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م، ثم نشر في الجزء الرابع ٢٠١٢، صیف عام ٢٣مجلة االجتھاد والتجدید، العدد في البحثنشر ھذا ) ١(

.م٢٠١٣عام كتاب دراسات في الفقھ اإلسالمي المعاصر للمؤلّف، من 





 

الزكاة واخلمس :سنّت الرشيعة اإلسالمية أربع رضائب مالية رئيسية، وهي

اجلزية، وقد جعلت هذه الرضائب عادًة من عائدات بيت مال اخلراج وو

، لترصف يف )ملكية الدولة(، أو بيت مال اإلمام )امللكية العامة(املسلمني 

.املسلمنيمصالح 

النصوص الرشعية ملصارف هذه الفرائض املالية، ومن ضمنها وقد تعّرضت

 ّ الفقراء واملساكني : صت للزكاة ثامنية مصارف هياخلمس والزكاة، فخص

فة قلوهبم والغارمون وابن  واملؤلّ ن عليها ويف الرقاب ويف سبيل اهللاووالعامل

ّ ، ستة أسهمتقسيمه إىلإسالميًا السبيل، أما اخلمس فاملعروف  هم سمن هي كل

وقد ذهب الفقه .اهللا والرسول وذوي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل

عطى له، فيام الثالثة الثانية سهمَ اإلمام يُ اإلمامي إىل جعل الثالثة األوىل سهمَ 

ومساكينهم وابن سبيلهم، وهم املنتسبون للبيت بني هاشم، أي فقراء بني هاشم

.النبوي الرشيف عىل خالف بينهم يف نطاق هذه النسبة

ني يف الزكاة ومصارف اخلمس، تعّرض صناف املستحقّ أوعقب حتديد 

مثل أن ال يكون ،فرشطوا فيهم رشوطاً ني،سموه بأوصاف املستحقّ أالفقهاء ملا 

ي، فال جيوز ملن يريد دفع الزكاة أن يعطيها املستحّق ممّن جتب نفقته عىل املعط



عاً لولده الفقري، حيث إنّ  .ولده ممّن جتب عليه نفقته رش

ي اخلمس والزكاة عىل مستوى ومن مجلة الرشوط واألوصاف يف مستحقّ 

اإليامن، بمعنى أن يكون املستحّق مسلًام شيعيًا إثنا عرشيًا، فال : الفقه اإلمامي

من اخلمس والزكاة ـ فضًال عن الكافر ـسالمية األخرىاملذاهب اإلءأبناىيعط

ئاً  ال من سهم ) وبعض أصناف العاملني عليها(فة قلوهبم إال من سهم املؤلّ ،شي

ـ يعطى ثبوتهسهم السادة مثًال ـ بناًء عىل الفقراء واملساكني وغريهم، بمعنى أنّ 

. )١(الدرزي أو غريمهللسادة الفقراء من اإلمامية وال يعطى للهاشمي السنّي أو ا

، نعم يمكن إعطاء أبناء )٢(وقد اّدعي االمجاع أو نفي اخلالف عىل هذا احلكم

فة قلوهبم يف الزكاة ومن سهم اإلمام يف اخلمس املذاهب األخرى من سهم املؤلّ 

.تكون املصلحة واملورد يف ذلكحسب ما

وسوف ندرس هذا . واملستند الرئيس يف ذلك هي النصوص احلديثية

املوضوع يف الزكاة واخلمس عىل املستوى القرآين العام، ثم نعقبه بدراسة 

إن شاء ة،املوضوع نفسه يف الزكاة واخلمس عىل الرتتيب عىل مستوى سائر األدلّ 

.اهللا تعاىل

                                          
؛ ٢٢٣: ٤؛ واخلالف ٢٨٢: ؛ واالقتصاد٧٩: ٣؛ ورسائل املرتىض ٢٤٢: املقنعة: انظر)١(

؛ ومدارك ١٤٣: الف والوفاق؛ وجامع اخل٥٧٩: ٢؛ واملعترب ١٢٤: وغنية النزوع

؛ والروحاين، املرتقى إىل الفقه ١٥١: ١؛ ورشائع اإلسالم ٢٣٨ـ ٢٣٧: ٥األحكام 

؛ وبني فضل، مدارك حترير ٢١٧: ١١؛ ومهذب األحكام ٣١٨: ٢) الزكاة(األرقى 

: ٢٢؛ واالشتهاردي، مدارك العروة الوثقى ٣٧١ـ ٣٦٩): الزكاة واخلمس(الوسيلة 

٥٣٦: ١؛ وفضل اهللا، فقه الرشيعة ١٧٢ـ ١٦٧: ٣نتظري، الزكاة ؛ وامل٤٥٦ـ ٤٥١

..و، )حارصًا ذلك بسهم الفقراء واملساكني خاّصة(

.٢٢٤: ٤اخلالف )٢(
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ثني عرشية ال غري، فلو فرضنا أنّ والبحث هنا يف خصوصية اإلمامية اال

أو ةالصًا للكراتجاهرًا باملعايص أو تكان فاسقًا معليه الذي نريد رصف الزكاة 

اتصف هبذه الصفات كام عىل من شاربًا للخمر وقلنا بعدم جواز رصف الزكاة 

عطاء غري اإلمامي املتصف هبذه الصفات، لكن إذهب إليه بعض الفقهاء، مل جيز 

فبحثنا يف جهة ،بل من جهة سائر الصفات فيههذه املّرة ال من جهة مذهبه 

.خاّصة من املوضوع

يضاف إىل ذلك، أّن هذا املوضوع ال وجود له هبذه الصيغة يف الفقه غري 

اإلمامي؛ إذ من الواضح عدم تعّقل أخذهم قيد اإليامن باملعنى األخّص يف 

مستحّق اخلمس والزكاة، هلذا سيكون البحث هنا ـ من حيث سياقه ومصادره ـ 

.إمامّيًا بامتياز

 

ي الزكاة واخلمس يف آيتني منفصلتني فيه، تعّرض القرآن الكريم ملستحقّ 

:والبد من استعراض هاتني اآليتني للنظر فيهام عىل الشكل التايل

 

َام ال﴿: أما يف الزكاة ـ وهي الصدقات ـ فقد ورد قوله تعاىل َدَقاُت لِْلُفَقَراء إِنَّ صَّ

َقاِب َواْلَغاِرِمَني َوِيف َسبِيِل اهللاِّ  ْم َوِيف الرِّ َواْملََساكِِني َواْلَعاِملَِني َعَلْيَها َواْملَُؤلََّفِة ُقُلوُهبُ

َن اهللاِّ َواهللاُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ  بِيِل َفِريَضًة مِّ ، فهذه اآلية القرآنية )٦٠: التوبة(﴾ َواْبِن السَّ

ّ الكري ة كاإلسالم أو اإليامن أو مة حتّدد املستحقني ومل تذكر فيهم أّي صفة خاص

فتكون مطلقًة من هذه الناحية ،إقامة الصالة أو ترك رشب اخلمر أو غري ذلك



.فحسبأصنافهم املستحقني أيضًا الصفات هنا يف مقام بيان أبناًء عىل 

ن رشط اإليامن بمعناه والذي يبدو يل أّن هذه اآلية ذات داللة قوية عىل بطال

سالم قلبًا يامن بمعنى االعتقاد باإلالعام فضًال عن املعنى اخلاص، أي اإل

اآلية لو فصلت عن سياقها ألفادت بيانًا واالعتقاد باملذهب اإلمامي، وذلك أنّ 

لو هذاوصافهم، وأإنه يف مقام بيان أصناف املستحقني ال:عامًا قد يقال فيه

حقفإّن السياق السابق عىل اآلية والال،ركنا التأّمل فيهوتهغضضنا الطرف عن

حاسمة يف املوضوع؛ فإّن هذه اآلية الكريمة جاءت يف سورة التوبة يعطي داللةً 

 ّ ني وعنهم، ومن مجلة قصت قسًام كبريًا من آياهتا للحديث مع املنافالتي خص

قال ،قاتهلا مع املنافقني هو ملّف الصداات التي خاضت السورة سجامللفّ 

َوَما *ُقْل َأنِفُقوْا َطْوًعا َأْو َكْرًها لَّن ُيَتَقبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنُتْم َقْوًما َفاِسِقَني ﴿: تعاىل

َالَة ِإ  ُْم َكَفُروْا بِاهللاِّ َوبَِرُسولِِه َوالَ َيْأُتوَن الصَّ ْم إِالَّ َأهنَّ الَّ َمنََعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاُهتُ

َام *ُهْم ُكَساَىل َوالَ ُينِفُقوَن إِالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن وَ  ْم َوالَ َأْوالَُدُهْم إِنَّ َفَال ُتْعِجْبَك َأْمَواُهلُ

ْنَيا َوَتْزَهَق َأنُفُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن  َياةِ الدُّ َهبُم ِهبَا ِيف اْحلَ لُِفوَن بِاهللاِّ *ُيِريُد اهللاُّ لُِيَعذِّ َوَحيْ

نُكْم َولَكِنَُّهْم َقْوٌم َيْفَرُقوَن  ُْم َملِنُكْم َوَما ُهم مِّ َلْو َجيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو *إِهنَّ

َولَّْوْا إَِلْيِه َوُهْم َجيَْمُحوَن  َخًال لَّ واْ *ُمدَّ َدَقاِت َفإِْن ُأْعُط ن َيْلِمُزَك ِيف الصَّ َوِمنُْهم مَّ

ْ ُيْعَطْوْا ِمنَها إَِذا ُهْم َيْسَخطُوَن  ُْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم اهللاُّ *ِمنَْها َرُضوْا َوإِن ملَّ َولَْو َأهنَّ

ا إَِىل اهللاِّ َراِغُبوَن  إِنََّام *َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َحْسُبنَا اهللاُّ َسُيْؤتِينَا اهللاُّ ِمن َفْضلِِه َوَرُسوُلُه إِنَّ

 ُ َدَقات َقاِب الصَّ ْم َوِيف الرِّ لِْلُفَقَراء َواْملََساكِِني َواْلَعاِملَِني َعَلْيَها َواْملَُؤلََّفِة ُقُلوُهبُ

َن اهللاِّ َواهللاُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ  بِيِل َفِريَضًة مِّ ﴾ ..َواْلَغاِرِمَني َوِيف َسبِيِل اّهللاِ َواْبِن السَّ

).٦٠ـ٥٣:التوبة(

نافقني الذين تّرصح اآليات بكفرهم القلبي املإّن هذا السياق يعطي أنّ 
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،من الصدقاتيف بعض األحيانعابوا عدم أخذهم الواقعي باهللا ورسوله قد

ثم عّلل بالقاعدة التي بّررت عدم حصوهلم أحيانًا عىل ،فرّد عليهم القرآن

إنكم تتحّدثون عن العطاء :اآليات تقولأداة احلرص، فكأنّ اً الصدقات مستخدم

حيان ثريون الكالم حول أّن الرسول ال يعطيكم يف بعض األتقات ويف الصد

مرفوض، فالصدقات لثامنية وهذا منكم أمرٌ ) حياناً أخذهم أألّن اآلية تّرصح ب(

عدم أخذهم من الصدقات كان عدم اندراجهم كمالوهذا يعني أنّ ..أصناف

خيضع لضوابط، من الرسول ال شخيصّ ال لتمييزٍ ،حياناً أيف املصارف الثامنية 

ذ إ؛ليل واضح عىل أّن اإليامن ليس برشطدذا عّللت اآلية هبذه الطريقة فهذا إو

لو كان اإليامن رشطًا لذكرته اآلية الكريمة وكان أقرب للجواب عليهم، فكان 

نام الصدقات للمؤمنني باهللا ورسوله إ: ـوهو أبلغ للجوابـ بإمكاهنا القول 

واآليات ليست يف حرج منهم .. يقوموا كساىل وذا قاموا للصالة مل الذين إو

ت أعنف اهلجامت ة شنّضحيت بالفابل هذه السورة التي سمّ ،حتى تراعيهم

ّ ،عليهم احلوادث التي تقّصها اآليات معروفًا؛ ألنّ وكان كثري منهم عىل األقل

مع إشارته إىل أخذهم ـ عن هذا التعليل القرآنفعدولواضحة وليست خفية،

فضًال ـ عىل أّن اإليامن القلبي باإلسالم جلّيةسياقية ـ قرينةأحيانًا من الصدقات 

كام هو ممّا ذكرته اآلية الكريمة بالبيان ال كان أوىلإو،غري مرشوطـ عن التشّيع 

واضح، فتكون اآلية الكريمة دليًال عىل عدم أخذ مثل هذا الرشط، وكفاية 

دنى مراتبه مع املنافق، ولو كان هناك عني أو أثر أاهري املحفوظ باإلسالم الظ

.ةيّ عمامل ندخل يف احتامالت غري واقمتعّينًا لرشط اإليامن لكان ذكرها هنا 

َن اهللاِّ ﴿:بل لعّل اإلشارة يف آخر اآلية ين ال اميم الثسىل التقإ﴾ راجعة َفِريَضًة مِّ

هذا التقسيم إنّ : يريد أن يقولّنه كأصل وجوب الزكاة كام هو األقرب، فأىل إ

ّ ،من اهللافريضةٌ  فه رصه بفرائض اهللا يف لَ ن تعيبوا عىل الرسول عمَ ألكم فال حيق



، اإليامن ليس برشطز احتامل أنّ ممن قد ال تكونون منهم أحياناً، فيعزّ هؤالءعىل 

حقًا إنام الصدقات للمؤمنني : ن تقولأوعىل أبعد تقدير كان من األنسب باآلية 

ؤلّ  .فة قلوهبموامل

إّنكم سوف تتوّصلون الحقًا إىل أّن الزكاة تقع أّولّيًا حتت تّرصف :قد يقال

احلاكم فالرصف فيها يرجع إليه، ومن ثّم فكام يمكن أن يكون إعطاء أو عدم 

إعطاء الرسول املنافقني من الزكاة راجعًا حلكم أّويل، كذلك يمكن أن يكون 

ي حتكي عنه اآليات أّن راجعًا لواليته عىل املال، فال حيرز من سياق احلدث الذ

ّاً  .اإلعطاء وعدمه شأٌن ترشيعي أّويل، بل قد يكون شأنًا والئي

إّن ظاهر اآلية الكريمة أّنه لو كان عدم إعطاء النبي املنافقني يف :واجلواب

بعض األحيان راجعًا إىل األولويات الزمنّية مع استحقاقهم من حيث األصل، 

إىل نظر النبي ومرجعّيته امليدانيّة ورضورة لكان البّد من التعليل بأمر راجع 

التسليم له ـ فيكتفى له باآلية السابقة عىل آية مصارف الزكاة ـ ال بأمر يبّني فيه 

.مرصف الزكاة بحسب احلكم األّويل

إّن هذه اآلية ال تفيدكم هنا؛ ألّن الطرف اآلخر يقبل بإمكان أخذ :قد تقول

ام الكالم يف أخذه من سهم الفقراء واملساكني غري اإلمامي من سهم املؤّلفة، وإنّ 

ونحومها، وهذا معناه أّن اآلية الكريمة ببياهنا املصارف الثامنية ُتدخل املؤّلفة 

قلوهبم يف احلسبان، ومن ثم يكون املنافق داخًال هبذا اللحاظ، وهذا يعني أّن 

ليهم، ال عدم نفي دخوهلم أحيانًا راجع إىل عدم انطباق رشوط املؤّلفة قلوهبم ع

انطباق موازين الفقر، حتى تكون اآلية داّلًة عىل استحقاقهم بغري عنوان املؤّلفة 

.قلوهبم

إّنه لو كان هذا صحيحًا مل تعد اآلية إجابًة مقنعة للمنافقني؛ إذ :واجلواب
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سيكون مرجع سؤاهلم ال إىل مصارف الزكاة بل إىل مّربر عدم انطباق أحكام 

فيها بعدم يهم يف بعض األحيان التي كانوا يطعنون عىل النبياملؤّلفة قلوهبم عل

إعطائهم من الزكاة، فال تكون اآليات الكريمة جوابًا عليهم حينئٍذ، مع أّن 

.السياق ُيفِهُمنا أّهنا وقعت يف إطار اجلواب عنهم يف غمزهم وطعنهم

 

ٍء ﴿: أما اخلمس، فقد ورد يف مرصفه قوله تعاىل ن َيشْ َام َغنِْمُتم مِّ َواْعَلُموْا َأنَّ

بِيِل إِن ُكنُتْم  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْملََساكِِني َواْبِن السَّ َفَأنَّ هللاِِّ ُمخَُسُه َولِلرَّ

مْ  ٍء آَمنُتْم بِاهللاِّ َوَما َأنَزْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْجلَ َعاِن َواهللاُّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

).٤١: األنفال(﴾ َقِديرٌ 

ذكر قيد اإليامن أو اإلسالم يف ساكتة عن ومن الواضح أّن هذه اآلية الكريمة 

مستحّق اخلمس أو مرصفه، فإذا قبلنا بعدم كوهنا يف مقام البيان من جهة 

ة عىل إثبات أو األوصاف وأهنا يف مقامه من جهة األصناف، مل تكن فيها أّي دالل

نفي هذا الرشط، من ثم فالرجوع إىل نصوص السنّة الرشيفة لن يكون أمامه أّي 

أو معارض، وأما إذا قلنا بكوهنا يف مقام البيان من جهة األوصاف ةعقب

اف معًا أمكن األخذ بإطالق هذه اآلية لنفي رشط اإليامن، غاية األمر نواألص

.حينئذ وفق القاعدةةالسنّهذا اإلطالق بنصوص قييدأنه يمكن ت

وهو أّن ،وهبذه الطريقة نستنتج الفرق بني آية الزكاة وآية اخلمس يف املصارف

نفي رشط اإليامن، عىل خالف آية عىلآية الزكاة كانت فيها داللة مبارشة 

.اخلمس فإهنا عىل أبعد تقدير تفيد ذلك باإلطالق غري اآليب عن التخصيص

 



، حيث ةالسنّالكتاب إىل نصوص خيتلف املشهد متامًا باالنتقال من نصوص 

عت النصوص عىل رفض إعطاء غري اإلمامي من أموال اخلمس والزكاة، جتمّ 

 ٌ عىل استبعاد االستدالل باإلمجاع والشهرة وأمثال هذه وهي بنفسها دليل

.املدركّيةإن مل نقل باالطمئنان بإليهام دركية ل املاماحتوّ املفاهيم من حيث طر

 

ه أّن والذي وجدنا،فيهانظرمن رصد النصوص الواردة يف املقام للاوالبّد لن

:وهي،يف هذا املوضوع عّدة جمموعات من النصوص

 

عي قبل يها لغري الشفعالروايات يف إعادة املستبرص الزكاة مع دوردت بعض 

:هيوهذه النصوص .االستبصار

عن رجٍل سألت أبا عبد اهللا: قالـ صحيحة بريد بن معاوية العجيل،٢ـ١

ة ة به، عليه حجّ ننويحّج، وهو ال يعرف األمر، ثم مّن اهللا عليه بمعرفته والد

فريضته، ولو حّج لكان أحّب قد قىض«:؟ فقالتهفريضقىض اإلسالم أو قد 

عن رجٍل حّج وهو يف بعض هذه األصناف من أهل القبلة سألتهو: ، قال»إيلّ 

: ة اإلسالم؟ فقالن، ثم مّن اهللا عليه، فعرف هذا األمر، يقيض حجّ ب متديّ صنا

كّل عمٍل عمله وهو يف حال نصبه وضاللته ثم مّن «: وقال» يقيض أحّب إيلّ «

ألنّ رّ اهللا عليه وع ه وضعها يف فه الوالية فإنه يؤجر عليه إال الزكاة فإنه يعيدها؛ 

والصيام فليس عليه غري مواضعها؛ ألهنا ألهل الوالية، وأما الصالة واحلجّ 

.)١(ونحوها خرب ابن أذينة.)١(»قضاء

                                          
.٩: ٥؛ وهتذيب األحكام ١٤٥: ٢االستبصار ) ١(



١١  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

لغري الشيعي املعّرب عنه ىية واضحة رصحية يف أّن الزكاة ال تعطاورفهذه ال

.فيها بأهل الوالية

الترصيح فيها دحيث ور،إّن الرواية ظاهرة يف الناصب وأعامله:ال يقال

.بالنصب، فال تشمل غري الناصبي من أقسام املخالفني

ّ ،ه وإن ورد فيها الترصيح بالناصبإنّ :فإنه يقال الشاهد هنا هو إال أّن حمل

اية بأّن الزكاة ألهل الوالية، وأّن الناصب وضعها يف التعليل؛ حيث عّللت الرو

غري مواضعها، فنحن نتمّسك هبذا املقطع العام وهو واضح الداللة هنا، وليس 

ًا حني الدفع، بل ألّن املوضع يوجوب إعادة دفع الزكاة من باب أنه كان ناصب

.موضعها الصحيحالذي رصفها فيه مل يكن 

نام إذاته وةمشكلة يف فعل الفاعل هنا بمالحظكهنامل تكن ذاإنه إ:ال يقال

أنّ  ه لو رصف ـ وهو خمالف أو كانت بمالحظة موضع الرصف، فإّن هذا معناه 

ىل أهل الوالية لكان يفرتض صّحة زكاته وعدم وجوب إناصب ـ الزكاة 

.إعادهتا، مع أّن الرواية مل ترش إىل هذا التفصيل

هرة الغلبة، فالرواية تنظر إىل احلالة اظلكان ّن عدم اإلشارة إ:ألنه يقال

مذهبه وقليًال ما حيصل أن زكاته إىل أهل ـ مثًال ـ ي حيث يدفع السنّ،الغالبة

اإلمام هنا إىل احلالة الغالبة، ومن القاعدة وقد نظر مذهب آخر، يرصفها يف أهل 

بيّ  أنه لو دفعها للشيعي لصّحت، فال يصّح ذلكيفهمنها يف مكان الرصف التي 

.الروايةاألخذ بعىل نقدًا 

فهذه الرواية واضحة جلية تاّمة سندًا وداللًة يف هذا املجال، ،وعليه

                                                                                                  
.٥٤٦: ٣الكايف ) ١(



.واملفروض أّن املراد بأهل الوالية هم الشيعة

ل وحممد بن مسلم وبريد بن يـ صحيحة الفضالء ـ زرارة وبكري وفض٣

يكون يف بعض هذه  قاال يف الرجل امأهنعن أيب جعفر وأيب عبد اهللاـمعاوية

درية، ثم يتوب ويعرف هذا األمر قاحلرورية واملرجئة والعثامنية وال،األهواء

ليس عليه «: ؟ قالحجّ الها أو صوم أو زكاة أو صوحيسن رأيه، أيعيد كّل صالة 

هيا؛ ألنه وضع الزكاة يف غري من ذلك غري الزكاة، فإنه البد أن يؤدّ ءإعادة يش

.)١(»ل الواليةموضعها، وإنام موضعها أه

ألهنا تستخدم أداة احلرص يف مقام ؛وداللة هذه الرواية أقوى من سابقتها

.اىل متامية سندهااً التعليل بأنه ليس هناك موضع للزكاة غري أهل الوالية، مضاف

ادة إفوعليه، فهذه املجموعة من النصوص فيها التام سندًا وداللًة يف 

املراد بأهل الوالية تسليمها للحاكم الذي له املوضوع، ما مل يطرح شخص أّن 

الوالية، وهم أهل البيت فهم أهل الوالية عىل املسلمني، يف مقابل رصفها 

سائر بقرينةالسيام ،حتامل وارد و إن كان ضعيفاً وتسليمها للسلطان، وهذا اال

ىل اإلمام يف إالقول بعدم وجوب تسليم الزكاة خاّصًة عىل النصوص اآلتية، و

.طالبو  زمان بسط اليد لغري

 

:وهي،وردت بعض النصوص يف املنع عن إعطاء الزكاة لغري الشيعة

سألته عن : قال،عن الرضاـ صحيحة إسامعيل بن سعد األشعري،١

                                          
.٥٤: ٤؛ وهتذيب األحكام ٥٤٥: ٣؛ والكايف ٣٧٤ـ ٣٧٣: ٢علل الرشائع)١(



١٣  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

وذلك أّن . )١(»ال، وال زكاة الفطرة«: الزكاة هل توضع فيمن ال يعرف؟ قال

ذاك الذي ال يعرف أمر الوالية واإلمامة، فيكون اخلرب هو املراد بمن ال يعرف 

.داالً عىل عدم إعطاء الزكاة لغري الشيعي

ه مستحّق ه وأنّ حالَ ة احتامل يف أن يكون املراد هنا من ال يعرف الدافعُ لكن ثمّ 

.األّولىللزكاة أم ال، وإن كان االحتامل األقرب هو املعن

يف أجوبته ـ عن أيب احلسن موسى الكاظمـ صحيحة عيل بن سويد،٢

كان من فام،وسألت عن الزكاة فيهم... «: ومما جاء فيها.ـملسائل عيل بن سويد

.)٢(»..ا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كانالزكاة فأنتم أحّق به؛ ألنّ 

الوالية، وجتعلها ألهل ف عن وضع الزكاة يف غري أهل رصفالرواية كأهنا ت

.خاّصةالوالية

:وهي،الت يف تفسري هذه الروايةاحتامةلكن ثمّ 

املراد جواز الرشاء منهم والتعامل معهم ويف أمواهلم أنّ :االحتامل األول

وبناًء . )٣(فيكون ذلك بمثابة نصوص التحليل الواردة يف باب اخلمس،الزكاة

دةً الزكاة التي ماأي » فيهم«عليه فيكون معنى كلمة  يف أمواهلم؛ تزال موجو

م حيّلل للشيعة هذه األموال الزكوية اًا عىل املال العمام باعتباره وليّ اإلوكأنّ 

ضمن جمموع املال املوجود يف السوق؛ ألّن الشيعي أحّق به من غريه، فأن يصل 

.املال أفضل من أن يبقى عند اآلخرينهذا إليه 

فإنّ حطرلكّن هذا االحتامل الذي  ه ال يصّح ه املازندراين يبدو يل ضعيفًا؛ 

                                          
.٢٤٢: ؛ واملقنعة٥٢: ٤؛ وهتذيب األحكام ٥٤٧: ٣الكايف )١(

.١٢٥: ٨الكايف)٢(

.٧٩: ١٢املازندراين، رشح أصول الكايف )٣(



اذ يبدو ؛املوجود بني أمواهلمويالزكاملال لإلشارة إىل » فيهم«التعبري بكلمة 

؛ إذ »أنتم أحّق به«لكلمة عنىالتعبري ركيكًا لو أريد هذا املعنى، كام أنه ال م

احلديث عن ا أنّ شيئًا ما سيكون الشيعي أحّق به من غريه، ولو فرضنظاهرها أنّ 

نه أاملفروض ألنّ حقّية؛تجارة واملعامالت، مل يكن معنى لألالاملال عرب حركة 

،دفع يف مقابله شيئًا كام تستدعيه التجارة، فهو مازال متساوي النسبة إىل الطرفني

ّ بل ظاهر  لكم وأخذ وباعه هالطرف اآلخر قد أخذمع أنّ ،بهكم أوىلأنّ أحق

.هو املستفيد األّول منهفام زال ه،مقابل

أ أولوية الشيعي عىل غريه يف هذا دإشارة إىل مب» أحّق به«مجلة بأنّ إال إذا قيل

عرب التجارات جاز وفإذا وصل هذا املال إىل الشيعي ول؛صلاملال من حيث األ

ّ رصّ له الت .به من حيث املبدأف به لكونه أحق

الزكاة ا املراد أهنم لو أخذومن أنّ ،أيضاً كره املازندراين ذما:االحتامل الثاين

أخرى أم ال؟ةً مرّ اإخراجهةجيب علينا إعادفهلمنّا 

ألنه غري منسجم مع التعليل بالتحليل الصادر من وهذا االحتامل بعيد أيضاً؛

ثانية، لكان من األنسب ةً األئمة؛ فإنه لو أراد عدم وجوب إعادة دفع الزكاة مرّ 

ىومل يكن معن،هلا لكماطنا عنكم هذه الفريضة وأحللنا مالتعليل بأننا أسق

ّ للحديث عن أنّ  دفع الزكاة ال جيعل غري لكم؛ ألنّ اهاللنحهبا ألننا أكم أحق

 ّ حيث كان يمكن لإلمام أن يلزمهم بالدفع مّرًة ثانية غايته مع ، الشيعي أحق

.رصفه يف الشيعة أنفسهم بعد أن أخذ السلطان املال

خراج الزكاة ورصفها يف غري اإلمامي، وهنا إأن يكون املراد :ثالثحتامل الاال

جييب اإلمام بأنكم أحّق بذلك منهم، ويعّلل هذا األمر بأّن الزكاة كان جيب أن 

ال بمعنى ،لكم أخذهاالكن نحن حّللن،تسّلموها لنا؛ ألهنا ملنصب اإلمامة



١٥  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

ّ ،سقوط وجوب دفعها هلا بال حاجة بل بمعنى جواز أخذ الشيعي املستحق

.لإلمام بعد التحليل

االستدالل هبذه الرواية عىل املطلوب هنا، السيام حتامل يتمّ وبناًء عىل هذا اال

عملية التحليل هذه كأهنا أمرٌ فيد أنّ ييف صيغة التحليل » اجلمع«ظاهر وأنّ 

فيدّل عىل ،ستالمهم للسلطةامرحلة جميءصادر عن مجلة أهل البيت قبل 

ّ ،هذا التحليلستمراريةا ًا باإلمام الكاظم لكان وإال فلو كان هذا التحليل خاص

.الحقنيبحاجة إىل إجازة األئمة ال

ه ال يفيد اختصاص وفر االحتامالت حظًا؛ لكّنأويبدو يل االحتامل الثالث 

إذ املبدأ فيها هو تسليم ؛مرصف الزكاة بغري الشيعي من حيث املبدأ يف الرشيعة

الدولة لترصفها يف مصارفها، وإنام اجتهت األمور نحو ختصيص الزكاة للحاكم و

اإلمامي بالزكاة ألجل التحليل الصادر من األئمة للشيعة دون غريهم وهذا 

ة  بالوالية العامّ مثالً وثمرته أننا لو قلنا . االختصاص بعنوان ثانوي ال أّويل

؛ إىل احلالة األوىلللفقيه أو للدولة كان هلا يف عرص الغيبة توسعة مرصف الزكاة 

ليل ـ كاشف عن عدم وجود مانع بالعنوان حوهو التالتعليل بأمر عارض ـألنّ 

.يلاألوّ 

وهذا احلديث له طرق ثالثة تنتهي إىل عيل بن سويد، واألول منها ضعيف 

أما الثالث فهو صحيحٌ ،يعزبسهل بن زياد، فيام الثاين ضعيف بحمزة بن ب

.معترب

ا لنا زكاة إنّ : ، قال×املدائني أبا جعفرسأل:قاليس،رضـ صحيحة ٣

ّ : ، فقال»يف أهل واليتك«: ن نضعها؟ فقالمنخرجها من أموالنا ففي  يف بالد إين



ابعث هبا إىل بلدهم تدفع إليهم، وال «: وليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال

.)١(»)حأرب(بح ذتدفعها إىل قوم إن دعوهتم غدًا إىل أمرك مل جييبوك، وكان واهللا ال

فهذا اخلرب يفيد حرص دفع الزكاة يف أهل الوالية دون غريهم حتى لو استلزم 

ذلك نقل الزكاة من بلد إىل بلد آخر، ويبدو من تعليل اإلمام أّن هؤالء لو 

تركوك تذبح بال بل ةأحسنت إليهم ودفعت هلم مل يسعفوك يف حلظات الشدّ 

أهل مذهبك ليعني بعضكم بعضًا نارص وال معني، من هنا فاملتعّني دفعها إىل 

.ويشتّد عودكم

إال أن يقال بأّن التعليل أخّص من الفرضّية التي نبحث عنها؛ فلو توفر أهل 

مذهب آخر ينارصون الشيعة ويقفون معهم يف حلظات الشّدة فربام ال يكون 

.هناك جمال لالستناد إىل هذا اخلرب

ل جيوز أن أدفع زكاة املال ه: كتبت إليه أسأله: قالعيل بن بالل،خربـ ٤

ال تعط الصدقة والزكاة إال «: أصحايب؟ فكتبغري والصدقة إىل حمتاج 

.)٢(»ألصحابك

إال لألصحاب، وهو تعبري يراد منه أهل ىالزكاة ال تعطأنّ يف واخلرب ظاهر 

فحجيّ  ونحن ،ة عىل حجية املضمراتيّ تها مبناملذهب الواحد، والرواية مضمرة 

، بل إّن ال مطلقاً عن اإلمامهو عند الراوي ضمر لو كان أكثر مانقول بحجية امل

ّ سن الصفّ احل إىل حممد بن يسطريق الطو بن دمن أمحار ضعيف عندنا، بكل

.سن بن الوليد وابن أيب جيداحلحممد بن 

                                          
.٥٥٥: ٣الكايف )١(

.٥٣: ٤هتذيب األحكام )٢(



١٧  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

ّ : قالـ خرب عمر بن يزيد،٥ عىل الزيدية؟ واب سألته عن الصدقة عىل النص

الزيدية : ، وال تسقهم من املاء إن استطعت، وقالءال تصّدق عليهم بيش«: قال

 ّ .)١(»ابهم النص

وهي واضحة ورصحية يف النهي الشديد عن مطلق تقديم العون هلم ولو 

ألنّ ؛بقدر رشبة ماء، وهي تنهى عن مطلق الصدقة عليهم بمختلف أشكاهلا

.املعونةيف خمتلف أشكالظاهرٌ » ال تسقهم من املاء«تعبري 

ق األردبييل تفسري الرواية بأهنا تريد أن تتحّدث عن املحقّ وقد حاول 

 ّ واحتمل الشيخ املنتظري أّهنا ، )٢(اب من الزيدية ال مطلق الزيديةخصوص النص

خاّصة ببعض الزيدية يف ذلك العرص فتكون تارخييًة، معّربًا بكثرة ورود 

ذلك استثقاالً  فعال امويبدو يل أهنّ ، )٣(يف الروايات) التارخيية(األحاديث املوسمّية 

ظاهر من احلكم بنصب مطلق الزيدية وهم املعروفون بمحّبة أهل البيت، إال أنّ 

للواقع، أو يصار إىل فهمه بأنه يقوم ملخالفتهفإما أن يطرح ،احلديث هو اإلطالق

، واحلمل الذي عتبار ترشيعي بتنزيل مطلق الزيدية منزلة النواصبابمامرسة 

.ي حيتاج إىل دليل أو ال أقّل قرينة تارخيية، ومل نعثر عليهاطرحه الشيخ املنتظر

وهو مرّدد بني ،واخلرب مضمر، مضافًا إىل ورود حممد بن عمر يف السند،هذا

عّدة أشخاص، وإن كان األقرب أنه حممد بن عمر بن يزيد، فيكون جمهوالً أو 

إىل حممد بن بحكم املجهول فالرواية ضعيفة السند، السيام وأّن طريق الطويس

.احلسن الصفار غري معترب عندنا

                                          
.املصدر نفسه)١(

.١٦٨: ٤جممع الفائدة والربهان )٢(

.١٦٨: ٣املنتظري، كتاب الزكاة )٣(



جعلت فداك، ما: ×قلت أليب عبد اهللا: قالور،فـ خرب عبد اهللا بن أيب يع٦

فإن فضل : قلت: قال،هي ألصحابك«: فقال: تقول يف الزكاة، ملن هي؟ قال

، »فأعد عليهم«: فإن فضل عنهم؟ قال: قلت: ، قال»فأعد عليهم«: عنهم؟ فقال

ال السؤّ ىفيعط: قلت: ، قالفأعد عليهم: فإن فضل عنهم؟ قال: تقل: قال

عطه أال واهللا إال الرتاب، إال أن ترمحه، فإن رمحته ف«: فقال: منها شيئًا؟ قال

.)١(بيده فوضع إهبامه عىل أصول أصابعهومأ، ثم أ»كرسة

وهي ظاهرة أيضًا يف وقف الزكاة عىل األصحاب حتى لو فضل عنهم زيدوا 

قطعها األخري ماقي من نرق الفهم املحقّ د يعطى غريهم ولو كانوا فقراء، وقوال 

الكالم يف دامها سياقإح: نيتوجعل لذلك قرين،ال من املخالفنيأّن السؤّ 

ائَِل ﴿: قوله تعاىلىضال بمقت كراهة ردّ غريهم من السؤّ امالرواية، وثانيه ا السَّ َوَأمَّ

.)٢()١٠:الضحى(﴾ َفَال َتنَْهرْ 

مكن التعليق عىل كالمه بأنه ال يوجد مانع من أن يكون ابن أيب يعفور وي

هلا حول دفع الزكاة فكان أوّ ،بصدد توجيه عدد من األسئلة لإلمام الصادق

ال، فليس املقام قرينة عىل أّن للمخالفني له يف املذهب، وثانيها حول دفعها للسؤّ 

.ال خصوص املخالفني منهماملراد من السؤّ 

إذ لو كانت اآلية الكريمة ؛قرينة الثانية التي ذكرها فهي غري واضحةوأما ال

ّ كذلك مطلقة، فكام يمكن أن ختّصصها الرواية يف املخالفني  صها يمكن أن ختص

الزكاة أخّص من عنوان اآلية الكريمة، فال بمطلق السائل يف مورد الزكاة، فإنّ 

                                          
.٥٣: ٤حكام هتذيب األ)١(

.١٠٤: ١٠مستند الشيعة )٢(
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اآلية أجنبية عن املوضوع؛ ألهنا يف هنر أنّ يصلح ذلك قرينًة، هذا مضافًا إىل

قاً وإعطائه ال يساوعدمُ ،السائل .ق هنره مطل

وعىل أية حال، فالرواية ضعيفة السند بضعف طريق الطويس إىل حممد بن 

.سن الصفاراحل

: قلت له: قال،×عبد الصالحالعن ـ خرب يعقوب بن شعيب احلداد،٧

يضعها يف «: نع بزكاة ماله؟ قالالرجل منّا يكون يف أرض منقطعة كيف يص

يبعث هبا «: فإن مل حيرضه منهم فيها أحد؟ قال: ، فقلت»إخوانه وأهل واليته

،»يدفعها إىل من ال ينصب«: فإن مل جيد من حيملها إليهم؟ قال: ، فقلت»إليهم

.)١(»لغريهم إال احلجرما«: فغريهم؟ قال: قلت

الصعبة التي ال احلاالتحتى يف الزكاة إىل الشيعة دفعفهذه الرواية تفرض 

ها تسمح بإعطاء غري الشيعي عند فقدان يسهل الوصول فيها للشيعي، لكّن 

.الشيعي، رشط عدم النصب

 القادم ـ دّلت عىل يساألوخربنعم، هذا احلديث يعارض روايات أخر ـ ك

لزوم حبس الزكاة مع فقدان الشيعي وعدم جواز إعطائها لغريه ولو مل يكن 

فهو ،ن شعيب احلدادبوعىل أية حال فالسند ضعيف، ال أقّل بيعقوب . اً يناصب

يف مصادر احلديث ، بل يبدو أنه ليست له ةرجل مهمل جدًا عند الشيعة والسنّ

.إال هذه الرواية

كنت : سمعت أيب يقول«:قال،×عن الرضاـ خرب إبراهيم األويس،٨

الرّي ويل زكاة، فإىل من إين رجل من أهل: عند أيب يومًا فأتاه رجل، فقال

                                          
.٤٦: ٤هتذيب األحكام )١(



بىل، إذا دفعتها إىل : أليست الصدقة حمّرمة عليكم؟ فقال: إلينا، قال:أدفعها؟ قال

نتظر هبا إىل سنة، ا: حدًا، فقالأإين ال أعرف هلا : شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال

م نتظر هبا إىل سنتني، حتى بلغ أربع سنني، ثاف: قال. فإن مل أصب هلا أحداً :قال

ها يف البحر؛ فإّن اهللا حواطر) رصراً (ارًا رصها إن مل تصب هلا أحدًا فرصّ : قال له

.)١(»عز وجّل حّرم أموالنا وأموال شيعتنا عىل عدّونا

:وقد يتعّرض هذا احلديث للنقاش من جهات

براهيم إإنه ضعيف السند باإلرسال، مضافًا جلهالة حممد بن مجهور و:أوًال 

..األويس و

عن همن أّن نقل اإلمام الرضا عن والد،ذكره الشيخ مرتىض احلائريما:ثانياً 

راً  يقع عىل خالف التقية دون أن يكون ـ كام يظهر من مطلع الرواية ـ قد جّده أم

براهيم األويس لو كان من الشيعة املقّربني لشاع خربه، إسئل عنه، يبدو بعيدًا، و

.)٢(وليس كذلك

عدم عنياألويس ال يبحالهلنافإّن جب،ة للجواقابلةناقشإال أّن هذه امل

ما أن نقول بجهالته فيضعف السند، أو نجعل الرواية إكونه شيعيًا خالصًا، ف

 ّ كاشفًا عن تشيّعه عىل تقدير صدورها، وليس من الرضوري أن يشتهر أمر كل

الذي العه عىل مثل هذا احلكم، السيام يف عرص الرضاطّ اشيعي خملص يمكن 

، وال معنى من مثل عرص اإلمام الكاظم× األمور فيه أكثر فسحّة لهكانت 

لفرض أّن اإلمام ال يبّني ما كان عىل خالف التقّية ابتداًء فإّنه إذا كان املخاطب ال 

!تقية من طرفه فأّي مانع أن يبّني اإلمام له مطلبًا جديدًا مل يسأل عنه؟

                                          
.٥٣: ٤املصدر نفسه)١(

.٦٠٠: مرتىض احلائري، اخلمس)٢(
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لمتن، وهو أنه لو أجابه اإلمام من ذكره احلائري أيضًا بوصفه نقدًا لما:ثالثاً 

ه لنا ثم األول بأّن الدفع يكون لشيعتنا لكان أخرص، بال حاجة إىل التطويل بأنّ 

الرواية فرضت عدم نّ أكام ،الشيعة لو دفعت هلم فقد دفعت إلينارشح أنّ 

ّ املالعثور عىل  وهو بعيد جدًا، السيام مع إمكان ،خالل أربع سنواتستحق

رًا لو أريد رصالرصف عىل املساجد والقناطر وسبل اخلري، بل أّي معنى جلعلها 

للامل فليرصفه بل اإللقاء يف البحر تبذيرٌ ها يف البحر فلتلقى عىل أّي حال،ؤإلقا

عىل نفسه أو عىل أغنياء املؤمنني، األمر الذي يورث القطع بعدم صدور هذا 

مما يعني حرمة مواهلم وأموال الشيعة عىل عدّوهم،أالسيام مع حتريم ،ثاحلدي

.)١(اخلمس والزكاةغري من حتى عطاء غري الشيعي إ

إال (رًا رصمعقول جدًا، مثل جعلها هابعض،ذكرهاتيوهذه املالحظات ال

لقائها يف البحر، أما بعضها اآلخر إأو أصل ) أو لكي ال تصل ألحدعىل التعّبد

، ألهل البيتن النقاش فيه، فاإلمام أراد بيان املبالغة يف أّن مال الشيعة هو فيمك

، وهي مبالغة عىل أموال أهل البيتوكأّن االعتداء عىل مال الشيعة اعتداء 

ها، وقضية التطويل واالختصار ليس متمعقولة لتعظيم أمر أموال الشيعة وحر

ختصار مقّدمًا دائًام عىل فيها قانون موّحد يف اللغة والعرف حتى يكون اال

.التطويل كام هي طريقة بعض املتون الفقهية واألصولية

فهو جمّرد فرض، ومل يقل إبراهيم األويس أنه وأما فرضنا السنوات األربع،

ما يريد التأكيد عىل أّن التأخري لسنوات طوال لو فرض ال بقدرقد حصل معه،

 ّ وأما قضية الرصف عىل . شيئاً ار من واقع احلكم الذي قام عىل اإلرصيغري

                                          
.٦٠١ـ ٦٠٠: املصدر نفسه)١(



هذه ار هنا بأنّ من يريد اإلرصياملساجد واملصالح املدنية العاّمة فقد يّدع

املساجد واملصالح لو كانت للشيعة ويف مدهنم وقراهم لكان معنى ذلك 

أنّ  ينتفع به غري ه مل تبق من املصالح العامة إال ماالوصول إليهم، فالبد من فرض 

الغالب، والرواية التي تّرص عىل رمي املال يف البحر تنسجم مع الشيعة يف 

ف عىل املصالح رصار عىل عدم نفع غري الشيعة من املال مطلقًا حتى بالاإلرص

.ة الراجعة إليهم، فالذوق هناك ينسجم مع الذوق هنامّ االع

نرصاف إىل األموال فالظاهر اال،هموأما مسألة حتريم أموال الشيعة عىل عدوّ 

ف به كيف يشاء، والسياق ة، ال املال الشخيص الذي حيّق للشيعي أن يترصّ لعامّ ا

.يساعد عىل هذا األمر

املتني هنا هو احلكم برميها يف البحر بدل رصفها عىل نفسه دفأقوى أوجه النق

فإّن ذلك ينايف الذوق ومن يعوله ومن يعرفه من املؤمنني ولو مل يكونوا فقراء، 

عة واملقاصد الدينية العليا بل املنطق السليم والعقالئي الرشعي وروح الرشي

.دية يف املقامإال إذا دخلت الذهنيات التعبّ . الصايف

أنّ تقدّ أجده النقد املتني األفضل مع ماما:رابعاً  يعقل أنّ هل هم، وهو 

،يف عرص اإلمام الصادق ال يعرف أحدًا من الشيعةشخصًا من أهل الريّ 

فلامذا مل يرشده اإلمام !؟يبدويف قم منذ ذلك الزمن عىل ماواألشعريون كانوا

فها فيهم أو رصإىل بعض الشيعة هنا وهناك ليوالنيالصادق الذي له صالته بامل

ما فعلت مثل ـ لو كانوا، وملاذا مل يطالبه بنقلها إىل بلد آخر الئهيرشده إىل وك

منه الرمي يف البحر كتفى باالنتظار؟ وقد طلب اوالسؤال بل رضيس ـصحيحة 

األمر الذي ) جنوب طهران حالياً (البحر غري قريب عىل منطقة الرّي مع أنّ 

ًا ضمن طريقة حتفظ طن النقل؟ ثم ملاذا مل يطلب منه إرساهلا إليه شخصيّ بيست
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فرض خوف اإلمام حتى نوضعها واحلالة نادرة ال تستدعي كثرًة يف احلصول 

أنه كانت تصله أموال اخلمس؟من وصول هذه األموال إليه، علامً 

والغريب أّن الشيخ املنتظري بدل أن يشكل بام ذكرناه جعل الرواية من تعليق 

، فلو صّح ذلك فلامذا مل يرش له )١(املحال عىل املحال؛ لكثرة وجود الشيعة آنذاك

وعليه، فهذه الرواية . اإلمام إىل سبيل ميداين، وذكر له جوابًا مبنّيًا عىل حماالت

.غري تاّمة

: ، أّهنام قاالعن أيب جعفر وأيب عبد اهللاـ خرب زرارة وحممد بن مسلم،٩

.)٢(»الزكاة ألهل الوالية، قد بّني اهللا لكم موضعها يف كتابه«

والرواية واضحة الداللة عىل تبيني أّن الزكاة ألهل الوالية، وقد حاول 

ه لعّل املراد آية النهي عن الشيخ النجفي تفسري اجلملة األخرية من الرواية بأنّ 

فيكون الكتاب والسنّة داّلني عىل رشط ،مواّدة من حاّد اهللا ورسوله وما شاهبها

.)٣(اإليامن حينئذ

املخالفني للمذهب اإلمامي ألنّ ؛هذا التفسري ال يعطي هذه النتيجةولكنّ 

العداء تهم فإهنم لو نصبوان حاّد اهللا ورسوله وال حتى غالبيّ مجيعًا ّمم واليس

فال يكون القرآن داالً عىل ما،أو هللا تعاىلينصبونه ألهل البيت ال للرسول

ٍ ذكره النجفي، إال  من احلكومة يف الروايات نفسها، بأن تكون هذه برضب

تعبّ  دًا، أما حقيقًة فهذا غري الروايات وغريها قد جعلت غري املوايل ممن حاّد اهللا 

.صحيح

                                          
.١٧٠: ٣املنتظري، كتاب الزكاة )١(

.٥٢: ٤هتذيب األحكام )٢(

.٣٧٩: ١٥جواهر الكالم )٣(



مصارف الزكاة ال القرآن الكريم فوجدنا أنّ أضف إىل ذلك أننا راجعنا 

نافقي عرص ملالزكاة ترصف حتى إشارة فيها ألهل الوالية، بل رأينا أنّ 

اهللا قد اداهتم هللا ورسوله، فكيف تشري الرواية إىل أنّ عالذين يعلم مالرسول

حتريف القرآنهذه الرواية من أخبار تبّني موضعها يف كتابه؟ إال إذا كان

.الكريم

التشيع أو فيها أن يكون املراد بالوالية بروايةمن هنا حيتمل تفسري هذه ال

الزكاة ألهل نّ إ:تقولن، فرتيد الرواية أ؛ أخذًا له من معنى القربالبلد

 ّ  اهللا لك موضعها يف القرآن، فال يكون بيان املوضع بيانًا منطقتك، وقد بني

إّن اهللا حّدد لك مصارفها فارصفها : تقولألهل البلد، بل تريد الرواية أن لكوهنا 

، كام حيتمل أن يراد منها ل بلدك ومنطقتك وال تنفقها عىل غريهمهفيهم من أ

.أهل البيت خاّصة

فسند هذه الرواية ضعيف بضعف الطريق إىل عيل بن احلسن ،وعىل أية حال

ّ .بن الزبريحمّمدفيه، بجهالة عيل بن  .نظر سندًا ومتناً فالرواية حمل

إىل املأمون العبايس،× ـ خرب الفضل بن شاذان يف كتاب اإلمام الرضا١٠

وزكاة .. وال جيوز أن يعطي الزكاة غري أهل الوالية املعروفني.. «: ومما جاء فيه

وهي رصحية يف عدم .)١(»..وال جيوز دفعها إال إىل أهل الوالية.. الفطر فريضة

.جواز إعطاء الزكاة لغري أهل الوالية

نرص الغرابة يف هذه الرواية أّهنا كتاب إىل املأمون العبايس نفسه وهو غري وع

الزكاة ال اإلمام يقول له بكّل وضوح بأنّ املعروف، ومع ذلك فإنّ عىل شيعي 

                                          
.١٣١: ١الرضا الصدوق، عيون أخبار )١(



٢٥  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

ملثلك ولبني العباس ىذلك أهنا ال تعطىألهل الوالية، ومعنتعطى إال

مة وغريها يف مثل عرص ة املتقدّ وألمثاهلم، األمر الذي يناقض فرضيات التقيّ 

، ما مل نفّرس الوالية يف هذه اإلمام الرضا أو يكشف عن ضعفها وبطالهنا

النصوص كّلها بمعنى املحبّة فتشمل السنّة املحّبني ألهل البيت ولو مل يكونوا 

معتقدين بإمامتهم باملعنى املوجود عند الشيعة، أو يكون املراد هو احلاكم 

.الرشعي فهو صاحب الوالية

نه ال يكفي مطلق إل يراد ه؟ »املعروفني«ماذا يراد من قيد ،يضاف إىل ذلك

أهل الوالية إال أن يكونوا معروفني بتشيّعهم بني الناس، وهذا يوجب تقييد 

ه ة سبيالً إلثبات أنّ أم يراد جعل املعروفيّ ،مجيع الروايات الواردة يف هذا الباب

رازًا تامًا؟حا إراز مرصفهحمن أهل الوالية بمعنى لزوم إ

هذا من حيث الداللة، أما من حيث السند فقد وصفها بعضهم بأّن سندها ال 

عبدوس، وجعفر بن نعيم بن بابنوهذا غري صحيح، بل هو ضعيف ، )١(س بهبأ

نسخة الكتاب تنني ال أدري كيف وصلأشاذان، وقنرب بن عيل بن شاذان، عىل 

 الفضل بن شاذان؟ إال إذا كان كيف وصلت إىل.. مونمأالذي أرسله الرضا لل

.هو واسطة النقل فاستنسخها أو غري ذلك

: لدى تفسري قوله تعاىلـ ماجاء يف التفسري املنسوب لإلمام العسكري،١١

 ََكاة َالَة َوآُتوْا الزَّ توها كافرًا ؤها وال توآتوا الزكاة مستحقّ .. «:َوَأقِيُموْا الصَّ

قاً ( صباً وال (وال ناصبًا ) وال مناف ق عىل أعدائنا املتصدّ : ، قال رسول اهللا)منا

.)٢(»كالسارق يف حرم اهللا

                                          
.٣٤٧: ٤هادي النجفي، موسوعة أحاديث أهل البيت )١(

.٢٢٥: ٩؛ وتفصيل وسائل الشيعة ٥٢٠: تفسري اإلمام العسكري)٢(



ضنا واخلرب ضعيف السند؛ بعدم ثبوت نسبة هذا التفسري للعسكري كام تعرّ 

عل جيرشط اإليامن وإنام يه خاّص بالنواصب، فال ، عىل أنّ )١(له يف موضعه

أنّ  فيام رسول اهللا ـ برصيح القرآن ـ ،ها للمنافقمنع إعطاءَ يه النصب مانعًا، كام 

، إال بناًء عىل التمييز بني وظيفة احلاكم ووظيفة الفرد املزّكي، كام ذهب أعطاها له

.، وسيأيت حتليله إن شاء اهللا)٢(إليه الشيخ املنتظري

وسألته عن : قال،×عن أخيه موسى بن جعفرـ خرب عيل بن جعفر،١٢

.)٣(»قد بّني ذلك لكم يف طائفة من الكتاب«: الزكاة هل هي ألهل الوالية؟ قال

ما يريد بيان جواز إواإلمام ال جييب عن السؤال بل حييل إىل القرآن الكريم، ف

الصدقة والنفقة أو اترصفها يف غريهم فأحال عىل آية الزكاة واخلمس وإطالق

ودّ ينظر إىل ف،يريد عدم جواز رصفها يف غريهم ة من حاّد مثل آيات النهي عن م

.، ومعه فتكون جمملةً ق النجفيهللا ورسوله كام فهمه املحقّ ا

.هول احلالجمد اهللا بن احلسن، فهو بواخلرب ضعيف السند بع

بجملة ةً دة سندًا مؤيّ هناك بعض الروايات الداّلة هنا والتامّ وهبذا يظهر أنّ 

.روايات ضعيفة السند

 

وردت بعض الروايات التي تنهى عن إعطاء الزكاة الجتاهات مذهبية أو 

:هاوأمهّ ،جتاهات مانعًا ال الوالية رشطاً وهي جتعل هذه اال،نةفرقية معيّ 

                                          
.٤٧٣ـ ٤٧١: ١هذا الكتاب، ج : انظر)١(

.١٧٢ـ ١٦٧: ٣حسني عيل املنتظري، كتاب الزكاة )٢(

.٢٢٨: ؛ وقرب اإلسناد٢٥٩: مسائل عيل بن جعفر)٣(



٢٧  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

من قال باجلرب «: قال× عن الرضاـ خرب عبد السالم بن صالح اهلروي،١

.)١(»..ا له شهادًة أبداً فال تعطوه من الزكاة شيئًا، وال تقبلو

لني باجلرب فتشمل ئاقوهي غري شاملة ملطلق غري الشيعي، حيث هي خاّصة بال

.، بناًء عىل بقائه هبذا القول عىل التشّيعالشيعي لو قال باجلرب

ّ أوالرواية ضعيفة السند بجهالة  .محد بن عيل األنصاري عىل األقل

طيب ـ يعني عيل بن حممد ـ عن ال،ريشـ مرسل احلسن بن العباس بن احل٢

قال باجلسم فال تعطوه من الزكاة وال من «: أهنام قاال،×وعن أيب جعفر

.)٢(»وا وراءهتصلّ 

 ّ وهو ضعيف السند عىل منوال اخلرب السابق، باملجّسمة واخلرب خاص

.باإلرسال

:.. ×قلت أليب احلسن الرضا: قالـ خرب عبد امللك بن هشام احلناط،٣

.)٣(»ال«: فقال برأسه؟)يقصد هشام بن سامل(فنعطي الزكاة من خالف هشامًا 

ّ ،وهي ضعيفة السند ) الكيساين(بجهالة أشكيب بن عبدك الكسائي ال أقل

.الوارد يف سندها

: ×قلت أليب احلسن الرضا: قالبن يعقوب،) يوسف(ـ خرب يونس ٤

؛ال تعطهم«: باك حّي من الزكاة شيئًا؟ قالأيزعمون أّن أعطي هؤالء الذين

.)٤(»ار مرشكون زنادقةفإهنم كفّ 

                                          
، ونحوه خرب إبراهيم بن أيب حممود ٣٦٢: ؛ والتوحيد١٣١: ٢عيون أخبار الرضا )١(

.٢٢٨: ٩تفصيل وسائل الشيعة : الضعيف السند، انظر

.٢٨٣: ٣؛ وهتذيب األحكام ١٠١: الصدوق، التوحيد)٢(

.٥٦٨ـ ٥٦٧: ٢اختيار معرفة الرجال )٣(

.٧٥٦: ٢املصدر نفسه )٤(



واخلرب ضعيف السند بجربيل بن أمحد وسهل بن زياد عىل األقّل، علًام أنّ 

د قوهلم بعدم إمامة الرضاار غريب، فهل جمرّ وصفهم باملرشكني والكفّ 

ّ إذا أريد ت!جيعلهم مرشكني باهللا تعاىل؟ من ال يعتقد وسعة مفهوم الرشك لكل

.^من أهل البيتلواحدٍ إلمامة ولو اب

ها ضعيفة السند وكلّ ،املجموعة خاّصة من جهةهنصوص هذوهبذا يظهر أنّ 

.من جهة أخرى

 

اإلنسان زكاة ماله إىل أقاربه إذا وردت بعض النصوص التي متنع عن إعطاء 

:مل يكونوا مؤمنني عارفني بأمر الوالية واإلمامة، وهذه النصوص هي

أعطي قرابتي زكاة مايل : سأله رجل وأنا أسمع، قال: قال،ـ خرب أيب بصري١

، »وأعطهم من غري ذلك،مسلامً الإال تعط الزكاة «: فقال: وهم ال يعرفون؟ قال

ال امليف اهللا ام يف املال الزكاة وحدها؟ ما فرض نّ أأترون «: ×ثم قال أبو عبد اهللا

منه القرابة واملعرتض لك ممّن يسألك ) ممّا تعطي(تعطى كثر أمن غري الزكاة 

إال أن ختاف لسانه ،ذا عرفته بالنصب فال تعطهإمل تعرفه بالنصب، فمافتعطيه

.)١(»فتشرتي دينك وعرضك منه

،لوكانوا أقاربحتىطاء الزكاة ملن ال يعرفوالرواية واضحة يف عدم إع

وهو ،لكّن يف السند املثنى. ها تفيد إمكانية إعطاء غري الزكاة لغري الناصبلكنّ

، علًام أّهنا توحي بكفر املخالف يف املذهب، وهو معارض مرّدد بني الثقة وغريه

.ألدّلة إسالمه املحّققة يف حمّله

                                          
.٥٥: ٤وهتذيب األحكام ؛ ٥٥١: ٣الكايف )١(



٢٩  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

الرجل يكون له الزكاة : × عبد اهللاقلت أليب: قال،ـ صحيحة أيب بصري٢

ال، وال كرامة، ال «: أيعطيهم من الزكاة؟ فقال،وله قرابة حمتاجون غري عارفني

.)١(»جيعل الزكاة وقايًة ملاله، يعطيهم من غري الزكاة إن أراد

وا غري عارفني مل جيز إعطاؤهم نولكن ملا كا،يث يفرض القرابة حمتاجةً دواحل

.جتيز إعطاءهم من غري مال الزكاةها الزكاة، ولكنّ

عن رجل له × سألت الرضا: قالـ صحيحة أمحد بن حممد بن أيب نرص،٣

قرابة وموايل وأتباع حيّبون أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه، وليس يعرفون 

.)٢(»ال«: صاحب هذا األمر، أيعطيهم من الزكاة؟ قال

غايته ،ة عيل بن أيب طالبوهي واضحة يف املنع عن دفع الزكاة حتى مع حمبّ 

.بصال يعرفون إمام زماهنم دون أن يكونوا نوا

تفيد املنع عن إعطاء ـوعليه فهذه املجموعة ـ ومنها الصحيح سندًا وداللًة 

والني، وتفيد بعض النصوص جواز إعطائهم من غري الزكاة الزكاة للقرابة غري امل

.مل يكونوا نواصبما

 

،وردت بعض النصوص التي تفيد إعطاء الزكاة ألطفال املؤمن إىل أن يبلغوا

:فإن عرفوا ما عرف أبوهم أعطوا وإال فال، وهي

الرجل يموت ويرتك العيال : ×قلت أليب عبد اهللا: قال،ـ خرب أيب بصري١

ألوا من أين كانوا نعم، حتى ينشوا ويبلغوا ويس«: أيعطون من الزكاة؟ قال

حيفظ فيهم مّيتهم «: إهنم ال يعرفون؟ قال: ، فقلت»يعيشون إذا قطع ذلك عنهم

                                          
.املصادر نفسها)١(

.املصادر نفسها)٢(



بيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إىل أوا بدين وحيّبب إليهم دين أبيهم، فال يلبثوا أن هيتمّ 

.)١(»غريكم فال تعطوهم

ا بعد وغ كان إحلاقًا هلم بأبيهم املؤمن، أملهم قبل البءإعطاوهي تفيد أنّ 

لكن مع تعريفهم والسعي جلذهبم، ،هم حفظًا ملكانة أبيهمؤالبلوغ فيكون إعطا

عتقاد بخالف ذهب الشيعي مل يعطوا حينئذ، فيكون االاملفإن عدلوا إىل غري 

.)٢(ا أفاده الشيخ األنصاريخالفًا مل،التشيع رشطٌ أّن هم، ال ع مانعًا يف حقّ التشيّ 

.املشهور، ويف الطريق إبراهيم بن هاشموالرواية صحيحة السند عىل 

ية الرجل املسلم إذا مات ذرّ «: قال،×عن أيب عبد اهللاـ خرب أيب خدجية،٢

فإذا بلغوا وعرفوا ،أبوهم حتى يبلغواىيعطون من الزكاة والفطرة، كام كان يعط

.)٣(»كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا مل يعطواما

ـ التعبري ب: عىل مورد بحثنا من خالل قرينتنيوهذه الرواية البّد أن تطّبق

عرفوا ّـ التعبري بهع يف نصوص احلديث الشيعية، ومقابلالذي يفهم منه التشي

نصبواال فإذا رجع اإلنسان للداللة إو. الظاهر يف النصب واملعارضة للتشّيع

وهو ،عتبارعرف ونصب، وأخذ مطلع الرواية بعني اال: اللغوية للكلمتني

،ؤمن، فقد يفهم اإلسالم مقابل معاداة اإلسالمدون امل» املسلم«ـ لتعبري با

 ّ .عىل أبعد تقديرالزكاةفتشرتط اإلسالم يف مستحق

.الة معىل بن حممدهالسند بجةوالرواية ضعيف،هذا

ّ افر لتشّكل ـ برصف النظر عضجموعات التي يمكن أن تتهذه هي امل سيأيت ام

                                          
.٥٤٩ـ ٥٤٨: ٣الكايف )١(

.٣٢٢: األنصاري، كتاب الزكاة)٢(

.٥٤٩: ٣الكايف )٣(



٣١  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

ـ اطمئنانًا بصدور هذا احلكم، وهناك بعض الروايات األخر املساعدة أيضًا، بل 

.عةمنه مركوزية هذا احلكم يف أذهان املترشّ يستشفّ كأّنام بعض الروايات 

 

:وهي،يف اجلملةثمة نصوص تفيد إعطاء الزكاة لغري الشيعي

أرأيت قول : × قاال أليب عبد اهللاامأهنم،رة وحممد بن مسلاـ صحيحة زر١

ّ اهللا ْم : عزوجل َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواْملََساكِِني َواْلَعاِملَِني َعَلْيَها َواْملَُؤلََّفِة ُقُلوُهبُ َام الصَّ إِنَّ

ِب  َقاِب َواْلَغاِرِمَني َوِيف َسبِيِل اّهللاِ َواْبِن السَّ َن اّهللاِ َوِيف الرِّ أكّل هؤالء ، يِل َفِريَضًة مِّ

م يقّرون له ألهنّ ؛عاً يإّن اإلمام يعطي هؤالء مج«: يعطى وإن كان ال يعرف؟ فقال

زرارة، لوكان يعطي من يا«: فإن كانوا ال يعرفون؟ فقال: قلت: قال،»بالطاعة

هلا موضع، وإنام يعطي من ال يعرف لريغب يفديعرف مل يوجيعرف دون من ال

من فأصحابك إال من عرف، وفأما اليوم فال تعطها أنت ،الدين فيثبت عليه

فة سهم املؤلّ «: ، ثم قال»مني عارفًا فأعطه دون الناسلوجدت من هؤالء املس

: فإن مل يوجدوا؟ قال: قلت: ، قال»قلوهبم وسهم الرقاب عام والباقي خاص

فإن مل : قلت: قال،»فرضها اهللا عز وجل ال يوجد هلا أهلال تكون فريضةٌ «

يسعهم، ولو األغنياء ما مالاهللا فرض للفقراء يفإنّ «: تسعهم الصدقات؟ فقال

لزادهم، إهنم مل يؤتوا من قبل فريضة اهللا، ولكن أتوا من علم أّن ذلك ال يسعهم

وا حقوقهم لكانوا فرض اهللا، ولو أّن الناس أدّ ممّاهم، المنع من منعهم حقّ 

.)١(»عائشني بخري

                                          
: ٤؛ وهتذيب األحكام ٦ـ ٤: ٢؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه ٤٩٧ـ ٤٩٦: ٣الكايف )١(

.٩١: ٢؛ وتفسري العيايش ٤٩



ّ ه وهنا ،ذا احلديث يمّيز بني حالة وجود الدولة التي حيكمها اإلمام احلق

الصادق جعفر أي يف عرص اإلمام » اليوم«تعطى الزكاة للجميع، وبني حالة 

املنع عن إعطائها لغري حيث طلب منهم ختصيصها بالشيعة، مما قد يفهم منه أنّ 

صلية يف الزكاة ـ وهي الفريضة وإال فاحلالة األ،»اليوم«الشيعي كان حكًام زمنيًا 

يف ذلك فإنّ ،من قبل الدولة اإلسالمية ـ أن تعطى للجميعىالكربى التي جتب

.الرتغيب يف الدين

ليه الشيخ إل فهم التوقيت يف احلكم الثاين يف هذه الرواية التفت صوأ

فيام احلكم ،ف الزكاة دون إرجاعها لإلمامرصقه عىل جواز ه طبّ املنتظري، لكنّ

.)١(األويل هو تسليمها إلمام املسلمني

:وهناك بعض الوقفات مع هذه الرواية هنا، وهي

صدر الرواية يفيد إعطاء اجلميع من من أنّ ،ث البحراينذكره املحدّ ما:أوًال 

بسوط اليد واملمسك بزمام السلطة؛ ألهنم مقّرون له باإلمامة قبل اإلمام امل

بالسؤال عن إعطائهم مع عدم كوهنم عارفني ةه زرارجلالظاهرية، وهلذا عا

مصّدقني بقلوهبم وانام مقّرون ظاهريًا له، وهنا أجابه اإلمام بأنه لو مل يعطهم ملا 

فة قلوهبم لن يكون قد رصف حينئذ، تّم إعطاء مجيع األسهم؛ ألّن سهم املؤلّ 

.)٢(»وإنام يعطي من ال يعرف لريغب يف الدين«: شري إليه مجلةتوهذا ما

:وذلك؛وهذا الكالم غري ظاهر هنا

إنه منقوض بأّن ترشيع اإلمام هلم الدفع ألصحاهبم يف عرصه يلزم منه ـأ

                                          
: ؛ ونظام احلكم يف اإلسالم٣٣: ٣، و٩٩: ١ري، دراسات يف والية الفقيه املنتظ: انظر)١(

٤٥٢.

.١٨٠: ١٢البحراين، احلدائق النارضة : انظر)٢(
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ث البحراين أين يذهب هذا السهم إذ مل يرشح لنا املحدّ ؛فةأيضًا فوات سهم املؤلّ 

مع أّن توجيهات ،رصف هذا السهم؟ وكيف سيتمّ ةيف عرص اإلمامة غري الظاهر

يرصف الزكاة عليهم؟اإلمام أن 

ث البحراين يقوم عىل الرأي القائل بوجوب إّن منهج استدالل املحدّ ـب

رصف الزكاة عىل األصناف الثامنية، وهو رأي غري صحيح بنحو اللزوم يف كّل 

.فة قلوهبم يمكن رصفه عىل غري املسلمني أيضاً سهم املؤلّ زكاة، علامً أنّ 

من أنه من املحتمل أن يراد من زمن اإلمامة ذكره البحراين أيضًا، ما:ثانياً 

حيث كان الرسول يعطي عىل اإلسالم ال اإليامن، ،هو زمن الرسولةالظاهر

وحيث صارت ^ ك، أما يف عرص أهل البيتاوهلذا كان يعطي املنافقني والشكّ 

إلعطاء هؤالء لتأليف ىمعنهناك مل يعد ،وارتفع االلتباساألمور واضحةً 

سقوط ىق، وهذا معنالبد وأن تعطى للمؤمن احلقيقي املصدّ ارفص،قلوهبم

.)١(التأليف بعد الرسول

حول وهذه املقولة تشابه مقولة اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب فيام ينقل عنه

، هنا أو هناك لكنّها ال تتّم عىل إطالقهايف عرصٍ متّتإال أهنا لو سهم املؤّلفة، 

ألنّ ؛ه ال يزول باملطلقما لكّنصداق تأليفهم يف زمنٍ فة قلوهبم ربام يزول ماملؤلّ ف

اإلسالم حيتاج إىل هذا السهم يف مواقع ضعف اجلامعة املسلمة هنا وهنا ويف هذا 

الواردة يف الرواية ال تعني زمان » اليوم«مة لالزمن أو ذاك، وهذا معناه أّن ك

ّ إوإطالقيًا،عداً قابل عرص الرسول، حتى تأخذ بُ األئمة، أي ما نام العرص اخلاص

» اليوم«احلكم الوارد بعد كلمة ممّا يعّزز فرضية أنّ ،حييط بهباإلمام الصادق وما

                                          
.١٨١ـ ١٨٠: ١٢املصدر نفسه : راجع)١(



.هو حكم مرحيل ال أسايس

ى احلديث يف جريضاف إىل ذلك أنه لو كان هذا التمييز صحيحًا فلامذا 

مكان الرواية إاملقطع األّول من الرواية عن اإلمام وليس النبي، وقد كان ب

الرواية عّللت هناك بأهنم يدفع هلم ألهنم علًام أنّ ،|احلديث عن النبي

.، وهي مسألة عاّمةيقّرون له بالطاعة، فيدفع هلم لريغبوا يف الدين

جاء يف بعض الروايات بل يمكن أن نضيف أيضًا بأّن هذا املفهوم يناقض ما

أكثر منهم اليوم، كام ورد يف خرب زرارة عن فة قلوهبم مل يكونوا قطّ املؤلّ من أنّ 

.، ويف مرسل موسى بن بكر، وغريمها×اإلمام الباقر

:هناك حالتنيإّن ظاهر احلديث أنّ :ثالثاً 

ّ :احلالة األوىل احلال ستحّول هوالعدل، ويف هذأن تكون احلكومة إلمام احلق

عة فقط، بل زكاة الزكوات إليه، ومن الطبيعي أهنا لن تكون زكاة أموال الشي

.دهمئم وعقاءاهتأموال املسلمني عىل اختالف انتام

أي متام أبناء ،اإلمام يعطي هؤالء مجيعاً حكمت الرواية بأنّ ،ويف هذه احلال

ون له بالطاعة وغري باغني وال وعّللت ذلك بأهنم يقرّ ،املذاهب اإلسالمية

لة الدينية الرشعية كان ام قامت الدومتمّردين عىل سلطانه، وهذا معناه أنه كلّ 

.احلكم فيها هو رصف احلقوق املالية جلميع الناس دون متييز مذهبي أو طائفي

:ىل طرحت الرواية مفهومنيوويف سياق احلالة األ

.صوص الشيعة مل يعثر هلا عىل موضعخله لو أعطاها اإلمام إنّ :األول

عن نطاق وهذا الكالم ليس ألجل أّن الشيعة سيكونون أغنياء خارجني

امة الظاهرة هو ـ كام قلنا ـ فرض جلب ممصارف الزكاة، بل ألّن فرض اإل

وهذا املقدار الضخم من األموال الزكوية لو ،الزكوات من مجيع املسلمني
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ية يف املجتمع م أقلّ أهنّ ةحيث احلالة الغالبملشيعة لفاض عن حاجتهباّصصناه خ

.موضعبالهلذا سيبقى مقدار من الزكاة ،اإلسالمي

،باته كثريةسهم سبيل اهللا بابه مفتوح ومتطلّ وهو أنّ ،وهنا يأيت هذا اإلشكال

ّ حيث يغطّ  زكوات املسلمني ي خمتلف أشكال اخلدمات العامة التي تستوعب كل

ّ ـ حيث يمكن لإلمام به ،يف العادة الطرقات وبناء القناطر ولو قديًام ـ شق

سّد القوات املسّلحة ووواجلسور واملساجد واملشايف ودور العلم ودعم اجليش 

نني واملفتني واملؤذّ ةن يرتزقون من اإلمام كالقضاّمم وموظفيها نفقات الدولة 

عىل لزوم ؟ إال بناءً يفلامذا ال جيد هلا موضعًا لو مل يعطها لغري اإلمام،وغريهم

وهو بعيد بمالحظة احلالة مطلقًا،إىل مصارفها الثامنية بالتساويتقسيم الزكاة

.بن السبيلالنوعية ال

هناك أنّ عنيّن اإلمام إنام يعطي لرتغيبهم يف الدين، وهذا املفهوم ال يإ:الثاين

عدم إعطائهم من الزكاة بل املراد أنّ ،حاالت يمكن أن ال يعطيهم فيها اإلمام

بني فقراء ألّن الدولة سوف متّيز حينئذٍ ؛ًا من الدينهم نوعتنفريتهمن طبيع

، السيام لو وسلطته الرشعّيةالدينمن ما سينّفرمعني دون آخر، وهذا مذهبٍ 

.فهمنا من الدين خصوص املذهب اإلمامي

ّ هذا امل،لكن مع ذلك هنم إنام أو،يف الزكاةقطع يفيد أهنم ليس هلم حق

لو كانت الزكاة حقًا ف،وا له بالطاعةأن أقرّ يعطيهم اإلمام ألجل الرتغيب بعد

مفهوم الفقر مقارنًة بهلم فال حاجة ملفهوم الرتغيب الذي يمثل عنوانًا عارضًا 

ّ ..واملسكنة و احلكم الثانوي نّ أل؛الزكاة ليست للجميعنّ أعىل وهذا كّله يدل

،الظاهرة، ال العكسةهو الذي استدعى دفعها لغري الشيعي يف زمن اإلمام

جيب ـ ذا احلكم الثانوي هله اليوم ـ حيث ال موضوع وهلذا قال له بعد ذلك بأنّ 



.ها خلصوص الشيعةؤإعطا

ّ :احلالة الثانية مبسوط اليد، ويف هذه احلال حكمت أن ال يكون اإلمام احلق

ام ك،ّويلاألكم احلعن إشارة كاشفة خلصوص الشيعي، يف ء الزكاةالرواية بإعطا

.ملحنا قبل قليلأ

بل هي عىل ،وهبذه الطريقة ال تكون الرواية دليًال عىل إعطاء غري الشيعي

 ّ هذا الكالم أهنا ّرصحت بعد ذلك ؤّكدوي.ال يف الدولة الشيعيةإ، العكس أدل

هذا هو مقتىض فة، مما يكشف عن أنّ الرقاب واملؤلّ :ية خصوص سهمَ بعموميّ 

.القاعدة ال العكس

أنّ ةً فتار،ّن الرواية تشتمل عىل تناقضإ:رابعاً  ه ما من فريضة فرضها تقول ب

ه لو مل يعطها للجميع يف زمن اإلمامة الظاهرة نّ بأل، وأخرى تقول هاهللا إال وهلا أ

بيّ اً ملا وجد هلا موضع األقرب يف نا أنّ ، فكيف يمكن اجلمع بني املفهومني بعد أن 

إال أن يقال .احلديث عن زمن اإلمامة الظاهرة كان بالعنوان الثانويالداللة أنّ 

.فةمؤلّ للإال بالعنوان األويلاهللاه يف احلالة الثانية مل يفرضها بأنّ 

إال ،غري تامعىل إعطاء غري الشيعي ستدالل هبذه الرواية وهبذا ظهر أّن اال

.سليم للجميعبمقدار حالة قيام الدولة الدينية العادلة حيث جيب الت

|ي رسول اهللاكان جدّ «: ، قال×عن أيب عبد اهللال،ـ خرب الفضي٢

هي : ×وقال أبوه: من ال جيد ومن ال يتوّىل، قالويعطي فطرته الضعيف 

جتدهم فمن ال ينصب، وال تنقل من أرض إىل ملألهلها إال أن ال جتدهم، فإن 

.)١(»ما يرىع فيها صنيضعها حيث شاء وي) أعلم(اإلمام : أرض، وقال

                                          
.٨٨: ٤؛ وهتذيب األحكام ٥٢ـ ٥١: ٢االستبصار )١(
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ي من غري الرصف عىل السّنـ حيث ال يوجد شيعي ـ فهذه الرواية جتيز 

وعدم جواز نقل الزكاة اىل بلد آخر، كام أهنا واضحة الداللة عىل أنّ ،النواصب

.له وضعها حيث شاءالزكاة بيد اإلمام تتخذ وضعًا خمتلفاً من حيث إنّ 

ّ لكنّ  كام هو واضح بزكاة الفطرة، وال يصلح تعميمه هذا احلديث خاص

مة، لتخصيص إطالقات الروايات املتقدّ تهلغريها، لكنه مع ذلك وصالحي

يعارض بعضها، مثل صحيحة إسامعيل بن سعد األشعري التي أوردناها يف 

طى من الزكاة غري عنصوص املجموعة الثانية، حيث ّرصحت تلك بأنه ال ي

).٢، مج١٠ح(فطرة، ومثله خرب الفضل بن شاذان كاة الزاإلمامي وال من 

من حيث ،هلاتني الروايتنييمكن جعل هذه الرواية هنا خمّصصةً ،ومع ذلك

فع هذه تومعه تر،حلال فقدان الشيعي يف البلد بخالف هذهتلك مطلقةٌ إنّ 

يضاف إىل ذلك ضعف سند هذا احلديث بطريق الطويس يف مشيختي .املعارضة

.تبصار إىل ابن فضالالتهذيب واالس

هل جيوز أن يكون الرجل يف بلدة : كتبت إليه: قالل،ـ خرب عيل بن بال٣

: ورجل آخر من إخوانه يف بلدة أخرى حيتاج أن يدفع له الفطرة أم ال؟ فكتب

يقّسم الفطرة عىل من حرضها، وال خيرج ذلك إىل بلدة أخرى وإن مل جيد «

.)١(»موافقاً 

ابقتها يف اختصاصها بزكاة الفطرة مع فرض فقدان وحال هذه الرواية حال س

.ا ضعيفة السند بطريق الطويس إىل الصفاراملوافق يف البلد، كام أهنّ 

ه سأله عن زكاة أنّ ،×عن أيب احلسن األول،ـ صحيحة عيل بن يقطني٤

ال «: الفطرة أيصلح أن يعطي اجلريان والظؤورة ممن ال يعرف وال ينصب؟ فقال

                                          
.٥١: ٢االستبصار )١(



جاً بأس بذلك إذا ك .)١(»ان حمتا

زكاة موردة السابقة يف وهي تاّمة السند وواضحة الداللة عىل ختصيص األدلّ 

.الفطرة

: عن زكاة الفطرة؟ قال× سألت أبا جعفر: قالـ خرب مالك اجلهني،٥

مستضعفًا، وأعط ذا قرابتك منها إن ففإن مل جتد مسلًام ،تعطيها املسلمني«

.)٢(»شئت

يف جواز إعطاء مطلق املسلم أو ـ مثل صحيحة ابن يقطني ـ وهي واضحة 

ال عند فقدان إاإلمامي، فتعارض ما دّل عىل عدم اجلواز وجوداجلار ولو مع 

هلذه لو قبلت هذه الرواية هنا التقييد والظاهر اإلمامي، وتكون تلك مقيدةً 

.وهذا اخلرب ضعيف السند بعدم ثبوت وثاقة مالك بن أعني اجلهني. العكس

.وغريه)٣(سحاق بن عامرإمثل خرب ،ىل غريها من الرواياتإ

عطاء إأنه ال جيوز إىل بعضها ـ جمموعات الروايات بضمّ ـ والذي يفهم 

الفطرة تعطى يف البلد ملن ال ينصب عند فقدان ةال زكاإالزكاة لغري الشيعي 

كيف يشاء ف يف الزكوات مام فله الترصّ ا اإلأمّ ،مامالشيعي، وهذا يف غري اإل

.، بل األرجح رصفه هلا عىل مجيع املسلمنيمطلقاً 

 

يف املنع عن ^ ة املروية عن أهل البيتوهبذا ظهر وضوح موقف السنّ

:مجايل هلذه النصوص فنقولإعطاء الزكاة لغري الشيعي، وعلينا القيام بتحليل إ

                                          
.١٨١ـ ١٨٠: ٢كتاب من ال حيرضه الفقيه )١(

.١٧٣: ٤الكايف )٢(

..و١٨٠: ٢؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه ٣٩١: ٢املصدر نفسه؛ وعلل الرشائع )٣(
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:يمكن تفسري جممل هذه النصوص بعّدة تفسريات أبرزها

أن يلتزم بأّن األصل لصالح النصوص املانعة، وأّما ما أجاز ـ : لتفسري األّولا

جممل كام يف حالة احلاكم الرشعي ـ فيكون لعنوان ثانوي حكومي، إّما لرجوع 

من ألنه منكر لإلمامة التي هي ؛سالم غري الشيعيإىل عدم إهذه النصوص 

يشء خارج أصول الدين، فلهذا مل يعط من الزكوات أبدًا، فال يكون فيها أيّ 

ةٌ إىل أنّ ، أو لرجوعها إ)١(عن القاعدة ،رفاق بالطرف اآلخرإوعطاء الزكاة موادّ

.، أو غري ذلك)٢(ه حاّد اهللا ورسولهألنّ ؛فال تعطى لغري الشيعي

 حمّله من كفاية الشهادتني ملا بحثناه يف:وذلك أوًال وهذا الكالم غري صحيح؛ 

نكارًا مالزمًا إمامة ليس نكار اإلإسالم وترتيب آثاره، وق عنوان اإليف حتقّ 

، وفاقًا للسيد ر هذه املالزمةبالرضورة لتكذيب النبي عندما ال يعرف املنكِ 

.)٣(الشهيد الصدر واإلمام اخلميني

املسلمني يف العصور صدق حماّدة اهللا ورسوله عىل جّدًا شكل يُ إّنه : ثانياً 

، حيث غالبهم جاهلون قارصون ال مقّرصون، ولو يّقنالالحقة بالقدر املت

 ّ اداة عصدق عنوان املحاّدة، الذي يستبطن املال يعني باملقدمات فهذا واقرص

.املواجهةو

إّن أصل افرتاض أّولية احلكم باشرتاط اإليامن باملعنى األخص هنا البّد :ثالثاً 

متام االحتامالت األخرى يف تفسري املوقف هنا، فإذا متّت بطل هذا فيه من إبطال 

                                          
.٢٣٧: ٥مدارك األحكام : انظر)١(

.املصدر نفسه)٢(

؛ وروح اهللا اخلميني، كتاب ٣١٥: ٣حممد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى ) ٣(

.٤٤١: ٣الطهارة 



.التفسري أو بطل تعّينه، وإال فهو متعّني، وستأيت

يمكن تفسري املشهد هنا بام أسلفنا نقله عن الشيخ املنتظري، :التفسري الثاين

حالة بسط الدولة اإلسالمية سلطتها أو نفوذ سلطان : من أّن هناك حالتني

وظيفة الفرد املزّكي ووظيفة : الرشعي، وحالة عدم ذلك، وبعبارة أخرىاحلاكم

احلاكم يف تعامله مع املال الزكوي، ففي احلالة التي يراد حتديد وظيفة الفرد 

املزّكي وهي حالة عدم بسط الدولة اإلسالمية نفوذها، سيكون احلكم األّويل 

يف احلالة الثانية فإّن احلاكم عبارة عن اشرتاط اإليامن يف مستحّق الزكاة، وأّما 

الرشعي له صالحية التعامل مع املال الزكوي برصفه حيثام يريد، فال يؤخذ 

.اإليامن رشطًا يف املرصف من جهة احلاكم، وهبذا نجمع بني النصوص املختلفة

وهذه الفرضية يف التفسري يفرتض أن يسبقها حتديد موقفنا من الوالية عىل 

ذا املال داخٌل يف األصل ضمن والية احلاكم وإّنام أعطيت املال الزكوي، فهل ه

صالحية التّرصف فيه للفرد املزّكي إعطاًء والئّيًا ال رشعّيًا، أم أّن هذا املال ال 

والية للحاكم عليه، غاية األمر أّنه لو بسط يده لزم تسليمه إليه أو لو أعطاه أحٌد 

املعطى أو لو رأى مصلحًة يف املطالبة هذا املال صارت له والية عليه هبذا املقدار 

أمكنه ذلك وكانت له الوالية؟

أعتقد أّن املنسجم مع البنية االجتهادية للشيخ املنتظري هو اخليار األّول؛ 

ألّنه يعتقد أّن الرضائب اإلسالمّية تعّرب عن نظام حكومي ودولة قائمة، فمن 

الزكاة يف األصل للحاكم وأّن املفرتض به االنسجام مع هذا اخليار، وإذا قلنا بأنّ 

أهل البيت رّخصوا للشيعة يف التّرصف يف إخراجها فسيكون احلكم املتصل 

ي من قبل احلاكم، باملزّكي حكًام ثانوّيًا يفيد التقييد يف الوالية التي أعطيت للمزكّ 

ومن ثم يمكن للحاكم اليوم إلغاء هذا احلكم الوالئي بعد ثبوت واليته عىل 
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كوي، وهذا ما يكشف عن ثانوية احلكم وعدم أّوليته، فال يصّح املال الز

.التفصيل املذكور بمالك احلكم األّويل

ـ عىل ما بحثناه يف حمّله ـ أّن الزكاة فريضة تسّلم إىل احلاكم والصحيح

الرشعي، غاية األمر أّنه حيث مل يتسّن لألئّمة استالمها، السيام منها الثروات 

ة، كانت غالب النصوص مبنّيًة عىل إخراج املزّكي هلا، ويف احليوانية والزراعي

األخبار املتقّدمة ما هو الصحيح سندًا مما يفيد أّهنا لإلمام، بل إّن جعل اآلية 

الكريمة أحد مصارفها العاملني عليها يعطي إحياًء قوّيًا بأّن األصل فيها جبُيها 

.للحاكم وأمثال ذلك

ماوهلذه النصوص ورسالتها، وهصحّ ّور األنراه التصما:التفسري الثالث

:هي،يمكن فهمه من جمموع عنارص

عطاء الزكاة للمسلم إعىل يف اجلملة إّن القرآن الكريم ـ كام تّقدم ـ يدّل ـ١

سياق بل باإلسالم الظاهري، حتى لو كان منافقًا غري معتقد باإلسالم أساسًا، 

يف ةاملأخوذالثامنية في معيارية اإلسالم لصالح معيارّية العناوين نيرّجحاآليات 

.املستحّقني للزكاةأصناف 

لو راجعنا الروايات الواردة مالحظني مجل التعليل الواردة يف بعضها ـ٢

:ييلسنجد ما

فام كان من الزكاة فأنتم «: جاء) ٢مج،٢ح(يف صحيحة عيل بن سويد أـ

وقد قلنا سابقًا . » ..أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأينام كانا قد ألنّ ؛أحّق به

الزكاة جيب عليكم تسليمها لنا، كوننا يف منصب بأّن معنى هذه الرواية أنّ 

ملعلومية عدمه ؛نا أحللنا ذلك لكم، ال بمعنى سقوط الوجوباإلمامة، لكنّ

عني أنّ بل بمعنى سقوط التسليم بالرصف عىل بعضكم بعضًا، وهذا يقطعًا،



ّ هذا الن فيام تهاحلاكم أجاز رصفها بواليرض الزكاة للحاكم، ويذكر أنّ فيص

ًا بمقتىض واليته عىل ئيبينهم دون إصدار إجازة لغريهم، فيكون حكمه وال

من يملك منصب اإلمامة املال، ال بيانًا ملوقف رشعي إهلّي ثابت، وهذا يعني أنّ 

مما يكشف أيضًا، بمقتىض واليته عىل املال يف عرص الغيبة له تغيري هذا التحليل 

يرفع املعارضة مع بالعنوان األّويل، وهذا ماإهليّاً عن أّن أصل هذا احلكم ليس 

 ّ .القرآينالنص

وال تدفعها إىل قوم إن .. «: جاء) ٢مج،٣ح(يف صحيحة رضيس ب ـ

.»دعوهتم غدًا إىل أمرك مل جييبوك، وكان واهللا الذبح

ٌ فإّن التعليل تع عطي الزكاة ملن ال يقف تبأمر طارئ، فهو يقول له بأن ال ليل

دكم، وهو تعليل بأمر ودفعوها بينكم ليشتّد عابل ،معك يف حلظات الشّدة

ّ ،طارئ ال بعنوان أّويل ،رشًا عىل حدث زمنيؤحتامل ذلك بوصفه مامن وال أقل

نظّ نّ أوك بل ،ينرصها اآلخرونم أمر اجلامعة املستضعفة التي ال اإلمام يريد أن ي

ها أن تتعاضد ماليًا، وال تذهب بامهلا إىل من ال يقف منوهنا للذبح، فيطلب مُ سلِ يُ 

.معها أو يعينها أو يتعاطف

بن وحمّمد وهذا الذي فهمناه من هذين التعليلني تدعمه صحيحة زرارة 

،عىل اجلميعالرشعّي الزكاة احلاكم حكمت برصف حيث ؛ )٦مج،١ح(مسلم 

.حال عدم احلكومةبخالف 

حال الزكاة يف عرص صدور هذه النصوص ـ أي القرنني الثاين والثالث إنّ ـ٣

أنّ  ة الدولة، وقد كانت هذه نه كان جيلبها السلطان وتذهب إىل خزااهلجريني ـ 

عن الزكاة يف غري غالبًا هي السنّة يف الزكاة، وهذا معناه أّن السائلني هنا يسألون 

يأخذ زكاة الغالبة احلاكم يف العادة ألنّ ؛مثل زكاة النقدين، سلطانما يأخذه ال
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قسًام من األموال الزكوية كانت تأخذه الثروة احليوانية والزراعية، وهذا معناه أنّ 

السلطة املعارضة لألئمة، ومن الواضح أّن أهل البيت قد أسقطوا اإللزام بالزكاة 

يعني أّن هذه األسئلة جاءت هكلّ مرًة أخرى فيام أخذه السلطان من املالك، وهذا 

 ّ وكانت خارجًة عن سلطنة حول الزكاة التي يريد الشيعي أن يدفعها إىل املستحق

ويف هذه احلال جيب فهم صدور هذه النصوص، فإّن السلطان ،السلطان ونفوذه

ـ إال القليل، ومن ثم سيكون افعلهر للشيعة من الزكاة ـ لودة لن يوفّ ايف الع

.رصف عليهمعة يف احلالة العامة ال يملكون املال الرشعي الذي يُ فقراء الشي

من هنا جاءت هذه النصوص لتلزم ـ من موقع والية اإلمام عىل الزكوات ـ 

خل الشيعي اى من الزكاة من غري ما أخذه السلطان يف العادة، إىل الدتبقّ بدفع ما

أوىل بحكم احلاجة التي يعيشها اجلّو ذلك سوف يشّكل أولويةً املهّمش؛ ألنّ 

مثل صحيحة زرارة ،الشيعي، وهلذا وجدنا بعض الروايات الصحيحة السابقة

ألهنم ؛يعطي اجلميعهاإلمام حال بسط نفوذتتحّدث عن أنّ ،وحممد بن مسلم

من جهة أخرى السلطة كانت ذا كان لإلمام من جهة، وإيقّرون له، فاملال 

الذي ال ؤولية كام يظهر من هذه الرواية، فهذا معناه أنّ ومسانقيادٍ ضةَ ومعا

ولة عن نفقاته العاّمة؛ إذ لو مل تكن كذلك ؤيتمّرد عىل السلطة تصبح السلطة مس

قًا لوقعت منافرة بني الشعب والسلطة بام متثل من القيمة الدينية بوصفها مطبّ 

.ر غالبي ال طارئمعنى التعليل بالرتغيب يف الدين، فهو أمهو للرشيعة، وهذا 

 عندنا احتامل التارخيية والوالئية، رييث،وهذا الذي قلناه بأمجعه حتى اآلن

ّ حيتمل أّهنم بعض أئمة أهل البيت بمعنى أنّ  بحكم ـ لوا يف عرصهم قد فض

أن يوّجهوا رصفه بجهة ـ كوي زبعض الظروف ومن مواقع واليتهم عىل املال ال

.معينة حتظى بأولوية استثنائية



إذ مل نسمع يف ؛ةة والعلويّ النبويّ :نظر السريتنينماز هذا االحتامل عنديتعزّ و

من ءولو حصل يش،فان الزكاة يف أهل الوالية خاّصةرصكانا يالتاريخ أّهنام

ّ ر، كام يظهر من القامستخدمه خصومههذا القبيل ال وا عىل آن الكريم حيث عري

من نوع التعليل ةٍ وأجاهبم القرآن بعّلة أخرى ال بعلّ ،يف أمر الصدقاتينبال

و عرب نصوص حمدودة لوـ املحظ توّجهًا لدهيناملوجود يف هذه الروايات، بل مل 

، كيف وقد كان خاّصةبرصف الزكاة يف أهل الواليةـ ألشخاص حمدودين 

د تي تشدّ مناسبًا مثل هذا األمر، ال أقّل يف السنوات األخرية من العهد املدين ال

أنّ  م مسجدهم َهدَ تهم وه منع من الصالة عىل ميّ فيها الرسول مع املنافقني، حتى 

ونزلت فيهم اآليات الشديدة، ففي هذا الظرف من املناسب صدور نصوص 

إال إذا .بوصفه رشطًا يف أخذ األموال العامة،ز مفهوم اإليامن احلقيقينبوية تركّ 

ان ينبغي عىل الرسول بيان احلكم األّويل ، بل كخمتلفاليدطسعرص بقيل بأنّ 

.حتى لو مارس بنفسه احلكم الثانوي

أّن هذا احلكم مل يطرح يف العرص اإلسالمي هو التأكيد عليه إّن ما نريد 

إذ لو طرح حقًا ألثار تساؤالت واعرتاضات داخل املجتمع اإلسالمي األّول،

وحيث مل نجد شيئًا ،يل عيل وغريهموابني مُ ـ ولو نظرّيًا ـ يف مبدأ التمييز املايل 

النسداد ؛ا زمنيةئمة هذه عىل أهنّ من هذا القبيل، فالبد من فهم نصوص األ

، )١(»ة السنّةيّ حج«يف حمّله من كتابنا ه، كام بحثنا|رشيع بعد الرسولتعرص ال

.يضاعف أكثر فأكثر من احتامل زمنية هذا احلكموهذا ما

ّ رّجحه يهذا كلّ  ية والزمنية عىل احتامل تقييد ئية الوالعندي احتامل اخلاص

مة تقبل مجيع الروايات املتقدّ يل أنّ وويبد. املطلقات وختصيص العمومات

                                          
.٥٦٨ـ ٥١٧: حيدر حب اهللا، حجيّة السنّة يف الفكر اإلسالمي: راجع) ١(
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االنسجام مع هذه الفرضية التي قّدمناها للجمع بني النصوص، والقليل منها ما 

ي التي ال يقبل ذلك بحيث ال يوجد وثوق بصدوره، كام أّن هذه الفرضية ه

ه الروايات، من نوع عدم جواز إعطاء غري ذتفّرس بعض أشكال التعارض يف ه

مع عدم وجود اإلمامي رشط أن ال ينصبذلك ، وجواز ةً اإلمامي مطلقًا تار

.، وهكذاأخرى

فة أو الروايات والفقهاء قبلوا دفع الزكاة للمؤلّ نقول أيضًا بأنّ ز ماويتعزّ 

نجد يف كّل فلامذا ال،حة حممد بن مسلم وزرارةكام يف صحي،للرتغيب يف الدين

هذه النصوص إجازًة للشيعي أن يرصف الزكاة عىل غري الشيعي من باب تأليف 

أو ترغيبه يف املذهب اإلمامي، فإذا كان اإلمام إليه الشيعة القلوب أو حتبيب

ال واخلصوصية تصلح أيضًا يف غري احلةهذه النكتيدفع لرتغيبهم يف الدين فإنّ 

لعدم اإلشارة إطالقًا هلذا ىمل يكن معنةهذه، فلو كانت هذه األحكام إهلية ثابت

ز احلالة االستثنائية يف احلكم املوضوع يف سياق هذه الروايات بأمجعها، مما يعزّ 

زكاة الفطرة إنام ات كانت تفرض الرصف يف الداخل الشيعي، وأنّ رالرضووأنّ 

.ري باملقارنة مع الزكاة العاّمةأخرجت لقّلتها وعدم تأثريها الكب

إّن عدم تداول حكٍم يف العرص النبوّي وُبعيده، مع : وقد قلنا مرارًا يف حمّله

كونه لو كان موجودًا ألثار ضّجًة أو تساؤالت واستفهامات، وظهور النصوص 

القرآنية والنبوّية ـ ولو باإلطالق ـ يف عكسه، ثم تداوله يف عرص اإلمام الباقر 

أحد الشواهد القوّية عىل والئّية هذا احلكم وتارخيّيته، ما مل تربز .. دهومن بع

.قرينة صارفة تفّرس األمر؛ نظرًا النسداد عرص الترشيع بوفاة الرسول األكرم

مة النصوص املتقدّ اتلو حّللنا وأجرينا مقارنات ومقاربات بني جمموعـ٤

:طيات التاليةعسنجد امل



عدد الروايات الداّلة إمجاالً هنا ـ بغض النظر عن بعض املالحظات إنّ ـأ

ّ من بينها بحسب ماوأنّ ،رواية٢٤هو حوايل ـاملتنية لنا إليه سبع روايات توص

.صحيحة، وقد تبلغ العرشين عند املشهور

ضًا ارتعـ يبدو يل ـ فيام بني هذه الروايات الصحيحة رواية تعارض إنّ ـب

،١ح(، وهي صحيحة إسامعيل بن سعد األشعري أخرىًا صحيحةً مستقرًا عرف

بخربة ملغري املوايل، واملدعوةرصاحًة عىل عدم إعطاء زكاة الفطرالدالة) ٢مج

وهذه .)٥، مج٢ح(خدجية أيبخرب ، وعىل وجهٍ )٢، مج١٠ح(بن شاذان ا

ّ ةمل نجعل األخريما،)٦مج،٤ح(حيحة عيل بن يقطني الرواية هي ص ةً خاص

هي تعارض خرب عمر بن يزيد ف، ومع ذلك امواجلريان خلصوصية فيهةورؤبالظ

.اآليب عن التخصيص، إال إذا جعل التعارض بالعموم من وجه) ٢مج،٥ح(

الكثري منها يطلق ف؛آخرتعارضًا من جانبٍ هذه الروايات بني بعض إنّ ـج

وإرساهلا للشيعي خارج املنع عن إعطاء غري الشيعي، وبعضها داّل عىل إخراجها 

بعضها عىل اإلعادة عىل الشيعي ، و)٢، مج٣ح(مثل صحيحة رضيس ،البلد

، أو )٢، مج ٦ح(لغريه مثل خرب عبد اهللا بن أيب يعفور ىل وال تعطضكّلام ف

بعض الرواياتلكنّ ).٢، مج٨ح(يسإبراهيم األور مثل خرببحتوضع يف ال

العجز عن بعثها مثل خرب يعقوب بن فيد جواز رصفها عىل غري النّصاب عند ي

).٢، مج٧ح(شعيب 

إّن بعض هذه النصوص يمنع عن إعطاء حتى رشبة ماء ملثل الزيدية د ـ

املعروفني بقرهبم من أصول املذهب اإلمامي وحّبهم ألهل البيت النبوي، فيام 

روايات أَخر تسمح بإعطاء غري الشيعي زكاة الفطرة، بل تسمح بإعطائهم 

).٤، مج٢و١ح(زكوية مثل خرب أيب بصري وصحيحته ريصدقات غ
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واهلدف من هذه النقطة الرابعة هو حتديد درجة قّوة هذه الروايات ومتانتها 

.وعدم ابتالئها بمشاكل

أّن املبدأ األساس يف العالقات هيف دراسة مفّصلة يف حملّ ناقد أثبتـ٥

ن مقاربة النصوص ة، واستخرجنا ماإلسالمية ـ اإلسالمية هو مبدأ األخوّ 

ة ادئ األساسية يف هذه العالقات، مثل مبدأ األخوّ بالقرآنية مجلة من امل

آن رالقنّ أعتربنا اة، ومبدأ التعاون وغريها، ولاإلسالمية، ومبدأ الوالية املتباد

الكريم مل يسمح بعالقة سيئة يف الداخل اإلسالمي إال يف حالة البغي التي تسمح 

نا أردووفقًا لذلك إذا . عند العجز عن حتقيق حالة املصاحلةرفع الظلم لبالتقاتل 

م أو جمموعة القوانني هذه عىل احلالة التي نحن االعآينرتطبيق هذا القانون الق

لياً لزكاة بأهل الوالية حكامً افيها، سنجد تنافرًا مضمونيًا لو كان حرص  ؛إهليًا أّو

املسلم حيرم أخاه املسلم من األموال العامة، من اخلمس ألّن معنى ذلك أنّ 

توفّ ،والزكاة الف مبدأ خيمة بل حلن العديد من النصوص املتقدّ ،رها لديهمع 

هنا حالة زمنية ناجتة عن حالة البغي الذي أمل نفهمها عىل ما،اإلسالميةةاألخوّ 

من السلطة وكان يامرس ضّد الشيعة يف العرصين األموي والعبايس من جانب

م عىل ثم نحرّ ةً أن يكون املسلمون أخو، وإال فكيف يمكن من الناسكثريٍ طرف 

يف سياق الفقراء واملساكنيمساعدة بعضهم بعضًا وإعانته بدفع املال إىل بعضهم 

إّن هذا قد يناقض مبدأ األخّوة عرفًا وعقالئّيًا !؟أكرب فريضتني مالّيتني

هذه املنافاة بالنظر التفكيكي الدّقي الذي ال تبنى ومتّرشعّيًا، وإن أمكن جتاوز 

.عليه الفهوم العرفية والعقالئية يف باب االجتامع البرشي

هذه النصوص جتعل يل هنا، وهو أنّ ل يواجه فكرة احلكم األوّ ؤثمة تساـ٦

 ّ مّرًة أخرى تهفع زكادلزم غري الشيعي بإعادة بأهل الوالية، وهي تُ ةً الزكاة خاص



يف احلكم كامنٌ وهذا يعني أنّ صالة، ج والو استبرص عىل خالف احلللشيعي ل

مامي، وبعض النصوص ي جيب عليه ـ بالعنوان األويل ـ دفع زكاته لإلالسنّأنّ 

تسمح بإعطاء الباقي باإلطالق يف أّن كفاية اإلمامي الرصحية وبعضها ظاهرٌ 

فة قلوهبم الذي له بُ ،لغريه .ه اخلاّصةعده وحالتإال يف سهم املؤّل

وأريد هنا أن أسأل ـ كام سأل السيد اخلميني من قبل فيام يتعّلق بسهم السادة 

ّ :يف اخلمس ـ نيهل يعقل أن تكون زكاة ـ بل ومخس ـ مجيع املسلمني خاص

السيام ،؟ أليس هذا الترشيع غري متناسبومساكينهم ومناطقهمبفقراء الشيعة

حياتنا اليوم؟ أليست هذه املبالغ املالية بن السبيل من مثل ابعد زوال الرقاب و

الضخمة تفوق حجم حاجة اإلمامي الفقري ومناطق الشيعة املحدودة قياسًا 

يعطي مؤرشًا عىل زمنية احلكم الصادر يف هذه بالعامل اإلسالمي؟ هذا ما

عل بحيث يعلم عدم تطبيقه من قبل غري الشيعي إال بعد الروايات، إال إذا جُ 

ه خالف ظاهر التعليل يف مثل روايات إعادة إخراج اإلشكال، لكّن عه فريتفعتشيّ 

شيّ رصفهحيث جعل ،الزكاة للمستبرص عه هلا عىل غري اإلمامي يف حال عدم ت

هو كان عه موضعها يف حال عدم تشيّ مما يعني أنّ ،رصفًا هلا يف غري موضعها

.االمامي

باستنتاج نراه الراجح مة نخرج وعىل أية حال، فمن جمموع املالحظات املتقدّ 

استثنائي خاص كان يستدعي هذه النصوص قد صدرت يف جوٍّ هنا، وهو أنّ 

 ّ قرار رفع هذا ، وأّن ة العامة يف الداخل الشيعيرضيبيّ عىل رصف األموال الاحلث

،مامة أو رئيس الدولة أو اجلامعة الرشعيبيد منصب اإلإّنام هو احلكم الطارئ 

ّ ـ غري ذلك مسواء كان مبسوط اليد أـ ي مكان احلاكم الرشعإن بأو ع أو أن يوس

وليس لدي وثوق بأكثر من ،يف مرصف الزكاة بمالحظة بعض الطوارئقيضيّ 



٤٩  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

.هذا املقدار من جمموع نصوص الباب

ن يكون منع دفع أستاذنا السيد حممود اهلاشمي حيتمل الحظت أّن أوقد 

، دون أن يبحث هذا املوضوعيف إشارة رسيعةئّيًا،الزكاة للمخالف حكًام وال

ّ ضه لرشط اإلذلك عند تعرّ و القرائن وال أدري هل .)١(اخلمسيامن يف مستحق

الة العملية سه يف الرلكنّ؟ما ذكرناه أم يشء آخرهو حتامل ىل هذا االإالتي دفعته 

ّ رشط اإل ّ والزكاة يامن يف مستحق احتاط وجوبًا يف اشرتاطه يف مستحق

.)٢(اخلمس

رشط اإلسالم غري مأخوذ أيضًا، بل اإلطالقات أنّ بعض الذي أفهمه من بل 

ملواطنة ملستلزمات اغري املسلم أيضًا لو انقاد مة يفيد أنّ بعض الروايات املتقدّ 

ّ ومسؤوليّ  واحلاكم الرشعي ،من هذا املالاهتا يف الدولة اإلسالمية فهو يستحق

.طق األولوياتيمكنه أن يعطيه منه كذلك بحسب ما يراه من من

 

ني يف اخلمس حقّ من رشوط املستذهب غري واحد من فقهاء اإلمامية اىل أنّ 

ىل غري اإلمامي إعطاء اخلمس من سهم السادة إاإليامن باملعنى اخلاص، فال جيوز 

:االثني عرشي، وقد استدل لذلك بعّدة أدلة

ال إذلك مقتىض قاعدة االشتغال، حيث ال حيصل العلم بفراغ الذّمة إنّ ـ١

.عطاء االماميإب

عن هذا الدليل واضح؛ فإنه بعد وجود العمومات واملطلقات يف واجلواب

                                          
.٤٠٥: ٢كتاب اخلمس )١(

.٣٧٤، ٣٣٨: ١اهلاشمي، منهاج الصاحلني )٢(



ة يمكن االعتامد عىل الدليل املحرز بال حاجة للرجوع اىل أصل القرآن والسّن

التكليف فتجري فيه الرباءة بل الشك من موارد الشك يف رشط .االشتغال

.مة عىل االشتغالاملتقدّ 

.له، وال كرامة لغري املؤمنكرامٌ إمامي اعطاء اخلمس لغري اإلنّ إـ٢

كرام غري املؤمن الشيعي يف حدّ إمل يقم دليل عىل حرمة إّنه :أوًال واجلواب 

ة من حادّ  ّ وقد تقدّ ،اهللا ورسولهذاته، نعم حيرم مواّد بكثري من م أنه عنوان أخص

كيف والنصوص القرآنية والتارخيية ،سالم غري االماميعنوان الكفر أو اإل

ليه والتعامل باألخالق إكرام غري املسلم وبّره والقسط إعىل واحلديثية شاهدٌ 

هم يف الدولة ؤبقاإكرامه، بل إاحلسنة معه وزيارته وغري ذلك من مظاهر 

ٌ أسالمية اإل كرام فكيف يلتزم بحرمة ن اإلمحياء هلم احلقوق العامة رضب

!؟يف حّق غري اإلماميكراماإل

.)١(طالق الدليل أو عمومهإىل إالرجوع الفقهاء من ما ذكره بعض:ثانياً 

ن مل يكن مقّدمًا فهو معارض إدليل حتريم اإلكرام غري دقيق؛ ألنّ لكنّه 

بالعموم من وجه لدليل مرصف اخلمس فيتساقطان، فيثبت عدم استحقاق غري

.وهو مطلوب املستدّل هنا،مامي للخمساإل

إىل وهو انتسابه ،يف غري الشيعياملقتيض للتكريم موجودٌ قيل من أنّ ما:ثالثاً 

.)٢(شامل، وهو مقتضٍ رسول اهللا

يبدو يل ـ يف عدم ثبوت الكرامة لغري امكالم املستدّل ليس ـ كويناقش بأّن 

.بل يف ثبوت عدمها،الشيعي

                                          
.١١٥: ٧القّمي، مباين منهاج الصاحلني )١(

.املصدر نفسه)٢(



٥١  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

مة يف بحث الزكاة تشتمل عىل تعليل عام يمكن لروايات املتقدّ بعض انّ إـ٣

اهللا عز فإنّ «: ترسيته للخمس أيضًا، كام يف خرب إبراهيم األويس الذي جاء فيه

: م، وخرب يوسف بن يعقوب املتقدّ »وجل حّرم أموالنا وأموال شيعتنا عىل عدّونا

اد شعيب احلدّ ، وخرب يعقوب بن »ال تعطهم، فإهنم كفار مرشكون زنادقة«

.الت تشمل الزكاة وغريهاليفإّن هذه التع،»لغريهم إال احلجرما.. «م، املتقدّ 

أما وها ضعيفة السند فال يعتمد عليها، عّن هذه النصوص بأمجإ: واجلواب

حتريم أمواهلم عىل العدّو بمعنى عدم شمول التحليل ـ لو كان ـ القول بأنّ 

بن يعقوب غايته ) يونس(خرب يوسف نّ إبل .فهو خالف الظاهر،)١(للمخالف

هذا .عدم جواز إعطاء الزكاة لكّل كافر، ال عدم جواز إعطاء غريها للكافر

وال أقّل من ،خرب احلداد قد يكون إضافياً من احلرص املستفاد أّن فضًال عن 

.اإلمجال

ستناد إىل إطالقات بعض الروايات املتقّدمة يف الزكاة بدعوى شموهلا االـ٤

:خمس، وهيلل

ق عىل املتصدّ «: م ـيف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ـ كام تقدّ ماـأ

.»أعدائنا كالسارق يف حرم اهللا

الزكاة إال الصدقة وال تعط .. «: م، وجاء فيهخرب عيل بن بالل املتقدّ ب ـ

ضاً ،»ألصحابك .فإّن عنوان الصدقة يشمل غري الزكاة أي

ّ املسند فيهافعضب:واجلواب أوًال  .لنا إليه معاً كام توص

ار الداّلة عىل جواز إعطاء غري الزكاة ب بجملة من األخامبمعارضته:ثانياً و

                                          
.٤٠٠ـ ٣٩٩: ٢اهلاشمي، بحوث يف الفقه، كتاب اخلمس )١(



، ١ح(وكذلك إعطاء زكاة الفطرة هلم يف بعض املوارد، مثل خرب أي بصري ،هلم

، وصحيحة زرارة وحممد بن مسلم )٤مج،٢ح(وصحيحة أيب بصري ،)٤مج

، )٦، مج٣ح(، وخرب عيل بن بالل )٦، مج٢ح(وخرب الفضيل ، )٦، مج١ح(

بل .)٦، مج٥ح(ني ه، وخرب مالك اجل)٦، مج٤ح(وصحيحة عيل بن يقطني 

ّ وأنّ ،ة يف هذا األمرمّ هناك نصوص عديدة عا ، وهذهى أجرحرّ كبدٍ لكل

.آٍب عن التخصيصكأّنه تلك لسان األخبار وإن كانت أخّص من تلك، لكّن 

ف رصيظاهر هذه األحاديث مامن أنّ ،ه أستاذنا السيد اهلاشميذكرما وأما 

،ف بهف للحاكم وهو يترصّ رصوهو عىل خالف اخلمس الذي ي،للفقريمبارشةً 

يف تسليمها إىل الزكاة أوىلأنّ بفهو جيد إذا مل نقل . )١(رصف عن اخلمسنفي

اكم يعطي احلعىل أنّ داّلةً ) ٦، مج١ح(فتكون صحيحة حممد بن مسلم ،احلاكم

ف احلاكم حتى اجلميع يف الزكاة فال تكون نصوص الزكاة نفسها شاملة لترصّ 

ّ يست .هبا عىل اخلمسدل

بعد هنا)الصدقة(لشك يف إرادة غري الزكاة من كلمة إىل اهذا كله مضافًا 

تعارفها فيها يف لسان النصوص ممّا يفرض اإلمجال املوجب لألخذ بالقدر 

.العربيف لغةأيضًا والعطف هبذا النوع كثريٌ املتيّقن،

املالزمة بني مرصف اخلمس والعرفية والفقهية الفحوىاالستناد إىل ـ٥

له ى ال تعطريوالزكاة يف اشرتاط اإليامن، فلو كانت الزكاة املوضوعة أساسًا للفق

 ٌّ ّ الزكاة،من رشف أمايلّ إذا كان خمالفًا فبطريق أوىل اخلمس الذي هو حق كام عرب

.بعض النصوص بالكرامةيف عنه 

حيث إّن هذه األمور تتبع التوازنات ،د استحسانهذا جمرّ بأنّ وأجيب

                                          
.٤٠١: ٢املصدر نفسه)١(



٥٣  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

بمثابة العّلة التامة |حتامل أن يكون االنتساب للنبياقتصادية أيضًا، مع اال

.)١(|جلواز الرصف ولو كان فاسد املذهب تكريًام للنبي

عىل التمييز بني الزكاة واخلمس يف مسألة يٌّ ه مبنوال بأس هبذا اجلواب، لكنّ

التسليم للحاكم وعدمه، كام أنه مبنّي عىل فكرة حّق السادة، هلذا يمكن تقديم 

إعطاء بعدم ي يقوم عىل عدم ثبوت حكم عام نائجواب آخر وهو جواب مب

فال معنى بعد ذلك للفحوى إال يف دائرة الثبوت ،أولياً ثبوتاً املخالف من الزكاة 

.الثانوي للحكم يف الزكاة نفسها

دعوى األرشفية غري واضحة، فسهم اإلمام يسّلم للحاكم أيضًا فكيف كام أنّ 

!جاز لإلمام رصفه حيث شاء؟

.العظيمةةاالستناد إىل اإلمجاع والشهرـ٦

تامل املدركية جدًا بعد هذه الح؛تهجيّ حسلم تال ،لو سّلم صغروياً ولكنّه

.كّلهااألدّلة

الً عن داالستناد إىل فكرة بدلية اخلمس عن الزكاة، وأّن اخلمس جاء بـ٧

، فحيث حّرم اهللا الزكاة عىل اهلاشمي أبدله حكم املبدلحق البدللالزكاة في

.السادةهمفتكون أحكام الزكاة الحقًة لس،باخلمس

:ييللية مادوأهم نصوص الب

نحن واهللا «: يقول× سمعت أمري املؤمنني: قالـ خرب سليم بن قيس،أ

ا َأَفاء : ، فقال|الذين عنى اهللا بذي القربى، الذين قرهنم اهللا بنفسه ونبيّه مَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  ِه َولِلرَّ اهللاَُّ َعَىل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفلِلَّ

                                          
.٤٠٢: ٢املصدر نفسه )١(



منّا خاّصة ومل جيعل لنا سهًام يف الصدقة، أكرم اهللا نبّيه وأكرمنا أن ،َواْملََساكِنيِ 

يستفادحيث ،ونحوه خرب محاد بن عيسى. )١(»يف أيدي الناسيطعمنا أوساخ ما

.الزكاة باخلمسعن أّن بني هاشم أبدهلم اهللا تعاىل 

أيب ضعف أبان بن بمن حيث السند تارةً ،هذا اخلرب قابل للمناقشةإال أنّ 

يقع يف طريق حيثة خشيال يف املفضبن اوضعف طريق الطويس إىل ،عياش

إذ ظاهره احلديث عن أهل البيت ؛وأخرى من حيث الداللة.إىل محادروايةال

ّ ،النبوي خاّصة .واهللا العامل.الذرية النبويةال عن كل

إىل سليم بن قيس أيضًا يف ةً من هذا مسندةقريبرواية تهذا، وقد جاء

، واحتامل اإلرسال قوّي فيها كام ذكره )٢(×طبة طويلة من خطب اإلمام عيلخ

.)٣(براهيم بن عثامن مع سليمإطبقة ادحتالعدم ؛اخلوئي

وإنام جعل اهللا .. «: قال،×عن العبد الصالحب ـ مرسل محاد بن عيسى،

اء سبيلهم عوضًا هلم من صدقات الناس، نهذا اخلمس هلم دون املساكني وأب

، وكرامة من اهللا هلم عن أوساخ |تنزهيًا من اهللا هلم، لقرابتهم برسول اهللا

.)٤(»..الناس

.وهو ضعيف السند باإلرسال

والنصف لليتامى واملساكني وأبناء .. «: قال،ج ـ مرسل أمحد بن حممد

عّوضهم اهللا ،الذين ال حتّل هلم الصدقة وال الزكاة^ السبيل من آل حممد

                                          
.٥٣٩: ١الكايف )١(

.٥٨: ٨املصدر نفسه )٢(

.٣٢٠: اخلوئي، كتاب اخلمس: انظر)٣(

.١٢٩: ٤؛ وهتذيب األحكام ٥٤٠: ١الكايف )٤(



٥٥  ..........................................................   استداللیّةفقھیّةمطالعة

.)١(»..مكان ذلك باخلمس

رزاحلديث مرسل مرفوع، بل مل يسند إىل معصوم، ومثل هذا اإلضامر ال حتو

.برصف النظر عن اإلرسال،حجية احلديث معه

يف حديث طويل بعد حديثه عن ـ × عن الرضات،د ـ خرب الريان بن الصل

ه فلام جاءت قّصة الصدقة نّزه نفسه ورسوله ونزّ .. «: قالـ جعل اخلمس هلم 

َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواْملََساكِنيِ : ، فقالأهل بيته َام الصَّ سه عن فه نفلام نزّ : ثم قال،إِنَّ

مة عىل ه أهل بيته ال بل حّرم عليهم؛ ألّن الصدقة حمرّ ه رسوله ونزّ الصدقة ونزّ 

 ّ روا من كل دنس ألهنم طهّ ؛هلمحممد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس ، ال حتل

.)٢(»ووسخ

ّ إّن :أوًال ويناقش  ،من حممد بن جعفر بن مرسوراحلديث ضعيف السند بكل

 وإن كانا امومل تثبت وثاقته،ومها شيخا الصدوقه،وعيل بن احلسني بن شاذوي

 ّ . عنهاممن مشاخيه أو ترىض

ملطلق ذرية الشمول أهل البيت ال إّن ظاهر احلديث هو االختصاص ب:ثانياً 

.آخره عن التطهري، السيام بقرينة احلديث يفالرسول

ت هذه النصوص سندًا وداللة وبرصف النظر عن جممل ما تقّدم، وحتى لو ّمت 

ذلك غاية ال أنّ إ،ت البدليةسندًا حسب الظاهر ـ وحتى لو ّمت ءـ ومل يتم منها يش

ثم أبدله ،اهللا حّرم الصدقة عىل اهلاشمييفيد بحسب ظاهر هذه النصوص أنّ ما

اليفهم من فهذا ما؟مكاهنا باخلمس، أما هل متام أحكام الزكاة جتري يف اخلمس

إّن اهللا حذف الركعتني من ظهر :الروايات إطالقًا، فهذا متامًا كقول القائل

                                          
.١٢٧: ٤هتذيب األحكام ) ١(

.٢١٦: ٢؛ وعيون أخبار الرضا ٦٢٤: الصدوق، األمايل) ٢(



 خطبتي اجلمعة، فهل يدّل ذلك عىل لزوم حتقيق متام امة وأبدل مكاهنمعاجل

!؟ا خرج بالدليلإال ميف خطبتي اجلمعةةالصرشوط ال

 

ـ عىل مستوى فلم يقم أّي دليل معترب ومقنع عىل اشرتاط اإليامن ،وعليه

يف اخلمس أوضح كام بل ، واخلمسيف مستحّق الزكاةاحلكم األّويل الثابت ـ 

وأّن النصوص املشِرتطة الواردة كانت قد صدرت من أهل البيت صار جليًا، 

الزكوي واألموال العاّمة، ومن ثّم أمكن ملن له الوالية بحكم واليتهم عىل املال 

باً يف عرص الغيبة تغيري هذا التعديل الزمني الوالئي الصادر عنهم ، بام يراه مناس

.سعًة وضيقاً 

وعىل فقرائهم هذه األموال ترصف يف مصالح املسلمني فالصحيح أنّ 

ألولويات الزمنية عاّمة دون أن يكون هناك مانع من تقديم بعض اومساكينهم 

وربام يطابق نظرهم الزمني يراه املتوّلون لشؤون هذه األموال، تبعًا ملا،هنا وهناك

النظر الزمني املستكّن يف نصوص املنع عن إعطاء غري اإلمامي، وقد خيتلف تبعاً 

.واهللا العامل بأحكامهالختالف الظروف، 

 




