
ك
ا٤بتحصل :عدـ جواز إعطاء الفطرة ليلة العيد؛ لعدـ كجوهبا ن
ٌ
شاء اللَّو تعاذل «ُ».
(ُ) قلنا «ِ» :ال دليل على لزكـ اجتماع الشرائط من البلوغ ك العقل ك الغُب ك ا٢برية ك غّب ذلك عند الغركبٌ ،إال الوالدة
ك اإلسبلـ أم٘ :بب الفطرة إذا كاف مولودان قبل ليلة العيد أك أسلم اليهودم ك النصراين قبل ليلة العيد ،فا٤بولود ك ا٤بسلم بعد
عمار «ّ»
دخوؿ ليلة العيد ال ٘بب عليهما الفطرة لصحيحة معاكية بن ٌ
______________________________
(ُ) راجع ا٥بامش ا٤بتق ٌدـ.
(ِ) ُب ص ْٖ قولو« :ك ٙبصل من ٝبيع ما ذكرناه.».
نصها ُب الصفحة ُِٔ.
(ّ) راجع ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِْ :
يصل صبلة العيد [ُ] ا٤بؤيٌدة بركايتو ا٤بتق ٌدمتْب «ُ» فإ ٌهنما دلٌتا على لزكـ الوجود ا٢بقيقي
ك يستمر إذل الزكاؿ ٤بن دل ِّ
بالوالدة ،ك ا٤بعنوم باإلسبلـ ُب شهر رمضاف ،ك لو آنان ما منو ،ك ٌأما غّب الوالدة ك اإلسبلـ فبل دليل على لزكـ توفٌره قبل
الليل عند ا٥ببلؿ ،-فإ ٌف التع ٌدم عنهما إذل غّبٮبا ٰبتاج إذل دليل ،ك ال دليل ،ىذا كلٌو ُب مبدأ كجوب الفطرة.
(ُ) ُب آخر كقت كجوب الفطرة خبلؼ ك أقواؿ «ِ».
ُ ا٤بشهور ا٤ب ٌدعى عليو اإلٝباع «ّ» أ ٌف آخر كقتها صبلة العيد ٤بن يصلٌي صبلة العيد ،ك بعدىا صدقة.
يصل صبلة العيد فآخر كقتها زكاؿ يوـ العيد.
ك ٌأما بالنسبة إذل من دل ِّ
ِ آخر كقتها الزكاؿ مطلقان ،أم :سواء صلٌى صبلة العيد أك دل يصلٌها «ْ».
ّ آخر كقتها غركب مشس يوـ العيد مطلقان أيضان.»ٓ« -
ك ٙبقيق ا٢بكم يقع ُب جهتْب:
ُ فيمن صلٌى صبلة العيد.

ِ ُب ىمن دل يصلٌها.
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ُِٔ.
(ِ) راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،آخر ص ُّٓ .ك ا٢بدائق :ج ُِ ،ص َُّ.
(ّ) راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ قولو :ك ىو الذم نسبو ُب ٧بكي التذكرة إذل علمائنا ك ُب ا٤بنتهي إليهم أٝبع ك ُب
ا٤بدارؾ إذل األكثر.
(ْ) ك اختاره ُب الدركس ك البياف راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ.
(ٓ) ك اختاره ُب ا٤بنتهي ك ماؿ إليو ُب ا٤بدارؾ ك ٧بكي الذخّبة ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٓ :
..........
 ا١بهة االكذلُ :ب آخر الوقت ٤بن صلٌى صبلة العيد.ذىب ا٤بشهور إذل أ ٌف آخر كقت الفطرة بالنسبة إذل من صلٌى صبلة العيد :صبلة العيد ،فإنٌو ال ب ٌد من إخراجها باإلعطاء أك
بالعزؿ قبلها ،فإ ٌهنا بعد صبلة العيد صدقة ال فطرة.
العبلمة ُب التذكرة «ُ» .ك ُب ا٤بنتهي :ال ٯبوز تأخّبىا عن صبلة العيد اختياران ،فإ ٍف
ك ٌادعى اإلٝباع على ىذا القوؿ ،ك عن ٌ
آخرىا أٍب ،ك بو قاؿ علمائنا أٝبع «ِ» ك حكى ىذا القوؿ عن السيٌد ،ك الشيخْب ،ك الصدكقْب ،ك غّبىم «ّ».
ك ىذا القوؿ ىو :الصحيح.
عمار ك غّبه .قاؿ :سألتو عن الفطرة ،فقاؿ :إذا عزلتها فبل
ك ٌ
تدؿ على كوف آخر كقتها صبلة العيد موثقة إسحاؽ بن ٌ
يضرؾ مٌب أعطيتها ،قبل الصبلة أك بعد الصبلة «ْ».
ٌ
تاـ.
حجة ،ك السند ٌ
تقريب االستدالؿ :أ ٌف مفهوـ الشرط إذا عزلتها أنٌو لو دل يعز٥با فليست بفطرة ،ك مفهوـ الشرط ٌ

______________________________
(ُ) نسبتو إذل علمائنا ،نقلو ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ .ك ا٢بدائق :ج ُِ ص َُّ.
(ِ) نقلو ا٢بدائق :ج ُِ ،ص َُّ.
سره) ىذا القوؿ عن ا٤برتضى ُب ا١بمل ك عن الشيخ ُب النهاية ك ا٣ببلؼ ك ا٤ببسوط ك
(ّ) أكرد صاحب ا١بواىر (ق ٌدس ٌ
كل ذلك ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ.
االقتصاد ،ك عن ابِب بابويو ك ابن الرباج ك ا٤بفيد ك ٌ
سبلر ك أيب الصبلح ٌ
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٔ :
..........
 ك ىذه ا٤بوثقة مؤيٌدة بركايات ضعاؼ:يؤدم الفطرة قبل أف
(منها) :ما ركاه ابن طاكس ُب اإلقباؿ قاؿ :ركينا بإسنادنا إذل أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :ينبغي أف ٌ
ٱبرج الناس إذل ا١ببانة ،فإف ٌأداىا بعد ما يرجع فإٌ٭با ىو صدقة ك ليس ىو فطرة «ُ».
تامة على انتهاء الوقت بصبلة العيد ،لكن السند ضعيف «ِ» فهي مؤيٌدة.
ك الداللة ٌ
ك (منها) :ركاية العياشي ُب تفسّبه عن سادل بن مكرـ ا١بماؿ ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿً :
أعط الفطرة قبل الصبلة
ً
الصبلةى ىك آتيوا َّ
يؤدم عن نفسو ك عن عيالو ،ك إف دل يعطها
يموا َّ
الزكاةى» ك الذم يأخذ الفطرة عليو أف ٌ
ك ىو قوؿ اللَّو « ىك أىق ي
حٌب ينصرؼ من صبلتو فبل يع ٌد لو فطرة «ّ».
ك غّبىا من الركايات «ْ».
تدؿ على كوهنا بعد الصبلة صدقة صحيحة عبد اللَّو بن سناف عن أيب عبد اللَّو
ك ٌ
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،ص ِْٕ ،الباب ُِ ،ا٢بديث ٕ.
(ِ) لعدـ معرفة إسناده إذل أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ).

(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٕ ،ا٢بديث ٖ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة .ك ىذه أيضان ضعيفة ٔبهل الطريق فهي
مؤيٌدة أيضان.
(ْ) كخرب سليماف بن حفص ا٤بركزم الوارد ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُ ،ك
تق ٌدـ كجو ضعفو ُب ص ُِٓ ،ك كخرب إبراىيم بن منصور «ميموف» ُب ا٤بصدر ص ِْٔ ،الباب ُِ ،ا٢بديث ِ ك كجو
ضعفو ا ٌف إبراىيم دل يوثق.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٕ :
..........
 (عليو السبلـ) ُب حديث قاؿ :ك إعطاء الفطرة ،قبل الصبلة أفضل ،ك بعد الصبلة صدقة «ُ» ك سيأٌب التحقيق حو٥با«ِ».
صبلىا ك ىو الصحيح.
ىذا كلٌو ُب القوؿ ا٤بشهور من أ ٌف آخر كقت الفطرة ىو صبلة العيد ٤بن ٌ
ك مقابل ىذا القوؿ قوالف آخراف ٯبمعهما جواز تأخّب الفطرة عن صبلة العيد مع اختبلفهما ُب ٙبديد انتهاء الوقت.
فقد ذىب بعضهم إذل أ ٌف آخر الوقت :الزكاؿ من يوـ العيد ،ك عليو اإلسكاُب «ّ».
العبلمة «ْ» ك اجمللسي.
ك ذىب ٝبع إذل أ ٌف آخر الوقت :غركب يوـ العيد ،ك نسب ىذا القوؿ إذل ٌ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
٧بمد بن
ك قد عرب ا١بواىر عنها با٣برب ُب ج ُٓ ،ص ِّٓ ،ك ا٢بدائق بالركاية ُب ج ُِ ،ص َُّ ك ذلك من جهة ٌ
عيسى بن عبيد لكن ظهر تصحيحو من ٙبقيق سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب الصفحة ُٗٔ إذل الصفحة ُُٕ.
(ِ) ُب الصفحة ِِٗ.
(ّ) ك ىو ابن ا١بنيد ،ففي ا٢بدائق ج ُِ ،ص َُّ :ك نقل عن ابن ا١بنيد حيث قاؿٌ :أكؿ كقت كجوهبا طلوع الفجر من
يوـ الفطر ،ك آخره زكاؿ الشمس منو ،ك استقربو ُب ا٤بختلف ك اختاره ُب البياف ك الدركس «انتهى».

(ْ) عن ا٤بنتهي .« :ك األقرب عندم جواز تأخّبىا عن الصبلة ،ك ٰبرـ التأخّب عن يوـ العيد» ا١بواىر :ج ُٓ ،ص
ُّٓ ،ا٢بدائق :ج ُِ ،ص َُّ.
ك ماؿ إليو ُب ا٤بدارؾ ك ٧بكي الذخّبة ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ.
ك ُب ا٢بدائق :ج ُِ ،ص َُّ« :قاؿ ُب ا٤بدارؾ :ك ال ٱبلو عن ٌقوة ك استقربو أيضان الفاضل ا٣براساين ُب الذخّبة».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٖ :
..........
استدؿ على جواز تأخّب الفطرة عن صبلة العيد بصحيحتْب:
 ك على كلٌ
األيكذل :صحيحة العيص بن القاسم قاؿ :سألت أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) عن الفطرة مٌب ىي؟ فقاؿ :قبل الصبلة يوـ
فنقسمو «ُ».
الفطر ،قلت :فإف بقي منو شيء بعد الصبلة؟ قاؿ :ال بأس٫ ،بن نعطي عيالنا منو ٍبٌ يبقى ٌ
فنقسمو».
تقريب استدال٥بم :أ ٌهنا تدؿ على جواز تأخّب األداء لقولو (عليو السبلـ)ٍ« :بٌ يبقى ٌ
رب البيت كاف قد أخرج زكاة الفطرة ك عز٥با قبل الصبلة ك
ك ا١بواب :أ ٌف ا٤براد كما فهمو صاحب الوسائل «ِ» :أ ٌف ٌ
فيقسم الباقي على ا٤بستح ٌقْب ك الذم يدلٌنا على ىذا ا٤بعُب قولو (عليو
أعطاىا العياؿ بعنواف األمانة حٌب يرجع من الصبلة ٌ
السبلـ)ٍ« :بٌ يبقى ».ألنٌو لو كاف ا٤براد :اإلبقاء بدكف العزؿ ٤با كاف معُب للعطف ب «ٍبٌ».
ك على ىذا التقريب فالصحيحة من ركايات العزؿ.
ك على فرض عدـ ا٢بمل على العزؿ فهي ٦بملة ك تسقط عن الداللة.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
نصو :أقوؿ :ا٤براد بإعطاء العياؿ :عزؿ الفطرة.
(ِ) ذيل ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،ك إليك ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٗ :
..........

عمار ا٤بتق ٌدمة «ُ» الدالٌة با٤بفهوـ على ٙبديد منتهى الوقت بصبلة العيد ،ك ال تكوف
 ك عليو فا٤برجع موثقة إسحاؽ بن ٌصحيحة العيص معارضة ٥با.
٧بمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اللَّو،
الصحيحة الثانية :لعبد اللَّو بن سناف الٍب ركاىا الكليِب عن علي بن إبراىيم عن ٌ
عن سناف ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب حديث قاؿ :ك إعطاء الفطرة قبل الصبلة أفضل ،ك بعد الصبلة صدقة «ِ».
يدؿ على بقاء فضل ُب إعطاء الفطرة بعد الصبلة ،ك
تقريب استدال٥بم :ا ٌف قولو (عليو السبلـ)« :قبل الصبلة أفضل» ٌ
ا٤بستفاد منو :جواز اإلعطاء بعد الصبلة ،لبعد ٞبل كلمة «األفضل» على الوجوب.
تامة؛ أل ٌف
٧بمد بن عيسى ابن عبيد «ّ» ٌإال أ ٌف الداللة غّب ٌ
ك ا١بواب :ا ٌف السند ك إف كاف ٌ
تامان على ما ح ٌققناه ُب شأف ٌ
تعبّب اإلماـ (عليو السبلـ) بالصدقة بالنسبة إذل ما بعد الصبلة ال ينسجم مع جواز كونو فطرة حينئذاؾ.
ك (الظاىر) :ا ٌف ا٤براد من «األفضل» :كوف اإلعطاء قبل الصبلة أفضل من تقدٲبها على قبل ذلك من الفجر أك الليل أك
رمضاف ،ك ترشدنا إذل ىذا ا٤بعُب صحيحة الفضبلء عن أيب جعفر ك أيب عبد اللَّو (عليهما السبلـ) أ ٌهنما قاال :على
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ِِٓ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُِ من زكاة الفطرة.
(ّ) ُب الصفحة ُٗٔ إذل الصفحة ُُٕ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِّ :
..........
حر ك عبد ك صغّب ك كبّب يعطي يوـ الفطر قبل الصبلة فهو أفضل ك ىو ُب سعة
 الرجل أف يعطي عن كل من يعوؿ من ٌأف يعطيها من ٌأكؿ يوـ يدخل من شهر رمضاف إذل آخره ا٢بديث «ُ».
فتدؿ ىذه الصحيحة على جواز تقدًن الفطرة قبل كقت الوجوب من ٌأكؿ رمضاف ،فقولو (عليو السبلـ) ُب صحيحة ابن
ٌ
فضبل أيضان.
سناف ا٤بتق ٌدمة« :أفضل» إشارة إذل أنٌو أفضل من التقدًن ا١بائز ،فإ ٌف فيو ن
ك ليس ا٤براد :انٌو أفضل من التأخّب حٌب يثبت بو جواز التأخّب.

ا٤بستدؿ هبما على جواز التأخّب إذل ما بعد صبلة العيد دل تتما داللة ،فموثقة إسحاؽ
ك (ا٢باصل) :ا ٌف ىاتْب الصحيحتْب
ٌ
عمار الدالٌة على أ ٌف هناية كقت الفطرة صبلة العيد ٤بن يصلٌيها ببل معارض.
بن ٌ
ىذا كلٌو بالنسبة إذل آخر كقت الفطرة ٤بن يصلٌي صبلة العيد.
ا١بهة الثانية ُب آخر كقت الفطرة ٤بن ال يصلٌي صبلة العيد ،بعذر أك ببل عذر «ِ» ،ك ا٤بعركؼ :امتداد كقت الفطرة و
حينئذ
إذل الزكاؿ ،ك ٌادعي عليو اإلٝباع.
ك مقابل القوؿ ا٤بعركؼ ،قوؿ اجمللسي بامتداد كقتها إذل الغركب ك نسب
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) دل أعثر على نصوص من أقوا٥بم بالنسبة إذل خصوص من ال يصلٌي صبلة العيد.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِّ :
..........
العبلمة ُب بعض كلماتو «ُ».
 ذلك إذل ٌيصل صبلة العيد غّب ركاية كاحدة ركاىا السيٌد ابن طاكس ُب
نص يستفاد منو آخر الوقت بالنسبة إذل من دل ِّ
ك ليس ُب ا٤بقاـ ٌ
نقبل عن كتاب عبد اللَّو بن ٞبٌاد األنصارم عن أيب ا٢بسن األٞبسي عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ،قاؿ :ا ٌف الفطرة
اإلقباؿ ن
حر ك ٩بلوؾ ،فإف دل تفعل خفت عليك الفوت ،قلت :ك ما الفوت؟ قاؿ :ا٤بوت ،قلت :أقبل الصبلة أك بعدىا؟
كل ٌ
عن ٌ
قاؿ :إف أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ،ك إف أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ك ال ٯبزيك ،قلت :فأيصلٌي الفجر ك أعز٥با
فيمكث يومان أك بعض يوـ آخر ٍبٌ أتص ٌدؽ هبا؟ قاؿ :ال بأس ىي فطرة إذا أخرجتها قبل الصبلة ،قاؿ ك قاؿ :ىي كاجبة على
كل مسلم ٧بتاج أك موسر يقدر على فطرة «ِ» (الداللة) :دلٌت ىذه الركاية على امتداد كقت الفطرة إذل الزكاؿ.
لكن ىذه الركاية مورد النقاش سندان ك متنان.
(األكؿ) :ا ٌف طريق السيد ابن طاكس إذل كتاب عبد اللَّو بن ٞبٌاد األنصارم ٦بهوؿ ك إف كاف عبد اللَّو
ٌ
(اما سندان) فلوجهْبٌ :
بن ٞبٌاد األنصارم ثقة على األظهر لوركده ُب اسناد

______________________________
(ُ) ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِّٓ ،ك اختاره ُب ا٤بنتهي ك ماؿ إليو ُب ا٤بدارؾ ك ٧بكي الذخّبة «انتهى» ،أقوؿ :ا ٌف
كلماهتم مطلقة عن من يصلٌي صبلة العيد ك من ال يصلٌيها.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِّ ،ا٢بديث ُٔ ،الباب ٓ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِّ :
..........
 كامل الزيارات ك لتعبّب النجاشي عنو ب (من شيوخ أصحابنا) ك ىو تعبّب مدح قطعان أل ٌف معناه كونو مرجع األيمور «ُ».(الثاين)ُ :ب السند أبو ا٢بسن األٞبسي ك ىو ٦بهوؿ.
فأصبحت الركاية ضعيفة فتسقط عن االستدالؿ ك ال ب ٌد من الرجوع إذل األصل العملي لعدـ دليل لفظي ُب ا٤بقاـ.
نصو :ك األقرب عندم ا ٌف لفظ «الظهر» ُب ا٣برب كقع
(اما متنان) فقد ذكر صاحب ا٢بدائق :ا ٌف فيها ٙبريفان ،ك قاؿ ما ٌ
ك ٌ
سهوان من الراكم أك غلطان ُب النسخ ،ك إٌ٭با ىو «الصبلة» ك يؤيده مفهوـ قولو ُب آخر ا٣برب «ىي فطرة إذا أخرجتها قبل
الداؿ على أ ٌهنا بعد الصبلة ليست بفطرة ك بذلك ٯبمع بينو ك بْب األخبار ا٤بتق ٌدمة انتهى «ِ» ك هبذا التصحيح
الصبلة» ٌ
صحت الركاية كوف
سره) ال بأس بو؛ أل ٌف ظاىر الركاية ٕبسب الصدر لو ٌ
توافق ىذه الركاية ركايات الباب ك ما ذكره (ق ٌدس ٌ
العربة بدخوؿ الظهر فلو أخرجها قبل الظهر فهي فطرة ،ك إف أخرجها بعد الظهر فهي صدقة ،ك لكن ذيلها يقوؿ« :ىي
فطرة إذا أخرجتها قبل الصبلة» ك معناه :ا ٌف اإلخراج بعد الصبلة صدقة فيتناَب الصدر
______________________________
(ُ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج َُ ،ص ُُٖ« ،ال يقاؿ» :ا ٌف سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب معجم رجاؿ
ا٢بديث :ج ُ ،ص ٖٗ .قاؿ بعدـ داللة الشيخوخة على التوثيق فكيف التوفيق مع ما ذكره ىنا «قلنا» :ا ٌف ما ذكره ىناؾ
راجع إذل شيخوخة اإلجازة ،ك ما ذكره ىنا راجع إذل مرجعية األيمور ك الطائفة ك ىو دليل التوثيق.
(ِ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص َّْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّّ :
..........

 ك الذيل ُب الفَبة بْب الصبلة صبلة العيد ك الظهر «ُ» ك عليو :فبل يبعد ما ذكره صاحب ا٢بدائق من غلط النسخة كالذم يسهل ا٣بطب ضعف الركاية سندان فبل تصلح لبلعتماد عليها.
نص ُب ا٤بقاـ بالنسبة إذل ٙبديد آخر كقت الفطرة ك ال ب ٌد من الرجوع إذل األصل العملي.
ك على كل فبل ٌ
شك ُب جواز تأخّبىا إذل الزكاؿ بالنسبة إذل من دل يصل صبلة العيد ك ال ريب فيو ك دل يستشكل فيو أحد فيما نعلم،
ك ال ٌ
إٌ٭با الكبلـ فيما بعد ذلك.
ك ا٤بعركؼ انتهاء كقتها بالزكاؿ.
العبلمة «ِ» ك ىذا القوؿ مبًب على أمرين:
ك قيل :بامتداد الوقت إذل الغركب كما عن اجمللسي ك ٌ
ُ جرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكلية اإل٥بية.
ِ عدـ قياـ إٝباع على خبلفو.
ك على القوؿ ٔبرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكلية اإل٥بية ك عدـ قياـ
______________________________
يتم إذا
دؿ على كوف ا٤بخرج ُب تلك الفَبة فطرة ،ك الذيل ٌ
(ُ) حيث ا ٌف الصدر ٌ
دؿ على كونو فيها صدقة« :أقوؿ» :ىذا ٌ
عامة الناس كا١بماعة ،ك ٌأما إذا كاف ا٤براد كقت الصبلة فبل منافاة بْب
كاف ا٤براد من الصبلة :الصبلة الواقعة خارجان من ٌ
الصدر ك الذيل ،فإ ٌف ا٤بشهور كما ُب ا٢بدائق ج ُِ ،ص َّّ ،ك عليو سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) استمرار كقت صبلة
العيد إذل الزكاؿ.
(ِ) راجع ص ُِّ ا٥بامش رقم ُ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّْ :
صبلىا ،فيق ٌدمها عليها ك إف صلٌى ُب ٌأكؿ كقتها ،ك إف خرج كقتها ك دل ٱبرجها
ك األحوط :عدـ تأخّبىا عن الصبلة إذا ٌ
ا٤بستحق بعنواف الزكاة (ُ) ك إف دل يعز٥با إٝباع على خبلؼ قو٥بما فبل بأس ٗبا ذكراه (ق ٌدس
فإف كاف قد عز٥با دفعها إذل
ٌ
سرٮبا) من امتداد آخر الوقت إذل الغركب لكن ال يبعد قياـ اإلٝباع على خبلؼ قو٥بما.
ٌ

ك إذا دل نقل ٔبرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكلية اإل٥بية ك ىو الصحيح يرجع إذل أصالة عدـ جعل الوجوب بعد الزكاؿ،
يؤد الفطرة لعذر
أل ٌف ا٤بتي ٌقن من كجوب الفطرة إٌ٭با ىو قبل الظهر ،ك ٌأما بعده فلم يعلم بالوجوب .فلو فرضنا ا ٌف ا٤بكلٌف دل ِّ
من نوـ أك غّبه أك عمدان ببل عذر ك سيجيء الكبلـ ُب العمد «ُ» فاألصل :عدـ جعل الوجوب بالنسبة إذل ىذا الشخص.
ىذا كلٌو ٢بكم ما بعد الزكاؿ.
ك ٌأما بعد الغركب من يوـ العيد فبل إشكاؿ ُب انتهاء كقت الفطرة ك عصياف ا٤بكلٌف بالتأخّب إليو؛ أل ٌف الفطرة من أحكاـ
يوـ الفطر كما ُب الصحيحة .قبل الصبلة يوـ الفطر.»ِ« .
ا٤بستحق ،ك ذلك:
(ُ) ال كبلـ ُب كوف ا٤بعطي زكاة ُب أم كقت سلمها إذل
ٌ
(أكنال) :لتعيينها فطرة ،ك صدقة ،ك صدقة كاجبة ،ك زكاة الفطرة «ّ» ،بالعزؿ،
ٌ
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ِّٓ عند شرح قولو ُب ىذه ا٤بسألة« :ك إف دل يعز٥با فاألحوط األقول :عدـ سقوطها».
(ِ) ك ىي صحيحة العيص بن القاسم ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِِٖ.
(ّ) ىذه العناكين كردت ُب الركايات ك لتحقيقها راجع ص ُُٗ ك ا٥بامش ُ ك ِ فيها كص ُُٖ ا٥بامش رقم ْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٓ :
فاألحوط األقول :عدـ سقوطها [ُ] ك قد خرجت عن ملكو ك ليس لو إرجاعها إذل ملكو ثانيان بعد تعيينها فطرة ،فمٌب
أداىا إذل أىلها فقد ٌأدل الفطرة ،ك برئت ذ ٌمتو.
يضرؾ مٌب أعطيتها قبل الصبلة أك بعد
ك (ثانيان)٤ :بوثقة إسحاؽ بن ٌ
عمار قاؿ :سألتو عن الفطرة؟ فقاؿ :إذا عزلتها فبل ٌ
الصبلة «ِ» ك غّبىا من الركايات ك إف ضعف سندىا «ّ».
(ُ) ك الظاىر سقوطها لصحيحة عبد اللَّو بن سناف ا٤بتق ٌدمة :ك إعطاء الفطرة قبل الصبلة أفضل ،ك بعد الصبلة صدقة
«ْ».
بتقريب :انٌو (عليو السبلـ) جعلها بعد الصبلة صدقة ،ك الظاىر :ا ٌف ا٤براد الصدقة ا٤بستحبة ال الواجبة ،فإ ٌف الصدقة الواجبة
عرب عنها بالصدقة ُب آية الزكاة «ُ» بقرينة صحيحة ىشاـ بن ا٢بكم« :نزلت
ىي زكاة الفطرة ألنٌو تعاذل ٌ

______________________________
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ك تلك تراىا ُب الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج ٔ كخرب سليماف بن حفص ا٤بركزم ،ا٢بديث ُ ،ك
مرسلة ابن أيب عمّب ا٢بديث ٓ.
(ْ) ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِِٗ ك ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
ًً
ً
نص عليو ما ركاه عبد اللَّو بن سناف راجع
ص ىدقىةن .اآلية َُّ من سورة التوبة كما ٌ
(ُ) ك ىي قولو تعاذل يخ ٍذ م ٍن أ ٍىموا٥ب ٍم ى
الوسائل :ج ٔ ،ص ّ ،ا٢بديث ُ من الباب ُ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة ك ما تستحب فيو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٔ :
..........
 الزكاة ك ليس للناس أمواؿ ،ك إٌ٭با كانت الفطرة «ِ» ك ال يراد باألفضلية :األفضلية من اإلخراج بعد الصبلة ،بل ا٤براد:األفضلية من التقدًن على كقت الفطرة كما سبق «ّ».
يصل صبلة العيد.
(فإف قيل) :ا ٌف ىذا التقرير «ْ» كارد بالنسبة إذل ا٤بصلٌي لصبلة العيد ك كبلمنا فيمن دل ِّ
(نقوؿ) :إف ًبٌ كوف الفطرة بعد الصبلة صدقة بالنسبة إذل مصلٌي صبلة العيد ففي من دل يصلٌها إذل أف فات الوقت من
ٛبسكان بعدـ القوؿ بالفصل القطعي.
الزكاؿ أك الغركب من غّب عزؿ نقوؿ بأ ٌهنا صدقةٌ ،
فا٤بؤدل فطرة أل ٌف عدـ جواز التأخّب حكم تكليفيٌ ،اما ا٢بكم الوضعي
(ك قد يقاؿ) :إذا دل يعز٥با لكنٌو ٌأداىا بعد الوقت ٌ
الذمة كزكاة ا٤باؿ
فغّب موقت بوقت ،ك التحديد بالوقت قد كاف بالنسبة إذل ا٢بكم التكليفي فقط؛ أل ٌف الفطرة ثابتة ُب ٌ
الذمة كالدين.
الثابتة ُب نفس ا٤باؿ ،ك على ىذا فا٤بكلٌف مدين بصاع لكل من نفسو ك عائلتو ُب ٌ
ك (ا١بواب) :إنٌا قد ح ٌققنا عدـ كوف الفطرة من ا٢بكم الوضعي ك دل ٪بد أم دليل من آية أك ركاية حٌب ركاية ضعيفة على
الذمة
كوهنا حكمان كضعيان ك كوف ٌ
______________________________
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِِ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة.

(ّ) ُب الصفحة ِِٗ.
(ْ) ك ىو كوف الفطرة صدقة بعد صبلة العيد.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٕ :
..........
 مشغولة بالفطرة ٗبا ال مزيد عليو «ُ».للشك ُب سقوط
ٛبسكان باالستصحاب ،ك ذلك
ٌ
ك (ما يقاؿ) «ِ» :ا ٌف ٌ
ا٤بؤدل بعد الوقت فطرة ك إف عصى بالتأخّب ٌ
التكليف ٖبركج الوقت فيستصحب الوجوب ،ك ال يناُب جرياف االستصحاب توقيت الفطرة بصبلة العيد أك زكالو؛ أل ٌف العربة
األكؿ ،فإذا صدؽ ا ٌف ىذا من نقض اليقْب
ُب جرياف االستصحاب ٌاٙباد القضيتْب بنظر العرؼ ،ك العرؼ يرل بقاء التكليف ٌ
بالشك «ّ» ك بذلك
بالشك ك إ ٌف القضيتْب ا٤بتي ٌقنة ك ا٤بشكوكة قضية كاحدة مشلو قولو (عليو السبلـ) :ال ينقض اليقْب
ٌ
ٌ
يثبت لزكـ اإلتياف بالفطرة بعد خركج الوقت أيضان.
تاـ ،بل الصحيح :عدـ جريانو
(أكال) :ىذا مبًب على جرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكلية اإل٥بية ك ىو غّب ٌ
(نقوؿ)ٌ :
فيها.
______________________________
(ُ) سبق ٙبقيقو ُب ص ِْ كص ُْٗ.
(ِ) ك القائل ىو الشيخ ،ك الديلمي ،ك الفاضل ُب ٝبلة من كتبو ك ا٢بلٌي ،ك ٝباعة من ا٤بتأخرين ،لبلستصحاب.
«إ ٌف االستصحاب مق ٌدـ على الرباءة ،ك ال ينافيو التوقيت إذ ال مانع من جرياف استصحاب كجوب ا٤بوقت بعد خركج
الذمة فبل مانع من
حرر ُب ٧بلٌو مع ا ٌف التوقيت لؤلداء ال للماؿ الذم ُب ٌ
الوقت ،ك دعول تع ٌدد ا٤بوضوع ٩بنوعة كما ٌ
استصحاب بقائو» ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ُّْ.
(ّ) صحيحة زرارة الوسائل :ج ٓ ،ص ُِّ ،ا٢بديث ّ ،الباب َُ من أبواب ا٣بلل ُب الصبلة ،ك ركايات أيخرل ُب
الباب ك غّبه.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٖ :

..........
خاص ك ىو صبلة العيد ٤بن يصلٌيها ،ك الزكاؿ
 ك (ثانيان) :ال كحدة بْب القضيتْب أل ٌف القضية األيكذل ا٤بتي ٌقنة ٧بدكدة بوقت ٌ٤بن دل يصلٌها ك معُب ا٤بوقت ،التقييد بالوقت ك سقوطو بعد الوقت ،ك لو فرضنا كجوبو بعد الوقت فهو كجوب آخر بدليل
األكؿ ك ىو فرد آخر،
آخر كالصبلة ا٤بَبككة ُب الوقت لعذر أك غّب عذر فإنٌو ٯبب قضاؤىا ،ك كجوب القضاء غّب الوجوب ٌ
األكؿ قد زاؿ جزمان بانقضاء كقتو ،ك ىذا الفرد الثاين مشكوؾ ا٢بدكث ٌإال إذا ثبت بدليل.
فإ ٌف الفرد ٌ
يشك اآلف بعد الوقت
األكؿ ،ك الفرد الثاين مشكوؾ ا٢بدكث ٰبتاج إثباتو إذل دليل؛ ألنٌو ٌ
ك فيما ٫بن فيو كذلك قد زاؿ الفرد ٌ
ُب كجوب الفطرة ،ك ىذه قضية غّب تلك القضية ا٤بتي ٌقنة فإذا جرل االستصحاب فهو من القسم الثالث من استصحاب
يشك ُب حدكث فرد آخر غّب الفرد الزائل.
الكلٌي ،ك ىو كوف ا٤بتيقن ز ن
ائبل قطعان ك ٌ
خاص ،ك بقاء ذلك الوجوب بعد انتهاء الوقت غّب
األكؿ كاف متعلٌقان بإٯباد الطبيعي مقيٌدان بزماف ٌ
ك معُب التوقيت :ا ٌف األمر ٌ
معقوؿ ،فإف ثبت كجوب بعد الوقت فهو فرد آخر من الوجوب غّب الفرد ا٤بتي ٌقن فهو فرد مشكوؾ ا٢بدكث فليس ىنا ٌاٙباد
بْب القضيتْب ،بل ىنا قضية كاحدة متي ٌقنة ،ك قضية اخرل مشكوكة ك ٤با يشك ُب حدكث فرد آخر غّب الفرد ا٤بتي ٌقن
األكؿ ،إذان ال ٲبكن إثبات الوجوب باالستصحاب.
يستصحب عدـ جعل ىذا الفرد ك ليس ىذا من موارد استصحاب الفرد ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٗ :
تعرض لؤلداء ك القضاء (ُ)
بل ٌ
يؤديها بقصد القربة من غّب ٌ
[ (مسألة ُ) ال ٯبوز تقدٲبها على كقتها]
(ا٤بتحصل) من ٝبيع ما ذكرنا :ا ٌف سقوط
(مسألة ُ) ال ٯبوز تقدٲبها على كقتها ُب شهر رمضاف على األحوط [ِ] ك
ٌ
الفطرة بعد خركج الوقت إذا دل يكن قد عز٥با ُب كقتو ىو الصحيح ،سواء كاف التأخّب لعذر أك لغّب عذر.
(ُ) ك ال بأس بذلك بعنواف االحتياط بقصد ا١بامع بْب الفطرة ك الصدقة ا٤بستحبة.
(ِ) ُب ذلك خبلؼ ،فقد ذىب ٝبع إذل ا١بواز «ُ» ك ٝبع إذل عدمو «ِ» ك ٌادعى لكل من القولْب الشهرة ك نسب إذل
الشيخ كبل القولْب باعتبار االختبلؼ ُب كتبو.
ك نسب الشهيد ُب الدركس القوؿ با١بواز إذل ا٤بشهور على ما حكي عنو »ّ« -ك نسب صاحب ا٤بدارؾ القوؿ بعدـ ا١بواز
إذل ا٤بشهور على ما حكي

______________________________
(ُ) قاؿ ابنا بابويو ك الشيخ ُب ا٤ببسوط ك ا٣ببلؼ ك النهاية :ٯبوز إخراجها فطرة من ٌأكؿ شهر رمضاف إذل آخره ،ك نسبو
سبلر ك ابن الرباج إذل الركاية .بل ُب الدركس ك ا٤بسالك :انٌو ا٤بشهور ،بل ُب ا٣ببلؼ :اإلٝباع عليو .ا١بواىر :ج
ا٤بفيد ك ٌ
ُٓ ،ص ِٗٓ.
(ِ) كاحمل ٌقق ُب الشرائع فإنٌو قاؿ :ال ٯبوز تقدٲبها قبلو ٌإال على سبيل القرض على األظهر ك ُب ا١بواىر :ك الشيخْب ك أيب
الصبلح ك ابن إدريس ك غّبىم على ما قيل ،بل ُب ا٤بدارؾ ك غّبىا :انٌو ا٤بشهور بْب األصحاب لثبوت توقيتها .ا١بواىر :ج
ُٓ ،ص ِٗٓ.
(ّ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِٗٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِْ :
..........
 عنو.»ُ« -األكلية عدـ ا١بواز باعتبار أ ٌف إتياف الواجب قبل كجوبو ك سقوط الواجب
(ك الظاىر) :ىو ا١بواز ،ك إف كاف مقتضى القاعدة ٌ
دؿ على عدـ جواز تقدًن زكاة ا٤باؿ على كقت الوجوب «ِ» بل ُب بعض
ُب ظرفو بو ٰبتاج إذل الدليل مضافان إذل ما ٌ
الركايات مثل تقدًن زكاة ا٤باؿ على كقت الوجوب بتقدًن الصبلة على كقتها «ّ».
نصت على ا١بواز ،ك ىي عن أيب جعفر ك أيب عبد اللَّو (عليهما السبلـ) ا ٌهنما قاال :على الرجل أف
ٌإال أف صحيحة الفضبلء ٌ
حر ك عبد ،ك صغّب ك كبّب ،يعطي يوـ الفطر قبل الصبلة فهو أفضل ،ك ىو ُب سعة أف يعطيها
يعطي عن كل من يعوؿ من ٌ
من ٌأكؿ يوـ يدخل من شهر رمضاف إذل آخره ا٢بديث «ْ».
ك (ٞبل) صاحب الوسائل «ٓ» ك غّبه «ٔ» التقدًن على كونو بعنواف القرض للفقّب.
______________________________
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ِ) ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُِِ ،الباب ُٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ّ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،ا٢بديث ِ.ّ ،

(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٔ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٓ) يعرؼ ذلك من عنواف الوسائل الباب بقولو .:ك جواز تقدٲبها من ٌأكؿ شهر رمضاف إذل آخره قرضان الوسائل :ج ٔ ،ص
ِْٓ ،الباب ُِ من أبواب زكاة الفطرة.
(ٔ) ا٢بدائق :ج ُِ ،الصفحة َّٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِْ :
كما ال إشكاؿ ُب عدـ جواز تقدٲبها على شهر رمضاف (ُ) نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقّب قرضان ٍب ٰبسب عند دخوؿ
كقتها [ِ] (بعيدان ج ٌدان) ١بواز القرض قبل شهر رمضاف بشهر أك شهرين أك سنة أك أكثر ،فما كجو ٚبصيص التقدًن قرضان
بشهر رمضاف با٣بصوص.
تامة سندان ك داللة ،ك القائل ٗبفادىا كثّب ،ك مؤيٌدة بدعول الشهرة «ْ» فالقوؿ ٔبواز التقدًن ُب شهر
ك ىذه الصحيحة ٌ
لنص الصحيحة «ٓ» عليهما.
رمضاف ال بأس بو ،ك إف كاف التأخّب إذل كقت الوجوب أفضل ٌ
(ُ) بعنواف زكاة الفطرة ،ببل خبلؼ ،فإنٌو إف ٌأداىا هبذا العنواف ال تقع فطرة.
دؿ على جواز احتساب الدين زكاة من دكف اختصاص بزكاة
(ِ) ىذا لو بقي األخذ على شرائط االستحقاؽ ،ك ذلك ٤با ٌ
ا٤باؿ ،ك ركاياهتا مطلقة تشمل زكاة الفطرة «ُ».
______________________________
(ْ) الٍب ٌادعاىا الدركس ك ا٤بسالك بل ُب ا٣ببلؼ اإلٝباع عليو راجع ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ِٗٓ.
(ٓ) أم صحيحة الفضبلء ا٤بتق ٌدمة ُب ص َِْ.
دؿ الدليل على اختصاصو بأحدٮبا ،بل تشريع
(ُ) تق ٌدـ ُب ص ُِ ا ٌف زكاٌب ا٤باؿ ك الفطرة مشَبكتاف ُب األحكاـ ٌإال ما ٌ
الزكاة كاف لزكاة الفطرة على ما دلٌت عليو صحيحة ىشاـ بن ا٢بكم ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُِ.
ك ركايات جواز احتساب الدين زكاة تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٕ ،الباب ُٖ ،ك ُب ص َِٓ ،الباب ْٔ من أبواب
ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِْ :

[ (مسألة ِ) ٯبوز عز٥با ُب ماؿ ٨بصوص من األجناس أك غّبىا بقيمتها]
(مسألة ِ) ٯبوز عز٥با ُب ماؿ ٨بصوص من األجناس (ُ) أك غّبىا بقيمتها (ِ) ك ينوم حْب العزؿ (ّ) ك إف كاف األحوط
أقل من مقدارىا (ْ) أيضان ،فيلحقو ا٢بكم ك تبقى البقية غّب معزكلة على حكمها.
٘بديدىا حْب الدفع أيضان ،ك ٯبوز عزؿ ٌ
عمار ا٤بتق ٌدمة :إذا عزلتها
(ُ) ال إشكاؿ ُب ذلك كزكاة ا٤باؿ ،ك قد دلٌت ركايات على ا١بواز «ُ» منها موثقة إسحاؽ بن ٌ
يتعْب بو ا٤باؿ ُب كونو فطرة.
يضرؾ مٌب أعطيتها قبل الصبلة أك بعد الصبلة «ِ» ك ٌ
فبل ٌ
(ِ) من النقود ك العمبلت دكف غّبىا ،ك ذلك لعدـ لزكـ كوهنا من أجناس القوت أل ٌف الفطرة مالية تلك األجناس ،ك ال
خصوصية ٥بذه األجناس ،فكما ٯبوز عزؿ العْب ٯبوز عزؿ القيمة أيضان؛ لصدؽ عزؿ الفطرة بذلك ،فإ ٌف القيمة أيضان فطرة.
(ّ) ٗبقتضى معُب العزؿ.
أقل من صاع ك سيأٌب الكبلـ فيو «ّ».
(ْ) الظاىر ابتناء ا٤بسألة على جواز إعطاء الفقّب ٌ
______________________________
(ُ) تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص َِّ ،ا٢بديث ُٔ ،الباب ٓ ك ا٢بديث ُ ٓ ،ْ ،ِ ،من الباب ُّ من أبواب زكاة
الفطرة.
(ِ) ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِّٓ ،ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة.
األقل من
(ّ) ُب ا٤بسألة ّ من فصل مصرؼ زكاة الفطرة ص ِٕٖ ك اختار سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ىناؾ جواز إعطاء ٌ
صاع لعدـ الدليل على ا٤بنع.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّْ :
..........
 فعلى القوؿ با١بواز ىناؾ لعدـ كوف األجزاء ارتباطية فإنٌو كما أ ٌف الصاع الكامل فطرة كذلك نصف ك ربع الصاع فطرةاألقل من صاع لشموؿ دليل العزؿ لذلك.
أيضان جاز عزؿ ٌ
مثبل ك ليس بفطرة ال ٯبوز عز٥با
األقل من صاع ألنٌو نصف فطرة ن
ك على القوؿ بعدـ ا١بواز ىناؾ لعدـ صدؽ الفطرة على ٌ
يضرؾ «ُ» فإ ٌف العزؿ على خبلؼ القاعدة أم :تعيْب
لعدـ مشولو دليل العزؿ ك ىو قولو (عليو السبلـ) :إذا عزلتها فبل ٌ

معْب ٕبيث ال يوجب الضماف لو تلف بدكف تع ٌد ك تفريط ،ك كذا عدـ جواز تبديلو ،ك غّب ذلك من آثار
الواجب ُب فرد ٌ
العزؿ ٰبتاج إذل دليل.
الكل أك البعض على ما
تبقى دعول الوالية من :ا ٌف للمالك الوالية على ا٤باؿ بالعزؿ ك غّب العزؿ ك بناءن عليو فللمالك عزؿ ٌ
سره) ُب ا٤بسالك «ِ».
ٌادعاىا الشهيد (ق ٌدس ٌ
لكن ىذه الدعول خالية عن الدليل ،فإ ٌف الثابت من كالية ا٤بالك كاليتو ُب تعيْب الفطرة ك الفقّب ك غّبه من ا٤بصارؼ ،دكف
الوالية ا٤بطلقة حٌب ُب التبعيض ٗبعُب تعيْب الزكاة ُب ماؿ خاص أم :بعض الفطرة الواحدة ك جعلو مصداقان للفطرة ك ترتٌب
أحكامها عليو ،ك ال يبعد كما أشرنا إليو «ّ» ابتناء ا٤بسألة ىذه
______________________________
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِِْ.
(ُ) ك ىي ُب موثقة إسحاؽ بن ٌ
(ِ) على ما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ّٓٓ.
(ّ) ُب صدر ىذا الشرح ُب ص ِِْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْْ :
ك ُب جواز عز٥با ُب األزيد ٕبيث يكوف ا٤بعزكؿ مشَبكان بينو ك بْب الزكاة كجو ،لكن ال ٱبلو عن إشكاؿ ك كذا لو عز٥با ُب
أقل من صاع فإف جاز ىناؾ جاز
ماؿ مشَبؾ بينو ك بْب غّبه مشاعان ك إف كاف مالو بقدرىا [ُ] على مسألة إعطاء الفقّب ٌ
ىنا ك ٌإال فبل «ّ».
(ُ) الفرؽ بْب الصورتْب كوف ا٤باؿ ُب األيكذل كلٌو لو ك قد جعل قسمان منو فطرة بالعزؿ ،ك ُب الثانية يكوف غّبه شريكان معو ُب
حصتو أكثر من
حصتو فيو بقدر الفطرة أك أكثر ك تكوف الشركاء ُب ىذه الصورة الثانية ثبلثة إذا كانت ٌ
ا٤باؿ سواء كانت ٌ
قدر الفطرة.
ك يقع الكبلـ ُب كلتا الصورتْب معان أل ٌهنما من باب كاحد.
ذىب ا٤بسالك إذل عدـ ا١بواز استنادان إذل ٙبقق الشركة ا٤بنافية للعزؿ ك أل ٌف ذلك يوجب جواز عز٥با ُب ٝبيع مالو ك ىو غّب
ا٤بعركؼ من العزؿ «ُ».

أصبل فمحل منع
ك قاؿ صاحب ا١بواىر :ال ريب ُب عدـ صدقو بالعزؿ ُب ٝبيع ا٤باؿ ك ٫بوهٌ ،اما اعتبار عدـ الزيادة فيو ن
خصوصان مع رفع اليد عن الزيادة.»ِ« .
______________________________
(ّ) راجع ص ِِْ ا٥بامش رقم ّ.
خاص بقدرىا ُب كقتها
نص ا٤بسالك على ما ُب ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ّٓٓ« :ا ٌف ا٤براد بعز٥با تعيينها ُب ماؿ ٌ
(ُ) ك إليك ٌ
بالنيٌة ،ك ُب ٙب ٌقق العزؿ مع زيادتو عنها احتماؿ ،ك يضعف بتحقق الشركة ،ك ا ٌف ذلك يوجب جواز عز٥با ُب ٝبيع مالو ك ىو
غّب ا٤بعركؼ من العزؿ.».
عما
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ّٓٓ ،ك حاصلو :التفصيل بْب عزلو ُب ٝبيع أموالو فبل ٯبوز ،ك ُب البعض ٯبوز إذا رفع اليد ٌ
زاد عن مقدار الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٓ :
ا٤بستحق]
أخر دفعها إذل
[ (مسألة ّ) إذا عز٥با ك ٌ
ٌ
ا٤بستحق فإف كاف لعدـ ٛب ٌكنو من الدفع دل يضمن لو تلف ،ك إف كاف مع التم ٌكن منو
أخر دفعها إذل
(مسألة ّ) إذا عز٥با ك ٌ
ٌ
ضمن (ُ) ك الظاىر :عدـ الفرؽ ُب عدـ ا١بواز بْب العزؿ ُب بعض ا٤باؿ أك ُب ٝبيع األمواؿ أل ٌف ميزاف صدؽ العزؿ ىو:
التعيْب ،ك ال تعيْب و
حينئذ أل ٌف اإلشاعة تناُب مفهوـ العزؿ ،مع ا ٌف الوارد ُب الركايات عنواف اإلخراج «ّ» ك العزؿ «ْ» ك
ٮبا ال يصدقاف مع االشَباؾ.
نعم ال يبعد صدؽ العزؿ ُب ا٤باؿ األكثر مقداران من الفطرة إذا رفع اليد عن ٛباـ ا٤باؿ ك جعل الزائد صدقة مندكبة ،ك ذلك
لصدؽ العزؿ الذم ىو اإلفراز ك عدـ الشركة مع الفقّب.
ك ُب غّب ىذه الصورة فالقاعدة عدـ ا١بواز كما إذا كاف لديو دينار كاحد ك كانت عليو زكاة الفطرة ٗبقدار ربع دينار ك أراد
تعْب الفطرة بذلك.
تعيْب ربع ذلك الدينار زكاة ،فإ ٌف ىذا ليس افرازان لعدـ ٌ
(ُ) ك ذكر ىذا ا٢بكم ُب زكاة ا٤باؿ أيضان «ُ» ك استنتج ذلك من الركايات ا٤بختلفة «ِ» ،لكن ُب زكاة الفطرة دل ترد أيٌة
ركاية ال ُب الضماف ك ال ُب عدـ

______________________________
(ّ) عنواف اإلخراج كرد ُب الوسائل :ج ٔ ،ا٢بديث ُٔ ،الباب ٓ؛ ك ا٢بديث ِ من الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) عنواف العزؿ كرد ُب الوسائل :ج ٔ ،ا٢بديث رقم ُ ٓ ،ْ ،من الباب ُّ من أبواب زكاة الفطرة.
(ُ) راجع ا٤بًب ُب ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص َّْ ،ا٤بسألة ّ من فصل كقت كجوب إخراج الزكاة.
(ِ) تأٌب اإلشارة إذل بعضها ُب ص ِْٔ ا٥بامش رقم ِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٔ :
..........
 الضماف ،فإف قلنا بالضماف ُب زكاة ا٤باؿ ك قلنا بأ ٌف حكم زكاة الفطرة حكم زكاة ا٤باؿ فهو ،ك ٌإال فبل دليل على الضمافٗبجرد التأخّب فإ ٌف ا٤باؿ ا٤بفركز أمانة شرعية ُب يد ا٤بالك ،فإف تلف مع صدؽ التع ٌدم ك التفريط ضمن على القاعدة أل ٌف يده
ٌ
و
معْب كاف قد كعده هبا فبل ضماف؛ لعدـ الفورية ُب
حينئذ يد ضماف ،ك ٌإال بأف كاف التأخّب لغرض عقبلئي كانتظار فقّب ٌ
يضرؾ مٌب أعطيتها قبل الصبلة أك بعد الصبلة ا٢بديث «ُ».
األداء لقولو (عليو السبلـ)« :إذا عزلتها فبل ٌ
بل قد تق ٌدـ ا ٌف ا٢باؿ كذلك ُب زكاة ا٤باؿ أيضان.
ذمتو «ِ» ،ك ُب بعضهاٍ :بٌ ٠بٌاىا لقوـ «ّ» ك ُب
ك ذلك لع ٌدة صحاح مضموهنا :عدـ الضماف بعد العزؿ ك قد برئت ٌ
يسمها ألحد «ْ» ك لذا قلنا :ا ٌف
بعضها :دل ٌ
______________________________
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِِْ.
(ُ) ىذه موثقة إسحاؽ بن ٌ
(ِ) ك ذلك مفاد ع ٌدة ركايات تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ا٢بديث رقم ّ ،ْ ،الباب ّٗ؛ ك ا٢بديث رقم ِ ،ّ ،الباب ِٓ
من أبواب ا٤بستحقْب للزكاة ك غّبىا من الركايات.
٧بمد بن مسلم ك صحيحة زرارة ا٢بديث ُ ،ِ ،الباب ّٗ
(ال يقاؿ) :ىناؾ ركايات دلٌت على الضماف ك ىي صحيحة ٌ
من ا٤بصدر ا٤بذكور.

٧بل البحث أل ٌف األيكذل كاردة ُب النقل من البلد ك الثانية ُب الوكيل ا٤ببعوث إليو الزكاة ،ك
(فإنٌا نقوؿ) :ا ٌهنما خارجتاف عن ٌ
٧بل البحث ُب خصوص العزؿ.
(ّ) ك ُب صحيحة أيب بصّب الواردة ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٗ ،ا٢بديث ّ ،الباب ّٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ْ) ك ىي صحيحة عبيد بن زرارة الواردة ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُٗٗ ،ا٢بديث ْ ،الباب ّٗ من أبواب ا٤بستح ٌقْب
للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٕ :
[ (مسألة ْ) األقول جواز نقلها بعد العزؿ إذل بلد آخر]
(مسألة ْ) األقول جواز نقلها بعد العزؿ إذل بلد آخر ك لو مع كجود ا٤بستحق ُب بلده (ُ) ك إف كاف يضمن و
حينئذ مع
ٌ
ا٤بستحق.
التلف ،ك األحوط عدـ النقل ٌإال مع عدـ كجود
ٌ
العربة مطلقان ُب زكاة الفطرة ك زكاة ا٤باؿ بالتع ٌدم أك التفريط فإف حصل أحدٮبا ضمن ك ٌإال فبل ضماف ،فا٢بكم تابع لقاعدة
التع ٌدم ك التفريط.
تعد أك تفريط.
ك بناءن على ذلك فبل بأس بالتأخّب النتظار الفقّب أك مصرؼ أكذل إذا دل يكن ُب ذلك ٍّ
(ُ) ا٤بعركؼ جواز نقل زكاة الفطرة من بلد إذل آخر ،غاية األمر ثبوت الضماف عند التلف لو كاف ُب البلد ا٤بنقوؿ منو
مستحق ٥با ،كما كاف ا٢باؿ كذلك ُب زكاة ا٤باؿ «ُ».
ٌ
ك استدلٌوا على ذلك بوالية ا٤بالك على زكاة الفطرة ،ك أ ٌهنا كزكاة ا٤باؿ.
ك ٞبل ما دلٌت على ا٤بنع من نقل الفطرة من بلد إذل بلد «ِ» رل أفضلية الصرؼ ُب البلد.
خاصة كتعيْب ا٤باؿ زكاة،
ك (ا١بواب) :ا ٌف الوالية دل تثبت ٌإال ُب موارد ٌ
______________________________
كرر سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) اشَباؾ زكاٌب الفطرة ك ا٤باؿ ُب األحكاـ بل ا ٌف ٌأكؿ نزكؿ الزكاة كاف ُب الفطرة على ما
(ُ) ٌ
دلٌت عليو صحيحة ىشاـ ا٤بتق ٌدمة ُب ص ُِ ،ك عليو فالوجو ُب عدـ إجراء حكم ا٤باؿ على الفطرة ىنا كجود ركايات ناىية
عن نقل الفطرة ك ىي موثقة الفضيل ك صحيحة علي بن ببلؿ اآلتيتاف ص ِْٖ ك ِْٗ.

(ِ) ك أدلٌة ا٤بنع ىي موثقة فضيل ك صحيحة علي بن ببلؿ اآلتيتاف ُب الصفحة ِْٖ ك ِْٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٖ :
..........
 ك عزلو ،ك صرفو على ا٤بستحقٌ ،اما كاليتو على ا٣بصوصيات األيخرل كالنقل ك التبديل بعد العزؿ ك أمثاؿ ذلك فبل ب ٌد لومن دليل.
ا٤بستحق ُب البلد من دليل.
تعْب ا٤باؿ زكاة ال ب ٌد ١بواز نقلو إذل بلد آخر مع كجود
فبعد ما أفرزت الزكاة ك ٌ
ٌ
ا٤بستحق ُب البلد ال بأس بنقلو.
نعم :مع عدـ كجود
ٌ
فلعل لزكاة الفطرة خصوصية دل
ك ٌأما دعول كوف زكاة الفطرة كزكاة ا٤باؿ ُب جواز النقل ،فهي دعول ببل دليل بل قياسٌ ،
توجد ُب زكاة ا٤باؿ كما يظهر من بعض الركايات من جهة الشهرة «ُ».
تامة سندان ك داللة ك ال كجو ٢بملها على األفضلية ك االستحباب؛ ألنٌو ٞبل
ك ٫بو ذلك ك الركايات الناىية عن نقل الفطرة ٌ
ببل شاىد.
ك الوارد ُب الباب ركايتاف:
(األيكذل) :موثقة الفضيل عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :كاف ج ٌدم (عليو السبلـ) يعطي فطرتو الضعفة «الضعفاء» ك
يتوذل،
من ال ٯبد ك من ال ٌ
______________________________
عمار
(ُ) إشارة إذل ما كرد من إعطاء الفطرة إذل ا٤بخالف من ا١بّباف للشهرة ك ىو قولو (عليو السبلـ) ُب موثقة إسحاؽ بن ٌ
عن أيب إبراىيم (عليو السبلـ) ،قاؿ :سألتو عن صدقة الفطرة أيعطيها غّب أىل كاليٍب من فقراء جّباين؟ قاؿ :نعم ،ا١بّباف
أحق هبا ٤بكاف الشهرة الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ك ليس األمر كذلك ُب
ٌ
زكاة ا٤باؿ فإنٌو ال ٯبوز إعطائها إذل ا٤بخالف.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٗ :
..........

 قاؿ :ك قاؿ أبو عبد اللَّو (عليو السبلـ) :ىي ألىلها ٌإال أف ال ٘بدىم ،فإف دل ٘بدىم فلمن ال ينصب ،ك ال تنقل منأرض إذل أرض ك قاؿ :اإلماـ يضعها حيث يشاء ك يصنع فيها ما رأل «ُ».
تامة سندان ،ك صرٰبة داللة لقولو (عليو السبلـ)« :ك ال تنقل من أرض إذل أرض».
ك ىي ٌ
ك ظاىر النهي :التحرًن.
ك على ىذا فا١بواز ٰبتاج إذل دليل.
(الركاية الثانية) :صحيحة علي بن ببلؿ قاؿ :كتبت إليو ىل ٯبوز أف يكوف الرجل ُب بلدة ك رجل آخر من إخوانو ُب بلدة
يوجو ذلك إذل بلدة اخرل ،ك إف دل ٯبد
يوجو لو فطرة أـ ال؟ فكتب :تقسم الفطرة على من حضر ،ك ال ٌ
اخرل ٰبتاج ،اف ٌ
موافقا «ِ».
حٌب لو دل يكن ُب البلد مؤمن ٌاما صرفها ُب البلد مع عدـ ا٤بؤمن فسيأٌب
تامة سندان ك صرٰبة ُب عدـ جواز النقل ٌ
ك ىذه ٌ
الكبلـ فيو «ّ» من ا ٌف الفطرة
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة.
ك كجو كوهنا موثقة ركاية الشيخ ٥با عن علي بن ا٢بسن بن فضاؿ ك ىو موثق ،ك طريق الشيخ إليو ك إف كاف ضعيفان ٌإال أ ٌف
صححو ٗبا تق ٌدـ ُب الصفحة ْٕ كص ْٖ ا٥بامش رقم ُ.
سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ٌ
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ُب الصفحة ِٗٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٓ :
[ (مسألة ٓ) األفضل أداؤىا ُب بلد التكليف هبا]
(مسألة ٓ) األفضل أداؤىا ُب بلد التكليف هبا (ُ) ك إف كاف مالو بل ك كطنو ُب بلد آخر ،ك لو كاف لو ماؿ ُب بلد آخر ك
ا٤بستحق فيو.
عيٌنها فيو ضمن بنقلو عن ذلك البلد إذل بلده أك بلد آخر مع كجود
ٌ

[ (مسألة ٔ) إذا عز٥با ُب ماؿ معْب ال ٯبوز لو تبديلها بعد ذلك]
(مسألة ٔ) إذا عز٥با ُب ماؿ معْب ال ٯبوز لو تبديلها بعد ذلك (ِ).
خاصة بأىل
ٛبتاز عن زكاة ا٤باؿ ٔبواز إعطائها للمستضعفْب من أىل ا٣ببلؼ عند عدـ كجود ا٤بؤمن ٖببلؼ زكاة ا٤باؿ ،فإ ٌهنا ٌ
حٌب لو دل يوجد فقّب مؤمن ،بل ال ب ٌد لو من صرفها ُب غّب سهم الفقراء من مصارؼ الزكاة أك
الوالية ك ال تعطى إذل غّبىم ٌ
االنتظار.
أقل من االحتياط الذم ذكره
ك على ضوء ىاتْب ا٤بعتربتْب فا٢بكم بعدـ جواز نقل الفطرة إذل بلد آخر ىو الصحيح ك ال ٌ
سره).
ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
(ُ) بل ىو الواجب كما ظهر ُب ا٤بسألة ا٤بتق ٌدمة ك ٩بٌا ذكرنا ُب تلك ا٤بسألة يظهر حكم الفركع الٍب ذكرىا ُب ىذه ا٤بسألة.
يضرؾ مٌب أعطيتها قبل
(ِ) ك ذلك ٤بٌا دلٌت الركايات على ا ٌف ا٤باؿ ٌ
يتعْب زكاة بالعزؿ كقولو (عليو السبلـ) :إذا عزلتها فبل ٌ
تعْب بالعزؿ كونو فطرة ليس لو التبديل ،الحتياجو
الصبلة أك بعد الصبلة «ُ» ك ُب بعضها« :فقد برء» «ِ» ك ٤با ٌ
______________________________
عمار ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِِْ ،ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُّ من
(ُ) ىذه موثقة إسحاؽ بن ٌ
أبواب زكاة الفطرة.
أىبل ،فقاؿ :إذا أخرجها
(ِ) ك ىو صحيحة زرارة عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ)ُ :ب رجل أخرج فطرتو فعز٥با حٌب ٯبد ٥با ن
يؤديها إذل أرباهبا .الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُّ من
حٌب ٌ
من ضمانو فقد برء ،ك ٌإال فهو ضامن ٥با ٌ
أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٓ :
..........
 إذل الوالية ك دل تثبت كالية ا٤بالك على التبديل ،نعم ثبتت كاليتو على اإلفراز ك اختيار الفقّب أك مصرؼ آخر من مصارؼيدؿ عليو دليل ،بل ُب بعض الركايات :ما كاف للَّو ال يرجع
حٌب على التبديل بعد التعيْب فلم ٌ
الزكاةٌ ،اما الوالية ا٤بطلقة ٌ
فتحصل :عدـ جواز التبديل بعد العزؿ.
قاببل للرجوع عنو ك لو بتبديلو ٗباؿ آخر
«ُ» .فبعد تعيينو للَّو ك كونو زكاة ليس ن
ٌ

______________________________
النص ك قد ذكر سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ذلك ُب زكاة ا٤باؿ أيضانٌ ،إال أنٌو كردت ٗبضمونو
(ُ) دل أعثر على ركاية هبذا ٌ
ركايات كثّبة ُب الوسائل ك إليك نصوص بعضها:
« .دل يرجع ُب األمر الذم جعلو للَّو فكذلك ال يرجع ُب الصدقة» ا٢بديث ُ ،الباب ِْ من أبواب الصدقة ،ج ٔ ،ص
ِْٗ.
« .الرجل يتص ٌدؽ على بعض كلده بصدقة ك ىم صغار إلو أف يرجع فيها؟ قاؿ :ال ،الصدقة للَّو تعاذل» .ا٢بديث ِ ،الباب
ْ من أحكاـ الوقوؼ ك الصدقات ،ج ُّ ،ص ِٖٗ.
« .ال يرجع ُب الصدقة إذا تص ٌدؽ هبا ابتغاء كجو اللَّو» ا٤بصدر ،ا٢بديث ٓ.
جل فبل رجعة لو فيو ».ا٢بديث ُ ،الباب ُُ من أحكاـ الوقوؼ ك الصدقات ،ج ُّ ،ص
« .فما جعل للَّو ٌ
عز ك ٌ
ُّٔ.
جل» ا٤بصدر ،ا٢بديث ٕ.
« .ال يرجع ُب الصدقة إذا ابتغى هبا كجو اللَّو ٌ
عز ك ٌ
« .فإذا تص ٌدؽ هبا على كجو ٯبعلو للَّو فإنٌو ال ينبغي لو» ا٢بديث ّ ،الباب ُِ من أحكاـ الوقوؼ ك الصدقات ،ج ُّ،
ص ُّٖ.
« .ك ال ينبغي ٤بن أعطى للَّو شيئان أف يرجع فيو ».ا٢بديث ُ ،الباب ّ من أحكاـ ا٥ببات ،ج ُّ ،ص ّّْ.
ك مثلها ا٢بديث ُ ،من الباب َُ ،من أحكاـ ا٥ببات ،ج ُّ ،ص ِّْ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٓ :
[فصل ُب مصرفها]
فصل ُب مصرفها
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٓ :
مصرفها:

مصرؼ زكاة ا٤باؿ.
ٯبوز إعطاء الفطرة للمستضعفْب من أىل ا٣ببلؼ عند عدـ ا٤بؤمنْب مع عدـ جواز إعطائهم زكاة ا٤باؿ.
ا٤بستحق ا٤بسألة.ُ :
ال يشَبط عدالة
ٌ
كيبل ا٤بسألة.ِ :
جواز ٌ
تورل ا٤بالك دفعها مباشرة أك تو ن
األفضل دفعها إذل الفقيو ا١بامع ا٤بسألة.ِ :
أقل من صاع أك أكثر إذل حد اإلغناء ا٤بسألة ّ :ك ْ.
إعطاء الفقّب ٌ
استحباب تقدًن األرحاـ ٍب .ا٤بسألة.ٓ :
حكم ا٤بدفوع بعنواف الفقر فباف ا٣ببلؼ ا٤بسألة.ٔ :
دعول الفقر ا٤بسألة.ٕ :
نيٌة القربة ا٤بسألة.ٖ :
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٓٓ :
فصل ُب مصرفها ك ىو مصرؼ زكاة ا٤باؿ [ُ] (ُ) كقع الكبلـ ُب مصرفها ك انٌو األسهم الثمانية كزكاة ا٤باؿ ،أك خصوص
خاص ،ك الوارد ُب الركايات ذكر خصوص الفقراء «ُ» لكنٌها ٙبمل
نص ٌ
ألكؿ ك إف دل يرد ُب ذلك ٌ
الفقراء ك ا٤بشهور ىو ا ٌ
ًً
قات لًٍل يف ىقر ًاء ك الٍمساكً ً
ْب ىعلىٍيها ىك
ٚبتص هبم ،فإ ٌف قولو تعاذل «إًَّ٭بىا َّ
ْب ىك الٍعامل ى
الص ىد ي
على أظهر أفراد ا٤بصرؼ ك أٮبٌها ال أ ٌهنا ٌ
ى ى
ً
الر ً
يدؿ على عموـ ا٤بصرؼ لؤلصناؼ الثمانية ُب
السبً ًيل» «ِ» ٌ
ْب ىك ًُب ىسبً ًيل اللَّ ًو ىك ابٍ ًن َّ
الٍ يم ىؤلَّىف ًة قيػليوبػي يه ٍم ىك ًُب ِّ
قاب ىك الٍغا ًرم ى
زكاة الفطرة كزكاة ا٤باؿ ،بقرينة صحيحة ىشاـ بن ا٢بكم من انٌو« :نزلت الزكاة ك ليس للناس أمواؿ ك إٌ٭با كانت الفطرة»
«ّ».
فتحصل :ا ٌف الصحيح ما ذىب إليو ا٤بشهور من عموـ ا٤بصرؼ لؤلصناؼ الثمانية.
ٌ
استدؿ القائلوف باختصاص الفطرة بالفقراء بركايات.
ك
ٌ

______________________________
(ُ) ك ىي ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٗ ،الباب ُْ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) اآلية َٔ من سورة التوبة.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِِ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُ من أبواب زكاة الفطرة .ك الظاىر ا ٌف ا٤براد من آية الزكاة ىي قولو
ًً
ً
ص ىدقىةن ».اآلية َُّ من سورة التوبة ك ذلك لتصريح ما ركاه عبد اللَّو بن سناف بذلك راجع الوسائل:
تعاذل « يخ ٍذ م ٍن أ ٍىموا٥ب ٍم ى
ج ٔ ،ص ّ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة ك ما تستحب فيو.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٓٔ :
..........
 (منها) :صحيحة ا٢بليب ُب حديث :-ا ٌف زكاة الفطرة للفقراء ك ا٤بساكْب «ُ».نصت على ا ٌف مصرؼ الفطرة ىم الفقراء ك ا٤بساكْب.
تقريب االستدالؿ :ا ٌهنا ٌ
أىم ا٤بصارؼ ك ا ٌهنم علٌة تشريع الزكاة ،ا٤بستفادة من
ك ا١بواب :انٌو ال ب ٌد من ٞبلها على كوف ذكر الفقراء من باب ذكر ٌ
الركايات ا٤بتق ٌدـ ذكرىا ،ك مضموهنا ا ٌف اللَّو تعاذل شرؾ الفقراء ُب أمواؿ األغنياء ك جعل ٥بم ُب أموا٥بم ما يكفيهم فلو علم
اللَّو انٌو ال يكفيهم ١بعل ٥بم أكثر «ِ» ك نعرؼ من ىذه الركايات ا ٌف ذكر الفقراء ُب صحيحة ا٢بليب ك شبهها كحدىم دكف
باقي مصارؼ الزكاة لبياف االىتماـ هبم ال اال٫بصار هبم ،لثبوت كوف ا٤بصارؼ ٜبانية ُب زكاة ا٤باؿ ،ك زكاة الفطرة كذلك أل ٌف
آية الزكاة ٌأكؿ ما نزلت كاف ُب الفطرة على ما دلٌت على صحيحة ىشاـ بن ا٢بكم ا٤بتق ٌدمة «ّ».
فائدة :ا٤براد من ا٤بسلمْب ُب صحيحة ا٢بليب :أىل الوالية ،ك ذلك ٌاما للتقييد أك لبلنصراؼ «ْ».
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٖ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُْ من أبواب زكاة الفطرة.
النص راجع التهذيب ج ْ ،ص ٕٓ .ك االستبصار :ج ِ ،ص ِْ .ك نقلناىا بتمامها ُب
أقوؿ :ا ٌف الصحيحة دل ترد هبذا ٌ
النص.
ص ُُٖ ا٥بامش رقم ِ ك ليس فيو ىذا ٌ
(ِ) ىذه ركايات متع ٌددة كردت ُب أبواب متفرقة من الوسائل ج ٔ ،ك قد أشرنا إليها ُب ىامش الصفحة َٓ.

(ّ) ُب الصفحة ِٓٓ.
(ْ) ك سيأٌب بيانو ُب ص ُِٔ ُب ٙبقيق معتربة مالك ا١بهِب.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٓ :
..........
٧بمد يعِب :ابن
 ك (منها) :ركاية يونس بن يعقوب الٍب ركاىا الشيخ بإسناده عن أيب القاسم ابن قولويو ،عن جعفر بن ٌ٧بمد بن عبد ا٢بميد ،عن يونس بن يعقوب ،عن أيب عبد اللَّو (عليو
مسعود ،عن عبد اللَّو بن هنيك ،عن ابن أيب عمّب ،عن ٌ
السبلـ) قاؿ :سألتو عن الفطرة من أىلها الذين (الذم) ٯبب ٥بم؟ قاؿ :من ال ٯبد شيئان «ُ».
تقريب االستدالؿ :انٌو (عليو السبلـ) بقولو« :من ال ٯبد شيئان» عْب الفقّب مصرفان ٥با فبل تصرؼ الفطرة ُب باقي مصارؼ
الزكاة الثمانية.
ك (ا١بواب) بضعف السند ك الداللة.
٧بمد بن مسعود العياشي ك ىو ابن العياشي ا٤بعركؼ صاحب التفسّب فإنٌو دل يوثق «ِ».
ٌاما (سندان) فجعفر بن ٌ
يدؿ على التوثيق ،ك كذا ركايتو ٝبيع كتب أبيو على ما ذكره الشيخ
عرب عنو الشيخ بأنٌو فاضل «ّ» ك ىذا التعبّب ال ٌ
نعم ٌ
تدؿ على التوثيق.
« ْ» ٌ
ك ٌأما (داللة) فبما تق ٌدـ ُب ا١بواب عن صحيحة ا٢بليب من ا ٌف ذكر الفقّب عند بياف ا٤بصرؼ لبلىتماـ بو ال لبل٫بصار.
ك (منها) ركاية الفضيل الٍب ركاىا الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،عن إ٠باعيل بن سهل ،عن ٞباد ،عن حريز ،عن
الفضيل ،عن أيب عبد اللَّو (عليو
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٗ ،ا٢بديث ّ ،الباب ُْ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) راجع رجاؿ ا٢بديث :ج ْ ،ص ُِّ ،تسلسل ِِّٖ.
(ّ) راجع رجاؿ ا٢بديث :ج ْ ،ص ُِّ ،تسلسل ِِّٖ.

(ْ) راجع رجاؿ ا٢بديث :ج ْ ،ص ُِّ ،تسلسل ِِّٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٓ :
لكن ٯبوز إعطاؤىا للمستضعفْب من أىل ا٣ببلؼ (ُ) عند عدـ كجود ا٤بؤمنْب.
ٙبل الفطرة؟ قاؿ٤ :بن ال ٯبد ا٢بديث «ُ».
السبلـ) قاؿ :قلت لو٤ :بن ٌ
بتقريب :ا ٌف «من ال ٯبد» ىو الفقّب.
ك (ا١بواب) :بضعف السند ك الداللة أيضان.
ٌاما (السند) فبإ٠باعيل بن سهل.
مر ُب ا١بواب عن أختيها بعدـ داللتها على اال٫بصار بالفقّب.
ك (الداللة) ٗبا ٌ
ك (ا٢باصل) :ا ٌف مصرؼ زكاة الفطرة كمصرؼ زكاة ا٤باؿ ىو األسهم الثمانية ا٤بذكورة ُب اآلية ا٤بباركة «ِ» بقرينة صحيحة
ىشاـ بن ا٢بكم ا٤بتق ٌدمة «ّ» .الدالٌة على أ ٌف نزكؿ آية الزكاة ُب الفطرة ٌأكنال «ْ».
فما ذكره الفقهاء من ٌاٙباد مصرؼ زكاٌب الفطرة ك ا٤باؿ ىو الصحيح.
(ُ) «ٓ» كقع ا٣ببلؼ ُب جواز إعطاء زكاة الفطرة ألىل ا٣ببلؼ ،مع االتٌفاؽ
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِْٗ ،ا٢بديث ْ ،الباب ُْ من أبواب زكاة الفطرة.
قات لًٍل يف ىقر ًاء ك الٍمساكً ً
ْب .اآلية َٔ من سورة التوبة.
(ِ) ك ىي قولو تعاذل إًَّ٭بىا َّ
الص ىد ي
ى ى
(ّ) ُب الصفحة ِٓٓ.
(ْ) راجع ٙبقيقو ُب ص ِٓٓ ا٥بامش رقم ّ.

(ٓ) ملحوظة :من ىنا إذل آخر ٕبث الفطرة كاف درس يوـ كاحد من ٧باضرات سيٌدنا األيستاذ (داـ بقاؤه) ك ذلك ُب يوـ
األربعاء ِِ شهر ٝبادل االكذل ُّٕٗ ق ك قد ترؾ (داـ ظلٌو) شرح كثّب من الفركع اكتفاءن ٗبا سبق البحث عنو ُب زكاة
ا٤باؿ ك قد راجعت األٕباث السابقة ُب ج ّ ك ْ من كتاب الزكاة من فقو العَبة ك أكردهتا ىنا ٕبمد اللَّو ك ا٤بنٌة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٓٗ :
..........
ا٤بستحق.
 على عدـ جواز إعطائهم زكاة ا٤باؿ الشَباط اإلٲباف ُبٌ
ذىب ا٤بشهور إذل أ ٌف حاؿ زكاة الفطرة حاؿ زكاة ا٤باؿ ال تعطى ٌإال ألىل الوالية «ِ» ك لو دل يوجد من أىل الوالية ال
تعطى لغّبىم بل تصرؼ ُب مصارؼ اخرل من الثمانية.
لكن ذىب الشيخ ك ٝباعة من أتباعو «ّ» ك ٝباعة من ا٤بتأخرين إذل جواز إعطاء ا٤بستضعف منهم لع ٌدة ركايات ك ىي
طائفتاف:
الطائفة األيكذل :الركايات ا٤بطلقة ُب ا١بواز «ْ».
عمار ،عن أيب إبراىيم (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن صدقة الفطرة أيعطيها غّب أىل كاليٍب من
(منها) موثقة إسحاؽ بن ٌ
أحق هبا ٤بكاف الشهرة «ُ».
فقراء جّباين؟ قاؿ :نعم ا١بّباف ٌ
تقريب االستدالؿ :كرد السؤاؿ عن إعطاء الفطرة للمخالف ك أجابو (عليو السبلـ) بنعم ،ك يريد (عليو السبلـ) بقولو:
«٤بكاف الشهرة» ا ٌف تركو يوجب
______________________________
(ِ) منهم ا٤بفيد ك ا٤برتضى ك ابن ا١بنيد ك ابن إدريس ك ٝبع من األصحاب ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ُّْ.
(ّ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ.
(ْ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ُ ٔ ،ٓ ،ِ ،ك غّبىا.
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،ا٢بديث ِ.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٔ :
..........
 اشتهار أمره ك انٌو رافضي «ِ».ك ىذه مطلقة تشمل كل ٨بالف.
ك (منها) ركاية إسحاؽ بن ا٤ببارؾ ُب حديث قاؿ :سألت أبا إبراىيم (عليو السبلـ) عن صدقة الفطرة أيعطيها غّب أىل الوالية
أحق هبا «ّ».
من ىذا ا١بّباف؟ قاؿ :نعم ،ا١بّباف ٌ
ك ىذه مطلقة كاأليكذل ٌإال أ ٌهنا ضعيفة سندان بإسحاؽ بن ا٤ببارؾ فإنٌو دل يوثق «ْ».
الطائفة الثانية :الركايات ا٤بقيٌدة للجواز بقيود ثبلثة:
ُ عدـ كجود أىل الوالية.
ِ عدـ نصب ا٤بخالف.
ّ كوف ا٤بخالف مستضعفان.
األكؿ) :موثقة الفضيل ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :كاف ج ٌدم (عليو السبلـ) يعطي فطرتو
(ك الٍب دلٌت على القيد ٌ
يتوذل ،قاؿ :ك قاؿ أبو عبد اللَّو (عليو السبلـ) :ىي ألىلهاٌ ،إال أف ال
الضعفة الضعفاء ك من ال ٯبد ك من ال ٌ
______________________________
(ِ) من حيث علم ا٤بخالفْب بأ ٌف الشيعة ال يدفعوهنا إذل ا٤بخالفْب.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ّ ،ص ْٔ ،تسلسل ُُٗٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٔ :
..........

 ٘بدىم ،فإف دل ٘بدىم فلمن ال ينصب.»ُ« .األكؿ (عليو السبلـ)
(ك الٍب دلٌت على القيد الثاين) :موثقة الفضيل ا٤بتق ٌدمة ك صحيحة علي بن يقطْب انٌو سأؿ أبا ا٢بسن ٌ
عن زكاة الفطرة أ يصلح أف تيعطى ا١بّباف ك الظؤرة ٩بٌن ال يعرؼ ك ال ينصب؟ فقاؿ :ال بأس بذلك إذا كاف ٧بتاجان «ِ».
(ك الٍب دلٌت على القيد الثالث) :صحيحة علي بن يقطْب ا٤بتق ٌدمة ك معتربة مالك ا١بهِب قاؿ :سألت أبا جعفر (عليو
السبلـ) عن زكاة الفطرة فقاؿ :تعطيها ا٤بسلمْب فإف دل ٘بد مسلمان فمستضعفان ،ك ً
أعط ذا قرابتك منها إف شئت «ّ».
(ٙبقيق سندىا) :السند تاـ؛ أل ٌف القاسم بن بريد ثقة ،كثقو النجاشي «ْ» ك مالك ا١بهِب موجود ُب إسناد كامل الزيارات
«ٓ» ك ىو مالك بن أعْب
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث ٔ.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة.
(ْ) ُب رجالو :ص َِْ؛ ك معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُْ ،ص ُْ.
حٌب لو دل
القمي ٌ
(ٓ) يعتمد سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) على ٝبيع من كرد ُب إسناد كامل الزيارات ك تفسّب علي ابن إبراىيم ٌ
كل من كرد ُب أسانيدٮبا
يرد فيو توثيق ُب كتب الرجاؿ ا٤بعتمدة عليها إذا دل يرد قدح فيو ،ك الوجو ُب ذلك شهادهتما بتوثيق ٌ
نص كبلمو (داـ ظلٌو) ُب معجم رجاؿ ا٢بديث ج ُ ،ص ّٔ من الطبعة االكذل٫ .[ :بكم بوثاقة ٝبيع مشايخ علي
ك إليك ٌ
بن إبراىيم الذين ركل عنهم ُب تفسّبه مع انتهاء السند إذل أحد ا٤بعصومْب (عليهم السبلـ) ،فقد قاؿ ُب مق ٌدمة تفسّبه« :ك
٫بن ذاكركف ك ٨بربكف ٗبا ينتهي إلينا من مشاٱبنا ك ثقاتنا عن الذين فرض اللَّو طاعتهم ».فإف ُب ىذا الكبلـ داللة ظاىرة
صحة تفسّبه ،ك
على أنٌو ال يركم ُب كتابو ىذا ٌإال عن ثقة إذل أف قاؿ (داـ ظلٌو) فإ ٌف علي بن إبراىيم يريد ٗبا ذكره إثبات ٌ
إ ٌف ركاياتو ثابتة ك صادرة من ا٤بعصومْب (عليهم السبلـ) ،ك ا ٌهنا انتهت إليو بوساطة ا٤بشايخ ك الثقات من الشيعة ،ك على
ذلك فبل موجب لتخصيص التوثيق ٗبشاٱبو الذين يركم عنهم علي بن إبراىيم ببل كاسطة كما زعمو بعضهم ،ك يقوؿ سيٌدنا
صبل بالكبلـ السابق :ك ٗبا ذكرناه ٫بكم بوثاقة ٝبيع من كقع ُب إسناد كامل الزيارات
األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب صدر ص ْٔ متٌ ن
أيضان ،فإ ٌف جعفر بن قولويو قاؿ ُب ٌأكؿ كتابو« :ك قد علمنا بأنٌا ال ٫بيط ٔبميع ما ركل عنهم ُب ىذا ا٤بعُب ،ك ال ُب غّبه،

لكن ما كقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رٞبهم اللَّو برٞبتو) ،ك ال أخرجت فيو حديثان ركم عن الشذاذ من الرجاؿ يؤثر
ذلك عنهم عن ا٤بذكورين غّب ا٤بعركفْب بالركاية ،ا٤بشهورين با٢بديث ك العلم».
فإنٌك ترل ىذه العبارة كاضحة الداللة على انٌو ال يركم ُب كتابو ركاية عن ا٤بعصوـ ٌإال ك قد كصلت إليو من جهة الثقات من
أصحابنا (رٞبهم اللَّو).
األئمة (عليهم
قاؿ صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراىيم« :بأ ٌف ركايات تفسّبه ثابتة ك مركية عن الثقات من ٌ
صرح ٗبا ىو أبلغ من ذلك ُب ٌأكؿ مزاره».
السبلـ) ك كذلك جعفر بن ٌ
٧بمد بن قولويو فإنٌو ٌ
هم ٌإال أف ييبتلى
أقوؿ :ا ٌف ما ذكره متْب فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراىيم أك جعفر بن ٌ
٧بمد بن قولويو بوثاقتو ،اللٌ ٌ
ٗبعارض] معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص ْٔ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٔ :
..........
 ا١بهِب «ُ» ،ك ا٤براد با٤بسلم ُب ىذه ا٤بعتربة ك ُب صحيحة ا٢بليب ا٤بتق ٌدمة «ِ»:______________________________
(ُ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُْ ،ص ُّٔ.
(ِ) ُب ص ُُٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٔ :
ك إف دل نقل بو ىناؾ [ُ] ا٤بؤمن ،ك ذلك ٌإما لبلنصراؼ أك التقييد بالقرائن ا٣بارجية ك الظاىر :ا ٌف من ذىب إذل جواز
ا٤بتأخرين اعتمدكا على ىذه الصحيحة.
إعطاء ا٤بخالف بشرط كونو مستضعفان كالشيخ ك من تبعو ك ٝباعة من ٌ
ك هبذه الطائفة ا٤بقيٌدة نقيٌد الطائفة األيكذل ا٤بطلقة «ّ» ك ٫بكم ٔبواز إعطاء الفطرة إذل ا٤بخالف بشركط ثبلثة:
ُ عدـ كجداف ا٤بؤمن الفقّب.
ِ عدـ كوف ا٤بخالف ناصبان.

ا٢بق ك لذلك اختار ا٤بذىب الباطل.
مقصران ُب اختيار ا٤بذىب ٌ
ّ كوف ا٤بخالف مستضعفان ،أم :ال يكوف معاندان أك ٌ
(ُ) الشَباط اإلٲباف ُب الفقّب الذم يعطى زكاة ا٤باؿ.
ك ذلك للركايات الكثّبة ك أكثرىا صحاح ك ىي على طوائف.
(منها) :الطائفة الواردة ُب أ ٌف ا٤بخالف إذا استبصر ال يعيد عباداتو ٌإال الزكاة ألنٌو كضعها ُب غّب موضعها «ُ».
بتقريب :داللتها على ا ٌف سبب عدـ قبوؿ زكاتو إعطاؤىا إذل غّب ا٤بؤمن من ا٤بخالفْب.
تدؿ با٤بفهوـ على عدـ جواز اإلعطاء إذل غّب ا٤بؤمن كقولو
ك (منها) :طائفة ٌ
______________________________
(ّ) ا٤بتق ٌدمة ُب ص ِٗٓ.
(ُ) تق ٌدمت ىذه الركايات ُب ص ٕٔ ا٥بامش رقم ِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٔ :
..........
كل من ىو غّب
 (عليو السبلـ) .« :ال تعط الصدقة ك الزكاة ٌإال ألصحابك» «ُ» .ك ا٤بستثُب منو بعمومو ٌيدؿ على أ ٌف ٌ
مؤمن ال يعطي الزكاة.
ك كقولو (عليو السبلـ)ُ .« :ب أىل كاليتك» «ِ».
ك قولو (عليو السبلـ) .« :يضعها ُب إخوانو ك أىل كاليتو» «ّ».
تدؿ با٤بفهوـ على عدـ إعطاء الزكاة إذل غّب الشيعي ٌإال ما خرج بالدليل «ْ»
ك ىي ٌ
______________________________
(ُ) ىذه ا١بملة كردت ُب صحيحة علي بن ببلؿ ،الواردة ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث ْ ،الباب ٓ من أبواب
ٰبل أف يدفع الزكاة ٌإال إذل أىل الوالية ك ا٤بعرفة .».ا٤بصدر ص ِْ،
ا٤بستحقْب للزكاة .ك مثلها قولو (عليو السبلـ) .« :ك ال ٌ
ا٢بديث ُ ،الباب َُ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة.

ك قولو (عليو السبلـ) .« :ك ال تعطى ٌإال أىل الوالية ».ا٤بصدر ،ص ٖٗ ،ا٢بديث ُِ ،الباب ِ من أبواب زكاة الذىب ك
الفضة.
ٌ
ك قولو (عليو السبلـ) .« :فبل تعطها أنت ك أصحابك ٌإال من يعرؼ ».ا٤بصدر ص ُْْ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُ من أبواب
ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
ك قولو (عليو السبلـ)« :ال ٯبوز أف يعطى الزكاة غّب أىل الوالية ا٤بعركفْب» ا٤بصدر :ص ُْٓ ،ا٢بديث َُ ،الباب ٓ من
أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ِ) ىذه ا١بملة كردت ُب ما ركاه ضريس .الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
يدؿ عليو ا٢بديث ٗ ،ُٓ ،ُِ ،الباب ٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب
(ّ) ىذه ا١بملة كردت ُب ركاية يعقوب التالية ُب الشرح .ك ٌ
للزكاة ،ك ا٢بديث ُ ،ّ ،ِ ،الباب ّ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
مر ُب فقو العَبة كتاب الزكاة ،ج ْ.
(ْ) ك ىو سهم ا٤بؤلٌفة ك سبييل اللَّو على ما ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٔٓ :
..........
تدؿ على اشَباط اإلٲباف ُب الفقّب ك عدـ جواز إعطائها إذل غّبه سواء ا٤بستضعف ك
 ك (ا٢باصل) :ا ٌف ىذه الركايات ٌفيعم إطبلقها ٝبيع الصور.
غّبه ،ك من ٛب ٌكن من اإليصاؿ إذل ا٤بؤمن ك من دل يتم ٌكنٌ ،
ٌإال أ ٌف ىناؾ ركاية دلٌت على جواز اإلعطاء إذل غّب الناصب لو دل يتم ٌكن من ا٤بؤمن ك ىي ما ركاه الشيخ بإسناده عن
ا٢بسْب بن سعيد ،عن إبراىيم بن إسحاؽ ،عن عبد اللَّو بن ٞبٌاد األنصارم ،عن أباف بن عثماف ،عن يعقوب بن شعيب
ا٢بداد ،عن العبد الصاحل (عليو السبلـ) قاؿ :قلت لو :الرجل منٌا يكوف ُب أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة مالو؟ قاؿ:
يضعها ُب إخوا نو ك أىل كاليتو ،قلت :فإف دل ٰبضره منهم فيها أحد؟ قاؿ :يبعث هبا إليهم ،قلت :فإف دل ٯبد من ٰبملها
إليهم؟ قاؿ :يدفعها إذل من ال ينصب ،قلت :فغّبىم ،قاؿ :ما لغّبىم ٌإال ا٢بجر «ّ».
(الداللة) دلٌت على جواز إعطاء زكاة ا٤باؿ إذل غّب الناصب من ا٤بخالفْب ُب صورة عدـ التم ٌكن من الشيعي.
ك ذىب صاحب ا١بواىر إذل أ ٌهنا مطركحة أك ٧بمولة على مستضعف الشيعة أك ٫بو ذلك «ُ».

ك (الصحيح) :ا ٌهنا ضعيفة بإبراىيم بن إسحاؽ؛ أل ٌف إبراىيم بن إسحاؽ ُب
______________________________
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُّٓ ،ا٢بديث ٕ ،الباب ٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
نصو مع الوسائل.
(ُ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ُّٖ ،ك ىذه الركاية ذكرىا ا١بواىر باختبلؼ ُب ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٔٔ :
ك األحوط :االقتصار على فقراء ا٤بؤمنْب ك مساكينهم (ُ) ك ٯبوز صرفها على أطفاؿ ا٤بؤمنْب أك ٛبليكها ٥بم بدفعها إذل
أكليائهم (ِ) «ِ».
ىذه الطبقة ىو إبراىيم بن إسحاؽ النهاكندم «ّ» ك قد ركل عن عبد اللَّو بن ٞباد ُب غّب مورد .نعم ،إبراىيم بن إسحاؽ
ُب غّب ىذه الطبقة ثقة ك ىو غّب ىذا ألمرين:
(األكؿ) :ا ٌف ىذا يركم عنو ا٢بسْب بن سعيد األىوازم ك ىو ال ٲبكن أف يركل عن أصحاب الصادؽ (عليو السبلـ) فبل ب ٌد
ٌ
أف يكوف ىذا ٕبسب الطبقة ىو النهاكندم ،ك ىو ضعيف ا٢بديث متٌهم ُب دينو «ْ».
(الثاين) :انٌو يركم عن عبد اللَّو بن ٞبٌاد األنصارم ك راكم كتاب عبد اللَّو بن ٞبٌاد ىو إبراىيم بن إسحاؽ النهاكندم على
ما ذكره النجاشي «ُ».
ردىا بالطرح .ىذا كلٌو ُب
فثبت من ىذين الوجهْب ا ٌف ىذا ىو النهاكندم ك ىو ضعيف فالركاية ساقطة من دكف حاجة إذل ٌ
زكاة ا٤باؿ.
(ُ) ك ىذا احتياط استحبايب ال بأس بو.
(ِ) ك ىذاف النحواف من الصرؼ على األطفاؿ أك ٛبليكهم بالدفع إذل أكليائهم
______________________________
(ِ) ذىب ا٤باتن ُب كتاب الزكاة ُب ا٤بسألة ُ من فصل أكصاؼ ا٤بستح ٌقْب إذل جواز ٛبليكهم بالدفع إذل كليٌهم أك الصرؼ
كرل شرعي.
عليهم إف دل يكن ٥بم ٌ
(ّ) راجع ترٝبتو ُب معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص ُٕ.

(ْ) ا٤بصدر عن النجاشي .« :كاف ضعيفان ُب حديثو متهومان ُب دينو» ك عن الشيخ قريب من ذلك.
(ُ) معجم الرجاؿ :ج َُ ،ص ُُٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٔ :
..........
خاص ،-ك ذكرنا ىناؾ صوران ثبلث.
نص ٌ
 كما تق ٌدـ ُب زكاة ا٤باؿ ك دل يرد ُب خصوص الفطرة ٌ(األكذل) :اف يكوف ٥بم كرل ،ك يدفع ا٤باؿ إذل أكليائهم.
(الثانية) :اف يكوف ٥بم كرل ،ك لكن ال يدفع إليو بل يصرفو ا٤بالك عليهم.
(الثالثة) :اف ال يكوف ٥بم كرل فيصرفها ا٤بالك عليهم.
ك الصورة االكذل ال كبلـ فيها ،ك ُب الصورتْب األخّبتْب أقواؿ:
ُ ا٤بنع من صرؼ ا٤بالك عليهم ُب الصورتْب.
ك عليو صاحب ا١بواىر «ِ» ك احتملو أك ماؿ إليو الشيخ األنصارم بل يرجع األمر إذل الورل من أب أك جد ،ك إف دل يكن
أحدٮبا فا٢باكم الشرعي.
ِ جواز الصرؼ عليهم ُب الصورتْب.
نقلو صاحب ا١بواىر مستغربان ذلك مع كجود الورل «ُ».
ّ التفصيل ٔبواز الصرؼ عليهم مع عدـ كجود الورل ،ك ا٤بنع منو مع كجوده.
ٛبسك بو ا٤بانعوف ك ىو أحد األيمور التالية:
ك قبل ا٣بوض ُب ا٤بقصود ال ب ٌد من بياف ما ٌ
األكؿ أم :قبل
األكؿ) :ا ٌف الزكاة للفقراء ك ا٤بساكْب بنحو ا٤بلك من ٌ
(األمر ٌ

______________________________
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ّْٖ.
(ُ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ،الصفحة ّٖٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٔ :
..........
األكؿ ملك للفقّب ،ك ٗبا ا ٌف الصغّب ال
 التسليم ك القبض ،ك القبض ألجل تشخيص ا٤بالك ك ٌإال فحصة الزكاة ُب ا٤باؿ من ٌحٌب يتح ٌقق القبض الصحيح.
ٲبلك يتيمان كاف أك غّب يتيم بالقبض؛ أل ٌف قبضو كبل قبض ،ال ب ٌد من إعطائها إذل الورل ٌ
ليصح
معْب ٰبتاج إذل القبض
ك (بعبارة اخرل) :ا ٌف ا٤باؿ الزكوم قسم منو لكلي الفقّب قبل التسليم ك تشخيصو إذل فرد ٌ
ٌ
التمليك ،ك قبض الصغّب كبل قبض فبل ب ٌد من قبض الورل لو.
األكؿ ك سبق ٙبقيقو ُب كتاب الزكاة.
(أكنال) :عدـ ثبوت ملكية الفقّب ك ا٤بسكْب للزكاة من ٌ
ك (ا١بواب)ٌ :
ا٤بستحق للزكاة دل ينحصر بالفقّب ك ا٤بسكْب ،بل أصناؼ ا٤بستحقْب ٜبانية ،فكيف ينحصر ا٤بلك بالفقّب ك
ك (ثانيان) :ا ٌف
ٌ
األكؿ ،بل ٮبا مصرفاف للزكاة.
ا٤بسكْب من ٌ
األكؿ ،أم :قبل االفراز ك القبض.
ك بناءن عليو كيف ٲبكن القوؿ بأ ٌهنما من بْب األصناؼ الثمانية مالكاف للزكاة من ٌ
األكؿ ،بل تتح ٌقق ملكيتهما ٥با بعد القبض :ا ٌف ا٤بذكور ُب اآلية ا٤بباركة :الفقراء ،ك
ك ٩بٌا يؤيٌد ا ٌف الزكاة دل تكن ملكان ٥بما من ٌ
ىو ٝبع ٧بلٌى باأللف ك البلـ الظاىر ُب االستغراؽ ك ٞبلو على الكلي ٰبتاج إذل القرينة ك ال يكوف ذلك ٌإال بإرادة الصرؼ
كل فرد فردٗ ،بعُب ا ٌف الصدقة
(أم :ا ٌف الصدقات تصرؼ ُب ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٔٗ :
..........
كل كاحد
 جعلت على ٫بو الصرؼ ُب ا٤بوارد الثمانية) دكف ا٤بلكية ،فإنٌو ال معُب ٤بلكية كل فقّب أل ٌهنا تستلزـ التوزيع على ٌمنهم ،فإذا التزمنا با٤بلكية فهي للجامع ال لكل كاحد كاحد.

ك على كلٗ ،با ا ٌف ا٤بصرؼ ال ينحصر بالفقراء ك ا٤بساكْب فاستفادة ا٤بلكية ابتداء أم :قبل تقسيم ا٤باؿ بْب الزكاة ك ا٤بالك،
ك قبض الفقّب ك ا٤بسكْب ال ٲبكن ا٤بساعدة عليها ،بل ا٤بستفاد من اآلية :ا ٌف ىذه ا٢بصة من ا٤باؿ ك ىي :الزكاة ،خرجت
عن ملك ا٤بالك ك مصرفها ىذه ا١بهات الثمانيةٗ ،بعُب :ا ٌهنا ملك للجهات ال أ ٌهنا ملك للفقّب ،فبل تستفاد ا٤بلكية من
األكؿ ،بل ا٤بستفاد :ا٤بصرؼ.
ٌ
ك على ىذا التقرير ال يرد قو٥بم :ا ٌف قبض الصغّب كبل قبض.
َّ
لعل ا٤براد منو
ك ٌأما ما ُب بعض الركايات من ا ٌف اللو أشرؾ الفقراء ُب أمواؿ األغنياء «ُ» فلم يظهر منو الشركة ا٤بلكية ،بل ٌ
الشركة ُب ا٤بصرؼ لعدـ ا٫بصار ا٤بصرؼ بالفقّب فحسب ،فإ ٌف الغارـ ك سبيل اللَّو ك غّبٮبا من األصناؼ األيخر من ا٤بصرؼ
ك شركاء مع ا٤بالك فما معُب التخصيص بالفقّب؟
ا٢بصة أم:
(األمر الثاين) :ا ٌف ا٤بستفاد من الركايات ُب خصوص ىذه ٌ
______________________________
نصها« :ا ٌف
(ُ) ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُْٖ ،ا٢بديث ْ ،الباب ِ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة ،معتربة أيب ا٤بعزل ك ىذا ٌ
اللَّو تبارؾ ك تعاذل أشرؾ بْب األغنياء ك الفقراء ُب األمواؿ فليس ٥بم أف يصرفوا إذل غّب شركائهم».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٕ :
..........
فيتصرؼ فيها ٗبا شاء ،ك ا ٌف ما يعطى من الزكاة ال ب ٌد من
 ٌحصة الفقراء كوهنا على ٫بو التمليك ،أم :يعطي الفقّب ملكان ٌ
إعطائها إذل الفقّب ٛبليكان ك عليو فليس للمالك إعطاء الزكاة للفقّب ببل ٛبليك ك قد اختاره صاحب ا١بواىر «ِ» ك من
الواضح ا ٌف التمليك ال يتح ٌقق ٌإال بعد القبض ،ك ٤با كاف قبض الصغّب كبل قبض ال ب ٌد من إعطاء ا٤باؿ إذل كليٌو ،لعدـ ٙب ٌقق
ٌ
ا٤بلكية بقبض الصغّب.
ك (ا١بواب) :ا ٌف ىذه الدعول ك إف كانت دكف االكذل ُب اإلشكاؿ ٌإال أ ٌف جواهبا كجواهبا لعدـ الدليل على لزكـ إعطاء الفقّب
بعنواف ا٤بلكية دكف ا٤بصرؼ ،بل كما ٯبوز ٛبليك الزكاة للفقّب كذلك ٯبوز صرفها عليو .نعم ،ا٤بتعارؼ إعطاؤىا إليو بعنواف
الذمة بوصوؿ ا٤باؿ إذل الفقّب ٛبليكان أك صرفان ،ك ال دليل على لزكـ كوف اإليصاؿ بعنواف التمليك.
ا٤بلكية ،لكن العربة ُب إفراغ ٌ
(األمر الثالث) :ا ٌف الزكاة ك إف دل تكن ملكان للفقّب ابتداء ك دل يعترب ا ٌف يكوف إعطاؤىا ٛبليكان ٌإال أف تصرؼ الصغّب ك لو
يصح بدكف إذنو.
بإشباعو ك الصرؼ عليو ٰبتاج إذل إذف الورل ك ال ٌ

تصرؼ يتعلٌق بالطفل ،فإنٌو إذا كاف جائعان أك عطشانان أك ُب ش ٌدة فهل
ك (ا١بواب) :انٌو ال دليل على لزكـ إذف الورل ُب كل ٌ
ال يسعف ٌإال بإذف الورل؟
______________________________
(ِ) ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ّْٖ ،قولو« :ك معلوـ اعتبار ا٤بلك ُب ىذا السهم».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٕ :
..........
 ك (الرأم الصحيح ُب ا٤بقاـ) لزكـ إذف الورل ُب (األيمور االعتبارية) كالعقود ك اإليقاعات من جهة عدـ األثر إلنشاء الطفلك قصده.
ٌأما (األيمور التكوينية) فبل دليل على لزكـ إذف الورل فيها كمساعدتو ك الدفاع عنو.
ك (األظهر) :جواز إعطاء الزكاة للصغّب بشرط الصرؼ ُب مصا٢بو كاإلشباع ك اإلكساء ك العبلج ،سواءن دل يكن لو كرل أـ
كاف ،أذف أـ دل يأذف.
على أنٌو دل يتح ٌقق مورد النعداـ الورل؛ ألنٌو لو فقد األب ك ا١ب ٌد لؤلب ،فالقيٌمٍ ،بٌ اإلماـ أك نائبو ك ككيلو ،أكلياء على
الَبتيب ألنٌو (عليو السبلـ) كرل من ال كرل لو.
ك على ىذا التحقيق ال يعقل كجود صغّب ببل كرل.
بل ٲبكن استفادة جواز الصرؼ على الصغّب زكاة من صحيحة يونس بن يعقوب قاؿ :قلت أليب عبد اللَّو (عليو السبلـ):
عياؿ ا٤بسلمْب أعطيهم من الزكاة فاشَبم ٥بم منها ثيابان ك طعامان ك أرل أ ٌف ذلك خّب ٥بم؟ قاؿ :فقاؿ :ال بأس «ُ».
النص حيث ا ٌف السائل يرل شراء الطعاـ ك الثياب
ك الداللة كاضحة على صرؼ الزكاة عليهم من دكف ذكر مراجعة الورل ُب ٌ
خّبان ٥بم ،ك أجابو اإلماـ (عليو
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٔٓ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٔ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٕ :

[ (مسألة ُ) ال يشَبط عدالة من يدفع إليو]
(مسألة ُ) ال يشَبط عدالة من يدفع إليو [ُ] السبلـ) بعدـ البأس ُب ذلك.
يشك ُب ذلك ،فإف منعنا غّب العادؿ من الزكاة ،فمعناه
(أكنال) :ا ٌف أكثر الناس ٌاما اف يعلم عدـ عدالتهم أك ٌ
(ُ) ك ذلك ٌ
حرماف أكثر الفقراء منها ك ىذا يناُب تشريع الزكاة حيث استفدناه من الركايات الدالٌة على أ ٌف اللَّو تعاذل علم بكفاية ىذا
القدر من الزكاة للفقراء ك لو علم ا ٌف حاجتهم ال تس ٌد بذلك القدر ١بعل ٥بم أكثر «ِ».
أصبلٌ ،إال ما ٰبتمل استفادتو من ركايتْب ،ك ٮبا :موثقة أيب خدٯبة ،ك
ك (ثانيان) :ال دليل على اشَباط العدالة ُب الفقّب ن
معتربة داكد الصرمي ،ك ال ب ٌد من الكبلـ حو٥بما.
علي بن ا٢بسن بن فضاؿ ،عن عبد الرٞبن بن أيب ىاشم ،عن أيب
(االكذل) :موثقة أيب خدٯبة ركاىا الشيخ بإسناده إذل ٌ
خدٯبة ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :ال تعط من الزكاة أحدان ٩بٌن تعوؿ ،ك قاؿ :إذا كاف لرجل ٟبسمائة درىم ك كاف
عيالو كثّبان ،قاؿ :ليس عليو زكاة ،ينفقها على عيالو ،يزيدىا ُب نفقتهم ك ُب كسوهتم ك ُب طعاـ دل يكونوا يطعمونو ،ك إف دل
يكن لو عياؿ ك كاف كحده فليقسمها ُب قوـ ليس هبم بأس أعفاء عن ا٤بسألة ال يسألوف أحدان شيئان»ُ« .
______________________________
(ِ) تق ٌدمت ىذه الركايات ُب ىامش الصفحة ص َٓ.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُٖٔ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ُْ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٕ :
..........
 تقريب االستدالؿ :ا ٌف السؤاؿ عن طبيعي الزكاة ببل فرؽ بْب زكاة ا٤باؿ ك زكاة الفطرة ،ك مقتضى اإلطبلؽ مشوؿ ا٢بكملزكاة الفطرة أيضان.
ك يقع الكبلـ فيها سندان ك داللة:
(اما السند) فقيل بضعفو لوجهْب:
ٌ
ُ ُب طريق الشيخ إذل علي بن ا٢بسن بن فضاؿ ،علي بن الزبّب ك ىو ضعيف «ُ».

ضعفو «ِ»
ِ ا ٌف أبا خدٯبة ك إف كثٌقو النجاشي ك ابن قولويو ك قاؿ :علي بن ا٢بسن بن فضاؿ انٌو صاحلٌ ،إال أ ٌف الشيخ ٌ
فالركاية ساقطة بالتعارض ُب أيب خدٯبة.
األكؿ فإنٌا ذكرنا مراران ا ٌف كتاب علي بن ا٢بسن بن فضاؿ قد كصل إذل الشيخ ك إذل النجاشي من
ك (ا١بواب)ٌ :اما عن ٌ
أستادٮبا أٞبد بن عبدكف ا٤بعركؼ بابن ا٢باشر ك طريق النجاشي إذل الكتاب صحيح ،ك بذلك يصبح الكتاب الواصل إذل
الشيخ الطوسي صحيحان لوحدة الكتاب «ّ».
______________________________
(ُ) ك إليك إسناد الشيخ إذل علي بن ا٢بسن بقولو« :ك ما ذكرتو ُب ىذا الكتاب عن علي بن ا٢بسن بن فضاؿ فقد أخربين
٧بمد بن الزبّب ،عن علي بن ا٢بسن بن فضاؿ»
بو أٞبد بن عبدكف ا٤بعركؼ بابن ا٢باشر ٠باعان منو ،ك إجازة عن علي بن ٌ
الوسائل :ج َِ ،ص ُْ.
(ِ) الفهرست :الصفحة َُٓ.
نص كبلـ سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ص ْٖ ا٥بامش رقم ُ.
(ّ) تق ٌدـ ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٕ :
..........
يكُب أبا سلمة
يكُب أبا خدٯبة ،ك مكرـ ٌ
ضعف أبا خدٯبة ك قاؿ« :سادل بن مكرـ ٌ
 ك ٌأما عن الثاين فإ ٌف الشيخ ك إف ٌمسميْب ب «سادل» كما ح ٌققناه ُب كتابنا معجم رجاؿ ا٢بديث «ِ».
ضعيف» «ُ» ٌإال أ ٌف ىناؾ رجلْب ٌ
ُ سادل أبو سلمة ،أبو خدٯبة ابن مكرـ.
ِ سادل بن أيب سلمة.
(األكؿ) :ثقة ،كثٌقو النجاشي ك ابن قولويو ك قاؿ علي بن ا٢بسن بن فضاؿ :صاحل «ّ».
ك ٌ
ضعفو النجاشي ك ابن الغضائرم «ْ».
ك (الثاين) ضعيفٌ ،

سره)
ك ٌأما ما كرد من تضعيف الشيخ ٌ
لؤلكؿ فالصحيح اف يقاؿ :ال ٲبكن األخذ بو أم :بتضعيف الشيخ لو البتنائو (ق ٌدس ٌ
سره) أخطأ ُب ذلك؛ أل ٌف سادل بن أيب سلمة رجل آخر
على كحدة سادل بن مكرـ ك سادل بن أيب سلمة .ك حيث انٌو (ق ٌدس ٌ
مكُب بأيب سلمة «ٓ».
غّب سادل بن مكرـ ،فالتضعيف ال يرجع إذل سادل بن مكرـ ،فإنٌو ليس بابن أيب سلمة بل ىو نفسو ٌ
______________________________
(ُ) الفهرست :الصفحة َُٓ.
(ِ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ٖ ،ص ِٖ.
(ّ) ا٤بصدر :الصفحة ِٔ.
(ْ) ا٤بصدر السابق :ص َِ بعنواف :سادل بن أيب سلمة الكندم».
(ٓ) راجع تفصيل ذلك ُب ا٤بصدر السابق ص ِٕ قولو« :بياف ذلك».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٓ :
..........
 فيبقى توثيق النجاشي ك ابن قولويو ك مدح ابن فضاؿ ببل معارض.ك إليك أقوا٥بم:
قاؿ النجاشي :سادل بن مكرـ بن عبد اللَّو أبو خدٯبة ،ك يقاؿ :أبو سلمة الكناسي صاحب الغنم ،موذل بِب أسد ا١بماؿ،
يقاؿ :كنيتو كانت أبا خدٯبة ك ا ٌف أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) كنٌاه أبا سلمة ثقة ثقة.»ْ« .
كل من ركل عنو ُب كتابو «ِ».
ك ٌأما ابن قولويو فقد أكرده ُب إسناد كامل الزيارات «ُ» ك قد شهد ابن قولويو بوثاقة ٌ
٧بمد بن مسعود ،قاؿ :سألت أبا
ك ٌأما مدح علي بن ا٢بسن بن فضاؿ فقد قاؿ
الكشي ُب أيب خدٯبة سادل بن مكرـ ا ٌفٌ « :
ٌ
ا٢بسن علي بن ا٢بسن عن اسم أيب خدٯبة؟ قاؿ :سادل بن مكرـ ،فقلت لو :ثقة؟ فقاؿ :صاحل.»ّ« ».
______________________________
(ْ) رجاؿ النجاشي :ص ُِْ؛ ك معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ٖ ،ص ِْ.

(ُ) ُب الباب ُٔ ُب ما نزؿ بو جربئيل (عليو السبلـ) ُب ا٢بسْب بن علي (عليهما السبلـ) :انٌو سيقتل ،ا٢بديث ِ ،ص
ٓٓ.
ك ُب الباب ُٕ ُب قوؿ جربئيل لرسوؿ اللَّو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) :ا ٌف ا٢بسْب تقتلو أ ٌيمتك من بعدؾ ا٢بديث ٔ ،ص ُٔ.
ك ُب الباب ٖٓ ُب أ ٌف زيارة ا٢بسْب (عليو السبلـ) أفضل ما يكوف من األعماؿ ا٢بديث ٔ ،ص ُْٕ.
(ِ) راجع ص ُِٔ ا٥بامش رقم ٓ.
(ّ) رجاؿ الكشي :ص َُّ؛ ك معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ٖ ،ص ِٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٔ :
..........
(فتحصل) ٩بٌا ذكرناه :ا ٌف السند ال إشكاؿ فيو.
ٌ
مستحق الزكاة لوجهْب.
تدؿ على اعتبار العدالة ُب
ك ٌأما (الداللة) :فهي ال ٌ
ٌ
(األكؿ) :ا ٌف اإلماـ (عليو السبلـ) ليس بصدد بياف ا٫بصار ا٤بصرؼ من قولو« :ليس هبم بأس أعفاء عن ا٤بسألة ال يسألوف
ٌ
أحدان» ،بل ُب صدد بياف ا٤بصرؼ ٗبعُب انٌو ٯبوز إعطاؤىا ٥بذا القسم من الناس ،ال ا ٌف ا٤بصرؼ منحصر هبم ،فإنٌو من ا٤بعلوـ
صة من الثمانية بل للمالك صرفها ُب أيٌة جهة من ا٤بصارؼ الثمانية.
عدـ ا٫بصار ا٤بصرؼ ُب جهة خا ٌ
فسرىا بقولو:
(الثاين) :ا ٌف قولو (عليو السبلـ)« :ليس هبم بأس» ال ٌ
يدؿ على اشَباط العدالة أل ٌف اإلماـ (عليو السبلـ) ٌ
بالكف.
«أعفاءن عن ا٤بسألة» ك ا٤بعُب :أ ٌهنم دل يكونوا سائلْب
ٌ
(ٙبصل) :عدـ داللة موثقة أيب خدٯبة على اعتبار العدالة ُب مستح ٌقي الزكاة.
ؼ ٌ
(الركاية الثانية) :معتربة داكد الصرمي.
٧بمد بن عيسى ،عن داكد الصرمي ،قاؿ :سألتو عن شارب ا٣بمر ييعطى من الزكاة شيئان؟
فقد ركاىا الشيخ بإسناده ،عن ٌ
قاؿ :ال «ُ».

______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُُٕ ،ا٢بديث ُ من الباب ُٕ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٕ :
..........
 تقريب استدال٥بم على لزكـ عدالة مستحق الزكاة :ا ٌف عدـ جواز إعطاء شارب ا٣بمر من الزكاة ألجل كونو أحد مصاديقا٤بستحق.
الفاسق ك بناءن عليو فا٤بنهي عنو :الفاسق ،ك بذلك نعرؼ اشَباط العدالة ُب
ٌ
تامة سندان ،فإ ٌف داكد الصرمي ك إف دل يوثٌق ُب كتب الرجاؿ ٌإال أنٌو موجود ُب إسناد كامل
ك (ا١بواب) :ا ٌهنا ك إف كانت ٌ
لكل من ُب إسناد كتابو «ِ».
الزيارات ،ك يكفينا توثيق ابن قولويو ٌ
ك ال بأس بكوهنا مضمرة؛ أل ٌف اإلضمار حدث من تقطيع الركاية ُب ا٤بؤلفات ك موارد االستشهاد ك االستدالؿ .ك ٌإال فبل
يعقل ركاية الشيخ الطوسي ك ا٤بفيد ك الكليِب الركاة ٥بذه الركاية «ُ» عن غّب اإلماـ ا٤بعصوـ (عليو السبلـ).
الفساؽ فإف حصل
(الداللة) :ال ب ٌد من األخذ هبذه الركاية من جهة عدـ ا٤بعارض بالنسبة إذل شار ا٣بمر ،ك ٌأما غّبه من ٌ
ا١بزـ بعدـ خصوصية لشارب ا٣بمر نتع ٌد إذل ٝبيع ا٤بعاصي الكبّبة الٍب ىي ُب مرتبة شرب ا٣بمر أك أعظم منو كَبؾ الصبلة
أك التجاىر بالفسق ،ك ٌإال فيقتصر ُب العمل على موردىا ،ك السؤاؿ ُب ىذه ا٤بعتربة عن طبيعي الزكاة ال خصوص زكاة
الفطرة.
كل مورد ٰبرـ صرؼ ا٤باؿ فيو لكونو
نعم ،ال يبعد أك ٰبتمل التع ٌدم إذل ٌ
______________________________
(ِ) على ما ٌبْب ُب ص ُِٔ ا٥بامش رقم ٓ.
(ُ) ركاىا الشيخ ُب التهذيب :ج ْ ،ص ِٓ ،ا٢بديث تسلسل ُّٖ؛ ك ا٤بفيد ُب ا٤بقنعة :ص ُْ؛ ك الكاُب :ج ّ ،ص
ٰبل لو أف يأخذ الزكاة.
ّٔٓ ،ا٢بديث ُٓ ،باب من ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٖ :
..........

 من مصاديق اإلعانة على اإلٍب بناءن على حرمة اإلعانة على اإلٍب ك ٌأما بناءن على عدـ حرمة اإلعانة على ا٢براـ من باب:ٗبحرـ إذا دل يكن اشَباكان ُب
٦برد اإلعانة كصدكر مق ٌدمة من ا٤بق ٌدمات فإنٌو ليس ٌ
ا ٌف احملرـ ىو التعاكف باالشَباؾ ُب ا٤بعصية ال ٌ
ا٤بعصية.
كل مورد ٰبرـ صرؼ ا٤باؿ فيو لعدـ حرمة اإلعانة على ا٢براـ على ما يأٌب قريبان
ك (الظاىر) ىو ٌ
األكؿ ،أم :عدـ التع ٌدم إذل ٌ
ُب ٕبث من يصرؼ الزكاة ُب ا٤بعصية «ُ».
ك على القوؿ بالتع ٌدم فهو أمر آخر غّب اشَباط العدالة ،فإنٌو قد يكوف فاسقان لكنٌو ال يصرؼ الزكاة ُب ا٤بعصية ،فما الوجو
ُب منعو عن الزكاة.
مستحق الزكاة.
تدؿ على اشَباط العدالة ُب
ك (نتيجة الكبلـ) ا ٌف ا٤بعتربة ال ٌ
ٌ
ك بناءن عليو فبل ب ٌد من االقتصار على موردىا من منع الفاسق بشرب ا٣بمر فقط «ِ».
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ِٕٗ.
(ِ) ذكر سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ٕبث الزكاة :استدال٥بم الشَباط العدالة ٗبا ُب بعض الركايات من أ ٌف بعض مرتكيب
الكبائر ليس ٗبؤمن كقولو (عليو السبلـ) :ال يزين الزاين ك ىو مؤمن ،ك قولو (عليو السبلـ) :ال يكذب ا٤بؤمن ك ىو مؤمن ،ك
مستحق الزكاة ك أجاب (داـ ظلٌو) بأ ٌف ا٤براد باإلٲباف ُب تلك الركايات غّب اإلٲباف الذم شرط
من ا٤بعلوـ ا ٌف اإلٲباف شرط ُب
ٌ
ُب
مستحق الزكاة فإ ٌف لئلٲباف درجات ك مراتب فإ ٌف اإلٲباف ا٤بشَبط ُب الزكاة ىو ا٤بقابل لئلسبلـ ك ىو شامل للفسق أيضان
ٌ
راجع تفصيل الكبلـ ُب ج ّ ،كتاب الزكاة من فقو العَبة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٗ :
فساؽ ا٤بؤمنْب (ُ) .نعم ،األحوط عدـ دفعها إذل شارب ا٣بمر (ِ) ك ا٤بتجاىر با٤بعصية (ّ) بل األحوط
فيحوز دفعها إذل ٌ
العدالة أيضان (ْ) ك ال ٯبوز دفعها إذل من يصرفها ُب ا٤بعصية (ٓ).
مستحق الزكاة.
(ٙبصل) من ٝبيع ما ذكرناه :انٌو ال دليل على اعتبار العدالة ُب
ٌ
ك ٌ
مستحق الزكاة «ُ».
(ُ) ٤با ح ٌققناه من عدـ اعتبار العدالة ُب
ٌ
ٌ
(ِ) بل ال ب ٌد من منعها عنو ٤بعتربة داكد الصرمي ا٤بتق ٌدمة «ِ».

(ّ) بل ال ب ٌد من منعها عنو أيضان إذا قلنا بعدـ خصوصية لشرب ا٣بمر ا٤بنصوص عليو ُب معتربة داكد الصرمي ا٤بتق ٌدمة
كل ٧برـ ُب مرتبتو أك ما ىو أعظم منو.
فيتع ٌدل إذل ٌ
مستحق الزكاة «ّ».
(ْ) ظهر ٩بٌا سبق عدـ اشَباط العدالة ُب
ٌ
(ٓ) ك ذلك ألمرين:
ا٤بقرر
ٌ
األكؿ :ا ٌف تشريع الزكاة لس ٌد حاجات ا٤بؤمنْب على ما دلٌت عليو ع ٌدة من الركايات من أ ٌف اللَّو تعاذل علم بكفاية القدر ٌ
لشرع اللَّو أكثر «ْ» ك من ا٤بعلوـ أ ٌف التشريع دل يكن
زكاة لس ٌد حاجات الفقراء ،فلو كانت حاجتهم أكثر ٌ
______________________________
(ُ) الصفحة ِِٕ ُب شرح ا٤بسألة االكذل.
(ِ) ُب الصفحة ِٕٔ.
(ّ) الصفحة ِِٕ ُب شرح ا٤بسألة األيكذل.
(ْ) راجع ركاياهتا ُب ىامش الصفحة ص َٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٖ :
..........
 إلعانتهم على ا٤بعاصي.تدؿ على منافاة الصرؼ ُب ا٢براـ مع شأف الزكاة.
الثاين :ما يستفاد من ركايات منع الغارـ ُب ا٤بعصية عن الزكاة فإ ٌهنا ٌ
٧بمد ،عن أبيو ا ٌف عليٌان (عليو السبلـ) كاف يقوؿ :يعطى ا٤بستدينوف من
(منها) موثقة ا٢بسْب بن علواف عن جعفر بن ٌ
الصدقة ك الزكاة دينهم كلٌو ما بلغ إذا استدانوا ُب غّب سرؼ ا٢بديث «ُ».
ك داللتها كاضحة على أ ٌف الدين ُب سرؼ ال يسدد من الزكاة.
ك الصرؼ ُب ا٢براـ من السرؼ الواضح.

عرب عنها بعضهم ٖبرب ا٢بسْب بن علواف «ِ».
تاـ ك إف ٌ
ك السند ٌ
عامي ثقة ،كثٌقو النجاشي ك ابن عقدة «ّ» ك (نوقش ُب توثيق النجاشي)
فإ ٌف ٌ
كل من ُب السند ثقة ،ك ا٢بسْب بن علواف ٌ
عامي ك أخوه
بأ ٌف توثيقو راجع إذل أخيو ا٢بسن بن علواف ال إذل ا٢بسْب فإنٌو قاؿ« :ا٢بسْب بن علواف الكليب موالىم كوُب ٌ
٧بمد ثقة.».
ا٢بسن ٌ
يكُب أبا ٌ
ك (ا١بواب عن النقاش) بأ ٌف التوثيق يرجع إذل ا٤بَبجم ك ىو ا٢بسْب بن
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِٖ ،ا٢بديث ِ من الباب ْٖ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ِ) ك ىو ا١بواىر :ج ُٓ ،ص ّٖٓ؛ ك ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ِٗٓ.
(ّ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ٔ ،ص ُّ كص ِّ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٖ :
تامة سندان ك داللة على منع الصارؼ
علواف ال ا٢بسن ك ٝبلة «ك أخوه ا٢بسن ٌ
٧بمد» ٝبلة معَبضة «ْ» فالركاية ٌ
يكُب أبا ٌ
ُب ا٤بعصية.
استدؿ هبا على منع الغارـ ُب ا٤بعصية عن الزكاة لكنٌها ضعيفة سندان أك داللة.
ك ىناؾ ركايات اخرل
ٌ
جل،
٧بمد بن سليماف .« :فيقضى عنو ما عليو من الدين من سهم الغارمْب إذا كاف أنفقو ُب طاعة اللَّو ٌ
(منها) :خرب ٌ
عز ك ٌ
جل فبل شيء لو.»ُ« ».
فإف كاف أنفقو ُب معصية اللَّو ٌ
عز ك ٌ
٧بمد ك دل نعرؼ من
تامة داللةٌ ،إال أ ٌهنا ضعيفة سندان باإلرساؿ من جهة أ ٌف الركاية عن رجل من أىل ا١بزيرة ٌ
ك ىي ٌ
يكُب أبا ٌ
ىو.
فسر العادل (عليو السبلـ) إذل أف يقوؿ :-ك الغارمْب قوـ قد
علي بن إبراىيم ،أنٌو ذكر ُب تفسّبه .فقاؿٌ :
ك (منها) :ركاية ٌ
كقعت عليهم ديوف أنفقوىا ُب طاعة اللَّو من غّب إسراؼ.»ِ« ».
علي بن إبراىيم عن عصر اإلماـ ا٤بركم عنو مباشرة ك
ك ىي ٌ
تامة داللة ٌإال أ ٌهنا ضعيفة سندان باإلرساؿ من جهة بعد عصر ٌ
ىو موسى بن جعفر (عليو السبلـ) ،ك دل يذكر الواسطة.

______________________________
(ْ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ْ ،ص ّْٗ.
(ُ) الوسائل :ج ُّ ،ص ُٗ ،ا٢بديث ّ ،الباب ٗ من أبواب الدين.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُْٓ ،ا٢بديث ٕ ،الباب ُ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٖ :
..........
توَب ك ترؾ
 ك (منها) :صحيحة عبد الرٞبن بن ا٢بجاج قاؿ« :سألت أبا ا٢بسن (عليو السبلـ) عن رجل عارؼ فاضل ٌعليو دينان قد ابتلى بو دل يكن ٗبفسد ك ال ٗبسرؼ ك ال معركؼ با٤بسألة ،ىل يقضى عنو من الزكاة األلف ك األلفاف؟ قاؿ:
نعم» «ُ».
تامة سندان ٌإال أ ٌهنا ضعيفة داللة من جهة أ ٌف بياف صرؼ الدين ُب ا٢ببلؿ كرد ُب سؤاؿ السائل دكف كبلـ اإلماـ (عليو
ك ىي ٌ
يدؿ جوابو (عليو السبلـ) على اشَباطو.
السبلـ) فبل ٌ
يدؿ على
(ك بعبارة اخرل) ا ٌف السؤاؿ قد كقع عن قضية مقيٌدة بقيود فأجاب (عليو السبلـ) با١بواز ُب ىذا ا٤بورد ك ىذا ال ٌ
يدؿ على ما ذكرنا ا ٌف السائل ذكر قيد (الفضل) مع انٌو ال يشَبط قطعان.
كوف ا١بواز مشركطان بتلك القيود ،ك ٩بٌا ٌ
ك ا٢باصل ا ٌف ىذه الركايات قاصرة عن االستدالؿ هبا على اشَباط عدـ الصرؼ ُب ا٢براـ.
استدؿ على االشَباط بأيمور أيخر غّب الركايات.
ك
ٌ
العبلمة.
(منها) اإلٝباع ،ك نسب ذلك إذل ٌ
ك (فيو) انٌو دل يثبت كونو إٝباعان كاشفان عن قوؿ ا٤بعصوـ (عليو السبلـ).
ك (منها) انصراؼ الزكاة عن الغارـ الصارؼ ُب ا٤بعصية.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ْٔ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٖ :
كيبل]
[ (مسألة ِ) ٯبوز للمالك أف ٌ
يتوذل دفعها مباشرة أك تو ن
كيبل (ِ) ك األفضل ،بل األحوط أيضان دفعها إذل الفقيو ا١بامع
(مسألة ِ) ٯبوز للمالك أف ٌ
يتوذل دفعها مباشرة (ُ) أك تو ن
للشرائط (ّ).
ك (فيو) ا ٌف عهدة الدعول على م ٌدعيها ،سيٌما إذا كاف ا٤بديوف تائبان.
ك (منها) ا ٌف حكمة تشريع الزكاة اإلرفاؽ بالناس ك ىو ال يناسب العاصي الصارؼ للماؿ ُب ا٤بعصية فإنٌو إغراء بالقبيح.
أخص من ا٤ب ٌدعى
ك (فيو) انٌو ال ٲبكن إثبات كوف ىذا إغراءن بالقبيح ال سيٌما إذا تاب ك ندـ ك تأسف على ما فعل فالدليل ٌ
ك ال ٲبكن االستدالؿ على ا٢بكم ٗبثل ذلك.
ىذا كلٌو بالنسبة إذل تسديد دين الغارـ ُب ا٤بعصية من الزكاة.
مفصبل ُب زكاة ا٤باؿ ك قلنا بداللة طوائف من الركايات الكثّبة على ا١بواز.
(ُ) تق ٌدـ الكبلـ فيو
ن
(ِ) تق ٌدـ البحث عن ذلك «ُ».
(ّ) ك استدؿ على كجوبو بأمرين:
ًً
ً
ص ىدقىةن تيطى ِّهيريى ٍم ىك تػيىزِّكي ًه ٍم.»ِ« ».
(األكؿ) :قولو تعاذل « يخ ٍذ م ٍن أ ٍىموا٥ب ٍم ى
ٌ
النيب (صلى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ،ك ذلك يستلزـ كجوب الدفع إليوٍ ،بٌ إذل
بتقريب :ا ٌف كلمة « يخ ٍذ» أمر كجويب على ٌ
اإلماـ من بعدهٍ ،بٌ إذل الفقهاء للنيابة.
ك (ا١بواب) :من كجوه:
______________________________
(ُ) ُب الصفحة َُٖ.
(ِ) اآلية َُّ من سورة التوبة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٖ :
..........
 ُ قولو « يخ ٍذ» مق ٌدمة للتطهّب ،ك ليس أمران استقبلليان.ِ الركايات الكثّبة الدالٌة على توزيع ا٤بالك الزكاة بنفسو.
حق اإلماـ القادر على ٝبع الزكاة ك
بالنيب (صلٌى اللَّو عليو ك آلو) ك ٯبرم ُب ٌ
ّ لو ًبٌ االستدالؿ ا٤بذكور فهو أمر ٌ
٨بتص ٌ
توزيعها ك صرفها ُب مواردىا كأمّب ا٤بؤمنْب (عليو السبلـ).
لكل إماـ ٍبٌ للفقهاء فلم يثبت ذلك.
ك ٌأما عموـ ا٢بكم ٌ
األئمة (عليهم السبلـ) بصرؼ ا٤ببلؾ زكاهتم بأنفسهم ُب مواردىا ك دل يتعارؼ نقلها إذل اإلماـ
ْ جرت السّبة ُب عصر ٌ
(عليو السبلـ).
خص النقل إذل اإلماـ
ك يؤيٌد ذلك ما ركل من أ ٌف الباقر (عليو السبلـ) دل يستلم الزكاة ،بل أمر ا٤بالك بتوزيعها بنفسو ،ك ٌ
(عجل اللَّو تعاذل فرجو).
بعصر الظهور ك قياـ القائم ٌ
ك ىي ما ركاه الصدكؽ ُب العلل عن أبيو ،عن سعد بن عبد اللَّو ،عن ا٢بسن ابن علي الكوُب ،عن عبد اللَّو بن ا٤بغّبة ،عن
سفياف بن عبد ا٤بؤمن األنصارم ،عن عمر بن مشر ،عن جابر قاؿ :أقبل رجل إذل أيب جعفر (عليو السبلـ) ك أنا حاضر
مِب ىذه ا٣بمس مائة درىم فضعها ُب مواضعها فإ ٌهنا زكاة مارل ،فقاؿ أبو جعفر (عليو السبلـ) :بل
فقاؿ :رٞبك اللَّو اقبض ٌ
يقسم
خذىا أنت فضعها ُب جّبانك ك األيتاـ ك ا٤بساكْب ،ك ُب إخوانك من ا٤بسلمْب إٌ٭با يكوف ىذا إذا قاـ قائمنا ،فإنٌو ٌ
الرب منهم-
بالسوية ك يعدؿ ُب خلق الرٞبن ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٓ :
..........
ك الفاجر ا٢بديث «ُ».
تامة داللة ،لكنٌها ضعيفة سندان بشخصْب:
ك ىذه ٌ

(األكؿ) :عمرك بن مشر ،ك ىو عمرك ،ال عمر ،فإ ٌف عمر بن مشر ال ركاية لو من جابر فما ُب الوسائل ك ا٢بدائق ك غّبٮبا
ٌ
تاـ.
«ِ» من التعبّب ب عمر بن مشر غّب ٌ
ضعف النجاشي عمرك بن مشر بقولو« :عمرك بن مشر ،أبو عبد اللَّو ا١بعفي ،عريب ركل عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ)،
ك ٌ
ضعيف ج ٌدان ،زيد أحاديث ُب كتب جابر ا١بعفي ،ينسب بعضها إليو ،ك األمر ملتبس» «ّ».
ك قاؿ ابن الغضائرم« :عمرك بن مشر ،أبو عبد اللَّو ا١بعفي ،كوُب ،ركل عن أيب عبد اللَّو ك جابر ،ضعيف» «ْ».
(الثاين) :سفياف ،ك ىو أيضان دل يوثٌق.
فالركاية ضعيفة السند.
ك (الثاين) :صحيحة أيب علي بن راشد ،الٍب ركاىا الكليِب عن أيب العبٌاس الكوُب ك ىو ا٤بعركؼ بابن عقدة ،أٞبد بن سعيد
شيخ الكليِب ك ىو ثقة،-
______________________________
(ُ) ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُٓٗ ،ا٢بديث ُ ،الباب ّٔ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ِ) ا٤بصدر ا٤بتق ٌدـ ك ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ِِّ.
(ّ) رجاؿ النجاشي :الصفحة َِِ.
(ْ) معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُّ ،ص ُُٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٔ :
٧بمد بن عيسى ،عن أيب علي بن راشد.
خصوصان مع طلبو ٥با [ُ] عن ٌ
تطهره منهم ،ك قاؿ:
قاؿ سألتو عن الفطرة ٤بن ىي؟ قاؿ :لئلماـ ،قاؿ :قلت لو :فأخرب أصحايب؟ قاؿ :نعم ،من أردت أف ٌ
ال بأس بأف تعطي ك ٙبمل ٜبن ذلك كرقان «ُ».

ك (ا١بواب) :ا ٌهنا ك إف دلٌت على أ ٌف اإلماـ (عليو السبلـ) كرل األمر ،ك ٙبمل إليو الفطرة يصنع هبا ما يشاء ،لكن ال داللة
تعْب اإليصاؿ إليو فيؤخذ بداللتها على أنٌو كرل األمر ك ٯبوز للمالك إيصا٥با إذل ا٤بستح ٌقْب لداللة األخبار الكثّبة
٥با على ٌ
الدالٌة عليو ،فهي رخصة منو (عليهم السبلـ).
ك (ا٢باصل) من ٝبيع ما ذكرناه :عدـ الدليل على لزكـ اإليصاؿ إذل الفقيو ا١بامع للشرائط.
(ُ) ك لطلبو صور ،ك ىي:
االكذل :كوف فتواه كجوب النقل إذل الفقيو مطلقان .ك ا٢بكم ىنا :كجوب النقل بالنسبة إذل مقلٌديو.
مهمة ك مناسبة تقتضي صرفها ُب تلك ا١بهة فيفٍب عند ذلك
الثانية :كوف فتواه عم كجوب النقل إذل الفقيو ٌإال عند حدكث ٌ
خاص.
بوجوب النقل إليو أك الصرؼ ُب مصرؼ ٌ
ك ا٢بكم ىنا :كجوب النقل إليو أك إذل ذلك ا٤بصرؼ حسب فتواه لكن لو
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص َِْ ،ا٢بديث ِ ،الباب ٗ من أبواب زكاة الفطرة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٕ :
أقل من صاع]
[ (مسألة ّ) األحوط اف ال يدفع للفقّب ٌ
أقل من صاع (ُ) ٌإال إذا اجتمع ٝباعة ال تسعهم ذلك.
(مسألة ّ) األحوط اف ال يدفع للفقّب ٌ
ذمتو؛ ألنٌو صرفها ُب موردىا ،ك الذم عيٌنو الفقيو كاف كجوبو
خالف ا٤بكلٌف ك صرفها بنفسو إذل غّب تلك ا١بهة ا٤بعيٌنة برئت ٌ
عرضيا.
الثالثة :اف ال تكوف فتواه كجوب النقل إذل الفقيوٌ ،إال أنٌو رغب ُب توجيو الزكاة إليو من دكف أف يفٍب بذلك.
ك ىنا ال ٘بب إطاعتو لعدـ الدليل على كجوب إطاعة الفقيو مطلقان ُب غّب موارد ا٢بكم ك القضاء ك الفتول من األيمور
ا٣بارجية.

ىطيعوا اللَّو ك أ ً
ً
وؿ ىك أ ً
يكرل ٍاأل ٍىم ًر ًمٍن يك ٍم» «ُ»
الر يس ى
ىط ييعوا َّ
نعم ،اإلماـ (عليو السبلـ) كاجب اإلطاعة ُب كل شيء لقولو تعاذل «أ ي ى ى
ك ألنٌو ٗبنزلة الرسوؿ (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ك ىو أكذل با٤بؤمنْب من أنفسهم «ِ».
ك ىذا الفرع أم :إطاعة اإلماـ خارج عن البحث ،فإ ٌف كبلمنا ُب الفقيو.
ك (ا٢باصل) :ا ٌف طلب الفقيو ك رغبتو ُب توجيو الزكاة إليو ال توجب إطاعتو.
(ُ) ا٤بقدار ا٤بعطى للفقّبٌ ،إما صاع أك أكثر أك أقل.
فإف كاف صاعان برأسو ،فبل كبلـ ك ال إشكاؿ ُب إجزائو.
ك إف كاف أكثر من الصاع ،فبل إشكاؿ أيضان الستفاضة النصوص ا٤بطلقة.
مضافان إذل داللة ا٤بطلقات من اآليات ك سيأٌب الكبلـ فيو ُب ا٤بسألة
______________________________
(ُ) اآلية ٗٓ من سورة النساء.
ًً
ْب ًم ٍن أىنٍػ يف ًس ًه ٍم اآلية ٔ من سورة األحزاب.
(ِ) لقولو تعاذل النً ُّ
َّيب أ ٍىكذل بًالٍ يم ٍؤمن ى
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٖ :
..........
 الرابعة «ُ».ك إف كاف أقل من الصاع ،فقد نسب إذل ا٤بشهور ا٤بنع عن ذلك ،ك استثِب صورة كاحدة ك ىي كثرة احملتاجْب ك قلٌة الفطرة
ٕبيث ال تسعهم.
ك استندكا للمنع بركايتْب مرسلتْب:
(االكذل) :مرسلة ا٢بسْب بن سعيد الٍب ركاىا الشيخ بإسناده ،عن ا٢بسْب ابن سعيد ،عن بعض أصحابنا ،عن أيب عبد اللَّو
أقل من رأس.
(عليو السبلـ) ،قاؿ :ال تعط أحدان ٌ

٧بمد ،عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن بعض أصحابنا ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) مثل
ك أيضان ركل بإسناده ،عن أٞبد بن ٌ
ذلك «ِ».
عمن تعوؿ إذل كاحد ،ك ال ٯبوز أف تدفع ما يلزـ كاحدان إذل
(الثانية) :مرسلة الصدكؽ ،قاؿ :ال بأس أف تدفع عن نفسك ك ٌ
نفسْب «ّ».
تتمة
(ٙبقيق مًب ا٤برسلة) :جعل صاحب الواُب ٝبلة« :ك ال ٯبوز أف تدفع ما يلزـ كاحدان إذل نفسْب» من كبلـ الصدكؽ ،ال ٌ
ا٣برب «ْ» استظهره صاحب ا٢بدائق
______________________________
(ُ) ُب الصفحة ُِٗ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) ا٤بصدر ،ا٢بديث ْ.
عمن
(ْ) الواُب :ج ِ ،ص ّٕ ،ا٤بسألة ٔ ،ك ذلك لنقلو عن الفقيو ىذه ا١بملة فقط« :ال بأس بأف تدفع عن نفسك ك ٌ
تعوؿ إذل كاحد».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٗ :
..........
 أيضان «ُ» ك ىذه الركايات مع ضعفها مستند ا٤بشهور ،ك لعلٌو ١برب الضعف بعمل ا٤بشهور.دليبل لضعفها باإلرساؿ ،ك الشهرة غّب جابرة للضعف عندنا ،فبل دليل للمنع عن
ك (ا١بواب) :ا ٌف ىذه الركايات ال تنهض ن
فجوزكا إعطاء األقل
األقل من صاع ،ك ذكرنا ا ٌف ا٤بانعْب استثنوا صورة كثرة الفقراء ك قلٌة الزكاة ٕبيث ال تسعهم كلٌهم ٌ
إعطاء ٌ
من الصاع الواحد.
نص ُب ا٤بستثُب ،ك إف
نص على ىذا االستثناء ،فإف كاف ا٢بكم با٤بنع كجوبيان فبل كجو ٥بذا االستثناء فإنٌو ال ٌ
ك (فيو) :انٌو ال ٌ
كاف ا٢بكم با٤بنع استحبابيان صح االستثناء من جهة رجحانو و
حينئذ.
ٌ
أقل من صاع ،فإ ٌف ذلك مقتضى إطبلؽ اآلية ك الركايات.
ك (الظاىر) :جواز إعطاء
ٌ
ا٤بستحق ٌ

تدؿ على
(منها) قولو (عليو السبلـ) ُب صحيحة ا٢بليب .« :أك صاع من ٛبر أك زبيب لفقراء ا٤بسلمْب »ِ« ».فإ ٌهنا بإطبلقها ٌ
األقل من صاع للفقّب ك إف كاف األحوط عدـ ذلك خركجان عن ٨بالفة فتول ا٤بشهور.
جواز إعطاء ٌ
األقل من صاع للفقّب ،ك ىي ما ركاه
ك ىناؾ ركاية قد يستفاد منها جواز إعطاء ٌ
______________________________
(ُ) ا٢بدائق :ج ُِ ،ص ُّْ ،ك أشار فيو إذل كبلـ الواُب.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّّ ،ا٢بديث ُُ ،الباب ٔ من أبواب زكاة الفطرة .ك أشرنا ُب ص ُُٖ ا٥بامش رقم ِ إذل
ىذه الصحيحة ك ٙبقيقها.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِٗ :
..........
 الشيخ بإسناده ،عن ا٢بسْب بن سعيد ،عن صفواف ،عن إسحاؽ بن ا٤ببارؾ ُب حديث قاؿ :سألت أبا إبراىيم (عليوإرل ،قلت :أعطي الرجل الواحد ثبلثة أصيع ك
السبلـ) عن صدقة الفطرة يعطيها ن
يفرقها ُّ
أحب َّ
رجبل كاحدان أك اثنْب؟ قاؿٌ :
أربعة أصيع؟ قاؿ :نعم «ُ».
لكنٌها ضعيفة سندان ك داللة.
(اما السند) :فإ ٌف إسحاؽ بن ا٤ببارؾ ٦بهوؿ.
ٌ
(ال يقاؿ) :ا ٌف الراكم عنو «صفواف» ك ىو من أصحاب اإلٝباع ك أصحاب اإلٝباع ال يرككف ٌإال عن ثقة.
(ألنٌو) :دل يثبت عدـ ركاية أصحاب اإلٝباع ٌإال عن ثقة ،بل الثابت عدمو «ِ».
(أما الداللة) :فالظاىر أ ٌهنا ناظرة إذل تقسيم طبيعي الفطرة فإ ٌف سؤالو عن «صدقة الفطرة» ،ك ىي غّب ناظرة إذل الفطرة
ك ٌ
الواحدة ك الشاىد على ذلك قولو« :أعطي الرجل الواحد ثبلثة أصيع ك أربعة أصيع ،قاؿ :نعم» فسؤالو ليس عن إعطاء
فطرة شخص كاحد إذل أكثر من شخص كاحد ،بياف ذلك:
انٌو سأؿ ٌأكنال عن طبيعي الفطرةٍ ،بٌ سئل عن الكمية الٍب تعطى للفقّب ك انٌو ىل ٯبوز إعطاء أكثر من صاع كاحد.

______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،ا٢بديث ُ ،الباب ُٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) راجع معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص ٕٓ إذل ص ٖٔ من ا٤بدخل.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِٗ :
[ (مسألة ْ) ٯبوز أف يعطى فقّب كاحد أزيد من صاع]
(مسألة ْ) ٯبوز أف يعطى فقّب كاحد أزيد من صاع (ُ) بل إذل ح ٌد الغُب.
ك من ا٤بستبعد أف يكوف سؤالو عن إعطاء فطرة شخص كاحد إذل رجل كاحد؛ ألنٌو أمر بديهي ،ك ال ب ٌد أف يكوف السؤاؿ
عن كجبة الفطرة ك لو كاف عن ع ٌدة أشخاص لشخص كاحد.
عمار ُب حديث انٌو سأؿ أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ)
ك عْب ىذا الكبلـ ٯبرم ُب الركاية األيخرل ،ك ىي موثقة إسحاؽ بن ٌ
رجبل كاحدان مسلمان؟ قاؿ :ال بأس بو «ُ».
عن الفطرة يعطيها ن
(ُ) ببل إشكاؿ الستفاضة الركايات ُب ذلك ،مضافان إذل إطبلؽ اآلية ك الركايات.
٧بمد بن عيسى ،عن علي بن
ك من الركايات الدالٌة على ا١بواز صحيحة علي بن ببلؿ الٍب ركاىا الصدكؽ بإسناده عن ٌ
أقل أك
ببلؿ ،قاؿ :كتبت إذل الطيب العسكرم (عليو السبلـ) :ىل ٯبوز أف ييعطى الفطرة عن عياؿ الرجل ك ىم عشرة ٌ
رجبل ٧بتاجان موافقان؟ فكتب (عليو السبلـ) :نعم افعل ذلك «نعم ذلك أفضل» «ِ».
أكثر ،ن
رجبل كاحدان مسلمان؟
عمار ُب حديث أنٌو سأؿ أبا عبد اللَّو (عليو السبلـ) :عن الفطرة يعطيها ن
ك (منها) موثقة إسحاؽ بن ٌ
قاؿ :ال بأس بو «ّ».
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٓ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ُٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِِٓ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ُٔ من أبواب زكاة الفطرة.
(ّ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِّٓ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ُٔ من أبواب زكاة الفطرة.

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِِٗ :
[ (مسألة ٓ) يستحب تقدًن األرحاـ على غّبىم]
(مسألة ٓ) يستحب تقدًن األرحاـ على غّبىم «ُ» ٍب ا١بّباف «ِ»ٍ ،بٌ أىل العلم ك الفضل ك ا٤بشتغلْب «ّ» ك مع
ا٤برجحات-
التعارض تبلحظ ٌ
______________________________
عمار» عن أيب ا٢بسن موسى (عليو السبلـ) قاؿ :قلت لو :رل قرابة أنفق على بعضهم ك أفضل
(ُ) ٤با ركاه «إسحاؽ بن ٌ
بعضهم على بعض فيأتيِب إباف الزكاة ،أ فأعطيهم منها؟ قاؿ :مستح ٌقوف ٥با؟ قلت :نعم ،قاؿ :ىم أفضل من غّبىم أعطهم
ا٢بديث.
الوسائل :ج ٔ ،ص ُٗٔ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُٓ من أبواب ا٤بستحقْب للزكاة ،-بتقريب اشَباؾ زكاٌب ا٤باؿ ك الفطرة ُب
ا٢بكم .ك معتربة (السكوين) :عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :سئل رسوؿ اللَّو (صلى اللَّو عليو ك آلو) :أم الصدقة
أفضل؟ قاؿ :على ذم الرحم الكاشح.
الوسائل :ج ٔ ،ص ِٖٔ ،ا٢بديث ُ ،الباب َِ من أبواب الصدقة بتقريب أ ٌف زكاة الفطرة من الصدقة.
ك تؤيده مرسلة (الصدكؽ) :قاؿ قاؿ (عليو السبلـ) :ال صدقة ك ذك رحم ٧بتاج .ا٤بصدر ،ا٢بديث ْ.
ك غّبىا من الركايات ك تراىا ُب ا٤بصادر ا٤بتقدمة.
عمار ،عن أيب إبراىيم (عليو السبلـ) قاؿ :سألتو عن صدقة الفطرة أيعطيها غّب أىل كاليٍب من فقراء
(ِ) ٤بوثقة إسحاؽ بن ٌ
أحق هبا ٤بكاف الشهرة الوسائل :ج ٔ ،ص َِٓ ،ا٢بديث ِ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة.
جّباين؟ قاؿ :نعم ،ا١بّباف ٌ
ك ركاية (إسحاؽ بن ا٤ببارؾ) ُب حديث قاؿ :سألت أبا إبراىيم (عليو السبلـ) عن صدقة الفطرة أيعطيها غّب أىل الوالية من
أحق هبا الوسائل :ج ٔ ،ص ُِٓ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ك
ىذا ا١بّباف؟ قاؿ :نعم ،ا١بّباف ٌ
ركايات اخرل تراىا ُب ا٤بصدر ،ا٢بديث ٔ ك ٕ.
أحق هبا»
أحق هبا» لكن الصحيح« :ا١بّباف ٌ
ك قد نقل ا١بواىر ُب ج ُٓ ،آخر ص ِْٓ ،الركاية ىكذا« :جّباف الصدقة ٌ
كما ُب الوسائل ُب ثبلث ركايات من الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ِ.ٕ ،ٓ ،

اين رٌٗبا قسمت الشيء بْب أصحايب أصلهم بو فكيف
(ّ) ٤با ركاه السكوين ،قاؿ :قلت أليب جعفر (عليو السبلـ)ٌ :
أعطيهم؟ قاؿ :أعطهم على ا٥بجرة ُب الدين ك الفقو ك العقل الوسائل :ج ٔ ،ص ُُٖ ،ا٢بديث ِ ،الباب ِٓ من أبواب
ا٤بستح ٌقْب للزكاة ك ركايات اخرل.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِّٗ :
ك األٮبية «ُ».
[ (مسألة ٔ) إذا دفعها إذل شخص باعتقاد كونو فقّبان فباف خبلفو]
(مسألة ٔ) إذا دفعها إذل شخص باعتقاد كونو فقّبان فباف خبلفو ،فا٢باؿ كما ُب زكاة ا٤باؿ «ِ» [ُ] (ُ) ُب ىذه ا٤بسألة
صور:
______________________________
أىم لقولو (عليو السبلـ) ُب معتربة السكوين عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :سئل رسوؿ اللَّو
(ُ) ال يبعد كوف األرحاـ ٌ
(صلٌى اللَّو عليو ك آلو) :أم الصدقة أفضل؟ قاؿ :على ذم الرحم الكاشح الوسائل :ج ٔ ،ص ِٖٔ ،ا٢بديث ُ ،الباب
َِ من أبواب الصدقة.
النص كارد ُب ثبلث ركايات تراىا ُب الوسائل :ج
ٍبٌ ا١بّباف لقولو (عليو السبلـ) ُب موثقة إسحاؽ :ا١بّباف ٌ
أحق هبا ،ك ىذا ٌ
ٔ ،الباب ُٓ من أبواب زكاة الفطرة ،ا٢بديث ِ.ٕ ،ٓ ،
األكؿ (عليو السبلـ) عن
مرجحات اخرل كَبؾ السؤاؿ لصحيحة عبد الرٞبن بن ٌ
ك ىناؾ ٌ
ا٢بجاج ،قاؿ :سألت أبا ا٢بسن ٌ
الزكاة يفضل بعض من يعطى ٩بٌن ال يسأؿ على غّبه ،فقاؿ :نعم ،يفضل الذم ال يسأؿ على الذم يسأؿ الوسائل :ج ٔ،
ص ُُٖ ،ا٢بديث ُ ،الباب ِٓ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
سره) ُب زكاة ا٤باؿ« :لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فباف كوف القابض غنيان ،فإف كانت
(ِ) ك إليك ٌ
نص ما ذكره ا٤باتن (ق ٌدس ٌ
جاىبل ٕبرمتها للغِبٖ ،ببلؼ ما إذا كاف
العْب باقية ار٘بعها ،ك كذا مع تلفها إذا كاف القابض عا٤بان بكوهنا زكاة ،ك إف كاف ن
جاىبل بكوهنا زكاة فإنٌو ال ضماف عليو ،ك لو تع ٌذر االر٘باع أك تلفت ببل ضماف أك معو ك دل يتم ٌكن الدافع من أخذ العوض
ن
مرة أيخرل ،نعم لو كاف الدافع ىو اجملتهد أك ا٤بأذكف منو ال ضماف عليو ك ال على ا٤بالك الدافع إليو»
كاف ضامنان فعليو الزكاة ٌ
راجع ا٤بًب ُب ا٤بستمسك :ج ٗ ،ص ِّٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِْٗ :

..........
و
لتعْب ا٤باؿ
 الصورة االكذل :أف تكوف عْب ا٤باؿ موجودة ،فللمالك حينئذ اسَبجاع ا٤باؿ ك إيصالو إذل مستح ٌقيو ،ك ذلك ٌبعد عزلو ُب كونو فطرة ،فبل ب ٌد من صرفو ُب ٧بلٌو.
الصورة الثانية :صورة تلف ا٤باؿ لكن ا٤بالك كاف قد أعطاه ٗبربر شرعي من ثبوت فقره ببيٌنة أك اطمئناف أك غّب ذلك من دكف
مسا٧بة ُب الفحص.
ك الكبلـ يقع ُب حكم ا٤بالك تارة ،ك ُب حكم القابل اخرل ،ك إليك التفصيل:
(أما ا٤بالك) :فبل ضماف عليو لوجهْب «ُ».
ٌ
(األكؿ) :ا ٌف ا٤بالك بالوالية الشرعية على ا٤باؿ «ِ» صرفو ُب مورده حسب اعتقاده ،ك ىو معذكر ،ك ٌإال فلم يقم للمسلمْب
ٌ
سوؽ.
عامة أـ كانت ُب مورد خاص
(توضيح ذلك) :ا ٌف الورل الشرعي كا٢باكم أك ككيلو أك ا٤بأذكف من قبلو سواء كانت الوالية ٌ
التصرؼ حسب ا٤بوازين ظاىران ك ال تبعة عليو.
كالصغّب ك اجملنوف ك الزكاة ك ا٣بمس ك ٫بوىا ٯبب عليو ٌ
ك لذا لو باع الورل ا٤باؿ ٍبٌ ارتفعت قيمتو ال ضماف عليو ،ك ٌإال ٤با بقي للمسلمْب سوؽ.
______________________________
(ُ) يأٌب حكم القابل ُب ص ِٗٗ.
(ِ) ا٤بستفادة من الركايات الدالٌة على جواز صرؼ ا٤بالك زكاتو ُب مواردىا ك تقسيمها ك التوكيل ُب ذلك ك ىي مستفيضة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٗٓ :
..........
 ك كذا لو باع حسب ا٤بوازين ٍبٌ ظهر كوف البيع على خبلؼ ا٤بصلحة.ا٤بقررة لو فهو
ك ىذا الكبلـ ٯبرم ُب مالك الزكاة ،فبما أنٌو كرل من قبل الشارع على صرؼ زكاتو ُب ا٤بورد حسب ا٤بوازين ٌ
معذكر لو أخطأ.

تصرؼ ا٤بالك فيها حسب ما ٌقرره ا٤بوذل
(الثاين) :ا ٌف الزكاة ليست ملكان للفقّب ،بل ىو شيء للَّو تعاذل ك الفقّب مصرؼ ،فإذا ٌ
حٌب ك لو دل يكن ُب مورده؛ أل ٌهنا ليست ملكان للفقّب حٌب يقاؿ بضمانو ا٤باؿ بسبب عدـ كصولو إذل صاحبو.
كفى ٌ
ا٤بناقشة ُب ىذا االستدالؿ (ا٤بناقشة األيكذل) :ا٤بعركؼ :ا ٌف الزكاة ملك للفقّب ،ك بناءن عليو دل يوصلها إذل صاحبها «ُ».
ك (ا١بواب) :ا ٌف ا٤بذكور ُب اآلية ا٤بباركة «ِ» كارد ٜبانية لصرؼ الزكاة أحدىا الفقّب ،فكيف تكوف كبل ملكان للفقّب.
ىذا بناءن على القوؿ بوجوب بسط الزكاة على األصناؼ الثمانية.
و
حينئذ بل ىي للجامع بينو ك بْب بقية
ك ٌأما على القوؿ بعدـ كجوب البسط فا١بواب كاضح لعدـ اختصاصها بالفقّب
األصناؼ.
______________________________
(ُ) تق ٌدـ بياف ذلك ك ما كرد فيو من األقواؿ ُب ص ِٖٔ قولو« :أحد األيمور التالية».
ًً
قات لًٍل يف ىقر ًاء ك الٍمساكً ً
ْب ىعلىٍيها ىك الٍ يم ىؤلَّىف ًة قيػليوبػي يه ٍم ».اآلية َٔ من سورة التوبة.
(ِ) ك ىي قولو تعاذل «إًَّ٭بىا َّ
ْب ىك الٍعامل ى
الص ىد ي
ى ى
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٗٔ :
..........
 ك (الصحيح) :ا ٌف الزكاة فريضة إ٥بيٌة ،نظّب الضرائب ا٤بتداكلة ك ىي ليست ملكان ألحد ،بل ىي ملك للَّو تعاذل ،ك قد أذفتصرؼ الورل ٙبت تلك الشركط فهو ٦بز ،ك ىو معذكر عند
للورل كا٤بالك ُب موردنا
بالتصرؼ ٙبت شركط ٌ
خاصة ،فإذا ٌ
ٌ
ا٣بطأ؛ أل ٌف ا٤باؿ للَّو ك قد دفع بأمره ،ك عليو فكيف يأمره بالدفع ثانيان ك يوجب ضمانو لو.
ك ٌأما الركايات الدالٌة على اشَباؾ الفقّب مع الغُب ُب ا٤باؿ الزكوم «ِ» فا٤براد من الشركة فيها ليست ىي الشركة ا٢بقيقية ك
مفص نبل ُب زكاة ا٤باؿ.
سبق الكبلـ ُب بياف ذلك ٌ
ك ُب التعبّب بالشركة نوع مسا٧بة كاضحة ،ك ذلك ١بواز إعطاء ا٤بالك إذل األصناؼ األيخرل غّب الفقراء ك ا٤بساكْب كالغارمْب
ك سبيل اللَّو فإف كاف الفقّب مالكان كيف جاز ذلك.
التمسك للضماف بالقاعدة ا٤بعركفة ك ىي :ا ٌف «من أتلف ماؿ الغّب فهو لو ضامن» بدعول ا ٌهنا
ك بذلك يظهر ا١بواب عن ٌ
عامة ك شاملة ٤با ٫بن فيو فإنٌو بصرؼ الورل ا٤بالك ا٤باؿ ُب غّب مورده يصدؽ اإلتبلؼ فيتح ٌقق الضماف.
ٌ

يتمسك لضماف ا٤بالك لو بتلك القاعدة ،على أ ٌهنا ليست
كجو الظهور ،ما عرفت من أ ٌف الزكاة ليست ملكان للفقّب ٌ
حٌب ٌ
خاصة ك من السّبة العقبلئية ُب موارد متع ٌددة فالقاعدة ثابتة
قاعدة منصوصة ،بل ىي قاعدة اصطيادية من موارد ٌ
______________________________
(ِ) تق ٌدمت ركايات اشَباؾ الفقّب مع الغُب ُب ىامش الصفحة َٓ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٕٗ :
..........
ا٣باصة ،ك ال دليل على عمومها ١بميع ا٤بوارد ك ليس ما ٫بن فيو من تلك ا٤بوارد.
 ُب مواردىا ٌ(ا٤بناقشة الثانية) :االستدالؿ على الضماف بركاية ا٢بسْب بن عثماف الٍب ركاىا الكليِب عن ع ٌدة من أصحابنا ،عن أٞبد بن
رجبل
عمن ذكره ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب رجل يعطي زكاة مالو ن
٧بمد ،عن ابن أيب عمّب ،عن ا٢بسْب بن عثمافٌ ،
ٌ
ك ىو يرل أنٌو معسر فوجده موسران ،قاؿ :ال ٯبزم عنو «ُ».
ك (ا١بواب) :انٌو ال ٦باؿ لبلستدالؿ هبا لضعفها سندان باإلرساؿ.
ك (ما يقاؿ) :من ا ٌف مرسبلت ابن أيب عمّب كا٤بسانيد.
سره) مع أنٌو ُب التهذيب ركل من مرسبلتو ك
(مردكد)ٌ :أكنال بأ ٌف ا٤ب ٌدعى ىو الشيخ ُب الع ٌدة «ِ» ك ىذا اجتهاد منو (ق ٌدس ٌ
ناقش فيها بضعف السند «ّ».
صحة قوؿ الشيخ بكوف مرسبلت ابن أيب عمّب كا٤بسانيد
ك ثانيان :بناءن على ٌ
______________________________
(ُ) ُب الوسائل :ج ٔ ،ص ُْٖ ،ا٢بديث ٓ ،الباب ِ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
مرسبل ،نظر ُب حاؿ ا٤برسل ،فإف كاف ٩بٌن يعلم أنٌو ال يرسل ٌإال
(ِ) قاؿ ُب الع ٌدة« :ك إذا كاف أحد الراكيْب مسندان ك اآلخر ن
٧بمد بن أيب عمّب ،ك صفواف
سوت الطائفة بْب ما يركيو ٌ
عن ثقة موثوؽ بو ،فبل ترجيح ٣برب غّبه على خربه ،ك ألجل ذلك ٌ
عمن يوثق بو ،ك
٧بمد بن أيب نصر ،ك غّبىم من الثقات الذين عرفوا بأ ٌهنم ال يركف ك ال يرسلوف إٌال ٌ
بن ٰبٓب ،ك أٞبد بن ٌ
بْب ما أسنده غّبىم» .ك معجم رجاؿ ا٢بديث :ج ُ ،ص ٕٓ من ا٤بدخل.

(ّ) التهذيب :ج ٖ ،باب العتق ،ص ِٕٓ ،ا٢بديث تسلسل ِّٗ؛ االستبصار :ج ْ ،باب كالء السائبة ،ص ِٕ،
ا٢بديث تسلسل ٕٖ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٖٗ :
..........
 فهو بالنسبة إذل مرسبلت نفس ابن أيب عمّب ،ك ٌأما مرسبلت من يركم عنو ابن أيب عمّب ،كهذه الركاية الٍب ركل ابن أيبمرسبل فهي خارجة عن موضوع كبلـ الشيخ.
عمّب عن ا٢بسن بن عثماف ،ك ركاىا ا٢بسْب بن عثماف ن
(فتحصل) من ٝبيع ما ذكرناه :عدـ ضماف معطي الزكاة إذل من ثبت عنده فقره ٍبٌ ظهر غناه ك ا٤باؿ تالف حينذاؾ.
ٌ
يستدؿ على عدـ الضماف بركايتْب:
ىذا ك قد
ٌ
(الركاية األيكذل) :صحيحة عبيد بن زرارة ،عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) ُب حديث قاؿ :قلت لو :رجل عارؼ ٌأدل زكاتو
يؤدىا
إذل غّب أىلها زمانان ،ىل عليو أف يؤديها ثانية إذل أىلها إذا علمهم ،قاؿ :نعم ،قاؿ :قلت :فإف دل يعرؼ ٥با ن
أىبل فلم ٌ
أك دل يعلم أ ٌهنا عليو فعلم بعد ذلك؟ قاؿ :يؤديها إذل أىلها ٤با مضى ،قاؿ :قلت لو :فإنٌو دل يعلم أىلها فدفعها إذل من ليس
مرة أيخرل «ُ».
ىو ٥با بأىل ،قد كاف طلب ك اجتهد ٍبٌ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قاؿ :ليس عليو أف يؤديها ٌ
(الركاية الثانية) :صحيحة زرارة مثلها غّب أنٌو قاؿ :إف اجتهد فقد برمء فإف قصر ُب االجتهاد ُب الطلب فبل «ِ».
(شرح بعض ٝبل الصحيحة)( :رجل عارؼ) :أم شيعي.
______________________________
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُْٕ ،ا٢بديث ُ ،الباب ِ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ِ) ا٤بصدر :ا٢بديث ِ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صِٗٗ :
..........
( -إذل غّب أىلها) :أم :إذل ا٤بخالف ك شبهو ٩بٌن ال ٯبوز إعطاؤه الزكاة.

أىبل) أم :دل يعرؼ شيعيان.
(فإف دل يعرؼ ٥با ن
(أك دل يعلم أ ٌهنا عليو) :أم :دل يعلم ثبوت الزكاة عليو.
فشخصو ك دفع إليو
(تقريب االستدالؿ) :ا ٌهنما قد دلٌتا على عدـ ضماف من ٌأدل الزكاة مع فحص ك اجتهاد ٤بعرفة
ا٤بستحق ٌ
ٌ
ٍبٌ علم بعد ذلك عدـ استحقاقو.
(٧بل الشاىد)٧ :بل الشاىد ُب الصحيحة األيكذل قولو ُب أخّبىا« :قاؿ :قلت لو .:قد كاف طلب ك اجتهد ٍبٌ علم بعد ذلك
مرة أيخرل».
سوء ما صنع ،قاؿ :ليس عليو أف ٌ
يؤديها ٌ
ك ٧بل الشاىد ُب الثانية قولو« :إف اجتهد فقد برمء».
تدالف على ا٤ب ٌدعى؛ أل ٌف البحث عن شخص أعطى الزكاة باعتقاد فقر ا٤بعطى إليو ٍبٌ ظهر
ىذا ك لكن ىاتْب الصحيحتْب ال ٌ
غناه.
ك الصحيحتاف كاردتاف فيمن دفع زكاة مالو إذل ا٤بخالف مع العلم بأنٌو ٨بالف بعد الفحص ك االجتهاد ُب طلب الشيعي
ا٤بورد للزكاة ك عدـ العثور عليو.
ٙبصل :عدـ الضماف عليو «ُ».
ىذا كلٌو بالنسبة إذل ا٤بالك الدافع للزكاة ،ك قد ٌ
(اما القابل) :أم :مستلم الزكاة ،فلو مورداف:
ك ٌ
______________________________
(ُ) تق ٌدـ صدر الكبلـ ُب ص ِْٗ قولو« :ك ٌأما ا٤بالك».
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صََّ :
..........
مستحق ٥با.
األكؿ) :كونو عا٤بان بأ ٌف ا٤باؿ زكاة ك أنٌو غّب
ٌ
 (ا٤بورد ٌ(حكمو) :الضماف مطلقان سواء كانت العْب عْب الزكاة باقية أـ تالفة؛ لكوف يده يد غصب من جهة كقوعو ٙبت يده ببل
مربر شرعي مع علمو بذلك.
ٌ

مثبل.
تصور كوف ا٤باؿ ا٤بعطى إليو ىدية ن
(ا٤بورد الثاين) :كونو ن
جاىبل بأنٌو زكاة ك قد ٌ
ك الظاىر :عدـ الضماف و
حينئذ على ما تق ٌدـ ُب زكاة ا٤باؿ «ِ».
(فتحصل) من ٝبيع ذلك :أنٌو ُب صورة دفع الزكاة إذل شخص باعتقاد فقره حسب ا٤بوازين ٍبٌ ظهر غناه ك ا٢باؿ أ ٌف ا٤باؿ قد
ٌ
تلف ال ضماف على الدافع.
جاىبل با٢باؿ ،ك ٌأما إذا كاف عا٤بان فهو ضامن.
ك كذا ال ضماف على القابض إف كاف ن
ىذا كلٌو ُب الصورة الثانية «ُ»ٌ ،أما:
الصورة الثالثة :ما إذا دفع زكاتو إذل شخص لكنٌو دل يفحص عنو فحصان كافيان ٍبٌ بعد تلف ا٤باؿ ظهر غناه.
ك الكبلـ ىنا أيضان تارة ُب الدافع ،ك أيخرل ُب القابل.
(اما الدافع) فعليو الضماف ألنٌو مفرط.
ٌ
(اما القابل) ففيو مورداف أيضان.
ك ٌ
______________________________
(ِ) فقو العَبة :كتاب الزكاة ،ج ْ.
(ُ) تق ٌدمت الصورة األيكذل ك صدر الثانية ُب ص ِْٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَُّ :
الظن بصدؽ ا٤ب ٌدعى]
[ (مسألة ٕ) ال يكفي ٌادعاء الفقر ٌإال مع سبقو أك ٌ
األكؿ) كونو عا٤بان بأ ٌف ا٤باؿ زكاة ك أنٌو غّب
الظن بصدؽ ا٤ب ٌدعى [ُ] (ا٤بورد ٌ
(مسألة ٕ) ال يكفي ٌادعاء الفقر ٌإال مع سبقو أك ٌ
مستحق ٥با.
ٌ
و
٦بوز لو ،ك ليس لو الرجوع إذل الدافع.
تصرؼ ُب ا٤باؿ من دكف ٌ
ا٢بكم ىنا :ضمانو للماؿ لكوف يده حينئذ يد غصب ك قد ٌ

يستقر الضماف عليو؛ ألنٌو مغركر من قبل الدافع؛ ألجل عدـ إخباره بأ ٌف ا٤باؿ ا٤بدفوع
(ا٤بورد الثاين) :جهلو با٢باؿ ،ك ىنا ال ٌ
إليو زكاة ،فإف ٌأدل ا٤بالك الزكاة ثانية فهو ،ك ٌإال فإف ٌأدل القابل رجع على ا٤بالك ٤بكاف الغركر.
مقصران ُب دفعو من جهة عدـ فحصة ،ك ا٢باؿ أ ٌف اآلخذ عادل بأنٌو فطرة ك ىو ليس
ك (حاصل الكبلـ) :إذا كاف الدافع ٌ
بفقّب فهو ضامن كما أ ٌف ا٤بعطي أيضان ضامن فإف كانت العْب باقية جاز للمعطي الرجوع إذل اآلخذ ،ك كذلك لو الرجوع
عليو إذا كانت العْب تالفة لو ٌأدل الفطرة ثانية.
ك ٌأما إذا كاف اآلخذ غّب عادل با٢باؿ كما إذا ٚبيٌل انٌو ىدية فإف كانت العْب باقية اسَبجعها ا٤بالك ،ك إف كانت تالفة فبل
يستقر الضماف على اآلخذ ألجل تسليط الدافع إيٌاه على ا٤باؿ من دكف إخباره بأنٌو زكاة ،فلو ٌأداىا القابض رجع هبا إذل
الدافع من جهة الغركر ،ك إف ٌأداىا الدافع ال يرجع هبا إذل القابض.
(ُ) االعتماد على سبق الفقر حسن.
الظن.
الظن بصدؽ ا٤ب ٌدعى ففيو كبلـ لعدـ ٌ
حجية ٌ
ٌاما االعتماد على ٌ
ك ٥بذه ا٤بسألة صور:
(االكذل) :اف يعلم صدقو ،فيعامل معاملة الفقّب.
(الثانية) :أف يعلم كذبو ،فيعامل معاملة الغِب.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَِّ :
..........
 (الثالثة) أف ال يعلم صدقو ك ال كذبو لكنٌو سابقان كاف فقّبان فيعامل معاملة الفقّب لبلستصحاب.(الرابعة) :اف ال يعلم صدقو ك ال كذبو لكنٌو سابقان كاف غنيان.
(ا٣بامسة) :اف ال يعلم صدقو ك ال كذبو ك دل تعرؼ حالتو السابقة.
ك الصورتاف األخّبتاف ٧بل كبلـ بْب األصحاب.
ذىب بعضهم إذل جواز اإلعطاء ُب كلتا الصورتْب استنادان إذل أيمور كلٌها مردكدة «ُ»

______________________________
(ُ) ك إليك بياف تلك األيمور ك ا١بواب عنها ،ك ىي:
(األكؿ) :أصالة عدـ ا٤باؿ.
ٌ
ك (ا١بواب) :أ ٌهنا ساقطة أماـ دليل الغُب ك ىو االستصحاب .ك ىذا األمر جا ور ُب الصورة الرابعة دكف ا٣بامسة.
(الثاين) :أصالة العدالة ُب ا٤بسلم.
ك (ا١بواب) :انٌو دل يثبت ىذا األصل.
صحة دعول ا٤بسلم.
(الثالث) :أصالة ٌ
ك (ا١بواب) :عدـ ثبوت ىذا األصل.
(الرابع) :مطالبتو باليمْب أك البيٌنة إذالؿ للمسلم.
ك (ا١بواب) :ال مانع منهما ُب مقاـ الدعول.
(ا٣بامس) :تع ٌذر إقامة البيٌنة على الفقر.
ك (ا١بواب) :التع ٌذر ٩بنوع.
(السادس) :تكليفو بإقامة البينة حرجي.
ك (ا١بواب) :ا٢برج ٩بنوع.
(السابع) :دعول الفقر ببل معارض مقبولة.
ك (ا١بواب) :ما يذكره سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ص َّْ.
(الثامن) :داللة ركايات ىدايا ك نذكر الكعبة على اإلعطاء ببل طلب إثبات الفقر.

ك (ا١بواب)ٰ :بتمل كركدىا ُب خصوص ا٤بورد ك ىو نذكر ك ىدايا الكعبة ك ال عموـ ٥با ١بميع ا٤بوارد ،ك سيذكر سيٌدنا
مفص نبل ُب ص َّٔ.
األيستاذ (داـ ظلٌو) ىذا ا١بواب ٌ
(التاسع) :خرب العرزمي اآلتية ُب ص َّٔ.
ك (ا١بواب) :انٌو ضعيف سندان باإلرساؿ مع احتماؿ حصوؿ االطمئناف بالفقر ُب خصوص مورد ا٣برب ا٤بذكور ،ك سيذكرٮبا
سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ص َّٔ.
(العاشر) :معتربة عامر اآلتية ُب ص َّٕ.
ك (ا١بواب) :احتماؿ حصوؿ االطمئناف بالفقر ُب خصوص ا٤بورد كما ذكر ُب خرب العرزمي ك سيذكره سيدنا األيستاذ (داـ
ظلٌو) ُب الصفحة َّٕ.
(ا٢بادم عشر) :السّبة القطعية.
ك (ا١بواب) :ما يذكره سيٌدنا األيستاذ (داـ ظلٌو) ُب ص َّْ ُب ٙبقيق الصورة ا٣بامسة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّّ :
..........
الظن بصدؽ ا٤ب ٌدعى.
 ك ٌأما االستناد ُب ا١بواز إذل ٌحجيتو أك على جواز إعطاء الفقّب استنادان إليو.
الظن ُب نفسو ك عدـ الدليل على ٌ
(ففيو) :عدـ ٌ
حجية ٌ
كل ال ب ٌد من ٙبقيق الصورتْب الرابعة ك ا٣بامسة.
ك على ٌ
ٌأما الصورة الرابعة :ك ىي سبق الغُب ال ٯبوز إعطاء م ٌدعي الفقر لو دل يعلم صدقو ك ال كذبو إذا كاف مسبوقان بالغُب.
ك ذلك ١برياف استصحاب الغُب ا٤بانع من ا٢بكم بفقره.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّْ :
..........

كل دعول ببل معارض تقبل.
 ك (ما يقاؿ) :من ا ٌف دعواه ببل معارض ،ك ٌخاص باألمواؿ دكف غّبىا من االجتهاد ك العدالة ك الفقر ك أيمور اخرل،
(ففيو) :ا ٌف قبوؿ الدعول إذا كانت ببل معارض ٌ
ظن ،ك ال موجب لرفع اليد عن
الظن بصدقو ُب دعواه لعدـ ٌ
الظن ٗبا ىو ٌ
حجية ٌ
فإ ٌهنا ال تقبل ٌإال بالدليل ،ك ال يكفي ٌ
االستصحاب أم :استصحاب الغُب.
ك (ما استند إليو) من ٞبل فعل ك قوؿ ا٤بسلم على الصحة أم :أصالة الصحة ُب دعول ا٤بسلم فهو دل يثبت بدليل إف أيريد
الصحة ٗبعُب انٌو دل يرتكب قبيحان فبل ٰبكم بفسقو
بو ترتيب آثار الصدؽ على قولو ،بل الثابت عدمو .نعمٰ ،بمل قولو على ٌ
الصحة على كبلمو.
عما ٫بن فيو من ترتيب آثار ٌ
تعمد الكذب ك ىذا أجنيب ٌ
ك إنٌو قد ٌ
فعبل ك سابقان:
ٌأما الصورة ا٣بامسة :ك ىي جهل حالو ن
فإف حصل االطمئناف بقولو فهو؛ أل ٌف االطمئناف من األدلٌة العقبلئية ،ك إف دل ٰبصل االطمئناف ك دل يكن أم دليل خارجي
على صدقو أك كذبو فالظاىر قبوؿ قولو فإ ٌف الغِب أمر حادث ،ك ا٤بلكية إٌ٭با ٙبصل تدرٯبان ،بإرث أك كسب أك ىبة أك غّب
لعل ىذا ىو ا٤بوجب ٤بعاملة الناس مع م ٌدعي
ذلك ،فعدـ ا٤بلك أمر مسبوؽ بالتحقق ،ك ال مانع من استصحاب الفقر ،ك ٌ
الفقر معاملة الفقّب ما دل يثبت خبلفو.
يستدؿ) على جواز اإلعطاء بالسّبة العقبلئية على قبوؿ دعول الفقر.
ك (قد
ٌ
ك (ا١بواب) :ا ٌف السّبة إف ثبتت ال تكشف عن رأل ك رضا ا٤بعصوـ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّٓ :
..........
 (عليو السبلـ) تعبٌدان ،بل لعلٌها الستصحاب العدـ األزرل.استدؿ على جواز اإلعطاء أيضان بركايات «ُ».
ك
ٌ
(منها) ركايات ىدايا ك نذكر الكعبة من «أ ٌهنا تباع ك يؤخذ ٜبنها ك ينادل على ا٢بجر :أال ىل من منقطع نفدت نفقتو ،أك
فاألكؿ حٌب ينفد الثمن» «ِ».
األكؿ ٌ
قطع عليو؟ فليأت فبلف بن فبلف فيعطى ٌ

______________________________
(ُ) ك ىناؾ ركايات أيخر غّب ما ذكرنا ىنا ،منها ركاية عقبة ك تراىا ُب الوسائل :ج ٔ ،ص َِٖ ،ا٢بديث ِ ،الباب ْٗ
من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
(ِ) ك ىي ع ٌدة ركايات ذكرىا الوسائل :ج ٗ ،ص ِّٓ ،الباب ِِ من أبواب مق ٌدمات الطواؼ ك فيها الوصية ك النذر
للكعبة.
ُ صحيحة علي بن جعفر ،عن أخيو موسى بن جعفر (عليو السبلـ) ،قاؿ :سألتو عن رجل جعل جاريتو ىديان للكعبة،
فقاؿ :مر مناديان يقوـ على ا٢بجر فينادم :أال من قصرت بو نفقتو أك قيطع بو أك نفد طعامو فليأت فبلف بن فبلف ،ك مره أف
حٌب ينفد ٜبن ا١بارية ا٤بصدر :ا٢بديث ُ.
فأكنال ٌ
يعطي ٌأكنال ٌ
ِ ركاية علي بن جعفر مثلهاٌ ،إال أنٌو قاؿ :جعل ٜبن جاريتو ك زاد :ك سألتو عن رجل يقوؿ :ىو يهدم كذا ك كذا ما عليو؟
فقاؿ :إذا دل يكن نذر فليس عليو شيء ا٤بصدر :ا٢بديث ِ.
ّ صحيحة علي بن جعفر األيخرل ا٤بصدر :ا٢بديث ٕ ،ك ٗبفادىا ا٢بديث رقم ٔ.ُْ ،ُِ ،ُُ ،ٗ ،ٖ ،
ك الٍب كردت ُب ىدايا الكعبة ىي ا٢بديث رقم ُ.ُُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ِ ،
ك الٍب كردت ُب نذكر الكعبة ىي ا٢بديث رقم ُْ.
ك الٍب كردت ُب الوصية للكعبة ىي ا٢بديث رقم ٔ من الباب ِِ من أبواب مق ٌدمات الطواؼ من الوسائل ج ٗ.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّٔ :
..........
 تقريب االستدالؿ :ا ٌهنا كردت ُب إعطاء ىدايا ك نذكر الكعبة إذل م ٌدعي نفاد النفقة أك قطع الطريق عليو من دكف طلبإثبات دعواه.
ك (ا١بواب) :انٌو ٰبتمل اختصاص ىذه الركايات ٖبصوص موردىا ،أم :كوف ذلك حكم ىدايا ك نذكر الكعبة ،فإ ٌهنا تيعطى
يتمسك بو ُب دعول الفقر بالنسبة إذل الزكاة.
بدكف طلب إثبات الفقر ،ك ال دليل على إطبلؽ ا٢بكم ٌ
حٌب ٌ
ك لكن ىذه الطائفة من الركايات تكوف مؤيٌدة لبلستصحاب الذم قلنا انٌو دليل على ا٢بكم بالفقر ُب الصورة ا٣بامسة «ُ».

ك (منها) خرب العرزمي عن أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) قاؿ :جاء رجل إذل ا٢بسن ك ا٢بسْب (عليهما السبلـ) ك ٮبا جالساف
ٙبل ٌإال ُب دين موجع أك غرـ مفظع أك فقر مدقع ففيك شيء من ىذا؟ قاؿ :نعم،
على الصفا فسأ٥بما فقاال :ا ٌف الصدقة ال ٌ
فأعطياه ا٢بديث «ِ».
تقريب االستدالؿ :ا ٌهنا كردت ُب إعطاء الرجل ا٤ب ٌدعى للفقر من دكف طلب إثبات ذلك.
ك (ا١بواب) :ا ٌهنا ضعيفة سندان ٌأكنال «ّ» ك احتماؿ حصوؿ االطمئناف ٥بما
______________________________
(ُ) ُب الصفحة َّْ.
(ِ) الوسائل :ج ٔ ،ص ُْٓ ،ا٢بديث ٔ ،الباب ُ من أبواب ا٤بستح ٌقْب للزكاة.
عمن ح ٌدثو ،عن عبد الرٞبن
٧بمد بن خالد ،عن أبيوٌ ،
(ّ) باإلرساؿ أل ٌف الكليِب ركاىا عن ع ٌدة من أصحابنا ،عن أٞبد بن ٌ
العرزمي ،عن أيب عبد اللَّو ا٢بديث.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّٕ :
..........
 (عليهما السبلـ) بفقره ثانيان «ْ» لكنٌها مؤيٌده لبلستصحاب الذم ذكرناه «ٓ».ك (منها) معتربة عامر الٍب ركاىا الكليِب عن ع ٌدة من أصحابنا ،عن أٞبد بن أيب عبد اللَّو ،عن ا٢بسن بن ٧ببوب ،عن مالك
بن عطية ،عن عامر بن جذاعة ،قاؿ :جاء رجل إذل أيب عبد اللَّو (عليو السبلـ) فقاؿ لو :يا أبا عبد اللَّو ،قرض إذل ميسرة،
فقاؿ لو أبو عبد اللَّو (عليو السبلـ) :إذل غلة تدرؾ؟ فقاؿ الرجل :ال ك اللَّو ،قاؿ :فإذل ٘بارة تؤب؟ قاؿ :ال ك اللَّو ،قاؿ :فإذل
عقدة تباع؟ فقاؿ :ال ك اللَّو ،فقاؿ أبو عبد اللَّو (عليو السبلـ) :فأنت ٩بٌن جعل اللَّو لو ُب أموالنا ح ٌقا ٍبٌ دعا بكيس فيو
دراىم فأدخل يده فيو فناكلو منو قبضة ٍبٌ قاؿ لو :اتٌق اللَّو ك ال تسرؼ ك ال تقَب ك لكن بْب ذلك قوامان ،إ ٌف التبذير من
جل « ىك ال تيػبى ِّذ ٍر تىػٍب ًذيران» «ُ».
اإلسراؼ ،قاؿ اللَّو ٌ
عز ك ٌ
تقريب االستدالؿ :انٌو (عليو السبلـ) أعطى م ٌدعي الفقر ببل طلب إثبات الدعول.
ك (ا١بواب)ٰ :بتمل حصوؿ االطمئناف لو (عليو السبلـ) من قولو.

لكن ىذه الركاية مؤيٌدة لبلستصحاب استصحاب العدـ األزرل للفقر الذم
______________________________
(ْ) على ما تق ٌدـ ُب الصورة ا٣بامسة من انٌو مع حصوؿ االطمئناف بقولو مع جهل ا٢بالة السابقة ٯبوز إعطاؤه.
(ٓ) ُب الصورة ا٣بامسة ُب ص َّْ.
(ُ) الوسائل :ج ٔ ،ص ِٕ ،ا٢بديث ُ ،الباب ٕ من أبواب ما ٘بب فيو الزكاة.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صَّٖ :
[ (مسألة ٖ) ٘بب نيٌة القربة ىنا كما ُب زكاة ا٤باؿ]
إٝباال مع تع ٌدد ما عليو (ِ) ك الظاىر عدـ
(مسألة ٖ) ٘بب نيٌة القربة ىنا كما ُب زكاة ا٤باؿ (ُ) ك كذا ٯبب التعيْب ك لو ن
كجوب تعيْب من يزٌكى عنو ،فلو كاف عليو أصوع ١بماعة ٯبوز دفعها من غّب تعيْب أف ىذا لفبلف ك ىذا لفبلف.
ذكرناه «ُ».
صحة دعواه ك
ك (ا٢باصل) :ا ٌف ما استدلٌوا بو على جواز إعطاء الفطرة ٤ب ٌدعي الفقر مع جهل حالو ن
فعبل ك عدـ الدليل على ٌ
يتم.
كاف مسبوقان بالغُب أك ٦بهوؿ ا٢باؿ سابقان أيضان ال ٌ
ٛبسكان باالستصحاب استصحاب
نعم :ا٢بكم ٔبواز اإلعطاء إذل ٦بهوؿ ا٢باؿ ن
فعبل ك سابقان مع حصوؿ االطمئناف بصدقو أك ٌ
العدـ األزرل صحيح.
مفص نبل «ِ» ،ك األمر ُب الزكاتْب الفطرة ك ا٤باؿ كاحد أل ٌف كليهما من العبادات.
(ُ) تق ٌدـ الكبلـ ُب اشَباط القربة ٌ
مثبل ال ب ٌد من تعيْب أ ٌف ما يدفعو أم منهما ،فإف أعطى ببل تعيْب ال ٰبسب فطرة.
(ِ) كما إذا كاف عليو فطرة ك كفارة ن
ىذا ٛباـ الكبلـ ُب ٕبث زكاة الفطرة ،ك ا٢بمد للَّو تعاذل ٌأكنال ك آخران «ّ»
______________________________
(ُ) ُب الصورة ا٣بامسة ا٤بتق ٌدمة ُب ص َّْ.
(ِ) ُب الصفحة ٗٔ.

(ّ) ًبٌ ٕبث زكاة الفطرة ُب اليوـ ِِ من شهر ٝبادل األيكذل سنة ُّٕٗ ق ُب جامع ا٣بضراء ُب النجف األشرؼ على
األكؿ سنة ُّٕٗ ق ؽ
األكؿ من شهر ربيع ٌ
مشرفو آالؼ التحيٌة ك الثناء ك كاف الشركع ُب ٕبث زكاة الفطرة ُب اليوـ ٌ
ا٤بصادؼ يوـ النوركز سنة ُّٔٓ ق ش.
ك ىذا ىو ا١بزء ا٣بامس من كتاب الزكاة من فقو العَبة.
٧برـ ا٢براـ سنة ُّٖٗ ق ُب دار اإلماـ ا٣بوئي (داـ ظلٌو) ُب الكوفة .ك نسأؿ اللَّو
ك ًبٌ التحقيق ٥بذا ا١بزء ُب ليلة ِٓ شهر ٌ
رب العا٤بْب.
تعاذل التوفيق إلخراج باقي األجزاء من فقو العَبة ،ك ا٢بمد للَّو ٌ
٧برـ ا٢براـ سنة ُُْٔ ق ك ا٢بمد للَّو ٌأكنال ك آخران
للمرة الثانية ُب ِٓ شهر ٌ
ك ٛبٌت طباعتو ٌ
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُُّ :
[ا٤ببلحظات ك ا٤بصطلحات]
ا٤ببلحظات ك ا٤بصطلحات ُ ُب ٌأكؿ الصفحة يذكر مًب العركة.
ك إذا كاف لسيٌدنا األيستاذ شرح لو فيشار إليو برقم بْب معقوفتْب [].
ك إذا دل يوجد مًب لتلك الصفحة فمكانو نقط ُب سطر كاحد.
ك يفصلو عن شرح سيٌدنا األيستاذ خط على طوؿ السطر.
ِ بعد حقل ا٤بًب مباشرة يأٌب دكر شرح سيٌدنا األيستاذ داـ ظلٌو.
ك ٰبمل ُب ٌأكلو رقم بْب معقوفتْب [] مشّبان إذل موضع الشرح من ا٤بًب.
ك إذا دل يوجد شرح ُب تلك الصفحة فمكانو نقط ُب سطر كاحد.
ك يفصل الشرح عن ا٥بامش التارل موضع التحقيق ك التعليق للمقرر خط ا٥بامش ا٤بتعارؼ عليو.
ّ بعد حقل الشرح مباشرة يأٌب دكر ا٥بامش ك فيو التحقيق ك التعليق.
ك ٰبمل رقمان داخل قوسْب مشّبان إذل موضع ا٥بامش من شرح سيٌدنا األيستاذ ،ك أحيانان من ا٤بًب.

ْ أكثر الركايات منقولة عن (كسائل الشيعة) الطبعة ا١بديدة ُب َِ جزءان.
ٓ اعتمادنا بالنسبة إذل ا٤بصادر على الكتب التالية:
(كسائل الشيعة) ا٤بطبوعة ُب عشرين جزءان.
(الكاُب) للكليِب طبع ا٤بطبعة ا٢بيدرية بطهراف ُب ٜبانية أجزاء.
ا١بزء ُ ك ِ ُب األيصوؿ ك ّ ك ْ ك ٓ ك ٔ ك ٕ ُب الفركع ،ك ا١بزء ٖ ُب الركضة.
(التهذيب) للشيخ الطوسيُ ،ب عشرة أجزاء ،مطبعة النعماف ُب النجف األشرؼ الطبعة الثانية.
(االستبصار) للشيخ الطوسيُ ،ب أربعة أجزاء ،مطبعة النجف ُب النجف
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُِّ :
..........
 األشرؼ الطبعة الثانية.الفقيو (من ال ٰبضره الفقيو للشيخ الصدكؽ) ُب أربعة أجزاء ،مطبعة النجف ُب النجف األشرؼ الطبعة الرابعة.
(الواُب) للفيض الكاشاين ،طبع اكفست عن طبعة طهراف سنة ُِّْ.
(مستدرؾ الوسائل) للشيخ النورم ،طبع اكفست ا٤بطبعة اإلسبلمية بطهراف ،سنة ُِّٖ ق.
٧بمد حسن النجفي) طبع النجف األشرؼ ُب حدكد ّْ جزءان الطبعة السادسة.
ا١بواىر (جواىر الكبلـ للشيخ ٌ
ا٢بدائق (ا٢بدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراين) طبع النجف األشرؼ ُب حدكد ِٓ جزءان.
يتم طبع أجزاء من الكتابْب ا١بواىر ك ا٢بدائق ُب غّب النجف مع االحتفاظ بتسلسل األجزاء.
ك شاء القدر أف ٌ
(ا٤ببسوط) للشيخ الطوسي ،الطبعة الثانية ُب ا٤بطبعة ا٢بيدرية بطهراف.
(الفهرست) للشيخ الطوسي ،الطبعة الثانية ُب ا٤بطبعة ا٢بيدرية ُب النجف األشرؼ ،سنة َُّٖ ق.

(رجاؿ الشيخ الطوسي) الطبعة االكذل ُب ا٤بطبعة ا٢بيدرية ُب النجف األشرؼ سنة ُُّٖ ق.
(رجاؿ النجاشي) مطبعة مصطفوم طهراف.
(رجاؿ الكشي) مطبعة اآلداب ُب النجف األشرؼ.
(كامل الزيارات) طبع حجرم ُب ا٤بطبعة ا٤برتضوية ُب النجف األشرؼ سنة ُّٔٓ ق.
(٨بتصر النافع) للمح ٌقق ا٢بلٌي طبع دار الكتاب العريب ٗبصر.
(مباين تكملة منهاج الصا٢بْب) الطبعة االكذل ،مطبعة اآلداب ُب النجف
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّّ :
..........
 األشرؼ.(مستمسك العركة الوثقى) للسيٌد ا٢بكيم قدس سره ،مطبعة اآلداب ُب النجف األشرؼ الطبعة الثالثة.
نعْب الطبعة ُب ا٥بامش.
ك بالنسبة إذل ا٤بصادر األيخرل لو ذكرنا رقم الصفحة ٌ
ٔ مصدرنا ُب شرح حاؿ الركاة ك توثيقهم أك تضعيفهم ُب األغلب موسوعة سيٌدنا األيستاذ (معجم رجاؿ ا٢بديث) الطبعة
االكذل ك يقع ُب نيف ك عشرين جزءان ،ك قد طبع إذل انتهاء طبع كتابنا ىذا ُٖ جزءان منو ُب مطبعة اآلداب ُب النجف
األشرؼ.
ٕ عناكين الركايات:
(الصحيحة) للركاية الٍب ٝبيع ركاهتا ثقات اماميٌوف.
(ا٤بوثقة) لركاية من ركاهتا ثقة غّب إمامي ك لو كاف الباقوف ثقاة إماميٌْب.
(ا٤بعتربة) لركاية من ركاهتا من ثبت توثيقو بوركده ُب إسناد كامل الزيارات أك تفسّب علي بن إبراىيم الذين اعتمد عليهما
نصو ُب الصفحة ُِٔ ا٥بامش رقم ٓ.
سيٌدنا األيستاذ ُب التوثيق إذا دل يبتل با٤بعارض على ما تق ٌدـ ٌ

عرب هبا سيٌدنا األيستاذ ،من دكف ٙبقيق احمل ٌقق.
أك ٌ
أك كجود قرينة على ا٤بقصود.
(الركاية) للركاية الضعيفةٌ ،إال إذا كانت قرينة كاضحة على ا٤بقصود.
(ما ركاه) لركاية دل أٙب ٌقق سندىا.
ٖ إذا كاف قبل أك أثناء أك بعد ذكر الركاية أك نصوص كلمات األصحاب ثبلث نقط .فهي إشارة إذل كجود كلمات أك ٝبل
مكاف النقط دل نذكرىا لعدـ ا٢باجة إليها.
ٗ ُب أثناء نقل الركاية توجد كلمة أك ٝبلة لتفسّب أك شرح أك مرجع ضمّب ُب الركاية ٩بٌا ليس من الركاية سأجعلها بْب خطٌْب
غالبان.
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة ،صُّْ :
..........
 َُ نسخة ا٤بًب مأخوذة على مًب مستمسك العركة الوثقى لفقيو عصره السيٌد ٧بسن الطباطبائي ا٢بكيم قدس سره الطبعةالثالثة ُب النجف األشرؼ ٗبطبعة اآلداب.
ك ا٢بمد للَّو تعاذل كحده ٌأكنال ك آخران ك لو الشكر ك ا٤بنٌة

فقو العَبة ُب زكاة الفطرة
فقو العَبة ُب زكاة الفطرة
صفحات من سّبة الشهيد ا٤بؤلف قدس سره
ا٠بو ك نسبو  .....ص ّ :
آثاره العلمية ..... :ص ّ :
مشاريعو ا٣بّبية  .....ص ْ :
مقدمة ا٤بؤلف
فصل ُب كجوب زكاة الفطرة
فصل ُب شرائط كجوهبا
األكؿ التكليف  .....ص ُِ :
الثاين عدـ اإلغماء  .....ص ِّ :
الثالث ا٢برية  .....ص ّْ :
الرابع الغُب  .....ص ْْ :
(مسألة ُ) :ال يعترب ُب الوجوب كونو مالكا مقدار الزكاة  .....ص ُٓ :
(مسألة ِ) ال يشَبط ُب كجوهبا اإلسبلـ  .....ص ْٓ :
(مسألة ّ) :يعترب فيها نية القربة  .....ص ٖٔ :
(مسألة ْ) :يستحب للفقّب إخراجها أيضا  .....ص ِٕ :
(مسألة ٓ) يكره ٛبلك ما دفعو زكاة كجوبا أك ندبا  .....ص ٕٕ :
(مسألة ٔ) ا٤بدار ُب كجوب الفطرة إدراؾ غركب ليلة العيد جامعا للشرائط  .....ص ٕٗ :
فصل ُب من ٘بب عنو
(مسألة ُ) :إذا كلد لو كلد ،أك ملك ٩بلوكا ،أك تزكج بامرأة قبل الغركب من ليلة الفطر  .....ص ٗٔ :
(مسألة ِ) :كل من كجبت فطرتو على غّبه سقطت عن نفسو  .....ص ٖٗ :
(مسألة ّ)٘ :بب الفطرة عن الزكجة  .....ص َُْ :
(مسألة ْ) :لو أنفق الورل على الصغّب أك اجملنوف من ما٥بما  .....ص َُٖ :
(مسألة ٓ) :ٯبوز التوكيل ُب دفع الزكاة إذل الفقّب  .....ص َُٖ :
(مسألة ٔ) :من كجب عليو فطرة غّبه ال ٯبزيو إخراج ذلك الغّب عن نفسو  .....ص ُُٖ :
(مسألة ٕ) ٙبرـ فطرة غّب ا٥بامشي على ا٥بامشي  .....ص ُُٖ :
(مسألة ٖ) :ال فرؽ ُب العياؿ بْب أف يكوف حاضرا عنده ك ُب منزلو  .....ص ُِٗ :
(مسألة ٗ) :الغائب عن عيالو الذين ُب نفقتو ٯبوز أف ٱبرج عنهم  .....ص َُّ :
(مسألة َُ) :ا٤بملوؾ ا٤بشَبؾ بْب مالكْب زكاتو عليهما بالنسبة  .....ص ُُّ :
(مسألة ُُ) :إذا كاف شخص ُب عياؿ اثنْب  .....ص ُّٗ :
(مسألة ُِ) :ال إشكاؿ ُب كجوب فطرة الرضيع على أبيو  .....ص َُْ :
(مسألة ُّ) :الظاىر عدـ اشَباط كوف اإلنفاؽ من ا٤باؿ ا٢ببلؿ  .....ص ُُْ :
(مسألة ُْ) :الظاىر عدـ اشَباط صرؼ عْب ما أنفقو أك قيمتو بعد صدؽ العيلولة  .....ص ُِْ :
(مسألة ُٓ) :لو ملك شخصا ماال ىبة أك صلحا أك ىدية  .....ص ُِْ :

(مسألة ُٔ) :لو استأجر شخصا ك اشَبط ُب ضمن العقد أف يكوف نفقتو عليو  .....ص ُِْ :
(مسألة ُٕ) :إذا نزؿ عليو نازؿ قهرا عليو ك من غّب رضاه  .....ص ُّْ :
(مسألة ُٖ) :إذا مات قبل الغركب من ليلة الفطر دل ٯبب ُب تركتو شيء  .....ص ُْٖ :
(مسألة ُٗ) :ا٤بطلقة رجعيا فطرهتا على زكجها  .....ص ُُٓ :
(مسألة َِ) :إذا كاف غائبا عن عيالو أك كانوا غائبْب عنو ك شك ُب حياهتم  .....ص ُُٓ :
فصل ُب جنسها ك قدرىا
(مسألة ُ) :يشَبط ُب ا١بنس ا٤بخرج كونو صحيحا فبل ٯبزم ا٤بعيب  .....ص ُٖٓ :
(مسألة ِ) :األقول :االجتزاء بقيمة أحد ا٤بذكورات  .....ص ُٖٕ :
(مسألة ّ) :ال ٯبزم نصف الصاع مثبل من ا٢بنطة األعلى  .....ص ُٗٓ :
(مسألة ْ) :ال ٯبزم الصاع ا٤بلفق من جنسْب  .....ص ُٗٔ :
(مسألة ٓ) :ا٤بدار قيمة كقت  .....ص ُٗٔ :
(مسألة ٔ) :ال يشَبط اٙباد ا١بنس الذم ٱبرج عن نفسو  .....ص َُِ :
(مسألة  :)ٕ -الواجب ُب القدر :الصاع عن كل رأس  .....ص َُِ :
فصل ُب كقت كجوهبا
(مسألة ُ) ال ٯبوز تقدٲبها على كقتها  .....ص ِّٗ :
(مسألة ِ) ٯبوز عز٥با ُب ماؿ ٨بصوص من األجناس أك غّبىا بقيمتها  .....ص ِِْ :
(مسألة ّ) إذا عز٥با ك أخر دفعها إذل ا٤بستحق  .....ص ِْٓ :
(مسألة ْ) األقول جواز نقلها بعد العزؿ إذل بلد آخر  .....ص ِْٕ :
(مسألة ٓ) األفضل أداؤىا ُب بلد التكليف هبا  .....ص َِٓ :
(مسألة ٔ) إذا عز٥با ُب ماؿ معْب ال ٯبوز لو تبديلها بعد ذلك  .....ص َِٓ :
فصل ُب مصرفها
(مسألة ُ) ال يشَبط عدالة من يدفع إليو  .....ص ِِٕ :
(مسألة ِ) ٯبوز للمالك أف يتوذل دفعها مباشرة أك توكيبل  .....ص ِّٖ :
(مسألة ّ) األحوط اف ال يدفع للفقّب أقل من صاع  .....ص ِٖٕ :
(مسألة ْ) ٯبوز أف يعطى فقّب كاحد أزيد من صاع  .....ص ُِٗ :
(مسألة ٓ) يستحب تقدًن األرحاـ على غّبىم  .....ص ِِٗ :
(مسألة ٔ) إذا دفعها إذل شخص باعتقاد كونو فقّبا فباف خبلفو  .....ص ِّٗ :
(مسألة ٕ) ال يكفي ادعاء الفقر إال مع سبقو أك الظن بصدؽ ا٤بدعى  .....ص َُّ :
(مسألة ٖ) ٘بب نية القربة ىنا كما ُب زكاة ا٤باؿ  .....ص َّٖ :
ا٤ببلحظات ك ا٤بصطلحات

